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خادم احلرمني مع وقفة جادة حلفظ أمن
العامل اإلسالمي وسالمته

بو صعب من واشنطن :األموال جاهزة دائما للحروب ومتأخرة ملساعدة لبنان

سالم من اسطنبول  :نرفض توطني النازحني السوريني وندعم االمجاع العربي

امل رئيس احلكومة متام
االنتخابات
إجناز
سالم
ٍ
وقت
الرئاسية يف أقرب
التوازن
يعود
ممكن ،لكي
َ
ُ
اىل املؤسسات الدستورية
الرئيس
يأتي
ولكي
ُ
املاروني إىل
املسيحي
ُّ
ُّ
الد ْولية متحدثًا
احملافل
َ
ِ
ِ
العيش املشرتك
بلد
باسم
ِ
لبنان.
وقال يف كلمة خالل القمة
االسالمية املنعقدة يف
«تنعقد ِق ّم ُتنا هذه
اسطنبول:
ُ
ٍ
ٍ
مسبوقة
غري
يات
حتد
وسط ّ
ِ
َ
االسالمي،
نا
عامل
واجُه
ُت ِ
ّ
ِ
حتدي
طليعتها
يأتي يف
ّ
ُ
املوت
ينشُر
اإلرهاب الذي
َ
وخارجها
واخلراب يف بلداننا
َ
َ

واضاف« :حنن يف لبنان
دفعنا مثنًا غاليًا يف مواجهة
عدد
الشر؛ ومازال
هذا
ٌ
ّ
من أبنائنا العسكريني
املنظمات
حمتجزًالدى
فإن
اإلرهابية .ومع ذلك،
ّ
َ
َ
وأجهزتنا
قواتنا العسكرية
التصدي
األمنية تواصل
ّ
ّ
لألرهاب يف الداخل وعلى
قدرًا عاليًا من
احلدود ،محُ َ ِّق َقًة ْ

احلرمني
خادم
عاد
الشريفني امللك سلمان
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ُمْل ِحقًا
االسالم،
باسم
ً
ً
الدين
إساءة
بالغة بصورة ّ

ٍ
مبوجة من
سببًا
وم َت ِّ
احلنيفُ ،
العداء لإلسالم واملسلمني

حصر
يصع ُب
يف العامل
ُ
ُ
أضرارها».
ِ

بوتني يَعِد الروس بغ ٍد أفضل  ...ويرفض «إمالءات» أمريكا

وجه الرئيس الروسي
ّ
أمس
بوتني
فالدميري
االول ،رسائل داخلية
وخارجية ،إذ طمأن مواطنيه
إىل أن الوضع املعيشي
رغم
على
سيتحسن،
ّ

صورة تذكارية لزعماء القمة( .رويرتز)

العقوبات الغربية املفروضة
على موسكو بسبب النزاع
األوكراني .وحتدث عن
«حرب أهلية» يشهدها
جنوب شرقي تركيا الذي
تقطنه غالبية من األكراد،

ّ
وحض الرئيس املقبل
للواليات املتحدة على
ّ
التخلي عن سياسة «القوة
واإلمالء وأوهام الطموحات
اإلمرباطورية» ،والتعامل
باحرتام مع موسكو.

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

تصرحيات بوتني أدىل
بها خالل حديث تلفزيوني
مباشر مع الروس ،استمر
أكثر من ثالث ساعات
وأجاب خالله على أسئلة
املواطنني حول القضايا
الساخنة.
وتطرق إىل ملفات أساسية
ّ
تشغل بال الروس ،على
رأسها الوضع املعيشي
وتزايد ارتفاع األسعار.
وأقر بأن االقتصاد «مل
ّ
َ
يتعاف متامًا» ،مستدركًا
أنه «بات يف وضع
ورجح
تنافسي أفضل».
ّ
«استقرار األسعار» وتراجع
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بن عبدالعزيز إىل الرياض

التتمة صفحة 31

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
client approval only and must not be used for
any other purpose.
Saturday
April 2016
The16Coupon
Magazine Group P/L
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Strata Management

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

والتجارية اتصلوا
:بـ جو على الرقم

CUT ME!

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

BEFORE I
BURNOUT!

*

FREE BALANCING & VALVES

SAVE

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

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more

tyres purchased
 صدق يف التعامل..العمل
دقة يف

Belted
Radial

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

89

$

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

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

email: sales@tyresexcel.com

LARGE
CARS

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

TM

Dunlop
Monza
200R
205/65R15

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au michael.k@nationalre.com.au

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان

لتمضية أمجل واروع سهراتكم
Goodyear
اليت
أقصدوا صالة ال مرياج
Wrangler
والطرب منHTتستقطب أملع جنوم الفن
تستقبل
لبنان والشرق األوسط كما
31/10.5R15
4WD

159

$

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

:مجيع مناسباتكم
-  خطوبة- زواج
 أعياد ميالد- عمادات
.وغريها

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

HMD-163-MTH.indd 1

23/6/10 4:39:00 PM

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

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

سالم يف قمة منظمة التعاون اإلسالمي ال:13

شكر للبنك الدولي تعاونه مع الربملان اللبناني

كنعان من واشنطن :ملساهمات دولية لبنان يرفض توطني النازحني ونؤكد وقوفنا إىل جانب اإلمجاع العربي
جمانية ووجود مؤقت للنازحني

كنعان متحدثا يف واشنطن
حتدث رئيس جلنة املال
ّ
واملوازنة النائب ابراهيم كنعان
يف لقاء البنك الدولي يف
واشنطن عن «الوضع يف لبنان
يف ضوء وجود النازحني على
ارضه» ،حيث كان عرض من
قبل جون سبيكمان من البنك
الدولي لتقرير عن لبنان ربط
فيه االزمة بالنظام الطائفي
ووجود الفساد والالاستقرار
املؤسساتي» ،وشارك يف
النقاش اخلبري االقتصادي
وادارته
دافاراجان
شانتا
املسؤولة االقتصادية يف قناة
سكاي نيوز مايا رايدان.
يف كلمتهّ ،
علق كنعان على
التقرير معتربًا ان االزمة يف
لبنان نامجة عن الوضع الذي نشأ
مر به
عن الوصاية السورية وما ّ
لبنان منذ الطائف مرورًا حبرب
العام  2006وصو ً
ال اىل ما مسي
بالربيع العربي وتداعياته على
االوضاع يف لبنان واملنطقة،
السيما أن خسارة لبنان جراء
االزمة السورية والنزوح بلغت 7
مليار ونصف مليار دوالر.
ويف سياق عرضه لتداعيات
ازمة النزوح ،لفت كنعان اىل
ان املساهمات املالية الدولية
جيب ان تكون جمانية وليست
قروضًا وعليها ان تكون غري
مشروطة بتغيري وضع النازحني
من موقت اىل دائم.
التغيري
اثار
ان
واعترب
الدميوغرايف الناجم عن النزوح
كبرية على القطاعات كافة
االقتصادية واالجتماعية يف
لبنان ،قائال «حنن نرى أن
التوصيف الصحيح للمتواجدين
من سوريا يف لبنان هو نازح
وليس الجىء ،وهذا يعين

ان وجودهم يف لبنان موقت
ويفرتض ان يكون على مسؤولية
وكلفة اجملتمع الدولي.
وشرح كنعان أن االستقرار يف
ّ
يتطلب توافر عوامل عدة،
لبنان
فهناك جهد دولي مطلوب على
هذا الصعيد ،كما من واجبنا
القيام جبهد داخلي يدفع يف
اجتاه ان يكون العمل السياسي
والعام حتت سقف الدستور
والقانون ،وتطبيق الالمركزية،
تؤمن
واقرار قوانني انتخاب
ّ
الشراكة».
املسار
كنعان
واستعرض
الرقابي التشريعي يف السنوات
املاضية ،شارحًا ما قامت به جلنة
املال منذ العام  2010على هذا
الصعيد ،والتوصيات الصادرة
ّ
تشكل خريطة
عنها ،واليت باتت
طريق ،إن جلهة املوازنات او
احلسابات املالية اليت جيب ان
تكون وفق ما تفرضه القوانني
ويقتضيه الدستور اللبناني.
وشكر كنعان البنك الدولي على
اهتمامه بلبنان ،واهمية التعاون
مع املؤسسات اللبنانية واجمللس
النيابي لتحقيق االفضل ،من
خالل اصالح املؤسسات.
وبنتيجة اللقاءات اليت عقدها
والنائب ياسني جابر يف
واشنطن مع مسؤولي البنك
الدولي ،اعلن كنعان أن البنك
الدولي ابدى جتاوبًا مع التعاون
مع الربملان اللبناني لتعزيز
الرقابة وتفعيلها ،السيما مع
جلنة املال واملوازنة ،حيث
ستكون هناك برامج مشرتكة
يف ما بينهما.
كما التقى كنعان يف واشنطن
مسؤولني يف صندوق النقد
الدولي.

ألقى رئيس جملس الوزراء
متام سالم كلمة لبنان يف
قمة «منظمة التعاون اإلسالمي
ال ،»13قال فيها« :أود
أن أتقدم من فخامة رئيس
اجلمهورية الرتكية األخ رجب
طيب إردوغان ،بوافر الشكر
والتقدير على حسن الوفادة،
وعلى ما بذله واحلكومة الرتكية
من جهود ،لتنظيم هذا املؤمتر
وتوفري سبل النجاح له .إننا
سعداء بوجودنا يف اسطنبول،
هذه احلاضرة العظيمة اليت
سكنت ذاكرتنا ،وصنعت بعض
خمزوننا الثقايف وجزءا أساسيا
من تارخينا اإلسالمي .كما نتطلع
بإعجاب اىل ما حققته اجلمهورية
الرتكية من جناح اقتصادي
وتقدم علمي ،مما جعلها حتتل
موقعا متقدما بني األمم.
إمسحوا لي يف البداية ،أن
أعرب عما أشعر به من أمل ،ألنين
أحتدث من على هذا املنرب باسم
لبنان ،بديال من متحدث أصيل،
هو رئيس اجلمهورية اللبنانية
الذي ما زال مقعده شاغرا منذ
قرابة عامني .إننا نأمل يف إجناز
االنتخابات الرئاسية يف أقرب
وقت ممكن ،لكي يعود التوازن
اىل املؤسسات الدستورية
وتستقيم احلياة السياسية يف
بلدنا ،ولكي يأتي الرئيس
املسيحي املاروني إىل احملافل
الدولية متحدثا باسم بلد العيش
املشرتك ...لبنان».
أضاف« :تنعقد قمتنا هذه
وسط حتديات غري مسبوقة
تواجه عاملنا االسالمي ،يأتي
يف طليعتها حتدي اإلرهاب
الذي ينشر املوت واخلراب يف
بلداننا وخارجها باسم االسالم،
ملحقا إساءة بالغة بصورة الدين
احلنيف ،ومتسببا مبوجة من
العداء لالسالم واملسلمني يف
العامل يصعب حصر أضرارها.
حنن يف لبنان دفعنا مثنا غاليا
يف مواجهة هذا الشر ،وما زال
عدد من أبنائنا العسكريني
حمتجزا لدى املنظمات اإلرهابية.
ومع ذلك ،فإن قواتنا العسكرية
تواصل
األمنية
وأجهزتنا
التصدي لالرهاب يف الداخل
وعلى احلدود ،حمققة قدرا
عاليا من النجاح ،رغم ضعف
اإلمكانات وحمدوديتها».
وتابع« :يواجه لبنان ،بإمكانات
حمدودة أيضا ،عبئا هائال

جريج تلقى رسالة من رئيس جملس ادارة نايل سات اكد فيها حرصه على التعاون
واقرتح جميء وفد اىل القاهرة لبحث سبل احلل
تكثفت االتصاالت اللبنانية
 املصرية ،يف اطار اجلهوداملبذولة ملعاجلة قضية البث
الفضائي اللبناني ،وافيد ان
وزير االعالم رمزي جريج تلقى
رسالة من رئيس جملس ادارة
«نايل سات» امحد انيس،
يبدي فيها االستعداد ملثل
هذه املعاجلة ويقرتح جميء
وفد لبناني اىل القاهرة ،الجراء
حمادثات معه ومع ادارته حول

سبل حل قضية البث عرب جورة
البلوط يف لبنان.

واعرب أنيس عن «حرص
شديد على التعاون مع لبنان
الدولة العربية الشقيقة ذات
السيادة».
وافاد مندوبنا ان وزيري االعالم
رمزي جريج واالتصاالت بطرس
حرب يتشاوران يف تكليف وفد
اداري وتقين قادر على التباحث
يف القاهرة ،حول اتفاقات
وآليات البث الفضائي عرب
ال»نايل سات».

يتمثل يف وجود قرابة مليون
ونصف مليون نازح سوري على
أراضيه ،يف ظاهرة غري مسبوقة
يف العامل اذا ما قيست مبساحة
بلدنا وعدد سكانه .لقد سبق أن
حذرنا من أن عدم توفري املعونة
املطلوبة للنازحني وللمجتمع
اللبناني املضيف ،قد يؤدي
ليس فقط إىل مزيد من إضعاف
االقتصاد اللبناني املنهك أصال،
بل إىل حال من عدم االستقرار
األمين ،ألن الفقر واحلرمان
والبؤس هي املولد األول
للتطرف .إن مقتضيات األخوة
والتضامن اليت تقع يف صلب
روحية منظمة التعاون االسالمي
منذ تأسيسها ،تفرتض أن
هذا العبء هو أيضا مسؤولية
أخالقية ،جيب أن تساهم الدول
االسالمية مجيعا يف حتملها».
وأردف« :عليه ،فإننا ندعو
مؤمترنا املوقر إىل إيالء هذه
املسألة العناية اليت تستحق،
مؤكدين مرة جديدة أن لبنان
يرفض أي شكل من أشكال
توطني النازحني السوريني،
ويعترب وجودهم على أراضيه
وجودا موقتا جيب أن يزول
بزوال مسبباته .إننا نتابع بكثري
من األمل ،احلركة الدبلوماسية
الناشطة الرامية اىل إنهاء
احلرب يف سوريا ،ونتطلع إىل
يوم يتوصل فيه السوريون إىل
حل سياسي ينهي هذه املأساة،

وحيقق طموحات الشعب السوري
يف العيش حبرية وكرامة يف
دولة سيدة موحدة».
وقال« :تشهد املنطقة العربية
توترات سياسية حادة ومواجهات
عسكرية نتيجة عوامل متعددة.
ويشكو العديد من الدول
الشقيقة ،وحتديدا دول جملس
التعاون اخلليجي ،من تدخالت
خارجية تؤجج هذه الصراعات.
إننا نرفض حماولة فرض وقائع
سياسية يف الدول العربية عن
طريق القوة ،مبا يؤدي إىل
تعريض االستقرار يف املنطقة
للخطر ،وإثارة الضغائن بني
شعوب ودول لديها ما جيمعها
أكثر بكثري مما يفرق بينها .إننا
نعلن تضامننا الكامل مع أشقائنا
العرب ،يف كل ما ميس أمنهم
واستقرارهم وسيادة أوطانهم
ونؤكد
جمتمعاتهم،
ووحدة
وقوفنا الدائم إىل جانب اإلمجاع
العربي .إن املصلحة العليا لألمة
اإلسالمية ،ال تتحقق إال بالعودة
اىل املخزون العظيم لالسالم
احلق ،وباإلبتعاد عن سياسات
الرتبص وزرع الفرقة ،وبتجنيد
كل الطاقات والثروات يف
خدمة الصاحل العام للمسلمني.
إننا نوجه نداء صادقا إىل الدول
االقليمية ،من أجل اعتماد
مقاربات خمتلفة للعالقات يف ما
بينها ،مبا يعيد الثقة املفقودة،
وخيفض التوترات املذهبية،

ويفتح الطريق أمام عالقات
حتقق اخلري لبلدان املنطقة
وشعوبها».
القدس
«يتعرض
أضاف:
الشريف ،ثاني القبلتني وثالث
يومية
العتداءات
احلرمني،
ممنهجة على ماضيه وحاضره
ومستقبله ،يف حماولة لطمس
هويته ومعناه ،ولتغييب حق
أصحابه اىل األبد .إننا مطالبون
بعدم السماح لألحداث اليت
تعيشها أمتنا ،بأن تنسينا قضية
األوىل،
واملسلمني
العرب
ومدعوون إىل إجياد السبل
لوضع حد للهجمة االستيطانية
االسرائيلية ،وإلحياء العملية
السياسية اهلادفة اىل اجياد
تسوية على اساس حل الدولتني
ومرجعية مدريد ومبادرة السالم
العربية .إن اسرائيل ،العدو
األول هلذه األمة ،تتفرج على
حروبنا وانهياراتنا .إنها حتقق
علينا االنتصار تلو االنتصار،
من دون أن ترفع إصبعا أو
حترك جنديا واحدا ...وتسعد
وتفكك
جمتمعاتنا
بتفتت
أوطاننا ،وحتتفي بنزيف دمائنا
وثرواتنا ومقدراتنا .إن ما حنن
فيه من أوضاع بالغة اخلطورة،
يضع على عاتقنا مسؤوليات
تارخيية كبرية».
وختم« :إن العامل اإلسالمي
يعج بالطاقات البشرية املبدعة،
ويفيض مبوارد طبيعية وإمكانات
مادية هائلة ،ويستند إىل تراث
ديين وفكري وحضاري غين.
ولذا ،فإن التاريخ لن يرمحنا،
إن كان اإلرث الوحيد الذي
سنرتكه ألبنائنا هو اخلراب
العميم .مبقدورنا أن مننع ذلك،
ولن يستطيع أحد ،إن حنن
عقدنا العزم ووحدنا اإلرادات،
أن حيول دون خروجنا من
البؤس الراهن ،إىل موقع يف
هذا العامل ،يليق بنا ويفتح أمام
أبنائنا باب األمل»

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
تعميم هام
املوضوع :الشؤون العقارية يف لبنان
تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن وزارة املالية يف لبنان  -املديرية
العامة للشؤون العقارية -قد أطلقت ثالث خدمات إلكرتونية على موقعها:
www.LRC.gov.lb
واخلدمات هي التالية:
اإلطالع على الصحيفة العقارية.
-1
متابعة سري املعامالت العقارية.
-2
إحتساب الرسوم العقارية التقريبية.
-3
وهذه اخلدمات تسمح للبنانيني يف اخلارج مبراقبة ملكياتهم ومتابعة سري
معامالتهم العقارية واحتساب قيمة الرسوم العقارية التقريبية املتوجبة.

سدني ،يف 2016/4/12
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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لبنانيات

بري استقبل وفدا فرنسيا وأومل للشهرستاني:

للحفاظ على وحدة املسلمني وإرساء ثقافة مقاومة إسرائيل

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
يف عني التينة السيد جواد
الشهرستاني ،الوكيل العام
للمرجع الشيعي االعلى السيد
علي السيستاني ،ثم أقام
مأدبة غداء حاشدة تكرميا له
وللوفد املرافق ،يف حضور
مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،نائب رئيس
جملس االسالمي الشيعي االعلى
الشيخ عبد االمري قبالن ،شيخ
عقل الطائفة الدرزية الشيخ
نعيم حسن ،رئيس الطائفة
العلوية الشيخ اسد عاصي،
املاروني
البطريرك
ممثل
املطران بولس مطر ،ممثل
بطريرك الروم االرثوذكس
املطران الياس كفوري ،ممثل
بطريرك االرمن االرثوذكس
املطران شاهي بانوسيان،
ممثل بطريرك االرمن الكاثوليك
اسدوريان،
جورج
املطران
السفري االيراني حممد فتحعلي،
السفري العراقي علي عباس
بندر العامري ،رئيس كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب حممد
رعد ،ممثل السستاني يف لبنان
حامد اخلفاف ،واملفيت اجلعفري
املمتاز الشيح امحد قبالن،
وعدد من النواب وقيادة حركة
«أمل».

بري

وألقى بري خالل املأدبة الكلمة
اآلتية« :أهال بكم يا صاحب
السماحة يف بريوت اىل جانب
رؤسائنا الروحيني ،املدينة
البالغة ،الناضجة املدافعة،
مبحراب
احملروسة
املقاومة
االمام القائد السيد موسى
الصدر حيث اعتصم يف مسجد
الصفا من اجل سالم لبنان،
وبني مسجد االمام االوزاعي
واملقاصد ومذابح مارالياس
والكبوشيني
جريس
ومار
والضاحية الشموس.
أهال بكم يف العاصمة العربية
اليت حاصرت حصارها اثنني
وسبعني يوما عام ،1982
وصمدت وقهرت بصمودها
اجلالد الصهيوني وكرة ناره
اجلوية والبحرية.
أهال بكم يف عاصمة احلوار
والوفاق الوطين واملشاركة
ومنرب الكلمة احلرة ،وحديقة
احلرية ومعرض الكتاب ومطبعة
الشرق.
أهال بكم يف لبنان جمد االرز
يف جبل ابي ذر الغفاري ،جبل
عامل وحمبسة مار شربل جبل
لبنان ،ومغارة عرس قانا،
وصيدون اليت احرقت نفسها
ذات يوم ومل تستسلم للغزاة،
ومدينة الكرامة طرابلس الفيحاء
والسهل املمتنع البقاع وشراع
احلرف يف صور.
أهال بالوكيل املكلف للمرجع
االكرب آية اهلل العظمى االمام
السيد علي السيستاني ،أهال
بكم يا صاحب السماحة العالمة
العلم آية اهلل السيد جواد
الشهرستاني احملقق املثقف،
املرتجم لروح العصر ،املنفتح
ومطلق
للرتاث،
واحلافظ

بري مع الوفد الربملاني الفرنسي

مؤسسات املصادر واملراكز
املعلوماتية والثقافية واملكتبات.
إننا يف هذا الوقت الضاغط
على االمتني االسالمية والعربية
باحلرب اهلادفة للسيطرة على
مواردنا البشرية والطبيعية،
وهي احلرب اليت استهلكت
الكثري من ارواح مواطنينا يف
خمتلف اقطارنا وتسببت بالدمار
اهلائل الذي اصاب اوطاننا
ومدننا وال تزال تضغط بالفتنة
على الشرق .إننا نعرب عن حاجتنا
اىل صوت وموقف املرجعية
متمثلة بصوتكم الصارخ يف
برية اهلل من اجل بناء وهي ملنع
االستخدام السياسي لالسالم،
وحماولة جعله غطاء لتفتيت
بالدنا وإشعال احلروب والفنت
ومن اجل إصالح نظامنا».
وأضاف« :إنين يف هذا اإلطار
أنقل عن صاحب السماحة
الدكتور الشيخ امحد حممد طيب
شيخ مشايخ االزهر الشريف
الذي تشرفت بلقائه منذ أيام
تأكيده وجوب احلفاظ على
إسالم الوحدة والتصدي لثقافة
التكفري والتدمري والتهجري اليت
هي االداة االساس إلسرتاتيجية
الفوضى البناءة.
إننا يا صاحب السماحة ومن
لبنان نتطلع بعني االمل اىل دور
املرجعية يف حفظ وحدة االرض
والشعب والؤسسات يف العراق
الشقيق ،وترتيب االولويات
إنطالقا من منع سقوط العراق
وجعله رهينة التطرف وقاعدة
ارتكاز له وحفظ صيغة التعايش
اليت هي ميزة املنطقة ،ومنع
االرهاب التهجريي من ختريب
صيغة وحدة ومتاسك جمتمعاتنا،
وكذلك إلسقاط املشروع الذي
حياول ان يرسم نهاية للتاريخ
الذي كان منطلقه من هذا الشرق
ومن بالد ما بني النهرين ،ومن
حوض النيل وممالك الشاطئ
يف لبنان».
وتابع« :نوابكم يعتصمون داخل
اجمللس يف هذه االيام ،ونوابنا
يعتصمون خارجه.
إننا نبحث عن ثقافة أصولية
متجددة تنبع من النجف االشرف

وقم واالزهر الشريف ،يف
مواجهة الثقافة اليت أرساها
االنتداب وخملفاته من أمناط
النظام العربي املتنوعة من
العشائر
سلطات
منطقتنا،
والقبائل والفئات واجلهات
والطوائف واملذاهب .هذه
الثقافة هي اليت أنتجت داعش
والنصرة وكل املسميات القاتلة
واجملرمة .وحنن نريد ان تتمكنوا
يا صاحب السماحة من اطالق
ثقافة التوحيد والتقريب ورفع
الظلم واحلرمان ،وباالساس
إطالق ثقافة املقاومة ملشروع
االماني
وحتقيق
اسرائيل
الوطنية للشعب الفلسطيين
الشقيق الذي حرمناه .لقد باتت
احلاجة ملحة يا صاحب السماحة
وانتم تؤسسون يف هذا اجملال
اىل نشر وإستخدام وسائل
االتصاالت العصرية حملو االمية
املعلوماتية ولتحرير االسالم
من احتالله باجلهل ،وهزمية
دويالت الوهم اليت اقيمت
باالستثمار على اسم االسالم،
وحترير العامل من حماوالت خلق
«االسالم فوبيا» ،ونشر وعي
ثقايف لالسالم احلقيقي».
وختم« :إننا يف ذلك نراهن
على مؤسساتكم ومؤسسات
االزهر حلفظ االسالم ومكانته
وتفسريه
الكريم
والقرآن
واالحباث العقائدية ،وإقامة
مكتبات ختصصية للتاريخ،
وعلوم احلديث ،وفقه احلقوق
التخصصية ،الكالم ،الفلسفة
والعرفان .ولكم دائما اجلميل
والعرفان».

الوفد الربملاني الفرنسي

وكان بري استقبل وفدا برملانيا
فرنسيا برئاسة رئيس مجعية
الفرنسية-اللبنانية
الصداقة
النائب هنري جربايل والسفري
الفرنسي يف لبنان اميانويل
بون ،يف حضور الدكتور حممود
بري ،وتناول احلديث العالقات
الثنائية والتطورات الراهنة.
كذلك استقبل رئيس جملس
القضاء االعلى القاضي جان
فهد.

جبهة العمل حذرت من خطورة األوضاع
األمنية يف املخيمات
حذرت «جبهة العمل اإلسالمي
يف لبنان» ،من «خطورة
األوضاع األمنية يف املخيمات
الفلسطينية ،وال سيما خميم
عني احللوة ،وذلك بعد سلسلة
األحداث األمنية والفردية
واغتيال العميد يف حركة فتح

فتحي زيدان».
وأشارت إىل أن «كل ما
حيدث يف املنطقة من وقائع
أمنية مؤسفة ومتالحقة ومن
فنت داخلية وانقسامات،
القضية
تصفية
هدفه
الفلسطينية».

املشنوق تلقى من أوبراين تقديرا أمريكيا لعمل االجهزة االمنية
واحتاد اجلمعيات االغاثية أثنى على جهود الداخلية

عرض وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق مع املبعوث
بقضية
اخلاص
االمريكي
الرهائن جيم اوبراين جممل
االوضاع يف لبنان واملنطقة،
االمريكي
املسؤول
وأبدى
اعجابه بعمل االجهزة االمنية
اللبنانية وتقديره الجنازاتها يف
جمال مكافحة االرهاب وتوطيد
االمن واالستقرار .كما شرح
اوبراين طبيعة عمله وحتركاته
على هذا الصعيد.
والتقى املشنوق وفدا من
جملس ادارة احتاد اجلمعيات
االغاثية والتنموية ضم رئيس
االحتاد الدكتور عبد احلفيظ
عيتاني ومؤسسه أمحد العمري
ومستشار االحتاد الشيخ حسام
الغالي واملدير التنفيذي عمر
خطاب ومدير احتاد اجلنوب
كامل كزبر ،يف حضور ممثلني
عن عشر مجعيات اغاثية.
بعد اللقاء ،قال كزبر« :جئنا
كوفد منثل احتاد اجلمعيات
االغاثية يف لبنان املؤلف من
اكثر من  70مجعية اغاثية منتشرة
على كافة االراضي اللبنانية من
أجل توجيه الشكر ملعالي وزير
الداخلية ولالجهزة االمنية على
ما قاموا به من جهد على صعيد
كشف شبكات الدعارة واالجتار
بالبشر .وقد اكدنا ملعالي
الوزير ان احتاد اجلمعيات يضع
كافة امكانياته بتصرفه وتصرف
االجهزة االمنية ،متمنني عليه
االستمرار يف كشف مثل هذه
الشبكات وايضا عدم حتويل
هذه القضية االنسانية اىل
قضية سياسية».
أضاف« :لقد ملسنا جتاوبا
كبريا من معاليه وتأكيدا على
انه مستمر يف هذه القضية
وسيحاسب كل متورط يف
القضية مهما كان شأنه وعلت
رتبته يف االجهزة االمنية او من
القوى السياسية».
االغاثي
للوضع
وبالنسبة
والعقبات اليت تعرتض عمل

االحتاد ،قال كزبر« :ان احتاد
مستمر
االغاثية
اجلمعيات
يف عمله جتاه اهلنا النازحني
السوريني ،والشعب اللبناني
واالحتاد واجملتمع املدني يف
لبنان حضنوا القضية السورية
منذ بداية االزمة ومستمرون بهذا
االحتضان رغم قلة االمكانات

والعقبات اليت نواجهها أكان
على الصعيد احمللي او على
صعيد املساعدات الدولية ،لكن
هذا واجبنا وسنستمر به ان شاء
اهلل».
كما استقبل املشنوق الوزير
السابق عبد الرحيم مراد وتشاور
معه يف املستجدات.

دريان عرض مع وفد العائالت البريوتية
االوضاع يف املؤسسات االجتماعية
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،يف دار
الفتوى ،رئيس وأعضاء اهليئة
اإلدارية الحتاد مجعيات العائالت
البريوتية برئاسة الدكتور فوزي
زيدان الذي قال بعد اللقاء:
تشرفنا بلقاء مساحته وأثنينا
على مواقفه الداعية إىل األلفة
واحملبة واالعتدال والتسامح
والعنف
التطرف
ورفض
وهي مبادئ أساسية يف
دين اإلسالم احلنيف .وتكمن
الزيارات اليت يقوم بها مساحته
إىل اخلارج يف نشر الصورة
احلقيقية لالسالم بعد أن شابها
بعض التشوه من أفعال تقوم
بها جهات مشبوهة».
اضاف «تداولنا مع مساحته
يف عدد من القضايا الوطنية
والبريوتية ،وخصوصا تلك
املتعلقة بعدد من املؤسسات
االجتماعية والصحافية اليت
تواجه صعوبات مجة نتيجة
األوضاع االقتصادية الصعبة
يف لبنان واملنطقة ،ووجدنا
لدى مساحته إملاما تاما بأوضاع
هذه املؤسسات خصوصا أن
بعضها تابع لدار الفتوى ،وقد
طرحت أفكار عدة ملساعدة هذه
املؤسسات على ختطي أزماتها
املالية وتطويرها .وقد أبلغنا
مساحته أنه يعمل مع اجمللس
الشرعي اإلسالمي األعلى على
مشروع إنشاء مؤسسة تهتم
بأمور كل املؤسسات االجتماعية

يف بريوت.
وعن انتخاب رئيس للجمهورية
قال زيدان« :اليوم قبل الغد
أمر ضروري وملح من أجل
عودة االنتظام إىل املؤسسات
الدستورية واإلدارة العامة
وعودتها بالتالي إىل االهتمام
بشؤون البالد والعباد .ونقول
للمعطلني كفى تالعبا باستقرار
الوطن وباقتصاده ،فمصلحة
لبنان العلياأهم من مصاحلكم
ارتباطاتكم
ومن
اخلاصة
اخلارجية» ،مناشدا «أهلنا يف
بريوت املشاركة يف االنتخابات
البلدية املزمع إجراؤها يف 8
أيار املقبل ،وانتخاب من يرونه
األكفأ واألجدر يف انتشال
بريوت من أزماتها املزمنة
كي تعود كما كانت سيدة
العواصم العربية» ،مشددا على
«املناصفة يف اجمللس البلدي
بني املسلمني واملسيحيني
اليت أرسى دعائمها الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ويسري
على خطاه حامل مشعله الرئيس
سعد احلريري ،وذلك حرصا
على الوجه التعددي للعاصمة
وعلى العيش املشرتك احلقيقي
بني كل مكوناتها الطائفية
واملذهبية».

جمعية املقاصد

واستقبل املفيت دريان «رئيس
وأعضاء مجعية املقاصد اخلريية
اإلسالمية يف صيدا برئاسة
يوسف النقيب.

لقــاء املقــاومــة السنــوي للقــوات
اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا
يتشــرف حــزب القــوات اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا
بــدعــوة ابنــاء الجــاليــة عــامــة لحضــور لقــاء املقــاومــة
السنــوي بــرعــايــة الــدكتــورسميــر جعجــع ممثــال بــالنــائــب
جــوزيــف املعلــوف عضــو كتلــة القــوات اللبنــانيــة وذلــك
فــي  2016-04-23الســاعــة الثــامنــة مســاء علــى العنــوان
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لبنانيات

الوفاء للمقاومة :قرار حجب املنار
استقبل وفدا من فاعليات املنية واتصل بالشعار
بو صعب يف «اجتماعات الربيع» من
احلريري:االنتخابات ستجري يف موعدها والوقوف واشنطن :األموال جاهزة دائما للحروب سياسي ظامل واحلكومة معنية باعادة
حقها بالبث وضمان حرية االعالم
بوجه التطرف هو األسلوب الصحيح للمواجهة
ومتأخرة ملساعدة لبنان

بو صعب يلقي كلمته

الحريري متحدثا يف الوفد
جدد الرئيس سعد احلريري
«االنتخابات
أن
تأكيده
البلدية ستجري يف موعدها»،
داعيا اجلميع إىل «االستعداد
للمشاركة فيها» ،وقال« :حنن
مع إجراء هذه االنتخابات ومع
كل انتخابات ،وخاصة الرئاسية
منها ،عاجال أم آجال ،ومهما
جرى تعطيلها ،سننتخب رئيسا
للجمهورية يف النهاية».
كالم احلريري جاء خالل استقباله
مساء امس االول يف «بيت
الوسط» ،أعضاء اجملالس
البلدية واملخاتري وفاعليات
مدينة املنية ،يف حضور النائب
كاظم اخلري.
وخاطب احلريري الوفد قائال:
«إن شاء اهلل سأزوركم يف
املنية ،هذه املدينة الوفية
للرئيس الشهيد رفيق احلريري،
مدينة األبطال والشجعان،
ومهما فعلنا جتاهها نبقى
مقصرين ،واجلميع يرى مدى
االستهداف الذي نتعرض له
كتيار املستقبل وكـ  14آذار،
ومهما حصل سنكمل املسرية
الطويلة سويا».
أضاف« :إن ما حيصل يف
املنطقة من حولنا يتطلب
مزيدا من احلكمة لكي نتمكن
من مترير هذه املرحلة الصعبة،
فالعواصف احمليطة حرقت بلدانا
عدة ،وحنن علينا احلفاظ على
لبنان ،الذي أحبه رفيق احلريري
وناضل من أجله ،وحنن بدورنا

نناضل لكي متر هذه العاصفة
ويبقى البلد صامدا».
وتوجه إىل احلضور بالقول:
«حنن نقوى بكم ونضعف من
دونكم ،ونؤمن بأن التحديات
اليت تواجه املنطقة هي حماولة
لضرب االعتدال الذي ننادي
به دائما ونؤمن به ،ألنه ميثل
الطريق الوحيد الذي ميكن
أن ينقذ البلد .فأي نوع من
التطرف ،يضر بلبنان ،وقد
أثبتت سياستنا خالل كل هذه
املرحلة أن الوقوف يف وجه أي
نوع من التطرف هو األسلوب
الصحيح للمواجهة».
ثم جرى حوار بني احلريري
واحلضور ،تناول املطالبة بإيالء
احلاجات الضرورية واإلمنائية
والصحية واالجتماعية للمدينة
االهتمام الالزم ،وخصوصا
على صعيد إنشاء املدارس
والثانويات كي تستوعب مزيدا
من الطالب وبناء املستشفيات
واملراكز الصحية وشق وتعبيد
الطرق ،إضافة إىل املطالبة
األمنية
اإلجراءات
بتخفيف
واحلواجز على الطرقات املؤدية
من وإىل املنية.

اتصال

من ناحية ثانية ،أجرى احلريري
اتصاال مبفيت طرابلس الشيخ
مالك الشعار ،تناول خالله
بطرابلس
تتعلق
شؤونا
والشمال.

رئيس الكتائب عرض مع كاربوني موضوعي املفقودين
خالل احلرب والنازحني السوريني

الجميل مستقبال كاربوني

استقبل رئيس حزب «الكتائب
اللبنانية» النائب سامي اجلميل
يف بيت الكتائب املركزي يف
الصيفي ،رئيس بعثة اللجنة
الدولية للصليب األمحر يف
بريوت فابريزيو كاربوني ،وجرى
التطرق اىل موضوع املفقودين

واملخفيني قسرا خالل احلرب
اللبنانية ،والبحث يف السبل
املتاحة للوصول اىل حل هلذا
امللف .كما مشل البحث موضوع
الالجئني السوريني يف لبنان،
ومت االستماع اىل وجهة نظر
الكتائب يف هذا اخلصوص.

بدأ وزير الرتبية والتعليم
العالي الياس بو صعب برنامج
زيارته المريكا ،باملشاركة يف
«اجتماعات فصل الربيع» اليت
ينظمها البنك الدولي سنويا
يف واشنطن .وشارك يف
االجتماعات ،النائب ياسني
جابر ،اىل ممثلني عن مفوضية
الالجئني ومديرة املشاريع
اإلقتصادية والرتبوية يف البنك
الدولي يف بريوت الدكتورة
حنني السيد.

بو صعب

وألقى الوزير بو صعب كلمة
جريئة يف االجتماع ،الذي
خصص ل»مناقشة تأثري األزمة
السورية على دول اجلوار» يف
إطار دراسة تأثري األزمات على
الدول احلدودية حتت عنوان
«يوم املشرق ،شدد فيها على
ان «لبنان يف مأزق حقيقي»،
متطرقا اىل «الوعود املتأخرة
دائما ملساعدة لبنان» ،مؤكدا
أن «احلل الوحيد ألزمة النازحني
هو احلل السياسي يف سوريا»،

الفتا إىل انه «من املؤسف ان
األموال جاهزة دائما للحروب،
لكن األمر خيتلف كليا حينما
يتعلق مبنح أموال للمساعدات
اليت
والكوارث
اإلنسانية
تسببها احلروب ،ومنها ،إغاثة
الدول
ومساعدة
النازحني
املضيفة».
والقت كلمته ترحيبا من احلضور
وتأكيدا عليها.

البنك الدولي

من جهته ،أشاد «البنك الدولي»
ب»العمل الذي قام به لبنان
ِ
وباخلطة الرتبوية اليت انتهجتها
وزارة الرتبية يف عهد الوزير
بو صعب كنموذج حيتذى به»،
مؤكدا دعمه للبنان بإعطائه
قروضا من دون فوائد ،تدفع
على مدى أربعني عاما ضمن
النطاق القانوني املسوح به يف
ِ
لبنان».
وأصر بو صعب على أن
«تكون القروض بال شروط»،
موضحا بعد االجتماع أن «النازح
السوري ليس الجئا».

الداخلية دعت وسائل اإلعالم لالستحصال على بطاقات
خاصة بتغطية االنتخابات البلدية والفرعية
دعت وزارة الداخلية والبلديات
يف بيان« ،مجيع وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة واملقروءة،
الراغبة يف تغطية عملية
االنتخابات البلدية واالختيارية،
يف مراحلها كافة ويف احملافظات
كلها ،واالنتخابات النيابية
الفرعية يف جزين ،أن يتقدم
مندوبوها إىل مكتب االنتخابات
يف مبنى الوزارة ،خالل الدوام
الرمسي ،ابتداء من  18نيسان
 2016ولغاية الساعة احلادية
عشرة من يوم اجلمعة  27أيار
 ،2016وذلك لالستحصال على
بطاقات خاصة بتغطية هذه
االنتخابات».
«املتقدمني
من
وطلبت
مشسية
صورة
اصطحاب

وصورة عن بطاقة املؤسسة
اليت يتبعون هلا أو بطاقة
الصحافة ،وصورة عن بطاقة
بالصفة
وتعريف
اهلوية،
املهنية».
ودعت الراغبني يف مزيد من
املعلومات اىل زيارة موقع
الوزارةwww.interior.gov.lb :

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري بعد ظهر
اليوم ،يف مقرها يف حارة
حريك ،برئاسة النائب حممد
رعد وحضور أعضائها ،ناقشت
خالله التطورات ،وأصدرت
بيانا ،الحظت يف مستهله
«تغييبا مفجعا لقضية فلسطني
عن املشهد السياسي احمللي
واالقليمي وما جيري فيه
من حتركات واضطرابات او
اتفاقات وحتالفات يف ظل
تشتت االهتمامات الكيانية
االسرائيلي
التوغل
ورغم
العدواني املدان وتوسعه يف
بناء املستوطنات يف الضفة
الغربية والقدس ،واعتربت
ذلك مؤشرا جليا على حالة
الوهن السائدة يف املنطقة،
مؤكدة قناعتها بأن املقاومة
هي بقية الضوء الذي حيفز
على االمل بإمكانية أن يصمد
لبنان بوجه تهديدات العدو
االسرائيلي وأن يتصدى يف
الوقت نفسه لعبث عصابات
االرهاب التكفريي».
واكدت انه «على الرغم من
الضياع الذي يتساقط فيه
الكثري من الواهمني املتعثرين
يف سلطاتهم ،الذين حيرضون
على تقطيع اوصال العالقات
االخوية ويدعمون التكفرييني
وارهابهم ويفرطون باملصاحل
املنطقة
لشعوب
الكربى
ويكمون
الذمم
ويشرتون
االفواه وجيهدون ملنع الناس
من االصغاء اىل قول احلق
واالستعداد لنصرته ،فإن
وصوابية
بعزمها
املقاومة
مجاهريها،
وإرادة
نهجها
وصدق
أهدافها
وبوضوح
خطابها وتضحياتها ،ماضية
بإصرار وثبات يف الدفاع عن
لبنان ومحاية سيادته والتعبري
عن قناعتها وموقفها اجلريء من
السياسات الظاملة والعدوانية،
ولن يثنيها عن ذلك تآمر أو
توعد أو وعيد».
ورأت الكتلة ان «قرار منع
قناة املنار من البث الفضائي
عرب النايل سات ومن قبل عرب
العرب سات ،هو قرار سياسي
ظامل وخمالف ألبسط القوانني
واالعراف واالصول ،ويتنافى
مع شعارات وادعاءات احلرص
على احلرية والدميوقراطية ،كما
أنه يكشف عن املدى الذي
بلغه النظام السعودي يف حنقه
وعدائيته للمقاومة وخيارها
ولكل صوت واعالم حر يف
عاملنا العربي .ولن يؤدي
هذا القرار مطلقا ال اىل تغيري
موقفنا الواضح من السياسات

السعودية اخلاطئة كما انه لن
يلغي حق املنار وغريها يف
التعبري عن قناعاتها ورأيها
احلر» ،معتربة ان «احلكومة
اللبنانية معنية بالقيام بواجبها
من أجل اعادة حق املنار
بالبث وضمان حرية االعالم
ملؤسساتها».
ودانت «الضغوط اليت ميارسها
النظام السعودي يف االجتماعات
املتصلة بالقمة االسالمية من
أجل اإلساءة اىل حزب اهلل
ومسعة مقاومته ،وهو ما يوجب
على احلكومة اللبنانية الوقوف
ضدها حبزم ودون تردد،
باعتبار ان حزب اهلل املقاوم
هو مكون أساسي يف احلكومة
ويف البالد ،وبأن االفرتاء عليه
بتهمة اإلرهاب هو توجه كيدي
وطعن يطاهلا وجيب االعرتاض
عليه والتصدي له».
واشارت اىل ان «مؤمتر رؤساء
الربملانات العربية قد أقر يف
القاهرة قبل أيام حق املقاومة
يف حترير اراضيها من االحتالل
واستعادة حقوقها املشروعة،
وال جيوز للحكومة اللبنانية
ان تقبل بإسقاط هذا احلق،
عرب السكوت او جمرد التحفظ
على أي اساءة للمقاومة حياول
البعض متريرها يف اي حمفل أو
مؤمتر من املؤمترات ،خصوصا
تلك اليت يكون لبنان مشاركا
فيها .ان التسامح او اجملاملة
يف هذا اجملال جيب ان يوضع
له حد منعا للتمادي وحرصا
على مصلحة بالدنا العليا».
ورأت الكتلة أن «أولوية ملء
الشغور الرئاسي ال تربر لبعض
االطاحة
السياسية
القوى
باملتطلبات االخرى لالستقرار
والنهوض بالدولة يف لبنان،
خصوصا تفعيل عمل اجمللس
النيابي واقرار قانون جديد
لالنتخابات».
ولفتت اىل ان «االرتكابات
اخلطرية سواء يف قضية
االنرتنت غري الشرعي ،أو يف
قضية االجتار بالبشر أو يف
قضية االختالسات للمال العام
هي اليوم حمل متابعة وترقب من
الرأي العام الذي ال ينظر بعني
الرضا اىل االجراءات القضائية
املتخذة يف هذه امللفات ويكاد
يفقد ثقته بامكانية الوصول
اىل حماسبة حقيقية ،ان على
القضاء اللبناني ،أن يتحمل
مسؤوليته التارخيية يف هذه
املرحلة احلساسة ،وأن يكافح
الضغوط السياسية اليت متارس
عليه ،يف العديد من القضايا
واحملاكمات ،وأن جيهد إلثبات
صدقيته يف حتقيق العدالة».

وفد االحتاد االوروبي حبث مع موسى وخميرب يف تعزيز العالقات
عقد اجتماع يف جملس النواب،
عند الرابعة بعد ظهر امس
االول اخلميس ،حضره رئيس
جلنة حقوق االنسان النائب
ميشال موسى ومقرر اللجنة
النائب غسان خميب.

وعن اجلانب االوروبي رئيس
منطقة مصر وسوريا واالردن
يف االحتاد االوروبي باتريك
عن
كوستيلو ،واملسؤول
االنسان
وحقوق
العدالة
والدميوقراطية يف االحتاد

االوروبي  -مكتب لبنان
مسري اهلرباوي ،واملسؤولة
عن الربامج يف االحتاد روال
عباس.
واكد اللقاء «العمل على تعزيز
العالقات بني لبنان واالحتاد

االوروبي وتبادل اخلربات».
وتواقف اجملتمعون على «جتديد
االتفاقية بني لبنان واالحتاد
االوروبي وعلى وضع اولويات
ميوهلااالحتاد
اليت
للربامج
االوروبي يف لبنان».
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بون :زيارة هوالند للبنان هدفها إجياد توافق دولي ميكن األفرقاء من االتفاق حلل أزمتهم الصفدي :جتاوز إرادة املسيحيني يف انتخاب الرئيس أمر صعب وغري جائز

الفرنكوفوني
املنتدى
أقام
لالعمال ظهر امس االول ،لقاء
مع السفري الفرنسي اميانويل
بون يف مطعم «لو مايون»-
األشرفية ،شارك فيه سفري
املغرب علي اومليل ،سفري
رومانيا فيكتور مارسيا ،رئيسة
بعثة اإلحتاد األوروبي يف لبنان
السن،
كريستينا
السفرية
املدير العام لوزارة الطاقة
واملياه فادي قمري ،الوزراء
السابقون ابراهيم جنار ،جورج
قرم ودميانوس قطار ،فابيان
بلينو ابي رميا ،رئيسة املنتدى
رين قدسي ،رئيس نقابة
مستوردي األدوية ارمان فارس
وحشد من الشخصيات السياسية
واإلجتماعية واإلعالمية.
بداية كلمة لقدسي رحبت
فيها ببون ،ورأت أن «سياسة
فرنسا يف لبنان تنطلق حاليا
من معطيات اسرتاتيجية جدية
جيوسياسية وجيو اقتصادية.
البعض يعتقد ان اتفاق
سايكس-بيكو انتهى ،والبعض
اآلخر يعتقد أن اتفاقا جديدا بني
الواليات املتحدة وروسيا يف
طور أن يبصر النور».
وسألت« :أين حنن من الشرق
األوسط اجلديد الذي تتواىل
والتغيريات
احلروب
عليه
الكبرية ،وما هو دور لبنان يف
هذا الواقع اجلديد؟»
بون
وأعلن بون من جهته أن «زيارة
الرئيس فرنسوا هوالند للبنان
تأتي يف ظل اوضاع اقليمية
وداخلية صعبة .وهي دليل على
التزام فرنسا لبنان ورغبتها
يف مساعدته ،وهي تعي جيدا
والفراغ
األوضاع،
صعوبة
يف موقع الرئاسة ،وستشكل
الزيارة بداية ملسار ديبلوماسي
جديد».
وقال« :الرئيس هوالند ال حيمل
معه عصا سحريا حلل املسائل
اليت يتوجب على اللبنانيني
حلها ،ولكن يأتي بتصميم على
أن يكون مفيدا ولتشكيل نوع
من توافق الدولي ميكن األفرقاء
اللبنانيني من االتفاق حلل األزمة
السياسية واملؤسساتية يف هذا

املنتدى مستضيفا السفري بون
البلد .وهذا مهم ألن الوضع
يف لبنان هش ،ولبنان عرضة
للعديد من الضغوط واملخاطر،
وهذه العناصر ال تسمح بتجميد
األوضاع كما حيكى غالبا ،فالوضع
ليس جامدا بل يتدهور ،ولبنان
يف حاجة اىل مؤسسات تعمل،
وحنن نرغب يف أن نساهم يف
ذلك ،فلبنان يشكل اولوية
للعمل اخلارجي الفرنسي».
وأكد أن «الفرنسيني يأخذون
دائما املبادرة لعرض أوضاع
لبنان على نظرائهم الدوليني،
وان الرسالة من زيارة الرئيس
هوالند تكمن يف حبث وضع
لبنان مبعزل عن اوضاع املنطقة،
فال جيب انتظار انتهاء احلرب
يف سوريا او مصاحلة ايران
واململكة العربية السعودية ،او
حل القضية الفلسطينية حلل
األوضاع يف لبنان».
وأضاف« :إن لبنان مهم
بالنسبة اىل فرنسا والتسوية
ممكنة حاليا ،وميكننا أن نساعد
األفرقاء اللبنانيني على التفاهم
حول تسوية متكنهم من إعادة
سري عمل املؤسسات ،وبذلك
نعطي رسالة حامسة للمنطقة
حول ختفيف حدة التوتر ،وهذه
الرسالة تأتي من لبنان وليس
من سوريا أو العراق أو اليمن،
ألن لبنان يشكل منوذجا للسالم
والتعايش والتسامح واالنفتاح،
ويتوجب هلذا النموذج ان
يعيش .وكلنا متفقون اليوم
على أنه جيب احملافظة على
لبنان يف هذه املرحلة اخلطرة

اجليش أوقف يف عرسال حسني احلجريي ملشاركته
بأعمال إرهابية
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه البيان اآلتي« :بتارخيه،
أوقفت قوة من اجليش يف
منطقة وادي محيد -عرسال،
املواطن حسني حممد احلجريي،
املطلوب ملشاركته يف تواريخ
سابقة بتنفيذ أعمال إرهابية ضد
اجليش وقوى األمن الداخلي يف

بلدة عرسال ،أثناء حماولته
تهريب حواىل  75كليو غراما
من مادة الكيماوي ،وحواىل
 100ليرت من مادة املازوت من
بلدة عرسال بإجتاه اجلرد.
سلم املوقوف مع املضبوطات
اىل املراجع املختصة وبوشر
التحقيق».

اجليش دهم خميمات النازحني السوريني يف بر الياس
واوقف  57شخصا
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه ،البيان اآلتي« :دهمت
قوى اجليش صباح امس االول،
عددا من خميمات النازحني
السوريني يف بلدة بر الياس-
زحلة ،أسفرت عن توقيف 57
شخصا ،لدخول بعضهم خلسة

إىل األراضي اللبنانية ،ولتجول
بعضهم اآلخر من دون أوراق
قانونية ،وضبطت حبوذتهم 17
دراجة نارية من دون أوراق
قانونية .ومت تسليم املوقوفني
مع املضبوطات اىل املراجع
املختصة إلجراء الالزم».

يف املنطقة».
وقال« :ال ميكن لفرنسا أن
تقوم بكل شيء ،ولكن لديها
تصميم ورغبة واقتناع بأن هناك
مصلحة دولية واقليمية للبحث
يف امللف اللبناني على حدة.
وهذا يتطلب صربا واقتناعا،
وسنقوم بكل ما يف وسعنا
لتحقيق ذلك ،مع اإلحرتام الكلي
لسيادة لبنان وللنموذج اللبناني
وحلاجات لبنان من اجل ان
يعيش ويزدهر».
وردا على سؤال عن الدور
الذي ميكن لفرنسا ان تؤديه
مع الواليات املتحدة وروسيا
من اجل الضغط على حلفائهم
األقليميني لتسهيل األوضاع
يف لبنان ،قال« :ان احلياة
الديبلوماسية ال ترتكز فقط
على الضغط امنا على املصاحل
ايضا .حتما لروسيا والواليات
املتحدة دور مهم ،وكذلك
السعودية
العربية
للمملكة
وايران ،وجيب أال ننسى فرنسا
وشركاءها األوروبيني الذين هم
شركاء لبنان األوائل يف التجارة
والتعليم والدعم .ولكن املهم
أن نتمكن من استنباط مصلحة
مشرتكة تربهن أنه ميكننا احياء
منوذج مهم للمنطقة ،منوذج
للتعايش والتسامح واالنفتاح
والتعددية ،وعلى اجلميع حتمل
مسؤولياتهم».
واعترب ردا على سؤال أن
«هناك مسؤولية تقع على
عاتق اللبنانيني إلعادة إحياء
مؤسساتهم وتطويرها بعد ذلك،
ولكن ال ميكن تغيري قواعد
اللعبة .هذه هي رسالتنا ،وهلذا
جيب ان يتوصل األفرقاء اىل
تسوية ،ورسالتنا للخارج هي
احلفاظ على لبنان وعدم زعزعة
اللبنانيني
وترك
استقراره
يقررون مصريهم وعدم تصفية
حساباتهم فيه».
وقال ردا على سؤال« :يلفتين
يف كل حمادثاتي أن اللبنانيني
ال يعتربون أن يف إمكانهم
تقرير مصريهم ،هذا األمر ميكن
أن يكون حصل سابقا ،ولكن
األوضاع تغريت اآلن والزمن
تغيري ،وللبنان احلق يف حياة
أفضل .الصعوبة اآلن ليست
التدخالت اخلارجية ،بل انشغال
اجلميع عن لبنان ،وهلذا إن
وجود رئيس أمر ضروري .ال
أحد اآلن مهتم بلبنان ،وكل
الذين تصارعوا فيه سابقا
يتصارعون اآلن خارجه يف دول
املنطقة ،لذلك رساليت للبنانيني
هي :متسكوا بفرصتكم واوجدوا
حال للبنان مبنأى عن مشاكل
املنطقة».

أسف النائب حممد الصفدي ،لـ
«حال االنقسام الداخلي الذي
جيعل احلكومة عاجزة عن مواكبة
بشأن
اجلارية
املفاوضات
مستقبل سوريا ،والتدخل ملنع
حلول أو تسويات على حساب
لبنان» .ونبه اىل أن «التطورات
امليدانية يف سوريا تستوجب
يقظة لبنانية ودعما للجيش
ليكون مستعدا الي طارىء».
ورأى الصفدي يف حديث جلريدة
«البيان» الطرابلسية ،أنه «مل
يعد باالمكان تأمني االستحقاق
الرئاسي من دون اتفاق على
جمموعة ملفات ،فاالزمة أصبحت
أزمة نظام ودستور» ،معتربا أن
«جتاوز إرادة املسيحيني يف
انتخاب الرئيس أمر صعب،
وغري جائز».
وقال« :ان كال من العماد عون
والوزير فرجنية يتمتع حبيثية
سياسية وشعبية ،وأنا مقتنع
بأن وصول أحدهما لن يكون اال
مبباركة االخر» .ورحب ب»-أي
تفاهم بني اللبنانيني ،طاملا أنه
ال حيمل مشروعا يناقض وحدة
لبنان واستقالله وعروبته».
وردا على سؤال ،قال الصفدي:
«ال حاجة لنا للفدرالية ،بل
يكفي تطبيق الطائف جلهة اقرار
الالمركزية االدارية املوسعة،
واجراء االصالحات الدستورية
والسياسية الضرورية».
وذكر بأنه «كان من أوائل
الوزراء الذين طرحوا حتديد
سقف لعدد النازحني السوريني
اىل لبنان ،لكي يتمكن من
إدارة امللف ضمن إمكاناته،
ولكن لألسف مل يتم التجاوب
مع االقرتاح».
وقال« :فوجئت بأن دوال
كربى تضغط لفتح احلدود أمام
النازحني دون ضوابط ،حتى أن
بعضهم اقرتح أن نقرتض أمواال
لتلبية حاجات النازحني ،فرفضت
االقرتاح آنذاك بصفيت وزيرا
للمالية وأدركت أن املوقف
الدولي خيفي أهدافا غامضة».
ووصف احلكومة احلالية ب»أنها
شر ال بد منه ،فهي غري منتجة
وغري منسجمة وال فرق يف
بقائها أو استقالتها» ،مؤيدا

«حصول انتخابات بلدية وفقا
ملبدأ املنافسة وليس التسويات
الفوقية اليت تعلب نتائج
االنتخابات سلفا».
وقال« :اذا فرض التدخل

السياسي أمرا واقعا يف
البلديات ،فإنين أرحب بالتفاهم
ملا فيه مصلحة طرابلس ،لكنين
أعلن منذ االن أنين ال أريد أي
حصة يف البلدية».

املكتب االعالمي حلرب :يقف على مسافة واحدة
من مجيع املرشحني للبلديات وحيرص على التوافق
صدر عن املكتب اإلعالمي
للوزير بطرس حرب ما يأتي:
«تعليقا على ما تداولته بعض
اإلجتماعي
التواصل
مواقع
ووسائل اإلعالم بأن الدكتور
جورج مراد أعلن أن الوزير
أحد
يدعم
حرب
بطرس
املرشحني لرئاسة بلدية ديربال،
الذي هو ابن شقيقة الدكتور
مراد ،وتوضيحا هلذا األمر ،يهم
املكتب اإلعالمي للوزير بطرس
حرب أن يؤكد أن موقفه الثابت
هو دعوته إىل التوافق يف كل
بلدات قضاء البرتون من خالل
اختيار أفضل العناصر والوجوه
لتنمية هذه البلدات إنطالقا من
توجهات أهالي هذه البلدات،
وإجراء اإلنتخابات خارج إطار
الصراعات احلزبية والسياسية،
وإن هذا املوقف يشمل كل

بلدات قضاء البرتون انطالقا
من تنورين مرورا بديربال وكل
قرى املنطقة».
اضاف« :إن املكتب اإلعالمي
للوزير بطرس حرب ينفي ما
ورد على لسان الدكتور جورج
مراد ،وال سيما يف ما يتعلق
ببلدة ديربال اليت حيرص الوزير
حرب على حصول التوافق بني
أهاليها الختيار من يرونه مناسبا
إلدارة السلطة احمللية املنوط
بها إدارة شؤون البلدة ،وأن
الوزير حرب على مسافة واحدة
متساوية من مجيع املرشحني
يف ديربال ،وهو يسعى إىل
إجراء هذه اإلنتخابات يف جو
دميقراطي سليم ويضع كل
إمكاناته بتصرف كل اجملالس
البلدية واإلختيارية اليت ينتخبها
املواطنون».

حردان استقبل وفدا من التغيري واالصالح
وتشديد على معاجلة قضايا تهم املواطنني

استقبل رئيس احلزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان وفدا من «تكتل التغيري
النائبني
ضم
واالصالح»
ناجي غاريوس ونبيل نقوال،
والوزيرين السابقني فادي
عبود وغابي ليون ،ونقل الوفد
إىل حردان حتيات رئيس التكتل
النائب العماد ميشال عون.
حضر اللقاء ،إىل حردان ،رئيس
املكتب السياسي املركزي
الوزير السابق علي قانصو،
مدير الدائرة اإلعالمية معن محية
وعضو اجمللس األعلى قاسم
صاحل.
وجرى خالل اللقاء وفق بيان
للحزب «تأكيد العالقة القائمة

بني اجلانبني والرؤية املشرتكة
حيال العديد من القضايا،
وأهمية ترمجة هذه العالقة
من خالل التعاون والتنسيق
املشرتك».
وعرض اجملتمعون األوضاع
العامة ،ومت التشديد على «أهمية
إجناز االستحقاقات وتفعيل عمل
املؤسسات وضرورة معاجلة
امللفات والقضايا األساسية
اليت تهم املواطنني ،ومواجهة
قضايا الفساد».
وتطرقوا إىل حتديات اإلرهاب
الذي يواجه لبنان ،وكان تأكيد
مشرتك «ألولوية مواجهة اخلطر
اإلرهابي حتصينا لوحدة لبنان
وأمنه واستقراره».

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

Michael 0413561164
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لبنانيات

تكتّل التغيري واإلصالح :ال يستطيع أحد أن يعبث
بامليثاق ويش ّرفنا أن نكون ح ّراسه

ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية.
وبعد االجتماع تال الوزير السابق
مقررات
جريصاتي
سليم
التكتل ،فقال:
أو ً
اإلقليمي
الوضع
ال،
ّ
التكتل
والداخلي :عرض رئيس
سيما
الوضع اإلقليمي ال
ّ
التشدد العسكري الذي يشهده
ّ
آنيًا امليدان السوري الذي ال
ّ
تغطي أي هدنه فيه اإلرهاب
وتنظيماته ،اليت أبقت على
وترية عالية من اهلجمات.
أما على الصعيد السياسي،
ّ
فسوريا سوف تشهد تطبيعًا
مؤسساتيًا باإلنتخابات النيابية
اليت سوف جتري قريبًا جدًا.
تطرق العماد عون أيضًا ،إىل
ّ
وقف إطالق النار يف اليمن،
وبدء املفاوضات لي ًال اليوم،
وما ُي َ
عقد عليها من هدنة ممكنة
ومستقرة مبواكبة دولية إذا
ّ
صفت النيات .قال العماد
«إن اإلنهاك أصاب
عون:
ّ
ّ
واحلل قد يتأتى عن
اجلميع،
اإلنهاك والتعب».
القمة املصرية – السعودية،
أما
ّ
ّ
ّ
لنجري تقوميًا
فنرتقب نتائجها
َ
وان
صحيحًا وموضوعيًا هلا،
ّ
هذه النتائج هي مضبوطة
اإليقاع أمريكيًا وروسيًا ،على
ما قال العماد عون.
ويف اإلنتقال إىل الوضع
ان
الداخلي ،شرح العماد عون ّ
األفرقاء السياسيني مأزومون
مبوضوع اإلستحقاق الرئاسي،
سيما تيار املستقبل الذي
ال
ّ
تبدو عالمات اإلنهاك أيضًا
عليه وعلى قيادته ،وذلك
أقدم
بسبب املناورات اليت
َ
عليها واصطدم بشأنها جبدار
األزمة املرصوص ميثاقيًا.
قال العماد عون« :ال يستطيع
ويشرفنا
أحد أن يعبث بامليثاق
ّ
حراسه ،على مجيع
أن نكون ّ
ّ
كل
املستويات ويف معرض
اإلستحقاقات العامة» .ويف
موضوع اإلنفتاح ،فالبواب
مفتوحة يف الرابية لتحقيق
مجيع إستحقاقاتنا.
أما بالنسبة لزيارة الرئيس
ّ
فنرحب به
فرنسوا هوالند،
ّ
طبعًا ،ونعقد اآلمال على أن
ّ
يتمكن من اإلحاطة الصحيحة
والوافية بالوضع اللبناني.
إستقبل العماد عون الوفد
الفرنسي ،وكان تبادل مثمر
ومتفاعل لآلراء.
احلكومي:
الوضع
ثانيًا،
التيار
رئيس
إستعرض
الوطين احلر ،وزير اخلارجية،
مستجدات
باسيل
جربان
ّ
الوضع احلكومي؛ أمن املطار
ومستلزماته التجهيزية :جلنة
معينة من جملس الوزراء
ّ
ُت ِ
قدم على إستدراج العروض
بالتعاون مع وزارة األشغال
العامة وفقًا لدفرت شروط
موضوع من اللجنة ،مع تقصري
ان الدولة
املهل للداللة على ّ
ّ
امللف .أمن
حساسية هذا
تعي
ّ
الدولة ،البند  65الشهري يف

جدول اجللسة السابقة ،بند
اإلشكال ،أضحى اليوم بندًا
عرض على جدول
أوليًا سوف ُي َ
أعمال اجللسة املقبلة .كان
للوزير باسيل ،كما لوزراء
آخرين ،موقفًا بارزًا ونوعيًا من
هذا املوضوع ،حيث ّ
مت الربط
بني إعتماد النفقات ألجهزة
وبت موضوع أمن
أمنية أخرى
ّ
ّ
أحد
رن
الدولة .ال أحد
يتجاس ّ
ٌ
َ
علينا باإلبتزاز الطائفي ،وال
طيف مواضيعًا ،فنحن
أحد ُي ّ
بصورة
املواضيع
نقارب
موضوعية ،واحللول ال تقبل
عندنا التجزئة على أساس
التطييف وما شابه .إذًا ،بند
أمن الدولة مرتابط وسائر بنود
األجهزة األمنية يف جدول أعمال
اجللسة املقبلة.
ً
عامة على
ملف االتصاالت
جدول جملس الوزراء القادم.
ملف الوزارة بإداراتها وهيئاتها
واآلراء متشعبة يف املوضوع
كما تعرفون يف ضوء ما يسمى
بفضيحة االنرتنت .إذًا ،هذا
مشرع للمناقشة
امللف هو
ّ
العامة على صعيد السلطة
اإلجرائية .وقد حان وقت هذه
املناقشة.
ثالثًا :مسلسل الفضائح .إن
القاسم املشرتك بني مسلسل
ّ
واملكثف
الفضائح املتناسل
هو أنه مزمن ،ويهين مسؤولني
ٍ
مستويات كافة،
يف الدولة من
على ما تشري إليه املعلومات
املتوافرة بكثرة واليت ينقلها
اإلعالم عن مسؤولني مبعرض
ٍ
مؤمترات صجفية أو تصاريح.
مل يعد األمر يقتصر على هدر
املال العام ،أو تعريض أمن
اللبنانيني أو مرافقهم إىل
اخلطر ،أو كشف خصوصياتهم
التعرض لصحتهم ،وهي
أو
ّ
ّ
كلها معلومات قد تتحول إىل
ّ
حمققة يف حال اإلدانة،
جرائم
ّ
بل أن األمر يتجاوز كل ذلك
إىل ما هو أدهى ،انهيار ّ
سلم
واألخالقية
الوطنية
القيم
يف الدولة  ،وتغييب عامل
املساءلة واحملاسبة.
االنرتنت غري الشرعي جمموعة
القيمني على
فضائح تطال
ّ
القطاع أو ً
ال ،واخلارجني عنه
ً
والنفايات
ثانيا.
وعليه
وتداعياها تفوح منها كل رائحة
املسرطن
والقمح
كريهة،
واملنقول يف شاحنات النفايات،
يدخل إىل أجساد اللبنانيني
دون مكاشفة أو تنبيه أو

حسيب أو رقيب ،والتلزميات
تسوى باحملاصصة،
الرضائية
ّ
وأمن املطار قبل هذه اجللسة
ينتقل من مرتبة امللفات ذات
توسله
احلساسية العالية إىل
ّ
ألغراض مشبوهة،
غب الطلب
ِ
ّ
طبعًا قبل هذه اجللسة ،حيث
أن األمر قد ُحسم،
يبدو
ّ
ّ
يتكشف يف قوى
والفساد
األمن الداخلي ،وهي معقل
من معاقل حماربة الفساد كما
ُيفرتض أن تكون عليه احلال،
وال زال املكشوف منه يقتصر
على اخلدمات واملساعدات
املرضية ،يف حني يبدو أن
الفساد مستشٍر أيضًا يف ملف
األبنية واإلنشاءات العائدة إىل
املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ،وال تزال إنشاءت
سجن رومية ماثلة يف األذهان
عما مسي مبلف
 .هذا فض ًال ّ
اآلليات واحملروقات يف قوى
األمن ،من دون أن ننسى طبعًا
ملف الدعارة االتجّ ار بالبشر
الذي هو من أخطر امللفات
ً
فظاعة على الصعيد اإلنساني
كما األخالقي واالجتماعي .وقد
صدر البارحة قرار عن قاضي
التحقيق يف جبل لبنان واعد
وصارم يف هذا اجملال.
إن التكتل لن يهدأ له بال
ولن يستكني قبل أن يتعرف
الشعب اللبناني على ناهيب
حقوقه،
ومغتصيب
أمواله
على أن يلقى هؤالء مجيعًا
عقابهم ،ولن يؤلو جهدًا يف
ٍ
مسلك من شأنه
انتهاج أي
كشف مالبست الفضائح تلك،
قضاء ،مب يف
ومالحقة مرتكبيها
ً
ذلك عند اقتضاء تأليف جلان
حتكيمية.
املطلوب أو ً
ال وأخريًا ،أن
يستمع القضاء إىل اجلميع،
إىل القائمني باخلدمة العامة،
وإىل املرتكبني .يف ّ
ظل هذا
الفراغ ،يقول العماد عون،
جيب ّ
أال تندثر الدولة ،ولكن
ً
املطلوب طبعا ،هو أن منأل هذا
الفراغ يف رئاسة اجلمهورية،
وال جيب أن يقف امليثاق على
أعتاب هذه الرئاسة صاغرًا،
ولن يكون هذا االستحقاق
ّ
إال بالتزام امليثاق ،والتزام
امليثاق يعين ،مهما مسعتم من
كالم أخري ،أن يكون األقوى
ٍ
السدة
مكونه يف موقع
يف
ّ
ّ
األوىل كي يستقيم األمر ،
ويستقيم توزيع السلطات يف
الدولة اللبنانية.

توقيف ضباط جدد يف األمن الداخلي

اتساع اهلوة بني احلريري وريفي
ِ
أوقف ضابطان جديدان يف املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ،على خلفية التحقيقات
يف ملف فساد .ويف الوقت عينه ،ازدادت
اهلوة عمقًا بني وزير العدل أشرف ريفي
ورئيس تيار املستقبل سعد احلريري ،الذي
ّ
أكد أن ريفي غادر إىل غري رجعة .بدا احلريري
كمن يقول لوزيرهِ :كش ملك!
اتسعت رقعة التحقيقات يف فضيحة الفساد
داخل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي.
وبعدما جرى الرتكيز يف الفرتة املاضية على
قضية سرقة أموال العسكريني واملتقاعدين
واملساعدات املرضية ،انتقلت التحقيقات إىل
مصلحة اآلليات.
وذكرت مصادر أمنية أن وزير الداخلية نهاد
املشنوق أصدر قرارًا بتوقيف ضابطني ملدة
 40يومًا ،يف سجن املديرية .وأحد املوقوفني
هو رئيس مصلحة اآلليات يف قوى األمن
العقيد ن .ب ،وسبق أن ورد امسه ضمن
تورطهم يف فضائح الفساد.
املشتبه يف ّ
ومصلحة اآلليات هي أحد مسارب اهلدر
والسرقة الرئيسية يف املديرية ،وبأساليب
عديدة .ويتداول ضباط ورتباء يف «األمن
الداخلي» بروايات عديدة أساليب السرقة
يف هذه القطعة،
سواء من خالل
التالعب بكشوفات
كمية احملروقات
املخصصة لآلليات
التابعة للمديرية،
تزوير
عرب
أو
فواتري شراء قطع
غيار هذه اآلليات.
ورغم أن التحقيق

يـُتداول بمعلومات
يف األمن الداخلي
عن فساد يف
تلزيمات األبنية
واملساعدات
االجتماعية

مل يكتمل يف هذا اجملال ،إال أن مصادر أمنية
ّ
ّ
تقل خطورة
أكدت لـ»األخبار» أن وقائعه ال
ُ
عما ك ِشف يف اإلدارة املركزية ،لناحية
سرقة مليارات اللريات من درجات رواتب
العسكريني ومساعداتهم املرضية.
كذلك جيري احلديث عن ملفي فساد مل ُيفتحا
بعد بصورة واسعة ،هما ملفا املساعدات
االجتماعية يف املديرية ،وكيفية صرفها،
إضافة إىل تلزميات تشييد أبنية األمن
الداخلي وجتهيزها.
ّ
وتذكر املصادر األمنية بأن قضية الفساد
يف تأمني مادة املازوت لقوى األمن الداخلي
مل ُتستكمل كما جيب ،بسبب احلماية اليت
حظي بها مقربون من املدير العام السابق
اللواء أشرف ريفي.
وعند ذكر ريفي ،يبدأ الشق السياسي من
القضية ،وخاصة لناحية ما يراه وزير العدل
استهدافًا له ،من قبل الرئيس سعد احلريري
والوزير نهاد املشنوق .وعلم يف هذا اإلطار
أن احلريري أحبط مسعى السفري السعودي
علي عواض العسريي ،لعقد مصاحلة بني
رئيس تيار املستقبل وريفي .ولفتت إىل
أن احلريري وضع حدًا هلذا املسعى عندما
أعلن قبل  3أيام أنه لو كان يف لبنان رئيس
للجمهورية لكانت استقالة ريفي ُقِبلت .وأتى
هذا التصريح بعد عودة وزير العدل املستقيل
إىل ممارسة جزء كبري من صالحياته ،من خالل
التوقيع على بريد الوزارة وعلى عدد من
املراسيم ،لكن من منزله.
وتقول مصادر «دائرة القرار» يف تيار
املستقبل ،إن احلريري ال يزال يرفض مناقشة
أمر عودة ريفي إىل جملس الوزراء ،معتربًا
ّ
وأكدت
أن وزير العدل خرج إىل غري رجعة.
املصادر أن احلريري مل يضغط باجتاه قبول
استقالة ريفي بصورة ناجزة ،ال ألنه يفتح له

لن يتخلى ريفي عن صالحيات وزير العدل حتى
انتخاب رئيس للجمهورية (مروان طحطح)

بابًا للعودة ،بل لعدم «استفزاز املسيحيني»
الذين يعتربون قبول استقالة وزير من
الصالحيات احلصرية لرئيس اجلمهورية .هذا
القرار احلريري دفع ريفي أاالربعاء إىل تصعيد
موقفه ،يف مقابلته أالربعاء مع الزميل وليد
عبود على قناة «ام تي يف» ،إذ اعترب أن
ّ
رشح النائب سليمان
احلريري سيندم ألنه
فرجنية لرئاسة اجلمهورية.
وفصل ريفي نفسه بصورة نهائية عن تيار
املستقبل ،الفتًا إىل أنه يرفض أن يكون «يف
حزب توتاليتاري».
ورأى أن احلريري أخطأ حبقه ،لكنه قرر أن
يساحمه! ويف الشأن الطرابلسي ،هاجم مفيت
طرابلس والشمال مالك الشعار ،واصفًا إياه
بـ»مفيت السلطان» ،قبل أن يضع نفسه يف
مواجهة «املستقبل» يف االنتخابات البلدية
ينسق حصرًا مع
املقبلة ،متحدثًا عن كونه
ّ
وليد معن كرامي.
وبالنسبة إىل استقالته من احلكومة ،أعلن
ريفي موقفًا ملتبسًا :فهو من جهة ّ
مصر
أكد أنه
ّ
على االستقالة ،ألن هذه احلكومة ال تشبهه،
أصر على توقيع معامالت
ومن جهة أخرى
ّ
ّ
سيسلم
وزارة العدل من مكتبه اخلاص ،وأنه
«األمانة عند انتخاب رئيس للجمهورية».
وبذلك ،قطع الطريق على وزيرة العدل
بالوكالة أليس شبطيين ،مانعًا إياها من
ممارسة صالحيات وزير العدل.

هدوء بانتظار الثأر لزيدان
من جهة أخرى ،كانت األجواء حتى مساء أمس
يف خميمي عني احللوة واملية واملية تشري إىل
أن جرمية اغتيال أمني سر حركة فتح يف املية
ومية العقيد فتحي زيدان ،ستمر كاجلرائم
اليت سبقتها واستهدفت ضباط وعناصر يف
فتح ،من العميد مجيل زيدان إىل العميد طالل
األردني ،وصو ً
ال إىل العنصر يف قوات األمن
الوطين الفلسطيين حسني عثمان.
والسبب حبسب قائد القوات اللواء صبحي
تنجر إىل الفتنة اليت
أبو عرب ،أن «احلركة لن
ّ
يريدها اجملرمون ،وستحرص على استقرار
املخيمات».
يف ظل تلك األجواء ،شيع زيدان عصر االربعاء
إىل مثواه يف مقربة سريوب اجلديدة بعد أن
جابت جنازته شوارع املية ومية ،تقدمها أبو
عرب والسفري الفلسطيين أشرف دبور وأمني
سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي
أبو العردات ،وسط إضراب وحداد عام مشل
خميمات صيدا.
على صعيد التحقيقات لكشف اجلهة اليت
تقف وراء االغتيال ،أعلنت جلنة التحقيق اليت
شكلتها اللجنة األمنية العليا أنها تتابع مجع
األدلة .ولفتت معلومات إىل أن كامريات
املراقبة يف املية ومية اليت قد ُتسهم يف
كشف من وضع العبوة الناسفة حتت مقعد
زيدان يف سيارته ،مل جيِر اإلطالع عليها حتى
اآلن.
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مقابالت

لو كان احلريري مسؤوال ملا تكلم هذا الكالم داعيا الستقالة الرئيس سالم

ريفي اكد عدم العودة عن االستقالة :ال فرجنية وال عون سيصالن للرئاسة وسأبقى سيد قراري دائما

أكد وزير العدل املستقيل
اللواء اشرف ريفي ،يف حديث
اىل برنامج «مبوضوعية» عرب
قناة الـ ،MTVانه لن يعود عن
استقالته من احلكومة النه مل
يعد ينتمي هلا ويرفض منطق
التسويات ،وأعلن «ان تبين
الرئيس سعد احلريري للنائب
سليمان فرجنية امر خاطئ
اسرتاتيجيا وسيسبب اخلسارة
لتيار املستقبل» ،معتربا ان «ال
فرجنية وال النائب ميشال عون
سيصالن للرئاسة».
وقال ريفي« :ال خوف امنيا
كبريا من انفجار شامل يف
الوضع اللبناني الذي ما زال
مقبوال رغم الوضع االقليمي
املشتعل» ،مشريا اىل «ان
احتمال حصول اغتيال او حدث
امين يف منطقة معينة وارد لكن
دون انفجار شامل» .وأعلن انه
أبلغ منذ فرتة «من جهاز امين
موثوق انه جيب ان يتخذ اقصى
االحتياطات ثم أكد جهاز امين
لبناني املعلومات ومن الضروري
اخذ االحتياطات الالزمة».
ولفت اىل ان «عدم انتخاب
رئيس يف أوانه جرمية يف حق
الوطن والشراكة» ،مؤكدا انه
ال يرى انتخاب رئيس «قبل
فرتة  6اشهر من االن ،وان ما
جيري يف املنطقة ترتيبات لكن
تتعثر انطالقتها».

لست مستوزرا

وقال ردا على سؤال« :ان ثقة
الناس جعلتين وزيرا وهي اليت
جعلت غريي زعيما ،وال جيب
ان خيطئ احد بذلك» ،مضيفا:
«حني يكون لديك حيثية شعبية
وسياسية وتاريخ وطين يعطيك
الناس الثقة وتفرضك وزيرا»،
مذكرا بانه عندما عرض عليه
وزارة معينة رفضها« ،وقلت
انين لست مستوزرا ،ولكن ثقة
الناس أجربت تأخري التشكيلة
احلكومية لساعات اىل ان
وافقت».
وتابع« :انا رجل أمين حمرتف
وحتولت لسياسي وكسبت ثقة
الناس ،وهي اليت جعلتين ان
اكون وزيرا .لست مستوزرا
بل حامل قضية ،انا مع املوقف
وليس املوقع ،وليست غاية
عندي سواء اصبحت وزيرا ام ال
وسامحل قضييت لتحقيق الغاية
املطلوبة».
واكد «اننا لسنا مشوليني ،وانا
لست عضوا يف حزب مشولي او
توتاليتاري» ،وقال« :انا حالة
مستقلة من مدرسة الشهيد
رفيق احلريري وألتقي مع
تيار املستقبل يف الكثري من
النقاط لكن مع استقاللية كاملة
وسأبقى سيد قراري دائما .فال
أطيع بشكل اعمى ،لكن أقتنع
فأسري وان مل اقتنع ال أسري».
ال عودة عن االستقالة
وعن استقالته من احلكومة،
اكد ريفي انه لن يعود عنها
النه مل يعد ينتمي للحكومة،
مشددا على ان «االستقالة
موقف وليست هروبا بل قلب

للطاولة للقول «مش ماشي
احلال» وقال« :احلكومة بدأت
على انها ربط نزاع ،لكن قواعد
اللعبة يف احلكومة مل تعد
متكافئة» ،مشريا اىل انه عدد
يف بيان استقالته االسباب،
منها عدم تنفيذ قرارات بشأن
ملف النفايات رغم اقرارها ،يف
املقابل أتى ملف ميشال مساحة
الذي كان معنيا به فبدأ امللف
حني كنت يف االمن ومل يكن
ليقبل بالتسوية بأي شكل».
واكد ريفي انه سيد قراره،
وقال« :يف الظروف اليت
استقلت بها مل اكن مستعدا
ملشاورة احد ،ويف اللحظة اليت
بدأ بها اهلجوم على دول اخلليج
استقلت النه ال ميكن القبول
العربية،
للهوية
بالتعرض
ويف املقابل مثة ملفات داخلية
اوجبت عدم امكانية استمراري
كشاهد زور».
وعن عدم ذكر الرئيس سعد
احلريري يف بيان استقالته
مقابل ذكر الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،قال ريفي:
«انا اعمل لقضية ،والشهداء
يتقدمون على اآلخرين .توجهت
وقلت
للحكومة
باالستقالة
للشعب اللبناني اني مستمر
يف حتمل املسؤولية من خارج
احلكومة .فالشهداء يتقدمون
على اجلميع علي وعلى كل
العامل ونقطة على السطر».
وعن كيفية تصريف اعمال
وزارة العدل ،قال ريفي« :انا
باق يف وزارة العدل اىل حني
صدور مرسوم االستقالة ولن
اتصرف اال باحلد االدنى .وآمل
غدا ان ينتخب رئيس وان اسلم
االمانة لوزير العدل املقبل».

ملف سماحة

وعن قضية احلكم على الوزير
السابق ميشال مساحة ،انتقد
ريفي «املنظومة القضائية
االستثنائية اليت ختلت عنها كل
الدول لكنها باقية يف لبنان»،
الفتا اىل انه «بالواقع احلالي
هذه احملاكم وضعت لتخدم
السلطات وختدم سالح حزب
اهلل اكثر من خدمتها للعدالة».
وقال« :مل ولن اعطي الثقة
للمحكمة العسكرية ،واحلكم
على مساحة مقبول لكن القانون
يؤكد ان حماولة فعل اجلرم
كفعل اجلرم» ،مؤكدا ان
«احلكم ال يلغي اهليمنة السورية
على احملكمة العسكرية ،كما
ان هناك هيمنة من «حزب
اهلل» على جملس الوزراء».
وحيا قائد اجليش العماد جان
قهوجي «الذي احتوى الغضب
الشعيب بشأن حكم احملكمة
العسكرية».
واعترب ريفي ان «موضوع
مساحة ميس أمننا والعيش
املشرتك» ،وقال« :انا ال اقبل
التسوية فيه وال امسح لنفسي
ان يكون لدي خيار وال اقوم
به ،ولذا اعلنت خيار الذهاب
اىل القضاء الدولي واملطالبة
باالحالة اىل اجمللس العدلي،
ولو مل حيدث احلراك الشبابي

وزير العدل املستقيل اشرف ريفي
لكان

والشعيب والسياسي
مساحة يف املنزل اآلن».
واكد «ان املنظومة استثنائية
وختضع لقوى االمر الواقع»،
مذكرا بأنه قال« :بئس الزمن
الذي يتآمر فيه ضابط على أمن
وطنه .فما جرى يف احملكمة
العسكرية لناحية احلكم على
مساحة مبثابة اخليانة الوطنية».
ورفض املنطق القائل انه
لو احيلت قضية مساحة اىل
اجمللس العدلي لكان يف منزله
االن ،مؤكدا ان هذا املنطق
لتربير الكسل» .وقال « :انا
رجل امين ال اتساهل يف أي
موضوع امين .حني كان بشار
االسد بكل قوته ،قررت انا
ووسام احلسن توقيف ميشال
مساحة الن امن الوطن اكرب من
كل التهديدات اليت تعرضنا
هلا».

الحريري

وعن تغريدة الرئيس احلريري
بعد صدور احلكم على مساحة،
قال ريفي« :اسامح الرئيس
سعد احلريري على تغريدته ،ان
كان يقصدني او ال ،ولو كان
مسؤوال ملا كان ليتكلم هذا
الكالم .انا امين حمرتف اعرف
كيف تعاجل االمور االمنية اكثر
من غريي».
وتابع« :قمت بواجيب كوزير
عدل ضمن صالحياتي ،ولو
كنت يف االمن لوضعت القاضي
الذي يبيع وطنه يف السجن،
وقصدت طاني لطوف عندما
حتدثت عن الضابط الذي باع
وطنه وتعريضنا لالغتياالت».

ترشيح فرنجية

وعن خالفه مع احلريري ،قال
ريفي« :اختلفنا على نقاط
معينة خصوصا يف مسألة
ترشيح فرجنية وال ميكن ان
اقبل بذلك مهما كان ،وقلت
له ان ذلك خطأ اسرتاتيجي
والتاريخ سيسجل ذلك».
وكشف ريفي ،انه «بناء على
معلومات ،فان سليمان فرجنية
لن يصل اىل رئاسة اجلمهورية
ابدا كذلك لن ينتخب النائب
ميشال عون رئيسا»« .وذكر ان
مثة مسؤولية معنوية على فرجنية
الذي كان وزيرا للداخلية عند
اغتيال الرئيس احلريري وماذا
لو انتخب رئيسا ثم استدعي
للشهادة يف احملكمة؟».
وأوضح ان أحد مآخذه على

ترشيح فرجنية «ان لنا حليفا
وشريكا مسيحيا اساسيا مل
خيطئ معنا ولديه انتشار على
كامل االراضي اللبنانية هو
الدكتور مسري جعجع فكيف
نستبدل حليفا كبريا كالقوات
واعترب
بفرجنية».
اللبنانية
«ان الذهاب لفرجنية سيؤدي
خلسارة كربى يف تيار املستقبل
والقادم سيحكم عليه الناس».
وكشف ان السفري السعودي
قام بوساطة وما زال يقوم بذلك
يف موضوع خالفه مع احلريري،
واللقاء بينهما سيكون يف
الوقت املناسب بعد االفرتاق
على قضية ترشيح فرجنية».
وتوجه اىل الرئيس احلريري
قائال« :لك كل االحرتام
املستوى
على
والتقدير
الشخصي ،وكنت جريئا بالقول
لك ان ترشيح فرجنية خطأ كبري
وامتنى ان تفكر يف ذلك».
وعن امكانية انشاء حزب جديد،
قال ريفي« :رفضت ان اكون
جزءا من حزب او تيار ،وبيئيت
ال تقبل الشمولية لذلك ال اريد
ان انشئ حزبا جديدا».
زيارة السعودية
اما يف ما خص زيارته االخرية
اىل السعودية ،اوضح انها
«كانت يف اطار حضور مؤمتر
معني» ،وقال« :العالقة مع
السعودية وثيقة دائما وانا
ال اسعى ملوقع معني بل اىل
حتقيق قضييت .كنت مرتاحا
جدا بزيارة السعودية وعدت
مسرورا جدا ومطمئنا واجملالس
باالمانات» ،مؤكدا انه مل يسع
«يوما ملركز كي استثمر السلطة
المور خاصة بل لالمور الوطنية
وليس اشرف ريفي من يتصرف
مبنطق املكاسب الشخصية».
االنتخابات
من جهة ثانية ،أعلن ريفي انه
«لو كان وزيرا للداخلية لكان
اصر على اجراء االنتخابات
النيابية»،
وكذلك
البلدية
وقال« :اما ان نكون دولة
دميوقراطية جتري استحقاقاتها
الدميوقراطية يف مواعيدها واما
«علينا العوض».
اضاف« :على الصعيد البلدي
يف طرابلس ،عشنا اسوأ جتربة
ميكن ان تعيشها بلدية عرب ما
يسمى التوافق او احملاصصة.
اليوم مثة رأي عام يرفض
احملاصصة وسأدعم اجملتمع
املدني .لدينا خامات رائعة ولن
اشارك يف اختيار اشخاص،

لكن جيب تشكيل فريق منسجم
من  24شخصا ،وليخرت الناس
من يريدون».
وتابع« :حنن أدرى باملدينة
من االخرين ،فهي تريد فريقا
متجانسا يؤمن هلا االمناء ولدينا
امساء حمرتمة جدا لرئاسة
البلدية .ساخوض االنتخابات
دعما هلذا اخليار وميكن اجراء
استطالع راي ملعرفة من لديه
شعبية اكرب بني املؤهلني
ليكون رئيسا للبلدية».
واشار اىل ان حليفيه «من
بيت كرامي هما وليد ومعن
كرامي ،وال ميكن ان اكون
اىل جانب فيصل كرامي الذي
يفاخر بعالقته بالنظام السوري،
ترفض
الشعبية
فقاعدتنا
السوري
للنظام
املؤيدين
وحزب اهلل».
وقال »:مثة سياسي يريدني ان
اذهب اىل خياره يف االنتخابات
البلدية ،لكنين ال احتالف مع احد
من  8آذار وال ميكن ان اقبل
بذلك .انا ابن طبقة عصامية
افخر بها وفخور بكل تارخيي،
انا خادم ملدينيت وأحفظ هلا
كل اجلميل .اما رسالة مصباح
االحدب فهي معروفة عرب اخرتاع
قضية ال عالقة لنا بها ،والطرح
الذي يتم طرحه علي لن يلقى
صدى اجيابيا ابدا».
املفيت الشعار
وتوجه ريفي اىل مفيت طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار
الذي استقبل فرجنية بالقول:
الدينية
بالشؤون
«ليهتم
ويرتك االمور السياسية ويقم
بواجباته ،عمله ليس الرتويج
لفرجنية رئيسا للجمهورية بل
عليه القيام بعمله».
واضاف« :عالقيت بالشعار
ليست جيدة وال جيوز ان
يكون مفيت السلطان بل مفيت
الشعب .وهو لديه السلطان
متقلب ،فحينا يكون احلريري
ومنزل كرامي او ميقاتي.»...
واكد «ان حلفائي كثر وهم
املدني
واجملتمع
الناس
والفقراء و»االوادم»» ،كما
اكد ان «االنتخابات البلدية
آتية» ،داعيا تيار «املستقبل»
اىل دعم اجملتمع املدني،
فاحملاصصة كارثية».

االنتخابات

وعن امكانية ترشحه لالنتخابات
النيابية ،قال ريفي« :انا
مستقل اساسا وال ميكن ان
اكون خاضعا الحد ابدا واربح
نفسي وليس من الضروري ان
اربح موقعا .ليست النيابة غاية
لي لكن االمور يف أوانها».
وعن موضوع الرئاسة ،قال:
«لست حالة اعرتاضية لكن
حالة منسجمة مع نضالنا ،لذلك
اعرتاضي على عون وفرجنية
النهما حليفا احملور السوري -
االيراني وكان جيب االبقاء على
مرشح  14آذار الدكتور مسري
جعجع «.
واكد ان «ال انتخابات رئاسية
لغاية الستة اشهر املقبلة،

والرئيس املقبل لن يكون
عون او فرجنية ،وحسب مالمح
املرحلة ،فان كانت عسكرية
فالرئيس قد يكون عسكريا
وحتديدا قائد اجليش جان
قهوجي ،وان كانت اقتصادية
فيمكن ان يكون حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،اما
سياسيا فجان عبيد» ،معتربا
انه «ال ميكن كسر ارادة املكون
املسيحي االكثري بهذا الشكل
وجيب ان يكون هناك مثة رضى
اقليمي ايضا».

املطار

ورأى ريفي ان «أمن املطار
حباجة اىل حتسينات» ،وقال:
«ال ارى انفجارا شامال يف
لبنان ،واملرحلة تقتضي يقظة
كاملة .من اخلطأ الكبري ان
حيرم جهاز امن الدولة فال جيوز
«تطييف» اجلهاز .وكما كنت
اعرتض على حرمان قوى االمن
من الداتا فال جيوز حرمان امن
الدولة من املخصصات والداتا
اليت جيب تأمينها فورا .ارى ان
املعاناة اليت عشتها تتكرر يف
امن الدولة ،وحنن نريد الشراكة
الوطنية».
واعترب ريفي ان «السعودية
اصبحت مملكة احلزم بعد ان
كانت تعطي الفرص للمبادات»،
مشريا اىل انه قال ل»حزب
اهلل» احذر غضب احلليم»،
مؤكدا انه «ليس مقبوال تدخل
«حزب اهلل» يف امور داخلية
سعودية لتنفيذ دور ايراني،
ما اثار احلساسية يف املنطقة
واذى للبنان بشكل كبري».
وشدد على ان «حزب اهلل أداة
من ادوات ايران يف املنطقة،
وان الصراع لس مذهبيا بل
صراع عربي  -فارسي» ،مشريا
اىل انه قال ل»حزب اهلل» انه
«سيدفع الثمن كبريا يف سوريا
جراء قتاله وسيزيد الثمن
اكثر واكثر» .ورفض ريفي
احلوار السياسي بني حزب اهلل
واملستقبل« ،اذ كان ميكن
استمرار احلوار امليداني دون
اعالم ،واحلوار السياسي ضمن
املؤسسات الدستورية».

الستقالة سالم

ودعا ريفي الرئيس متام سالم
اىل االستقالة وحتويل احلكومة
اىل حكومة تصريف اعمال،
وقال« :يف كل جلسة مثة خطر
«فرط» احلكومة و»شرشحة»
املؤسسات الدستورية ،وال
استغرب ان يصل لالستقالة
يف اي جلسة» ،معتربا ان عمل
احلكومة حتول اىل تربير ل»حزب
اهلل» لتأخري انتخاب الرئيس»،
وقال « :لـ»تفرط» احلكومة
لعل انتخاب الرئيس يسرع».
واذ الحظ «مثة قرار دولي
حلصول تسويات يف اليمن ثم
سوريا» ،متنى ريفي على «حزب
اهلل» «ان حيذو حذو احلوثيني
ويسلم سالحه اىل لدولة وتعود
الشراكة الوطنية املتكافئة من
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مقاالت

هل سقطت أسطورة اإلسالم السياسي شعبياً؟
مختار شعيب
اإلسالم
ظاهرة
بدأت
السياسي مع مولد مجاعة
«اإلخوان املسلمني» يف
مصر عام  ،1928فمن
رحم تلك اجلماعة توالدت
مجاعات شتى
متحولة عرب
ّ
أطوارها املتعددة ميينًا
سقطت
فهل
ويسارًا.
أسطورة اإلسالم السياسي
عقب سقوط اجلماعة األم
(اإلخوان) يف مصر وبعد
مؤشرات عدة إىل سقوط
«داعش» واحلركة احلوثية
يف اليمن؟

من قيادات االخوان املسلمني يف مصر (رويرتز)

هناك عوامل عدة ساهمت يف سقوط اإلخوان
عام  ،2013وستساهم يف سقوط أسطورة
اإلسالم السياسي يف مصر واملنطقة العربية:
أوهلا ،أنه للمرة األوىل خضعت املقوالت
األيديولوجية اخلاصة باإلسالميني للحوار العام
َّ
عرب وسائل اإلعالم،
ومت خلع رداء القداسة
عن تلك األفكار والتنظيمات ،وأهمها قضايا
االحتكام إىل الشريعة أو مبادئها أو أحكامها،
مبا فى ذلك مسألة تطبيق احلدود .وظهرت إىل
العلن احلقائق سواء على صعيد األيديولوجيا
أو احلركة ،وتأكد للشعوب العربية واإلسالمية
أن جتربة حكم اإلخوان يف تونس ومصر،
وجتربتهم الطويلة يف السودان وأفغانستان،
وجتربة تنظيمي «القاعدة» و «داعش» ،أحلقت
مما
أضرت
الضرر بتلك البلدان وباإلسالم أكثر ّ
ّ
به أعتى العلمانيات وأشدها
عداء للدين .وكأن
ً
احلكمة اإلهلية شاءت أن يصل اإلسالميون
إىل السلطة ليدرك الناس بشرية أفكارهم
وبراجمهم وسلوكياتهم ،بعد أن ّ
ظنوا لعقود
طويلة أنهم أقرب إىل األولياء الصاحلني .فقد
ّ
شكل اإلخوان املسلمون مبختلف تنظيماتهم
وجتاربهم ومجاعاتهم ،طيلة العقود التسعة
املاضية ،حاجزًا عرقل
تطور الفكر اإلسالمي
ّ
يف االجتاه الصحيح ،وستكون من نتائج سقوط
تلك التنظيمات
عامة املسلمني
ّ
املدوي استعادة ّ
لإلسالم دينًا خالصًا وعقيدة روحية صافية،
بعد أن قامت تلك التنظيمات باختطافه وتشويه
معانيه وحتريف وظائفه.
ثانيها ،انكشاف العالقات اإلخوانية األمريكية
ودور اإلخوان يف املشروع األمريكي للشرق
األوسط الكبري وتقسيم مصر والدول العربية.
فالعالقات بني أمريكا والتنظيم اإلخواني
قدميةِ ،ق َدم التنظيم نفسه ،منذ بدأت على
يد سعيد رمضان ،زوج ابنة حسن البنا
وعميل االستخبارات األمريكية والربيطانية
والسويسرية .كما أن االجتماعات اليت متت
بني اإلخوان وواشنطن منذ عام  ،2005بوساطة
مدير «مركز ابن خلدون» يف القاهرة سعد
الدين إبراهيم ،كانت لوضع اللمسات األخرية
وأخذ الضمانات للبدء يف تنفيذ خطة استيالء
اإلخوان على احلكم يف الشرق األوسط .كما
انكشف للرأي العام حتالف اإلخوان مع ما ُيسمى
بـ «الطابور اخلامس» ،الذي يقود «مؤامرة
لتخريب مصر واملنطقة العربية» .وانكشف دور
دول عدة ،منها الواليات املتحدة األمريكية
وقطر وتركيا وبعض الدول األوروبية حاليًا،
كحلقة وصل بني هؤالء وقيادات التنظيم
الدولي لإلخوان لتنفيذ ما َّ
مت االتفاق عليه
يف اجتماعات اسطنبول ولندن
وعمان والهور.
َّ
وهؤالء حصلوا على متويل كبري من اإلخوان
لنشر حالة الفوضى واإلرهاب يف البالد والعمل
على تقويض أركان الدولة وختريبها يف صورة
سرية من الداخل بكل الوسائل ،ملصلحة ليس
ميوهلم لالنقضاض على
فقط اإلخوان وإمنا من ّ
احلكم وحيازة السلطة إىل األبد.
ثالثها ،انكشاف اإلخوان ومجاعات اإلسالم
السياسي األخرى كجماعات إرهابية .فهذه
التنظيمات اليت متتلك ذراعًا مسلحة ،تعترب أن
الدولة العربية ومؤسساتها ،خباصة اجليش

والشرطة ،كافرة ،ومل تتربأ يومًا من جرائمها
اإلرهابية منذ األربعينات وحتى اآلن .كما
أنها مل تدن يومًا العمليات اإلرهابية لتنظيم
اجلهاد أو اجلماعة اإلسالمية أو «القاعدة» أو
«داعش» ،وكانت تعترب أسامة بن الدن أحد
األبطال اجملاهدين.
ومت كشف حقيقة العالقة ثالثية األطراف بني
تنظيم القاعدة والتنظيمات التكفريية واإلرهابية
يف سيناء وليبيا والعراق وسورية والدول
اخلليجية ومجاعة اإلخوان.
رابعها ،ما جرى يف مصر وتونس وليبيا
من أحداث وتطورات ،كشف عجز اإلخوان
عن انتهاج سياسة جامعة وطنية وتوافقية،
فانقلبت قيادة اإلخوان على سائر األطراف
السياسية اليت تعاهدت معها على بناء نظام
تعددي ،واستقوت بالدعم األمريكي والقطري
والرتكي لتقيم ديكتاتورية جديدة ضد اجلميع
وضد كل األطياف عدا مجاعتهم وعشريتهم،
ومارست كل سياسات اإلقصاء للمعارضني
وسحل املتظاهرين واغتيال رموز احلركة
الثورية وإرهاب الرافضني سياسات اإلخوان
على أوسع نطاق.
كما فشل اإلخوان يف إدارة األزمة السياسية،
وتبنوا سياسة شيطنة املعارضني وعدم االعرتاف
مبطالبهم ،فانكشفوا أمام الشعب العربي عندما
فشلت جتربتهم يف حتقيق طموحاته بسبب
غبائهم السياسي وجهلهم بطبيعته ،فانطلقوا
خبطوات هستريية ألخونة الدولة والسيطرة على
مفاصلها ،وإقصاء كل من ليس منهم.
كان هذا الغباء هو املنقذ ملصر وتونس
والشعوب العربية األخرى اليت اكتشفت اخلدعة
الكربى ،وهي أن هؤالء ال ّ
ميتون بصلة اىل
الدين أو السياسة.
وخامسها ،أدت ممارسات التنظيمات اإلسالمية
على
تنوعها إىل حالة كراهية غري مسبوقة
ّ
لإلسالميني عمومًا ولإلخوان خباصة يف أوساط
الشعوب العربية ،بسبب ممارساتهم العنيفة
رسخت لدى املواطن انهيار االنطباعات
اليت َّ
بالصدق والكفاءة النسبية والنزاهة اليت
بنوها عن أنفسهم بعد وجودهم يف السلطة
وتكريسهم هلا خلدمة متكني التنظيم.
كما رسخت ممارساتهم فكرة إرهاب اجلماعة اليت
حتالفت مع العديد من التنظيمات اإلرهابية يف
الداخل واخلارج وممارستهم العنف واإلرهاب،
ما جيعل األجواء السياسية والرأي العام حاليًا
مناهضني لوجود هذه اجلماعات .وهذا ما دفع
ماليني املصريني إىل اخلروج يف  30حزيران
(يونيو)  ،2013ضد حكم مجاعة اإلخوان
املسلمني .وهو ما تكرر يف تونس من خالل
صناديق االنتخابات ،وما يتكرر اليوم يف ليبيا
واليمن وسورية .وأدت هذه التطورت إىل مزيد
من االنشقاقات والتشرذم يف صفوف هذه
اجلماعات اإلرهابية والتكفريية.
فض ًال عن حالة الكراهية والسخرية متعددة
الصور اليت تتعرض هلا هذه اجلماعات من
املواطنني ،يف وسائل اإلعالم
والتجمعات
ّ
العامة .ويف ظل هذا الوضع ،فإن شعبية
اإلخوان والتيارات اإلسالمية عمومًا ،مرشحة
ملزيد من التآكل أسرع مما توقع كثر.

عوملة اإلرهاب ومعضلة التوازن بني األمن والدميوقراطية
بشري عبد الفتاح
ّ
مركبة هي العالقة ما بني حتقيق األمن ومحاية
الدميوقراطية ،فعندما ينصرف احلديث باجتاه األمن
القومي للدولة ،تربز أهمية الدميوقراطية بوصفها
ركيزة حمورية لرتسيخ دعائم ذلك األمن ،خصوصًا
جلهة أبعاده غري العسكرية كتلك السياسية واإلنسانية
واجملتمعية .أما حينما ينصب االهتمام على األمن
الداخلي ،فإن األمر يتمحور حول كيفية املوازنة
بني ضمان حقوق األفراد وحرياتهم األساسية من
جهة ،والتدابري واإلجراءات اخلاصة حبماية وتعزيز
ذلك األمن من جهة أخرى ،مع األخذ يف االعتبار أن
املؤسسات اليت يرتكن إليها النظام الدميوقراطي،
سواء الرمسية منها كمؤسسات اإلدارة والقضاء
والربملان وغريها ،أو غري الرمسية ،كاألحزاب
السياسية والنقابات املهنية ومنظمات اجملتمع
املدني ،حتتاج مجيعها إىل بيئة آمنة ومستقرة لكي
تستطيع االضطالع مبهامها والقيام بالدور املنوط
بها ضمن سياق دولة القانون.
ومتخضت عوملة اإلرهاب ،بشتى صوره ،وتعاظم
التهديدات اإلرهابية وتطور آلياتها وإمكاناتها
إىل حد جعل منها خطرًا حياصر العامل أمجع ويهدد
احلضارة اإلنسانية برمتها ،إىل اتساع نطاق التداخل
بني متطلبات املمارسة الدميوقراطية وموجبات
حتقيق األمن ،حتى أضحى ّ
جل اجملتمعات والنظم
السياسية املعاصرة يواجه ما ميكن أن نطلق عليه
«معضلة األمن و الدميوقراطية» ،واليت تتأتى من
االتساع املستمر يف التناقض ما بني املتطلبات
املتغرية واملتزايدة لتحقيق األمن ،وموجبات ضمان
الدميوقراطية مبحتواها املتطور وآليات ممارستها
املتجددة ،واليت قد تفسح بدورها اجملال لربوز
مصادر تهديد مستحدثة لألمن القومى .وبناء عليه،
أمسى التحدي املشرتك الذي يواجه حكومات العامل
وشعوبه على السواء متجسدًا يف كيفية حتقيق
املعادلة الصعبة املتمثلة يف حتري اإلجراءات
والتدابري الكفيلة مبحاربة اإلرهاب واستئصال
شأفته من جانب ،مع عدم املساس بالدميوقراطية
أو االفتئات على حقوق اإلنسان وحرياته على
اجلانب اآلخر .أو بصيغة أخرى ،كيفية الوصول إىل
أقرب نقطة للتوازن يتحقق عندها أقصى قدر ممكن
من متطلبات حتقيق األمن ،وأقصى قدر ممكن من
موجبات حتقيق املمارسة الدميوقراطية الفعالة.
جلية مالمح تلك املعضلة أو املعادلة الصعبة،
وتبدو ّ
يف سياق الوظيفة األساسية للدولة الوطنية
واملتمثلة يف تأمني املصلحة العامة ،من خالل
االضطالع بأربع مهام حمورية :أمنية ،اقتصادية،
اجتماعية ،سياسية.
وكي تنجح الدولة يف أداء وظيفتها األساسية
حري بها أن تتوخى حتقيق التوازن ،قدر
تلك،
ٌّ
املستطاع ،عند مباشرتها ملهامها األربع احملورية
األخرى ،حبيث ال تطغى مساعيها وجهودها لبلوغ
إحداها على األخرى .ورمبا ال يتأتى التوازن ما بني
الدميوقراطية واألمن إال عرب حتقيق معادلة صعبة
تتمثل يف الوصول إىل نقطة توازن بني املهام
األمنية والسياسية للدولة.
وهكذا ،يتجلى الشق األول من تلك املعادلة يف
إطار ما يعرف بالوظيفة األمنية للدولة ،إذ تسعى
األخرية لتحقيق أمن الوطن واملواطن بشقيه اخلارجي
والداخلي .فخارجيًا ،ينصرف حتقيق األمن إىل
ضمان وحدة وسالمة أراضي الدولة ودرء العدوان
األجنيب عنها من خالل إعداد قوات مسلحة مؤهلة
وقادرة على إجناز املهام امللقاة على عاتقها،
مع مراعاة تطبيق مبدأ تبعية املؤسسة العسكرية
للسلطة املدنية املنتخبة .وداخليًا ،تلتزم الدولة
حبفظ االستقرار واألمان والسلم األهلي وكفالة
أرواح وأموال املواطنني من خالل إعداد قوات
شرطة منظمة تكون مؤهلة ملكافحة اجلرائم وتعقب
مرتكبيها.
ومن هنا ،جاء احتكار الدولة وحدها من دون
سواها ،احلق يف امتالك واستخدام القوة والعنف
مبوجب الدستور والقانون ،توخيًا لغاية حمددة
تتمثل يف إنفاذ القوانني ،وفرض النظام العام
ومعاقبة املخالفني ،إذا ما تطلب األمر ذلك ،على
النحو املبني بالقانون .حيث يعهد إىل السلطة
التشريعية بوضع األطر القانونية املتعلقة باألجهزة
األمنية ،كما تتوىل مساءلة وحماسبة تلك األجهزة،
حبكم ما تتمتع به من مهام رقابية على السلطة
التنفيذية وأجهزتها املختلفة .ومن ثم ،فكلما
التزمت هذه األجهزة يف أدائها ألعماهلا بالقواعد
املنظمة لعملها على النحو املبني بالقانون كانت
أقرب إىل نقطة التوازن املطلوبة لتحقيق متطلبات
األمن والدميوقراطية.
أما الشق الثاني من املعادلة الصعبة ،فيأتي يف
سياق الوظيفة السياسية للدولة ،واليت يتصدرها

التزام الدولة بإرساء دعائم املمارسة الدميوقراطية
واحرتام حقوق اإلنسان من خالل انتهاج مبدأ «أمن
الدميوقراطية ومقرطة األمن» ،والذي يتضمن بناء
األجهزة األمنية ذات القدرات املهنية والتقنية
املتقدمة اليت ختوهلا التعامل مع التهديدات األمنية
اليت تواجه اجملتمعات الدميوقراطية بأعلى مستوى
من الكفاءة والفعالية ،كما يستوجب بالتوازي تطوير
التشريعات املنظمة لعمل األجهزة األمنية مبا يتواءم
وأية مستجدات ،مع ترسيخ مبادئ وسلوكيات
التزام األجهزة األمنية بأحكام القانون ألقصى قدر
ممكن ،عالوة على توسيع نطاق املشاركة يف حتقيق
أمن اجملتمع من جانب مجيع مؤسساته ومواطنيه،
وذلك باعتبار أن األمن قضية جمتمع ،ال يتحقق
إال من خالل التعاون بني مجيع مكوناته .ومن هذا
املنطلق ،يرى كل من هانس بيرت -مارتن وهارالد
شومان يف كتابهما «فخ العوملة» ،أن املهمة
األساسية للدولة مستقب ًال ،إذا ما أرادت االستمرار،
جيب أن تنصرف إىل استعادة أولوية السياسة على
االقتصاد واألمن.
غري أن معضلة كثري من الدول النامية ،ومن بينها
مصر بالطبع ،تكمن يف طغيان الوظيفة األمنية
للدولة على وظائفها األخرى ،ال سيما السياسية
منها ،بدعاوى من قبيل أن الوطن مستهدف وحماصر
بتحديات جسام وأعداء كثر يف الداخل واخلارج ،إىل
احلد الذي جيرب الدولة على إعطاء األولوية للوظيفة
األمنية على حساب باقي الوظائف ،فتتعطل
الدميوقراطية وتتأجل التنمية ملصلحة حتقيق األمن،
ومن ثم تتضخم األجهزة األمنية ،وتتنوع مسمياتها،
وتتعاظم نفقاتها ،وتتسع صالحياتها ،على حساب
السلطتني التشريعية والتنفيذية ،حتى إن أعداد
قوات األمن وجتهيزاتها وخمصصاتها املالية يف
بعض الدول العربية ميكن أن تفوق مثيالتها لدى
القوات املسلحة.
وبناء عليه ،بات من املثري يف أمر تعاطي دول
العامل مع معضلة األمن والدميوقراطية ،جنوح الكثري
منها إلدراك التوازن املطلوب بهذا الصدد على
مستوى التصرحيات واألقوال من دون السياسات
واألفعال.
فما إن بدأت تتواىل انتهاكات احلكومات حلقوق
اإلنسان يف دول عدة ،مبا فيها تلك اليت عرفت
طريقها منذ وقت مبكر إىل الدميوقراطية املستقرة،
حتت دعاوى توقيف اإلرهابيني وتطويق اإلرهاب،
حتى هرعت أنظمة وحكومات شتى تتبارى يف إبداء
حرصها البالغ على الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
وسط مساعيها الدؤوبة حملاربة اإلرهاب ،خصوصًا
بعدما ختطى االهتمام العاملي بقضايا حقوق اإلنسان
حدود السيادة اليت غدت نسبية للدولة الوطنية.
فقبل نهاية شهر آذار (مارس) املنقضي.
ويف خطاب ألقاه أمام كبار ضباط اجليش يف مقر
أن
األكادميية احلربية بأنقرة ،وبعدما لفت إىل ّ
العمليات اإلرهابية اليت بدأت تستهدف العديد من
دول العامل أجربت تلك الدول على اختاذ تدابري
ّ
تتمثل يف
صارمة ،باتت تالحقها انتقادات مجة
إعطائها األولوية لألمن على حساب احلريات ،أعلن
أن بالده تأتي
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغانّ ،
يف مقدم الدول اليت متكنت من حتقيق التوازن بني
التدابري األمنية املتخذة جتاه اإلرهابيني ،واحلفاظ
على حرية املواطنني.
وفى  19آذار (مارس) املاضي ،وخالل استقباله
نائب رئيس وزراء سلوفاكيا؛ مريوسالف اليتشاك،
تعهد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
املضي خبطوات ثابتة على درب إرساء دعائم
الدميوقراطية .وأثناء لقاء له بعدد من الكتاب
واملثقفني املصريني ،بعدها بأيام ،أكد السيسي
تبين حكمه مقاربات توازن بني حتقيق األمن وترسيخ
احلريات واحرتام حقوق اإلنسان .وإبان زيارة وفد
الكونغرس األمريكي القاهرة قبل نهاية الشهر
ذاته ،قال السيناتور ليندسي براهام ،رئيس الوفد
ورئيس اللجنة الفرعية للعمليات اخلارجية يف جلنة
االعتمادات ،عضو جلنة القوات املسلحة ،إن اإلدارة
األمريكية ستدعم جهود الرئيس السيسي يف
حماربة اإلرهاب ،على رغم وجود بعض االنتهاكات
حلقوق اإلنسان ،متوقعًا أن تستجيب مصر ملا
مساه «املخاوف الشرعية للمجتمع الدولي يف ما
ّ
يتصل حبقوق اإلنسان» ،مع ضمان استمرار األمن.
معربًا عن رغبة بالده يف رؤية تقدم ملموس بهذا
اخلصوص .هذا؛ بينما مل تتورع صحيفة «نيويورك
تاميز» ،مطلع الشهر اجلاري ،عن دعوة اإلدارة
األمريكية إىل مراجعة العالقة اخلاصة مع القاهرة،
ووقف مساعداتها السنوية هلا بقيمة  1.3بليون
دوالر ،على خلفية السجل األمين واحلقوقي املقلق
للسلطات املصرية احلالية.
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Ex-PM not endorsing Bishop in preselection

Bronwyn Bishop

Former prime minister
Tony Abbott has confirmed he won’t be endorsing his beleaguered
ex-colleague Bronwyn
Bishop for pre-selection
in the Sydney seat of
Mackellar.
Mr Abbott has said he
will instead back close
friend and business
consultant Walter Villatora, who will be contesting for Ms Bishop’s
electorate at this Saturday’s pre-selection.
“I’m not going to make

any adverse comments
on my colleague, my
colleague of very long
standing,” Mr Abbott
told the ABC’s 7.30 on
Thursday.
“Obviously I do know
some of the candidates
in the Mackellar pre-selection,” he said.
“One I’ve worked with
very, very closely and I
respect very much, and
that’s why I’ve given
him a reference.
“But in the end it’s up

to the pre-selectors of
Mackellar to make what
they think is the best
choice.”
Mr Abbott and Ms Bishop fell out last year after
she resigned as Speaker amid a high-profile
expenses scandal over
her use of a $5000 chartered helicopter flight
to attend a party fundraiser.
Ms Bishop later voted
for Prime Minister Malcolm Turnbull during
the leadership coup last
September.
Other contenders for the
northern Sydney seat
include veteran Liberal
Party member Jason
Falinski.
Ms Bishop has reportedly faced pressure from
party members within
the seat and at the top
of the party to retire.
Originally published as
Ex-PM not endorsing
Bishop in preselection
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األجتمـاع الـدوري العـام حلـزب القوات اللبنـانية مركـز
سـيدنـي اسـرتاليا
عقــد مركـز سـيدنـي اسـرتاليا
للقـوات اللبنـانية اجتمـاعـه
 نيسـان10 العـام نهـار االحـد
 برئاسـة رئيـس املركـز،2016
واألعضاء
داغـر
جهــاد
.واملنـاصـرين
بعـد كلمـة رئيـس املركـز
الرتحيبيـة وخاصـة باملنتسبني
 شـدد على األلتـزام،اجلـدد
احلزبي بتفعيـل دورهـم يف
حـزب القـوات اللبنـانيـة ليكـونوا
قـدوة حيتذى بها لألجيـال
.القـادمة إلكمـال املسـرية
وتالهـا عـرض وشـرح لعـدة
مـواضيع اعـدتها جلنـة االعـداد
الفكـري يف املقاطعـة بالتعـاون
مع جلنة التوجيـه السـياسـي
:التابعة للمركـزاهمها
.االمـانة للشـهداء
•
القـوات
تفـاهم
•
. التطبيـع، أهميتـه:والتيـار
عـالقـة القـوات ببـاقي
•
.االفـرقـاء وخاصـة املسـيحيني
الوضـع
معـاجلة
•
املسـيحي \ حمـاولـة انقـاذ
.الرئـاسـة
التجـاوب مع الرغبـة
•
.املسـيحية العـامة
القـوات
تنـاغـم
•
القـواتيـة
املبـادىء
مع
.االسرتاتيجية
االسـتعداد للتطورات
•
.املسـتقبلية

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

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

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160
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اسرتاليا ..الفساد واحملميات السياسية
الفساد ظاهرة عاملية ووطنية ولست هنا
بوارد الكتابة عن «اوراق بامنا» اليت سربت
سرب،
وطبعًا لغاية يف نفس يعقوب الذي
ً
اود احلديث عنه هو الفساد
إمنا الفساد الذي ّ
الذي يتحدث عنه قادة البالد سواء كان رئيس
الوزراء مالكوم تورنبول أو زعيم املعارضة
بيل شورتن .عندما فاز اإلئتالف (األحرار -
ّ
شكل رئيس
الوطين) يف إنتخابات عام 2013
الوزراء السابق طوني أبوت اهليئة امللكية
للتحقيق يف قضايا الفساد بقطاع نقابات
العمال واليت أفرجت عن تقريرها قبل نهاية
العام املاضي ووجدت أن هناك عمليات إبتزار
واستغالل واستقواء وغريها من املمارسات
غري القانونية ،وقد حاولت احلكومة النيل من
املعارضة وزعيمها بسبب ماضيه يف نقابات
العمال ،وكان شورتن قد مثل أمام اللجنة اليت
ِ
تكتف احلكومة بذلك ال
برأته من أيه تهمة ،ومل
ّ
بل تريد إعادة إحياء مفوضية التعمري والبناء
اليت تشرف على قطاع البناء يف اسرتاليا واليت
ّ
شكلها رئيس الوزراء األسبق جان
كان قد
ّ
وختلصت منها حكومة العمال برئاسة
هاورد
جوليا غيالرد.
ِ
يكتف مبحاولة إعادة العمل
رئيس الوزراء مل
باملفوضية ،ال بل ذهب إىل أبعد من ذلك،
مهددًا حبل الربملان مبجلسيه والذهاب إىل
إنتخابات مبكرة يف حال عدم إقرار جملس
الشيوخ مشروع احلكومة املتعلق املفوضية.
وكان رئيس الوزراء قد دعا جملسي النواب
والشيوخ لألنعقاد يف  18نيسان احلالي وقبل
نهاية عطلة اخلريف الربملانية.
ويف كلمة له أمام اجمللس التنفيذي لبنك
ويستباك يف ذكرى تأسيسه التاسعة
وبخ رئيس الوزراء قطاع
والتسعني بعد املئة ّ
املصارف واملؤسسات املالية بصورة مباشرة،
متهمًا إياها خبيانة ثقة أبناء اجملتمع وقال:
«إن مسعة البنوك احلسنة يف خطر وذلك
بسبب الفضائح اليت ظهرت يف هذا القطاع»،
ودعا مدراء املصارف الكربى للتصدي هلذه
الظاهرة وإظهار قيادة حقيقيه.
ّ
وذكر رئيس الوزراء املصارف باملساعدات
اليت قدمتها احلكومة الفيدرالية هلا أثناء األزمة
املالية العاملية ( )2009-2008من أجل استمرار
تلك املصارف يف عملها ،وأضاف لكن احلقيقة
أن املصارف وخبالف الدعم الذي ُق ّدم هلا مل
تعامل زبائنها كما جيب ،ودعاها اىل أن تقرن
القول بالفعل وخدمة مصلحة الزبائن لتظهر
قيم الثقة والنزاهة.
وكانت سلسلة من الفضائح ضربت قطاع
اخلدمات املالية واملصرفية مؤخرًا ،آخرها إتهام
املفوضية األسرتالية لإلستثمار اآلمن املعروفة
ب (آسيك) مصرف ويستباك بتزوير الفوائد
املصرفية الداخلية ،حيث تقوم املفوضية
مبقاضاة املصرف.
وهناك فضائح أخرى طالت مصرف الكومنولث
ومصرف أسرتاليا ونيوزيالند (اي ان زد )
ومصرف ماكواري واملصرف الوطين األسرتالي
(ان اي بي) الذين اتهموا بإساءة معاملة
الزبائن وزيادة كلفة اخلدمات من اجل زيادة
االرباح .وكانت شركة التأمني كوم انشورنس
التابعة ملصرف الكومنولث قد رفضت دفع
تعويضات ملستحيقها الذين تقدموا بطلبات
للحصول على تعويضات تغطيها بوليصات
التأمني اليت حيملونها ،وما تزال شركة سفن
اليفن تواجه إمكانية دفع عشرات ماليني
الدوالر بعد فشلها يف دفع رواتب موظفيها
حسب القوانني املرعية يف البالد.
املعارضة الفيدرالية من جهتها وعلى خلفية
تلك الفضائح يف مؤسسات اخلدمات املالية
واملصارف والشركات االخرى سارعت وعلى
لسان زعيمها بيل شورتن وكريس بوين
الناطق بإسم وزارة اخلزينة يف حكومة الظل
إىل تبين إقامة هيئة حتقيق ملكية يف الفساد
يف القطاع املالي واملصريف خالل املئة يوم
األوىل يف حال فوزها يف اإلنتخابات الفيدرالية
القادمة ،وقال شورتن أن املعارضة على
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استعداد للتعاون مع احلكومة بشكل كامل يف
حال إقامة هيئة ملكية للتحقيق يف الفساد يف
القطاع املالي واملصريف.
وحدد شورتن مدة عمل عمل اهليئة بعامني
وميزانية قدرها  53مليون دوالر.
وزير اخلزينة الفيدرالي سكوت موريسون
انتقد بعنف خطوة املعارضة ،وقال أن هيئات
الرقابة مثل املفوضية األسرتالية لإلستثمار
اآلمن (آسيك) والبنك املركزي وغريها من
مؤسسات الرقابة تؤمن اإللتزام بالقوانني
املرعية يف القطاع املالي ،وأضاف موريسون
يسيس هذه القضية املهمة
أن زعيم املعارضة
ّ
قبل اإلنتخابات القادمة يف حماولة منه للتهرب
من فشله وتوجيه األنظار إىل مكان آخر ألنه
يف احلقيقة يريد الدفاع عن الفساد يف قطاع
البناء.
من جهتها مجعية البنوك األسرتالية قالت
بلسان ستيفن مانشنبريغ أنها تعتقد أن هيئة
ملكية للتحقيق يف قطاع اخلدمات املالية غري
ضرورية وهدر ألموال دافعي الضرائب.
املعروف أن حزب العمال كان قد اعترب أن
اهليئة امللكية ملكافحة الفساد يف نقابات
العمال هدر ألموال دافعي الضرائب ،واجلدير
ذكره ان احلزب ويف وقت سابق صوت اىل
جانب احلكومة ضد مشروع إلقامة هيئة ملكية
ملكافحة الفساد يف قطاع املصارف كان قد
تقدم به حزب اخلضر.
تقدم ُيظهر أن الكيدية السياسية هي
الذي
ّ
التسمية األفضل حيث أن كال احلزبني لديه
حممية يريد الدفاع عنها ،فاملصارف تشكل
احملمية السياسية حلزب األحرار واحتاد نقابات
ّ
تشكل حممية سياسية حلزب العمال،
العمال
وإن كال احلزبني على اإلستعداد للدفاع عن
طفله املدلل على حساب املواطنني.
السؤال الذي يطرح نفسه ،هل جيرؤ احلزبان
على تسمية األمور بأمسائها والتخلي عن
الفاسدين يف القطاع املصريف وقطاع نقابات
العمال ،ووقف سياسة تقديم اخلدمات
السياسية مقابل التربعات املالية السخية
للحزبني؟!
إننا نرى انه من حق املواطنني على النخبة
السياسية ،ان ترتقي إىل مستوى مسؤولياتها
واملبادرة لوضع حد هلذه املمارسات ،كما
تفعل يف ممارستها السياسية ،فإذا كانت
هذه النخب تبادر وردًا على استطالعات الرأي
وتطيح برئيس وزراء منتخب بسبب سوء
إدائه أو إدائها كما حصل مع كيفن راد ثم
جوليا غيالرد العماليني وطوني أبوت األحراري،
وذلك من أجل تصويب اخلط واإلداء السياسي
للحكومة فلماذا اإلزدواجية يف املعايري؟
أخريًا ،نشري اىل انه وحسب صحيفة ذي
سيدني مورننغ هريالد (االثنني  2016/4/11ص
 )4اىل ان رئيس الوزراء يتعرض لضغوط من
اجل إقامة هيئة حتقيق مالية بقضايا الفساد
يف القطاع املصريف حتى من داخل االئتالف
حيث اعلن النائب عن احلزب الوطين جورج
كريستنسن عن دعمه إلقامة اهليئة واشار
النائبني لوك هارتسايكر وكن اودوود عن
استعدادهما لدعم فكرة إقامة اهليئة ،وكان
رئيس جملس احتاد نقابات العمال األسرتالية
دايف اوليفر قد كتب اىل رئيس الوزراء وحثه
على إقامة هيئة حتقيق فدرالية مستقلة للتحقيق
يف فضائح الفساد اليت ظهرت مؤخرًا.
ومن اجلدير ذكره ان مصرف (أي ان زد) كان
اتهم املفوضية األسرتالية لألستثمار أآلمن
(آسيك) بأنها ال تفهم كيف تعمل السوق
املالية ،مما دعى رئيس املفوضية غريغ
مدكاف للرد على البنك وتذكريه انه عمل
ملدة  30عامًا ويعرف طريقة عمل املصارف
وكيف تتحكم بالسوق .نود ان نعرف رأي وزير
اخلزينة سكوت موريسون برأي مصرف (أي ان
زد) باملفوضية !

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com
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فولي يلتقي جملس أساقفة وممثلي كنائس الشرق األوسط يف
اسرتاليا قبيل زيارته االستطالعية اىل لبنان
عشية زيارته املرتقبة اىل
لبنان والوفد املرافق ،التقى
رئيس حزب العمال األسرتالي
املعارض يف سيدني السيد
لوك فولي بعدد من اعضاء
وممثلي
أساقفة
جملس
كنائس الشرق األوسط يف
اسرتاليا يف دار املطرانية
املارونية يف سرتاثفيلد يوم
االثنني  11نيسان .2016
وحضر اللقاء باالضافة اىل
السيد فولي ،راعي أبرشية
أسرتاليا املارونية سيادة
املطران أنطوان شربل طربيه،
راعي أبرشية الروم امللكيني
اسرتاليا
يف
الكاثوليك
ونيوزيالندا سيادة املطران
روبري رباط ،راعي أبرشية
الكنيسة القبطية األرثوذكسية
يف سيدني وتوابعها األنبا
دانيال ،راعي أبرشية الكنيسة
األرمنية الرسولية يف اسرتاليا
ونيوزيالندا املطران هيغازون
أبرشية
راعي
جناريان،
أسرتاليا ونيوزيالندا السريانية
األرثوذكسية مار مالطيوس
الكنيسة
ممثل
ملكي،
السريانية الكاثوليكية يف
أسرتاليا األب رحال درغام،
والنائب األسقفي العام يف
األبرشية املارونية املونسنيور
مرسيلينو يوسف.
شارك السيد فولي احلضور
أهداف زيارته اىل لبنان.
تهدف هذه الزيارة بالدرجة
األوىل اىل اظهار التقدير
الذي ّ
تكنه أسرتاليا للمواطنني

فولي مجتمعا مع اعضاء مجلس اساقفة وممثلي كنائس الشرق االوسط يف اسرتاليا
األسرتاليني الذين يتحدرون
من جذور لبنانية وذلك من
خالل التعرف عن قرب على
األم وغنى تارخيهم
موطنهم
ّ
ومجال ثقافتهم اضافة اىل
االطالع على األوضاع السياسية
واالقتصادية احمللية الراهنة.
وسيلتقي السيد فولي خالل
زيارته عددا من املرجعيات
الروحية املسيحية واالسالمية
والقادة السياسيني بدءا من
غبطة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي .هذا وسيضم
الوفد املرافق عددا من النواب
ورؤساء البلديات يف والية
نيو ساوث ويلز األسرتاليني
املتحدرين من جذور لبنانية
ومن بينهم النائبني جهاد
ديب وشوكت مسلماني.
من جهتهم ،أعرب أعضاء
وممثلي
أساقفة
جملس
كنائس الشرق األوسط يف
اسرتاليا عن ترحيبهم العميق
للخطوة اليت يقوم بها السيد

فولي والوفد املرافق للتعبري
عن تقدير حزب العمال للجالية
اللبنانية واسهاماتها على
مدى عقود وعقود يف اجملتمع
االسرتالي.
ومحل أعضاء اجمللس رئيس
ّ
املعارضة متنياتهم أن تساهم
اسرتاليا أكثر وأكثر يف
العمل من أجل احملافظة على
خصوصية لبنان التعددية
مكونات
بتعدد
الشبيهة
اجملتمع االسرتالي رغم صغر
مساحته وعدد سكانه ،لبنان
الرسالة كما وصفه قداسة
البابا الراحل يوحنا بولس
الثاني.
كما متنوا أن تلعب أسرتاليا
دورًا أكرب ملساعدة الالجئني
انسانيًا والنظر اىل حاجاتهم
كما وأن تساهم يف احلفاظ
والدفاع على وجود األقليات
يف منطقة شرق األوسط وعلى
حرياتها املدنية والفكرية
والدينية واالجتماعية.

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
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

قصة اإلنرتنت من الفضيحة إىل الفضائح
جان عزيز

كيف بدأت فضيحة اإلنرتنت غري الشرعي؟
بأي صدفة وأي زلة لسان؟ كيف طلب أحد
املسؤولني القضائيني عدم تسجيل كالمه كي
يقول ما لديه أمام النواب؟ كيف تناقضت
التقارير حتى بلغت مأزق إما السجن وإما
الفضيحة الكربى؟ كيف جربت حماولة البحث
عن كبش فداء وكيف ورط الكبش من فوقه؟
سلسلة ال تنتهي من األسئلة ،تكشف الكثري
من أجوبتها حماضر التحقيقات ومدونات
النواب.
بني جلسة جلنة نيابية وموعد يف أحد مكاتب
مبنى النواب ،وجد النائبان حسن فضل اهلل
وعمار احلوري نفسيهما وجهًا لوجه .فبادر
األول زميله ،بني املزاح واجلد ،قائ ًال :إذا
كررمت مرة واحدة بعد يف بيانات كتلتكم،
حول موضوع اإلنرتنت غري الشرعي ،عبارة
«ما كشفته وزارة االتصاالت وهيئة أوجريو»،
عندها سأطلب رفع السرية عن كامل حماضر
جلنة اإلعالم وأنشرها للناس ليكتشفوا من
كشف ومن «انكشف»...
فعليًا ،وبالعودة إىل الوقائع والوثائق
واحملاضر ،يظهر أن احلقيقة خمتلفة عما
حيكى.
واألهم أنها أخطر بكثري مما ُيكتب ويقال.
بدأت العملية كلها بشيء من الصدفة .يف
اللجنة النيابية لالتصاالت واإلعالم ،كان
جدول أعمال اجللسات بدأ ينضب .ال جملس
يعمل وال زمحة مشاريع أو اقرتاحات قوانني.
فقر الرأي على مناقشة مسائل ذات طابع عام
ّ
ومنفعة عامة ،جتنبًا للبطالة أو الكسل .كانت
الفكرة تتضمن عدة نقاط :من تلفزيون لبنان
إىل أزمة اإلعالم ...انتهاء بواقع اإلنرتنت يف
لبنان ،يف ضوء شكاوى بعض املواطنني حول
كلفة هذه اخلدمة وجودتها .حاولت اللجنة
االنعقاد يف شباط .فلم توفق .بعدها تقرر
موعد أولي .حرص وزير االتصاالت بطرس
حرب على احلضور .فاملوعد كان يتزامن مع
ّ
تسلمه الوزارة.
ذكرى مرور سنتني على
وكان قد أعد تقريرًا ضخمًا حول إجنازاته فيها،
أراد اإلطاللة من منرب اللجنة لإلعالن عنه .طرأ
عارض صحي على أحد أفراد عائلة الوزير ،ما
فرض تأجيل موعد  1آذار .حتى حصل املوعد
أخريًا بعد أسبوع يف الثامن منه .يومها مل
يكن أي نائب أو سياسي مهتمًا باملوضوع.
باستثناء حرب الذي تأبط تقرير إجنازاته وجاء
على موعد وأمل تبشري كل اللبنانيني به .مل
مؤمنًا يف اجللسة حتى .لزم األمر
يكن النصاب ّ
بعض انتظار وبضعة اتصاالت باألعضاء ،حتى
تأمن النصاب وبدأت اجللسة.
ّ
بدأ حرب بعرض تقريره .وال تزال نسخة منه
يف اجمللس .ال ذكر فيه إطالقًا ألي كلمة عن
أي مشكلة أو إشكال يف قطاع اإلنرتنت .خالل
النقاش ،بدأت أسئلة النواب حول خدمات
 DSLوأوضاع السنرتاالت .خصوصًا أن ما أثار
حشريتهم وأسئلتهم أكثر ،أن الوزير أورد
يف تقرير إجنازاته ،أنه يف عهده مت رفع عدد
الشركات املرخصة لتأمني اإلنرتنت ،من 37
شركة إىل  112شركة مرخصة حاليًا .عندها
سئل الوزير ،بشكل عرضي ،عما إذا كانت
هناك يف السوق شركات لتوزيع اإلنرتنت غري
تلك املرخصة .كما طرح عليهَ ،عَرضًا أيضًا،
سؤال ثان ،عما إذا كانت هناك يف لبنان أي
جهة غري رمسية متلك تقنية األلياف الضوئية
لنقل املعلومات .فأجاب حرب جازمًا أن هذا
مستحيل ،مؤكدًا أن هذه التقنية حكر على
الدولة .وجزم أيضًا بأنه ال ميكن ألي جهة أن
ّ
«تعلق» على خط الدولة .أما عن احتمال وجود
شركات غري شرعية تؤمن خدمة اإلنرتنت،
فنظر حرب إىل عبد املنعم يوسف ،ثم تابع:
«لدينا معلومات غري مؤكدة عن إمكان وجود
شركات كهذه .وقد أحلنا املوضوع إىل النيابة

فيفيان عقيقي

تقصري «أوجريو» يف تسلم شبكة األلياف الضوئية السبب األساسي لكل الكارثة (مروان بوحيدر)
زو ْدنا جلنتكم بنسخة عن
العامة املالية ،كما ّ
امللف» .حبثت اللجنة يف بريدها وأوراقها عن
امللف املذكور ،فلم جتد شيئًا .عاد يوسف
ليؤكد أنه أودع اللجنة النيابية نسخة عن امللف
املذكور بتاريخ  4آذار ،أي بعد الدعوة إىل
اجتماع اللجنة األول الذي كان مقررًا يف األول
من آذار ،من دون أن يؤدي ذلك إىل العثور
على امللف املذكور لدى اللجنة .لكن رئيس
هيئة «أوجريو» التزم الصمت بالكامل يف تلك
اجللسة ،يف حضور رئيسه الوزير املسؤول.
أصر النواب على البحث يف تفاصيل تلك
املسألة ،لكن حرب ظل على موقفه أن ال
شيء إضافيًا ،وأن كل ما لدى الوزارة هو
هذه املعلومات األولية.
عند إحلاح النواب على طلب تفاصيل ،قال
حرب :أعطيكم مث ًال .عندنا يف تنورين منطقة
جردية واسعة ال ميكن ألحد أن يضبطها .يأتي
إلينا شخص فيقول أن هناك صحنًا القطًا مركبًا
يف مكان ما من هذا اجلرد .ال ميكننا التأكد من
ذلك .وال إمكانات لدينا .علمًا أنه ميكن لصحن
يستجر سعات إنرتنت من قربص أو
كهذا أن
ّ
رمبا من اسرائيل ...عند ذكر هذه الكلمة،
استنفرت كل حواس رئيس اللجنة النائب
فضل اهلل .قاطع حرب قائ ًال :حنن نسجل
مضمون اجللسة كام ًال.
املوضوع صار خطريًا.
ولو كنا أصبحنا يف آخر
اجللسة ،هذه النقطة
ال ميكننا ختطيها وال
ّ
خبفة.
التعامل معها
لذلك علينا أن نستعلم
ّ
ونطلع
عن املوضوع

املسؤولون عن
الفضيحة كبار جداً
وثالث وزارات
مسؤولة إن لم
تكن متورطة

على كل تفصيل فيه .استدرك حرب متمنيًا
عدم اخلروج إىل اإلعالم بهذه القضية ،يف
انتظار املزيد من التفاصيل ،متذرعًا بأن
البلد تكفيه فضائحه وهزاته ،وآخر ما قد
حيتاجه اآلن صدمة جديدة قد تسيء إىل
صورة لبنان اخلارجية وتطلق حالة ذعر جديدة
لدى املواطنني .أصر فضل اهلل على كشف
املوضوع ،خصوصًا أنه بات أمام القضاء،
كما أفاد حرب .لكن حرب متنى عدم الكالم
ألن امللف أمام القضاء ويفضل انتظار كلمته
أصر فضل اهلل على احلديث
فيه .بعد نقاش،
ّ
يف مؤمتر صحايف عقب اجللسة .فأردف حرب
أنه يف هذه احلال سيتكلم هو أيضًا .خرج
فضل اهلل وقال عبارات مقتضبة عن إنرتنت
غري شرعي وعن احتمال خرق أمين ...فانطلقت
كرة الثلج.
يف اجللسة التالية ،كان اإلعالم قد أضاء على

القضية .وكانت الوزارة ال تزال تتمنى الرتيث
وانتظار مزيد من املعلومات .بعدها بدأت
ّ
تتكشف لعبة تناقض املصاحل بني «احلرامية»،
فبدأت تظهر أمساء املتورطني.
يف اجللسة ما قبل األخرية للجنة ،يف 30
آذار املاضي ،كان دور النائبني نبيل نقوال
مفصلتني،
وعباس اهلاشم بارزًا .بورقيت عمل
ّ
وبتقرير قانوني ووقائعي موثق وصلب،
كشف النائبان كيف أن تقصري «أوجريو»
يف تسلم شبكة األلياف الضوئية املنجزة منذ
أعوام (وبكلفة تفوق مخسني مليون دوالر)،
كان السبب األساسي لكل الكارثة الواقعة.
ذلك أن هذا التصرف غري القانوني ،رتب على
الدولة خسارة بعشرات املاليني ،وشرع الباب
أمام اإلنرتنت غري الشرعي .واألهم أنه أدى
إىل شبهة تواطؤ بني من ّ
يقنن اخلدمة الرمسية
ومن يشرع اخلدمة غري الرمسية .فراحت
الشبهات والروائح تفوح حول أمساء القريبني
من «أوجريو» ومن مرجعياتها السياسية.
ورد يف تقارير نقوال
وهاشم أن هناك مث ًال
للخلوي
حمطة
250
مربوطة
لبنان،
يف
كلها بشبكة األلياف
الضوئية ،غري املوضوعة
قيد العملّ ،
لعلة ما يف
نفس «أوجريو» .وأنها

ملف األلياف
الضوئية وحده
قادر على
إيصال كثر إىل
السجن

إذا ما صارت شغالة بكبسة زر ،تؤدي فورًا
إىل ختفيض كلفة اخلدمات كافة وأسعارها
على مجيع اللبنانيني .كما تؤدي إىل مضاعفة
اجلودة ونوعية االتصال وحتسينها بشكل
هائل.
وثالثًا يصري التواصل أكثر أمنًا .ألن التنصت
على كابل األلياف أشد صعوبة من التنصت
على املوجات اهلوائية (مايكروويف) املشرعة
لكل متنصت .ورابعًا تضمن عدم انقطاع
التواصل إطالقًا يف أي ظرف مناخي .تذرع
يوسف بأن نوعية الكابل غري مطابقة لدفاتر
الشروط ،وأن جلنة خمتصة رفعت تقريرًا
بذلك ورفضت تسلم الشبكة .فيما الفنيون
ّ
يكذبون كالمه ،حبسب تقارير النائبني .علمًا
أن استشاري تنفيذ امللف هو شركة «خطيب
وعلمي» بالذات .التقارير نفسها تكشف أن
هناك حنو  80مركزًا للجيش اللبناني مرتبطة
بهذه الشبكة .فلو كانت غري صاحلة ،كيف
قبلت املؤسسة العسكرية بذلك؟! هكذا ُفتحت
مغارة أخرى ،واتضح للجنة أن ملف األلياف
الضوئية وحده قادر على إيصال كثر إىل
السجن...

استمرت مناقشات اللجنة .ووصل األمر إىل
القضاء .هنا خانة احملرمات .شهر من التحقيقات
والفضائح وسلسلة مداهمات وتفكيك أربع
حمطات على األقل ...وال موقوف واحدًا! كيف
وملاذا؟ حني كان امللف لدى النيابة العامة
املالية مت توقيف شخصني مشتبه بهما يف
حمطة الضنية .بعد انتقال امللف إىل النيابتني
التمييزية والعسكرية ،مل يستجد توقيف أي
مشتبه به .توقفت اللجنة عند املوضوع .تدخل
الرئيس نبيه بري مستوضحًا .فقيل له بصراحة
ان املطلوب غطاء سياسي للمدعي العام
املالي .أعطي الغطاء كام ًال .لكن امللف أحيل
إىل جهة قضائية أخرى .أكثر من ذلك شهدت
إحدى جلسات اللجنة النيابية مثا ً
ال واضحًا حول
أزمة القضاء .أثناء مداوالت أعضاء اللجنة،
حبضور بعض املسؤولني القضائيني ،وصل
النقاش إىل قضية حمطة الزعرور واملالبسات
اليت رافقتها .سئل املسؤول القضائي عن
املعطيات اليت لديه حول هذه النقطة حتديدًا.
فكانت املفاجأة أن طلب املسؤول السماح له
بإطفاء املذياع املخصص له ،قبل أن يتطرق
إىل املوضوع .علمًا أن الكالم عرب املذياع هو
من أجل ضمان تسجيل املناقشات يف احملضر.
وعلمًا أيضًا أن مثل هذا الطلب هو حق ملن
يدلي بإفادته أمام اللجنة النيابية.
بعد إطفاء املذياع بدأ الكالم غري املباح.
تفاصيل كثرية ووقائع ومستندات وروايات...
خالصتها أمران :جهة حكومية عليا تدخلت
فتبدل تقريران .أو ً
ال ،تقرير داخلي مسلكي
حول ما حصل مع العناصر األمنية اليت حاولت
مؤازرة عمال «أوجريو» أثناء مداهمة الزعرور.
ثانيًا ،التقرير الفين حول املصادرات املنفذة
هناك.
وبالتالي صار أمام القضاء ملف فارغ :ما
صودر على الورق غري كاف إلثبات تهمة
استجرار اإلنرتنت من اخلارج .وهو غري ما
صودر على األرض فعليًا.
وما أفاد به عناصر القوى األمنية ،يف التقرير
اجلديد ،هو غري ما حصل فعليًا على األرض،
كما أثبته تقرير «أوجريو» األول .إذن ال
خمالفات قانونية وال شبهات وال من يتهمون!
علمًا أن املعطيات اليت وضعت أمام اللجنة يف
البداية واضحة :عشرون مسلحًا .عناصر خمفر.
اعتقال الدرك .اتصاالت معيبة ...بعدها
مضبوطات مغايرة للمصادرات! هكذا حتول
امللف يف هذه اجلزئية إىل مأزق .هناك أمام
القضاء تقريران رمسيان متناقضان بالكامل.
نتيجة هذا الواقع هناك احتمال من ثالثة ال غري:
إما أن يذهب يوسف إىل السجن بتهمة تقرير
مزور .وإما أن يذهب أصحاب حمطة الزعرور
إىل السجن بتهمة االعتداء وسرقة اإلنرتنت
زور تقارير احلادثة .وإما
وينضم إليهم من ّ
أن يذهب مسؤولون حكوميون على أكثر من
مستوى إىل املساءلة...
عند هذا احلد صارت الصورة واضحة:
املسؤولون عن الفضيحة كبار جدًا .أقله لناحية
التقصري ،إن مل يكن أكثر .هناك ثالث وزارات
مسؤولة إن مل تكن متورطة :االتصاالت،
الداخلية والدفاع .واملستفيدون كبار جدًا.
إذن ال بد من تقديم كبش .ال بد من ضحية.
اعتقد البعض أنه ميكن حصر الضحية مبستوى
متوسط .أوقف أحد األشخاص .لكن املفاجأة
كانت أنه أعطى اسم من فوقه.
اآلن صارت اللعبة حساسة .إذا أوقف من
فوقه ،من يضمن أال يكشف من فوقه أيضًا؟
من يضمن أال يتصرف بشكل انتحاري .ال ميكن
توقيفه إذن قبل االتفاق معه .املرجح أن هذا
ما حيصل اآلن.
وإال فكل السيناريوهات مفتوحة .من احلفظ
إىل التصفية ،بكل أنواعها ...على سبيل
املثال ،هل من يذكر شيئًا عن فضيحة الطوابع
الربيدية؟!
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مقاالت وتحقيقات

توقيف شبكة لتجنيد قاصرين وانتحاريني:

سكان صيدا القدمية :خناف تشريدنا

خاليا نائمة الستقبال جنود «الدولة اإلسالمية»

هديل فرفور

عني «الدولة اإلسالمية» على لبنان.
رغم الضربات املتتالية اليت حلقت
بالتنظيم ،مل يعدم «جنوده» وسيلة
لإلرهاب إال اعتمدوها .خالل األسبوعني
املاضيني ،أوقف األمن العام شبكة،
ّ
مكلفة
مؤلفة من عدد من األشخاص،
من قيادة التنظيم بتجنيد قاصرين
وانتحاريني بهدف التمهيد خللق أرضية
للتنظيم .يف ما يلي اعرتافات عدد من
املوقوفني.
أوقف األمن العام شبكة جُتِّند قاصرين
ملصلحة تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
تنشط بني منطقيت املنكوبني ووادي
حنلة الشماليتني .عديد أفراد الشبكة
مخسة أشخاص معظمهم لبنانيون
يأمترون بإشارة اللبناني عمر الصاطم،
الذي يدير نشاط التنظيم من «عاصمة
اخلالفة» يف حمافظة الرقة.
أن عناصر الشبكة
وكشفت املعلومات ّ
يتسرتون بغطاء مدرسة دينية يف إحدى
مناطق الشمال ،علمًا بأن املوقوفني
هم اللبنانيون :بكر س .وخالد خ.
وأمحد م .وأ .مهنا ،والسوري مهند ج.
وبينت االعرتافات أن اجملموعة كانت
ّ
جتهز خاليا للقيام بعمليات أمنية،
ّ
إضافة إىل اإلعداد لتنفيذ عملية ضد
اجليش اللبناني يف منطقة البداوي.
التحقيقات اليت أجرتها املديرية العامة
لألمن العام كشفت أن فتاة لبنانية حتمل
الفكر اجلهادي أقنعت بكر س .امللقب
بـ»أبو عمر» ،مببايعة «جبهة النصرة».
شجعته
أقر الشاب املوقوف ّ
بأن السيدة ّ
ّ
علي االلتحاق بـ»النصرة» لـ»اجلهاد
يف سوريا» .وذكر ّ
أنها نقدته مبلغًا
من املال كي يدفع بدل نقله وتهريبه
من الشمال إىل عرسال ،ومنها إىل
معسكرات «جبهة النصرة» يف اجلرود.
وكان األمن العام قد رصد اتصا ً
ال بني
املوقوف والسيدة املذكورة منذ مخسة
أنها ُم ّ
أشهر ،أبلغته فيه ّ
كلفة باستقبال
«جماهدين واستشهاديني» سيصلون
إىل لبنان .وطلبت منه معاونتها،
لكونها منقبة ال ميكنها استقباهلم.
أما عن مكان وجودها ،فقد تبينّ أن
السيدة املذكورة غادرت لبنان ببطاقة
مزورة إىل سوريا ،ثم انتقلت إىل
هوية ّ
الرقة حيث انقطع االتصال بها.
وذكرت املعلومات أن املوقوف كان أحد
تالمذة الشيخ أسامة عنرت (موقوف يف
سجن رومية
بتهمة جتنيد
جها د يني )
كان
حيث
إىل
يرتدد
املسجد الذي

قال أحد املوقوفني إن
الشيخ سالم الرافعي
كان ّ
يحثهم على
االنضمام إىل «جبهة
النصرة»

يؤمه األخري حلضور دورات دينية.
ّ
بدأت العالقة بني الرجلني منذ عام
 .٢٠١٠تنقل بكر خالهلا بني عدد من
املهن (بيع إطارات السيارات وتصليح
إشبمانات ودهان املوبيليا) .ويف عام
 ،٢٠١٤التحق بكر بـ»جبهة النصرة».
وبدأ الدعوة حيث جنح يف جتنيد عدد
من األشخاص .خالل عام ،انتقل أفراد
اجملموعة إىل جرود اجلبة يف القلمون،
حيث خضعوا لدورات عسكرية وشرعية.
غري أن عددًا من الشبان املذكورين
قسم
رضخوا لضغوط ذويهم ،فعاد
ٌ
منهم إىل عرسال .يف تلك األثناء،
متكنت األجهزة األمنية من توقيف بكر.
أن اثنني من
ّ
خالل التحقيقات ،تبينّ
جمموعته كانا من عداد جمموعة أحد
أمراء تنظيم «الدولة» ابراهيم بركات،

رضوان مرتضى

اليت شاركت يف معارك ضد
اجليش يف الشمال.
أثناء وجود بكر يف معسكرات
«النصرة» يف القلمون ،أبلغه
«أمري املفخخات» ّ
جهز سيارة
أنه ّ
بكمية من املتفجرات ،كاشفًا
ّ
أنه تقرر تفجريها يف اليوم
نفسه يف الضاحية اجلنوبية.
وطلب القيادي املذكور من
بكر الدعاء لـ»االستشهادي
اللبناني الذي سيقود السيارة
املفخخة» .وخالل التحقيق،
أفاد بكر ّ
بأنه مسع حبصول
العملية يف اليوم التالي يف
منطقة اللبوة .مل يدم الوئام
بني بكر وفرع «القاعدة»

لبنانيّ يف الرقة يحرّك الشبكة الشمالية (أرشيف)

السوري .يف عام  ،٢٠١٥بايع تنظيم
«الدولة اإلسالمية» بتزكية من شخص
ُيدعى أمني س ،ليلتحق مبجموعة خالد
خ .امللقب بـ»خلدون» .البيعة ّ
متت يف
مسجد يف منطقة املنكوبني بطرابلس،
بأن بكر ُكّلف بتجنيد قاصرين
علمًا
ّ
لتأليف خاليا نائمة للتحضري لقدوم
تنظيم «الدولة اإلسالمية» إىل لبنان.
وكان تكليفه يقضي بإعدادهم لتنفيذ
عمليات أمنية قد ُت ّ
كلفهم بها قيادة
التنظيم مستقب ًال .وحبسب معلومات
ّ
«جند بكر  ١٢شخصًا؛
األمن العام،
بينهم عدد من القاصرين» ،علمًا ّ
بأنه
كان جيتمع بهم داخل متجر لأللعاب
ميلكه خالد .وهناك ُيعطيهم دروسًا يف
الدين والقرآن الكريم .كما كان ّ
حيثهم
حتدثت
على اجلهاد مع تنظيم «الدولة»ّ .
املصادر عن رأسني للمجموعة ،كاشفة
ويدعى نوح سيف،
ّ
أن أحدهما ُقتل ُ
فيما اآلخر موجود يف خميم عني احللوة.

و ذ كر ت
أن
املعلومات ّ
نوح قبل مقتله
كان قد طلب
من بكر جتنيد

لبنانية تحمل الفكر
الجهادي جنّدته،
وجزائرية وصلت آخر
بقادة التنظيم يف الرقة

استشهاديني .وجرى جتنيد انتحاري
لتنفيذ عملية يف الداخل اللبناني ،لكن
سيف ُقتل يف تلك األثناء ُ
فأرجئت
العملية .وأفادت املعلومات ّ
بأنه قبل
وقوع تفجري برج الرباجنة بيومنيُ ،أبلغ
بكر ّ
بأنه «سيسمع خربًا مفرحًا ،ملمحًا
إىل وقوع تفجري أو عمل أمين».
أما خالد خ( .مواليد  )١٩٩٣امللقب
بـ»خلدون» ،فسبق أن أوقف عام
 2007لعالقته بأحد عناصر تنظيم
«فتح اإلسالم» أمحد مرعي ،على خلفية
ليطلق سراحه يف
أحداث نهر البارد ُ
اليوم التالي .يومها كان صغري السن،
لكن ُأعيد توقيفه الحقًا ملشاركته يف
جولة االشتباكات بني جبل حمسن وباب
التبانة ،ثم خرج بكفالة مالية مقدارها
 ٣ماليني لرية .تعرف خالد إىل بكر
ّ
توطدت عالقتهما
يف سجن رومية ،ثم
يف اخلارج .أما سبب التحاقه بتنظيم
فرده إىل تأثره بإجنازاتهم
«الدولة»،
ّ
العسكرية يف امليدان السوري .وإثر
خروجه من السجن ،بدأ اإلعداد لتشكيل
خاليا ملناصرة أكثر التنظيمات تشددًا
يف منطقة وادي خالد .تعاون مع
الشقيقني عمر وحممد ص .بإشراف
اللبناني نوح سيف املوجود يف الرقة
منذ أكثر من سنتني .عرض خالد على
نوح إنشاء جمموعة تعمل ملصلحتهم
يف املنكوبني ووادي خالد ،فاستمهله
األخري الستشارة أمريه يف الرقة قبل

أن يرد باإلجياب .جرى بعدها حتديد
األهداف اليت من أبرزها إعداد خاليا
لتهيئة األرضية لقدوم تنظيم «الدولة»
والتحضري لعمليات أمنية خاصة .وكما
دور أساسي
حصل مع بكر ،كان لسيدة ٌ
مع خالد .فقد رصد األمن العام تواص ًال
بني خالد وسيدة جزائرية تنتمي إىل
تنظيم «الدولة» ،أبلغته ّ
أنها تريد
الذهاب إىل سوريا للجهاد ،ثم لعبت
دور صلة الوصل بينه وبني أحد قادة
التنظيم يف الرقة.

العنصر الثالث يف الشبكة املوقوفة
يدعى أمحد مهنا ،تربطه عالقة قوية
بأن صديقه خالد
خبالد .اعرتف أمحد ّ
حيمل فكر تنظيم «الدولة» ،كاشفًا
ّ
أنه يرتدد إىل مسجد يؤمه شيخ
وأن لدى إمام
«النصرة»،
فكر
حيمل
ّ
املسجد شقيقًا يقاتل مع ولديه يف
صفوف تنظيم «الدولة اإلسالمية» منذ
وأن ولدين آخرين ُقتال يف
سنوات.
ّ
صفوف التنظيم ،فيما الثالث موقوف
يف سجن رومية .كما ذكر أمحد ّ
أنه
يتلقى دروسًا يف القرآن الكريم على
يد أستاذ حيمل فكر تنظيم «الدولة».
أما عن عالقته ببكر ،فذكر ّ
أنها بدأت
يف منطقة عيون السمك ،كاشفًا ّ
أنهما
قاتال معًا يف صفوف «النصرة» يف
سوريا قبل االنشقاق عنها .وحبسب
فإن ك ًال من عالء
مصادر التحقيق،
ّ
ص .وبسام ن .وعلي د .وسليمان م.
بأن هؤالء
جرى توقيفهم أيضًا ،علمًا ّ
كانوا خيضعون لدورات دينية على
أيدي مشتبه فيهم باالرتباط بالتنظيم
املذكور.

ويف السياق نفسه ،جاءت إفادة أمحد
م .الشاب العشريين كان يرتدد إىل
مسجد التقوى للصالة خلف الشيخ سامل
الرافعي ،مشريًا إىل ّ
أنه كان متعاطفًا
مع «الثورة السورية» يف بدايتها .يف
تلك األثناء ،أي يف عام ُ ،٢٠١٢أعلنت
والدة تنظيم «جبهة النصرة» .ذكر
ّ
حيثهم
أمحد أن الشيخ الرافعي كان
على االنضمام إىل «اجلبهة» للجهاد
عرف
يف صفوفها ،كاشفًا أن الشيخ ّ
شقيقه إىل كل من أسامة منصور
وشادي املولوي بوصفهما مسؤولني
يف التنظيم على الساحة اللبنانية بهدف
تنسيق انتقاله إىل سوريا عرب عرسال.
وذكر أمحد أنه مع شقيقه ّ
جندا سبعة
أشخاص انتقلوا عرب عرسال للقتال
يف سوريا .وذكر أمحد أن االنتقال
برًا عرب احلدود
إىل الرقة كان جيري ّ
اللبنانية السورية أو حبرًا عرب تركيا،
أو ينتقل الشخص ،إن مل يكن مطلوبًا
عرب مطار بريوت إىل تركيا ،ومنها إىل
الرقة.

مرت الذكرى السنوية الثانية على إقرار
ّ
قانون اإلجيارات اجلديد يف اجمللس
يواصل املستأجرون
النيابي .وفيما ُ
حتركاتهم االحتجاجية
القدامى يف بريوت ّ
على ما يصفونه بالقانون «األسود» ،بدأ
مستأجرو صيدا القدمية يستشعرون خطر
«التهجري» .هؤالء خائفون من إمكانية
طردهم من بيوتهم ملصلحة رأمسال
يريد حتويلهم إىل متفرجني على
احلي
ّ
القديم ،ال ُمشاركني يف صناعته.
«قد يكون ُعمر البيوت هنا من ُعمر
القلعة» ،عبارة يتداوهلا ناس صيدا
القدمية للداللة على البيوت «العتيقة»
ُ
احلي الذي جُياور القلعة
املنتشرة يف
ّ
ال ّربية التارخيية.
أكثر من  %70من هذه البيوت،
عقود إجياراتها قدمية ،وجزء كبري من
مالكيها «األصليني» مل يعودوا كذلك،
مر
بعدما اشرتاها مالكون آخرون على ّ
السنوات املنصرمة ،حبسب شهادات
احلي.
أهالي
ّ
يقول أبناء
احلي إنه منذ قيام مؤسسة
ّ
«عودة» برتميم منزل آل عودة وإعادة
تأهيل معمل الصابون (متحف الصابون)
بني عامي  1998و ،2000بدأت عملية
شراء الكثري من العقارات اجملاورة،
ّ
«غالبية املالكني وافقوا وباعوا
وقلة
من رفض البيع» .العديد من البيوت
يف احلي رممت واجهاتها ُ
وأعيد رونقها.
ّ ُ
احلي ،ملكية بعضها
وحبسب أهالي
ّ
تعود إىل أشخاص من آل السنيورة،
فيما يسمع عدد من األهالي عن
«شركات جتارية ّ
متلكت بعض العقارات
احلي
يف
جتارية
مبشاريع
كي تقوم
ّ
القديم» ،وفق ما يقول أبو حممد (58
سنة)ُ ،
حي صيدا منذ عام
املستأجر يف ّ
 .1980يشري إىل أن السينما اليت كانت
«جرفت وبيعت من قبل آل
جتاور منزله ُ
العاللي الذين ينوون القيام مبشروع
عمال
جتاري ضخم ،وفق ما قال لي ّ
الشركة» .اإلشارة إىل هذه املعطيات
التخوف الذي بدأ ُيبديه
ضرورية لفهم
ّ
عدد من ُ
املستأجرين القدامى هنا ،بعد
ّ
التحركات االحتجاجية يف
سنتني من بدء
بريوت.
يتخوف هؤالء من إمكانية استفادة
ّ
املالكني اجلدد من قانون اإلجيارات
اجلديد« ،بيطلعونا بال تعويض وبال
مفاوضات» ،يقول أمحد ( 31عامًا)
الذي جيهد يوميًا يف «تعبئة» جريانه
ُ
املستأجرين ،الذين مل «يستشعروا بعد
خبطر القانون اجلديد» ،وفق ما يقول.
ُيضيف الشاب أن «املالكة عمدت أخريًا
إىل طلب زيادة على اإلجيار ،لكننا
ال نزال رافضني أي زيادة ،ما دام
القانون مل يحُ سم بعد».
املستأجرون هنا ُيتابعون أخبار القانون
ُ
«املثري للجدل» عرب التلفزيون« ،نعرف
هناك
أن
حتركات يقوم بها املستأجرون
ّ
يف بريوت رفضًا للقانون ،لكن
فهمنا ما العمل أو ما هو
التلفزيون ال ُي ّ
مصرينا» ،تقول مسرية (اسم مستعار)،
اليت تسكن منزهلا منذ أكثر من ثالثني
عامًا« .إذا أخد املالك  100دوالر بالشهر
منيح ،غري هيك من وين بدي جبلو؟»،
أمها وبناتها
تقول األرملة اليت تقطن مع ّ
يف غرفة «ونصف» ،إذا
صح التشبيه.
ّ
من يدخل إىل منزل املرأةُ ،يدرك أن
مقسمة إىل
«مأواها» عبارة عن غرفة
َّ
ومحام وغرفة صغرية جدًا «تنبثق»
مطبخ ّ
من الغرفة األساسية« .وين بدي
روح ،ياخدوني عاحلبس يقعدوني فيه
ً
مع بناتي» ،تقول
منفعلة وتعلن أنها
«لن خترج من دون تعويض عادل».
تدفع حاليًا مئة ألف كل  3أشهر ،وهي
ُمستعدة ألن تدفع مئة ومخسني ألفًا
كل شهر «كي ال ُيظلم املالك» ،وهذه
طاقتها القصوى ،وهو ما ُيعادل ثلث

دخلها الشهري .هناك من يقول إن
ُ
ّ
القدامى
املستأجرين
«احتلوا» بيوت
املالكني ،تقول هلا ،فسرعان ما جُتيب:
ّ
«كان خراب باحلرب ،أنا
زبطتو ،هوي
ً
ترد ُم
ضيفة« :ع شو
ما كان سأالن»ّ ،
الزيادة؟ بالشتا بعدنا مننام عل املاي»
يف إشارة إىل رداءة البناء.
خطاب املستأجرين هنا ال خيتلف
عن خطاب مستأجري بريوت ،حول
مظلومية ُ
املستأجر وحول حقه الطبيعي
يف احلصول على تعويض أو بديل
للسكن ،لكن «الناس مل
تتحرك بعد،
ّ
ألنها تستبعد إمكانية تهجريها ،أو رمبا
ّ
تريد أن ال
تفكر كي ال تزيد أعباؤها»،
تقول حنان ( 36عامًا) اليت تعمل حارسة
ً
يف إحدى املدارسُ ،م
ستطردة« :بس
هلق ّ
بلشوا يوعوا للخطر»ُ .تعاني
األخرية مع املالك الذي ال ينفك أن
ُيطالبها بـ «الزودة»
مهددًا إياها ببيع
ّ
املنزل وإخراجها منه« ،يقول لي :اللي
بيدفعوا كتار هاأليام» .هي ال ُتشارك
بالتظاهرات يف بريوت ألنها ال متلك
حترك من شأنه أن
الوقت ،لكنها مع أي ّ
يكف تهديدات املالك عنها .تدفع حاليا
 50ألف لرية شهريًا« ،علمًا أن العقد
الذي ُج ِّدد قبل إقرار قانون اإلجيارات
اجلديد ينص على  35ألف لرية» .هي
مع أي زيادة ال تتجاوز ثلث راتبها الذي
ال يتعدى بدوره  350ألف لرية!
«ما بطلعش من بييت ،اللي بدن يعطوني
اياه ما بيكفوني سنتني لعيش» ،بنربة
صارمة يقول أبو خليل ( 78عامًا) ّ
معلقًا
على قانون اإلجيارات اجلديد .الرجل الذي
سكن يف صيدا منذ «حرب مصر» ،على
يعد متابعًا
حد تعبريه،
جيدًا لتداعيات
ّ
ّ
ّ
القانون الذي صدر قبل عامني.
يقول الرجل ،الذي يبيع اجلزر يف
احلي
ّ
نفسه منذ أكثر من  40عامًا ،إنه ال
يدعي فهمه للقوانني واملواد «بس
ّ
فهمان لعبة تهجري الناس ملصلحة اللي
معن مصاري».
كيف؟ «بدن يعملو مواقع تصوير وهيدا
احلي قديم ،يعين يف مصاري كثري
ّ
ُ
سن
بتندفع هون» .يسمع الرجل
امل ّ
«خربيات» ُتفيد ،حبسب ما ينقله له
ّ
رواد
احملل ،بأن هناك خمططًا لتحويل
ّ
احلي القديم إىل «مشروع إنشاء مواقع
ّ
لتصوير ُمسلسالت وأفالم».
صدق أبو خليل هذه «اخلربيات»،
ُي ّ
حماججًا« :عم يزبطوا املداخل ويرمموا
أكيد مش كرمالنا» ،فيما يستطرد أمحد
قائ ًال« :دولة بترتك الناس متوت على
املستشفيات بدها تزبط
احلي كرمال
ّ
املستأجرين ُ
القدامى؟».
ينفي رئيس بلدية صيدا حممد السعودي
إمكانية تهجري الناس «اليت تعد غالبيتها
من الفئات الضعيفة» ،الفتًا إىل أن ما
جيري يف
احلي هو «إقامة متحف لآلثار
ّ
جُ
املاورة للقلعة الربية» ،ومشريًا إىل أن
الرتميم الذي طاول عددًا من العقارات
قام به «بنك عوده» ،لكونها مالصقة
ملتحف الصابون الذي افتتحه قبل
سنوات .ال ينفي السعودي إمكانية
إقامة مشاريع يف املنطقة يف ما بعد،
لكنه يقول إنه ال يوجد حاليًا أي مشاريع
قدمة إىل البلدية .وسواء أكان ما
ُم ّ
«مستقبليًا»،
يخُ َّطط للمدينة حاليًا أو ُ
فإن هناك سؤا ً
ال ُيطرح عن إمكانية
ّ
«احتضان» هذه املنطقة تلك «الفئات
الضعيفة» الحقًا.
يبدو جو القلق سائدًا بني هؤالء،
«ي ّ
سكنونه» بني احلني واآلخر بآراء
ُ
بعض احملامني الذين يستبعدون إمكانية
تطبيق القانون على بيوتهم «النحيلة»،
هم ُيريدون تصديق أن القانون ال يزال
«بعيدًا» عنهم ،من دون أن يتمكنوا
من إنكار أن صيدا «مش بعيدة» عن
بريوت!
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مقاالت وتحقيقات

سكان صيدا القدمية :خناف تشريدنا
هديل فرفور

مرت الذكرى السنوية الثانية على
ّ
إقرار قانون اإلجيارات اجلديد يف
يواصل
اجمللس النيابي .وفيما
ُ
املستأجرون القدامى يف بريوت
حتركاتهم االحتجاجية على ما يصفونه
ّ
بالقانون «األسود» ،بدأ مستأجرو
صيدا القدمية يستشعرون خطر
«التهجري» .هؤالء خائفون من إمكانية
طردهم من بيوتهم ملصلحة رأمسال
احلي
يريد حتويلهم إىل متفرجني على
ّ
القديم ،ال ُمشاركني يف صناعته.
«قد يكون ُعمر البيوت هنا من ُعمر
القلعة» ،عبارة يتداوهلا ناس صيدا
القدمية للداللة على البيوت «العتيقة»
ُ
احلي الذي يجُ اور القلعة
املنتشرة يف
ّ
ال ّربية التارخيية.

«بدن يعملو مواقع تصوير وهيدا الحيّ قديم يعني يف مصاري
كثري» (مروان طحطح)

أكثر من  %70من هذه البيوت ،عقود إجياراتها
قدمية ،وجزء كبري من مالكيها «األصليني» مل
يعودوا كذلك ،بعدما اشرتاها مالكون آخرون على
مر السنوات املنصرمة ،حبسب شهادات أهالي
ّ
احلي.
ّ
احلي إنه منذ قيام مؤسسة «عودة»
يقول أبناء
ّ
برتميم منزل آل عودة وإعادة تأهيل معمل الصابون
(متحف الصابون) بني عامي  1998و ،2000بدأت
عملية شراء الكثري من العقارات اجملاورة« ،غالبية
ّ
وقلة من رفض البيع».
املالكني وافقوا وباعوا
العديد من البيوت يف احلي رممت واجهاتها ُ
وأعيد
ّ ُ
احلي ،ملكية بعضها تعود
رونقها .وحبسب أهالي
ّ
إىل أشخاص من آل السنيورة ،فيما يسمع عدد من
األهالي عن «شركات جتارية ّ
متلكت بعض العقارات
احلي القديم» ،وفق
كي تقوم مبشاريع جتارية يف
ّ
ُ
حي
يف
ستأجر
امل
سنة)،
ما يقول أبو حممد (58
ّ
صيدا منذ عام  .1980يشري إىل أن السينما اليت
«جرفت وبيعت من قبل آل
كانت جتاور منزله ُ
العاللي الذين ينوون القيام مبشروع جتاري ضخم،
عمال الشركة» .اإلشارة إىل هذه
وفق ما قال لي ّ
التخوف الذي بدأ ُيبديه
املعطيات ضرورية لفهم
ّ
عدد من ُ
املستأجرين القدامى هنا ،بعد سنتني من
ّ
التحركات االحتجاجية يف بريوت.
بدء
يتخوف هؤالء من إمكانية استفادة املالكني اجلدد
ّ
من قانون اإلجيارات اجلديد« ،بيطلعونا بال تعويض
وبال مفاوضات» ،يقول أمحد ( 31عامًا) الذي جيهد
يوميًا يف «تعبئة» جريانه ُ
املستأجرين ،الذين مل
«يستشعروا بعد خبطر القانون اجلديد» ،وفق ما
يقولُ .يضيف الشاب أن «املالكة عمدت أخريًا إىل
طلب زيادة على اإلجيار ،لكننا ال نزال رافضني
أي زيادة ،ما دام القانون مل حُيسم بعد».
ُ
«املثري
املستأجرون هنا ُيتابعون أخبار القانون
حتركات
للجدل» عرب التلفزيون« ،نعرف أن هناك ّ
يقوم بها املستأجرون
رفضًا
بريوت
يف
للقانون ،لكن التلفزيون
فهمنا ما العمل أو ما
ال ُي ّ

أكثر من  %70من
هذه بيوت الحيّ
عقود إيجاراتها
قديمة

هو مصرينا» ،تقول مسرية (اسم مستعار) ،اليت
تسكن منزهلا منذ أكثر من ثالثني عامًا« .إذا أخد
املالك  100دوالر بالشهر منيح ،غري هيك من وين
أمها
بدي جبلو؟» ،تقول األرملة اليت تقطن مع ّ
صح التشبيه.
وبناتها يف غرفة «ونصف» ،إذا
ّ
من يدخل إىل منزل املرأةُ ،يدرك أن «مأواها»
ومحام وغرفة
مقسمة إىل مطبخ
عبارة عن غرفة
ّ
َّ
صغرية جدًا «تنبثق» من الغرفة األساسية« .وين
بدي روح ،ياخدوني عاحلبس يقعدوني فيه مع
ً
منفعلة وتعلن أنها «لن خترج من
بناتي» ،تقول
ً
دون تعويض عادل» .تدفع حاليا مئة ألف كل 3
أشهر ،وهي ُمستعدة ألن تدفع مئة ومخسني ألفًا
كل شهر «كي ال ُيظلم املالك» ،وهذه طاقتها
القصوى ،وهو ما ُيعادل ثلث دخلها الشهري.
هناك من يقول إن املستأجرين ُ
ّ
«احتلوا»
القدامى
بيوت املالكني ،تقول هلا ،فسرعان ما تجُ يب« :كان
ّ
زبطتو ،هوي ما كان سأالن»،
خراب باحلرب ،أنا
ً
ضيفة« :ع شو الزيادة؟ بالشتا بعدنا مننام
ترد ُم
ّ

عل املاي» يف إشارة إىل رداءة البناء.
خطاب املستأجرين هنا ال خيتلف عن خطاب
مستأجري بريوت ،حول مظلومية ُ
املستأجر وحول
حقه الطبيعي يف احلصول على تعويض أو بديل
تتحرك بعد ،ألنها تستبعد
للسكن ،لكن «الناس مل
ّ
ّ
تفكر كي ال
إمكانية تهجريها ،أو رمبا تريد أن ال
تزيد أعباؤها» ،تقول حنان ( 36عامًا) اليت تعمل
ً
ستطردة« :بس هلق
حارسة يف إحدى املدارسُ ،م
ّ
بلشوا يوعوا للخطر»ُ .تعاني األخرية مع املالك
مهددًا
الذي ال ينفك أن ُيطالبها بـ «الزودة»
ّ
إياها ببيع املنزل وإخراجها منه« ،يقول لي :اللي
بيدفعوا كتار هاأليام» .هي ال ُتشارك بالتظاهرات
يف بريوت ألنها ال متلك الوقت ،لكنها مع أي
حترك من شأنه أن يكف تهديدات املالك عنها.
ّ
تدفع حاليا  50ألف لرية شهريًا« ،علمًا أن العقد
الذي ُج ِّدد قبل إقرار قانون اإلجيارات اجلديد ينص
على  35ألف لرية» .هي مع أي زيادة ال تتجاوز
ثلث راتبها الذي ال يتعدى بدوره  350ألف لرية!
«ما بطلعش من بييت ،اللي بدن يعطوني اياه
ما بيكفوني سنتني لعيش» ،بنربة صارمة يقول
ّ
معلقًا على قانون اإلجيارات
أبو خليل ( 78عامًا)
اجلديد .الرجل الذي سكن يف صيدا منذ «حرب
جيدًا لتداعيات
يعد متابعًا ّ
حد تعبريهّ ،
مصر» ،على ّ
القانون الذي صدر قبل عامني .يقول الرجل،
احلي نفسه منذ أكثر من 40
الذي يبيع اجلزر يف
ّ
يدعي فهمه للقوانني واملواد «بس
عامًا ،إنه ال ّ
فهمان لعبة تهجري الناس ملصلحة اللي معن
مصاري» .كيف؟ «بدن يعملو مواقع تصوير وهيدا
احلي قديم ،يعين يف مصاري كثري بتندفع هون».
ّ
يسمع الرجل ُ
سن «خربيات» ُتفيد ،حبسب ما
امل ّ
ّ
احملل ،بأن هناك خمططًا لتحويل
رواد
ينقله له ّ
احلي القديم إىل «مشروع إنشاء مواقع لتصوير
ّ
ُمسلسالت وأفالم».
صدق أبو خليل هذه «اخلربيات» ،حماججًا« :عم
ُي ّ
يزبطوا املداخل ويرمموا أكيد مش كرمالنا»،
فيما يستطرد أمحد قائ ًال« :دولة بترتك الناس
احلي كرمال
متوت على املستشفيات بدها تزبط
ّ
املستأجرين ُ
القدامى؟».
ينفي رئيس بلدية صيدا حممد السعودي إمكانية
تهجري الناس «اليت تعد غالبيتها من الفئات
احلي هو
الضعيفة» ،الفتًا إىل أن ما جيري يف
ّ
«إقامة متحف لآلثار املجُ اورة للقلعة الربية»،
ومشريًا إىل أن الرتميم الذي طاول عددًا من
العقارات قام به «بنك عوده» ،لكونها مالصقة
ملتحف الصابون الذي افتتحه قبل سنوات .ال
ينفي السعودي إمكانية إقامة مشاريع يف املنطقة
يف ما بعد ،لكنه يقول إنه ال يوجد حاليًا أي
قدمة إىل البلدية .وسواء أكان ما يخُ َّطط
مشاريع ُم ّ
فإن هناك سؤا ً
ال
«مستقبليًا»،
ّ
للمدينة حاليًا أو ُ
ُيطرح عن إمكانية «احتضان» هذه املنطقة تلك
«الفئات الضعيفة» الحقًا.
«ي ّ
سكنونه»
هؤالء،
بني
يبدو جو القلق سائدًا
ُ
بني احلني واآلخر بآراء بعض احملامني الذين
يستبعدون إمكانية تطبيق القانون على بيوتهم
«النحيلة» ،هم ُيريدون تصديق أن القانون ال
يزال «بعيدًا» عنهم ،من دون أن يتمكنوا من
إنكار أن صيدا «مش بعيدة» عن بريوت!

استعدادات عسكريّة ضخمة ...التّسويات إىل األدراج؟
صهيب عنجريني

خالفًا للمساعي الروسية األمريكية ُ
املعلنة حول ّ
بث
القتالية» يبدو أن
الروح يف «اتفاق وقف األعمال
ّ
ً
بأن فتح أبواب جحيم
مجيع األطراف باتت
موقنة ّ
ٍ
وقت ال أكثر.
امليدان على مصراعيها بات مسألة
َ
َّ
فاحتة مرحلة جديدة من
ليكون
مرش ٌح
شهر نيسان
َ
احلرب.
مشاريع ّ
السورية يف طريقها إىل أدراج
التسويات
ّ
ال ُي ّ
توقع هلا أن ُتفتح على املدى املنظور ،فيما
ُ
ُ
تعكف خمتلف األطراف على استكمال استعداداتها
العسكرية قبل العودة إىل امليدان (الذي مل
ّ
تغادره أص ًال).
والسياسية)
(العسكرية منها
معظم املعطيات
ّ
ّ
أبواب فتحتها اهلدنة
أن احلديث عن
ٍ
تشري إىل ّ
ّ
اهلشة يف املسار السياسي صار أقرب من أي
حيز التداول .ووفقًا
وقت مضى إىل اخلروج من ّ
للمعلومات الواردة من ّ
الشمال ،تبدو حمافظة حلب
«الرتبة األصلح» إلعالن النعي الرمسي لـ»اتفاق
القتالية» قبل أن يكمل شهره
وقف األعمال
ّ
ّ
الثاني (دخل التطبيق يف نهاية شباط املاضي).
املتفرقة الدائرة يف الوقت
ال يرتبط األمر باملعارك
ّ
بالتحشيدات ّ
ّ
الضخمة اليت
الراهن ،بقدر ما يرتبط
ّ
تواصل ّ
احللبية لرفد
التدفق إىل معظم اجلبهات
ّ
صفوف املعسكرات املتحاربة بالعديد والعتاد.
وفيما يواصل اجليش السوري وحلفاؤه ّ
التلويح
ّ
تكتم على التفاصيل
بشن معركة كربى وسط
ّ
واملواقيت ،تستمر «جبهة النصرة» وحلفاؤها
«رص الصفوف» ،بعد أن شهدت كواليس
بإعادة
ّ
غري معلن «على توزع اجلبهات
اجملموعات اتفاقًا َ
املسؤوليات» ،وفق تأكيدات مصدر كبري
وتقاسم
ّ
ّ
«النصرة» لـ»األخبار» .وكانت معسكرات
يف
اجملموعات يف خالل األسبوعني األخريين مسرحًا
حلركة ّ
َ
أفضت إىل مغادرة
اعتيادية،
تنقالت غري
ّ
مئات املقاتلني جبهيت ريف حلب الغربي واجلنوبي
آخرين ّ
املرجح أن املغادرين يف
حملهم .ومن
وحلول
َ
ّ
طريقهم لاللتحاق بصفوف «اجملموعات املعتدلة»
ضد
العمليات
اليت تسعى إىل توسيع نطاق
ّ
ّ
اإلسالمية» ليأخذ شكل «معارك
تنظيم «الدولة
ّ
كربى» يف ريف حلب الشمالي ،وع َربه حنو الريف
الشرقي .اللاّ فت أن عملية إعادة توزيع املقاتلني
تقيم اعتبارًا
«املعارضني» على اجلبهات ال
ُ
ُ
تلحظ طبيعة
«األيديولوجية» بقدر ما
لتوجهاتهم
ّ
ّ
ّ
معلومات
وتؤكد
العسكرية».
«االختصاصات
ٌ
ّ
سحبوا من
متقاطعة ّ
أن «معظم املقاتلني الذين ُ
عمليات
ريف حلب الغربي هم أصحاب خربة يف
ّ
ّ
حل ّ
اهلجوم واالقتحام» .فيما ّ
«تلقوا
حملهم آخرون
ٍ
الدفاعية،
العسكرية
خاصة على املهمات
تدريبات
ّ
ّ
ّ
املتطورة»ُ .
كمل هذه
املضادات
واستخدام
ّ
ّ
وت ّ
ّ
«تسلم الفصائل العاملة
املعطيات معلومات عن
يف ريف حلب الغربي دفعات أسلحة جديدة من
ّ
ٌ
للمرة األوىل» . ،ويوحي
تتسلمها
أصناف
بينها
ّ
ُ
عارضة» للمرحلة
العسكرية
بأن اخلطط
املشهد ّ
«امل ِ
ّ
السيطرة غرب حلب
املقبلة تقوم على تثبيت
ّ
شن هجمات
السعي إىل
ّ
وجنوبها .مع عدم إغفال ّ
جديدة سعيًا إىل كسب مزيد من النقاط الصاحلة
متقدمة» ،يف مقابل
لتحويلها إىل «نقاط دفاع
ّ
العمل على قضم مزيد من األراضي يف الريف
ّ
الشمالي على حساب «داعش».
التوسع مشا ً
ال أن يضمن لـ»املعارضة
ومن شأن
ّ
ّ
عدة ،على رأسها
املسلحة» وداعميها أهدافًا ّ
ّ
الشريط احلدودي الرتكي» ،واستغالل
«تأمني
األمر تاليًا ملهامجة معاقل «داعش» يف ريف
حلب الشرقي (الباب ومنبج) .وال يبدو ورود
تركية جديدة بشأن
األخرية (منبج) يف تصرحيات
ّ
الرغم من
«املنطقة اآلمنة» أمرًا
ّ
اعتباطيًا ،على ّ
كل اإلحباطات السابقة اليت ُمنيت بها رهانات
الرتكية
أنقرة يف هذا اإلطار .وكان وزير اخلارجية
ّ
مولود جاويش أوغلو ،قد أشار إىل «ضرورة
تطهري جيب منبج املمتد على مسافة  98كيلومرتًا
اجلنوبية وحتويله إىل منطقة آمنة
من احلدود
ّ
للسوريني» .الالفت أن كالم جاويش أوغلو جاء
ّ
ّ
«خطة بديلة» يف سوريا،
يف سياق احلديث عن
حتت عنوان استغالل نتائج اهلدنة والعمل على
حماربة «داعش» .وقال املسؤول الرتكي ّ
إنه «ما
دام العمل جاريًا على ّ
حل الصراعات غرب سوريا
حول اجليش احلر إىل
سي َّ
(يف إشارة إىل اهلدنة) ُ
ّ
مؤكدًا استمرار
اجلانب اآلخر ملواجهة داعش»،

تس ّلمت الفصائل العاملة يف ريف حلب الغربي دفعات
أسلحة جديدة (األناضول)

وجوًا عرب حدودنا».
برًا
ّ
أنقرة يف «دعم الفصائل ّ
مساع حثيثة
سياق
يف
وتأتي هذه التصرحيات
ٍ
من خمتلف األطراف املتقاتلة إىل توفري «غطاء
سياسي» مناسب يضمن توجيه املعارك وفق
ٌّ
(وكل على حدة) .ثوب «حماربة اإلرهاب»
مصاحله
ّ
«بشر» العاهل
فتحت شعاره
يبدو مناسبًا للجميع،
َ
قوة
السعودي سلمان بن عبد العزيز بـ»إنشاء ّ
ّ
َ
لزيارتي ابن عبد
أن
جليًا ّ
عربية مشرتكة» .ويبدو ّ
العزيز ملصر وتركيا «رصيدًا مأمو ً
ال» يف امللف
السوري على وجه اخلصوص .بدورها ،تسعى
ّ
أنقرة إىل لعب دور حموري يف ربط «اخلطط
الدولية الساعية إىل «مكافحة
اإلقليمية» بنظريتها
ّ
ّ
اإلرهاب» .وتبدو اجتماعات منظمة التعاون
ً
ً
مواتية
فرصة
اإلسالمي اليت حتتضنها إسطنبول
أن
املنظمة
تأكيد
سيما مع
ّ
يف هذا السياق ،وال ّ
تتضمن
ة
اسرتاتيجي
«رؤية
االجتماعات ستبحث
ّ
ّ
حمددة» على رأسها «السلم واألمن،
أولويات
ّ
ّ
ومكافحة اإلرهاب» .وحتت الشعار عينه أجرى
عسكري أمريكي «سلسلة اجتماعات مع قادة
وفد
ٌ
ٌّ
الرتكية وعلى مقربة
األراضي
داخل
معتدلة
فصائل
ّ
من الشريط احلدودي» ،حسب ما ّ
أكده «قائد»
ّ
وتلقت «الفصائل»
ميداني معارض لـ»األخبار».
وعودًا مبزيد من الدعم ،وبـ»إشراف أمريكي تركي
مشرتك رفيع املستوى» .وحتت شعار «مكافحة
اإلرهاب» أيضًا وتبدو معركة «جيب منبج» أشبه
لتحوهلا إىل
باختبار ختضع له الفصائل ،متهيدًا
ّ
قوات
من
بغطاء
«عماد أساسي لتحرير الرقة
ّ
التحالف» ،وفقًا ملا ّ
ّ
تبلغه «قادة الفصائل» .ومن
حيز التطبيق
دخوهلا
حال
منبج
«حترير»
خطط
شأن
ّ
أن تقطع طريق الريف الشرقي حللب على اجليش
السوري وحلفائه بعد أن وضعوا أقدامهم عليه
األولويات املرحلية
«تبدل
يف وقت سابق .لكن
ّ
ّ
أدى إىل حتويل الثقل السوري حنو ريف محص،
ّ
والرتكيز على تطهري تدمر» ،حسب شرح مصدر
عسكري سوري لـ»األخبار» .يربط املصدر بني
ّ
تأخر فتح العمليات ضد «داعش» يف الريف
الشرقي حللب ،و»ضرورات امليدان اليت تقتضي
أو ً
ال،
إنهاء وجود الدواعش يف العمق السوري ّ
التفرغ حملاربتهم يف األطراف» .كذلك ،رأى
قبل
ّ
اإلرهابية
اجملموعات
بقية
«مسارعة
أن
املصدر
ّ
ّ
إىل حتريك اجلبهات يف حلب جاءت بسبب يقني
ّ
بأن اجليش يف طريقه إىل دك معاقل
مشغليهم ّ
ّ
الزور» .وهو
داعش تباعًا ،يف حلب
والرقة ودير ّ
ٍ
كاف للبدء «يف تطبيق خطط تطهري حلب
سبب
من كل اإلرهابيني ،جيب أن حنمي ظهورنا قبل
أن أعداءنا ال حيرتمون
االنطالق شرقًا ،وقد ثبت ّ
ً
جمددًا عزم
هدنة وال ميثاقًا» ،يقول املصدر،
ِّ
«اجليش وحلفائه على مواصلة حماربة اإلرهاب
جبدية مطلقة ،بعكس اآلخرين» .املصدر ّ
حتفظ عن
ّ
ّ
«كل
التطرق إىل «معركة حلب» ،مكتفيًا بالقول:
ّ
شيء جاهز ،والقرار السياسي بات وشيكًا» .وجاء
بارزًا يف هذا
السياق ما ُنقل مؤخرا عن رئيس
ّ
الوزراء السوري وائل احللقي ،حول «استعداد
اجليش السوري لتحرير حلب مبساعدة الطريان
احلربي الروسي» .احللقي ّ
أكد خالل لقائه وفدًا
أن «إجناز العملية يف
من جملس النواب الروسي ّ
حلب سيفتح الطريق أمام التحرك الحقًا حنو دير
الزور» .لكن ماذا عن اجتماعات جنيف؟ وعن جولة
ّ
مرشحة
التحضريية؟ تبدو النتائج
املبعوث األممي
ّ
السابقة جبدارة.
لتكرار النسخ ّ
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مقابالت

قاس يف السياسة واملسيحي مرتوك
جوزيف أبو فاضل :احلكم حبق مساحة ٍ
لكد الكاتب واحمللل السياسي احملامي جوزيف أبو
فاضل ّ
أنه يرضخ حلكم القضاء مهما كان ،ولكنه
أن احلكم حبق الوزير السابق ميشال مساحة
رأى ّ
يف السياسة أتى قاسيًا جدًا ،متسائ ًال عن قضايا
أخرى ،من بينها قضية اإلرهابي أمحد األسري،
الذي لفت إىل ّ
أنه مرتوك للمفاوضة واملناورة
عليه ،وكذلك اإلرهابي شادي املولوي ،وغريه
من املوقوفني جبرم االعتداء على اجليش اللبناني
وقوى األمن.
ويف حديث إىل تلفزيون « »OTVضمن برنامج
«حوار اليوم» أداره اإلعالمي رواد ضاهر،
أن احلكم حبق مساحة صدر
اعترب أبو فاضل ّ
أن ما يقصده بالضغط
حتت الضغط ،وأوضح ّ
هو ضغط املسيحيني املوتورين بإلغاء احملكمة
العسكرية ،متسائ ًال أين يريد هؤالء حماكمة أمحد
األسري مث ًال ،الفتًا إىل ّ
أنه يثق بالقضاء العادي،
ولكن احملاكمات تأخذ معه وقتًا طوي ًال.
ّ

األسري عقوبته اإلعدام

أن من أطلقوا النار على
وإذ لفت أبو فاضل إىل ّ
اجليش يف تاريخ لبنان هم الفلسطينيون والقوات
اللبنانية وتيار املستقبل يف يوم الغضب ،أشار
أن أمحد األسري عقوبته اإلعدام ،لكن لن
إىل ّ
َّ
ينفذ به حكم اإلعدام إذا بقيت الظروف كما هي،
ً
مدعي عام التمييز من الطائفة السنية
أن ّ
موضحا ّ
الكرمية وكذلك وزير العدل ووزير الداخلية
ورئيس احلكومة ورئيس فرع املعلومات ومدير
عام قوى األمن ،متسائ ًال عن دور املسيحيني
وسط ّ
كل ذلك.
وردًا على سؤال ،أكد أبو فاضل احرتامه ملدعي
عام التمييز القاضي مسري محود ،واصفًا إياه ّ
بأنه
ولكنه ّ
ّ
بأن املوقع كان
من أفضل القضاة،
ذكر ّ
ً
أن الوضع
يف مضى بيد املسيحيني ،مشريا إىل ّ
يف تلك األيام كان خمتلفًا على ّ
كل املستويات.

القاضي نصف إله

وردًا على سؤال ،قال أبو فاضل« :ميشال
مساحة أخطأ ،وحنن نرضخ للحكم ،لكننا ننتظر
أحكامًا من اجلهة األخرى لنرى ماذا سيفعلون».
وأضاف« :القاضي عندنا يف لبنان نصف إله،
وليتحدث
لكن حنن لن نبحث عن النصف اآلخر،
ّ
غرينا عن هذا النصف اآلخر».
وفيما أكد احرتامه للقاضي طاني لطوف ،لفت
أن ميالد كفوري هو الذي استدرج
أبو فاضل إىل ّ
أن األخري أخطأ حينما
ميشال مساحة ،وأشار إىل ّ
ّ
ُ
درج وجتاوب مع ميالد كفوري
الفخ
وقع يف
واست ِ
دون أن يسأل.
أن رفض احملكمة حصول
ورأى أبو فاضل ّ
مواجهة بني ميشال مساحة وميالد كفوري كان
خطأ ،مشريًا إىل ّ
أنه يف القانون ميالد كفوري
إما قام باستدراج ميشال مساحة وإما هو شريك
له يف اجلرم ،ويف احلالتني كان جيب أن ميثل
أمام احملكمة.

االستنسابية ال تجوز

أن االستنسابية ال جتوز يف
واعترب أبو فاضل ّ
مييز مفوض احلكومة لدى
كيف
القضاء ،مستغربًا
ّ
احملكمة العسكرية احلكم القضائي حبق ميشال
مساحة وال يقوم باألمر نفسه مع املوقوفني جبرم
مقدمهم مجال دفرتدار،
االعتداء على اجليش ويف ّ
أن متييز احلق حبق مساحة حصل بضغط
الفتًا إىل ّ
من وزير العدل املستقيل أشرف ريفي وبضغط
ما تبقى من قوى  14آذار.
وإذ نعى أبو فاضل  8آذار و 14آذار على حد
سواء ،رفض التشكيك بالقضاة ،وقال« :أنا
أحرتم احلكم ،وإذا كان ضمري القاضي مرتاحًا،
فهذا يرضيين ،ولكنين أرى احلكم قاسيًا جدًا»،
ّ
أن ميشال مساحة كان قادرًا على
وملح إىل ّ
اهلروب من لبنان قبل صدور احلكم ّ
حبقه ،وأشار
أن السوريني كان من املمكن أن يستقبلوه،
إىل ّ
ّ
إال ّ
أن
يعتقد
يكن
مل
ه
ألن
ذلك،
يفعل
مل
ه
أن
ّ
احلكم سيكون قاسيًا ،وكان يعتقد ّ
أنه لن يزيد
كثريًا عن حمكوميته السابقة.

ريفي سيعود

بأن الوزير أشرف
وأعرب أبو فاضل عن اعتقاده ّ

ريفي سيعود عن استقالته بالتأكيد بعد
ّ
ّ
أن
حبق مساحة،
احلكم
لكنه لفت إىل ّ
الرئيس سعد احلريري رمبا ال يريده أن
أن األخري مل يتوسط
يعود ،وأشار إىل ّ
لدى رئيس احلكومة متام سالم لتعيني
بديل لريفي ّ
ألنه ال يستطيع فعل ذلك
يف ضوء غياب رئيس اجلمهورية.
أن هناك خالفًا
ّ
وشدد أبو فاضل على ّ
قويًا بني الوزير أشرف ريفي والرئيس
سعد احلريري ،الفتًا إىل ّ
أن
ّ
أنه تبينّ
وزارة العدل حساسة جدًا ،داعيًا لعدم
االتيان بوزير عدل ليس قاضيًا يف
مثمنًا بعض النماذج الناجحة
األساس،
ّ
على هذا الصعيد ،على غرار جتربة
الوزير بهيج طبارة والوزير مسري اجلسر
والوزير خالد قباني والوزير جوزيف
أن ضد االتيان
شاوول ،لكنه أشار إىل ّ
مبحامني كالوزير السابق ابراهيم جنار.

قضية االنرتنت ستلف َلف

ويف موضوع االنرتنت غري الشرعي ،أكد أبو
فاضل ّ
أنه كان حمامي أحد األطراف يف القضية
ّ
ّ
املعين،
لكنه رفض تسمية الطرف
السابقة،
أن هذا الرجل هو من ذهب إىل الوزير
مشريًا إىل ّ
جربان باسيل وأبلغه عن قضية الباروك ،وهو
الذي ذهب مع دوريات اجليش وفضح شبكة
مشددًا على ّ
أنه من كشف قضية
الباروك،
ّ
الباروك وجيب أن ُي َ
كافأ ال أن ُي َّت َهم.
وردًا على سؤال ،توقع أبو فاضل أن تلفلف
ً
وتوجه بالتحية للنائب
أيضا،
املرة
القضية هذه
ّ
ّ
حسن فضل اهلل على اجملهود الذي يبذله يف
أن ما يقوم به على هذا
جلنة االتصاالت ،معتربًا ّ
أن مدير عام شركة
الصعيد جيد جدًا ،واعترب ّ
«أوجريو» عبد املنعم يوسف مسنود على جبل
امسه الطائفة السنية الكرمية ،وقال« :يف
طائفتنا املسؤولون يسرقون ألنفسهم ويف
الطوائف األخرى املسؤولون يسرقون ويوزعون
على شعبهم».

املسيحيون مرتوكون

وإذ سأل أبو فاضل« :أين هم املسيحيون املوارنة
نبه
ال يقفون جبانب
ٍ
قاض مثل جورج عويدات؟»ّ ،
أن النائب روبري غامن يقوم بإعداد قانون
إىل ّ
لسحب الصالحيات من رئيس هيئة التفتيش
أن
املركزي وتوزيعها على األعضاء ،وأشار إىل ّ
هذه اهليئة تكافح الفساد وال ميكن أن يكون
فيها عضو فاسد ،وقال« :ألوم رئيس هيئة
التفتيش املركزي القاضي جورج عويدات كيف
يذهب إىل مكتب الوزير وائل أبو فاضل ليتصاحل
مع أحدهم ّ
خيص الوزير وليد جنبالط».
ألنه
ّ
أن
أن مشكلة جورج عويدات ّ
واعترب أبو فاضل ّ
أن
ال مسيحيني وراءه ليدافعوا عنه ،ولفت إىل ّ
املسيحيني يف البلد مرتوكون وال أحد يسأل
عنهم ،واملسؤولون املسيحيون يتكلمون فقط
عن حقوق املسيحيني دون العمل على هذه
أن حقوق املسيحيني ال
احلقوق،
ّ
مشددًا على ّ
جيوز أن ختتزل بالزحف حنو الكرسي.

خطأ ميشال عون

وكشف أبو فاضل أنه «يف احلكومة األخرية
لرئيس احلكومة األسبق جنيب ميقاتي أحضر وزير
أمساء ملنصب مدير
الداخلية حينها مروان شربل
ً
عام األمن الداخلي فقال ميقاتي له هذا ِ
شأن
سين ال دخل لك فيه» ،معتربًا أن «أكرب خطأ
لرئيس تكتل «التغيري واالصالح» النائب ميشال
سهل
عون يف حياته السياسية والتارخيية أنه
ّ
عملية تشكيل حكومة جديدة يف زمن الرئيس
السابق ميشال سليمان» ،وقال« :أنا مكانه ال
ّ
َ
أنتخب».
أشكل حكومة جديدة إال بعد أن
أن من ميثله
وردًا على سؤال ،اعترب أبو فاضل ّ
هم العميد مصطفى محدان والوزير فيصل كرامي
والسيدة ليلى الصلح والوزير عبد الرحيم مراد،
وكذلك الوزير مسري اجلسر والوزير بهيج طبارة

بنوا اخلليج.
أن حزب اهلل ال
وردًا على سؤال ،أكد أبو فاضل ّ
يريد االتيان بسعد احلريري رئيسًا للحكومة اآلن،
أن عون وجعجع
أن ما حصل اليوم هو ّ
الفتًا إىل ّ
أن فرجنية
اصطدما بالبلوك املسيحي يف حني ّ
أن األمني
اصطدم ببلوك حزب اهلل ،وأشار إىل ّ
العام للحزب السيد حسن نصر اهلل أعلن موقفه
ّ
أنه يؤيد العماد عون.

خالف

جوزيف ابو فاضل

عما إذا كانوا
والنائب زياد القادري ،متسائ ًال ّ
هؤالء ليسوا ّ
سنة.

على سالم تحمل مسؤولياته

ويف موضوع أمن الدولة ،تساءل أبو فاضل
منذ متى كان العميد يأمر اللواء ،داعيًا الحرتام
أن هناك مهزلة حاصلة على
املراتب ،وأشار إىل ّ
هذا الصعيد ،متسائ ًال ملاذا ال ميكن لألمر نفسه
أن حيصل يف األجهزة األمنية األخرى ،كقوى
وجه حتية ملديرها العام اللواء
األمن مث ًال ،اليت ّ
ً
مقدرا الكالم الذي صدر عنه
ابراهيم بصبوص،
ّ
متحدثًا عن نهضة حتصل يف مؤسسة قوى
مؤخرًا،
ّ
األمن.
وحتدث أبو فاضل عن خالف سياسي ،الفتًا إىل
ّ
أن الرئيس نبيه بري ال يريد هذا اجلهاز ،مشريًا
ّ
أن األخري يدعم العميد حممد الطفيلي ،يف
إىل ّ
أن اللواء جورج قرعة ال يوجد وراءه إال
حني ّ
أن على رئيس احلكومة
بعض األشخاص ،واعترب ّ
حتمل مسؤولياته إن كان يف هيئة التفتيش أو
ّ
أن هذا اجلهاز تابع
جهاز أمن الدولة ،خصوصًا ّ
ً
مباشرة.
له

هوالند ال يقدم وال يؤخر

وردًا على سؤال ،أعرب أبو فاضل عن اعتقاده
بأن سيناريو تغيري الطفيلي وقرعة الذي طرحه
ّ
سيقر يف نهاية املطاف ،مشريًا إىل ّ
أنه
بري
ّ
يفرتض أن حتل الثالثاء ،وإال ال جلسة للحكومة،
أن
أن احلكومة لن تطري ،معتربًا ّ
ولكنه لفت إىل ّ
أي وزير يستقيل كما فعل الوزير أشرف ريفي
ّ
ّ
وكل هذه األمور هي
هو يهرب من مسؤولياته،
ذرائع واهية.
وردًا على سؤالّ ،
قلل أبو فاضل من شأن
الزيارة املرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند إىل لبنان ،مشريًا إىل ّ
يقدم وال
أنه ال
ّ
ّ
ِ
أن
يؤخر شيئًا سواء أتى أو مل
يأت ،وقال ّ
هوالند يأتي لتثبيت توطني النازحني السوريني
وشدد على
ووجوب دعمهم وإعطائهم مساعدات،
ّ
وجوب أن يزور الرئيس الفرنسي بكركي إذا
أتى إىل لبنان التزامًا مبواثيق الشرف بني لبنان
وفرنسا.

حزب اهلل ينتظر

ويف امللف الرئاسي ،رفض أبو فاضل ما يقوله
أن
رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ّ
حزب اهلل ال يريد وصول رئيس تكتل التغيري
واإلصالح العماد ميشال عون وأنه هو من يؤخر
أن ترشيح جعجع لعون
انتخاب اجلنرال ،فلفت إىل ّ
أص ًال أتى متأخرًا ومبثابة رد على ترشيح رئيس
تيار املستقبل سعد احلريري لرئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية للرئاسة.
أن حزب اهلل ينتظر رسم اخلطوط
واعترب أبو فاضل ّ
النهائية يف سوريا أو ً
أن حزب اهلل
ال ،مشريًا إىل ّ
ستهدف اليوم
ستهدف كما ُي
ال يستطيع أن ُي
َ
َ
كل دول اخلليج ويف ّ
يف ّ
كل املنطقة ويسقط
له شهداء ويسكت عن ّ
كل ذلك ،ورفض ما
يتعرض له اللبنانيون يف اخلليج رغم ّ
أنهم من
ّ

وردًا على سؤال ،لفت أبو فاضل إىل وجود
مرشحني من خارج األقطاب األربعة جيري البحث
أن هناك الكثري من األمساء
بها ،مشريًا إىل ّ
املطروحة مثل قائد اجليش العماد جان قهوجي
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة والوزير جان
عبيد والوزير مروان شربل وغريهم ،وقال:
«جميء أحد هؤالء يعين االتيان برئيس حكومة
معتدل يف املقابل لن يكون الرئيس سعد
احلريري» ،وأضاف« :الرئيس نبيه بري يسعى
لعدم االتيان برئيس مجهورية معتدل ورئيس
حكومة معتدل لكي ال تنسحب العملية على رئاسة
جملس النواب».
أن تضييقًا سيحصل على
إىل
فاضل
وأشار أبو
ّ
العماد ميشال عون أكثر ،الفتًا إىل ّ
أنه إذا كان
فإن وضعه العام ال
وضعه املسيحي يقوى
ّ
أن حميط الوزير فرجنية يقول
يقوى ،يف حني ّ
أن وصول عون يعين استباحة البيوتات ّ
كلها،
ّ
ما سيؤدي حملاربة حقيقية ،وقال« :هناك
خالف قوي داخل الطائفة املارونية ينعكس على
سيستمر هذا التصادم،
اجلميع ،واهلل يعلم كم
ّ
أن ّ
أن هذا التصادم
تقول
املؤشرات
كل
ّ
علمًا ّ
سيقوى أكثر».

اليمن

واعترب أبو فاضل ّ
أنه عندما جيتمع السعودي
واإليراني ،لن حيصل السعودي على ما يريده
أن السعودي يريد اليمن
يف لبنان ،مشريًا إىل ّ
ثم اليمن ،وهو ال يكرتث بالوضع
ثم اليمن ّ
ثان يسعون إليه يف
اللبناني ،متحدثًا عن طائف ٍ
أن الرئيس سعد احلريري ال يحُ َسد
اليمن ،ورأى ّ
على وضعه ،وإن كان ميثل األكثرية السنية يف
لبنان.
وقال أبو فاضل ّ
أنه عندما يأتي الرئيس من
اخلارج ُي َ
نتخب فورًا ،نافيًا علمه بكفة امليزان،
أن هناك العديد من األمساء املطروحة،
الفتًا إىل ّ
وهي اليت سبق له ذكرها ،إضافة إىل السفري
أن املسيحيني ال جيب أن
جورج خوري .ورأى ّ
ّ
ويهتموا بقانون
يفكروا باالنتخابات الرئاسية،
ّ
االنتخاب الذي يعيد للمسيحيني قوتهم ،داعياً
إلقرار النسبية على مستوى لبنان .وقال:
«الرئيس سعد احلريري يستميت للعودة لرئاسة
احلكومة قات ًال أم مقتو ً
ال».

امتحان االتفاق

ويف موضوع االنتخابات البلدية ،لفت أبو فاضل
التهرب منها ،وقال ّ
أنها
أن اجلميع حياولون
إىل ّ
ّ
حمسومة سلفًا يف مناطق حزب اهلل وحركة أمل
أن االمتحان هو
لصاحل الثنائي الشيعي ،واعترب ّ
االتفاق بني التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية
ولكن يبدو ّ
أنه ال يسري كما جيب يف البلديات مع
تأييده له سياسيًا ،الفتًا إىل ّ
أنه على سبيل املثال
هناك مشكلة يف جونية ويف مناطق أخرى.
أن الكتلة
وردًا على سؤال ،اعترب أبو فاضل ّ
عما كانت عليه أيام
الشعبية اليوم ختتلف
ّ
النائب الراحل الياس سكاف ،ودعا السيدة
مرييام سكاف للدخول بتسويات أفضل من
الدخول مبعركة ،خصوصًا ّ
أنها املعركة األوىل
فإن اخلسارة ستكون قاسية عليها،
هلا وبالتالي ّ
أم
وستؤثر سلبًا عليها،
ّ
مرجحًا أن تكون زحلة ّ
املعارك يف االنتخابات البلدية إذا حصلت.
وأعرب أبو فاضل عن خشيته من حدث أمين ال
مسح اهلل يؤثر على االنتخابات البلدية ،مشريًا إىل
أن حصوهلا ليس مضمونًا ،وإن كانت جيب أن
ّ
حتصل.
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بلديات

االنتخابات البلدية :بيّي أقوى من بيّك بريتال :هل تعود إىل «بيت الطاعة»؟
غسان سعود

ال توازي خيبة املطابع من عدم تكبيد
املرشحني إىل االنتخابات البلدية جيوبهم عناء
طباعة براجمهم االنتخابية أو صورهم أقله،
سوى خيبة الربامج التلفزيونية اليت اكتشفت
صعوبة إجراء مناظرة تلفزيونية تتجاوز مدتها
دقيقتني بني املرشحني إىل هذه االنتخابات،
«بيي
لعدم وجود مادة يتناقشون بشأنها غري ّ
بيك».
أقوى من ّ
البلدية قادرة على إجياد حلول بديلة ملولدات
الكهرباء اخلاصة وموزعي الدش واإلنرتنت،
وميكنها دائمًا استحداث سوق منظم للخضر
واللحوم واألمساك وغريها ،وبوسعها تبين
ودعم جمموعة مشاريع سياحية صغرية تعود
بالنفع على البلدة جمتمعة ،وميكنها التحكم
بطبيعة احلركة العمرانية يف البلدة ،إضافة
إىل تبين املدارس واملؤسسات الرمسية
واملستوصفات اليت تقع يف نطاقها ،والضغط
على الوزارات املعنية باملشاعات الستغالهلا
يف مشاريع إنتاجية تربح األهالي.
إال أن املشكلة بدأت مع فوز مسؤولي
امليليشيات السابقني واملقاولني واملتمولني
الباحثني عن الوجاهة ،برئاسة معظم اجملالس
البلدية منذ عام  .1998والنتيجة املرئية لعمل
هؤالء تكاد ختتصر بـ 1 :ــ السكوت عن حتويل
اجلزء األكرب من عائدات اجملالس البلدية
حلسابات شركة «سوكلني» ،علمًا بأن االمتناع
عن الدفع عامني فقط كان سيوفر للبلدية
املبلغ الكايف إلقامة معمل فرز للنفايات
وتشغيله 2 .ــ صرف العائدات الباقية على
بناء قصور بلدية ال أحد يفهم احلاجة احلقيقية

لكل ضخامتها ،علمًا أن
شراء مولد كهربائي
وإدارته كان سيفيد
أهالي البلدة والبلدية
أكثر بكثري من ظاهرة
القصور البلدية 3 .ــ

يمكن أي مطعم
تنظيم حفالت مماثلة
ملا تصفه البلديات
بمهرجانات ــ
انجازات

إحالل اجملمعات التجارية الضخمة اليت تفيد
بضع شركات كبرية حمل األسواق التجارية
الصغرية اليت تفيد كل أهالي البلدة 4 .ــ
وضع شبكة خدمات يومية هائلة يف تصرف
مرجعياتهم السياسية 5 .ــ التنسيق مع
مساسرة جملس اإلمناء واإلعمار واهليئة العليا
لإلغاثة وصندوقي املهجرين واجلنوب ووزارة
األشغال العامة والنقل من أجل إبقاء ورش
العمل «شغالة» على مدار العام يف بلداتهم.
تكون جمموعة منتفعني حول رئيس
 5ــ
ّ
البلدية ،تضم غالبًا األعضاء وبعض املوظفني
ّ
املولد
وشرطة البلدية وأحد املقاولني وصاحب
الكهربائي والدش وغريهما 6 .ــ تدمري الطابع
القروي الرتاثي لغالبية القرى والبلدات حبكم
األذونات املعطاة ملخالفات البناء املختلفة
اليت حولت القرى إىل عشوائيات سكنية
مكتظة بالباطون .وتربز هنا أمثلة «فاقعة»
يف ساحل جبل لبنان ،كاحلازمية وساحل علما
والكسليك.
أما اإلجناز الرئيسي الذي يفاخر رؤساء جمالس
حاليون به ،غري القصور البلدية الفارهة ،فهو
املهرجان الصيفي الذي توكل معظم البلديات
تنظيمه إىل إحدى الشركات اخلاصة ،مكتفية
بثالث أو أربع حفالت فنية ميكن أي مطعم
أن ينظمها ،وهي ال ترتك أي أثر اقتصادي
أو اجتماعي أو فين يف حياة البلدة .علمًا أن
بعض البلديات ــ أنطلياس مث ًال ــ حتوي يف
صناديقها مبالغ خيالية ،لكن ال أحد لديه نية
العمل لصرفها .وال ميكن يف هذا السياق
تعداد أكثر من سبعة أو مثانية رؤساء جمالس
بلدية ميكنهم القول إنهم أجنزوا مشروعًا إمنائيًا
جديًا واحدًا يف مناطقهم ،سواء أكان زراعيًا أم
صناعيًا أم سياحيًا أم بيئيًا.
إال أن املشكلة األكرب من رتابة رؤساء اجملالس
البلدية والغطاء السياسي واألمين والقضائي
واإلعالمي املتوافر هلم ،هي فائض الالمباالة
الشعبية جتاه هؤالء .ففي شكا ،مث ًال ،ال معركة

رامح حمية

تصوير (مروان بوحيدر)

انتخابية حتى اآلن :ال أحد ينوي مزامحة رئيس
اجمللس البلدي املعروف بتعاونه الوثيق مع
كل الشركات املتهمة بإحلاق ضرر رهيب ببيئة
املنطقة ،علمًا بأن اجلرمية واضحة وعلنية.
بوضوح أكثر :هناك من يطلب ممن حيفر
يعمقه أكثر .يف البرتون حيث
له القرب أن
ّ
السوق القديم والشاطئ والصناعات احلرفية
والطرقات و»ملبات» اإلضاءة وعقود النفايات
وغريها وغريها من امللفات اليت خترب عن حجم
اخليبة من اجمللس البلدي ،ال معركة جدية.
عادة يف طرابلس تفرض العناوين السياسية
واملذهبية نفسها على جدول أعمال الناخبني،
فال يسألون عن مصلحة مدينتهم .لكن
االستحقاق االنتخابي املقبل ميكن أن ينتج
فريقًا إمنائيًا متكام ًال يأخذ أولويات املدينة
باالعتبار ،ومع ذلك ال أحد يسأل أو يهتم؛
الكل ينتظر اجتماع رئيسي احلكومة السابقني
لبت موضوع
سعد احلريري وجنيب ميقاتي
ّ
التحالف وتسمية أزالمهما أعضاء .ويف املنت
الشمالي حتسن الوضع يف بعض القرى ،لكن
يف غالبية دويالت النائب ميشال املر ،ال
تزال األحزاب اإلصالحية املفرتضة تقف على
باب الرياس املشهورين بفسادهم ،متسولة
بضعة مقاعد يف جملسه الكريم .يف اجلديدة
السد ال جيد رئيس اجمللس
ــ البوشرية ــ
ّ
البلدي أنطوان جبارة الذي استحدث مكبات
للنفايات وسط األحياء الشعبية وطافت
نفاياته يف شوارع البلدة مرشحًا جديًا واحدًا
يناوئه .كل من ذاع صيت إهماهلم للمدن
الصناعية الواقعة يف نطاق جمالسهم البلدية
واستغالهلم يف املقابل للمرامل والكسارات
يكادون أن يفوزوا بالتزكية .وباستثناء حركة
«مواطنون ومواطنات يف دولة» اليت حتاول
حتريك الركود الشعيب ،ال ميكن الوقوع على
مرشح واحد يرفع صوته يف هذا االستحقاق
جدي أو قضية .علمًا أن املواطنني
ملوحًا مبلف
ّ
ّ
يف الزلقا ،كما يف املنصورية واحلازمية
والشياح وغريها العشرات ،يكررون الكالم
نفسه عن «أين كان رئيس اجمللس البلدي
وأين أصبح؟» ،وحني تسأهلم عن موقفهم يف
االنتخابات املقبلة جييبون بأنهم مع الريس
ويبدأون التربير التافه .فاآلن ال ميكن أحدًا
القول إن مثة معادالت دولية وإقليمية وحملية
وما ً
ال سياسيًا وأخطبوطًا خدماتيًا وغريه مينع
البلدية احمليطة بنا .حتى
اجملالس
إسقاط
ّ
احلديث عن حسابات عائلية غري دقيق ،فغالبية
رؤساء اجملالس البلدية املشكو من إنتاجيتهم
ال ينتمون إىل عائالت كبرية ،وغالبية العائالت
مقسومة .األمر يتعلق بالناخبني فقط ،وغالبية
الناخبني ال يبالون بكل ما سبق :ال أحد يسأل
عما حقق مما وعد بتحقيقه قبل ست
مرشحه ّ
سنوات ،وال أحد يفكر يف صالحيات اجمللس
البلدي ،وال أحد يسأل نفسه عن مصلحته
ومصلحة بلدته يف متثل ابن عمه يف اجمللس
البلدي .باختصار ،ال أحد يبالي وال أحد يعتربها
ّ
فرصة للتغيري أو التقدم خطوة إمنائية إىل
األمام.

يف كل منزل يف صنعاء هناك ثأر مع «اإلصالح» (األناضول)
كانت لبلدة بريتال البقاعية ،دائمًا،
«خصوصية» يف أي عملية انتخابية ،تنبع من
كونها بلدة األمني العام السابق حلزب اهلل
غرد بعيدًا خارج
الشيخ صبحي الطفيلي الذي ّ
سرب احلزب وكان واحدًا من أبرز قيادييه.
لذلك ،حرص حزب اهلل ،سابقًا ،على تفادي
التدخل يف استحقاقاتها البلدية.
ولكن ،على أبواب االستحقاق االنتخابي
املرتقب يف  8أيار املقبل ،يبدو كأن شيئًا ما
تغيرّ  :يف البلدة محاوة
انتخابية الفتة بني
الئحة يدعمها الطفيلي،
وأخرى عائلية ــــ حزبية

رئيس البلدية:
العمل الحزبي
يطيح العمل
البلدي اإلنمائي

يف الساحة الرئيسية لبلدة بريتال
جمسم
ّ
حديدي للقدس ،تعلوه صورة ابن البلدة
الشهيد الشيخ خضر طليس .اجلدران احمليطة
ّ
تغطيها شعارات للمقاومة.
بالساحة
«أم الصيب» ،فمنها،
بريتال تعترب نفسها
ّ
وحتديدًا حملة عني
البنية ،انطلقت شعلة
ّ
ّ
املقاومة
وغذتها بعشرات الشهداء الذين
تنتشر صورهم من مدخل البلدة اىل أحيائها
الداخلية.
تستعد بريتال ،وهي البلدة األكرب يف شرقي
بعلبك ،خلوض غمار االنتخابات البلدية
متيزها
واالختيارية ،علمًا بأن هلا «خصوصية» ّ
عن بقية قرى بعلبك ـــــ اهلرمل ،ما أدى اىل
استثنائها ،يف الدورات االنتخابية املاضية،
فتكت
من اتفاقات حزب اهلل وحركة أمل ،رُ
لتمارس «دميوقراطيتها العائلية» اليت أدت
اىل فوز الئحة العائالت املدعومة من الشيخ
صبحي الطفيلي يف الدورات الثالث املاضية
( 1998و 2004و )2010برئاسة عباس زكي
امساعيل ،يف مواجهة لوائح غري مكتملة يف
دورتي  2004و ،2010بعدما نال اجمللس
البلدي مع كل دورة انتخابية ثقة غالبية أبناء
البلدة ،لنشاطه اإلمنائي.
ً
يتحول
لن
«االستثناء الربيتالي»
قاعدة يف
ّ
بعدما
املقبل
االستحقاق البلدي
قرر الثنائي
ّ
الشيعي أن يشمل البلدة باتفاقه االنتخابي.
يؤكد ابن بريتال بسام طليس مسؤول الشؤون
البلدية واالختيارية املركزي يف حركة أمل ،أن
«تدخل» حزب اهلل وأمل يهدف اىل «رعاية
التوافق العائلي يف البلدة ،ال إىل الدخول يف
معركة ضد أحد فيها».
ويوضح أن «الرعاية» تتمثل يف لقاء فاعليات
بريتال وعائالتها وجملسها البلدي احلالي
«للخروج بتصور واضح .ومن املمكن أن يكون
اجمللس البلدي احلالي موجودًا مع الرئيس يف
املرحلة املقبلة ،ألن اهلدف إمنائي حبت مع
مراعاة معايري الكفاءة».
قيادتا حزب اهلل وأمل ّ
كلفتا الوزيرين غازي
زعيرت وحسني احلاج حسن التواصل مع

فاعليات بريتال من أجل ّ
«مل الشمل واإلمناء»،
حبسب طليس ،وخصوصًا أن البعض يعترب
أن البلدة «من دون خيمة ،باملعنى السياسي
واإلمنائي واخلدماتي ،رغم تقدمياتنا اليت
سنواصلها ،وقد أدخلت يف االتفاق لرعاية
اإلمناء فيها أكثر ،من دون أن يعين ذلك أن
مقصر».
اجمللس البلدي احلالي
ّ
يفوق عدد ناخيب البلدة الـ  9200ناخب ،ويبلغ
عدد أعضاء جملسها البلدي  ،18فض ًال عن 13
خمتارًا .ويبلغ عدد عائالتها  ،23يف مقدمها
امساعيل ومظلوم وطليس وصاحل ويونس
وسيف الدين وسلهب ومصري ومخ وشحادة
وعبداهلل ومراد وجعفر ووهيب وغريها.
هدوء البلدة ال خيفي «محاوة» املشهد االنتخابي
بعدما شرع البعض يف تشكيل الئحة يف وجه
الئحة اجمللس البلدي احلالي ،واتهامه بتلقي
الدعم من الطفيلي «الذي ال يتوانى عن إطالق
مواقف غري مقبولة ضد حزب اهلل».
وشهدت مواقع التواصل االجتماعي «بيانات
انتقادية لكال الطرفني غري مذيلة باسم حمدد،
فض ًال عن صور مسيئة» .مصادر عائلية
وضعت كل ذلك يف خانة «الفتنة»،
ومحلت
ّ
مسؤوليتها لـ»طابور خامس» .وأكدت أن
البعض حياول اإلحياء بأن املعركة االنتخابية
عائلية ــــ عائلية ،يف حني أنها تدور فعليًا بني
الئحة عائالت متمثلة باجمللس البلدي احلالي
يف مواجهة «فريق يعمل خبطة حزبية ،ويعطي
وعودًا مبنصب الرئاسة مداورة بني العائالت
الثالث الكبرية».
وال تنكر املصادر دعم الطفيلي لالئحة رئيس
البلدية احلالي« ،فالشيخ ابن بريتال وله احلق
يف إبداء رأيه وحرصه على بلديته ،رغم أنه
ال يقيم يف البلدة وإمنا يف عني بورضاي يف
مدينة بعلبك».
من جهته ،يشدد رئيس بلدية بريتال على
أنه «ال عالقة للسياسة بالعمل البلدي»،
ويصف ربط اإلمناء باملشاريع السياسية
بـ»اخلطأ الفادح» ،إذ «قد خنتلف يف اآلراء
السياسية ،ولكن ال ميكن أن خنتلف على إمناء
البلدة وحاجتها إىل املدارس واملياه والكهرباء
والصرف الصحي وباقي اخلدمات».
ولفت اىل أن جتربة العمل البلدي أظهرت
أن «اعتماد العمل احلزبي يطيح العمل البلدي
ــــ اإلمنائي ،وخصوصًا أن البلدية حتتاج إىل
حرية يف القرارات ال أن تعمل على ضبط
إيقاع سياسي معني» ،مشريًا اىل ما تشهده
املؤسسات العامة من تعطيل عند أي خالف
سياسي.
وأمل امساعيل أن جترى االنتخابات يف
موعدها ،داعيًا مجيع املرشحني اىل «التزام
قواعد األخالق واالنضباط منعًا حلصول أية
تشنجات والتسبب بأية
أذية للبلدة وأهلها،
ّ
على أن يكون التنافس باخلريات ال باألسوأ،
ألن األسوأ يقابل باألسوأ»!
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
سوري أمام «العسكرية» :سألتحق بـ «داعش»
وعلى السمع والطاعة يف ذبح مجيع الكفار
إنه اخلطر بعينه ،يف ان يقف امام احملكمة العسكرية بـ «لباسه
الشرعي» سوري ،ليعلن مبايعته لتنظيم داعش االرهابي «على
ّ
الكفار» مستشهدا باحدى اآليات
السمع والطاعة يف ذبح مجيع
القرآنية لتربير حكم الذبح.
سؤاالن ال ثالث هلما كانا كفيلني بتظهري صورة «الداعشي» السوري
فبالزي الشرعي ملقاتلي تنظيم
عادل ح ّالوي كاملة شكال ومضمونا،
ّ
داعش االرهابي دخل ح ّالوي قاعة احملكمة منتظرا دوره يف احملاكمة،
وما ان ناداه رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حتى
اقرتب من القوس وراح ينصت ،غري آبه ،اىل التهمة املوجهة اليه
حول انتمائه اىل تنظيم داعش وحماولته الدخول اىل سوريا لالنضمام
اىل معسكر التنظيم املذكور.
كان «كل شيء» يف مظهر ح ّالوي يدل على انه داعشي ،اىل ان
«نطق» بكل جرأة ووقاحة عن نيته يف معاودة االلتحاق بـ «الدولة
االسالمية حملاربة الكفار وذحبهم» .وهل توىل ذبح احد اجاب بعد
صمت مريب »:كال ،امنا على السمع والطاعة يف الذبح» .وماذا يعترب
قتل االطفال واالزيديني اجاب» لقد حاربونا».
ومع اكتمال هذا «املشهد الداعشي» داخل قاعة احملكمة ،توقف
رئيس احملكمة عند هذا احلد عن متابعة استجواب املتهم لتسارع
وكيلته اىل تربير سبب دفاعها عنه بانها ّ
كلفت من نقابة احملامني
يف الدفاع عن «شخص مظلوم» معبرّ ة عن صدمتها يف ما مسعته من
«موكلها» ْ
اذ انه مل يذكر شيئا مما قاله امام احملكمة يف افاداته
السابقة  .واردفت قائلة »:لو علم بانين درزية لكان ذحبين حتما».
وحكمت احملكمة على املتهم بالسجن  15عاما اشغاال شاقة مع جتريده
من حقوقه املدنية.
وكان ح ّالوي قد افاد انه جاء اىل لبنان من اجل العمل يف معرض
للسيارات يف صيدا حيث كان خاله يعمل فيه .واثناء حماولة عودته
اىل سوريا لاللتحاق بداعش اوقف .وقال »:كنت مع الدولة االسالمية
وبقيت فيها  9اشهر وراجع عا الدولة االسالمية» .وبعدما اكد بانه مع
الثورة السورية قال ان هدفه يف االنضمام اىل «الدولة» هو مقاتلة
النظام السوري النه «كافر» والن «الدولة االسالمية منيحة» .وما
رأيه يف عمليات الذبح قال «بالدين يف ذبح للكفار».
عند هذا احلد توقف رئيس احملكمة عن استجواب املتهم الذي سئل
عما يطلبه فأجاب بال مباالة «وال شي» .ثم صرحت وكيلته بانها
كانت تنتظر منه ان يطلب الرمحة .وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة
القاضي فادي عقيقي انزال اشد العقوبات حبق املتهم ،إكتفت
وكيلته بالقول «اطلب له اوسع االسباب التخفيفية».

جنل الشهال مدافعاً عن والده :أبي ضد «النصرة»
و«داعش»

اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة حكما حبق الفلسطيين حذيفة
الفارس املوقوف منذ تسعة اشهر بتهمة االنتماء اىل تنظيم جند
الشام .وقضى احلكم بسجنة مدة سنة.
وكان املوقوف افاد ان شقيقه قتل بعملية انتحارية ّ
نفذها يف سوريا
لصاحل تنظيم النصرة ضد االكراد ،كما ان والده قاتل ايضا يف
سوريا قبل ان يعود اىل خميم عني احللوة ويتزوج ثانية بعد ان ّ
طلق
والدته.
وحتدث املوقوف عن ظروف عائلية صعبة عاشها ووالدته وشقيقته
بعد ان عمد والده اىل طرده من املنزل وأسكن فيه زوجته الثانية ،
نافيا ما اسند اليه وقال« :لو انين ارتكبت ما انا متهم به ملا كنت
اخرج من عني احللوة يوميا حبكم عملي يف توزيع االجبان وااللبان».

قضت جوزفني خليل عطا اهلل ( 79عاما) وتريز عبدو اخلوري( 50عاما)
إثر تدهور سيارة من نوع «مرسيدس» يقودها عبدو اخلوري على
طريق عام بشلي مستيتا ،الذي اصيب جبروح وكل من مريم خليل
اخلوري ومارغو عبدو اخلوري.
وعملت فرق االنقاذ يف مركز الدفاع املدني يف املنطقة والصليب
األمحر على إنتشال الركاب من الوادي ،ونقل اجلرحى اىل مستشفى
«سيدة ماريتيم» واجلثتني اىل مستشفى «سيدة املعونات اجلامعي»
يف جبيل.
وادى انقالب سيارة من نوع رينو على طريق التليل -حلبا (املستقبل)
اىل اصابة سائقها الرقيب اول يف اجليش أمحد راغب من بلدة البرية
جبروح ورضوض .ونقل اىل املستشفى للمعاجلة.

توقيف ناقل كوكايني يف املطار ومروّجي كبتاغون
يف سعدنايل

خطف طفلني يف احلدث من جدتهما واستدعاء
قبطان خيت كان بصدد تهريبهما

أعلنت وزارة املالية انه «ويف واحدة من اكرب عمليات التهريب يف
مطار رفيق احلريري الدولي ضبطت مجارك مطار بريوت منتصف الليلة
املاضية ،يف قاعة الوصول 31 ،كيلوغراما من مادة الكوكايني،
موضبة باكياس نايلون داخل حقيبتني  5باكيتات من البودرة احلمراء
و 24باكية من البودرة البيضاء مهربة بواسطة اللبناني أ.ع .ج.
القادم من الربازيل عرب ابو ظيب يف حماولة الدخاهلا اىل لبنان،
فتم توقيفه واملضبوطات باشارة من النيابة العامة االستئنافية يف
جبل لبنان بعد ابالغها باالمر وسلموا اىل مكتب مكافحة املخدرات
املركزي».
من جهة اخرى ،وبعد توافر معلومات ملكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي
يف البقاع يف وحدة الشرطة القضائية عن قيام اشخاص سوريني
برتويج حبوب الكبتاغون يف بلدة سعدنايل ،دهمت قوة من املكتب
املذكور أماكن تواجدهم  ،ومتكنت من توقيف كل من السوريني ع.
م.وس.س.ود.ع.وم.س.وع.ب.وأ.م.وضبط حبوزتهم  1107حبات
كبتاغون.

اقدم ثالثة مسلحني يف سيارة «هيونداي» فضية اللون ،على خطف
الهاالعلي األمني ( 6سنوات) وشقيقها نوح ( 4سنوات) فيما كانا
ينتظران باص املدرسة مع جدتهما على طريق سانت ترييز -احلدث.
وفر اخلاطفون مع الطفلني بعدما ضربا اجلدة على رأسها.
أوضحت قوى األمن الداخلي على حسابها على «تويرت» أن خطف
الطفلني الهاال ونوح األمني يف منطقة السانت ترييز -احلدث يعود
خلالفات عائلية والتحقيقات جارية ملعرفة املالبسات.
وحبسب التحقيقات االولية ،فان الوالد كان متزوجا من امرأة
اوسرتالية وقد عاد اىل لبنان مع طفليه ،وان الوالدة قد عمدت اىل
خطفهما مبساعدة اخرين بعد عودتها من اوسرتاليا.
ويف هذا االطار استدعى النائب العام االستئنايف القاضي كلود كرم
قبطان اليخت (اجنيب اجلنسية) ،الذي كان معدا لنقل الطفلني اىل
خارج لبنان مع والدتهما .وجيري التحقيق معه ملعرفة كامل مالبسات
عملية اخلطف واملتورطني فيها ،ومجيعهم من اجلنسية االوسرتالية.

االدعاء على  13يف ملف «االنرتنت غري الشرعي»
ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،على ثالثة اشخاص،
بينهم موقوفان ،جبرم تركيب وبيع انرتنت غري شرعي ،واحاهلم اىل
قاضي التحقيق االول يف الشمال.
كذلك ادعى على ثالثة اشخاص جبرم تركيب انرتنت غري شرعي
وبيعه يف بريوت ،واحاهلم اىل قاضي التحقيق االول يف بريوت
وعلى سبعة اشخاص يف اربعة ملفات باجلرم عينه واحاهلم اىل قاضي
التحقيق االول يف جبل لبنان حبسب الصالحية.

 ..وعلى طبيب باختالس أموال
ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على الطبيب املراقب
يف وزارة الصحة ك.أ .جبرم اختالس اموال عامة وأحاله موقوفا اىل
قاضي التحقيق االول يف الشمال.

مثل امس زيد الشهال جنل الشيخ داعي االسالم الشهال امام
احملكمة العسكرية الدائمة اليت استجوبته بتهمة انتمائه اىل جمموعة
ارهابية واملشاركة يف «احداث طرابلس» .وقد نفى الشهال حبضور
وكيله احملامي امحد الفي ما اسند اليه مؤكدا بانه مل يشارك يوما يف
تلك االحداث كما مل تطأ قدماه حملة التبانة يوما امنا هو من سكان
ابي مسرا .وقال حول ما ادىل به املوقوف خضر قاسم عنه حول
مشاركته يف تلك االحداث  »:انا ال اعرف قاسم وامنا كثر من الناس
يعرفونين كوني ابن الشيخ ،وال دخل لي باملعارك اليت حصلت».
وبسؤاله اجاب « :هناك من يعتربني كافرا كتنظيمي النصرة وداعش
ّ
اكفر اجليش اللبناني كما مثة اشخاص اخرون
بشكل عام ،ألنين ال
ّ
يكفرونين» .وماذا عن موقف ابيه من ذلك اجاب « :ابي ضدهم
مجيعا وهو حاليا يف اململكة العربية السعودية « .وهل سيعود اىل
لبنان اجاب »:اهلل اعلم».
واوضح الشهال انه كان يدرس العلوم الشرعية قبل توقيفه النه
يريد ان يصبح شيخا .وهل يعرف عمر ميقاتي ووالده امحد امللقب
بـ»ابو اهلدى» ،اجاب »:تعرفت على االول يف السجن اما ابو اهلدى
فكنت امسع به امنا مل التقه يوما» وكذلك االمر بالنسبة اىل الشيخ
عمر بكري فستق الذي تعرف عليه يف السجن واسامة منصور وشادي
ّ
يكفرونه».
املولوي  .وقال عن هؤالء« :كل من ال يؤيد نهجهم
ّ
يكفرون اما املشايخ فال
واضاف الشهال »:ان الصغار هم الذين
يفعلون ذلك».
وعن سبب عدم مثوله امام قاضي التحقيق افاد الشهال بانه مل
يتم استدعاؤه وعندما مثل امام احملكمة يف  30ايلول املاضي بتهمة
اقتناء اسلحة من دون ترخيص مت توقيفه نافيا اقتناءه اي سالح امنا
مثة مع حراس املنزل اسلحة ومجيعها مرخصة.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي االطالع على
امللف قررت احملكمة ارجاء اجللسة اىل  22اجلاري.

استدرجت قوة من شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي يف
البقاع اىل اهلرمل ع .الساحلي ( 32عاما) قاتل سيزار املصري يف
دوحة عرمون ،حيث مت توقيفه بعد اعرتافه بارتكاب اجلرمية .وافادت
ُ
إستدرج من سوريا.
معلومات ان القاتل

احلكم على موقوف من «جند الشام»

قتيلتان بتدهور سيارة بواد يف مستيتا

القبض على  3فتيات يف الدورة جبرم الدعارة
أعلنت قوى االمن الداخلي على حسابها عرب «تويرت»  ،أن «مكتب
مكافحة االجتار باألشخاص ومحاية اآلداب أوقف يف الدورة  3فتيات
من جنسيات خمتلفة جبرم الدعارة».

جثة على شاطئ الرملة البيضاء

عثرت وحدة االنقاذ البحري يف املديرية العامة للدفاع املدني عند
شاطئ الرملة البيضاء على جثة الشاب السوري طارق عيسى حممد
الفرج ،والذي كان فقد على الشاطئ األحد املاضي.

 99مطلوبا جبرائم

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  99مطلوبا
جبرائم سرقة  -خمدرات  -تزوير وسلب.

استدراج قاتل املصري من سوريا وتوقيفه

توقيف طاقم تصوير اوسرتالي وصحافية على
خلفية عملية خطف الطفلني اللبنانيني
ألقت «شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي القبض على طاقم
التصوير االوسرتالي لربنامج « »60 Minutesالصحافية تارا براون
على خلفية تصوير عملية اسرتجاع الوالدة االوسرتالية «سالي فولكر»
طفليها من زوجها السابق «علي األمني» وهو لبناني اجلنسية.
وكان علي قد جاء بأوالده «الهاال»( 5سنوات) و»نوح» (سنتان)
حبجة قضاء العطلة يف لبنان ّ
اال أنه رفض اعادتهما اىل والدتهما
يف اوسرتاليا.
وجهت الوالدة نداءات عدة حملاولة اسرتداد أطفاهلا ومنها اىل
وقد ّ
وزارة الشؤون اخلارجية.
وبررت شركة « »Fairfax mediaعملية التصوير معتربة أنها عملية
ّ
تصوير خاصة تظهر حماولة اسرتداد األم ألطفاهلا من والدهما.
وأعلنت السلطات اللبنانية توقيف اربعة أوسرتاليني ُيشتبه يف
تورطهم يف عملية خطف طفلني من أب لبناني وأم أوسرتالية ،بعد
ساعات على اعالن سلطات كانبريا ان «فريقا اعالميا احتجز يف
بريوت خالل تصويره برناجما تلفزيونيا».
وذكرت وسائل اعالم أوسرتالية ان «فريقا من القناة التاسعة احتجز
فيما كان يصور عملية استعادة أم أوسرتالية لطفليها مبساعدة وكالة
متخصصة يف هذا اجملال بعد امتناع الوالد عن اعادتهما اليها اثر
انتهاء عطلة هلما يف #لبنان».
وأفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف تغريدة عرب تويرت
بأن «شعبة املعلومات اوقفت اربعة أشخاص من اجلنسية األوسرتالية
مشتبه فيهم خبطف الولدين الهاال ونوح األمني».
وقال مصدر امين لبناني ان «االم االوسرتالية اتصلت بوالد طفليها
يف لبنان وابلغته بأن الطفلني معها» ،مضيفا «ال نعلم مكان وجودها
او مكان وجود الطفلني».
ووفق وزير الداخلية نهاد املشنوق ،فإن «الفريق األوسرتالي
التلفزيوني متواطئ يف خطف الطفلني» ،مشريًا قبل دخوله اىل اجتماع
للحكومة اللبنانية إىل أن «هذه مسألة دبلوماسية بني البلدين».
ووفق جمموعة االعالم «فريفاكس» ،فإن الفريق كان يصور عملية
تقوم بها وكالة خاصة تنشط يف جمال استعادة اطفال .وتتهم ام
اوسرتالية من بريزبان تشارك كما يبدو يف التصوير ،لبنانيا بأنه
رفض السماح لطفليهما يف العودة اىل اوسرتاليا بعد قضاء عطلة
يف لبنان.
واكدت وزيرة اخلارجية االوسرتالية جولي بيشوب يف بيان ،ان
«وزارة اخلارجية على اتصال مع القناة التاسعة يف خصوص معلومات
ً
مضيفة أننا
مفادها ان فريقا تلفزيونيا اوسرتاليا احتجز يف لبنان»،
«نسعى يف شكل حثيث لتحديد مكان تواجده والتأكد من انهم خبري
وعرضنا كل مساعدة قنصلية ممكنة».
ووفق وسائل االعالم االوسرتالية ،فإن الفريق مؤلف من الصحافية
تارا براون واملنتج ستيفن رايس ومصور او اثنني.
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نجــوم

ايلتشني ساجنو بطلة «حب لإلجيار» ضحية غاز مسيل للدموع
وقعت النجمة الرتكية الصاعدة
إيلتشني سانجو الشهرية
بعايدة يف «حكاية حب»
وبدفني يف «حب لإليجار»
ضحية غاز مسيل للدموع
خالل حضورها املباراة األوىل
لفريق بشيكتاش وبورصة
سبور لكرة القدم يف ملعب
ستاد فودافون أرينا الجديد
التابع لفريق بشكيتاش املطل
على بحر البوسفور يف مباراة
إفتتاحه الرسمي  .وهو أول
ملعب ضخم بتقنيات ذكية
عاملية لتفرده عن أي مالعب
بالعالم بأنظمة وتقنية صوت
عالية املستوى فيه وذكية،
باإلضافة إىل  787كامريا
مراقبة ،وإنرتنت مجاني
للمتفرجني،وشاشة عرض
لكل مقعد ومتفرج حتى
يرى املتفرج املباراة بصورة
واضحة ،ومسجد صالة

لالعبني ،ويتسع لحوالي 42
ألف متفرج، ،و بلغت قيمة
بنائه مئة مليون دوالر خالل
ثالث سنوات .
وذهبت إيلتشني سانجو مع
حبيبها يونس أوزديكني الذي
تربطها به عالقة حب طويلة
من  6سنوات لتشجيع فريقها
املفضل بشيكتاش يف مباراته
الرياضية األوىل يف ملعبه
التي افتتح بها اإلستاد بعد
انتظار عشاق نادي وفريق
بشيكتاش  1000يوم
النتهاء بناء امللعب،وحدثت
أعمال شغب ومسرية جراء
التدافع استوجبت لجوء
رجال األمن يف اإلستاد إىل
استعمال املاء والغاز املسيل
للدموع لتفريق الجمع
وإيقاف الشغب،وقد وقع
العديد من األطفال والنساء
واملشاهري ضحايا الغاز من

بـارغن وايرهاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

بينهم سريكان تشاي أوغلو
بطل «موسم الكرز»،وأراس
بلوط أنيملي بطل «على مر
الزمان» و»حريم السلطان
 »4وعشرات غريهم ،و أيضاً
املمثلة الشهرية إيلتشني
سانجو وحبيبها يونس.
فخرجا من املدرجات داخل

امللعب يتمشيان خارجه ،وهما
يعانيان من الغاز ومنزعجان
منه صحياً للغاية.
واألمن الرتكي منذ انفجارات
تقسيم وأنقرة وديار بكر
تشدد الرقابة األمنية يف
املناطق الحيوية واملناسبات
واملؤتمرات
الرسمية

الحاشدة .ومن بينها املالعب
الرياضية املركزية الشعبية
التي تشهد حضوراً جماهريياً
ملعب
حاشداً كافتتاح
فودافون أرينا الهام آلالف
من عشاق رياضة كرة القدم
وفريق بشيكتاش الرتكي
الشهري.

يوم االنزاك  -باراماتا تتذكر

تستعد باراماتا لتذكـّر يوم االنزاك مع سلسلة من التحيات الخاصة املخطط لها يف جميع أنحاء املدينة.
وستسلط احتفاالت هذا العام الضوء على نشر قوات االنزاك يف فرنسا ،حيث جرى بعض من أكرب معارك الحرب
العاملية األوىل ،للقتال قبل  100سنة.
وتـُعقد ورش عمل العطل املدرسية يف  Centenary Squareكل يوم من أيام األسبوع من  11:00صباحا اىل الـ 2
حتى  23نيسان /أبريل الجاري حيث يمكن لألطفال خلق الـ  poppyوإضافتها إىل نهر من الـ  ،poppiesوالتي سوف

تكون جزءا من خدمة الفجر لنادي املحاربني القدماء ( )RSLيف باراماتا.
وستكون هناك ايضا تحية خاصة جدا على أبواب النصب التذكاري يف  Centenary Squareكل مساء من  18إىل  22نيسان /أبريل من الـ  5.30اىل5.40
عصرا .ستتم «قراءات قصة غروب الشمس» بإشراك عضو من فرقة الصنوج يف باراماتا يؤدي نداء البوق قبل ان يقرأ طالب محلي قصة جندي االنزاك
املحلي .وبعد ذلك سيتم تسليط صور ضوئية حية لجنود وممرضي وممرضات االنزاك على الواجهة الجنوبية لكاتدرائية سانت جون التاريخية حتى الـ 8
مساء.
وستكون هناك مسريتان وأربع خدمات فجر يستضيفها نوادي املحاربني القدماء املحلية  RSLsيف باراماتا وضواحيها  .LGAملزيد من املعلومات زيارة www.
.parracity.nsw.gov.au/anzacday

االعالن عن موقع  Powerhouseالجديد يف باراماتا

يوم االثنني انضممت اىل رئيس الوالية مايك بريد ونائبه وزير الفنون تروي غرانت على طول ضفاف نهر باراماتا حيث أعلنا املوقع املفضل ملتحف باور هاوس
(.)Powerhouse Museum
وسيكون إنشاء متحف باور هاوس يف باراماتا فرصة عظيمة ملدينتنا ومنطقتنا تعزز بشكل ملحوظ السياحة يف باراماتا ،مما يساعد على تنشيط اقتصادنا
املحلي.
وعملت البلدية وال تزال جاهدة على تطوير رؤية لنهر باراماتا من شأنها خلق محور ثقايف وترفيهي من الطراز العاملي ومركز سكني وللبيع بالتجزئة للمجتمع
للتمتع لعقود قادمة .ونحن نتطلع إىل العمل بشكل وثيق مع حكومة الوالية أثناء عملية التخطيط والتصميم للمتحف.

مهرجانات وفعاليات للصغار والكبار

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع
الدهان بأسـعار ال
تنافس

Dulux Wash & Wear
15 L $165
Dulux Weathershield 15
L
$175
Finess
20 L From $98
Taubmans Endure 15L
$165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd,
Punchbowl NSW 2196

أثبت مهرجان البلدية لكبار السن لعام  2016فعالية قوية مع
مشاركة املئات يف بطوالت الغولف وورش العمل والرقص
ومحادثات األكل الصحي ومجموعة كبرية من األنشطة األخرى.
وكان املهرجان قد استمر من  1اىل 10نيسان/ابريل وشمل يوم
غولف لكبار السن يف ملعب وودفيل للغولف يف غيلدفورد ،الذي
احتفل بعامه الـ  .21وبمثابة تحية خاصة ملواطن جنوب غرانفيل
سرييل هاريف ،الذي كان جزءا اساسيا من سباق البطولة ومؤخرا
لألسف وافته املنية ،وسميت الكأس باسم سرييل هاريف تكريما
له ،حيث فاز بها كل من  Ian Brooksو .Ken Caruthers
كما ان البلدية يف خضم احتفاالت أسبوع الشباب مع أحداث مخطط
لها يف جميع أنحاء املدينة حتى يوم األحد  17نيسان/أبريل .هذا
العام لدينا برنامج متنوع من األحداث للعرض بما يف ذلك ورش
العمل اإلبداعية للطبخ ،األحداث الرياضية ،برامج التصميم والفن
يف مكتباتنا وسلسلة من العروض يف مسارح ريفرسايد .بالنسبة
ألولئك الذين يريدون ابقاء االطفال مرفهني ومستمتعني خالل
العطل املدرسية تعرض البلدية برنامجا كامال من األنشطة الحرة
ومنخفضة التكلفة .الحجوزات مطلوبة ويمكن أن تكون من خالل رئيس بلدية باراماتا بول غارارد والعبو الغولف يتفحصون الكأس قبل بدء بطولة الغولف
لكبار السن.
.www.parracity.nsw.gov.au/school_holidays
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مــقابلة

رئيس غرفة الصناعة والتجارة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا فادي الزوقي لـ «اهلريالد»:

سنشارك يف مؤمتر «الطاقة االغرتابية» يف لبنان بوفد من  25شخصية بدعوة من وزير اخلارجية باسيل
تعمل الغرفة على تنظيم « »Australia Weekيف بريوت يف أيلول لتشجيع التبادل االقتصادي واالستثمار بني البلدين
جتالسه فتخال نفسك امام جمموعة أشخاص اكفاء وموهوبني
يف شخص واحد  ..فطيلة وجودك معه ال يعرف هاتفه النقال
السكوت فرتاه جييب على اسئلتك ويف الوقت نفسه يتكلم مع
املتصلني لتسيري أعماله ..انه رئيس غرفة الصناعة والتجارة
االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا احملامي فادي الزوقي.
من يعرف السيد فادي الزوقي ويدرك مدى تشعـّب امرباطورية
اعماله واتساعها ،تنتابه احلرية والدهشة من قدرة شخص واحد
على االمساك بادارة مؤسسة  -مع شقيقيه بسام وجوزيف  -تنتشر
على مساحة الواليات االسرتالية ولبنان ودبي ويعمل فيها حواىل
 3000شخص عنينا بها «مؤسسة الزوقي للمأكوالت والضيافة».
والنه حركة ال تهدأ ،وانطالقا من حبه جلاليته اللبنانية
ولوطنيه االم لبنان والثاني اسرتاليا قام عام  2011بتأسيس
غرفة الصناعة والتجارة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا وذلك
لتشجيع العالقات االقتصادية والثقافية وتبادل االفكار وتعزيز
فرص العمل واالستثمار بني لبنان واسرتاليا.
وكشف احملامي فادي الزوقي لـ «اهلريالد» عن ان الغرفة ستشارك
يف مؤمتر «الطاقة االغرتابية» يف لبنان بوفد من  25شخصا من
رجال اعمال واقتصاد بدعوة من وزير اخلارجية جربان باسيل.
وقد درجت العادة ان تنظم الغرفة حدثا سنويا يف فيكتوريا حيضره
املئات من رجال املال واالعمال بهدف تعزيز التبادل التجاري بني
لبنان واسرتاليا وزيادة فرص االستثمار بني البلدين ..غري ان هذا
احلدث سيكون هذا العام يف بريون حتت عنوان «أسبوع اسرتاليا»
(.)Australia Week
وألنه درّس القانون يف جامعة موناش آلالف الطالب وألنه يعترب
احملاماة رسالة قبل ان تكون مهنة ..مل تستطع أعماله الواسعة
واملتشعبة ان تسرقه ،كلياً ،من الرسالة اليت أح ّب ،فقام بافتتاح

احملامي فادي الزوقي والزميل انطونيوس يف رزق

رئيس غرفة الصناعة والتجارة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا احملامي فادي الزوقي

مكاتب  Blackstone Waterhouse Zouki Lawyersللمحاماة.
وقد التقت اهلريالد رئيس الغرفة احملامي فادي الزوقي يف احد
للمحاماة والشؤون القانونية عام .2012
وقد ارتأى احملامي الزوقي أن يقتصر اللقاء على الغرفة واعماهلا مطاعمه يف مستشفى االمري الفرد امللكي يف سيدني وكان هلا معه
ونشاطاتها على ان خنصص اللقاء املقبل للحديث عن مكاتبه هذا احلوار:
حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

* ما هو جديد املحامي فادي
الزوقي على صعيد غرفة
الصناعة والتجارة االسرتالية
اللبنانية يف فيكتوريا؟
 منذ تأسيس الغرفة عام 2011وهي تحقق قفزات
نوعية كبرية يف اثبات وجودها
وموقعها كمؤسسة لبنانية
اغرتابية يف فيكتوريا خاصة
واسرتاليا عامة ..فللغرفة
مسرية مشرفة ومشهود لها،
من خالل اعمالها ونشاطاتها
االقتصادية والثقافية ،يف
االنتقال من نجاح اىل نجاح
لناحية تعزيز الروابط بني
لبنان املقيم واملغرتب خاصة
وبني أسرتاليا ولبنان عامة
لجهة العالقات االقتصادية
والتجارية والثقافية.
فكل عام ترسل الغرفة
وفدا اىل لبنان لالجتماع
مع مسؤولني سياسيني
واقتصاديني ومسؤولي غرف
التجارة ورجال اعمال لتوطيد
االواصر التجارية واالقتصادية
واالستثمارية وخلق فرص
عمل وتبادل افكار بني لبنان
واسرتاليا.
وتنظم الغرفة ،يف شهر ايار

املقبل ،وفدا من  25شخصا
من رجال اعمال وسياسيني
للسفر اىل لبنان بدعوة من
وزير الخارجية جربان باسيل
للمشاركة يف مؤتمر تحت
عنوان «الطاقة االغرتابية»
لبحث امكانية االستعانة
برجال االعمال اللبنانيني
يف املغرتبات لدعم اقتصاد
لبنان.
كما سنقوم بجولة على رجال
االعمال واالقتصاد هناك
للبحث يف فرص استثمار يف
لبنان واسرتاليا.
* درجت العادة ان تنظم
الغرفة حدثا هاما كل عام
يشارك فيه رجال اعمال
واقتصاد من لبنان واالغرتاب،
فهل هناك اي نشاط كهذا
هذا العام؟
 هذا العام وخالفا ملا درجتعليه الغرفة فسيكون الحدث
على ارض لبنان يف شهر
ايلول اذ سننظم ما سمي
اسبوع اسرتاليا ِ(Australia
 )Weekيف بريوت وسيكون،
على األرجح ،برعاية وزارات
الخارجية واالقتصاد والسياحة

اللبنانية والسفارة االسرتالية
يف بريوت ووزارة الخارجية
االسرتالية يف حفل يضم
لبنانيني مقيمني ومغرتبني
واسرتاليني بهدف اقامة
معارض واحتفاالت لتشجيع
التبادل واالستثمار بني
البلدين.
* ماذا عن لجنة الشبيبة التي
جرى انشاؤها مؤخرا وما
الهدف منها؟
 ادراكا من الغرفة للدور الذيتلعبه الشبيبة يف املجتمع
لناحية ضخ دم جديد يف
املؤسسات قامت بانشاء
لجنة شبيبة تابعة لها باسم
Young
Entrepeners
برئاسة الشاب مايكل ايفانز
اللبناني األم والهدف من
ذلك تشجيع الشباب الذين
هم امل الجالية واملستقبل
على االنخراط يف اعمال
ونشاطات غرفة الصناعة
والتجارة االسرتالية اللبنانية
يف فيكتوريا للبحث عن فرص
عمل والسري يف الطريق
االقتصادي اثناء دراساتهم
الجامعية.

ونحن بدورنا نتمنى لك

وللغرفة دوام النجاح خدمة

للبنان واسرتاليا

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
فيكتوريا لعام .2016
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فيكتوريا برئاسة السيد
غنيم فضول.

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
تلفزيون MTV

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني  18و  25سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم:
0447176293
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مناسبات

درع موقع الشمال نيوز اإلخباري إىل مدير عام إذاعة  2000FMوسواقي غروب الدكتور عالء العوادي وجنله سلطان

الدكتور عالء العوادي مع السفري العراقي السابق يف اسرتاليا مؤيد صالح

عامر الشعار وسلطان العوادي

عامر الشعار يقدم للدكتور العوادي درع الصحافة

استقبل الدكتور عالء العوادي مدير االذاعه العربيه 2000FM
واإلعالمية السيدة جمانه الصحايف الكاتب مدير عام موقع
«الشمال نيوز» اإلخباري اإلعالمي عامر الشعار الزائر من
لبنان ورافق االستاذ الضيف عامر الشعار منسق رجال األعمال
يف تيار املستقبل اسرتاليا سيدني رجل األعمال خالد الشيخ
 ،بحضور الناشطه االجتماعيه السيدة كوليت سركيس
والسيدة سعدة جرمانس يف لقاء وحوار عن دور الصحافة
وأهمية دورها يف املجتمع ،ال يخلو من الصراحه واالخوه وبجو
من التفاهم والرقي.
بما ان الصحافة هي السلطة الرابعة بعد التنفيذية والتشريعية
والقضائية ،وهي تستطيع ان تنفذ لتلك املفاصل لتعطي
ما هو ايجابي او سلبي من خالل نقل الحدث اىل املتلقي
«املواطن» .أستضاف الدكتور عالء العوادي ضيفه وهو ركن
من أركان الصحافة اللبنانيّة لكي يتحدثوا بكل حرية وشفافية
واستقاللية عن دور الصحافة الحرة.
أكد اإلعالمي عامر الشعار على دور واهمية الصحافة ودرها
الرائد يف سبيل تسليط الضوء على كافة القضايا التي تخدم
املجتمع واالنسان ،ووجودها يمثل ركن من اركان الحياة
الديمقراطية ،فالصحافة دور فعال ومهم جداً يف التعبري عن
اراء االفراد واملواطنني ،ويف كل القضايا التي تهم حياتهم .ويف
عرض املقرتحات والحلول لكل ما يتعلق بشوؤن مجتمعهم اىل
السلطة واىل الجماهري ايضآ ،ولقد لعبت الصحافة دوراً وطنياً
مهماً يف كثري من بلدان العالم يف مقارعة االستعمار والوقوف
بوجه الطغيان واالستبداد ويف فضح املشاريع واملخططات
املعادية لطموح أمتهم وقوميتهم وعروبتهم...
ولفت االعالمي الشعار إىل أن الصحافة هي لسان حال املجتمع
وهي الطليعة املثقفة القادرة على شحذ الهمم بما هو ايجابي
وتوعية الجماهري برتك ما هو سلبي ،قيل ان الصحافة هي
مهنة البحث عن املتاعب ملا يتعرض له الصحفيون من مخاطر
يف الحوادث التي ينقلونها او بعض السلبيات التي يصورونها
ولكن هذه املتاعب هي ثمرة ونتاج للبناء اإلنساني يجب ان
يتمتع الصحفي بروح وطنية عالية ومبدئية صادقة وعندما

الدكتور العوادي مع كوليت سركيس وعامر الشعار وخالد الشيخ وسعدى جرمانوس

من اليمني :جومانا ،عامر الشعار ،شربل شلهوب والدكتور عالء العوادي

الدكتور عالء العوادي يف سطور
السريه الذاتية للدكتور عالء العوادي
االسم  :عالء العوادي تولد ١٩٥٨
محل الوالده العراق -بصره اسرتالي الجنسيه منذ عام
.٢٠٠٠

الدكتوراه بدرجه جيد جدا ،عمل يف االذاعه العربيه ٢٠٠٠اف
ام منذ عام .٢٠٠٦
كتب يف العديد من الصحف العربيه والعراقيه يف مجال
اختصاصه منها مجله الصوت االخر يف كردستان جريده
التلغراف واملستقبل والهريالد والجريدة العراقيه والفرات
وصحف اخرى منذ عام  ٢٠٠١ولحد االن.
انتخب رئيس جمعيه الباراسايكولوجي يف اإلمارات العربيه
املتحدة/دبي عام .٢٠١٤
لديه مركز للعالج الروحاني والنفسي يف سدني منذ عام
.٢٠٠٤
حائز على شهاده للعالج باإلبر الصينية يف سدني.
مشاركات يف االعمال الخرييه مع موسسات وجمعيات
اسرتاليه عديده .
عضو عده جمعيات روحانية وفلكيه منها جمعيه الباسفيك
الفلكية االمريكيه وجمعية نيوساوث ويلز الفلكية والجمعية
األسرتالية الفلكية.
رئيس مؤسسه سواقي للثقافة والفنون منذ عام .٢٠١٣

يتحدث عليه ان ينقل صورة شمولية لوضع وطن من الشمال
اىل الجنوب حتى يف حيثيات التفاصيل الصغرية الن كل
الشعب العربي والقومية والحزبية هي جزء من وطن والوطن
هو الشعب وهو الذي يحمل موروث وقيم تالقح مكوناته
الفكرية والثقافية واالجتماعية وعلى كل الصعد الن وشائح
الوطن تربطهم ،وهذه عوامل قوة اذا استثمرت بشكل ايجابي
صحيح ...ويجب ان تصان ذمة الصحفي وكرامته وان يتسع
الصدر ملا يطرح من اراء او ينقل من حدث اذا كان منصفا وغري
متحيز .ونقده نقد بناءاً...
وبالنهاية قدم األستاذ الشعار درع تكريم بإسم موقع «شمال
نيوز» اإلخباري لإلذاعة عربون وفاء وتقدير...

التحصيل العلمي
دكتوراه يف علم تلنفس والباراسايكولوجي من جامعه املعرفه
يف دبي.
حاصل على ماجستري يف الصناعات البرتوكيمياوية من الجامعة
التكنولوجيه بغداد عام .٨٢/٨١
عمل يف جمعيه الباراسايكولوجي العراقيه عامي  ٩٧/٩٦يف
بغداد.
شارك يف عده مؤتمرات علميه وفلكيه يف بغداد واألردن.
سكن بغداد منذ عام ٢٠٠٠-١٩٩١م بعد عودته من
الكويت.
حاصل على لقب سفري السالم العاملي عام .٢٠١١
اكمل دراسه علم النفس والباراسايكولوجي عام  ٢٠١٤من
جامعه املعرفه يف دبي.
رئيس .جمعيه الباراسايكولوجي االماراتية  ،حصل على درجه

لقاءات خاصة مع الناشط سلطان العوادي
هذا واستقبل الدكتور العوادي يف مبنى االذاعة نائب رئيس
ندوة العمل الوطني يف لبنان ضيف الجالية اللبنانية يف
اسرتاليا شربل شلهوب وضيف الشرف االعالمي عامر
الشعار ،وجرى الحوار يف قضايا اجتماعية ولبنانية وعربية
وموضوع الساعة .
كما واستقبل العوادي ونجله رجل األعمال سلطان العوادي
االعالمي الشعار يف مكتبهم ،وتعرف إىل نشاطات ودور
الدكتور العوادي ونجله رجل األعمال العراقي سلطان
العوادي ،الناشط يف علم ميكانيك وصيانة الطائرات الخاصة
واملوسيقى والصياغة ومهتم بربنامج ومن اهم رعاة انتخاب
ملكات الجمال من أبناء الجالية العربية يف اسرتاليا مع رئيس
تحرير جريدة املستقبل االسرتالية االعالمي الزميل جو خوري
وفاعليات اخرى يف اسرتاليا.
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

طالبوا مبحاسبة الفاعل وتقديم اعتذار للكاتب

تأثري شكسبري يف صناعة االعالن االمريكية

ادباء عراقيون يستنكرون حرق رواية «عذراء سنجار» يف سيطرة أربيل!

عبد االله مجيد

عبد الجبار العتابي
استنكر العديد من االدباء واملثقفني
العراقيني قيام احدى سيطرات أربيل
على حرق رواية (عذراء سنجار) للكاتب
القراء
وارد بدر السامل كانت حبوزة أحد
ّ
الذي اقتناها من مكتبات بغداد بغرض
إيصاهلا اىل حمافظة دهوك بطلب من
قراء آخرين ..
ّ
طالب ادباء ومثقفون عراقيون بوقفة
جادة ملا تعرضت له رواية (عذراء
سنجار) من حرق يف احدى السيطرات
جنوبي حمافظة من دون معرفة سبب
هذا التصرف الغريب من قبل شرطة
السيطرة ..مطالبني استنكار هذه
االعمال اليت وصفت بـ( االرهابية
الداعشية) وفتح حتقيق حول منع دخول
هكذا منجز ثقايف اىل اقليم كردستان
وتقديم اعتذار رمسي للكاتب الذي
استغرب هذه احلادثة وواصفا حرق
روايته حبرق الطيار االردني معاذ
الكساسبة الذي قام تنظيم داعش
االرهابي حبرقه .
فقد اكد الروائي وارد بدر السامل
ان حرق «عذراء سنجار» يشبه حرق
« معاذ الكساسبة» ! ،وقال  :هذا
حدث غريب ونادر ،وفع ًال مل حيصل
إن جترأ عنصر أمين أو عسكري أو أي
صفة حيملها حبرق رواية ألديب عراقي
بدعوى انها مكتوبة باللغة العربية كما
وتسرب الينا .
ظهر يف أول األمر
ّ
واضاف :يف األمر (حدث) آخر مل نعرفه
حتى اآلن  ،ويف املوضوع (قصة)
مريبة أكاد أتوصل اليها جبهود ذاتية
 ،وأظن األمر ليس عفويًا  100%كما
كنت أعتقد واعتقد غريي ،ليس عفويًا
جدًا أن يطلبوا من السائق على الفور
أن يعطي لعناصر السيطرة ما حيمله
من نسخ من رواية « عذراء سنجار»
ويضعونها يف حمرقة صغرية وعلى
الفور أيضًا ..
وتابع :سرعة الفعل وتنفيذه هو ما يثري
الشكوك  ،وارتباك السائق الذي محل
النسخ بشكل عفوي وطبيعي  ،وخوفه
حتى هذه اللحظة ما يعزز الشكوك يف
(نوع) الكالم والتوبيخ الذي ّ
تلقاه من
عناصر السيطرة ..
وأوضح  :حرق «عذراء سنجار» يف
هذه احلالة يشبه حرق الطيار األردني
الشهيد « معاذ الكساسبة» وال
تستغربوا مثل هذا التشبيه الصعب
 ..فالشهيد الكساسبة روح وعذراء
سنجار روح  ..انها روحي  ..وروح
األيزيديني وروح أدباء العراق وروح
العراقيني املظلومني يف كل مكان
على هذه األرض ..
وختم بالقول  :على وزير الثقافة
حيرك نفسه قليال
األستاذ فرياد أن
ّ
..فالقضية ليست شخصية بالنسبة لي
 ..انها قضية أخالق أدبية يف مكان
سياحي وواجهة عراقية وعربية ..حرق
كتاب ليس سهال باملعنى الرمزي

حرق الكتب وحرق األفكار..

من جانبه اكد احتاد االدباء والكتاب
يف العراق ان هذه سابقة خطرية،
وقال االديب علي الفوزار ،عضو
اهليأة االدارية لالحتاد  :حرق الكتب
نوع من االستبداد ،وممارسة يف تعديم
الفكر واحلوار ،وإعادة قهرية لثقافات
اجلماعات اليت التؤمن باالختالف ،وال
بالتنوع..
واضاف :ما محلته األخبار عن قيام
بعض رجال السيطرة يف اربيل
حبرق رواية الكاتب العراقي املعروف
وارد بدر السامل متثل سابقة خطرية،

وموقفا ينبغي الوقوف عنده ،ومعاجلته
بروح املسؤولية ،ومبشروعية احلرية
بها
يتنادى
اليت
والدميقراطية
اجلميع..
ميس
احلدث
احلادثة/
هذه
:
وأوضح
ّ
ميس
مثلما
العراقية،
ثقافتنا
جوهر
ّ
جوهر حرية الرأي والتفكري ،والذي
نعتقد أن حكومة اقليم كوردستان
أكثر حرصا يف تكريسه ويف الدفاع
عنه ،السيما وأن الرواية تعاجل
قضية انسانية خطرية تتعلق جبرائم
داعش خالل احتالهلا ملدينة سنجار
العراقية ،واليت تعرض مواطنوها اىل
أبشع عمليات القهر والقتل والطرد،
موضوعهن
ومنهم النساء الالئي أصبح
ّ
شأنا دوليا ،وموضوعا حقوقيا تعرفه
املنظمات الدولية..
ووتابع  :صورة عذراء سنجار هي التعبري
الواقعي والسردي عن هذه املشكلة
االخالقية واالنسانية واحلقوقية ،وقد
مارس الروائي حقه التعبريي يف
مقاربتها من منطلق معايشتها ألبناء
سنجار يف مهاجرهم ،ومن منطلق
انتمائه العراقي ومسؤوليته يف الدفاع
عن مواطنيه وعن قضاياه..
وختم بالقول  :نرجو من السيد رئيس
اقليم كوردستان االستاذ مسعود
برزاني ومن السيد رئيس الوزراء
يف االقليم االستاذ جنريفان برزاني
ومن السيد وزير الثقافة يف االقليم
التدخل مباشرة لتقصي هذا املوضوع
والوقوف عند أسبابه حتى اليتكرر ،النه
موضوع خيص قضايا حقوقية ووطنية،
وكوردستان بيت رحب للحرية نأمل أن
تتجد اجلهات املعنية االجراءات املناسبة
حبق مرتكيب هذا اجلرم الثقايف..

دعوة اىل تظاهرات

فيما طالب االديب علي لفته سعيد
رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء
ورئيس اقليم كردستان ووزير الثقافة
و رئيس احتاد االدباء والكتاب يف
العراق والسكرتري الصحفي لرئيس
اجلمهورية ورئيس احتاد األدباء العرب
للتدخل  ،وقال  :مل نعتد ان تقوم
عناصر من األمن حبرق كتب ألديب
عراقي معروف ميثل يف أدبه العراق
وميثل االدباء حبرفه وإبداعه ومل
يسبق ان حصل هذا يف تاريخ العراق
ولكنه حصل يف إحدى سيطرات ما
بعد التغيري جنوب اربيل عند املدخل
الذي كنا نتمنى اال يكون بيننا وبني
اربيل العراقية اليت حنب ،وقد قام
احد عناصر نقطة التفتيش وال اريد
ان امسيها احلدود حبرق رواية ( عذراء
سنجار ) لوارد بدر السامل وهذه تعد
جرمية ليس حبق االبداع الشخصي
لوارد النه ال ميثل نفسه بل هو اعتداء
وجرمية لالدب العراقي كافة سواء

منه ما مكتوب باللغة العربية ام ابلغة
الكردية او اية لغة عراقية يف خارطة
الروح العراق.
واضاف:لذا فاننا ندعو مجيع اجلهات
اىل اعتقال من قام حبرق الرواية ومن
امر بها وساند يف السيطرة،وانزال
اقسى العقوبات االدارية حبقهم مجيعا
و اصدار بيان اعتذار فوري من قبل
السلطات احمللية يف اربيل ومن ميثل
نقطة التفتيش.
وختم بالقول  :يف حالة عدم تنفيذ هذا
النقاط فاننا نطالب االدباء واملثقفني
واملبدعني العراقيني اىل اخلروج
بتظاهرة يف كل احملافظات يف وقت
واحد وان تكون يف بغداد امام مبنى
رئيس اجلمهورية
اما االديب ئاوات حسن أمني فقال :
الكتاب  ..هي جودة الروح البشرية
منذ األزل  ،وخصوصا أذا كانت كتابا
سرديا  -روائيا -وأنا فرحت كثريا
بصدور رواية صديقي املبدع ( وارد
بدر سامل ) عذراء سنجار  ،وفرحت أكثر
بان الرواية يتناول مأساة اليزيديني ،
أبناء شعبى األعزاء .
واضاف :حنن يف السابق ّ
كنا نعتب
على مثقفي بقية الشعوب وخصوصا
شركائنا يف الوطن جتاهل مأساتنا ،
وها قد مت ماكنا نبتغي  ...ولكن أسفي
بأنين مسعت بأن الرواية قد منعت من
دخول أربيل  ،وأحرقت عند بوابتها ..
من قبل شخص يف السيطرة  ،أمتنى
بان يكون اخلرب كاذبا  ..وأمتنى أكثر
بأن اليكون مع سبق اإلصرار والرتصد
من قبل ابو السيطرة .النه أبدا المينع
دخول كتاب من دخوهلا اىل قلوب قرأها
خصوصا لكاتب وروائي حبجم وارد بدر
سامل ،وأن منع الرواية يكون معيبا
على القائمني ملعرض أربيل الدولي
للكتاب ألن رواية ( عذراء سنجار ..
دخل قلوب من بوابة الوجدان  ...قبل
بوابة السيطرة
يذكر  ..ان رواية « عذراء
سنجار» الصادرة حديثا عن دار
منشورات ضفاف ..هي أول رواية
عراقية وعربية تتحدث عن املأساة
اليت تعرض هلا األيزيديون العراقيون
حينما احتلت داعش ( ومن معها من
اخلاليا العربية النائمة) مدنهم وقراهم
يف أبشع صور اإلبادة والغزو والسيب
واخلطف وامتهان كرامة اإلنسان
ومعتقده ودينه ..
تقع الرواية يف  408صفحة وهي اجلزء
األول من ملحمةعراقية أطمح أن تسلط
الضوء على هذه النكبة اجلماعية اليت
تعرضت هلا طائفة عراقية مساملة حينما
توفرت ظروف الغزو الداعشي من غدر
وخيانة وضعف الدولة الطائفية لتحدث
هذه املأساة املروعة اليت ما تزال
قائمة بالرغم من حترير سنجار .

كانت نسخة جملدة باناقة من اعمال
وليام شكسبري الكاملة تقف جبانب
منظار االوبرا ومنديل حريري ازرق
ووردة .وعلى اجلدار صورة منزل
الرئيس االمريكي توماس جيفرسن
ومقالة مقصوصة من صحيفة عن
«فريق عموم امريكا لكرة القدم».
ُ
وترى ايضا رقعة محراء تقول «كوكا
كوال  5سنت»  ،وقنينة كوكا كوال
مفتوحة وظل فتاة حتتسي املشروب.
ويقول التعليق عل الصورة «العطش
ايضا يبحث عن اجلودة»  ،وهو
مقتبس من اعمال شكسبري .تبني هذه
الصورة كيف وظفت صناعة االعالن
االمريكية شكسبري الضفاء مسحة
من الرقي على االنفجار االستهالكي
الذي حدث يف الواليات املتحدة بعد
احلرب .واعالن اعالن كوكا كوال هذا
الذي يعود اىل عام  1949واحد من
مجلة منتجات ثقافية يضمها معرض
«شكسبري امريكا» الذي يقام يف
واشنطن مبناسبة ذكرى مرور 400
سنة على وفاة الشاعر يف نيسان/
ابريل  .1616وقالت مسؤولة املعرض
جورجينا زيغلر وهي تتطلع اىل اعالن
كوكا كوال «أليست هذه حلظة ثقافية
مثرية  ،جتمع كل هذه األشياء؟
فالكوال شعبية لكنها راقية ايضا ميكن
ان يتمتع بها رواد االوبرا ومجهور كرة
القدم  ،كما انها امريكية جدا واعتقد
ان هذه مادة اعالنية َّ
أخاذة تقول
الكثري عن دور شكسبري يف اجملتمع
االمريكي».
وكان شكسبري ظهر يف الواليات
املتحدة بوصفه بائعا متجوال آالف
املرات يروج منتجات امريكية من
ماكنات اخلياطة اىل سروايل اجلينز
 ،من سنارات الصيد اىل البرية
والويسكي  ،ومن مشروب مكافحة
السعال اىل السيارات واهلواتف
اخللوية .وظهرت اول صورة عرفتها
امريكا عن شكسبري يف اعالن
لرتويج منتجات شركة قرطاسيات
يف فيالدلفياُ .
ونشرت الصورة يف
عدد صادر عام  1787من «اجمللة
الكولومبية» تضم حمتوياته مقاالت
مثل «رسالة يف مديح الضحك» و»حل
نزوي ملشكلة بروميثيوس القدمية»
و»ابيات كتبها جنتلمان فرنسي
موجهة اىل فراشه» .وهذه الصورة
ايضا موجودة يف معرض واشنطن.
ونقلت صحيفة الغارديان عن مسؤولة
املعرض زيغلر قوهلا «ان شكسبري
كان دليل رقي واناقة وهذا هو مربر
غالبية االعالنات اليت تستخدمه .إذ
كان شكسبري شيئا يعرفه كثريون
وقتذاك  ،كان جزء من احلياة اليومية.
مل يكونوا يتعلمونه يف املدرسة كثريا
لكنهم كانوا حيفظون اخلطابات يوم
كانت البالغة بالغة األهمية».
ويضم املعرض بشاشاته اللمسية
اعالنات تلفزيونية خمتلفة  ،احدثها

اعالن عن مالبس رياضية يقول «ان
شكسبري كان خمطئا» .ففي رد على
عبارته الشهرية «العامل كله مسرح
ومجيع الرجال والنساء ما هم إال
ممثلون عليه» يقول املمثل جيمي
فوكس يف االعالن ان شكسبري مل
يلتق جنم كرة السلة االمريكي ستيفن
كاري الذي كان فنانا على الساحة كما
كان ممثلو شكسبري على مسرحه.
ويالحظ ان افتتان امريكا بشكسبري
ُ
أقدم من عمر اجلمهورية نفسها .فمن
األعمال اليت يضمها املعرض أقدم
وثيقة تؤكد ُملكية طبعة من اعمال
شكسبري يف «العامل اجلديد» .وتظهر
الوثيقة يف ترمجة انكليزية عام 1673
لشهادة ُ
امللكية العائدة اىل امليجر
ادوارد دايل وهو َمَلكي هرب اىل امريكا
بعد احلرب األهلية االنكليزية .وحني
ثار املستوطنون على احلكم الربيطاني
وضرائبه القاسية فأشعلوا بذلك حرب
االستقالل  ،وظف الثوار والربيطانيون
على السواء تساؤل هاملت الشهري يف
معركتهم .وكتب وطين ثائر عام 1770
«ان تكون الضريبة أو ال تكون؟ هذا
هو السؤال» يف حني اعرب حمافظ
َمَلكي عن تردده بشأن املشاركة يف
مقاطعة البضائع الربيطانية عام 1774
قائال «ان تشارك أو ال تشارك؟ هذا
هو السؤال» .وخالل احلرب األهلية
االمريكية يف ستينات القرن التاسع
عشر كان اجلنوبيون والشماليون
يقدمون مسرحيات شكسبري خالل
اسرتاحة احملارب بني املعارك .ويضم
املعرض صورة فوتوغرافية من عام
 1864واعالنا نيويوركيا عن مسرحية
يوليس قيصر بطولة جون ولكيز بوث
وشقيقيه جلمع تربعات من أجل اقامة
متثال لشكسبري .وبعد ستة اشهر قام
بوث باغتيال الرئيس ابراهام لنكولن
يف مسرح فورد يف واشنطن .ويضم
املعرض ملصقات تعلن موت الرئيس
بعبارات مقتبسة من ماكبث.
ويضم املعرض رسوما كاريكاتريية
وكتبا ومواد اذاعية وازياء مسرحية.
ومن املعروضات غري املتوقعة صورة
جندي امريكي يف فيتنام حيمل نسخة
من مسرحية «ترويض الشرسة» ربطها
على خوذته .وصدرت طبعة خاصة
باجليش االمريكي ملسرحية هنري
اخلامس خالل احلرب العاملية الثانية
ُ
وأعيد طبعها للجنود االمريكيني يف
العراق .ولكن الكاتب اندرو دكنسون
الحظ ان شكسبري كان عند شركات
االعالن بصفة خاصة طريقة للتعبري
عن اجلودة والرقي وكأنها تقول «ان
من يكون ذكيا مبا فيه الكفاية لقراءة
اعمال شكسبري فهو ذكي مبا فيه
الكفاية لشراء منتجاتنا» .واشار اىل
اعالن لسيارات فورد من عام 1964
يطلق على موديالت الشركة امساء
شخصيات مأخوذة من مسرحيات
شكسبري مثل كليوباترا وكورتينا.
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

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

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان
يقدم لزبائنه
الكرام أشهى األطباق
اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة
سريعة ..جلسة
مرحية ..معاملة
ودودة ..خربة طويلة

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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ملبورن

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
.2016 فيكتوريا لعام
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
 فيكتوريا برئاسة السيد- مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
.غنيم فضول

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

 سنة25  و18 على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
:ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم
0447176293

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

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


Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
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<ÌÈﬂ”
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FFF

›‡

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

Email: employment@ipssecurity.com.au

Hatem Electrical Contracting

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

ëÏmÏm@Úè

bÓ€a6éa@¿@∂
نتعهد
أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية

ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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نجــوم

النجمات العربيات يتخلني عن أظافرهن

اظافر مرييام فارس

رغم سعادتها حببّها اجلديد ..مريم أوزيرلي ختسر مليون دوالر

مريم اوزلي

اظافر مايا دياب

اظافر هيفا وهبي

اظافر شريين عبد الوهاب

تعددت أشكال األظافر الطويلة ،من املربومة إىل املربعة ،وتنوعت
طرق تطبيق الطالء ،مبا يناسب طول األظافر .لكن التبدل بدا
واضحًا هذا الفصل ،وأصبحت األظافر الطويلة صيحة قدمية غري
صاحلة .وانتشرت األشكال الفنية على األظافر القصرية املقلمة
بشكل مربع أو مربوم طبيعي .لذلك ختلت غالبية النجمات العربيات
عن أظافرهن الطويلة ،وجلأن إىل الكالسيكية يف طالء األظافر.
اعتمدت ّ
كل من امييه صياح ،كارال حداد وهيلدا ،اللون األسود
على أظافرهن القصرية املقلمة بشكل مربع .يف حني أن مايا
دياب ،اليت استخدمت اللون عينه ،مل تستطع بسهولة أن تتخلى
عن أظافرها الكبرية جدًا ،بل اكتفت بتقصريها قلي ًال.
وها هو اللون األمحر ينتشر على أظافر نوال الزغيب ،مرييام فارس،

مريم اوزلي مع حبيبها الجديد

اظافر كارول سماحة
سريين عبد النور وشريين عبد الوهاب .وكان الالفت نعومة أيديهن
مع األظافر القصرية املربودة بشكل ناعم جدًا.
وإذا كنت تبحثني عن قمة الكالسيكية يف أظافرك ،إليك طريقة
كارول مساحة يف برد أظافرها بشكل مربع مع الطالء النيود.
أما أحالم وهيفا وهيب ،اللتان لطاملا متيزتا بأطول األظافر واخرتاع
ابتكارات فنية عند تطبيق الطالء ،ها هن حيافظن على األظافر
الطويلة لكن أقصر من اليت كانت سابقًا ،مع تطبيق الطالء
الفرنسي الناعم.
أو ً
ال ،ومن
بعد متابعة أظافر النجمات ،ستحتاجني إىل قص أظافرك ّ
ثم شراء طالء أظافر باللونني األمحر واألسود.

مقربون من املمثلة الرتكية مريم أوزيرلي أنها سعيدة جدًا يف
اكد ّ
حبها اجلديد مع الشاب الوسيم ألب أوزجان ،الذي تعيش معه حاليًا
أحلى أيامها.
وقد أكدت مريم أن ألب منحها إحساسًا باإلستقرار واألمان افتقدته
طوي ًال يف اسطنبول إثر ختلي حبيبها السابق رجل األعمال اهلارب من
القانون الرتكي جان أتيش عنها وعن ابنتهما الرا.
وقد شوهد احلبيبان معًا قبل أيام يف أحد مقاهي مركز (زورلو
سنرت) التجاري يف اسطنبول مع صديقني مشرتكني هلما.
وقد رصدت عدسات املصورين مريم تنظر مبحبة عميقة حلبيبها
اجلديد ،رغم أنها رفضت بأسلوب حاسم التحدث مع الصحافيني
متمنية منهم إحرتام خصوصيتها.
وجاء كشف مريم أوزيرلي يف هذا الوقت بالذات ،ردًا فعليًا على
شائعة تفكريها جديًا بهجرة تركيا جمددًا على غرار ما فعلت يف
عام . 2013
ويتمنى أصدقاء مريم املقربون أن ال خييب احلبيب اجلديد أملها
وحيطم قلبها.
من جهة ثانية ،وبعد نشر صحيفة «حرييت» الرتكية خرب ختلي
ماركة جتارية أخرى عن مريم بعد ماركة «إيليدور» اليت استبدلتها
باملمثلة الصاعدة إيلتشني ساجنو ،وهي نفس الشركة اليت أعلن
والد مريم حسني أوزيرلي يف حفل افتتاح فيلمها «جرح أمي» أنها
وقعت عقدا إعالنيا معها قيمته مليوني ونصف مليون لرية تركية
أي ما يقارب املليون دوالر ،أصدر مدير أعمال مريم أوزيرلي بيانا
رمسي ينفي إلغاء الشركة لعقدها اإلعالني مع مريم ويؤكد أنه
ال يوجد عقد رمسي موقع بعد بني الطرفني ،وإمنا حدث تفاوض
لتكون الوجه اإلعالمي للماركة يف ربيع وصيف  2016لكنها غريت
برناجمها وقررت أن تكون مريم أوزيرلي وجهها اإلعالمي يف موسم
شتاء وخريف  ،2017وما زال التفاوض مستمرًا مع الشركة ومل
حيسم بعد يف إتفاق نهائي.
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مجتمع وأسرة

 5إشارات تدل على رغبة زوجك يف إقامة
عالقة محيمة

«إن اللبيب من اإلشارة يفهم» ،هذه املقولة يطبقها الرجال يف
كثري من األوقات؛ معربين بعدة إشارات عن رغبتهم يف إقامة
عالقة محيمة مع زوجاتهم ،فأحيانًا يطلب الرجل زوجته ملمارسة
العالقة احلميمة معها ،ويف أحيان أخرى يقوم بإصدار إشارات؛ لكي
تستشعر الزوجة رغبة زوجها بها ،ويعود ذلك إىل اختالف طبيعة
الرجال ،أو احلالة النفسية واملزاجية لدى الرجل.
املستشار النفسي منتصر نوح يوضح لك يف ما يلي تلك اإلشارات،
اليت تعرب عن رغبة زوجك يف إقامة عالقة محيمة:
يقول منتصر نوح :إن العالقة احلميمة مصدرها من املخ ،وتتأثر
باحلالة النفسية لدى الرجل ،وتقلب مزاج الرجل ال يعين عدم رغبته
يف ممارسة احلب معك ،وإمنا قد ال يفصح قو ً
ال برغبته بك ،وقد
ِ
معك
يقوم ببعض األفعال اليت توضح رغبته يف ممارسة العالقة
لتقتحميه يف الوقت املناسب ،مشريًا إىل أن أشهر تلك اإلشارات
هي:
• حماولته إلعداد الطعام
ِ
وجدت زوجك يريد إعداد الطعام ،فهذه إشارة إىل رغبته
إذا
بالعالقة ،وهو بذلك حياول أن يبقى حولك وأمامك لالحتكاك بك،
وتعبريًا عن مدى اهتمامه بك ،ويف هذا الوقت ال تعارضيه ،بل
اتركيه يفعل ما حيلو له ،وقد يرتكب خسائر فادحة يف مطبخك،
لكنه سيحاول إصالح كل شيء يفسد ،وهذه الفرصة مناسبة
لتتأنقي وتتجملي باملالبس اليت حيبها؛ إعالنًا منك بأنك موافقة على
تبادل العالقة احلميمة معه.
• مشاركتك باللعب معه
هنا قد يطلب زوجك أن تشاركيه يف لعبة ما على اللوائح الذكية أو
من خالل «البالي ستيشن» ،وهو يعلم متامًا أنك ال جتيدين اللعب،
ولكنه يعلن ِ
لك بهذه اإلشارة عن رغبته يف إقامة عالقة محيمة معك
بشكل لطيف ،فاللعب بالتأكيد سيكون فيه ضحك ومزاح من خالله
ستبدأ املالطفة واملالمسة اليت تصل بزوجك إىل هدفه ،وهو إقامة
عالقة محيمة معك ،يف ذلك الوقت ال تنفريه ،وجتاوبي معه حتى
ِ
كنت منشغلة ،ووافقي على اللعب مباشرة ،فذلك ميثل إشارة
إن
ِ
لك أيتها «اللبيبة».
• سحر املوسيقى
ِ
وجدت زوجك يقوم بتشغيل موسيقى رومانسية كالسيكية وليس
إذا
أغاني ،ففي ذلك إشارة منه يبثها لك؛ حتى تستقبليها وتضبطي
َ
تردد موجته ،ومساعه ملوسيقى هادئة وناعمة يعين انتشار األجواء
الرومانسية يف البيت واحتياجه لك ،عندها ال ترتددي واستمعي
معه ،وضعي أيضًا موسيقى يف نفس السياق؛ لتتبادال احلس
ِ
أمسكت بيديه لترتاقصي معه على تلك
الذوقي معًا ،وال حرج إن
النغمات ،واتركي الباقي عليه.
• نوعية الطعام
إذا طلب منك زوجك على الغداء اإلكثار من اللحوم احلمراء أو
ِ
معك،
املأكوالت البحرية ،فهذه إشارة منه لرغبته يف ممارسة احلب
فقومي بإعداد األصناف اليت طلبها ،وال تنسي إضافة ملساتك
الرومانسية على طاولة الطعام من مشوع وورود ،وارتدي أفضل
ِ
ِ
سواك،
لديك ،وحينها سيرتك الطعام وينسى طلباته ولن يرى
ما
ِ
ِ
وترمجتها بالشكل الصحيح.
فهمت إشارته
فهو سيفهم أنك
• إثارة املشاكل
يف أوقات كثرية ،وبدون مربرات يستيقظ الزوج يف يوم إجازته
بشكل خاص ،ويبدأ باختالق املشاكل ،وإثارة بلبلة يف البيت،
وكأنه طفل مشاغب ،وستجدينه يتنقل بني الغرف من دون سبب،
يف هذا الوقت اعلمي بأنه يريد أن حتتويه يف أحضانك؛ لتهدئة
توتره وممارسة احلب معك؛ لينسى ضغوطه ومشاكله من خالل
اجلنس ،فالرجل تتحسن حالته املزاجية باجلنس ،ولديه القدرة على
إقامة عالقة محيمة معك حتى وإن كان على خالف معك ،وهو بعكس
املرأة اليت ال تستطيع القيام باجلنس من دون حل املشكلة أو ً
ال،
فاجلنس لدى زوجك حيل كل مشاكله.

رأيت أخيت يف صور فاضحة ومواعيد
مشبوهة ..كيف أتصرف؟

هذه املشكلة ليست للنشر أمتنى أن تردي لي برسالة خاصة ..يف
احلقيقة أنا لست مراهقة ،ومشكليت من نوع آخر ،مل أجد من آخذ
مبشورته ألتأكد من التصرف الصائب ،ولكيال أقع يف اخلطأ.
أنا عمري  24سنة ،لدي أخت تصغرني بـ 6سنوات ..كنت على
علم بأنها على «عالقة» مع شاب يتجاوز الـ 38من العمر ،أي أنه
يكربها بـ 20سنة.
ومصطلح عالقة ،قصدت به جمرد مكاملات هاتفية ،ال يتجاوز األمر
أكثر من ذلك ،هذا ما كنت أعتقده .جن جنوني عندما اكتشفت
األمر؛ خاصة أني مل أعلم باملوضوع منها مباشرة ،رغم أن عالقتنا
جيدة جدًا ،وخنرب بعضنا كل شيء تقريبًا ،أو هذا ما كنت أعتقده.
ال أريد اإلطالة جدًا؛ فقد ميتد حديثي لصفحات ..سنحت لي
الفرصة منذ قليل بأن أدخل إىل حمادثاتها مع ذلك الشاب على أحد
التطبيقات  -رغم أني مل أكن يومًا مع أسلوب التجسس والتلصص
هذا -كل ذلك كان مبحض الصدفة ....وجدت هلا صورّا فاضحة جدًا
كانت قد أرسلتها له ،واكتشفت أيضًا أن «املشوار إىل صديقتها»
الذي أقنعت أمي لكي تذهب إليه منذ شهر ،والذي أقنعت أبي
بإيصاهلا إليه ،مل يكن إال نصف «املشوار» فقط .فقد كانت على
اتفاق مع الشاب بأن ّ
يقلها من نفس املكان لتختلف الوجهة ،ولكن
إىل أين؟ ال أعلم!!! كل هذا حدث خالل دقائق معدودة ،مل أستطع
معرفة أكثر من ذلك؛ فقد كنت على عجلة من أمري قبل أن تكتشف
أن هاتفها معي ..أشعر بصدمة وخيبة ال توصفان ..األرض تدور
بي وال أعلم ماذا أفعل..
ال أستطيع إخبار أمي بشيء؛ فأنا أخشى أن يصيبها أي مكروه
تقصر يومًا
ال مسح اهلل -إن علمت ..حنن عائلة حمافظة ،وأمي ملّ
برتبيتنا وخاصة أخيت .فلطاملا كانت أمي متقبلة وتقدم على احلديث
معها ونصحها باستمرار ...ال يوجد لنا أخت أكرب ..واملوضوع حرج
ِ
أرجوك ساعديين ..ما هو
أي أحد آخر به...
جدًا ،وال ميكنين إخبار ّ
التصرف الصحيح..
النصائح واحللول:
 1ـ أو ً
ال أحيي فيك يا ابنيت وولي هذا احلرص وهذه الشهامة أيضًا،
وقد تأكدت من حكمتك ،وهلذا أنصحك بالتالي:
 2ـ بإمكانك يا حبيبيت أن تلعيب دور األم وتواجهي أختك بقوة
وصراحة وحزم؛ لتمتنع فورًا عن هذا التهور املشني ،وتكتفي من
الغنيمة باإلياب كما يقال؛ فما فعلته وما ختشني أن تستمر به،
خطري جدًا وال بد من إيقافه.
 3ـ رمبا ال أتفق معك بعدم إخبار والدتك مبا حدث ،ولكن رمبا ختاف
أختك من جمرد تهديدك هلا بأنك ستخربين أمك باألمر ،وستتحمل
هي املسؤولية إن حدث للوالدة مكروه ،ال مسح اهلل ،بسبب اجنراف
االبنة الضالة وتهورها.
 4ـ هذا اقرتاح جيب أال تصربي عليه؛ ألن الوقت ليس يف صاحل
أحد ،وقد يكون تهديدك هلا بالتوقف عن لقاء هذا الرجل مفيدًا
ورادعًا أيضًا.
 5ـ هذا أقل ما ميكن أن تفعليه ،ولكن بسرعة وحسم ،واالستمرار
يف حماصرة أختك بالنصيحة واحلكمة والتضييق على حتركها ،وهنا
أقول إن على أمك التدخل أيضًا؛ ألن خوفك عليها لن يسبب خسارة
حبجم اخلسارة اليت ستحدث لو واصلت أختك غيها وتهورها ،ال
مسح اهلل.
 6ـ تذكري يا حبيبيت ،أن أمك سيدة حكيمة ومتفهمة كما تقولني،
وهلذا صارحيها بلطف ،وشكلي معها فريقًا حلماية أختك؛ فهي حقًا
حتتاج إىل الرعاية والتوعية أكثر من التأنيب نظرًا لصغر سنها؛
فهي يف الثامنة عشرة ،ويغريها طيش األنوثة بالقيام مبثل هذه
األفعال ،وهي على األغلب تظن أنها تقلد النجمات الشهريات؛
فساهمي مع والدتك يف محايتها باالحتضان واإلقناع واحلصار يف
الوقت نفسه.
 7ـ تشكيلك مع والدتك جبهة ردع ألختك ،هو احلل األمثل يف
اعتقادي ،وميكنك أن تصلي إليه عرب اخلطوات اليت ذكرتها لك،
ولكن بسرعة ،وفقك اهلل.

كيف تتخلصني من الدوار
والغثيان يف محلك؟

بعد مرور أسبوعني على احلمل ،مبجرد أن تستيقظ احلامل فقد
تشعر باجلفاف والغثيان؟ الدكتورة رويدا نهاد إدريس املتخصصة
الغذائية تقدم لك النصائح اليت تساعدك على جتنب
يف الفلسفة
َّ
هاتني املشكلتني
جفاف
أنت مصابة باجلفاف ،ويبدو أنك ال تشربني القدر الكايف من املاء،
فتعودي عليها قبل احلمل.
العالج
 اشربي  8أكواب يوميًا من املاء ،وجربي العصائر فقد حيالنمكان بعضهما.
ـ أضيفي الليمون إىل ماء الشرب ،فهو سيسهل نزول املاء للمعدة
ما خيفف شعورك بالغثيان.
ـ اشربيه مع مكعبات الثلج.
ـ تناولي األغذية الغنية باملاء كالفاكهة.
ـ ال تشربي املاء على معدة خاوية.
غثيان
يصعب منع اإلصابة به فهو جزء طبيعي وعادي من احلمل .ولكن
ابتعدي عن عصري الربتقال واألمحاض اليت تهيج املعدة ،وعن
تناول املشروبات أو األطعمة الساخنة صباحًا أو السكريات وكذلك
األطعمة احلريفة.
العالج
ـ تناولي طعامك ببطء .وهي ست وجبات صغرية على مدار
اليوم.
ـ تناولي قطعة بسكويت مملح أو بقسماط قبل النهوض من السرير،
وأجلي أي مشروبات فور االستيقاظ من النوم.
ـ املثلجات واألطعمة الباردة كاجليلي واملهلبية واآليس كريم؛
تساعدك يف التخفيف من الشعور بالغثيان.
 تناولي املوز ،فحبة واحدة منه يوميًا يقي احلامل من القيءوالدوخة.
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تطوير فندق حتت املاء يف حمجر
مهجور يف الصني

يتم يف الوقت احلالي تشييد فندق مخس جنوم بغرف توجد حتت
املاء يف أحد احملاجر السابقة .ومن املنتظر ،حبسب ما ذكرته
التقارير الصحفية بهذا اخلصوص ،أن يتم تزويده بـ  383غرفة
للضيوف يف طابقيه املوجودين حتت املاء.
ويقع ذلك الفندق الذي أطلق عليه لقب فندق احملجر ،والذي
تطوره شركة شيماو العقارية الصينية ،يف منطقة سونغ جيانغ
التابعة ملدينة شانغهاي بالصني .ورغم حقيقة أنه لن يفتتح حتى
العام املقبل ،إال أنه بدأ حيظى بالفعل بقدر كبري من االهتمام.
وتتسم تلك املنطقة اليت يوجد فيها الفندق جبماهلا الطبيعي ،حيث
توجد هناك شالالت وتالل ،ويهدف تصميم الفندق لعكس املناظر
الطبيعية اجلميلة لذلك احملجر الذي يقدر عمقه بـ  90مرتًا .ومن
املنتظر أن يدار الفندق من جانب شركة انرتكونتيننتال باعتباره
منتجعا ميكن استخدامه يف متضية أوقات الفراغ والرياضة.
كما يتوقع ذلك الفندق األكثر توافقا مع معايري احلفاظ على البيئة
بفضل استخدام الطاقة احلرارية األرضية والطاقة الشمسية.
وسيكون مبقدور األشخاص الذين سيوجدون يف الفندق امكانية
االستمتاع مبنظر الشالل املتتالي من أعلى احملجر حلمام السباحة
املوجود باألسفل ،فضال عن استمتاعهم بالعمارة موجية الشكل
املميزة.
وسيضم الفندق املستقبلي مناطق عامة حتت املاء ،غرفا للضيوف
ومنشآت خاصة باملؤمترات ميكنها أن تستوعب ما يصل لـ 1000
شخص ومراكز ترفيه ورياضة.
وسيوجد غي الطابقني املوجودين حتت املاء مطعم وغرف للضيوف
تواجه مربى مائي عمقه  10أمتار .وسيضم الطابق األكثر اخنفاضا
جممعا ترفيهيا حبمام سباحة.

قصر الفقراء املتهالك يف كمبوديا

يعترب املبنى األبيض املتهالك الذي يوصف بـ قصر الفقراء يف
كمبوديا من أشهر املباني هناك ،ويقال إن  50أسرة غادرته بعد
أن ظهر صدع كبري يف بيت الدرج.
وهناك بعض األسر اليت باعت ممتلكاتها وهناك أسر تركتها
ومل حتصل على أي مقابل ،لتخوفها من احتمال أن تنهار شققها
املتصدعة يف نهاية املطاف .ولفتت بهذا اخلصوص صحيفة الدايلي
ميل الربيطانية إىل أن ذلك املبنى املوجود يف حي بنوم بنه الفقري
كان يشكل من قبل أوج احلياة العصرية – ذ كان أول جممع متعدد
الطوابق جملموعة منوعة من السكان متوسطي ومنخفضي الدخل،
بدءا من املوظفني احلكوميني وانتهاء بالفنانني ،لكنه يعد اليوم
واحدًا من آخر اآلثار يف البالد.
وتبدو جدران املبنى البيضاء وامضة من صور األبيض واألسود اليت
التقطت للمبنى عند اكتمال عملية بنائه عام  ،1963ورغم مغادرة
معظم املوظفني احلكوميني من هناك ،إال أنه ال يزال مسكونا ،لكن
أغلب من يقطنونه اآلن هم من الراهبات ،مالك األعمال والعاهرات
وجمموعة من الشخصيات اليت حتظى بسمعة مرتدية.

أغلى دولة يف العامل وأرخصها ناطحة سحاب على شكل أفعى!
للسياح

احتلت إمارة دبي املركز األول عامليا كأغلى وجهة سياحية يف
العامل وفق تصنيف املوقع العاملي « »Hoppa.comاملتخصص يف
سرب أرخص الوجهات السياحية وأغالها.
وضمت الدراسة أشهر  46وجهة سياحية يقصدها السياح ،مصنفة
حسب معايري الكلفة اإلمجالية للفرد مبا يف ذلك سعر فنجان
القهوة ،ومتوسط سعر اللرية الفندقية ،وكلفة سيارات األجرة
«التكسي» ملسافة  3كم ،إضافة إىل سعر الوجبة لشخصني.
وبلغ متوسط كلفة قضاء يوم سياحي واحد يف دبي حنو  279يورو،
تشمل سعر مبيت الليلة الواحدة يف فنادقها ،اليت بلغ متوسطه
زهاء  214.81يورو ،كما سجل متوسط سعر فنجان القهوة حوالي
 3.82دوالر.
وحلت نيويورك األمريكية املشهورة بوجباتها الشهية يف املركز
الثاني عامليا بعد أن بلغ متوسط سعر وجبة الطعام فيها لشخصني
زهاء  54.93يورو ،تلتها بوتسوانا يف املركز الثالث ،إذ بلغ
متوسط سعر اليوم السياحي فيها حنو  210.30يورو ،فيما هي
األرخص من حيث متوسط كلفة سيارات األجرة الذي بلغ حوالي
 0.73يورو ملسافة  3كم.
واحتلت مراكش املركز الثاني عربيا يف تصنيف املدن السياحية
بعد دبي ،والرابعة عامليا ،استنادا إىل متوسط كلفة الليلة الواحدة
يف أحد فنادقها واليت تبلغ حنو  155.27يورو .واملدهش يف
مراكش أنها احتلت املركز األول بني املدن السياحية يف أرخص
وجبات الطعام إذ بلغ متوسط سعر الوجبة الواحدة لشخصني حنو
 10.18يورو.

العثور على نسخة من أعمال شكسبري
جبزيرة اسكوتلندية
عن
كشف
جمموعة من أعمال
املؤلف املسرحي
الربيطاني األشهر
وليام شكسبري
يف أحد املنازل
يف جزيرة بيوت
غرب
مشال
إ سكو تلند ا ،
تعود إىل العام
ووثق
،1623
ا أل كا د مييو ن
ا لرب يطا نيو ن
لنسخة
ا
ووصفوها بأنه
«كشف مثري ونادر».
وذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي.بي.سي» ،أن هناك 230
نسخة من األعمال اجملمعة لشكسبري ومن بينها نسخة لدى جامعة
أوكسفورد واليت بيعت مببلغ  3.2مليون إسرتليين.
ونقلت اإلذاعة عن مدرسة الدراسات املسرحية لشكسبري يف جامعة
أكسفورد إميا مسيث« :لقد وجدنا النسخة من أعمال شكسبري اليت
مل نكن نعلم على اإلطالق أنها توجد يف هذا املكان» ،مضيفة أنها
«عندما قامت بدراسة اجمللدات الثالثة ،اليت تتكون منها النسخة،
اكتشفت أنها نسخة أصلية».
يشار إىل أنه «سيتم عرض النسخة اليت صنعت من جلد املاعز
يف متحف ماونت ستيوارت ،الذي ميلكه صندوق حيمل االسم
نفسه».
ويأتي هذا الكشف قبيل االحتفال بالذكرى ال 400لرحيل
شكسبري.

كشف مهندس روسي النقاب عن تصميمه اجلديد لناطحة سحاب
على شكل ثعبان كوبرا ،وتكهن بامكانية تنفيذ ذلك التصميم
الغريب يف احدى مدن الشرق األوسط البارزة.
ويضم ذلك التصميم املميز وامللفت لألنظار قاعدة دائرية لتبدو
كما لو كانت جسد أفعى ،إىل جانب رأس مفتوحة الفم ،بصدد
استقبال مطعم أو ملهي ليلي مزود بشرفة.
ومت تصميم ذلك الربج الذي أطلق عليه برج كوبرا األسيوي من
قبل املهندس الروسي ،فاسيلي كلويكني ،الذي يوجد حاليا يف
إمارة موناكو .وأوضح فاسيلي ،وهو رجل أعمال ومصريف سابق،
أن ذلك التصميم يستشرف املستقبل وتضم تصميماته السابقة
جمموعة من اليخوت والطائرات القابلة لالنفصال .وتوقع فاسيلي
أن يثري ذلك التصميم اجنذاب املطورين يف مدن يف منطقة الشرق
األوسط وآسيا ،حيث عادة ما ينظر إىل الثعابني واألفاعي على أنها
عالمة من عالمات احلكمة.
وتابع فاسيلي حديثه بالقول  :فاخبار أحد األشخاص يف اليابان
بأنه ثعبان مبثابة اجملاملة .وتعين الثعابني واألفاعي يف الصني
غالبا الشيء نفسه .وأدرج يف التصميمات اخلاصة بهذا الربج الذي
جاء باللونني األسود والذهيب جمموعة أضواء قابلة للتغيري بطول
املبنى ومنوذج من املاس يف الظهر إلبراز الشكل بتميز تام.
وعاود فاسيلي ليقول  :ترتفع تلك البنايات بشموخ يف صورة
أعمدة تطل على مدن أو تقف مبفردها.
وتسببت مثل هذه البنايات الشاهقة يف تغيري منظر املدن حول
العامل وباتت أوضح انعكاس للتطور الثقايف واالقتصادي خالل
القرن العشرين.

عاصفة مشسية قد تدمر
االتصاالت بالعامل

حيذر العلماء من خماطر عاصفة مشسية قد تعطل االتصاالت على
األرض لعدة أعوام وتسبب أضرارا تصل كلفة إصالحها إىل أكثر
من تريليوني دوالر ونصف.
وحبسب تقرير نشر على موقع االندبندنت الربيطانية فإن العاصفة
لو ضربت األرض ميكنها أن توقف األقمار الصناعية عن العمل
ويدمر نظام جي بي إس وتوقف حركة املالحة اجلوية باإلضافة
إىل العديد من املشاكل ذات األثر البعيد واليت تكمن حبذف مجيع
البيانات من احلواسيب.
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من هنا وهناك

حم ّطات السياحة يف اهلند
لتجربة ال تنسى

أفكار لـ»ديكورات» زوايا
الصالون

يدعو خرباء الديكور إىل البعد عن املغاالة يف توزيع
«االكسسوارات» باملساحة
لقطة من حديقة «كانها» الوطنية ،وهي واحدة من األماكن األفضل
إللقاء نظرة على حيوان النمر يف الهند

هل تنوي السفر إىل اهلند؟
«سيدتي .نت» يقدم لك العناوين السياحية األبرز فيها:

 «هاميب» :هي قرية يف مشال والية «كارناتاكا» اهلندية ،تبعد 350كيلومرتًا من مدينة «بانغلور» ،وحتيط بها التالل الشاهقة
والوديان اخلصبة ،وحتضن أكثر من  500قطعة أثرية .لكن ،ال يبدو
موسم الصيف مناسبًا للسياحة ،واألخري ميتد من مارس/آذار حتى
مايو/أيار ،حيث تصل درجات احلرارة إىل  40درجة مئوية! باملقابل،
تهب الرياح املومسية يف الشتاء ،إذ تنخفض درجات احلرارة ،ما
ّ
ّ
يشكل موعدًا مثاليًا ملشاهدة املعامل السياحية واستكشاف األماكن
التارخيية.

يح ّقق وضع «أباجور» يف الزاوية ،هدفني :اإلنارة والتزيني

فخامة الفنادق العاملية تتخ ّطى املعقول!

وتقدم
ختتصر الفنادق العاملية معاني الفخامة والثراء والرتف،
ّ
لنزالئها إقامة ممتازة ،وسط أجواء مرحية .ومن بينها:
« .1غرمرسي بارك» يف «نيويورك» :استقطب الفندق الشهري جنوم
الشاشة األبرز ،وال سيما كيم وكلوي كاردشيان ،وكيندل جينر،
حبي «مانهاتن فالتريون» ،ويبعد
خالل «أسبوع املوضة» .وهو يقع ّ
حوالي  7دقائق سريًا على القدمني من متنزه «ماديسون سكوير»،
و 482مرتًا من ميدان «يونيون» و حمطة «مرتو» األنفاق ،على
للتسوق حيث العالمات التجارية الشهرية،
الشارع الـ 28املخصص
ّ
و 3دقائق من املتاجر واملطاعم يف «بارك أفنيو».
فنية عائدة
حيوي الفندق  185غرفة فسيحة تشتمل على أعمال
ّ
ّ
ومؤثثة باملفروشات
إىل القرن العشرين ،وجمهزة بوسائل الراحة،
املصمم
قام
اجلميل»!
املصنوعة يدويًا اليت تعيد الزائر إىل «الزمن
ّ
جوليان شنابل بتجديد املكان يف سنة  2006على طراز عصر النهضة،
بألوان نابضة باحلياة!
ّ
ويتوفر يف الفندق مركز للياقة البدنية يعمل على مدار  24ساعة .كما
ميكن للضيوف االستمتاع باملأكوالت اإليطالية يف مطعم «ميالينو».
« .2أونرييا مارينا»ُ :
افتتح هذا الفندق يف سنة  ،2011وهو الواقع
يف «كينتا دا مارينا» ،أي أحد أكثر األماكن رمزية على الساحل
الربتغالي .علمًا بأن مفردة «أونرييا» تعين احللم باللغة اليونانية.
ّ
أقل من كيلومرتين عن أقرب شاطئ ،و20
يبعد «أونرييا مارينا»
دقيقة بالسيارة من وسط «لشبونة» ،كما ُيصنف ثالث أفضل فندق
يف العامل! وهو ّ
يوفر حاليًا  84غرفة مشرفة على احمليط األطلسي
وجبل «سينرتا» ،فض ًال عن منتجع صحي ومركز لرجال األعمال
وملعب للجولف وجمموعة منوعة من املطاعم.
محامات العالج املائي وعالجات التدليك
ويضم «ثاالسو سبا» ّ
داخلية
برك
يف
بالسباحة
االستمتاع
للضيوف
العضوية ،كما ميكن
ّ
وخارجية هناك ،ولعب كرة املضرب (التنس) ،وارتياد صالة رياضية
ّ
حديثة جمهزة مبعدات القلب.
الذواقة ،وتشمل املأكوالت
تهم خيارات الطعام يف «أونرييا مارينا»
ّ
ّ
البحرية واألطباق اإليطالية.
 .3فندق ومنتجع «شيفال بالن رانديلي» يف جزر «املالديف» :افتتح
يف سنة  ،2013وهو من تصميم املعماري جان ميشيل غاثي الذي
ّ
ويضم  46فيلال،
توفر «ديكوراته» عوامل الراحة.
حرص على أن
ّ
اخلاصة،
املساكن
يف
املتوافرة
لتلك
مماثلة
ة
شخصي
مع خدمات
ّ
ّ
ومزودة مجيعها بأبواب عالية تصل إىل
ة،
احليادي
األلوان
تسودها
ّ
ّ
 7أمتار.
ً
الصحية ،إىل جانب «السبا»
جمموعة من العالجات
ويقدم هذا املنتجع
ّ
ّ
الذي ُيعنى بالشعر أيضًا ،فض ًال عن صفوف «اليوغا» و»البيالتس»
واحلمام التقليدي وبركة السباحة .ومثة مخسة
وأجنحة االسرتخاء
ّ
اليابانية ،وبعضها اآلخر السمك.
األطباق
بعضها
م
يقد
مطاعم فيهّ ،
ّ
« .4ماردان باالس» يف «أنطاليا»ّ :
مت إدراج هذا الفندق يف الئحة
ً
وميتد
.
فخامة
يشع
الذي
امللكي
أفضل فنادق العامل ،بفضل جناحه
ّ
ّ
ّ
مربعة ،وتصل تكلفة الليلة فيه
هذا األخري على مساحة  6400قدم ّ
أمريكي .وهناك ،ميكن أن تستلقي على سرير
إىل  18ألف دوالر
ّ
بأسرة األمراء ،مصبوغ باللون األمحر والذهب.
أشبه
ّ
تفوت املتعة بأساليب الراحة والرفاهية اليت تتوفر يف املكان.
وال ّ

تعد «كانها» من بني حمميات احلياة
 حديقة «كانها» الوطنية:ّ
الربية األكثر مجا ً
ال يف آسيا ،وواحدة من األماكن األفضل إللقاء
نظرة على حيوان النمر يف اهلند ،فهي أكرب حديقة وطنية يف والية
«ماديا براديش» باهلند.
إن الغابات اخلضراء واملروج العشبية والوديان كانت مصدر إهلام
لـروديارد كبلنغ يف كتابة روايته الشهرية «كتاب األدغال».
 متنزه «كازيراجنا» :يقع املتنزه يف والية «أسام» ،يف املنطقةالشمالية من اهلند ،على ضفاف نهر «براهمابوترا»،
الشرقية
ّ
ّ
ّ
وي ّ
تتألف غالبية مساحته من
مربعًا.
غطي ما يقرب  430كيلومرتًا ّ
ُ
ً
املستنقعات واملراعي ،ما جيعلها مالذا لوحيد القرن .كما يعيش
الربية والنمور والثريان
فيه أكثر من  40نوعًا من احليوانات ،كالفيلة
ّ
الربية.
والقرود والغزالن والثعالب واخلنازير
ّ
يفتح املتنزه أبوابه ،يوميًا ،من  1نوفمرب/تشرين الثاني حتى 30
ّ
أبريل/نيسان من ّ
ولعل أفضل وقت لزيارته هو يف أواخر
كل سنة.
فرباير/شباط.
ومتتد احلديقة فيه على نطاقات أربعة ،هي :األوسط والغربي
ّ
والشرقي و»بوراهار» .وهناكُ ،ت ّ
نظم رحالت السفاري على
وتستمر
ظهر الفيلة لساعة ،وتبدأ منذ السابعة والنصف صباحًا،
ّ
أما يف خالل فرتة ما بعد
حتى احلادية عشرة من قبل الظهر؛ ّ
ّ
ّ
(أقل
فتستهل من الثالثة حتى الرابعة ،مقابل  50روبية
الظهر،
من دوالر أمريكي) للهنود ،و 250روبية ( 3.76دوالر أمركي)
لألجانب .ويعترب فندق  Diphlu River Lodgeمكانًا مناسبًا لإلقامة
يف منطقة «كازيراجنا» ،حيث جيمع يف تصميمه بني الكماليات
اجلميلة واألجواء الريفية ،ومينح ضيوفه فرصة االستمتاع باألطباق
والقارية.
احمللية
ّ
ّ

 .5حيلو تزيني الزاوية مبدفأة ،أو حبوض لألمساك!

 متحف «تاتا» للشاي :يقع يف والية «كريال» االستوائية ،ويعطيومنو مزارع الشاي يف نطاقات والية
حملة للزائرين عن نشأة
ّ
«كرياال» ،من خالل عرض بعض التحف والصور واآلالت اليت تروي
قصة مزارع الشاي يف املنطقة.
ّ

 .6جيذب توزيع «االكسسوارات» على الطاوالت اجلانبية يف
ّ
املساحة ،على أن تكون بأحجام متفاوتة .لكن،
يفضل البعد عن
اإلكثار من توزيع «االكسسوارات» يف املساحة ،أو اإلفراط يف
استخدام األلوان ،ال سيما الصارخة منها.

يمكن اختيار موقع املدفأة يف زاوية الصالون

بد من االهتمام بـ «ديكورات» الزوايا يف منزلك ،خصوصًا يف
ال ّ
الصالونات ،حسب مهندسة الديكور كارال منذر اليت تطلع القارئات
على النصائح األبرز يف استغالل الزوايا املذكورة:
حمملة بتحفة فخمة ،يف زاوية الصالون.
 .1ميكن وضع طاولة عالية ّ
ّ .2
حيقق الـ»أباجور» األرضي املرتفع على قاعدة ،هدفني :اإلنارة
والتزيني.
قبل وبعد« :ديكورات» غرفة معيشة غوينيث بالرتو
تتعدد خيارات تزيني زوايا الصالون ،ومنها :تثبيت لوحة زيتية
.3
ّ
على اجلدار ،أو اختيار لوحة طويلة حبيث تثبت على األرض بدرجة 45
ّ
حمط األنظار!
مئوية ،مع تسليط الضوء عليها لتكون
 .4يفيد وضع طاولة مكتب وكرسي مريح ،أو توزيع الرفوف على
اجلدار لوضع الكتب.

«اتيكيت» الصداقة

«إذا كان لديك صديق فهذه نعمة ،وإذا كان لديك صديقان فأنت
حمظوظ .أما إذا كان لديك أصدقاء ثالثة فهذه معجزة»؛ تستند خبرية
«االتيكيت» السيدة نادين ضاهر إىل القول سالف الذكر للتشديد
وتقدم القواعد األهم لبناء الصداقات ضمن
أهمية الصداقة،
على
ّ
ّ
إطار الئق ،يف ما يأتي:
التعرف
 ال تعترب املبادرة باالتصال األول حكرًا على طرف معينّ بعدّ
إىل أشخاص جدد ،بغض النظر عن مضمون االتصال.
 جيب أن ُتبنى عالقات الصداقة ،على أسس املصارحة وتبادلوجهات النظر.
ّ
حيق العتاب على الصديق إال بعد مرور فرتة طويلة على بناء
 التتضمن هذه الفرتة أكثر من مناسبة ولقاء.
الصداقة ،على أن
ّ
 من الضروري تعزيز التواصل بني األصدقاء اجلدد وتبادل الدعوات،مع جتنب اإلحلاح ،فإذا بادر الطرف األول إىل دعوة اآلخر ثالث مرات
ومل يستجب ،فهذا دليل على عدم رغبته بإقامة الصداقة.
جتنيب...
شخصية يف بداية العالقة ،واحرصي
 املناقشة واالستفسار عن أمورّ
على احرتام خصوصية اآلخر.
 طلب اخلدمات من اآلخر. إفشاء األسرار ،مما يعين أنك شخص غري أمني.وختلص السيدة ضاهر إىل ضرورة عدم إنهاء عالقة الصداقة يف إثر
مشكلة ،بل العمل على إجياد حلول قبل تفاقم األمور.
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تتـمات

ريفي أكد عدم ...

تتمة املنشور على الصفحة 8

دون استقواء طرف على آخر بسالحه» .وقال« :حني اقام حزب
اهلل «سرايا مقاومة» او باالحرى «صرامي مقاومة» فان سالحه
غري شرعي حتما وهو اصبح ميليشيا تابعة للمشروع االيراني ولن
ينتصر».

قوى االمن

وعما يثار من «فضائح» يف قوى االمن الداخلي ،قال ريفي:
«اخضع للقضاء دائما وانا املدير العام والوزير الوحيد الذي رفعت
السرية املصرفية عين وعن عائليت .ومن حياول االصطياد باملاء
العكر اقول له ان منزل اشرف ريفي ليس من زجاج .كشفنا مع
اللواء وسام احلسن عددا كبريا من حاالت الفساد وكافحناها ومل
يعلم احد بذلك نهائيا .وهل كنا مقصرين حني كشفنا  33شبكة
اسرائيلية؟»
وشدد على انه «حني خيرج اللواء ابراهيم بصبوص ويقول انه
يريد اصالح االخطاء السابقة فهذا غري مسموح ،فبصبوص والعميد
عثمان ليسا «أكثر رجولة» من ريفي واللواء احلسن ،وهما أخطآ
يف حق مؤسسة قوى االمن .ليس مسموحا التشهري بقوى االمن
وجيب االبقاء عليه .هناك من حاول الغمز من قناة اشرف ريفي،
انا مستعد ان اخضع للمحاسبة باالمس واليوم وغدا .ابواق 8
آذار معروفة متاما وحتاول التشكيك مبرحليت يف قيادة قوى االمن
واهنئ قيادة قوى االمن على اجنازها لكنين ضد اخلروج بذلك
اىل االعالم» .وردا على مجيل السيد ،قال ريفي« :ليكشف هو
السرية املصرفية عن امواله ،ولو كان مثة منظومة قضائية شفافة
لكان حوكم مع ميشال مساحة .مثة مسؤولية امنية عليه يف موضوع
ميشال مساحة وهو يعرف ان املتفجرات كانت معه بالسيارة .ولو
ذهبت القضية للمجلس العدلي حلوكم مجيع املعنيني بها وضاع
مجيل السيد يف غياهب احملكمة العسكرية كما جرى تفريع القضايا
املتعلقة بها».

سالم من اسطنبول ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ورأى ان لبنان يواجه لبنان ،بإمكانات حمدودة أيضًا ،عبئًا هائ ًال
ّ
ِ
سوري على أراضيه،
نازح
مليون
ونصف
مليون
يتمث ُل يف وجود قرابة
ِ
ٍ
ٍ
ٍّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
مبساحة ِ
وعدد
بلدنا
قيس ْت
ما
اذا
العامل
يف
مسبوقة
غري
ظاهرة
يف
َ
ِ
ّ
أن عدم توفري املعونة
أن حذرنا من ّ
سك ِانه ،مشريًا اىل انه «لقد سبق ْ
يؤدي ليس فقط
املطلوبة للنازحني وللمجتمع اللبناني املضيف ،قد ّ
إىل مزيد من إضعاف االقتصاد اللبناني ُ
ٍ
حالة
نه ِك أصال ،بل إىل
امل َ
والبؤس هي ُ
ّ
امل َو ِّلد
واحلرمان
الفقر
األمين ،ألن
االستقرار
من عدم
َ
ِ
َ
األول للتطرف».
روحيِة
لب
األخوة
واكد إن مقتضيات
ص ِ
ّ
والتضامن اليت تقع يف ُ
ِ
ّ
ُ
العبء هو
أن هذا
منظمة التعاون االسالمي منذ تأسيسها،
تفرتض ّ
َ
ُ
ٌ
االسالمية مجيعًا يف
تساهم الدول
أخالقيٌة ،جيب أن
مسؤولية
أيضًا
َ
ّ
حتمِلها.
ُّ
وأردف« :عليه ،فإننا ندعو مؤمترنا املوقر إىل إيالء هذه املسألة
العناية اليت تستحق ،مؤكدين مرة جديدة أن لبنان يرفض أي شكل
من أشكال توطني النازحني السوريني ،ويعترب وجودهم على أراضيه
وجودا موقتا جيب أن يزول بزوال مسبباته .إننا نتابع بكثري من
األمل ،احلركة الدبلوماسية الناشطة الرامية اىل إنهاء احلرب يف
سوريا ،ونتطلع إىل يوم يتوصل فيه السوريون إىل حل سياسي
ينهي هذه املأساة ،وحيقق طموحات الشعب السوري يف العيش
حبرية وكرامة يف دولة سيدة موحدة».
ُ
العربية ّ
حادة ومواجهات
املنطقة
«تشهد
وقال:
توترات سياسية ّ
ُ
ّ
َ
العديد من الدول الشقيقة،
متعددة .ويشكو
عوامل
عسكرية نتيجة
ّ
ُ
ّ
ُ
دول جملس التعاون اخلليجي ،من ّ
تؤج ُج هذه
تدخالت
وحتديدًا
خارجية ِّ
ّ
َ
سياسيٍة يف الدول
وقائع
حماولة فرض
الصراعات» ورفض سالم
َ
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ُ
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لبلدان املنطقة وشعوبها( .مزيد من التفاصيل على الصفحة )3

بو صعب

من جهته شدد وزير الرتبية والتعليم العالي الياس بو صعب
يف «اجتماعات فصل الربيع» اليت ينظمها البنك الدولي سنويا
يف واشنطن ،على ان «لبنان يف مأزق حقيقي» ،متطرقا اىل
«الوعود املتأخرة دائما ملساعدة لبنان» ،مؤكدا أن «احلل الوحيد
ألزمة النازحني هو احلل السياسي يف سوريا» ،الفتا إىل انه
«من املؤسف ان األموال جاهزة دائما للحروب ،لكن األمر خيتلف
كليا حينما يتعلق مبنح أموال للمساعدات اإلنسانية والكوارث
اليت تسببها احلروب ،ومنها ،إغاثة النازحني ومساعدة الدول
املضيفة»( .مزيد من التفاصيل على الصفحة .)5

خادم احلرمني الشريفني ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أمس االول ،من زيارتني رمسيتني إىل كل من القاهرة وأنقرة،
وبعدما ترأس الوفد السعودي إىل القمة اإلسالمية اليت افتتحت
أمس االول يف إسطنبول .وقال امللك سلمان يف كلمة السعودية
أمام املؤمترين ،إن «تشكيل التحالف اإلسالمي العسكري خطوة
جادة يف اجتاه حماربة اإلرهاب والتطرف».
وشدد أمام القمة الـ 13لـ «منظمة التعاون اإلسالمي» يف إسطنبول
أمس« :خطونا خطوة جادة يف هذا االجتاه بتشكيل التحالف اإلسالمي
العسكري حملاربة اإلرهاب الذي يضم  39دولة ،لتنسيق اجلهود
كافة من خالل مبادرات فكرية وإعالمية ومالية وعسكرية ،تتماشى
كلها مع مبادئ املنظمة وأهدافها».
وأضاف« :إننا مطالبون مبعاجلة قضايا أمتنا اإلسالمية ،ويف مقدمها
إجياد حل عادل للقضية الفلسطينية ،وفقًا ملبادرة السالم العربية
وقرارات الشرعية الدولية ،وإنهاء األزمة السورية ،وفقًا ملقررات
«جنيف »1وقرار جملس األمن  ،2254ودعم اجلهود القائمة إلنهاء
األزمة الليبية».
وعن الشأن اليمين ،دعا امللك سلمان إىل «دعم اجلهود املبذولة
ُ
ستعقد يف الكويت،
من األمم املتحدة إلجناح املشاورات اليت
تنفيذًا لقرار جملس األمن  .»2216وأعرب عن شكره ملصر على ما
بذلته من جهود مميزة خالل رئاستها للدورة السابقة.
وقال« :إن ما يتعرض له عاملنا اإلسالمي من صراعات وأزمات
تتمثل يف التدخل السافر يف شؤون عدد من الدول اإلسالمية،
وإحداث الفنت واالنقسامات وإثارة النعرات الطائفية واملذهبية،
واستخدام امليليشيات املسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا
وبسط النفوذ واهليمنة ،يتطلب منا وقفة جادة ملنع تلك التدخالت
وحفظ أمن عاملنا اإلسالمي وسالمته».
وأكد وزير خارجية مصر سامح شكري ،الذي كانت بالده رئيسة
للقمة السابقة ،خالل إعالنه تسليم تركيا أعمال الدورة اجلديدة،
استمرار جهود بالده مع املنظمة والدول األعضاء يف خدمة العامل
اإلسالمي.
وقال إن احلروب يف سورية واليمن والعراق وليبيا نتاج مشاكل
داخلية وإقليمية ودولية ،داعيًا إىل أهمية التكاتف ألجل معاجلة
هذه األزمات.
وجدد وزير اخلارجية املصري تأكيد بالده على ضرورة احلل السياسي
لألزمة السورية ،قائ ًال إن «إرادة احلل السياسي اليت أبدتها موسكو
وواشنطن باجتاه إجياد تسوية لألزمة السورية والتحسن النسيب
على األرض دليل عملي على استعادة قدر من التوازن ،ونأمل يف
أن يظهر ذلك على الساحة الدولية كلها».
وأعرب األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إياد مدني ،عن أمله
يف حل اخلالفات بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،
حمذرًا من أن هذه اخلالفات «تقوض» عمل املنظمة يف اجملاالت
كافة ،كما أعرب عن أمله بأن تتوصل القمة احلالية إىل اسرتاتيجية
حلماية الطفل.
وأكد أن ماليني املسلمني يتطلعون إىل نتائج قمة إسطنبول يف
حل األزمات اليت تواجه األمة اإلسالمية.
قال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إن املوضوع العام للقمة
هو «العدالة والسالم» ،وعلينا أن نستعجل تشخيص هذه املعاني
بأسرع وقت ممكن ،ألن عدد القتلى يف تزايد مستمر .واعترب
أن اإلرهابيني الذين يقتلون الناس ال ميكن أن ميثلوا اإلسالم،
ألن ديننا دين السالم والسلم واملصاحلة والنيب حممد جاء لينشر
العدالة اإلهلية وأمرنا بالتعاون ونهانا عن االعتداء والظلم .وقال
إننا كدول إسالمية مهما وقعت بيننا املشكالت ال نستطيع أن
نتحمل وزر أولئك الذين يقتلون ،لذلك جيب علينا أن نلتزم التآخي
واحملبة والسالم ،وأن نبتعد من العدوان.
واعترب أردوغان أن مشكلة اإلرهاب والعنف أكرب مشكلة يعاني منها
العامل اإلسالمي ،بسبب تنظيم «القاعدة» مت تدمري أفغانستان،
واآلن األمر يتكرر بسبب تنظيم «داعش» ،و «حركة الشباب» و
«بوكو حرام».
وحض دول املنظمة على تأسيس هيئة ملكافحة اإلرهاب ،وذلك
ميكن أن يكون مؤسسة للشرطة واالستخبارات تابعة للمنظمة،
وقال« :قدمنا املقرتح وقبل».
ودعا أردوغان إىل إعادة هيكلة جملس األمن يف ضوء اخلريطة
العرقية والدينية ،قائ ًال إن «علينا أن ُنعد بلدنا ومستقبلنا لألجيال
املقبلة ،ومن حق النساء الالئي يشكلن نصف جمتمعاتنا دعمهن».
واقرتح على املنظمة عقد مؤمتر نسائي يف إطار «التعاون اإلسالمي،
ألن من حق املرأة املسلمة أن تكون هلا مؤسسة متثلها ،اتركوا
النساء يتحدثن عن مشاكلهن» داعيًا إىل توسيع نشاطات مجعيات
اهلالل األمحر.
ووفق متابعني تبني أن كلمات رؤساء الوفود كانت هادئة قياسًا
إىل هلجة مشروع البيان اخلتامي الذي يشدد يف فقرات عدة
على إدانة تدخالت إيران يف الشؤون الداخلية للدول العربية،
والذي سيصدر اليوم يف ختام القمة من دون تعديل يف الفقرات
املتشددة اليت تتناول الدور اإليراني مبوافقة  ٥٦دولة من أصل
 ٥٧دولة إضافة إىل الفقرة اليت تدين األعمال اإلرهابية لـ»حزب
اهلل».
وقال مصدر ديبلوماسي خليجي أن ما اعتربه البعض كالمًا هادئا
من قبل قادة اخلليج هو «كالم امللوك» والكبار الذي هو نفسه
الذي يقال يف القمم واالجتماعات واملناسبات كاليت نشهدها يف
مثل هذه القمة .إال أن هذا ال يغري يف أن املطلوب من إيران أفعاال
من أجل تغيري الواقع الذي تشتكي منه الدول العربية.

والحظ املشاركون أن كلمة الرئيس اإليراني حسن روحاني اتسمت
أيضًا باهلدوء قياسا إىل احلمالت املتبادلة بني املسؤولني اإليرانيني
وبني املسؤولني اخلليجيني والعرب.
ويف خصوص األزمة بني لبنان والدول اخلليجية بسبب تدخالت
«حزب اهلل» يف سورية واليمن والبحرين والكويت ،متيزت القمة
حبصول لقاء سريع لدقائق قليلة على هامش افتتاحها بني خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ورئيس احلكومة
اللبنانية متام سالم .وقالت أوساط الوفد اللبناني أن اللقاء كان
«وديا ودافئا».
وكان لبنان وافق على الفقرات اليت تدين التدخالت اإليرانية
يف شؤون الدول العربية واخلليجية خالفًا ملرات سابقة سببت
إجراءات حيال لبنان حتت عنوان مصادرة «حزب اهلل» لقرار الدولة
اللبنانية .واكتفى لبنان بالتحفظ عن الفقرة اليت تشري اىل «حزب
اهلل اإلرهابي» يف معرض إدانة أعماله .وجاء هذا التحفظ ألسباب
داخلية تتعلق بوجود احلزب يف الربملان واحلكومة .وقال مصدر
خليجي أن هذه الفقرة باقية يف نص البيان اخلتامي وموقف الدول
العربية حيال احلزب ال يعود ألنه لبناني بل نظرا إىل أفعاله ألنه
ميول أعماال إرهابية ويرسل أشخاصا الرتكابها .واملوقف من لبنان
ليس ضده كبلد بل ألن هناك ما يؤديان ،ويأتي من لبنان.
وأبدى املصدر ارتياحه إىل املوقف الذي جاء على كلمة سالم
ُ
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بوتني يعد الروس ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النمو العام املقبل ،الفتًا إىل «عناصر إجيابية»،
البطالة وزيادة
ّ
قطاعي الزراعة والبناء .واعترب أن روسيا ما زالت
منو
َ
بينها ّ
يف منطقة «رمادية» ،مشددًا على أنها «حتتاج إىل تغيري بنية»
اقتصادها املعتمد على النفط .واستبعد رفعًا قريبًا للعقوبات
الغربية املفروضة على بالده ،مبديًا حرصه على مواصلة خطط
مكافحة «الفساد واالستهتار».
ودافع عن احتكار حزب «روسيا املوحدة» الذي يتزعمه السلطة يف
بالده ،مشريًا إىل أن «وجود أحزاب مستقرة لفرتة طويلة يف أعلى
ّ
وجتنب الرد
هرم النظام السياسي ،أمر معهود يف دول كثرية».
ّ
الرتشح لوالية جديدة يف انتخابات
مباشرة على سؤال هل يعتزم
ّ
يفكر بعد بذلك».
الرئاسة عام  ،2018مشريًا إىل أنه «مل
تضمنتها «أوراق بنما» صحيحة ،مستدركًا
وأقر بأن املعلومات اليت
ّ
ّ
أنها «ال تتهم أحدًا بشيء» .واعترب أنها تستهدف «إثارة بلبلة»
يف شأن نشاطات «أصدقائه» ،عرب اإلحياء بأن األموال خمصصة
«من ميارس هذه
«ملسؤولني ،مبن فيهم الرئيس» .وسألَ :
االستفزازات؟ نعلم أنهم موظفون يف منظمات رمسية أمريكية».
وأشار إىل أن صحيفة «زودويتشي تسايتونغ» األملانية اليت
كشفت الفضيحة« ،هي ملك جمموعة إعالمية تعود إىل مؤسسة
غولدمان ساكس األمريكية».
وشدد بوتني على أن روسيا «حتتاج إىل أوكرانيا مستقرة ومزدهرة»،
مشريًا إىل أن بعضهم يعترب ما حدث على أراضيها «خيارًا حضاريًا».
وسأل« :أي خيار حضاري؟ كان هناك أوليغارشيون يف السلطة،
ومحل كييف مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقات
وما زال احلال كذلك».
ّ
مينسك.
وتطرق إىل العالقات املتوترة مع أنقرة ،قائ ًال« :نعترب تركيا صديقة
ّ
لنا ،والشعب الرتكي ودود ،سنبين معه بالتأكيد أفضل عالقات
ودية ممكنة» .واستدرك« :لدينا مشكالت مع قادة سياسيني
وتصرفاتهم غري مالئمة .لكننا نعمل (لتسوية) ذلك
نعترب سلوكهم
ّ
الرد على أي حتركات
بهدوء ومن دون أي مشكلة» .لكنه تعهد
ّ
معادية ،لئال «جيلسوا على رقبتنا وجيلدونا» .واعترب أن هناك «حربًا
أهلية» يف جنوب شرقي تركيا ،متهمًا أنقرة بالتعاون مع تنظيمات
متطرفة ،بدل حماربتها.
ولفت إىل أنه من السابق ألوانه احلديث عن استئناف الرحالت
اجلوية إىل تركيا ،ومصر حيث ُأ ِ
سقطت طائرة ركاب روسية فوق
سيناء ،وزاد« :احلكومة املصرية تتصدى للمتطرفني ،ولكن ال
حيالفها النجاح يف كل األحيان».
وأعلن بوتني استعداد روسيا للعمل مع أي رئيس أمريكي مقبل،
«شرط احرتامه إياها وختليه عن التمسك بفكرة الوضع االستثنائي
للواليات املتحدة» .وأضاف« :على الرئيس املقبل أن يدرس جذور
املشكلة ،وأن ينطلق ال من موقع قوة وإمالء وأوهام طموحات
إمرباطورية ،بل من خالل االحرتام جلميع الشركاء ،وبينهم روسيا.
وسنكون قادرين دومًا على إجياد حلول ترضي اجلميع».
وتطرق إىل إقرار الرئيس األمريكي باراك أوباما بارتكاب أخطاء
ّ
يف ليبيا ،معتربًا األمر «دلي ًال على أنه شخص نزيه وحمرتم ،ألن
اإلقرار بارتكاب أخطاء ليس سه ًال ،ووحده شخص قوي ميكنه فعل
ذلك» .واستدرك أن أوباما مل يستوعب درس العراق ،لدى تعامله
مع النزاع يف ليبيا.
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علوم وتكنولوجيا

تقنية لالتصال بـ» »Wifiمن
دون كلمة سر

ابرز  10معلومات مدهشة بشأن شركة ميكروسوفت
حد أنها
تنتشر اليوم منتجات شركة ميكروسوفت بشكل واسع إىل ّ
جزءًا من احلياة اليومية ملئات ماليني األشخاص الذين يستخدمون
نظام الكمبيوترات العاملة بنظام ويندوز.
تعد
إليكم  10معلومات – رمبا جتهلونها – بشأن ميكروسوفت اليت ّ
واحدة من أبرز شركات التقنية يف العامل:
 إذا قمت بشراء سهم واحد من أسهم شركة ميكروسوفت عاميقدر سعره بنحو  21دوالرًا ،فإن قيمته بعد  30عاما
 1986الذي كان ّ
تبلغ  14990دوالرًا.
 عام  1987وبعمر  31عامًا ،أصبح بيل غيتس أغنى شاب يف العامل.تقدر
ويف عام  ،1995أصبح غيتس الرجل األغنى يف العامل بثروة ّ
بنحو  13مليار دوالر.

تعترب عملية إدخال كلمة السر عند االتصال بشبكة «واي-فاي»
من بني األمور الضرورية للوصول إىل اإلنرتنت ،حيث تتكرر هذه
العملية كلما تغريت شبكة «واي-فاي» اليت نتصل بها ،غري أن هذه
اخلطوة قد نستغين عنها يف املستقبل القريب بفضل نظام جديد.
النظام الذي حيمل اسم  Chronosمت تطويره من طرف باحثني من
قسم علوم احلاسوب والذكاء االصطناعي مبعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية ،ويعتمد على موجات «واي-
فاي» لتحديد التموضع اجلغرايف لألشخاص املتصلني بالشبكة،
حبيث يتيح هذا النظام إمكانية االتصال بشبكة اإلنرتنت لألشخاص
املتواجدين يف حميط معني دون غريهم من املتواجدين خارجه.
ويتيح نظام  Chronosملوزع الواي-فاي حتديد مكان املستخدمني
بدقة تصل إىل بضعة سنتمرتات دون االعتماد على أجهزة استشعار
خارجية ،حيث أظهر فيديو مت نشره من فريق الباحثني قدرة النظام
على حتديد الفرق بني األشخاص اجلالسني يف املقهى وبني املارين
جبواره ،مما يتيح لزبائن املقهى فقط إمكانية االتصال بنقطة «واي-
فاي» دون غريهم.
ويعتمد النظام على تقنيات لتحديد املسافة اليت تفصل بني موزع
«واي-فاي» والشخص املتصل بالشبكة عن طريق حساب املدة
الزمنية اليت تستغرقها حزم البيانات للوصول إىل املستخدم ،حيث
حيدد املوزع ما إذا كان سيعطي صالحيات الوصول للشبكة أم ال
بعد حتديد موقع املستخدم.
وجتدر اإلشارة إىل توفر تقنيات مشابهة تعتمد على موجات الواي-
فاي لتحديد املكان اجلغرايف للمستخدمني ،إال أنها تعتمد على عدة
موزعات واي-فاي (من أربع إىل مخس نقط واي-فاي) عكس النظام
اجلديد ،حيث أشار الباحثون إىل أن نظام  Chronosيعترب أكثر دقة
بنسبة  20%مقارنة بالتقنيات احلالية.

 BMWتشرع يف بيع دراجتها اهلوائية
اجلديدة

طرحت شركة « »BMWاألملانية دراجتها اهلوائية اجلديدة للبيع
يف األسواق ،وتتميز هذه الدراجات بهيكلها املصنوع من األملنيوم،
كما طرحت دراجات خاصة باألطفال.
النموذج اجلديد من الدراجة متوفر باللونني األزرق واألبيض املعدني،
وتتميز الدراجة بهيكلها املصنوع من األملنيوم ،كما طرحت الشركة
منوذجا لدراجة كروز  Mاملستوحى تصميمها من سيارة رياضية.
ومل تنس الشركة األطفال إذ عرضت دراجات خاصة بهم أيضا.
وللدراجة إطار من األلومنيوم والكربون وأقراص مكابح شيمانو
هيدروليكية.

 ابتاع غيتس مزرعة كبرية قرب واشنطن عام  1988مقابل  2مليوندوالر ،أما قيمتها اليوم فتفوق  123مليون دوالر.
 أول لوغو أو شعار جتاري لشركة ميكروسوفت قام بتصميمه بيلغيتس وشريكه بول آلن يف يوم واحد.
 أول تطبيق أو برنامج ناجح لشركة ميكروسوفت كان «إكسيل»الذي تفوق على الربامج املنافسة بسهولة تامة.
 متلك شركة ميكروسوفت أكثر من  48ألف براءة اخرتاع. عملت شركتا ميكروسوفت وأبل معًا لسنوات عدة يف جمالتصميم نظام تشغيل لكمبيوترات ماكنتوش ،لكن ميكروسوفت
انسحبت وأعلنت نظام ويندوز ،لتنشأ بعدها عداوة استمرت عقودًا
بني بيل غيتس وستيف جوبز.
عام  ،1994طرحت ميكروسوفت بالتعاون مع شركة «تاميكس» أول
ساعة ذكية يف العامل ،لكنها كانت بدائية جدًا ومل حتقق النجاح
املطلوب.
أنقذت شركة ميكروسوفت أبل من االنهيار عام  ،1997عندما
استثمرت فيها بقيمة  150مليون دوالر.
 أعلنت ميكروسوفت عام  2010أن موظفيها تناولوا  23مليونمشروب جماني من الكافيترييا اخلاصة بالشركة.

حقيبة سفر جديدة مزودة مبنصات شحن وجهاز
تتبع بالـ GPS
يعول صناع حقيبة سفر جديدة
مزودة من الداخل حبامل
حواسيب لوحية ،منصات
شحن وجهاز تتبع شخصي عرب
تقنية الـ  GPSاآلمال عليها
بشكل كبري لكي تغري كثريا
من املفاهيم املتعلقة بطبيعة
السفر والرتحال خاصة يف
أوقات احلصول على أجازات.
وجاء تصميم تلك احلقيبة اليت أنتجتها شركة  G-ROليبدو ذكيا
ومميزا مبا جيعلها قادرة على السري فوق كل أنواع التضاريس ،مبا
يف ذلك احلصى ،الثلوج وحتى العشب.
وذكرت صحيفة الدايلي ميل الربيطانية أن احلقيبة تلقت  4مليون
دوالر (  2.8مليون اسرتليين ) يف صورة استثمارات عرب منصة
التمويل اجلماعي كيك ستارتر.
وأضافت الصحيفة أن تلك احلقيبة يتم متويلها يف الوقت الراهن
من قبل منصين كيك ستارتر واندجيوجو .وهي مزودة من اخلارج
بطبقة قوية ومتينة ومت تزويدها من الداخل بشاحن ميكن استخدامه
يف شحن خمتلف األجهزة وكذلك جيب خارجي أمامي للسوائل ،ومن
ثم ميكن للمسافرين قضاء وقت أقل يف التحسس بأمتعتهم بشكل
آمن.
وتابعت الصحيفة بقوهلا وإنه ومنذ أن مت اطالق تلك احلقيبة العام
املاضي ،بعد أن مت تزويدها بعجلتني كبريتني ومنفذ طاقة عاملي،
وهي تتلقى بالفعل ماليني اجلنيهات االسرتلينية على هيئة متويل
استثماري من قبل  8740شخصا مهتما بالفكرة.
كما مت تزويد احلقيبة العصرية – اليت توصف بـ احلقيبة الرفيقة
لتمكنها من السفر مع األشخاص يف كل وأي مكان – جبهاز تتبع
عرب تقنية الـ  ،GPSوهو األمر الذي من شأنه أن يسمح للمسافرين
أن حيددوا أمتعتهم وجوازاتهم حال مت فقدانها.

إن تي تي داتا اليابانية تستحوذ
على ديل

طريقة سهلة توفر املساحة على هواتف اآليفون
ما زالت ُت ِ
قدم أبل على زيادة مساحة التخزين يف أجهزتها بشكل
تدرجيي ،لكن من دون إتاحة اخليار املتعلق بإضافة بطاقة ذاكرة،
ومبجرد شغل تلك املساحة ،يبدأ املستخدمون يف املعاناة يف ما
يتعلق بتحجيم قدرتهم على التعامل مع تلك املساحة احملددة ،ال
سيما وأنهم يودون إضافة أشياء ،لكن من دون جدوى ،نتيجة ملء
املساحة.
غري أن هناك طريقة سهلة ميكن اتباعها لتحرير مساحة على اهلواتف
واحلواسيب اللوحية من دون االضطرار حلذف صور أو إزالة تطبيقات،
وهي الطريقة اليت اكتشفها أوال أحد مستخدمي موقع ريديت وتعمل
بإجبار اهلاتف على تنظيف نفسه بنفسه.
وقال مستخدم ريديت ويدعى  eavesdroppingyouيف تدوينة نشرها
بهذا الشأن :لدى هاتف آيفون بذاكرة  16غيغا بايت وهو ما يعين
أنين أتعامل دومًا مع سعة ختزين حمدودة .وهناك حيلة أقوم بها
السرتداد جزء من سعة التخزين مبحاوليت ( تأجري ) فيلم كبري احلجم،
كفيلم  .Lord of the Rings: The Two Towersوميكن للمستخدمني
أن يفحصوا مساحة التخزين املتاحة واملستخدمة حاليا عن طريق
الذهاب إىل اعدادات ،القائمة العامة واستخدام سعة التخزين واآلي
كالود.
ولضمان عمل تلك الطريقة بصورة فعالة ،جيب أن يكون الشيء
الذي حياول املستخدم تأجريه على اآلي تيونز أكرب من قدر املساحة
املتبقية على اآليفون أو اآليباد .وتعمل الطريقة إن كانت هناك
مساحة ختزين خالية أقل من الفيلم مبتجر اآلي تيونز.
وحني يضغط املستخدم على زر تأجري جبوار الفيلم ،ستظهر إشارة
فورية تقول :ال توجد ذاكرة كافية متبقية لتأجري اجلزء املختار.
ثم سيظهر للمستخدم خياران إما الضغط على حسنا أو اعدادات.
وبالضغط على زر اعدادات ،ينتقل املستخدم إىل قائمة االعدادات،
حيث ازدادت بالفعل مساحة الذاكرة املتاحة على اجلهاز.
وذلك ألنه أثناء حماولة املستخدم توفري مساحة للفيلم ،يقوم اآليفون
بتنظيف التطبيقات املثبتة إلزالة البيانات ،الكوكيز والتواريخ اليت
مل يعد هلا أي احتياج بالفعل.

عرضت شركة إن تي تي داتا اليابانية شراء ديل خلدمات التكنولوجيا
مقابل ثالثة مليارات دوالر ،إذ تسعى الشركة اليابانية التوسع يف
أعماهلا يف أمريكا الشمالية.
ومن املتوقع أن تكون هذه هي صفقة االستحواذ األكرب على
اإلطالق للشركة اليابانية إن تي تي داتا ،اليت تعترب جزء من جمموعة
االتصاالت اليت كانت حتتكر خدمة اهلواتف يف اليابان.
وأشارت تقارير إىل أن ديل كانت تسعى إىل بيع أصوهلا غري
األساسية لتدبري بعض املليارات قبل االستحواذ على شركة إي إم
سي لتخزين البيانات مقابل  67مليار دوالر.
ومن املقرر أن حتتفظ إن تي تي داتا بـ  28000موظف يعملون يف
ديل يف مشال إفريقيا واهلند .وقالت الشركة اليابانية إن عملية
االستحواذ اجلديدة سوف تعزز سحب ختزين البيانات اخلاصة بها
وعملياتها اليت تستهدف خفض تكلفة التشغيل.
وتبحث إن تي تي داتا عن مصادر جديدة للدخل خارج اليابان ،إذ
تواجه البالد حالة من انكماش االقتصاد وارتفاع معدل األعمار.
وقالت مؤسسة بلومربغ إن الشركة اليابانية أنفقت أكثر من 72
مليار ين على صفقات استحواذ على شركات أجنبية منذ 2011
وحتى اآلن.
وهناك منافسون لشركة إن تي تي داتا حول العامل ،أبرزهم تاتا
للخدمات االستشارية يف اهلند ،وأتوس الفرنسية ،وجنيزانت
األمريكية حللول التكنولوجيا.
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مــطبخ

كيكة الشوفان بالتمر

صالونة الدجاج

الكالماري ..دواء لالمراض!

املكونات
ّ
•دجاج (صدور  +جوانح) مع عظام  -كيلوغرام
•ماء  3 -أكواب
•زبدة  -ملعقتان كبريتان

إن الكالماري أو مسكة احلبار من خيارات االطعمة
ّ
البحرية الرائعة واملغذية جدًا واملفيدة لإلنسان
ألنها حتتوي على مركبات غذائية كثرية .وتنخفض
نسبة السعرات احلرارية فيها فتتناسب مع
األشخاص الذي يتبعون محية غذائية خلسارة
الوزن ،باإلضافة اىل إحتوائها على املعادن
والفيتامينات الضرورية.

املكونات
ّ
• دقيق  -كوبان
• بيض 2 -
• حليب سائل  -كوبان

•هيل  5 -فصوص

•بصل أبيض مفروم فرمًا ناعمًا  -ربع كوب

•ورق غار 1 -

•معجون الثوم والزجنبيل  -نصف ملعقة كبرية

كيكة املريندا

• سكر أمسر  -كوب
• بايكنغ باودر  -ملعقتان صغريتان

 التهاب املفاصل :من املكونات األساسية اليتجندها يف احلبار هي معدن السيلينيوم الذي
يلعب دورًا أساسيًا كمضاد لألكسدة وللوقاية من
التهاب املفاصل.

• بيكاربونات الصوديوم  -ملعقة صغرية
• قرفة مطحونة  -ملعقة صغرية
• ملح  -نصف ملعقة صغرية

 الشعر والبشرة :لبناء خاليا اجلسم واحملافظةعلى صحة البشرة والشعر حيب احلصول على
كميات معينة من الربوتينات اليت تعمل وتساعد
هذه اخلاليا ،وهي موجودة بكميات كافية يف مسكة
احلبار.

• شوفان  -كوبان
• جوز جمروش  -كوب
• متر  -ثالثة أرباع كوب
طريقة العمل
 -1أمزجي احلليب واخلل يف وعاء صغري.
 -2أخفقي البيض مع السكر األمسر والزيت يف
وعاء ثم أضيفي مزيج احلليب واخفقي من جديد.
ثان الدقيق مع البايكنغ باودر،
 -3أخلطي يف وعاء ٍ
بيكاربونات الصوديوم ،القرفة وامللح.
 -4أضيفي املكونات اجلافة إىل تلك السائلة
وامزجي باستخدام ملعقة خشبية كبرية.
 -5أضيفي أخريًا الشوفان ،التمر واجلوز وامزجي
من جديد.
 -6وزعي العجينة على قالب كيك ثم اخبزيه يف
الفرن حلواىل  40-45دقيقة.
 -7أتركي الكيك يربد على حرارة الغرفة ملدة 10
دقائق ثم قدميه.

 العضالت والعظام :حيتوي احلبار على نسبة ٪30من الربوتني الذي حيتاجه اجلسم لبناء العضالت
وزيادتها دون زيادة الدهن ،كما أن الفسفور
املوجود فيه والكالسيوم يعمالن على تدعيم وبناء
عظام وأسنان متينة وقوية.
 أمراض القلب :خيفض الفيتامني ب  12املوجوديف احلبار مستويات هرمون اهلوموسيستايني
الذي يزيد من خماطر اإلصابة بنوبة قلبية أو جلطة
دماغية.
 السكر يف الدم :ينظم احلبار بواسطة الفيتامنيب 3املوجود فيه نسبة السكر املوجودة يف الدم
ما حيافظ عليها يف معدل طبيعي جمنبًا الشخص
التعرض لإلصابة مبرض السكري.
 تقوية املناعة :حيتاج اجلسم حملاربة الكثري مناألمراض وامليكروبات اليت تدخل إليه اىل جهاز
مناعة قوي ومن أفضل من احلبار لدعم هذا اجلهاز
بواسطة املعادة والزنك والنحاس والسيلينيوم
املوجود فيه.

•طماطم ّ
مقطعة إىل مكعبات 1 -
ّ
ّ
مقشر
•كوسا حجم كبري
ومقطع 1 -

 الوقاية من فقر الدم :حيتوي احلبار على نسبة ٪90من اإلحتياجات اليومية للنحاس الذي يعمل
على امتصاص احلديد من اجلسم ،ونقص كمية
احلديد يف اجلسم قد تسبب بفقر الدم ،لذلك فإن
تناول الكالماري قد يساعد على الوقاية من مرض
فقر الدم.

• ّ
خل  -ملعقتان كبريتان

•معجون طماطم  -ملعقة كبرية

ّ
ّ
مقشر
متوسط
•بطاطس حجم
ومقطع 2 -
ّ
•لومي جمفف 1 -
•فليفلة خضراء حارة ّ
مقطعة إىل شرائح طويلة 1 -
•البهارات:
•قرفة مطحونة  -رشة

املكونات
ّ
• بيض 3 -
• فانيليا سائلة  -ملعقة صغرية
• ّ
خل  -ملعقة صغرية
• سكر  -كوب
• مريندا  -كوب
• زيت  -نصف كوب
• دقيق  -كوبان
• بايكنغ باودر  -ملعقة كبرية
• سكر بودرة للوجه  -حبسب الرغبة
طريقة العمل
 -1يف وعاء اخلالط الكهربائي ،ضعي البيض،
الفانيليا واخلل ثم اخفقي املكونات حتى تتداخل.
 -2أضيفي السكر ،املريندا والزيت مع اخلفق
املستمر حتى حتصلي على مزيج متجانس.
 -3زيدي الدقيق والبايكنغ باودر ثم اخلطي
املكونات بواسطة خفاق يدوي حتى حتصلي على
مزيج متماسك.
وزعي املزيج يف قالب كيك مدهون بالقليل
ّ -4
من الطحينة ثم ادخليه اىل فرن حممى مسبقًا على
حرارة  180درجة مئوية.
 -5أتركي القالب يف الفرن حلواىل ساعة حتى
ينضج الكيك.
زينيه بسكر البودرة
 -6اخرجي الكيك من الفرنّ ،
ثم قدميه مباشرة على سفرتك.

•كركم مطحون  -رشة
•كاري بودرة  -رشة
•ثوم بودرة  -رشة
•هيل مطحون  -رشة
•ملح  -ملعقتان صغريتان
•فلفل اسود  -ملعقة صغرية
•كزبرة مفرومة للتقديم  -حبسب الرغبة
طريقة العمل
 -1يف قدر على حرارة
ذوبي ملعقة
متوسطةّ ،
ّ
كبرية من الزبدة.
ّ
وقلبيها حتى يتغيرّ لونها
 -2أضيفي قطع الدجاج
من كل اجلهات أي حلواىل  10دقائق.
ثم أضيفي حبوب اهليل وورقة
 -3أسكيب املاء ّ
الغار.
 -4عندما يغلي املزيجّ ،
خففي النار واتركي الدجاج
حلواىل  30دقيقة حتى ينضج متامًا.
ذوبي الكمية املتبقية من الزبدة
 -5يف مقالةّ ،
متوسطة.
على حرارة
ّ
 -6زيدي البصل ،معجون الزجنبيل والثوم والطماطم
ّ
وقليب حلواىل دقيقتني أو  3دقائق.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 -7أضيفي معجون الطماطم ،الكوسا ،البطاطس،
ّ
املكونات لـ5
وقليب
الفليفلة ،الومي والبهارات
ّ
دقائق.
 -8إرفعي الدجاج من املرق وأضيفيه إىل صلصة
الطماطم واخلضار.
ّ
صفي مرق الدجاج وأضيفيه إىل صلصة
-9
الطماطم واخلضار.
 -10عندما يغلي املزيج ،خففي النارّ ،
غطي القدر
واتركيه لـ 15دقيقة إضافية.
 -11أسكيب املزيج يف طبق التقديم وانثري الكزبرة
قدميه على سفرتك.
ثم ّ
على الوجه ّ
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Coalition split on banking royal commission as Malcolm Turnbull faces
flak over ‘captain’s call’

Prime Minister Malcolm Turnbull and Treasurer Scott Morrison. Photo: Andrew Meares

Liberal MP Warren Entsch has criticised his government for pre-empting a parliamentary inquiry on banking. Photo: Alex Ellinghausen

Coalition unity over a
banking royal commission is cracking, with
eight government MPs
now backing an inquiry
or saying it should be
considered,
Malcolm
Turnbull under attack for
a “captain’s call” and legal experts questioning
whether corporate regulator ASIC has adequate
powers.
On Monday veteran Liberal MP Warren Entsch said
he was “worried about
senior colleagues ruling
this out when we have a
[parliamentary] inquiry
under way”.
“How can senior members of the government
make a captain’s call and
pre-empt this [parliamentary] inquiry?” asked Mr
Entsch, a supporter of Mr
Turnbull in the September
spill motion.
“It’s all very well to say
banks have learnt from
their mistakes and they
will be nicer moving forward, but what about the
sins of the past?”
Former prime minister
Tony Abbott was, in part,
undone by a slew of so-

called “captain’s calls”,
which became synonymous with his lack of consultation with backbench
colleagues. Mr Turnbull
said this would end when
he became leader.
Liberal MPs David Fawcett, Bert van Manen and
Philip Ruddock - all of
whom are members of a
parliamentary committee examining the financial services sector - on
Monday took to eight the
number of government
MPs open to a royal commission.
Mr Van Manen said “you
can’t rule it [a royal commission] out”, and Mr
Ruddock warned that “the
banking industry has serious issues it needs to address if it wants to avoid a
royal commission”.
Senator Fawcett, the committee chairman, said he
would not take the government or opposition’s
side and that “the committee will consider that [a
royal commission]. If the
committee decides that’s
the best way forward, the
the committee will recommend that.”

Mr Turnbull and Mr Morrison argue the Australian
Securities and Investment
Commission, the Australian Prudential Regulation
Authority and the Reserve
Bank have the power to
ensure Australia’s banks
and financial sector is
well regulated.
The Prime Minister said:
“Labor says they want
to have a royal commission into the banks. Well,
they haven’t told us what
the terms of reference
would be, so what’s it actually going to be about?
They’ve said the word
‘royal commission’ and
said the word ‘banks’.
“ASIC has all of the powers of a royal commission; all of the powers of
a royal commission plus
much more. It has the
ability to initiate prosecutions, to take action, to issue fines, to ban people
from trading, from operating as company directors,
or in financial services.”
Fairfax Media revealed
on Sunday that government MPs George Christensen, former minister
Luke Hartsuyker and Ken
O’Dowd all supported, or
were open to, an inquiry,
joining Mr Entsch and
Senator John Williams.
Juliette Overland, a corporate law expert from
the University of Sydney
Business School, said
there were benefits in having a royal commission
over a standard investigation by ASIC, including
that a royal commission
can hold public inquiries.

“Mostly when ASIC conducts an inquiry under
section 19 or an investigation otherwise, it isn’t
something that is generally made public,” she
said.
“If there was to be a royal
commission, and I don’t
say this as a criticism
of ASIC, but something
that might be looked at
is ASIC’s own response
to previous issues which
have arisen in the finance
sector in recent years. For
example CBA, and the
royal commission itself
might look at something
like that in the broader
context which ASIC itself
wouldn’t necessarily put
on the agenda if it was
running an inquiry.”
Constitutional law expert
George Williams said he
didn’t think “ASIC was
the answer” and that “the
reason you have a royal
commission is to shine a
light on an issue”.
“Police have all sorts of
powers, but that doesn’t
mean you don’t have a
royal commission into organised crime”.
Macquarie University law
lecturer Margaret Kelly
disagreed, arguing that
giving ASIC greater powers and resources was a
better option.
“Both ASIC and APRA
have the infrastructure,
the procedures and the
bureaucracy. It will also
cost the taxpayer less,”
she said.
In recent years Fairfax
Media has revealed significant failings in both ASIC
and the banks’ handling
of major scandals, including the Commonwealth
Bank financial planning
scandal, which was followed by similar scandals
at Macquarie Bank and
National Australia Bank.
Labor said on Friday it
would hold a $53 million,
two-year royal commission if it won this year’s
election.

Stadium will be built
on SCG land: Baird

NSW Premier Mike Baird

NSW Premier Mike Baird
has ruled out a controversial proposal to build
a new stadium at Moore
Park in inner Sydney.
The decision puts the
premier at odds with his
Sports Minister Stuart
Ayres, who is reportedly
backing a plan to construct a $1 billion, 55,000seat stadium on Centennial and Moore Park land.
Mr Ayres was preparing to pitch the proposal
to cabinet after failing to
get a commitment from
the NRL that 65 games
are played a year at three
stadiums - ANZ and Parramatta in the city’s west
and the existing Allianz
Stadium at Moore Park,
the Daily Telegraph reports.
But Mr Baird ruled out the
idea on Monday, arguing
that Mr Ayres does “agree
with” the cabinet’s decision to construct a new
stadium on existing SCG
land.
“That’s the cabinet position, I can’t be clearer,”
Mr Baird said.
He said that if the SCG
Trust came back to the
government with a proposal to build on Centennial Parklands he would
urge them “go back and
make sure it’s built on existing land”.
NSW Labor has meanwhile called for Mr Ayres
to be replaced over his
management of the future of Sydney’s stadium
funding.
The three long-standing
tenants of Allianz Sta-

dium - Sydney FC (ALeague), NSW Waratahs
(Super Rugby) and Sydney Roosters (NRL) issued a joint statement on
Monday night saying a
major rebuild on the existing site was untenable
for all three clubs.
“Up until today, it was the
clear understanding of
all three clubs that there
would be a new stadium
built without interruption
to Allianz Stadium’s operations,” the statement
read.
“If the New South Wales
government is unable
to achieve this, then our
overriding preference is
for a major renovation of
the existing stadium.
“We strongly oppose a
new stadium on the existing site, as a forced relocation out of Allianz Stadium for four seasons will
be disastrous for all three
clubs, their respective
members and fans.”
“The government’s stadium strategy has now
descended into farce,”
opposition leader Luke
Foley said on Monday.
He said Labor was opposed to Mr Ayres’ proposal.
“Stuart Ayres is fighting
his own cabinet’s decision and trying to steal
precious urban parkland
from the public to build
his white elephant, 55thousand stadium in Sydney’s eastern suburbs,”
he said.
Comment is being sought
from Sports Minister Stuart Ayres.
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Big business, small bribes: a quarter of companies allow foreign ‘facilitation payments’

Crown Resorts allows facilitation payments in “limited circumstances”.

More than a quarter
of Australia’s largest
public companies have
no rules preventing
their staff paying small
bribes, known as “facilitation payments”, to
help their business in
foreign countries that allow such transactions.
A survey conducted by
the Uniting Church found
27 members of the ASX
100 tolerate payments
that grease the wheels
of business in overseas
markets, as the Law
Council of Australia
claimed “much could be
done to improve the effectiveness of Australian
sanctions against the
bribery of foreign public
officials”.
“It should not be assumed that bribery of
foreign public officials
involving Australian corporations or persons
who are Australian citizens or residents does
not take place,” the Law
Council said in its submission to the Senate
inquiry into foreign bribery.
“Australia’s enforcement
record lags [behind] that
of comparable Western
countries. Australia is
not adequately meeting
its international obligations in this area.
“The track record of enforcement remains poor.
We believe that it contin-

ues to be the case that
there are insufficient
specialist skills within
the AFP [Australian Federal Police] to properly
investigate this type of
financial crime.”
The Law Council said
Australian regulatory
bodies had failed to
achieve a successful
criminal prosecution in
the past 15 years for foreign bribery, including
in relation to the $US225
million paid by AWB to
Saddam Hussein’s regime in Iraq, exposed by
the 2005 Cole inquiry.
The Senate inquiry has
been given added focus
after Fairfax Media’s recent revelations about
executives from the offshore arm of Leighton
Holdings using the services of Unaoil to bribe
foreign officials to guarantee contracts in the oil
sector.
The Uniting Church’s
Synod of Victoria and
Tasmania wrote to
all companies in the
ASX100 asking for their
policy on small bribes.
According to the church,
70 companies banned
the payments, which is a
sharp increase on 2011,
when only 16 companies had explicit codes
forbidding facilitation
payments.
The bulk of companies
whose policies allowed

for facilitation payments
restricted those payments to countries that
do not forbid them in
law. For example, James
Packer’s Crown Resorts
allows facilitation payments in “limited circumstances”.
Crown’s “anti-bribery
and corruption policy”
states: “As a general rule,
Crown prohibits the use
of facilitation payments,
whether directly or
through third parties. In
limited circumstances, a
facilitation payment may
be approved by Crown’s
General Counsel in circumstances where that
payment does not contravene applicable law
or this policy.”
Likewise, TabCorp is
prepared to allow facilitation payments, cleared
by senior management,
“where the conduct
is legal in the country
concerned and the payment is of a minor nature made for the sole or
dominant purpose of expediting or securing the
performance of a ‘routine government action
of a minor nature”’.
According to its reply
to the church, Fairfax
Media’s code makes no
reference to facilitation
payments but states:
“We will not offer bribes
or inappropriate payments for the purpose
of acquiring, retaining,
directing business, or
receiving any kind of
special or favoured treatment for the company.”
Cimic,the
company
formerly known as
Leighton Holdings, has
adopted an uncompromising code of conduct
after allegations against
a string of former executives.
Its code states: “The
Group prohibits, and
has zero tolerance for,
all forms of bribery and
corruption. You must
obey all relevant laws

and regulations, and
must not participate in
any arrangement which
gives any person an improper benefit in return
for an unfair advantage
to any party, directly or
through an intermediary.
This includes facilitation
payments
(payments
of cash or in kind made
to secure or expedite
a routine service, or to
‘facilitate’ a routine Government action), even if
allowed under local laws
or customs.”
A recent survey by accounting firm Deloitte
found a third of all companies operating in highrisk destinations, including Asia, Africa and the
Middle East, had uncovered a suspected bribery
or corruption incident in
the past five years.
In its submission to the
Senate inquiry, the Uniting Church calls for laws
that would force companies paying bribes, if
exposed, to be forced
to compensate those
harmed.
“This is particularly important where the party
harmed is a developing
country and their people,” it said.
As part of its terms of
reference, the foreign
bribery inquiry is considering whether Australia has effectively implemented the OECD’s
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business
Transactions.
In its submission on
behalf of 11 government departments and
agencies, the AttorneyGeneral’s Department
said action had been
taken, including in relation to Securency and
Note Printing Australia
in 2011, and civil action
had been taken against
two AWB executives involved in the Iraq scandal.

Cuts have had an impact on ASIC: chairman
Budget cuts mean the ability of Australia’s corporate regulator to conduct
proactive surveillance is
limited, its chairman has
warned.
But Australian Securities
and Investment Commission head Greg Medcraft
insists it is pursuing the
misdeeds of the nation’s
big banks.
“No one can say we’re not
afraid of taking on a big
fight,” he told ABC radio
on Tuesday.
ASIC has been thrown unintentionally into the row
over a Labor plan for a
royal commission into the
banking and financial sectors.
The government argues
ASIC already has the powers of a royal commission,
while banking regulator
APRA is also a tough cop
on the beat.
Mr Medcraft, who would
not be drawn into the debate, said ASIC had the
power to request documents, compel witnesses,
receive metadata and conduct searches.
As well it could take action, unlike a royal commission.
“Not only do we have the
power to investigate, we
have the power to prosecute,” he said.
Mr Medcraft admitted trust
in the system had been
“somewhat dented”, but
pointed to investigations
into the actions of Westpac
and ANZ as examples of
ASIC pursuing the banks.

But Abbott government
budget cuts of $120 million had limited the regulator’s ability to conduct
proactive surveillance.
Prime Minister Malcolm
Turnbull says it is up to
ASIC to ask for more resources.
Mr Medcraft identified areas such as financial advice and life insurance
that could do with extra
support.
Shadow treasurer Chris
Bowen rejected the government’s argument oversight of the sector should
be left to the regulator.
“ASIC investigates individual cases, it does not
investigate structural and
systemic issues,” he said.
Mr Bowen defended Labor’s decision not to back
a Greens motion for a royal
commission last year, before last week announcing
it would hold one.
“Labor at that time was
still considering its position,” he said.
Cabinet minister Josh
Frydenberg said the government, unlike Labor, had
adopted a consistent position against a royal commission.
“Suddenly we’re on the
eve of an election and the
populist politics reigns supreme with Bill Shorten,”
he said.
Despite some backbench
concerns about the government’s position Mr
Frydenberg denied it was
a “captain’s call” by Mr
Turnbull.

Govt squibbing it on budget savings: Labor

Federal Labor has warned
of substantial implications if Australia loses its
triple-A credit rating.
Two of the nation’s big four
banks have warned rising
government debt tests the
patience of credit agencies
which provide Australia
with its premier rating.
Shadow treasurer Chris
Bowen told ABC radio on
Tuesday - three weeks out
from budget day - the government was “squibbing
it” on saving measures
such as negative gearing
and tax concessions for
high-income earners.
National Australia Bank’s

global head of policy research, Peter Jolly has said
Commonwealth debt was
now “pushing against” the
triple-A boundary.
Michael Blythe, chief economist at Commonwealth
Bank, believes there’s a
limit to the patience of
credit agencies, as they
watch a drawn-out return
to budget surplus.
Mr Bowen said there would
be flow-on effects for the
government and private
sector as interest rates increased.
“It would be quite serious
to confidence in the economy,” he said.
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David Koch grills Clive Palmer over Queen- Australia’s AAA credit warning at risk unless
Turnbull government raises taxes: Moody’s
sland Nickel on Sunrise

Kochie hit a brick wall - in his own words - when interviewing Clive
Palmer on Sunrise on tuesday morning.

CLIVE Palmer and David
Koch have faced off in a
fiery interview on tuesday
morning, which ended
with Sunrise’s Kochie remarking that he hit a brick
wall.
Mr Palmer, who was last
night the subject of a 4
Corners program which
appeared to present evidence he was acting as a
shadow director of Queensland Nickel, claimed the
media were out to get him,
labelling last night’s program a “big beat up”.
He claimed Prime Minister
Malcolm Turnbull was doing nothing to help Queensland Nickel workers who
had lost their jobs.
He said suggestions he
continued to control the
finances of the company
from his position on a related Joint Venture committee were “rubbish”.
“I stood down as a director of Queensland Nickel
(when elected to Parliament), but I remained as a
member of the Joint Venture committee,” he said.
“The Joint Venture is
made up of two companies who own the refinery
and Queensland Nickel is
just a manager with no assets or anything else.
“There is a Joint Venture
agreement that was put
in place in 1992 by the
Queensland Government,
which we have followed
religiously, which sets out
what Queensland Nickel
is required to do contractually to satisfy the Joint
Venture committee.
“This is just a complete
beat up because the Fed-

eral Government is doing
nothing about the 100,000
people that have lost their
jobs across Australia to
the resource boom.”
Asked about the outstanding entitlements of
Queensland Nickel workers, Mr Palmer said he felt
confident they would be
paid.
“First, you have to understand that their entitlements came due while
they were employed by
the Queensland government, owned Queensland
Nickel and BHP,” he said.
“They have contributed
zero to their entitlements.
I feel sure that their entitlements will be paid.”
Mr Palmer claimed he had
“restrained” from commenting on the situation
at Queensland Nickel
because the “press run
wild”.
“Let’s get Clive Palmer off
the scene,” he said.
“It is about politics.
“It’s not about countless
people have lost their
jobs.”
At one point he told Mr
Koch to “do your job” and
investigate other Queensland companies who
had been forced to lay off
staff.
Mr Koch replied: “You
are accusing everybody
else of not looking after
workers. You’ve got some
directly responsible for
you.”
I felt bullied by Palmer:
Lazarus
A Four Corners producer
yesterday released a series of text messages
between himself and Mr

Palmer on Twitter yesterday, after claims by the
Fairfax MP he had not
been offered an interview
with the program.
The text messages show
he had been contacted at
least three times.
Former Palmer United
Party Senator turned Independent Glenn Lazarus
told Four Corners he felt
bullied by Mr Palmer.
Today, he said he and his
PUP colleagues weren’t
allowed to have any say
on hold the Party would
vote on issues.
“We would come into the
party room of a morning
on a sitting week and the
decisions had been made
and we had no input,” he
told ABC radio.
“And as I say, I didn’t have
a minister in my office at
all during my time as (part
of) Palmer United.
“He kept a very close
leash, short leash, on us
and I guess kept us in the
dark.
“And as I say, my staff
wanted to have training,
things like that, and he
was very much against
that. He just wanted to
keep us very close and in
the dark.”
Asked whether he felt like
a pawn of Mr Palmer’s
business interests, Mr
Lazarus said, “yes, absolutely”.
Mr Palmer repeatedly
dodged questions about
Queensland Nickel during
this morning’s Sunrise
interview, instead talking
about the Turnbull Government, claiming it needed to do more.
Eventually, Mr Koch grew
tired of it.
Mr Koch: “I am not sure
we got any answers out
of this. You are prepared
to do it. We will leave it
there.”
Mr Palmer: “Good on you,
you are a great Australian,
Kochie. Good on you, see
you. OK.”
Mr Koch: “I think I hit a
brickwall.”

Treasurer Scott Morrison will hand down the budget on May 3. Photo: Alex Ellinghausen

The Turnbull government
must raise taxes as well
as cut spending to reduce
the budget deficit, or it
will risk losing its AAA
credit rating.
In a stark warning to
Treasurer Scott Morrison
ahead of a May 3 budget
expected to contain measured spending cuts but
avoid tax hikes, ratings
agency Moody’s predicted the government could
struggle to reach its goal
of a surplus by 2021.
The Coalition has stepped
up its political attack in recent weeks over Labor’s
plans to make changes to
negative gearing, capital
gains and superannuation tax concessions, as
well as hiking tobacco
excise.
Mr Morrison warned on
Thursday morning - before the Moody’s note
was released - that Labor
would “increase the tax
burden on the Australian
economy by over $100 billion in the next 10 years”.
“That’s not a plan for jobs
and growth,” he said.
But the note, from
Moody’s senior vice-president Marie Diron, flies in
the face of that warning
and was seized on by
Labor shadow treasurer
Chris Bowen.
“Treasurer Scott Morrison announced that the
budget to be released
on 3 May would focus
on curbing spending to
lower the government’s
fiscal deficit. However,
given previous difficulties
in reducing welfare benefits, actual spending cuts
may be modest,” the note
stated.
“Moreover, Mr Morri-

son’s announcement excluded measures to raise
revenues. Without such
measures, limited spending cuts are unlikely to
meaningfully
advance
the government’s aim of
balanced finances by the
fiscal year ending June
2021 and government
debt will likely continue
to climb, a credit negative
for Australia.”
In addition, the “fading
prospects for tax reform”
presented challenges and
the government’s “pledge
to curb spending will
be tested by significant
spending commitments
on welfare, education and
health”.
A country’s credit rating
is a measure of its credit
worthiness. A downgrade
in the rating, even if it does
does not drive up borrowing costs for government,
can drive up those costs
for private sector banks.
The benefits of a AAA
rating for government, in
turn, flow through to ratings in the private sector
and improves economic
confidence. Holding a
AAA rating also helps a
government sell its economic credentials.
Mr Bowen said the note
was a “clear and unmistakable warning to
Scott Morrison - lift your
game”.
He pointed out that Australia had, for the first
time, received three AAA
ratings from ratings agencies under the former Labor government and said
“it must be protected”.
“Losing the AAA credit
rating would mean that
Australia pays more in
interest, it will be a blow

to confidence and would
have flow-on effects to
the ratings of major corporate entities in Australia,” he said.
The warning comes as figures released on Thursday showed unemployment fell in March by 0.1
per cent to 5.7 per cent, a
movement welcomed by
the government.
Moody’s said changes to
superannuation tax concessions in the May budget will be “insufficient”
to achieve a balanced
budget in the next five
years.
The firm does go on to
note that Australia does
have “favourable fiscal
metrics relative to AAArated peers” but that a
prolonged increase in
government debt had
taken place over the last
decade.
It said debt had risen to
35.1 per cent of GDP in
2015, up from 11.6 per
cent just 10 years earlier. Much of that growth
in debt took place under
the former Labor government.
Much of that growth in
debt took place under
the former Labor government.
“The
government’s
pledge to curb spending
will be tested by significant spending commitments on welfare, education and health.”
Mr Bowen said Labor had
been arguing for some
time tough decisions on
revenue and spending code for tax rises in some
areas - were necessary
and “Labor’s been leading the debate ... we have
been setting the agenda”.
What is a AAA rating?
This is a way of rating an
entity, usually a government or a company, that
wants to borrow money. It
gives lenders an easy way
of seeing how likely they
are to get repaid. Ratings
have several grades with
AAA being the highest
down through to C. Anything below BB is deemed
as junk. Australia is one
of 12 governments with a
AAA rating worldwide.
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Collapsed Queensland Nickel paid $6 million toward
Clive Palmer’s stalled Titanic II project

The Titanic story enjoyed a resurgence following James Cameron’s
1997 blockbuster film. Photo: Supplied

Clive Palmer and wife Anna meet astronaut Buzz Aldrin in New York.
Photo: Twitter

February 2013 was a
heady time for Clive
Palmer. In glamorous ballrooms in New York and
London, amid 11-course
degustations and flowing champagne, the world
was finally ready to hear
his grand plans for the Titanic II.
At a press conference
aboard the USS Intrepid
- after a guy with a guitar
sang My Heart Will Go On
- the Australian billionaire told an excited media
pack the replica vessel
would represent no less
than “the reconciliation of
man”.
During his New York sojourn, Mr Palmer stayed at
the $2000-a-night Waldorf
Astoria, and dined at the
exclusive Manhattan restaurant Cipriani with astronaut Buzz Aldrin
“The Titanic was a ship
of dreams,” Mr Palmer
said. “Titanic II will be the
ship where dreams come
true.”
But now those dreams are
looking more like nightmares, as the mining magnate’s business ventures
continue to unravel.
The company in charge of
the Titanic II, Mr Palmer’s
Blue Star Line, was paid
almost $6 million by the
now-collapsed Queensland Nickel, according to
a report released by administrators on Tuesday.
QN was found to have
paid $3.3 million in marketing costs associated
with the Titanic II launch
events in New York and
London. It also paid $1.9
million in project management fees.

and through his media
adviser, Andrew Crook.
Neither returned calls or
responded to texts. Mr
Palmer released a statement on Tuesday morning
labelling the FTI Consulting report “derogatory
and untrue”.
Blue Star Line directed Fairfax Media to Mr
Crook’s company, Crook
Media. Asked whether the
Titanic II was currently under construction, a representative said: “I wouldn’t
have any idea about that,
so I can’t help you.”
The Titanic II launch
events in New York, London and Macau, for which
QN paid $3.3 million, were
five-star affairs - even if
evidence of the indulgent
dinners is hard to track
down.
The Manhattan event
was originally planned
for December 2012 as a
star-studded gala for 700
guests aboard the USS Intrepid off Manhattan. Caroline Kennedy and Eunice
Shriver, respectively the
daughter and sister of late
president John F. Kennedy, were to be among
the guests of honour. Mr
Palmer is a director of the
JFK Library Foundation,
and Ms Kennedy is the
board’s honorary president. Since 2000, he has
reportedly donated nearly
$US5 million to the foundation.
After Hurricane Sandy
tore through the US east
coast late in October of
2012, the launch was
postponed until February
26 of the following year.
Journalists were briefed

The current director of
QN, at least on paper,
is Mr Palmer’s nephew
Clive Mensink. Mr Palmer,
a former director of the
company, was accused of
acting as a shadow or de
facto director for the past
four years - a claim he denies.
The payments to Blue
Star Line were “uncommercial and director-related transactions”, the
administrators found, and
along with many other
payments they painted a
picture of “reckless” behaviour by Mr Palmer and
Mr Mensink. FTI Consulting will refer the matter to
the Australian corporate
regulator, ASIC, with Mr
Palmer to face possible
criminal charges.
Meanwhile, the administrator has recommended
that QN be liquidated. And
in a bad sign for the Titanic II, they have flagged
an intention to claw back
the $6 million paid to Blue
Star Line.
Mr Palmer was already
fending off scepticism
that his hobby horse
would never see the light
of day. Amid the fanfare in
New York, he announced
the ship’s maiden voyage
would take place in 2016
- that has already been
pushed back until 2018,
and according to reports,
no construction is taking
place at the Chinese shipyard where it is supposed
to be built.
Confirming information
about the status of the Titanic II is difficult. Fairfax
Media sought interviews
with Mr Palmer directly,

at a press conference,
and Mr Palmer reiterated
plans for a gala dinner
that night - including an
11-course meal prepared
by 60 chefs, a replica of
what was served on the
Titanic’s ill-fated 1912
voyage.
Fairfax Media was almost
unable to find photographic evidence of the
evening - there are none
even on Mr Palmer’s personal Twitter account.
But an attendee posted a
40-minute YouTube video
outlining each of the 11
courses, which included oysters, Nova Scotia
salmon and Angus fillet
mignon with foie gras and
truffles. Musical entertainment came courtesy of
the NYPD Pipe Band.
During his New York sojourn, Mr Palmer stayed at
the $2000-a-night Waldorf
Astoria, and dined at the
exclusive Manhattan restaurant Cipriani with astronaut Buzz Aldrin.
Brisbane’s Courier Mail
reported that Mr Palmer
was a no-show at the
Macau leg of the Titanic II
publicity tour. But he did
turn up at The Ritz hotel in
London for another press
conference and a gala dinner at the Natural History
Museum.
The 40,000 tonne ship
was to carry 2435 passengers and 900 crew,
and was estimated to
cost around $500 million.
Throughout the tour, Mr
Palmer declined to put a
figure on it.
“I have enough money to
pay it, so that’s all that really matters,” he said.
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$77 Million TAFE Turnaround Under Labor Government
Victoria’s TAFEs have reported
a substantial turnaround in
their finances under the Andrews Labor Government.
Annual reports tabled in State
Parliament today show publicly
funded institutes will record
a $25 million surplus in 2015,
compared to a deficit of $52.5
million in 2014 under the Liberal Government, a $77.5 million
turn around.
In 2015, the Labor Government invested in TAFEs heavily
through a range of initiatives
including the $320 million TAFE
Rescue Fund, the $50 million
TAFE Back to Work Fund, a $50
million TAFE Boost fund and a
$16 million investment in Skills
and Jobs Centres.
This money is being used to
re-open campuses, rebuild
facilities, and to help TAFEs
meet their unique role supporting vulnerable and rural and
regional Victorians into quality
training and jobs.
The Labor Government recognises TAFEs are vital in supporting the needs of industry
and training the state’s future
workforce.
We’ve begun the task of transforming the system to futureproof our TAFEs to ensure they
have the resources needed to
support industry and provide
Victorians the skills they need
for the jobs they want.
Whilst we made good inroads
in 2015, there is a long way to
go for the system to fully recover from the Liberals’ policy
chaos.
While the Liberal Government
policy changes and funding
cuts continue to impact TAFE
enrolments, national issues
like the multi-billion dollar VETFEE Help debacle and growing
enrolments in higher education
are also having a major impact.
The Liberals’ mismanagement
of the training system and cuts
to TAFEs meant eight of the
state’s twelve TAFE institutes
were in serious financial turmoil in 2014.
Ten of Victoria’s 12 TAFEs published their annual reports today, with reports from William
Angliss and Federation Training to follow.
Quotes attributable to Minister
for Training and Skills Steve
Herbert
“This Government is saving
Victoria’s TAFEs from financial
ruin caused by the former Liberal Government.”
“It will take time to boost TAFE
enrolments and restore con-

fidence in the system. We’ve
made great inroads through
our unprecedented crackdown
on dodgy training providers.”
“We are developing a new funding model based on quality improvements and initiatives tailored to meet the skills needs
of industry.”
On the other hand The Andrews
Labor Government’s 2016/17
Victorian Budget will provide
the full funding required to
build the Western Distributor
Project – a second river crossing that will slash travel time
from Geelong by 20 minutes.
Although it is unheard of for the
Commonwealth Government
not to invest in a project of
such national significance, the
Labor Government is providing certainty to the community
by allocating the $1.46 billion
required over the forward estimates to get it done.
The Labor Government will continue its attempts to convince
the Turnbull Government that
a second river crossing and the
significant travel time savings
from Geelong warrant Commonwealth investment, however the Government will get it
done with or without them.
The Government and Transurban have today also signed an
agreement on processes for the
tender, planning and engagement stages and announced
the establishment of the Western Distributor Authority to get
this project done.
We have also released the first
full designs which include two
options for connecting the
West Gate Freeway to the Western Distributor Tunnel – either
directly within the road reserve,
or via ramps to a portal in adjacent land.
To get dangerous goods trucks
– which can’t travel in a tunnel – out of residential streets,
the designs include five ramp
options to connect the West
Gate Freeway directly to Hyde
Street.
The Western Distributor will
also link to the city and the
surrounding road network with
connections to CityLink, Dynon
Road and an extended Wurundjeri Way.
Residents will be able to have
their say on the design options
through an extensive community consultation process, including community information
sessions beginning on 16 April
and online engagement starting
on thursday at www.westerndistributorproject.vic.gov.au.
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ملـبورن

جلنة جديدة لشباب وشابات غرفة التجارة والصناعية
االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا

فادي الزوقي يلقي كلمة

وزيرة الظل للتعددية الثقافية تلقي كلمة

القنصل الخطيب يلقي كلمة

عبد اهلل النكت وسيلني خوري مقدما الربنامج

اعضاء اللجنة الجديدة

اعضاء اللجنة الشبابية لغرفة الصناعة والتجارة
االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا

حضور مع اعضاء اللجنة
ُعقد لقاء تعارف ما بني خنبة مثقفة من شباب
وشابات من جاليتنا اللبنانية انضموا اىل غرفة
التجارة والصناعة االسرتالية اللبنانية يف
فيكتوريا اليت يرئسها احملامي االستاذ فادي
الزوقي وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم
اجلمعة يف االول من نيسان اجلاري يف مبنى
التاون هول يف نورثكوت احدى ضواحي مدينة
ملبورن.
وقد حضر اللقاء النائب نزيه االمسر والقنصل
اللبناني العام غسان اخلطيب ووزيرة الظل
للتعددية الثقافية السيدة اينغا بوويش وحشد
كبري من ابناء اجلالية اللبنانية.
قدم حلقات الربنامج اآلنسة سيلني خوري
والشاب عبد اهلل النكت اللذان استهال اللقاء
بالنشيدين الوطنيني االسرتالي واللبناني وحتدثا
عن ان اهلدف من انتساب اعضاء اللجنة اجلديدة
لغرفة التجارة والصناعة يكمن يف ضخ دم جديد
يف جسد الغرفة.
كما حتدث رئيس جلنة الشبيبة يف الغرفة السيد
مايكل ايفانز عن اهلدف من انشاء اللحنة.
احملامي فادي الزوقي رئيس الغرفة رحب
باحلضور متمنيا لالعضاء اجلدد التوفيق والنجاح

يف املهام املوكلة اليهم.
وتابع يقول ان اهلدف هو ادخال عنصر جديد
هو االستفادة من كفاءاته وطاقاته خدمة للبنان
واسرتاليا.
بدوره شكر قنصل لبنان العام االستاذ غسان
اخلطيب احملامي فادي الزوقي على دعوته هلذه
املناسبة نظرا الهتمامه بالعصر الشاب وباجليل
اجلديد.
وقال سعادته ان احملامي الزوقي يتمتع ببعد نظر
ويعترب هؤالء الشباب والشابات امل املستقبل
والصورة احلقيقية لوطننا لبنان واسرتاليا
وبالتالي هم قيم يفتخر بهم اجملتمع ويعتز.
وزيرة الظل للتعددية الثقافية السيدة اينغا
جوويش حتدثت عن نشاطات االستاذ فادي
الزوقي على الصعيدين االسرتالي واللبناني
وشكرته على بادرته الطيبة.
وانتهى اللقاء بكوكتيل اقيم يف التاون هول
يف نورثكوت.
«اهلريالد» ،تتمنى للجنة الشبيبة يف غرفة التجارة
والصناعة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا
ولرئيس الغرفة االستاذ فادي الزوقي دوام
العمل والنجاح ملا فيه اخلري السرتاليا ولبنان.
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