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وفد ميثل الطوائف اللبنانية قدم التعازي يف السفارة االردنية بالطيار الشهيد استشهاد  10مدنيني وجرح العشرات بقذائف
بدء محلة ازالة الشعارات تنفيذا التفاق املستقبل وحزب اهلل على دمشق وتقدم للجيش السوري يف احلسكة

محلة ازالة االعالم والصور
والشعارات واليافطات من
الشوارع يف بريوت وصيدا
وطرابلس ،انطلقت بزخم
امس االول ،واعتربتها
مصادر تيار املستقبل
وعني التينة نتيجة عملية
املستقبل
بني
للحوار
وحزب اهلل يف حماولة
لتخفيف منسوب التوتر
املذهيب.
وقد خلت شوارع عني
املريسة ورأس بريوت
وحي اللجا وزقاق البالط
الطريق
اىل
وصوال
اجلديدة يف العاصمة،
من الصور واالعالم اليت
كانت جتتاح االمالك العامة
واخلاصة...
بريوت
حمافظ
وجال

القاضي زياد شبيب،
يرافقه عدد من مسؤولي
األحزاب واجلمعيات ،يف
شوارع العاصمة ،متفقدا
العملية .وشكر الذين
بادروا اىل ازالة الشعارات
والصور من تلقاء نفسهم،
معتربا أن احلوار اثر بشكل

لدى ازالة بعض الشعارات

اجيابي وساعد يف حتقيق
هذا االجناز ،ونتمنى ان
يستمر.
وقامت ورش االشغال
التابعة لبلدية الغبريي بإزالة
وامللصقات
الشعارات
والصور ذات الدالالت
السياسية واحلزبية ،من

بوتني يستدعي قوات االحتياط بعد قرار
الناتو نشر عشرات آالف اجلنود شرق أوروبا

ردت موسكو على قرارات
الناتو نشر عشرات آالف

اجلنود شرق أوروبا مبرسوم
فيه
استدعى
رئاسي

الرئيس

فالدميري

العامة
الشوارع
معظم
واالنفاق يف مناطق بئر
حسن والطيونة واملدينة
واوتوسرتاد
الرياضية
املطار ومستديرة السفارة
الكويتية ونزلة الرحاب.
الشمال
اشرف
الشمال
ويف
احملافظ رمزي نهرا على
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استشهد ،امس االول،
عشرة مدنيني وأصيب
العشرات من جراء استهداف
أحياء يف العاصمة السورية
دمشق بالقذائف الصاروخية
وتبع
الصنع.
احمللية
ٌ
عنيف للجيش
القصف رد
مصادر
على
السوري
إطالق القذائف يف دوما
وحميطها يف عمق الغوطة
ينتشر
حيث
الشرقية
عناصر مسلحون تابعون
ملا يعرف جبيش االسالم
بقيادة زهران علوش الذي
هدد دمشق بالقصف.
ويف احلسكة ّ
وثق املرصد
السوري مقتل رجل واثنني
من بناته من جراء قصف
الواليات املتحدة وحلفائها
منطقة آبار نفطية جنوب
شرق
الواقعة
املدينة
البالد.

من جهة أخرى أشار املرصد
إىل أن تنظيم داعش وزع
مناشري حذر فيها من
ارتداء ألبسة عليها عبارات
ختل بالدين واحلياء.
يف ريف احلسكة أفيد

عن حصول انشقاق عدد
من مسلحي داعش يف
وقد
مدينة تل أبيض
وصل هؤالء اىل االراضي
الرتكية .يأتي ذلك يف
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غارات أردنية على الرقة
وتعزيزات إىل احلدود مع العراق
أكد العاهل األردني امللك
عبداهلل الثاني أمس االول،
أن الطريان امللكي قصف
معاقل تنظيم «داعش»
يف مدينة الرقة السورية،
انتقامًا إلعدام التنظيم
معاذ
األردني
الطيار
حيًا ،فيما
الكساسبة حبرقه ّ
أعلنت مصادر موثوق فيها
أن وحدات من اجليش

حتركت يف اجتاه
األردني
ّ
احلدود مع العراق.
وتزامن إعالن القصف مع
زيارة امللك عبداهلل الثاني
عي يف حمافظة الكرك،
بلدة ّ
وهي مسقط رأس الطيار،
لتقديم واجب العزاء .ولفت
العاهل األردني نظر والد
الكساسبة إىل أن الطائرات
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بوتني
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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 4 / 6 McFarlane 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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

كنعان عن حوار التيار -القوات :ورقة إلعالن نيات دمسة يف األيام القليلة..رياشي :قرار صارم من احلكيم واجلنرال بعدم العودة إىل الوراء
أكد النائب إبراهيم كنعان يف
أن اللقاءات مستمرة
صحيفة األخبار ّ
احلر والقوات
الوطين
بني التيار
ّ
اللبنانية ،مشريًا اىل وجدود
اتصاالت دائمة ،يقول :وحنن
يف صدد إجناز ورقة إعالن نيات
دمسة يف األيام القليلة املقبلة».
مصطلح «إعالن النيات» يعين،
حبسب كنعان« ،بداية اتفاق على
اخلطوط العريضة اليت أمجعنا عليها،

أي مبثابة ورقة تفاهم تفصيلية
ستتناول مواضيع عدة :من قانون
االنتخابات إىل ملف اإلصالح املالي
واإلداري إىل اإلمناء املتوازن،
وصو ًال إىل ملف النازحني السوريني
ست َ
وأمور أخرى ُ
علن قريبا».
من جهته رئيس جهاز اإلعالم
القوات اللبنانية ملحم
والتواصل يف ّ
رياشي يؤكد وجود «قرار صارم
من احلكيم واجلنرال بعدم العودة

إىل الوراء ،بل تثمري القرارات اليت
يتفق عليها وحتويل نقاط االختالف
إىل نقاط تنافس سياسي».
أما ورقة إعالن النيات« ،فستكون
خامتة ثالثني سنة من الصراعات
اليت أخذت بعدًا دمويًا يف بعض
األحيان ،وبعدًا مسيئًا للمسيحيني
واملواطنني يف أحيان أخرى».
ويهم كنعان التأكيد ،من جهته ،أن
ّ
«االجتماع بني اجلنرال وجعجع هو

تتويج للحوار ،ولكنه ليس النهاية،
إذ عندها فقط تبدأ الرتمجة الفعلية
للتفاهم وننتقل للعمل على كل
ملف مبلفه حبسب ما جيري االتفاق
مجهوري
عليه» .وبرغم عودة
َ
احلزبني نهاية األسبوع املاضي
إىل عادتهما القدمية ،بانتقاد كل
فريق قيادة اآلخر ،إن كان على
مواقع التواصل االجتماعي أو على
موقعي القوات والتيار اإللكرتوني

إثر ّ
بث الفيديو ،إال أن التشنجات
ما لبثت أن تضاءلت نتيجة اتصال
القيادتني ببعضهما.
حبسب صحيفة األخبار أوساط
الفريقني  ،احلوار بني التيار
جمرد سعي مللء
والقوات ليس
ّ
شغور الرئاسة وحتييد األنظار
عن حوار املستقبل وحزب اهلل.
ويؤكدان ،من خالل ورقة تفاهمهما،
أن املرتكزات اليت جيري العمل

عليها توضع للمرة األوىل بني
حزبني مسيحيني منذ  30عامًا؛ وهو
حد ذاته «إجناز كبري».
يف ّ
ولكن ،ماذا عن نتائج احلوار
وأهدافه؟ جييب رياشي مقتبسًا من
بولس الرسول« :لكل شيء وقت،
وقت للحصاد ووقت للزرع .وال
جيوز أن يكون احلصاد يف وقت
الزرع .حنن مستعجلون ولكن غري
متسرعني.»...

.com

Unlimited

+1.416.202.6608

Live TV Package
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بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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مــقابلة

مرشح مقعد بروسبكت النائب االحراري أندرو روهان لـ «اهلريالد»:
احلكومة استثمرت وتستثمر عشرات املليارات يف غرب سيدني وأعادت نيو ساوث ويلز اىل الدرجة األوىل اقتصاديا

اعادة انتخاب حكومة االتئالف ضروري الكمال املشاريع اليت بدأتها  ..وأبواب مكتيب مفتوحة للجميع
من مواليد العراق هاجر اىل اسرتاليا عام  ،1979رصيده ايمان وطموح
لحياة أفضل له ولعائلته ..وسالحه بكالوريوس وماجستري يف علوم الجيولوجيا،
وخاصة يف حقل اكتشاف النفط ،جعله يدخل الحياة العملية من بابها الواسع..
انه مرشح مقعد بروسبكت يف انتخابات الوالية التي ستجري يف  28آذار املقبل
النائب أندرو روهان.
اختصاصه العلمي جعله يدخل مجال العمل من بابه الواسع ،فبعد فرتة أشهر
على استقراره يف سيدني شغل وظيفة Senior Petroleum Geologist
يف شركة روبرتسون لألبحاث الجيولوجية وبقي فيها ملدة  8سنوات اىل ان
أفلست بسبب االزمة املالية العاملية.
أدرك النائب اندرو روهان ان جانبا كبريا من افالس الشركات االسرتالية
يعود لسوء االدارة االقتصادية للحكومة العمالية ،مما دفعه لالنتساب اىل حزب
االحرار ،نظرا ملطابقة أفكاره مع أفكار ومبادئ هذا الحزب  -كما قال للهريالد .
تدرج النائب أندرو روهان يف عدة مراكز حزبية بدءا من رئيس فرع حزب
االحرار املحلي يف منطقة سميثفيلد مرورا بفوزه بعضوية املجلس البلدي يف
فريفيلد وصوال اىل انتخابه نائبا ملقعد سرتاثفيلد مـُحققا اخرتاقا كبريا يف هذا
املقعد الذي كان حكرا على حزب العمال منذ نشوئه ومـُحدثا بالتالي انتصارا
* هل لنا ببطاقة شخصية
موجزة للنائب اندرو روهان
مرشح حزب االحرار ملقعد
بروسبكت؟
 من مواليد العراق ،اتيتاىل اسرتاليا عام  ،1979متزوج
وقد رزقين اهلل مع زوجيت
جانيت ولدين ،اسكن يف منطقة
بوسلي بارك منذ اكثر من 35
عاما ولذلك فانين اتفهم حاجات
ومطالب العائالت يف جمتمعنا
والضغوط اليت تعاني منها.
أمحل شهادة بكالوريوس
وماجستري يف علوم اجليولوجيا
من العراق وخاصة يف جمال
اكتشاف النفط ،وقد اشرفت
على العديد من الربامج يف جمال
التعدين والبحث عن النفط يف
اسرتاليا وخارجها.
* ملاذا انتسبت اىل حزب
االحرار ومتى ،وما هي املراكز
اليت تدرجت فيها حتى انتخابك
نائبا ملقعد مسيثفيلد الذي جرى
تعديل وتغيري حدوده االنتخابية
وتغيري امسه ليصبح مقعد
بروسبكت؟
 بعد وصولي اىل اسرتالياSenior
وظيفة
شغلت
يف
Petroleum Geologist
لألحباث
روبرتسون
شركة
اجليولوجية وبقيت فيها ملدة
 8سنوات حتى عام  1988حيث
توقفت الشركة عن العمل بسبب
االنهيار الكبري يف االسواق
املالية واالقتصادية الدولية كما
توقفت شركات كربي يف الكثري
من دول العامل ..كان بامكان
اسرتاليا ان تقلل من تأثريات
االزمة املالية العاملية غري ان
سوء االدارة حلكومة العمال
يف ذلك احلني ادى اىل انهيار
اقتصادي كبري يف اسرتاليا
اسوأ منه يف بقية دول العامل.
وهذا السبب (سوء ادارة حزب
العمال القتصاد البالد) دفعين
اىل االنتساب حلزب االحرار
النه يف رأيي أفضل الدارة
اقتصاد البالد حيث كانت
افكاري متطابقة اىل حد كبري
من سياسته بالنسبة لالقتصاد
والقيم العائلية واجملتمعية..

وعملت جهدي لتقوية رصيد
حزب االحرار يف غرب سيدني
اليت أهملتها احلكومات العمالية
لسنوات طويلة الن حزب العمال
كان يعتربها مناطق مضمونة
له.
وخالل هذه الفرتة تسلمت
مناصب عدة يف حزب االحرار
منها رئيس الفرع احمللي يف
منطقة مسيثفيلد.
عام  2007ترشحت النتخابات
الوالية عن حزب االحرار ،ومع
انه مل حيالفين احلظ غري انين
متكنت من تقليص الفارق بني
حزبي العمال واالحرار من 27
اىل  15،50يف املئة مما اعترب
احد اكرب االنتصارات حلزب
االحرار يف مقعد مسيثفيلد.
ويف عام  2008ترشحت
عن حزب االحرار النتخابات
بلدية فريفيلد وفزت فكان
ذلك انتصارا كبريا للحزب..
وقد مكنين العمل كعضو يف
اجمللس البلدي من االحتكاك
اكثر باجملتمع واالطالع على
مشاكله وقضاياه وحاجاته،
وعملت مع زمالئي وخاصة
اعضاء اجمللس البلدي االحرار
الثالثة على القيام باصالحات
يف البلدية كان الناس حباجة
اليها وينتظرونها ،فانعكست
هذه االصالحات اجيابيا على
االداء البلدي وعلى رصيد حزب
االحرار يف البلدية وكذلك على
رصيدي الشعيب يف املنطقة.
وعام  2011ترشحت جمددا
النتخابات الوالية عن حزب
االحرار يف مقعد مسيثفيلد
ومتكنت من الفوز بفعل الثقة
اليت وضعها يف شخصي سكان
مقعد مسيثفيلد بعدما خربوا
وملسوا بأنفسهم اجلهود اليت
قام بها فريق حزب االحرار يف
البلدية وأنا منهم.
وأذكر هنا انين كنت حباجة
اىل تأرجح بنسبة  15،5يف
املئة للفوز غري انين حصلت
على تأرجح بنسبة  20،50يف
املئة ..وكان ذلك نصرا كبريا
حلزب االحرار ألنه ألول مرة يف
تاريخ املقعد يشغله عضو يف

النائب أندو روهان
تاريخيا لحزب االحرار.

حاوره أنطونيوس بو رزق

حزب االحرار.
وأتقدم باملناسبة بالشكر
اجلزيل من كل الذين منحوني
ثقتهم واعطوني اصواتهم اليت
اعتربها وساما على صدري وأمانة
يف عنقي دفعتين وتدفعين
دائما اىل العمل ملا فيه خري
مقعد مسيثفيلد وسكانه ،وكما
عاهدت سكان مقعد مسيثفيلد
فانين اعاهد سكان مقعد
بروسبكت (املستحدث) على
العمل ملصلحة سكانه ونقل
همومهم وحاجاتهم ومطالبهم
اىل املسؤولني املعنيني.
* كونك نائبا ملقعد مسيثفيلد
ملدة اربع سنوات ،هل لك ان
تطلعنا وتطلع قراء اهلريالد
على اهم االجنازات اليت حققتها
لسكانه؟
 اهم االجنازات اليت حققتهاخالل فرتة عملي كنائب يف
الربملان هي:
 #مجع تربعات قدرها  26ألف
دوالر جمللس نيو ساوث ويلز
الحباث السرطان وذلك من خالل
رعاييت حلملة «سباق من اجل
احلياة» ( )Relay For Lifeعن
منطقة فريفيلد.
 #اجياد وظيفة ثابتة ملركز
مدير عام يف مستشفى فريفيلد،
باالضافة اىل شراء جهازين
لالشعة بالتقنية الرقمية و 104
أسرة كهربائية.
ّ
 #ختصيص مبلغ  3ماليني
دوالر لتحديث بولدنغ سرتيت
وذلك لتأمني سالمة السائقني
واملارة يف منطقة التقاطع.
 #توفري مبلغ مليون دوالر
كتمويل اضايف ملنظمات اجملتمع
واملنظمات احمللية وذلك عن
طريق برنامج حكومة نيو ساوث
ويلز لتأسيس الشراكة بني
منظمات اجملتمع احمللية.
 #خلق أكثر من  110فرصة عمل
يف مجيع احناء نيو ساوث ويلز
مما جعل الوالية حتتل املرتبة
الثانية كأدنى معدل للبطالة بني
الواليات.
 #حتسني مستوى اخلدمات
الرئيسية يف كافة الوالية عن
طريق توظيف حواىل  4آالف عنصر

اضايف يف أسالك التمريض
والتعليم والشرطة.
 #استثمار اكثر من  60مليار
دوالر يف البنى التحتية مبا فيها
توسيع خط  M5الشرقي السريع
الذي يؤدي اىل مركز مدينة
سيدني.
* ما هي الضواحي اليت
بروسبكت
مقعد
يشملها
املستحدث؟
احب ان اوضح انه يتم تعديل
احلدود االنتخابية للمقاعد يف نيو
ساوث ويلز كل  8سنوات ،وقد
حلقت هذه التعديالت والتغيريات
مبقعد مسيثفيلد الذي اصبح
امسه مقعد بروسبكت ويضم
الضواحي التالية:
Bossley Park, Prairiewood,
Smithfield, Wetherill Park,
Greystanes, Pemulway, Pendill
Hill, Girraween, Prospect,
Arndell Park, Huntingwood,
.& Easter Creek
وتشكل اجلالية العربية نسبة
ال بأس بها يف مقعد بروسبكت
املستحدث.
* هل لك ان تضعنا يف أجواء
اقتصاد نيو ساوث ويلز قبل
حكم االئتالف واليوم؟
 لقد أدى سوء االدارةاالقتصادية للحكومات العمالية
املتتالية على مدى  16عاما لنيو
ساوث ويلز واخلالفات داخل
حزب العمال اىل تدني مرتبة
الوالية االقتصادية من الدرجة
االوىل اىل الدرجة الثامنة
واصبحت يف منزلة ادني من
منزلة تازمانيا .واليوم بعد
اربع سنوات على حكم االئتالف
عادت نيو ساوث ويلز جمددا
اىل املرتبة االوىل يف اسرتاليا
لناحية خلق الوظائف واعادة
الثقة باالقتصاد واالستقرار
املالي وذلك بفضل االدارة
االقتصادية الناجحة حلكومة
الوالية اليت استثمرت مليارات
الدوالرات يف مشاريع البنى
واملستشفيات
التحتية
القطار
وسكك
واملدارس
والطرق واالنفاق وغريها.
والدليل على منو احلركة

وقال السيد روهان للهريالد ان حكومة االئتالف تمكنت من نقل اقتصاد نيو
ساوث ويلز من الدرجة الثامنة ،بفعل االدارة السيئة للحكومات العمالية على
مدى  16سنة ،اىل الدرجة االوىل.
وكشف مرشح مقعد بروسبكت النائب اندرو روهان ان حكومة االئتالف
استثمرت وتستثمر عشرات مليارات الدوالرات يف مشاريع البتى التحتية
واملستشفيات واملدارس والسكك الحديدية وغريها وخاصة يف غرب سيدني،
داعيا املواطنني اىل تجديد الثقة بهذه الحكومة الكمال املشاريع التي بدأتها،
متخوفا من توقفها يف حال فوز حزب العمال بالحكم.
ويف مقعد سميثفيلد االنتخابي حقق العديد من االنجازات منها جمع تربعات
بمبلغ  26ألف دوالر ملجلس نيو ساوث ويلز البحاث السرطان وايجاد وظيفة
ثابتة ملدير عام يف مستشفى فريفيلد وتحديث بولدنغ سرتيت بمبلغ  3ماليني
دوالر وغريها الكثري.
ولالطالع اكثر على انجازات حكومة االئتالف عامة واملشاريع التي حققها ملقعد
سميثفيلد خاصة وكذلك املشاريع التي وضعتها الحكومة على اجندتها لتنفيذها
وخاصة يف غرب سيدني ،التقت «الهريالد» النائب أندرو روهان يف مكتبه وكان
لها مع سعادته هذا الحوار:

النائب أندو روهان والزميل أنطونيوس بو رزق
االقتصادية يف الوالية مشاريع
االعمار والبناء خاصة يف غرب
سيدني.
* هل لك ان تطلعنا على
اخلطط واملشاريع املستقبلية
للحكومة؟
 انين أدعو مواطين الواليةوخاصة يف غرب سيدني،
وضمنها مقعد بروسبكت العادة
منح حكومة ثقتهم الكمال
املشاريع واخلطط اليت بدأتها
ومن ضمنها:
SouthWest
Rail
Link,
NorthWest Rail Link & West
 Connexاليت تتضمن توسيع
باراماتا رود من باراماتا الة
مدينة سيدني واملطار وبوتاني
باي وذلك من خطني اىل اربعة
خطوط يف كل اجتاه دون اي
اشارات مرور ()Traffic Light
حيث يصبح بامكان السائقني
الوصول من باراماتا اىل سيدني
حبواىل عشرين دقيقة.
كما سيتم توظيف واستثمار
مليار دوالر لتحسني وتوسيع
مستشفى ويستميد ومئات
ماليني الدوالرات ملستشفيات
درويت
وماونت
بالكتاون
اىل
اضافة
وغريهما..
املدارس
يف
استثمارات
والطرق وسكك احلديد والبنى
التحتية وغريها.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
 انين ادعو املواطنني لتجديدالثقة حبكومة االئتالف الجناز
املشاريع اليت بدأتها وخاصة

يف مناطق غرب سيدني اليت
اولتها احلكومة اهمية كربى
من خالل استثمار عشرات
مليارات الدوالرات يف طرقها
ومدارسها
ومستشفياتها
وبنيتها
احلديدية
وسككها
التحتية..
فاذا أرادوا هلذه املشاريع
واخلطط ان تبصر النور وترتجم
على ارض الواقع فما عليهم
اال اعادة انتخاب االئتالف الن
هناك خوفا من توقف هذه
املشاريع يف حال استالم حكومة
حزب العمال احلكم.
كذلك اؤكد للمواطنني انين
سأكون صوتهم ،كما كنت
دائما ،يف برملان الوالية للدفاع
عن مصاحلهم ومحل قضاياهم
ومشاكلهم اىل املسؤولني
املعنية
احلكومية
والدوائر
والعمل على حلها.
انين احتدث لغة ابناء اجلالية
واتفهم حاجاتهم ومصاحلهم
وهذا ما يساعدني على تأمني
اخلدمات هلم ،واقول هلم ان
ابواب مكتيب مفتوحة من االثنني
اىل اجلمعة من الساعة التاسعة
اخلامسة مساء
صباحا اىل
خلدمتهم واالستماع اىل مطالبهم
والعمل على حتقيقها.
وباملناسبة ادعو كل من لديه
مشكلة او حباجة اىل خدمة او
كانت لديه اي مسألة او قضية
تتعلق حبكومة الوالية والدوائر
الرمسية للتحدث معي شخصيا
على الرقم  97564766وانا على
استعداد كامل وتام للمساعدة.
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لبنانيات

سالم يسعى لضبط آلية احلكومة نتيجة تعطيل امللفات

عرجيي :مهمة جريو تسهيل الرئاسة ال الوساطة
أكد وزير الثقافة روني عرجيي
ان زيارة مدير دائرة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا يف
الفرنسية
اخلارجية
وزارة
جان فرانسوا جريو اىل
بريوت مل تكن استطالعية،
بتسهيل
تنحصر
فمهمته
إجناز االستحقاق الرئاسي
ال ان يقوم بوساطة بني
االفرقاء اللبنانيني خصوصا
املسيحيني.
املوفد الفرنسي مل يعرض
أفكارا جديدة بل نقل األفكار
اليت مسعها من االفرقاء ّ
كل
على حدة ،مشريا اىل ان الدولة
الفرنسية تولي اهتماما كبريا
النتخاب رئيس للجمهورية
وأخذت هذه املبادرة على
عاتقها وقامت بالتواصل مع
الدول املعنية بامللف اللبناني
اليت تقول ان املشكلة لبنانية،
ولكننا ال نعتقد انها لبنانية.
ٍ
حديث متلفز:
وقال يف
فرنسا حريصة على ضرورة
انتخاب الرئيس وجولة جريو
برهان على ذلك ،وخالصة
جولة املوفد الفرنسي تقول
ان على اللبنانيني ان يتفقوا
على رئيس ،الفتا اىل ان
جريو مل يدخل يف لعبة االمساء
واملعايري خصوصا ان لبنان
ليس يف أولويات الدول
االقليمية حاليا.
واعترب عرجيي ان التوافق
املسيحي على رئيس قد يقطع
أشواطا كبرية يف إجناز انتخابات
رئاسة اجلمهورية ،لكن من غري
املؤكد ان االفرقاء اآلخرين يف
البلد سيوافقون على اخليار
املسيحي الن هناك حسابات
تتخطى احلدود اللبنانية لذلك
ال جيب حتميل املسيحيني عبء
إجناز االستحقاق الرئاسي
مبفردهم.
وأضاف هناك مشكلة على
ّ
ظل
الساحة املسيحية يف
اخلالف اجلذري بني بعض
االطراف املسيحية .وحنن
نعترب ان عدم نزولنا اىل جلسة
ّ
حق منحنا
انتخاب الرئيس
إياه الدستور اللبناني ونقوم
مبمارسته .وحنن ندعم العماد
ميشال عون يف الوصول اىل
الرئاسة وهو ميارس ّ
حقه يف
عدم املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية.

ال امكانية النتخاب رئيس

ولفت اىل ان ال شيء ملموسا
يف مسألة االستحقاق الرئاسي،
وال نرى حاليا إمكانية انتخاب
رئيس للجمهورية يف املدى
القريب .ومن املمكن ان يعود
جريو ثانية اىل لبنان حامال
معه مبادرة جديدة.
وعن تغيري آلية التصويت
داخل احلكومة ،قال عرجيي
ليس تغيري اآللية بل تثبيتها
ّ
ظل الفراغ
وضبطها .يف
القوى
وافقت
الرئاسي،
السياسية كافة حتت الضغط
على آلية معينة لتسيري
ّ
ظل غياب
عمل احلكومة يف
الرئيس .ولكن خالل املمارسة
تبني ان هذه اآللية تتخللها

بعض العيوب فال جيوز ان
ّ
يعطل اي وزير أحد امللفات
جدي.
من دون وجود سبب ّ
هذا املوضوع أزعج رئيس
احلكومة متام سالم نتيجة
تراكم تعطيل البحث يف
وقرر ان يطرح هذا
امللفات
ّ

االمر على القوى السياسية
إفراديا حتى الوصول اىل
نتيجة ،مشريا اىل اننا كتيار
مردة نسلك الطريق التوافقي
هز
داخل احلكومة النه ال جيوز ّ
عملها ،واملهم لدينا تسهيل
عمل احلكومة وعدم عرقلته
لكننا نأخذ يف االعتبار غياب
رئيس اجلمهورية.
وعن احلوارات القائمة ،أوضح
اننا مطلعون على احلوار بني
حزب اهلل واملستقبل وحنن مع
يقرب بني االفرقاء
اي حوار
ّ
لتخفيف االحتقان املذهيب،
وحنن على ملء الثقة بأن
يكرر جتربة احللف
حزب اهلل لن ّ
الرباعي ،وتابع حنن مطلعون
أيضا على العناوين العريضة
احلر
للحوار بني التيار الوطين
ّ
والقوات.

الوضع اللبناني يف صلب حمادثاته يف بروكسل

باسيل حبث األوضاع مع  ٣سفراء
التحضري للزيارة اليت سيقوم بها
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل على رأس وفد من كبار
موظفي الوزارة اىل بروكسل
للمشاركة يف إجتماعات جملس
الشراكة اللبناني -األوروبي
على مستوى وزراء اخلارجية
الذي سيعقد يف  9شباط
اجلاري ،كانت حمور احملادثات
اليت أجراها مع سفرية اإلحتاد
األوروبي إجنلينا إخيهورست،
وسفراء وقائمني باألعمال يف
دول اإلحتاد ،حيث مت البحث يف
مواضيع ُتعنى باإلرهاب والنزوح
واملسائل املشرتكة بني لبنان
واإلحتاد األوروبي.
ويتطرق اجملتمعون وفق ما
أفادت مصادر دبلوماسية اىل
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
يف أسرع وقت ،وتقوية قدرات
اجليش اللبناني وتعزيزها ،ألن
لبنان يقف يف الصفوف االمامية
حملاربة التكفرييني
وأوضحت ان باسيل سيعرض
موضوع الالجئني السوريني
بالتفصيل من باب اإلجراءات
اجلديدة اليت اختذها لبنان،
وسيطالب اجملتمع الدولي ودول
بتحمل أعباء السوريني
االحتاد
ّ

املوجودين على أراضيه قسرًا.
وأفادت املصادر ان باسيل
سريعى على هامش مشاركته
يف اجتماعات جملس الشراكة،
اتفاقا موعودا لتوحيد اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل بني
الرئيسني امحد ناصر واليخاندرو
خوري ،بعد االنقسام يف اجلامعة
على مدى عشرين عاما بعدما
كان رعى اإلجتماع األول بني
االمينني العامني بيرتاالشقر
وطوني قديسي يف الصيف
الفائت الطالق احلوار بني جناحي
اجلامعة.
وسيناقش أيضًا مع نظرائه
االوروبيني ،الوضع اللبناني من
جوانبه كافة ،والعالقات اللبنانية
األوروبية سياسيًا واقتصاديًا،
أن هناك خطة عمل
ال سيما ّ
موضوعة يفرتض أن يلتزم
بها لبنان ،لتطوير اقتصاده
وإدارته .وتأتي إجتماعات جملس
مرة كل سنتني ،ملراجعة
الشراكة ّ
ّ
املوقعة بني الطرفني
االتفاقية
حيز
دخلت
واليت
،2002
يف
ّ
التنفيذ يف  ،2006وسيناقش
وتطوراته،
الوضع السوري
ّ
ومكافحة اجملموعات اجلهادية
مثل النصرة وداعش.

A J LAWN MOWING SERVICES

لجميح حاجاتكم
من أعمال
قص العشب
وتنظيف
الحدائق
* Lawn Mowing * Garden Rubbish Removal

االتصال على الرقم0406 683 350 :

مقررات جلسة جملس الوزراء
وزعت االمانة العامة جمللس
الوزراء مقررات جلسة جملس
الوزراء أمس االول وهي
اآلتية:
املوافقة على االستمرار يف
سداد املستحقات املرتتبة على
تنفيذ عقود النظافة ابتداء
من  2015/1/17من الصندوق
البلدي املستقل طيلة فرتة مدة
متديد العمل بهذه العقود.
 املوافقة على طلب وزارةاملال املوافقة على مشروع
اتفاق قرض بقيمة 6,4
ماليني دوالر أمريكي من
البنك الدولي ملصلحة وزارة
االتصاالت لتمويل مشروع
خلدمات
البيئية
املنظومة
اإلنرتنت على اهلاتف احملمول
Mobile Internet Ecosystem
 Project MIEPوتفويض الوزير
املختص التوقيع عليها.
 املوافقة على طلب وزارةاملال:
 -1متديد العمل بقرار جملس
تاريخ
44
رقم
الوزراء
 2014/3/27واالجازة لوزارة
املال  -مديرية املالية العامة
بالرتاضي
صفقات
عقد
استنادا إىل الفقرة  - 12من
املادة  147من قانون احملاسبة
العمومية بعد استقصاء أسعار
بالظرف املختوم من بضعة
اللوازم
لتوفري
عارضني
والتجهيزات
واألشغال
والصيانات والربامج واملواد
العائدة اىل أعمال املكننة

ومتمماتها واملطبوعات على
اختالفها لغاية نهاية العام
.2015
 - 2متديد العمل بقرار جملس
الوزراء رقم  12تاريخ 2015/5/2
واالجازة لوزارة املال -املديرية
العامة للشؤون العقارية عقد
صفقات بالرتاضي استنادا
اىل الفقرة  12من املادة 147
من قانون احملاسبة العمومية
أسعار
استقصاء
بطريقة
بالظرف املختوم من بضعة
عارضني ألجل توفري اللوازم
واألشغال واخلدمات املتعلقة
مبختلف أمانات السجل العقاري
ودوائر املساحة على أن تعرض
هذه الصفقات على رقابة
ديوان احملاسبة املسبقة.
 املوافقة على مشروع مرسومإلعفاء التجهيزات واملعدات
املستوردة من أصل اهلبة
املقدمة من احلكومة الصينية
واملخصصة لتنفيذ مشروع
إنارة الطرقات بواسطة الطاقة
الشمسية من الضرائب كافة
مبا فيها الضريبة على القيمة
املضافة ومن الرسوم اجلمركية
مبا فيها احلد األدنى للرسم
اجلمركي.
 املوافقة على مشروعمرسوم لتعديل املادة العاشرة
من املرسوم رقم 8157
تاريخ  2012/5/18املتعلقة
بتعويضات اعضاء اجمللس
الوطين للبيئة واالمانة العامة
هلذا اجمللس.

 املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل االجازة للحكومة بابرام
مذكرة تفاهم حول التعاون يف
التدريب العسكري مع حكومة
اجلمهورية الرتكية.
 املوافقة على مشروع مرسومإلحالة جرمية التفجري االرهابية
املزدوجة احلاصلة يف تاريخ
 2015/1/10يف منطقة جبل
حمسن على اجمللس العدلي.
 املوافقة على مشروع قانونمحاية احليوانات والرفق بها
وعلى مشروع مرسوم باحالته
اىل اجمللس النيابي.
 تكليف جملس اإلمناء واإلعمارمتابعة إجراءات توقيع اإلتفاق
مع الصندوق الكوييت لتمويل
مشروع تنفيذ سد وحبرية
على وادي الشش  -يف
منطقة األرز  -قضاء بشري مبا
فيها تعويضات اإلستمالكات
وعرض اإلتفاق على جملس
الوزراء إلختاذ القرار املناسب
يف شأنها ويف شأن تنفيذ
املشروع.
 املوافقة على مشروع مرسوملتعديل نظام البناء يف قسم
من املنطقة االرتفاقية B1
رقم
باملرسوم
املصدقة
 14313تاريخ  1970/4/21يف
منطقة سن الفيل العقارية.
 املوافقة على قبول هباتواردة اىل بعض اإلدارات
العامة.
 املوافقة على املشاركة يفاجتماعات تعقد يف اخلارج.

كنعان :نتحاور ملصلحة كل املسيحيني واللبنانيني ومن املهم توافر
النيات والتمتع باجلرأة

اكد امني سر تكتل التغيري
ابراهيم
النائب
واالصالح
كنعان أن كل مسعى للحوار
ضروري ومطلوب هذه الفرتة،
مشددا يف حديث حملطة mtv
ان التيار الوطين احلر ال يؤمن
مببدأ احلائط ملسدود ،بل يسعى
للمبادرة واجياد خريطة الطريق
للحل ،معتربا انه من املهم ان
تتوافر النيات ويتمتع اجلميع
باجلرأة على مقاربة النقاط
اخلالفية ،ويف ما يتعلق باحلوار
مع القوات ،فاملطلوب حتديد
نقاط االلتقاء واالختالف وتنظيم
العالقة ضمن احرتام التعددية.
وذكر كنعان بأن مرحلة ما قبل
اخلروج السوري كانت قاسية على
اللبنانيني عموما واملسيحيني
خصوصا ،حيث ضربت خالهلا
معامل الدولة والدميوقراطية
والشراكة واحلضور ،وقال:
لقد ناضلنا السرتداد الدولة
والسيادة ونقاوم اليوم لتحقيق
الشراكة واملناصفة واملساواة،
وحنن يف مسعانا ،نأخذ العرب
من املاضي حتى ال نكرره،
لكي نبين املستقبل الذي نريد،
فاملسيحيون دفعوا االمثان
يف املاضي ،وحناول حبوارنا
مع القوات املصارحة من اجل
املصاحلة.
اضاف :لقد كلفين العماد
ميشال عون شخصيا مبتابعة

ملف احلوار مع القوات .وحنن
يف ما نقوم به نتحاور مع اجلميع
من دون ان نتخلى عن ثوابتنا.
واإلصالح املالي وبناء الدولة
وارد يف مجيع احلوارات اليت
خنوضها .وحنن يف تواصلنا
مع القوات اللبنانية ننطلق يف
مقارباتنا من الدستور لتطبيقه
متهيدا لتطويره .فاتفاق الطائف
مل حيرتم وحنن اليوم نسعى
اىل تصحيح اخللل يف النظام،
ونعترب ان احليثية التمثيلية
يف موقع الرئاسة ممر الزامي
ومعركة الرئاسة بالنسبة الينا
هي جزء من كل.
مبادرتنا احلوارية
وذكر بأن مبادراتنا احلوارية
ليست وليدة اللحظة ،وانطلقنا
مبد جسور التواصل مع اجلميع
على اثر خلوة امانة سر التكتل
يف دير القلعة .واليوم ،انطلقنا
يف حوارنا مع القوات من دون
شروط ووضعنا جانبا األفكار
اجلامدة واالحكام املسبقة.
احلوارية،
اجللسات
وخالل
ليشمل
تطور
فالتواصل
مواضيع مكملة لبعضها البعض
من قانون االنتخاب اىل الرئاسة
يف سبيل اهلدف الرئيس الذي
هو تصحيح اخللل.
واشار اىل ان اعالن النيات مع
القوات سيتضمن التأكيد على
الرئيس القوي ،وقد اتفقنا

مع القوات على ذلك لتصحيح
املسار .وحنن نعترب ،كتكتل
وتيار ،اننا لسنا منذ  300يوم
فقط بال رئيس للجمهورية
بل منذ  25عاما .ومضمون
اعالن النوايا مع القوات جدي
ويؤسس ملرحلة حتويله اىل
الشق العملي.
وقال :نراهن على حكمة النائب
وليد جنبالط وقدرته الدائمة
على املراجعة للسري بالرئيس
القوي .ويف الواقع ،مل نسمع
من الرئيس سعد احلريري
والرئيس نبيه بري وجنبالط اال
ما يشجع على احلوار املسيحي
 املسيحي .وعلى اجلميع انيفهم أننا ال خنتزل احد وال
نتحالف ضد احد ،بل نتحاور
ملصلحة كل املسيحيني ومجيع
اللبنانيني.
وعن موعد اللقاء بني عون
وجعجع قال كنعان كما اعلنا
سابقا ،حنن ال نريد اللقاء
شكليا جملرد اللقاء واال فنتيجته
ستكون احباط املسيحيني،
مشددا على ان االتفاق على
قانون االنتخاب هو احد العناصر
األساسية للوصول اىل اتفاق
على رئيس اجلمهورية.
وهل من متضرر من احلوار
الدائر قال :ال شك ان هناك
متضررين من احلوار قد يكونون
دوال او احزابا او افرادا.
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لبنانيات

زاره قطاع الشباب يف التيار الوطين
وفد ميثل الطوائف اللبنانية قدم التعازي يف السفارة االردنية
قاسم :العماد عون الرجل القادر على
بالطيار الشهيد
ادارة لبنان يف هذه املرحلة

التاسعة
الذكرى
ملناسبة
لتوقيع وثيقة التفاهم بني
التيار الوطين احلر وحزب اهلل،
زار وفد من قطاع الشباب
يف التيار نائب األمني العام
حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم،
الذي أكد أن التفاهم الذي بدأ
حمدود االجتاه وصل اىل حتالف
مفتوح االجتاه بسبب السلوك
العملي يف احملطات السياسية
اليت كان يسلكها الطرفان
بشكل مشرتك .وقال« :اختربنا
بعضنا واثبتنا اننا قادرون ان
نكون معًا يف أصعب الظروف
دفاعًا عن منطق وحق ورؤية
سياسية ملصلحة لبنان .ويف
الشق الرئاسي أكد قاسم ان
التمسك بالعماد ميشال عون
ليس من باب العاطفة وال من
باب األخالق «مع اننا نؤمن
بالعاطفة واألخالق» إمنا من

باب السياسة اليت ترتكز على
الكفاية وحسن التمثيل وألنه
الرجل القادر على ادارة لبنان
يف هذه املرحلة.
رد املقاومة
وأكد كذلك أن ّ
على عملية القنيطرة انتصار
ثالث بعد حرب متوز واالنسحاب
االسرائيلي عام  2000واتى
هذه املرة من دون حرب.
وكانت كلمة ملنسق قطاع
الشباب يف التيار الوطين احلر
شدد فيها على
انطون سعيد
ّ
أهمية وثيقة التفاهم نظرا اىل
ما ارسته من عيش مشرتك
ووحدة وطنية خصوصًا أنها
انسحبت على القاعدة الشعبية
ومل تكن فقط على مستوى
القيادة ،آم ًال يف ان تنتج
احلوارات كافة يف البالد مرحلة
امن واستقرار ملا من شانه أن
يؤمن األمان للشباب
ّ

استمر امس االول توافد
اىل
والوفود
الشخصيات
السفارة االردنية يف بريوت
لتقديم التعازي باستشهاد
معاذ
األردني
الطيار
الكساسبة .وزار السفارة وفد
ميثل كافة الطوائف اللبنانية
والتقى بالسفري االردني نبيل
مصاروة.
ونظم طالب حزب الوطنيني
األحرار ،مساء امس االول،
أمام السفارة األردنية يف
بعبدا ،مسرية ختللها اضاءة
مشوع ،استنكارا جلرمية قتل
الطيار األردني معاذ الكساسبة.
والتقى املشاركون يف املسرية
السفري األردني نبيل مصاروة،
الذي شكرهم على موقفهم
واستنكارهم مقتل الكساسبة.
وقد تواصلت أمس االول
املواقف املنددة جبرمية احراق
الطيار ،وقال نائب رئيس
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى الشيخ عبد األمري
قبالن ان اجلماعات التكفريية
ختدم املشروع الصهيوني يف
االهداف والوسائل واملنطلقات،
مبا يؤكد ان االرهاب صناعة
استعمارية عنصرية تقوم على
مبدأ ارعاب الناس مبنأى عن
انتماءاتهم الدينية واملذهبية
بغية قهرهم واخضاعهم الرادة

جمرمة تستبيح حرمة االنسان
وكرامته وحريته.
العرب
قبالن
وطالب
واملسلمني بالتضامن ملواجهة
االرهاب بشقيه الصهيوني
والتكفريي فيجمعوا كلمتهم
ويوحدوا صفوفهم القتالع
البؤر االرهابية اليت تشيع
قتال وتشريدا وانتهاكا حلقوق
االنسان يف اعمال ال يقبل بها
عقل وال يقرها دين.
وتقدم بأحر التعازي من ذوي
ضحايا االرهاب وقادة دوهلم
سائال املوىل ان يتغمدهم
بواسع رمحته.

برقية جعجع

سامي اجلميل زار نقيب حمامي الشمال:

املطلوب كسر احلواجز بالتواصل والتحاور
استقبل نقيب احملامني يف
الشمال فهد املقدم يف دارته
يف طرابلس النائب سامي
اجلميل يف اول زيارة له اىل
املدينة ،يف حضور وزير
رشيد
االجتماعية
الشؤون
درباس والنواب :أمحد فتفت،
مصطفى علوش ،سامر سعادة،
مسري اجلسر ،النائب العام
االستئنايف يف الشمال وائل
احلسن ،نقيب حمامي بريوت
جورج جريج ،منسق قطاع
احملامني يف تيار املستقبل
فادي سعد ورئيس اقليم حزب
الكتائب يف طرابلس مارك
عاقوري.
بداية ،رحب النقيب املقدم
باجلميل وقال :أهال وسهال بك
يف مدينتك ومنزلك ،فأنت ابن
عائلة سياسية عريقة قدمت
للبنان رجاال وطنيني برزوا يف
مواقفهم احملبة للوطن وانها
زيارتك االوىل لطرابلس وهلا
دالالت كبرية يف انفتاحكم
وحمبتكم هلذه املدينة واعتبارها
كبريوت العاصمة.
اجلميل
بدوره ،قال اجلميل :أتوجه
بالشكر إىل النقيب املقدم
على دعوته لنا وأشكر الوزراء
الذين حضروا هذا اللقاء ،وهذا
شرف كبري لنا .حقيقة ،انها

فرصة سعيدة لي على الصعيد
الشخصي وعلى الصعيد احلزبي
ألن هذه الفرصة ال تسنح لي
دائما ألعرب فيها مباشرة أمامكم
عن حمبتنا لطرابلس ،هذه احملبة
واخلوف املوجود يف قلوبنا على
هذه املدينة احلبيبة .يف األيام
الصعبة اليت مرت بها املدينة،
كنا نتابع من قلب املدينة
اىل آخر ساعات الليل جمريات
األحداث األليمة اليت شهدها
أهالي طرابلس كي نتأكد
أن األمور متر خبري وكنا دائما
نطمئن عن اجلرحى.
وتابع :حقيقة ،حنن نؤمن أن
كلمة العيش املشرتك أصبحت
كلمة فضفاضة وهي ختالف
حقيقة املطلوب يف لبنان ،ألن
املطلوب اليوم هو كسر احلواجز
على املستويات كافة ،وهذه
احلواجز ال تكسر إال بالتواصل
والتحاور مع بعضنا وأن نعرف
كيفية التفكري ،وما هي
الطموحات واألبعاد املستقبلية
عند اآلخر .وإذا أردنا فعال
بناء لبنان على أسس صحيحة
جيب البدء بفهم املعاناة اليت
يعيشها اآلخر ،مثال أبناء املنت
الذي أفتخر بأنين واحد منهم،
جيب أن يعرفوا ما هي معاناة
أهل طرابلس إن كان على
الصعيد اإلمنائي أو على الصعيد
االجتماعي املوجود يف املدينة أو

على صعيد الصعوبات واإلهمال
اليت يعاني منها الطرابلسيون
وما تتعرض له املدينة منذ فرتة
طويلة.
وشدد قائال :ال نستطيع أن
نبين لبنان الوطن إال بعد بناء
اإلنسان اللبناني ،وال نستطيع
أن نطور اإلنسان اللبناني إال
بتأمني أقل حاجاته .والدولة
اللبنانية جيب أن تقف اىل
جانب كل إنسان ومواطن لكي
تكون الدولة اللبنانية مرجعية
املواطنني ال أن تأتي مرجعيات
أخرى وتأخذ مكان الدولة كما
حيصل يف بعض املناطق.
حنن نؤمن أنه جيب على الدولة
اللبنانية أن تدخل من الباب
العريض وتهتم بكل مواطن
وحتاول مساعدة هذه املنطقة
ليشعر أهالي مدينة طرابلس
أنهم حيصلون على حقوقهم.
وأكد اجلميل أن التحديات اليت
يعاني منها لبنان واألزمات
املوجودة حولنا ال نستطيع
مواجهتها إال بوجود ثقة حقيقية
متبادلة يف ما بيننا .وقال :إن
الشعور بأوجاع بعضنا البعض هو
البداية واألساس لنبين الوطن،
من هنا نستطيع القول أن
ثقافة العيش املشرتك احلقيقي
موجودة وراسخة يف لبنان .هذا
هو طلبنا أن نضع أيدينا سويا
لنبين لبنان بأحالمنا ،وبناء دولة

قوية تقف اىل جانب كل أبنائها
وتؤمن حاجات كل مواطن أينما
وجد يف لبنان.
ويف ما يتعلق باحلوار بني تيار
املستقبل وحزب اهلل ،قال:
حقيقة مل أتكلم يف السياسة
منذ شهر شباط الفائت
وزيارتي اليوم ليست للتكلم
يف السياسة ،أتيت تلبية لدعوة
صديق ولكي أقول جلميع أهل
طرابلس عرب ممثليهم اليوم مدى
حمبتنا هلم وإرادتنا ان يعيشوا
بسالم ،متمنني أن تعود هذه
املدينة إىل سابق عهدها وأن
تستعيد رونقها ومنارتها.
وختم :أريد أن أشكر النقيب
ومجيع احلضور شكرا نابعا
من القلب ألننا عائلة شهداء،
وحمبتنا للبنان دفعنا خلسارة
أغلى ما عندنا .وجودنا اليوم
يف حياتنا السياسية ونضالنا
السياسي هدفه واحد ال ثاني
له ،هو أن هؤالء الشباب الذين
استشهدوا ،كانت شهادتهم
من أجل بناء الوطن .ليس
لدينا أي دافع وال هدف آخر
أو مصلحة أخرى ،بل املصلحة
الوحيدة اليت نريدها هو أن
يستشهد هؤالء الشباب يف بلد
يليق بهم .من هنا نريدكم ان
تعلموا ان وجودنا دائما ألجلكم
ولنقول جلميع أهلنا يف طرابلس
بأن حمبتهم كبرية يف قلوبنا.

وأبرق رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،اىل
امللك األردني عبداهلل الثاني
معزيا باستشهاد الطيار معاذ
الكساسبة على يد تنظيم
وحشية
بطريقة
داعش،
وبربرية .وأكد جعجع وقوف
حزب القوات واللبنانيني مجيعا
اىل جانب األردن دولة وشعبا
ودعم جهود عمان يف مواجهة
مظاهر هذا اإلرهاب اجلامح.
وجاء يف نص الرسالة :لكم
وددنا جاللة امللك أن نتوجه
إليكم يف ظرف مغاير متاما ملا
تعيشه اململكة اليوم والشعب
العربي املصدوم بهذا الكم من
الوحشية والرببرية اليت تعجز
أمام هوهلا عبارات االستنكار
والتنديد والشجب.إن الوسيلة
البشعة اليت أعدم فيها الطيار
الكساسبة،
معاذ
األردني
رمحه اهلل ،ليست غريبة عن
تنظيم داعش لكنها غريبة عن
اإلنسانية مجعاء ،عن املبادئ
والقيم والشرائع واألديان
السماوية.
إن لدينا ملء الثقة يف قدرة
األردن بقيادتكم على جتاوز
تلك احملنة ،كما نؤكد وقوفنا
كما اللبنانيني مجيعا اىل
جانب األردن دولة وشعبا،
وندعم جهود عمان يف مواجهة
مظاهر هذا اإلرهاب اجلامح
ألننا كما أنتم نعاني من تلك
االرتكابات.
رحم اهلل معاذ الكساسبة
وأسكنه فسيح جناته ومنحكم
وعائلته الصرب والسلوان،
وجعل من استشهاده سالحا
يرتد اىل صدر حامليه.

برقية جنبالط

وأبرق رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط إىل
العاهل األردني امللك عبد اهلل
الثاني مستنكرا العمل اهلمجي
والرببري املتمثل بإعدام الطيار
األردني معاذ الكساسبة ،يف
جرمية وحشية تتنافى مع كل
املعايري االنسانية واالخالقية
والدينية.
وأكد أن هذا العمل اإلرهابي
املدان ،يؤكد مرة جديدة
ضرورة مضاعفة كل اجلهود
ملواجهته ووضع حد له ،مبا
يعيد اإلستقرار إىل املنطقة
العربية.
وتقدم جنبالط من العاهل

االردني ومن عائلة الشهيد
معاذ الكساسبة ومن الشعب
األردني ،بالتعازي احلارة.

استنكارات

واستنكر رئيس اللقاء التضامين
الوطين الشيخ مصطفى ملص
إعدام الطيار األردني معاذ
الكساسبة على يد داعش،
مؤكدا أن الطريقة اليت مت فيها
إعدامه تظهر مدى إجرام داعش
ومبالغتها يف ارتكاب جرائمها
اليت تكشف انها بعيدة كل
البعد عن تعاليم اإلسالم.
ووصف يف بيان اجلرمية بالعمل
الرببري اجلبان واهلمجي البشع،
الذي يتناقض متاما مع قيم
الدين اإلسالمي احلنيف وخيالف
كافة الشرائع السماوية اليت
حتض على الرمحة وتصون
القيم السامية وتعلي من حرمة
النفس البشرية ،مقدما تعازيه
اىل عائلته والشعب االردني.
وأكد رئيس اجملمع الثقايف
اجلعفري العالمة الشيخ حممد
حسني احلاج يف تصريح أن ما
جيري من تعديات على أيدي
التكفرييني الذين ينتحلون
اإلسالم ،خارج عن منطق
الدليل القرآني والشرعي،
وإننا نستنكر ما جرى للطيار
األردني ومجيع املظلومني،
معتربا أن ما جيري حيتاج اىل
صحف وكتب يومية متخصصة
فقط باإلستنكارات لكثرة ما
يقوم به هؤالء اهلمجيون الذين
مل يشهد التاريخ أمثاهلم حتى
يف شريعة الغاب.
وختم :نسأل اهلل أن تعرف
اململكة األردنية أن ما جرى
تقوم
حتى
جديدا
ليس
قيامتهم اآلن ،بل كان عليهم
أال يسمحوا بكسر اجلرة سابقا
على أيدي اإلرهاب الداعشي.
دانت حركة األمة ،يف بيان
اجلرمية الشنيعة اليت اقرتفها
تنظيم داعش بإقدامه على
حرق الطيار األردني معاذ
الكساسبة حيا ،واصفة هذا
اإلجرامي
باهلمجي
العمل
اخلالي من القواعد اإلميانية
واإلنسانية ،مقدمة لعائلته
والشعب األردني الشقيق أحر
التعازي.
وأكدت احلركة على أن هذه
األفعال الشنيعة اليت تقرتفها
اجملموعات اإلجرامية تتنافى
متاما مع ديننا احلنيف وشرع
اهلل.
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لبنانيات

رمحة :ال عوائق أمام اجتماع عون  -جعجع ولو مل يتفقا رئاسياً
توقع عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب إميل رمحة أن
يؤدي احلوار بني حزب اهلل وتيار
املستقبل وظيفته ،خصوصًا وأن
الصراع السين  -الشيعي مستعر
على مستوى املنطقة ،الفتًا اىل
أهميته كونه حيصل على األرض
اللبنانية ،قائ ًال :إذا جنح يف
ترسيخ التهدئة يكون مرحبا به
من قبل مجيع اللبنانيني باستثناء
املصطادين يف املاء العكر،
وهؤالء ّ
قلة.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،لفت رمحة اىل أن اهلدف
من احلوار السين  -الشيعي يف
لبنان ،محاية لبنان من تداعيات
احلرب احلاصلة على مستوى
املنطقة.
أما بالنسبة اىل احلوار بني حزب
القوات والتيار الوطين احلر،
فقال رمحة :فال جيوز اإلستخفاف
بهذا احلوار ألن ما حصل بني
املسيحيني يف لبنان يف فرتة
سابقة كان غري مسبوق أكان
بالنسبة اىل اإلنتفاضات او
احلرب بني الطرفني ،فمنذ إهدن
حتى التسعينيات من القرن
املاضي سلسلة من الذكريات
هي جروح مل تندمل بعد.
وشدد على وجود مصلحة قصوى
ّ
ّ
يف هذا احلوار،
مذكرًا أن يد
عون لطاملا كانت ممدودة اىل
الدكتور مسري جعجع منذ أن زاره
فنية عون بالتقارب
يف السجنّ ،
مع القوات ليست وليدة األمس،
وهي اليوم تستكمل.
وإذ أشار اىل أن البند األساسي
حلوار القوات  -التيار هو رئاسة
اجلمهورية ،قال رمحة :عون يطرح
على جعجع تبنيّ ترشحه ،يف حني
هذا األخري يطرح التوافق على
شخص ثالث مبعنى أن توافق
احلزبني املسيحيني الكبريين
يعطي قوى هلذا الرئيس.
وردًا على سؤال ،قال :ال جيوز
أن يتأخر اللقاء بني عون وجعجع
أكثر ،فاألمر بات معيبًا ،فوزير
خارجية أمريكا جون كريي قد
التقى بنظريه االيراني حممد
جواد ظريف ،فهل جيوز يف لبنان
أال نلتقي.
وأضاف :إذا طالت اللقاءات بني
النائب ابراهيم كنعان ورئيس
جهاز اإلعالم والتواصل يف
القوات ملحم رياشي ،فإن األمر
لن يعود باالجيابية.
وخلص رمحة اىل تأكيد ترحيبه
باحلوارين على املستوى السين
 -الشيعي وعلى املستوى

املسيحي ،آم ًال ان يندمل اجلرح
املسيحي  -املسيحي اىل غري
رجعة ،معتربًا ان ال عوائق أمام
اجتماع القطبني عون وجعجع حتى

ولو مل يتفقا على بند الرئاسة،
فذلك يكون أجدى من املماطلة
اليت جترح اهلدف األساسي أال
وهو دمل اجلرح.

اقفال سوق السمك يف بريوت والبائعون قطعوا طريق املرفأ
زياد
بريوت
حمافظ
قرر
شبيب اقفال سوق السمك يف
الكرنتينا لعدم احرتامه شروط
سالمة الغذاء .واوضح شبيب
الذي وصل بشكل مفاجىء اىل
السوق ،اثناء جولته على شوارع
بريوت واالطالع على محلة ازالة
امللصقات والشعارات احلزبية،
ان تقريرا ورده من مصلحة
الصحة يف بلدية بريوت يفيد ان
شروط سالمة الغذاء غري حمرتمة
يف سوق السمك يف الكرنتينا،
لذلك قررنا هذه اجلولة.
واكد ان طريقة عرض السمك
غري مطابقة للشروط الصحية
والذين يديرون ال حيرتمون
الشروط ايضًا ،وقال تبني ان
هناك حشرات وقوارض وطريقة
عرض السمك مذرية ،لذا ال
ميكن إال ان نأخذ قرارًا باقفال
السوق.
واذ اشار اىل ان طاوالت العرض
وضعها مزر جدًا ،قال سنتكلم
مع املعنيني بادارة السوق
لنقله اىل مكان آخر ،وكشف
اننا تابعنا عملية تزفيت الشوارع
يف الكرنتينا ،وهذه اخلطوة هي
بداية لطمأنة املواطنني اننا اىل
جانبهم.
واكد شبيب ان اي تدبري نتخذه
يف سوق السمك هو حلماية
اصحابه ومحاية مهنتهم ،ألن
الناس لن تأكل من عندهم
اذا مل يستوف سوق السمك
الشروط الصحية.
واشارت املعلومات اىل ان
املراقبني الصحيني زاروا سوق
السمك يف  17كانون الثاني
الفائت وقدموا تقريرًا اشرف
على اساسه أمس االول،
احملافظ شبيب على اقفال
السوق يف الكرنتينا.
واحتجاجًا على قرار شبيب ،اقفل
بائعو االمساك اوتوسرتاد مرفأ
بريوت ،عند الثالثة بعد الظهر ثم
اعادوا فتحه بعد نصف ساعة بعد
ان تسبب بزمحة سري خانقة عند
مداخل العاصمة .واكد البائعون
ان على حمافظ بريوت احملافظة

علينا ،حنن ابناء العاصمة ،وان
مل يستطع فليستقل فورًا.
اقفال شركة
من جهة ثانية أقفل مراقبو وزارة
الصحة بالشمع االمحر ،شركة
 professional medاملستوردة
لألدوات اخلاصة بزرع االسنان
املعقمة ،يف منطقة اجلديدة يف
املنت.
وتبني من خالل الكشف على
الشركة وجود عدد كبري من
االصناف املعقمة املعدة إلعادة
التوضيب ،من دون أي ترخيص
قانوني للشركة املذكورة بعملية
إعادة التوضيب ،لكون هذه
العملية ال تتم إال يف مصنع
مرخص مسبقا.
وتكمن خطورة ما تقوم به
الشركة يف أن هذه األصناف
تستخدم يف العمليات اجلراحية
لزرع االسنان ،وبالتالي فإن
أي خلل يف التعقيم يؤدي اىل
خماطر صحية كثرية.
يشار اىل أن  176طبيب أسنان
قاموا بشراء أصناف من هذه
الشركة .ودعا وزير الصحة
العامة وائل أبو فاعور هؤالء
االطباء اىل الكف عن استخدامها
والتبليغ حتت طائلة املسؤولية.
وزارة الصحة
واعلنت وزارة الصحة العامة يف
بيان ،انه يف إطار استمرار محلة
سالمة الغذاء ،وبعد الكشف على
مستودعات حتتوي على مواد
غذائية لألطفال بعضها منتهي
الصالحية والبعض اآلخر سوف
تنتهي صالحيته قريبا من ماركة
 ،VITA MEALصناعة اململكة
املغربية.
وشددت الوزارة على ضرورة
مجيع
بيع
وعدم
سحب
املاركة
هذه
مستحضرات
املذكورة املنتهية الصالحية
واليت قاربت صالحيتها على
االنتهاء قبل ثالثة أشهر ،حتت
طائلة املسؤولية.
وطلبت من وزارة االقتصاد
والتجارة التشدد بهذه االمور
كما دعت املواطنني اىل التنبه.

مناقيش  -لحم بعجني -
صفائح بجبنة  -سبانخ
 -سنبوسك  -كباكيب -

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات
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ال يُفتى ...والسنيورة يف الدار!
آمال خليل
يف وقت كان مفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان يزور مصر ،بدعوة رمسية ،كان فريقه
يف عائشة بكار ميحو آخر أثر للمبادرة املصرية
اليت جاءت به مفتيًا توافقيًا .بوحي من «املرشد
الروحي» فؤاد السنيورة ،جملس عمر مسقاوي
باق ،وعشرات املشايخ ،من «غري األصدقاء»،
ٍ
راحلون.
آخر بنات أفكار الرئيس فؤاد السنيورة ،يف دار
الفتوى ،التمديد جمددًا للمجلس الشرعي األعلى
برئاسة عمر مسقاوي (تنتهي واليته املمددة يف
 30حزيران املقبل) واستبدال الدعوة اىل انتخاب
جملس جديد بالدعوة اىل انتخاب جمالس إدارية
لدور اإلفتاء يف املناطق .هذه اجملالس تشكل
نسخة مصغرة عن اجمللس األعلى .كل منطقة فيها
مفت ودائرة أوقاف ،يكون فيها جملس إداري
يرتأسه املفيت .ويساهم أعضاء هذا اجمللس الحقًا
يف انتخاب أعضاء اجمللس الشرعي .من هنا ،يطهو
السنيورة ،وتيار املستقبل من ورائه ،على مهل،
طبخة اجملالس اإلدارية كما طها تسمية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،مفتيًا توافقيًا .وهكذا حيكم
«فضيلة» السنيورة قبضته على كامل الدار.
حتى اآلن ،مل حيدد دريان موعد انتخاب اجملالس

شروط رئيس
الحكومة السابق
تحرم عدداً كبرياً
من املشايخ من
حق االقرتاع

لكن
اإلدارية.
جارية
التحضريات
بطريقة تفضي إىل
مفصلة على
نتيجة
ّ
قياس «احلزب احلاكم»
يف عائشة بكار .تشري
مصادر يف دار الفتوى
إىل أن املدير العام
لألوقاف الشيخ هشام خليفة أصدر لوائح الشطب
«على نية» الدعوة اىل انتخاب جملس شرعي
جديد بعد االستقالة املفرتضة جمللس مسقاوي،
كما استقال جملس املفيت حممد رشيد قباني
يف أيلول الفائت عم ًال ببنود املبادرة املصرية.
«جملس قباني» استقال و»أكل الضرب» .فيما
اختفى ،منذ تسلم دريان الدار قبل أربعة أشهر،
احلديث عن استقالة جملس مسقاوي حتى بات
املفيت نفسه حيضر اجتماعاته شخصيًا ،وبالتالي
مل يعد من مربر لتطيري اجمللس املوالي بالكامل
للسنيورة.
ولكن ماذا عن لوائح الشطب اجلاهزة؟ اقرتح
رئيس احلكومة السابق استخدامها النتخاب جمالس
إدارية يف املناطق .أوىل ملسات السنيورة عليها
شطب أعضاء جملس قباني املستقيل من اللوائح.
ثاني اللمسات إحياء مشروعه الذي أقره الرئيس
رفيق احلريري عام  1996بتعديل اهليئة الناخبة.
حان الوقت لالستفادة من املشروع يف االنتخابات
الفعلية األوىل اليت تنظم بعد سنوات من التعيينات.
اهليئة تشمل أعضاء اجمللس الشرعي األعلى
حبسب مناطقهم ،وموظفي األوقاف واجملالس
ّ
السنة املدنيني والشرعيني
اإلدارية والقضاة
احلاليني والسابقني ،وأعضاء جمالس البلديات
ّ
السنة حبسب املنطقة ،وأئمة املساجد واخلطباء...
ولكن ليس كل إمام وخطيب .إذ يشرتط املشروع
أن يكون هؤالء حصرًا من احلائزين شهادة يف
الشريعة ،إما من كلية الشريعة التابعة للدار ،أو
من سوريا أو مصر أو السعودية ،وأن يكونوا
موظفني يف مالك دائرة األوقاف .علمًا أن قلة
من األئمة واخلطباء من خرجيي الدول الثالث.
فمعظمهم درسوا يف املعاهد والكليات اللبنانية
ونالوا شهادات عليا .ورغم أن هذه الكليات
واملعاهد مرخصة من قبل الدولة ،إال أنها ليست
مرخصة عند السنيورة.
ماذا يعين إسقاط حق هؤالء يف االنتخاب؟ توضح
املصادر أن اهليئة الناخبة ال تتقلص عدديًا
فحسب ،بل نوعيًا أيضًا لناحية انتماءات األئمة
واخلطباء السياسية .على سبيل املثال ،مل يعد
خلرجيي كلية اإلمام األوزاعي الشرعية مكان يف
االنتخاب .بالتالي ال يعود لألحباش مكان ألن
معظم مشاخيهم درسوا يف هذه الكلية .خرجيو
كلية الشيخ عبد الناصر جربي (جبهة العمل

اإلسالمي) أيضًا سيلقون املصري نفسه ،وكذلك
خرجيو جامعة اجلنان اليت أسسها الشيخ الراحل
فتحي يكن .هذا الشرط ّ
قلص عدد الناخبني اىل
حد كبري .يف صيدا ،على سبيل املثال ،يستطيع
ثالثة مشايخ فقط االقرتاع من أصل  30إمامًا
وخطيبًا (عدد املساجد املسجلة يف األوقاف .)30
يف الشمال ،احلرج أكرب .عدد املشايخ ،فاقدي حق
االنتخاب ،كبري جدًا ،ومعظمهم مقرب من الرئيس
جنيب ميقاتي أو الوزير حممد الصفدي أو التيارات
اإلسالمية.
ماذا عن اجلماعة اإلسالمية؟ تؤكد املصادر
أن اجلماعة «مظبطة وضعها» مع حليفها تيار
املستقبل :ليس لديها مشايخ يف مالك األوقاف.
املساجد التابعة هلا خاصة ،وأئمتها وخطباؤها غري
مسجلني يف املالك .فيما لديها عدد قليل جدًا
من املوظفني .مع ذلك ،جتري االتصاالت حلفظ
حصتها .ويف هذا اإلطار ،سجلت ،قبل يومني،
زيارة الشيخ مصطفى احلريري للنائبة بهية
احلريري ،ضمن جولة على املرجعيات الصيداوية.
الشيخ صهر القيادي يف اجلماعة موفق الرواس
وتسوقه
القريب من «الست بهية» ودريان،
ّ
اجلماعة لرئاسة أوقاف صيدا مقابل دعم املستقبل
يف انتخابات اجمللس الشرعي.
يف املقابل ،كيف تتحضر الفعاليات القريبة من
قوى  8آذار اليت «أكلت الضرب» أيضًا؟ املصادر
داع للمقاطعة بسبب النتيجة
لفتت إىل تباين بني ٍ
مصر
وبني
السنيورة
فريق
احملسومة سلفًا لصاحل
ّ
على إثبات الوجود.
«احلزب احلاكم» يف عائشة بكار يوزع األدوار
بني أقسام الدار .مستفيدًا من وصايته باسم
املستقبل ،ومن تقدير دريان لفضله يف وصوله
ينصب السنيورة رجاله حول
اىل دار الفتوى،
ّ
املفيت متخذين صفة اجمللس االستشاري،
ومن بني هؤالء رضوان السيد وحممد السماك
وغريهما ...على أن يتممه الحقًا بأعضاء خمتارين
بعنايته للمجلس الشرعي املستقبلي .حتى ذلك
احلني ،يعمل على خط استبدال مدير عام األوقاف
بشخصية مدنية كما جرت العادة سابقًا بتعيني
حمام او مهندس.
هذه الورشة تضع
الدار فعليًا يف قبضة
حبسب
السنيورة،
نائب رئيس اجمللس
املستقيل
الشرعي
ماهر صقال .فهل
كانت الدار يف عهد

املجلس
االستشاري
التابع لدريان
يضمّ مساعدي
السنيورة

قباني بعيدة عن نفوذ املستقبل قبل اخلالف معه؟
احتفظ قباني بقول «ال» يف احملطات املفصلية،
يؤكد صقال .ويستعرض القضايا العالقة بني
األوقاف وشركة سوليدير اليت تتخلف منذ سنوات
عن دفع بدالت اإلجيار عن عقارات ومبان تشغلها
يف وسط بريوت ،فض ًال عن ختلفها عن تنفيذ
ومتويل مشاريع عدة اقرتحها قباني .ويرجح أن
ستسوى بـ سحر ساحر» يف
كل امللفات العالقة
ّ
العهد احلالي .لكن «التحدي األخطر» الذي يظهر
تدرجييًا ،برأي صقال ،هو «دخول العلمانية إىل
الدار من خالل التعديالت املقرتحة على املرسوم
االشرتاعي رقم  18مبا يسحب صالحيات أساسية
ّ
ويكف يده وحيوله إىل رجل دين فقط،
من املفيت
وليس راعيًا لشؤون الطائفة ثقافيًا وتربويًا
وماديًا» .صقال الذي أعلن تشكيل تيار معارض،
يئس من حتقيق املساواة والشراكة يف الدار.
«جملس مسقاوي دخل يف شهره الرابع خارج
التسوية املصرية اليت قضت باستقالته كما فعل
جملس قباني» يقول ،جازمًا بأن دريان «واقع حتت
الضغط» .ويشري إىل أن «االنقالب» ال ينفذ يف
عائشة بكار فحسب .أخريًا ،قرر دريان حل جملس
العمدة يف «مؤسسات حممد خالد االجتماعية»
اليت كان يرتأسها نبيل بدر (الوسيط بني قباني
والرئيس سعد احلريري خالل املفاوضات)،
والعمل جار لتأليف جملس جديد يستبعد منه من ال
يرضى عنه «فضيلة» السنيورة.
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ماذا فعل جريو يف بريوت؟
جان عزيز
ذات مرة كان أحد الدبلوماسيني السعوديني يعاتب مسؤو ً
ال
أمريكيًا يف واشنطن .بعد سلسلة طويلة من املالحظات
واملآخذ ومواضع املالمة ،خلص السعودي إىل القول
ملضيفه األمريكي« :لدينا إحساس بأنكم ال تتشاركون معنا
يف القرارات اليت تعين منطقتنا .بل حتى أنكم ال تشركوننا
يف تلك اليت تعين بالدنا» .ابتسم املسؤول األمريكي نصف
ابتسامة كولونيالية ،قبل أن جييب ضيفه« :هل تعرف ما
هي الغصة اليت رافقت شارل ديغول طيلة حياته؟» ،ووسط
ذهول السعودي ،تابع األمريكي قائ ًال« :أنه غادر هذه الدنيا
عاتبًا علينا ،ألننا مل نبلغه أننا ذاهبون لتحرير فرنسا!».
حتضرك تلك الواقعة وأنت تشاهد املبعوث الفرنسي جان
فرانسوا جريو يتنقل يف بريوت .يف الشكل ،أو ً
ال ،مثة شيء
من مؤشرات انهيار لبنان كدولة ،يتسلل إىل انطباعات
املراقب واملتابع لوقائع الزيارة .فالرجل ،رغم أهميته
وحرصه ودوره وحماوالته احلثيثة مساعدتنا ،رغم ذلك كله
يظل موظفًا حكوميًا فرنسيًا من املستوى الرابع يف تراتبية
وزارته .فهو «مدير مشال أفريقيا والشرق األوسط» ،ضمن
«املديرية العامة للشؤون السياسية واألمن» ،ضمن «األمانة
العامة لوزارة اخلارجية الفرنسية» ،اليت يرأسها وزير يف
حكومة فوقها رئيس للجمهورية .ومع ذلك يصري يف بريوت
ضيف الرئاسات من دون استثناء .حتجز له املواعيد يف
القصور كافة .وجيول على نصف البلد املفرتض دولة...
للمقارنة وحسب ،الرجل نفسه يقوم من ضمن مهمته
البريوتية نفسها ،بزيارة طهران أيضًا .هناك مل يسجل يف
وسائل اإلعالم أن التقى مسؤو ً
ال إيرانيًا أعلى من رتبة نائب
وزير اخلارجية .قد يكون من املبالغة تشبيه لبنان بإيران،
أو قياس ركام دولتنا ببنيان أي دولة .لكن السؤال يظل
مطروحًا ولو يف الشكل :من أين يبدأ بناء الدولة؟ إن مل يكن
من الذهنية املؤسسية واحرتام الذات وبالتالي فرض احرتام
اآلخر؟ متى نسمع يف وسائل إعالمنا أن مبعوثًا أجنبيًا زار
بريوت والتقى نظريه اللبناني وحسب؟ سؤال معلق على كل
ما هو معلق يف مشروع وطن ودولة ...
أما يف مضمون زيارة املوفد الفرنسي فثمة ما يذكرك أكثر
بغصة ديغول األمريكية .يأتي جان فرانسوا جريو إىل بريوت
يف زيارة هي الثانية املعلنة له ،بعد جس النبض الذي قام
به يف نزهة أوىل يف  10كانون األول املاضي .يومها نقل
عنه قطب لبناني التقاه ،أنه سأله عن احتماالت انتخاب رئيس
جديد للجمهورية .فأجابه القطب العارف أن ذلك مستبعد يف
املدى املنظور .لكن املوظف الفرنسي خالفه الرأي .قال له
ما معناه ،وفق تأكيد القطب املقصود :قبل سنة قلتم لنا إن
ال حكومة ممكنة .فذهبنا إىل طهران وتكلمنا مع اإليرانيني،
فتشكلت احلكومة يف بريوت .اليوم تقولون لنا إن انتخاب
الرئيس مستبعد .حسنًا ،سنحاول أعادة التجربة نفسها.
بني الزيارتني البريوتيتني ،تبدلت االنطباعات اإليرانية لدى
يعول يف حديثه على جتربته
جريو .ففي اليومني املاضيني مل ّ
احلكومية .كل ما صار يكرره أنه مسع من طهران ومن الرياض
صدقه إىل حد
أن املسألة لبنانية .حتى أنه صدق األمر كليًاّ .
دفعه إىل استنباط وسائل انتخابية لبنانية حبتة ،قادرة على
فك العقدة وإجياد رئيس .استنباط انتهى لديه إىل طرح
فكرة «اجملمع االنتخابي» .على طريقة االنتخابات الكنسية
للبطاركة أو البابوات .حتى أنه سينتقل بعد أيام إىل روما
للقاء البطريرك الراعي ،وبعض املسؤولني الفاتيكانيني
املتقاعدين ،عله يبلور طرحه الكنسي أكثر .ففكرة جريو
البسيطة هي أن يلتئم اجمللس النيابي اللبناني ،وأن يقفل
أبوابه ،وأن يظل يف حالة التئام وتكرار دورات االقرتاع،
حتى خيرج الدخان األبيض .أحد األقطاب الذي مسع الفكرة،
علق بالقول :وماذا لو اختنق البلد بالدخان األسود من دون
ود لو يتذكر جريو بأن بالده
دورة بيضاء؟! سياسي آخر ّ
يوم كانت منتدبة على لبنان ،ويف جملس نيابي من  25نائبًا
معينون تعيينًا ،فشلت يف اختيار رئيس
فقط ،وسبعة منهم ّ
للبنان .إذ دعمت إميل إده فانتخب بشارة اخلوري .فكيف
بفرنسا ومل تعد منتدبة ،ويف جملس من  128نائبًا ممددًا
هلم ،مطمئنون إىل نيابتهم ،ويف منطقة حميطة حترتق فيها
الدول كما األجساد ،وتسيل فيها احلدود كما األوطان؟!
مل يكن طرح جريو الرئاسي مقنعًا .حتى أن بعض من التقاه
مل حيسبه هو نفسه جديًا يف طرحه .كأن املسألة الرئاسية
شكلت جمرد حجة للزيارة .فيما مسألة ثانية كانت املوضوع
اجلوهري هلا .هي تلك املتعلقة باسرائيل واملقاومة .خصوصًا
بعد غارة القنيطرة يف  18الشهر املاضي ،ورد حزب اهلل
عليها بعد عشرة أيام يف مزارع شبعا اللبنانية .هنا كان
كالم املوظف الفرنسي أكثر وضوحًا ،وأقل لبنانية .كالم
حاول جتنب هلجات التهديد وإخفاء خطاب التهويل .لكنه ظل
حيمل يف طياته رسائل من خلف اجلنوب ،حول مسائل لبنانية
سيادية ال تنازل عنها.
يف ختام نزهته البريوتية ،كاد جريو أن يقول ملضيفيه
اللبنانيني إنه عاتب عليهم ،ألنهم ال يشركون باريس يف
ما يفكرون وينفذون ،رئاسيًا وجنوبيًا .وكان على مضيفيه
تذكريه بغصة ديغول ،أو بالقول الشهري للجنرال الكبري:
«ذهبت إىل الشرق املعقد بأفكار بسيطة»!

ملناسبة عيد القديس مارون
رسالة مفتوحة من املطران أنطوان-شربل طربيه
اىل كل من دولة الرئيس العماد ميشال عون والدكتور مسري جعجع
جئت اليكما يا دولة الرئيس ميشال
عون ،ويا حضرة احلكيم الدكتور مسري
جعجع ،ملناسبة عيد القديس مارون،
ويف قليب صالة ،ويف أعماقي كما يف
اعماق ُ
الكثريين من املوارنة امل ورجاء،
ويف قناعيت إميان بانكما تدركان
متاما حجم املخاطر اليت تواجه منطقة
الشرق األوسط بشكل عام ولبنان
ّ
يشكل هذا الوضع
بشكل خاص وما
املتأزم واخلطر من تداعيات كبرية
على الوطن ووجوده وعلى الكنيسة
ورسالتها .والكنيسة املارونية اليت
هي يف اساس قيام الوطن اللبناني
كما تعلمون ،تتطلع اليكما النكما حمط
انظار املوارنة من مقيمني ومغرتبني
الذين يعتربون اللقاء بينكما بارقة امل
تنبؤ بانطالقة مرحلة جديدة من احلياة
السياسية وتؤسس الستعادة القرار
املسيحي والذي من دونه ال قيام
للدولة يف لبنان.
ولبنان الدولة والكيان ال ميكن
ان يكون ويستمر اال على مبدأ احرتام
احلريات العامة وحقوق االنسان ألن
احلرية اليت ناضل من أجلها أجدادنا
االضطهادات
وواجهوا
وآباؤنا
واالحتالالت والغزوات والوصايات عرب
التاريخ اىل اليوم ،ال ميكن التخلي عنها
عما يهددها من الداخل
او التغاضي ّ
او من اخلارج .ان لبنان املنقسم يف
الداخل عموديًا وأفقيًا واملهدد خارجيًا
بالكثري من املخاطر والتحديات ،ينتظر
منا مجيعًا ان نتحلى بالشجاعة لنقدم
التضحيات والتنازالت مهما عظمت.
ففي هذا العيد املبارك ،أضرع
اىل اهلل كي يتم اللقاء بينكما وتنجحا
يف التوافق على املسلمات الوطنية
ويف طليعتها رئاسة اجلمهورية ،ألن
يف ذلك اعادة اعتبار لدور املوارنة
واملسيحيني يف هيكلية الدولة ضمن
احرتام التعددية واللعبة الدميقراطية
واالنفتاح على شريكنا اآلخر بشقيه
السين والشيعي وكذلك الدرزي.
أنها مسؤولية احلفاظ على أهم مثلث
يف لبنان الوطن والكيان :رئاسة
اجلمهورية ،وبكركي املرجعية الوطنية
الروحية والتارخيية ،وقيادة اجليش.
أصلي من أجل طي صفحة املاضي
بينكما ،كليا وبشكل نهائي ،ألنه قد
ان االوان لتخطي اخلالفات والنزاعات
السياسية ،والنظر جبدية لوضع خطة
عمل تضمن مستقبل اللبنانيني يف
وطنهم ،وتكون حافزا العتماد اسلوب
جديد يف العمل السياسي والوطين،
كون القادة املوارنة مسؤولون قبل
غريهم عن اخراج لبنان مما يتخبط فيه
من شلل سياسي وهشاشة امنية،
ضد امواج االرهاب العاتية
وحيصنوه
ّ
ّ
االتية اليه .
وكم اني سعيد – مع ابناء
الكنيسة املارونية اليت أخدم وأرعى
يف اوسرتاليا وكما املوارنة يف الداخل
ويف الديسبورا  -باالستعدادات
احلاصلة حاليًا متهيدًا حلوار طال
انتظاره بني قائدين مارونيني على
أكتافهما تقع مسؤولية املبادرة إلنقاذ
لبنان من براثن الضياع ومن تداعيات

يتعرضون للتحديات املصريية ويشعرون باالحباط.
صرختنا هذه نضمها اىل رغبة ومواقف غبطة أبينا
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي عمل
ويعمل جاهدا من أجل وحدة املوقف وخالص
لبنان ،وهو متأكد ان املوارنة هم نقطة االرتكاز
ألنهم وجدان الوطن وضمريه احلي ،وعليهم ُيبنى
مع شركائهم يف املواطنة ،لبنان اجلديد احملافظ
على تارخيه العريق وعلى جغرافيته املميزة وعلى
استقالل لعبت بكركي الدور األكرب يف اجنازه.

األزمات الدولية واإلقليمية .كم أمتنى ،ان
ينجح هذا احلوار وان يتوسع ليشمل كافة
القيادات املسيحية حفاظًا على التنوع وعلى
أهمية االعرتاف بقدرات كافة االفرقاء كونهم
مرجعيات فاعلة ذات تاريخ فاعل يف لبنان،
ويف طليعتهم حزب الكتائب اللبنانية وتيار
املردة وحزب الوطنيني االحرار ،باالضافة اىل
القيادات املستقلة وهي معروفة.
انها صرخة من الكنيسة املارونية يف
االنتشار ،انها أمنية جمتمع ماروني يف العامل،
انها حالة يشتاق اليها موارنة الداخل الذين

يف الزمن الصعب ،حتتاج األوطان اىل
قادة منقذين يتصرفون على قدر املسؤوليات
التارخيية .كما ان الطوائف حتتاج اىل قادة
يتحلون باالنفتاح والنفحة الرسولية اليت تساهم
يف بناء الوحدة ضمن التعددية .وألن األوطان
حتتاج اىل قادة وليس اىل رؤساء عاديني ،وانتما
من طينة هؤالء القادة الرجال وعليكما االعتماد،
نرجو أال تذهب آمالنا أدراج الرياح ،فيذهب لبنان
يف مهب الريح.
واننا اذ نرفع الصالة يف عيد ابينا القديس
مارون من اجل الكنيسة املارونية وابنائها ،نطلب
منه ان يشفع بنا مجيعا فيكون التالقي واحلوار
السبيل االول والدائم ملعاجلة املشاكل ومواجهة
التحديات.

سدني يف  5شباط 2015
 +املطران انطوان شربل طربيه
راعي األبرشية املارونية يف أوسرتاليا
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عرب وعالم

املركزي» األوروبي يبدي استعداده ملنح  60بليون يورو إىل مصارف اليونان
اعلن مصدر يف املصرف املركزي
األوروبي أمس االول استعداد
املؤسسة ملنح املصارف اليونانية
مبلغًا ميكن ان يصل إىل  60بليون
يورو يف قروض عاجلة.
ويؤكد هذا املصدر معلومات
نشرتها الصحيفة األملانية «دي
«املركزي»
وكان
فيلت».
األوروبي قرر أول من أمس حرمان
املصارف اليونانية من احد قنوات
متويلها لكنه أبقى على إجراءات
تتيح هلا احلصول يف شكل عاجل
على سيولة من املصرف املركزي
اليوناني.
وكانت اليونان أكدت «عدم عزمها
ابتزاز أحد ولن ختضع لالبتزاز من
قبل أي كان» ،مؤكدة أن القطاع
املصريف اليوناني «يف وضع آمن
متامًا» ،يف موقف ردت فيه على
قرار البنك املركزي األوروبي
الصادر ليل أول من أمس،
املصارف
حبرمان
والقاضي
اليونانية من قناة متويل رئيسة
كانت تستخدمها ،وأرغم بهذه
اخلطوة األوروبيني على التفاهم
سريعًا حتت طائلة وقوع الدولة
اليونانية يف أزمة متويل.
وأعلن مصدر حكومي يوناني،
أن أثينا تعترب القرار «ضغوطًا
سياسية للتوصل اىل اتفاق
سريع» مع اجلهات الدائنة ،كاشفًا
أن «السيولة ومتويل املصارف
اليونانية مؤمنة يف شكل تام ،من
خالل برنامج املساعدة للطوارئ»،
الذي خيصصه املصرف املركزي
األوروبي للمصارف اليونانية.
ورأى وزير املال اليوناني يانيس
فاروفاكيس ،أن هذه اخلطوة
«لن تكون هلا تداعيات سلبية»
على القطاع املالي ،الذي «يبقى
حمميًا» بفضل وجود قنوات أخرى
للسيولة ال تزال متاحة أمام
املصارف.
وكان لقرار املؤسسة النقدية
األوروبية أثر كبري يف األسواق
املالية ،إذ حتول لون املؤشرات
يف بورصة «وول سرتيت» اىل
األمحر ،كما تراجع اليورو أكثر من
 1.30يف املئة امام الدوالر.
وصدر هذا القرار على رغم زيارة
فاروفاكيس شخصيًا يف اليوم
ذاته فرانكفورت ،للقاء رئيس
املصرف املركزي األوروبي ماريو
دراغي والطلب منه منح اثينا ما
ميكنها من «إبقاء رأسها خارج
املاء» ،يف انتظار التوصل اىل
اتفاق مع شركائها األوروبيني،
معلنًا بعد اللقاء أن «احملادثات
مثمرة».
وأوضح املصرف يف بيان
أن تعليق العمل بهذا االجراء
االستثنائي «ينسجم مع القواعد
املتبعة يف منظومة اليورو ،مبا انه
ال ميكن توقع التوصل إىل نتيجة
إجيابية حاليًا» يف املفاوضات
اجلارية بني اثينا واجلهات الدائنة
حول إعادة هيكلة ديونها.
وشدد فاروفاكيس أمس االول
يف برلني ،على أن حكومته
«تبذل كل ما يف وسعها كي
تتجنب» عدم تسديد الديون
املرتتبة على اليونان .وكان
يتحدث يف مؤمتر صحايف مع
نظريه األملاني فولفغانغ شويبله.
وتطرق الوزيران اىل نقاط اخلالف
بينهما ،وأكدا انهما مل جيدا حلو ًال
للمشكلة اليت تواجهها منطقة
اليورو ،مع طلب اليونان اعادة
التفاوض حول ديونها وختفيف
السياسة الصارمة اليت فرضتها

اجلهات الدائنة.
وقال شويبله «مل نتفق فعليًا
على ما جيب علينا فعله اآلن ،لكن
اتفقنا على أال نتفق» .من جهته،
اكد فاروفاكيس «مل نتفق حتى
على واقع اننا لسنا متفقني».
لكن على رغم قرار «املركزي»
األوروبي ،ال تزال املصارف
اليونانية يف مأمن من االختناق،
ألن لديها طوق جناة يتمثل يف
آلية طوارئ تدعى «ايال» ،وتتيح
هلا احلصول على أموال من
املصرف املركزي اليوناني يف
حال افتقرت اىل السيولة.
وأكد بيان وزير املال أن بفضل
هذه اآللية «وحبسب املصرف

املركزي األوروبي ،يبقى النظام
املصريف اليوناني مرتمس ًال مبا
فيه الكفاية وحمميًا بالكامل».
كما ال تزال املصارف اليونانية
أيضًا قادرة على االقرتاض من
«املركزي» األوروبي يف مقابل
ضمانات أخرى غري سندات اخلزينة
اليونانية.
وتزامن هذا القرار مع اجلولة
األوروبية اليت يقوم بها رئيس
الكسيس
اليوناني
الوزراء
تسيرباس يرافقه وزير املال،
يف حماولة إلعادة التفاوض
على ديون أثينا ،تنفيذًا لوعد
كان اطلقه قبل االنتخابات
التشريعية.

مقتل «مرشد القاعدة» يف اليمن بغارة أمريكية
أعلن تنظيم «القاعدة يف جزيرة
العرب» ومقره اليمن أمس االول،
مقتل مرشده القيادي البارز حارث
النظاري يف غارة لطائرة أمريكية
من دون طيار استهدفت سيارة
تقله مع ثالثة آخرين يف حمافظة
شبوة السبت املاضي .معروف
رحب باعتداءات
أن النظاري كان ّ
باريس ،مهددًا فرنسا مبزيد من
اهلجمات.
واعرتفت وزارة الدفاع اليمنية
بسقوط مخسة جنود يف هجوم
انتحاري استهدف معسكرًا للجيش
يف حمافظة البيضاء (جنوب
صنعاء).
يف غضون ذلك ،هددت مجاعة
احلوثيني جمددًا باملضي يف
إجراءات منفردة لسد الفراغ
الرئاسي واحلكومي يف اليمن،
على رغم تواصل املشاورات بني
األطراف السياسية واقرتابها من
التوافق على حل نهائي يقضي
بتشكيل جملس رئاسي يتوىل
إدارة البالد سنة ملرحلة انتقالية
برئاسة شخصية من اجلنوب.
وواصلت األطراف السياسية
ومبعوث األمم املتحدة إىل اليمن
مجال بنعمر مناقشة االتفاق
املرتقب ،وسط خالفات على
تفاصيله تتعلق بطريقة إخراجه يف
شكل ال يتعارض مع املؤسسات
الدستورية احلالية .وعلم أن
الرئيس السابق جلنوب اليمن علي
ناصر حممد هو أبرز الشخصيات
اجمللس
لرئاسة
املرشحة
الرئاسي.
وجاءت هذه التطورات غداة انتهاء
مهلة األيام الثالثة اليت حددتها
مجاعة احلوثيني لألطراف السياسية،
ومع جتديدها التهديد باملضي يف
إجراءات من طرف واحد مللء الفراغ
الرئاسي واحلكومي ،إذ أكدت
«اللجان الثورية» للجماعة يف بيان
أنها «بصدد اإلعالن يف األيام
القريبة عن البدء بإجراءات ترتيب
أوضاع السلطة اليت يتم اإلعداد
هلا» .وأشار البيان إىل «إجراءات
وخطوات وطنية مسؤولة وغري
إقصائية ،مبا يضمن اخلروج بالبلد
من الوضع الراهن ،وملء الفراغ
وصو ًال إىل وضع آمن ومستقر،
قائم على مبدأ الشراكة».
وأكد بنعمر يف تصرحيات صحافية
أمس االول ،حتقيق «تقدم يف
املفاوضات» مشددًا على أهمية
استمرار مشاركة كل القوى فيها
من أجل التوصل «إىل حل سلمي
سريع» .وكشفت مصادر حزبية
عن أن حزب الرئيس
مطلعة
السابق علي صاحل (املؤمتر

الشعيب) وافق على صيغة اجمللس
الرئاسي الذي سيخلف الرئيس
املستقيل عبدربه منصور هادي،
شرط أن مير االتفاق عرب جملس
النواب ،وهو ما لقي قبول بقية
األطراف.
يف سياق آخر ،أعلن تنظيم
«القاعدة» أمس االول مقتل
القيادي البارز يف التنظيم عضو
جلنته «الشرعية» حارث النظاري
املعروف بـ «حممد املرشدي» بغارة
لطائرة أمريكية من دون طيار،
استهدفت سيارة تقله وثالثة
آخرين يف مديرية الصعيد التابعة
حملافظة شبوة السبت املاضي.
وكانت طائرات أمريكية من دون
طيار نفذت ثالث ضربات خالل
أسبوع ،ضمنها غارة السبت اليت
قتل فيها النظاري ،الذي يسند إليه
التنظيم مهمات اإلرشاد واإلفتاء
والتجنيد والظهور اإلعالمي ،ما
يعين تعرض «القاعدة» لضربة
موجعة مبقتله.
وأقر التنظيم يف بيان نشره
على «تويرت» بأن النظاري قتل
يف الغارة مع ثالثة آخرين هم
سعيد عوض بافرج وعبد السميح
ناصر احلداء وعزام احلضرمي.
ووصف التنظيم احلوثيني بأنهم
«باتوا الشريك املخلص ألمريكا
يف احلفاظ على مصاحلها وتنفيذ
خمططاتها يف جنوب اجلزيرة
العربية» .وشدد على أن الغارة
جاءت «عقب ساعات معدودة
من إمتام صفقة استالم احلوثيني
زمام إدارة البالد بإشراف أمريكي
وتواطؤ إقليمي مكشوف».
إىل ذلك اعرتفت وزارة الدفاع
اليمنية على موقعها اإللكرتوني،
بأن انتحاريًا من تنظيم «القاعدة»
فجر سيارة مفخخة مساء األربعاء
ّ
مستهدفًا حراسة أمن اللواء «26
مشاة» يف البيضاء ،ما أدى إىل
مقتل سبعة جنود وجرح سبعة
آخرين ،بالتزامن مع اغتيال
مسؤول يف الغرفة التجارية يف
حمافظة حلج (جنوب) برصاص
عناصر ُيعتقد بأنهم من التنظيم،
يف حني أقرت السلطات يف مدينة
عدن رفع درجة االحتياطات األمنية
وتشديد احلراسة ،خوفًا من هجمات
للتنظيم تستهدف املدينة.
وشهدت مديرية املنصورة التابعة
حملافظة عدن أمس االول اشتباكات
عنيفة بني قوات أمن ومسلحني من
عناصر «احلراك اجلنوبي» املطالب
ُ
باالنفصال عن الشمال،
استخدمت
خالهلا األسلحة املتوسطة وقذائف
«آر بي جي» ،وسط أنباء عن
سقوط قتلى وجرحى.

ديبلوماسية مريكل  -هوالند تبلور «ورقة
عمل» التفاق يف أوكرانيا

التحركات
وترية
تسارعت
الديبلوماسية لتهدئة الوضع
يف شرق اوكرانيا ،بالتزامن
مع استمرار التصعيد العسكري
الذي حصد  8قتلى وعشرات
اجلرحى يف منطقة دونيتسك
خالل الساعات الـ 24األخرية.
وأعلن الكرملني أن الرئيس
سيجري يف
فالدميري بوتني
ُ
موسكو اجلمعة (امس) حمادثات
مع املستشارة األملانية أجنيال
مريكل والرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند اللذين قاال
انهما سيعرضان يف موسكو
وكييف «ورقة عمل» التفاق
بني كل اطراف النزاع.
ورغم ان زيارته لكييف حبثت
يف تزويد واشنطن قوات كييف
أسلحة فتاكة -وهو ما تعارضه
برلني وباريس -صرح وزير
اخلارجية األمريكي جون كريي
بعد لقائه الرئيس األوكراني
بيرتو بوروشينكو ،بأن «الواليات
املتحدة أو أوكرانيا أو أوروبا ال
تسعى اىل مواجهة مع روسيا،
وتتمسك حبل ديبلوماسي ألزمة
شرق اوكرانيا».
ووصف الناطق باسم الرئاسة
بيسكوف
دميرتي
الروسية
االجتماع الثالثي بأنه «خطوة
إجيابية» ،وأمل بأن يأخذ هوالند
ومركل يف االعتبار اجراءات
اقرتحها بوتني ملعاجلة األزمة
الذي شهدت تصعيدًا عسكريًا
واسعًا يف األسبوعني األخريين،
من خالل إطالق االنفصاليني
املوالني ملوسكو عمليات للزحف
اىل مدينة ماريوبول ،آخر مدينة
تسيطر عليها قوات كييف يف
الشرق.

الرئيس الفرنسي هوالند

وذكر بيسكوف إن «قادة الدول
الثالث (روسيا وفرنسا واملانيا)
سيناقشون اخلطوات اليت ميكن
تنفيذها لوقف احلرب األهلية
األوكرانية يف أسرع وقت،
ومواجهة التصعيد العسكري
اخلطري يف األيام األخرية،
والذي حصد أرواحًا كثرية».
وكان الرئيس الفرنسي أعلن
يف مؤمتر صحايف بباريس انه
«سيعرض مع مركل مقرتحًا
جديدًا يستند اىل مبدأ وحدة
أراضي أوكرانيا» ،مؤكدًا أن
بالده «ال تبحث يف تزويد
أوكرانيا أسلحة ،وال تؤيد
انضمامها اىل احللف األطلسي
بتغليب
وتتمسك
(ناتو)،
الديبلوماسية والسياسة على
احلرب».
يف كييف ،قال كريي« :ال
احد يريد ان يتطور النزاع مع
روسيا ،ال حنن وال الرئيس
األوكراني وال االحتاد األوروبي،

لكن واشنطن ال تستطيع ان
تتجاهل الدعم الذي تقدمه
روسيا لالنفصاليني» .ودعا
موسكو اىل بذل جهود لتفادي
«العزلة الدولية» عرب تشجيع
تسوية سياسية لألزمة.
وكانت واشنطن أعلنت انها
ستقدم إىل كييف مساعدات
عاجلة قيمتها  118مليون
دوالر ،خصصت لتدريب القوات
األوكرانية ،وتقديم جتهيزات
بينها بزات وقاية وسيارات
عسكرية وأجهزة للرؤية الليلية.
ورد الناطق باسم اخلارجية
الروسية الكسندر لوكاشيفيتش
بأن «تزويد كييف اسلحة امريكية
متطورة ال يهدد بتصعيد النزاع
فقط ،بل كذلك أمن روسيا
اليت تعرضت أراضيها لقصف
ّ
مرات».وحذر
اجليش األوكراني
من ان «اختاذ قرار من هذا النوع
سيلحق أضرارًا فادحة بالعالقات
ُ
الروسية  -األمريكية».

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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تـــعـازي

قيادات اجلاليات العربية واالسالمية باسرتاليا تقدم التعازي بامللك عبداهلل بن عبد العزيز رمحه اهلل

السفري ال صاحل  :دليل للمحبة والوفاء مللك الوفاء على ما
قدمه للمملكة والعرب ولالسالم واملسلمني

السفري نبيل بم محمد ال صالح يستقبل وفد كليات الفيصل االسالمية واملركز الثقايف االسالمي برئاسة الشيخ شفيق
الرحمن خان

السفري نبيل بن محمد ال صالح يتقبل التعازي من الشيخ شفيق
الرحمن خان

اململكة
استقبلت سفارة
العربية السعودية لدى اسراليا
لليوم التالث على التوالي
املعزين من كبار املسئولني
االسرتاليني ووفود اجلمعيات
العربية واإلسالمية من مجيع
الواليات االسرتالية ورؤساء
البعثات الدبلوماسية املعتمدين
اسرتاليا الذين قدموا
لدى
واجب العزاء واملواساة يف
فقيد األمة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز رمحه اهلل .

وكان يف استقبال املعزين
سفري خادم احلرمني الشريفني
لدى اسرتاليا نبيل بن حممد ال
صاحل ورئيس قسم الشؤون
واالقتصادية
السياسية
واالسالمية يف السفارة عادل
فوزان  ،ورئيس املراسم يف
السفارة عبد العزيز العتيق،
والسكرتري الثاني نائب رئيس
القنصلية
السؤون
قسم
بالسفارة جالل املغربي ومدراء
املكاتب التابعة للسفارة.

السفري نبيل بن محمد ال صالح يتقبل التعازي من رئيس الجمعية
االسالمية بوالية فكتوريا احمد جميل علوش

واعرب السفري ال صاحل لدى
استقباله املعزين عن شكره
وتقديره للمشاعر الطيبة اليت
عرب عنها املعزين  ،وقال غمرنا
االصدقاء االسرتالني واشقائنا
من ابناء اجلاليات العربية
واملسلمة باسرتاليا مبشاعرهم
وعربوا
وحزنهم
وحمبتهم
عن ذلك بقدومهم اىل مقر
السفارة يف العاصمة كانبريا
من كافة الواليات االسرتالية
لتقديم واجب العزاء ،وهذا

ليس اال دليل للمحبة والوفاء
خادم احلرمني
مللك الوفاء
الشريفني املغفور له باذن
اهلل امللك عبداهلل بن عبد العزيز
الذي ادعو اىل اهلل سبحانه
وتعاىل أن جيزيه (رمحه اهلل )
خري اجلزاء على ما قدمه لوطننا
الغالي وشعبنا الويف ولالسالم
واملسلمني.
وزار السفارة لتقديم العزاء
وفد موسع من كليات الفيصل
االسالمية واملركز الثقايف

السفري نبيل بن محمد ال صالح يتقبل التعازي من رئيس
اتحاد املجالس االسالمية الحاج حافظ قاسم
االسالمي برئاسة رئيس املركز
والكليات الشيخ شفيق الرمحن
خان وضم عدد من املشايخ
واالكادميني وهم الدكتور
منري حسني رئيس مسجد عمر
يف مدينة وولنغوغ  ،الدكتور
نبيل مريزا من اهليئة االدارية
لكليات الفيصل  ،الدكتور
حممد النقيب ممثل اجلالية
العراقية االسالمية باسرتاليا ،
الشيخ امحد عبد الوهاب ممثل
جامعة االزهر  ،خطيب وامام
مسجد عمر الكبري يف سيدني
 ،الشيخ سيد عبد العليم امام
مسجد بالل بن رباح مبدينة
ليفربول يف سيدني  .وعرب
الشيخ شفيق خان عن تعازيه
احلارة بوفاة امللك عبداهلل بن
عبد العزيز وقال  :اتينا نعزي
امللك احملبوب صاحب االيادي
البيضاء اليت غمرت بعطائها
كل املسلمني يف مشارق
االرض ومغاربها  ،متمنيا
خلادم احلرمني الشريفني االمري
سلمان بن عبد العزيز والقيادة
متمنيا
السعودية الرشيدة

هلم كل التوفيق والسداد
يف قيادة سفينة مملكة اخلري
واالنسانية .
وحضر لتقديم واجب العزاء وفد
من احتاد اجملالس االسالمية
(افيك) برئاسة رئيس اجمللس
حافظ قاسم  .ورئيس اجلمعية
االسالمية بوالية فكتوريا امحد
مجيل علوش على راس وفد
من اجلالية االسالمية يف مدينة
ملبورن ووالية فيكتوريا ،
ووفد من اجلالية االسىالمية
يف والية كوينزالند  ،ورئيس
الكلية االسالمية يف مدينة
برزبن الشيخ عبد القدوس
االزهري الذين عربوا يف كلمات
دونوها يف سجل خاص أعدته
السفارة عن صادق مواساتهم
خلادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،واألسرة
املالكة الكرمية وشعب وحكومة
اململكة ،معددين مناقب فقيد
األمة ـ رمحه اهلل ـ وأعماله اجلليلة
يف خدمة العرب واملسلمني
واجلاليات املسلمة يف اسرتاليا
والعامل.

اعالناتكم يف الهريالد طريقكم اىل
النجاح
لالتصال:
)02(8764 8188
0403 482 345
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اسرتاليات

Australian News

أبوت يتهرب من االجابة على سؤال ضمان رفض ارتفاع التكهنات حول قيادة ابوت بعد دعوة السيناتور
سينودينوس للمساءلة حول حكم رئيس الوزراء
حتدي بيشوب على منصب القيادة
تهرب رئيس الوزراء طوني
ابوت مرارا من االجابة على
أسئلة حول مزاعم بان نائبته
جولي بيشوب رفضت اعطاء
وعد بعدم حتديه على منصب
القيادة.
ويف عالمة على أن أزمة القيادة
تقرع ابواب احلكومة ،دعا الوزير
ايان ماكفارلني كال من السيدة
جولي بيشوب والوزير مالكومل
تورنبول اىل االعالن على املأل
ما إذا كانا سيتحديان على
مركز رئاسة الوزراء.
وأعلن السيد ابوت عن «العودة
إىل العمل يوم الثالثاء» يف
سلسلة من اللقاءات اإلعالمية
بدأت مع مقابلة صباح الثالثاء
عرب برنامج «صن رايز».
وسئل عدة مرات ما إذا كان
تقرير سكاي نيوز ،الذي يدعي
ان السيدة بيشوب رفضت
استبعاد حتديها ملركز القيادة
خالل لقائهما يف سيدني يف
كرييبيلي هاوس يوم االحد،
كان دقيقا.
وكشفت وسائل إعالم فريفاكس
يوم االثنني ان السيدة بيشوب
والسيد تورنبول بدآ ألول مرة
يزنان خياراتهما للتحدي على
مركز رئاسة الوزراء.
ويف اجابة على سؤال ملضيف
برنامج «صن رايز» االعالمي
ديفيد كوش حول «هل طلبت
منها (بيشوب) عدم التحدي
ورفضت؟» قال السيد ابوت
«أعتقد أن الناس املطلعني يف
كانبريا جيدون هذه االشياء
مملة جدا».
وكرر املضيف ديفيد كوش
طرح السؤال :هل طلبت منها
عدم التحدي ورفضت؟» وكرر
ايضا رئيس الوزراء االلتفاف
على االجابة قائال «التقي
مع جولي بيشوب دائما ...
اجلمهور انتخبين رئيسا للوزراء
النهاء الفوضى اليت خلفها
حزب العمال ..حنن لن نعود
جمددا إىل فوضى أيام حزب
العمال».
وعاد السيد كوش وطرح السؤال
مرة ثالثة «هل ميكن أن جتيبين،
هل طلبت من جولي بيشوب
عدم التحدي وقالت ال؟» ومرة
ثالثة اجاب السيد ابوت «لن
ألعب ألعاب ..Canberra insider
ملاذا ال نرتك كل ثرثرات الداخل
للمطلعني يف كانبريا».
ولدى ظهوره يف سيدني مع
زوجته مارغي ونائب املقاعد
اخللفية كريغ الوندي بعد ساعات
قليلة على املقابلة التلفزيونية
قال السيد ابوت انه لن يدعو
اىل االقرتاع ،نافيا دعوة نائبته
استبعاد التحدي.
وقال رئيس الوزراء للصحفيني
«جولي وأنا لدينا الكثري من
احملادثات كما تتوقع ،حنن
أصدقاء ،حنن زمالء ،حنن جزء
من فريق القيادة وندعم بعضنا
بعضا  ...وسندعم بعضنا دائما
كما كنا».
يف وقت سابق من صباح يوم
الثالثاء ،قال الوزير ماكفارلني

ابوت وكوش خالل املقابلة التلفزيونية

ابوت وبيشوب اىل اين؟

الوزير ماكفرلني

أنه سيكون «مفيدا» فيما لو
قدم كل من السيد تورنبول
والسيدة بيشوب بيانا علنيا
إلعالن نواياهما.
».ABCحسنا
لراديو
وقال
سيكون ذلك (اعالن النوايا)
مفيدا ،حنن حباجة اىل ان نرى
احلالة اليت حتكم فيها احلكومة
»...
وتابع «حسنا أنا أعرف أن
مالكومل تورنبول تعهد لرئيس
الوزراء ..حنن حباجة إىل فريق
موحد يف هذا الوقت ...جيب
اال يكون هناك نقاش حول
تغيري القيادة».
وقال السيد ابوت ،الذي بدأ
اجتماع جمللس الوزراء قبل
يومني من موعده يف كانبريا
يوم الثالثاء ،انه استطاع ان
يتعلم من األخطاء معلنا أن
حكومته ستعود «إىل العمل».
ونفى وزير اخلزانة جو هوكي
تقارير عن اجتماع السيد ابوت
والسيدة بيشوب ناسبا مصدره

اىل «القيل والقال».
ويف الوقت نفسه ،كتب وزير
اخلزانة السابق بيرت كوستيلو
عمودا الذعا جاء فيه ان حزب
االحرار الفيدرالي ساهم يف
هزمية حكوميت االئتالف يف
فيكتوريا وكوينزالند.
كما انتقد السيد كوستيلو كبرية
موظفي مكتب السيد ابوت بيتا
 ،Credlinيف مطبوعات نيوز
كورب اذ كتب «املوظفون
ليسوا منتخبني وال ينبغي هلم
اختاذ القرارات .ال ينبغي هلم
الظهور يف مقابالت إعالمية،
هم ليسوا وجوها عامة ..اذا
تدخلوا يف الشأن العام فهذا
عالمة فشل ،وليس جناح».
وعن الثرثرة حول قيادة السيد
ابوت وقراره منح األمري فيليب
لقب فارس يف يوم اسرتاليا
قال السيد كوستيلو ان القرار
«اختطف متاما يوم اسرتاليا»
و «نادرا ما مسعت مثل هذه
السخرية».

نفى مالكومل تورنبول ان يكون
اتصل هاتفيا بنواب احرار
حلشد دعمهم ،يف وقت دعا
الوزير السابق آرثر سينودينوس
 Sinodinosالشخصية البارزة يف
حزب االحرار للمساءلة حول حكم
رئيس الوزراء طوني ابوت.
ووصف السيد  ،Sinodinosأحد
املوالني السابقني البوت ،عرب
قناة سكاي نيوز ،دعمه لرئيس
الوزراء بـأنه «مستمر» (ولكن)
ليس «غري مشروط».
وردا على سؤال حول ما إذا
كان السيد ابوت سيكون رئيس
الوزراء االسبوع املقبل ،أجاب
السناتور « :Sinodinosرفيقي،
اسألين االسبوع املقبل».
وقد نظر نواب احرار اىل هذا
التصريح على أنه عنصر حاسم
ووصفه احدهم بأنه «معرب
للغاية».
وقال نائب احراري بارز آخر «ان
تعليقات آرثر جعلت االمور أكثر
جدية وخطورة ..الناس اآلن
تنظر حوهلا ملعرفة ما إذا كان
شخص ما قد بدأ العد ملرشح
فعلي ملنصب القيادة».
ووسط تكهنات حممومة على
القيادة ،ادعت تقارير غري
مؤكدة ان السيد تورنبول انتقل
اىل تهدئة املخاوف لدى اجلناح
احملافظ يف احلزب من أن عودته
إىل القيادة ستشهد اعادة احياء
ضريبة الكربون أو خمطط جتارة
االنبعاثات.
وزعم ان السيد تورنبول وعد،
ُ
يف صفقة سرية ،بأن مثل
هذا الشيء لن حيدث يف حال
انتخابه.
وقال السناتور  Sinodinosجيب
على السيد ابوت النظر فيما
وراء فشل االتصاالت اخلاصة
به إىل سوء تصميم سياسات
مثل الرعاية الطبية والدفع
املشرتك ،حبجة ان فرتة التشاور
ملدة ستة أشهر املقرتحة يف
رزمته السياسية املعدلة هي
«فرتة طويلة جدا على قضية
سوى السنة
كان ينبغي أن ُت ّ
املاضية «.
وقال السيد سينودينوس،
وهو عضو جملس الشيوخ يف
نيو ساوث ويلز وحيظى باحرتام
على نطاق واسع كاسرتاتيجي
سياسي ،ان املسألة مل
تكن جمرد فشل بيع لبعض
السياسات ولكن السياسات
نفسها قد حتتاج إىل تفكيك
والغاء.
اما السيد تورنبول فقد جاء
نفيه القيام بفرز االصوات
بعد أن تداولت تقارير يوم
االربعاء بان الزعيم السابق،
وزير االتصاالت اآلن ،قد حتدث
هاتفيا مع اثنني من زمالئه
لتقييم موقفهما كجزء من عملية
مجع قبل التحدي.
وكانت املناوشات العامة عالمة
على اجلو الساخن يف حزب
االحرار مع ازدياد التشكيك
بني وزراء ونواب يف احلزب
دعوا اىل تبادل وجهات النظر
واالخنراط يف االنتقاد.
وواصلت مصادر ليربالية عرض

تورنبول لدى وصوله اىل كانبريا

السيناتور والوزير السابق سينودينوس

حسابات متضاربة لألرقام يف
غرفة احلزب (اجتماع احلزب)حيث
يدعي أنصار التغيري ان هناك
ما ال يقل عن  30إىل  40نائبا
لصاحل اإلطاحة بالسيد ابوت يف
حني ان املوالني للسيد ابوت
سخروا من مثل هذه االقاويل
واصفني اياها «باملبالغ فيها
واهلادفة إىل بناء زخم».
وقال وزير اخلزانة جو هوكي
للقناة التلفزيونية العاشرة ان
مشروع ليلة األربعاء اتفق على
انه لن يكون هناك تسرب،
كم ال يصدق
موضحا «هناك
ّ
من القيل والقال حول هذا
املبنى يف كثري من األحيان
غري منسوب اىل مصدر .جيب
أن أقول ،انه يف نقاط خمتلفة
شعرت انين مراسل هوليوود
لإلبالغ عن القيل والقال يف
كانبريا».
واضاف «الفرق بني كانبريا
وهوليوود هو انه ليس هنا،
واحلمد هلل ،اشياء غري مطيعة
جتري هنا ..ليس هناك
تسرب ..ال يوجد أي مرشح،
ومجيع املرشحني احملتملني
قالوا انهم لن يشاركوا يف أي
حترك كهذا».
وقال « ان ارث سنوات راد -
غيالرد  -راد وما حدث على مدى
السنوات القليلة املاضية يدعو
لالسف ..ال نريد أن يكون لنا
ست حكومات يف مثاني سنوات.
حنن نريد استقرار األمور».
وعلمت وسائل اعالم فريفاكس
ان نائبا آخر يستعد لدخول
املعركة بدعوة عامة للتغيري ،مما
يزيد من الضغوط على السيد
ابوت على منصب القيادة يف
اجتماع حاسم للحزب الثالثاء
املقبل وهو االول لغرفة احلزب
هذا العام.

واستخدم السيد ابوت مرة
أخرى منتدى عام ،وهذه املرة
مقابلة إذاعية بثها التلفزيون
قبل اجتماع هو الثاني جمللس
الوزراء خالل يومني ،للمطالبة
بوضع حد ملا جيري ،قائال «آخر
شيء يتعني علينا القيام به هو
الذهاب إىل استنساخ فوضى
سنوات حزب العمال».
وقال وزير التعليم كريستوفر
باين ،انه ملس شخصيا
عد
عدم سعي تورنبول اىل
ّ
االصوات ،كما كشف ان نائبة
رئيس الوزراء وزيرة اخلارجية
جولي بيشوب اكدت علنا والءها
للسيد أبوت.
ففي مقابلة مع «اسرتاليان
فايننشال ريفيو» ،شرحت
السيدة بيشوب ردها على دعوة
وزير الصناعة ايان ماكفارلني
بإعالن نواياها ،قائلة «ينبغي
أن ال ُأدعى إىل استبعاد شيء،
من الواضح انين مل افعله».
واضافت ««قلت لرئيس الوزراء
امس (االربعاء) بأني ال اقوم
حبملة من أجل وظيفته ،وأنا
ال اتصل هاتفيا بنواب املقاعد
اخللفية للحصول على دعم ،أنا
ال عد األرقام ،وأنا أؤيد رئيس
الوزراء طوني ابوت.
وقالت «طوني ابوت هو الزعيم،
طوني ابوت هو رئيس الوزراء
لذلك أنا ادعمه».
وعندما سئلت عما إذا كانت
سترتشح يف حال حدوث
رجاء،
تصويت ،اجابت« :أوه
ً
انا ال اتعامل مع افرتاضات ،أنا
أتعامل مع واقع».
وتابعت «أنا أشعر بسعادة
غامرة كوني وزيرة للخارجية ...
هذه هي الوظيفة اليت أسعى
اليها يف السياسة .أنا أعيش
حلمي».
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اسرتاليات

Australian News

ازدياد دعوات مطالبة أبوت باالستقالة

تتعرض قيادة طوني ابوت
لزلزال سياسي وتهديد وشيك،
حيث دعا نواب احراريون من
املقاعد اخللفية رئيس الوزراء
اىل االستقالة ،والتصويت
على زعامته يف اجتماع احلزب
االسبوع املقبل ،معربين عن
شكهم يف اعادة متكنه من إحياء
حظوظه السياسية.
فبعد يوم من عقد السيد
ابوت مؤمترا صحافيا يف نادي
الصحافة الوطين اعلن فيه
بقاءه يف منصب القيادة ،كان
لبعض نواب املقاعد اخللفية
ثورة مفتوحة على حكومته ليلة
الثالثاء.
وقال متحدث باسم السيد ابوت
لوسائل إعالم فريفاكس ان
موقفه مل يتغري ،وأنه ال يزال
يعتقد ان إزالة رئيس وزراء من
احلكم هو ضرب من اجلنون.
وكان النائب االحراري دنيس
جنسن يوم الثالثاء أول
نائب يدعو علنا السيد ابوت
اىل التنحي بعد أسابيع من
التكهنات حول القيادة وزيادة
التخوف وسط نواب املقاعد
اخللفية يف حكومة االئتالف من
انه ليس بامكان قيادة ابوت
اعادة احياء احلكومة.
واستبعدت وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب التحدي املباشر لقيادة
السيد ابوت ولكنها قالت انها
حتتفظ حبقها يف رفع يدها يف
حال حترك شخص آخر إلرغامه
على إعالن شغور املنصب
واجراء تصويت على الزعامة.
وعلمت وسائل إعالم فريفاكس
ان وزير االتصاالت مالكومل
تورنبول قال لزمالئه ان الدفع
من أجل التغيري من قبل نواب
املقاعد اخللفية ،ليس من قبله،
لكنه ،مثل زميلته بيشوب،
حتدث مع زمالئه عن املشاكل
السياسية اليت ترزح حتتها
احلكومة.
فبعد  17شهرا على انتخابه ،بدأ
نواب يف حزب االحرار جيرون
مكاملات فيما بينهم للتشاور
حول مشاكل قيادة السيد
ابوت.
التقديرات
لبعض
ووفقا
الداخلية ،فقد أعرب ما يقرب
من  30نائبا عن رغبتهم يف
تغيري القيادة ،رافع الفرص
االسبوع القادم ،لدى عودة
الربملان اىل االنعقاد ،بامكانية
رؤية األحداث تتحرك بسرعة
بالنسبة لقيادة رئيس الوزراء.
وقد دفع تدخل الدكتور جنسن
 الذي تبعته تصرحيات علنيةمن نواب آخرين من منتقدي
قيادة السيد ابوت  -بوزير بارز
يف احلكومة ،هو وزير اهلجرة
بيرت دوتون ،اىل القول ان
ما جيري هو «ختريب» من قبل
الزمالء ضد رئيس الوزراء.
وقال ،السيد جنسن ،النائب
يف والية غرب اسرتاليا انه
كان قد تبادل رسالة نصية
يف  19كانون االول من العام
املاضي مع السيد ابوت اعرب
فيها عن خماوفه بشأن االجتاه
احلكومي.

وأجاب السيد ابوت أنه مسع
عن خماوف الدكتور جنسن
ولكن «كنا نسري يف االجتاه
الصحيح».
ومع ذلك ،لوسائل إعالم
فريفاكس مساء الثالثاء« :أنا
ار دليال للتغيري».
مل َ
وقال الدكتور جنسن «يف 23
بعثت له برسالة
كانون الثاني
ُ
نصية وقلت انه مل يعد حيظى
بدعمي ،وذلك قبل ثالثة أيام
من األمري فيليب (منح السيد
ابوت االمري فيليب لقب
فارس)» .
واضاف «أعتقد اني كنت يف
الواجهة وصادقا يف ذلك».
ورفض الدكتور جنسن االقاويل
بان سبب االنتقادات جاءت
بسبب استبعاده عن الرتقية
إىل املقاعد االمامية.
وقال «لو كنت ولدا جيدا (good
 )boyفلرمبا متت ترقييت ،ولكن
وظيفيت أن أبذل قصارى جهدي
من اجل املواطنني واألمة».
وقال الدكتور جنسن ان السيد
يصعد طاملا اهلدف
ابوت «مل
ّ
اخلوف على رئاسة الوزراء».
وقال أيضا إنه ال يعرف كم
هو عدد النواب االخرين الذين
لديهم الشعور نفسه ولكين
«أعرف ان هناك عددا لديهم
نفس الشعور مثلي».
وتابع قائال «عتقد ان الوقت
قد حان جلعل األمور تتحرك».
وقال نائب كوينزالند احلزب
()LNP
االحراري
الوطين
وارن  Entschلوسائل إعالم
فريفاكس مساء الثالثاء إنه
يؤيد اقرتاع غرفة احلزب يف
أقرب وقت االسبوع من املقبل
عندما ينعقد الربملان ألول مرة
يف عام .2015
وقال «إن مسألة القيادة حتتاج
إىل حل».
واستطرد يقول «امتنى له
[الدكتور جنسن] حظا سعيدا،
مربوك له حتركه ،ان املسألة
ال بد من حلها بطريقة أو بأخرى
عندما يدلي الناس بهذه األنواع
من التعليقات».
وكان السيد  Entschعلى
وشك دعوة السيد ابوت اىل
االستقالة.
وليل الثالثاء أيضا ،قال نائب
كوينزالند مول برو Mal Brough
ان السيد ابوت مل يعد حيظى
بالدعم الذي ال لبس فيه.
وهاجم السيد برو احلكومة على
زيادة مرتبات أفراد قوة الدفاع
األسرتالية مبا يقل عن معدالت
التضخم.
واضاف «عندما يذهب افراد
قوات الدفاع اىل املعارك
واماكن التوتر فهم يضعون
حياتهم على احملك ويعرضونها
للخطر ،وعندما يذهبون إىل
التدريب فإنهم خياطرون ،هذا
ال حيدث ملوظفي السنرتلينك
ومكتب الضرائب ».ATO
واوضح السيد برو أن «منتهى
الغطرسة» القول ان احلكومة
الفيدرالية مل تساهم يف محام
دم انتخابات والية كوينزالند
(اهلزمية النكراء اليت تعرض هلا

رئيس الوزراء لدى وصوله اىل كانبريا
حزب االحرار الوطين .»)LNP
بدوره قال النائب والية غرب
اسرتاليا كني وات Ken Wyatt
لوسائل اعالم فريفاكس انه
سينتظر لالجتماع األول لغرفة
احلزب عام  2015قبل إبداء
رأيه حول مستقبل زعامة السيد
ابوت.
وقال نائب كوينزالند بريت
فان « :Manenإنه ال يهم
من هو الزعيم ،علينا تغيري
أنظمتنا يف التعامل مع الشعب
االسرتالي».
ولدى سؤال السيد فان Manen
عما اذا كان بامكان السيد
ابوت التعايف قال «هذا سؤال
جيد حقا .لقد مضى يف احندار
سريع إىل حد ما».
وعندما اتصلت وسائل إعالم
الوزراء
برئيس
فريفاكس
السابق جون هوارد سائلة رأيه،
مل يعلق على القيادة يف حزب
االحرار وال على مستقبل السيد
ابوت ،قائال «ليس لدي أي
تعليق ،وشكرا على وقتكم».
وقالت النائبة االحرارية كارين
ماكنمارا ،اليت تشغل مقعد
دوبل  Dobellاهلامشي على
الساحل االوسط لنيو ساوث
ويلز ،انها توافق السيد Entsch
الرأي قائلة ان عدم االستقرار
احلالي «ال بد من حله».
واضافت «هذا اهلاء للناس .ما
جيب علينا أن نفعله هو العودة
لنكون حكومة جيدة».
وقالت السيدة ماكنمارا ان عدم
يصعب
االستقرار يف القيادة
ّ
االمور على النواب أمثاهلا يف
املقاعد اهلامشية.
وكانت السيدة دوبل قد انتزعت
املقعد من النائب العمالي
السابق كريغ طومسون.

النائب دينيس جنسن
ومل تعلق عندما سئلت مباشرة
ما اذا كانت تدعم رئيس الوزراء
طوني ابوت.
وتأتي انتقادات السيد برو بعد
أن أكد لوسائل إعالم فريفاكس
انه قد اقرتب من حتدي السيد
ابوت.
ويدرك السيد برو انه من شبه
املؤكد عدم انتخابه رئيسا

للوزراء يف أي ٍ
حتد ولكن هذه
اخلطوة ميكن أن متهد الطريق
لوزيرة اخلارجية جولي بيشوب،
مالكومل
االتصاالت
وزير
تورنبول أو وزير اخلدمات
االجتماعية سكوت موريسون
لتولي املنصب.
السيدة بيشوب
وكانت
قد اعلنت انها وزمالءها يف

جملس الوزراء لن يتحدوا على
القيادة.
ويف حماولة النهاء أيام من
تكهنات التصدع ،أكدت السيدة
بيشوب لرئيس الوزراء أنها مل
تناضل من أجل وظيفته ومل
تتصل هاتفيا بنواب املقاعد
ص
اخللفية سعيا لدعمهم ومل تحُ ِ
اي اعداد.
وجاء توضيح السيدة بيشوب
بعد أن رفض السيد ابوت يف
وقت سابق من يوم الثالثاء يف
عدة مناسبات تأكيد أنه طلب
من نائبته احلصول على وعد
بأنها لن تتحداه وامتنعت عن
اعطاء تعهد.
غري ان تعهد نائبة زعيم حزب
األحرار بعدم التحدي ال مينعها
من الرتشح يف حال مت االقرتاع
على منصب القيادة ومجيع
املناصب مفتوحة.
بدوره دافع السيد دوتون عن
السيد ابوت يف برنامج 7:30
على شاشة  ABCليل الثالثاء
وقال ان رئيس الوزراء تعرض
لـ «االفرتاء» يف محلة اعالمية
قاسية.
وقال «كنت يف الربملان خالل
سنوات راد  /غيالرد  /راد
وأنا ال اريد ان يصل اخلالف
يف حزبنا اىل ما وصل اليه يف
حزب العمال .ال اريد لرئيس
الوزراء نصف والية ،لقد ُأنتخب
من الشعب لوالية كاملة وعلينا
اعطاؤه فرصة عادلة».
وكشف السيد دوتون عن
ان «جولي بيشوب ،مالكومل
تورنبول وسكوت موريسون
كانوا واضحني جدا يف دعمهم
لرئيس الوزراء واعتقد ان
البعض خيروجون للتخريب على
رئيس الوزراء».
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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

OG
RU
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

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

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

أزمة مؤسسة اإلسكان :املصارف تعود إىل
التهديد
محمد وهبة
عادت مجعية مصارف لبنان إىل
التهديد بوقف آلية اإلقراض السكين
من خالل املؤسسة العامة لإلسكان.
تأتي تهديداتها برغم علمها بأن
وزير املال علي حسن خليل وقع
سلفة خزينة بقيمة  40مليار لرية
للمؤسسة مبا يتيح هلا تسديد كل
املتأخرات عن عام  2014وأن وزارة
املال ستدرج مبلغ  130مليار لرية
يف اعتمادات املؤسسة لعام 2015
من أجل متكينها على مواجهة عجزها
املالي املرتقب.
كان ملف القروض اإلسكانية وفق
الربوتوكول املوقع بني مجعية
مصارف لبنان واملؤسسة العامة
ورد بني طريف
لإلسكان حمور أخذ
ّ
الربوتوكول طيلة عام .2014
حاولت اجلمعية يف مطلع عام 2014
أن تستدرج حاكم مصرف لبنان
الختاذ قرار يتيح هلا حترير مبالغ
إضافية من االحتياط االلزامي
مقابل االستمرار يف هذه القروض،

إدارة املؤسسة اتفقت مع وزير املال على إدراج مبلغ 130
مليار لرية يف موازنتها لعام ( 2015مروان طحطح)

أو االستحصال على دعم أكرب من مصرف لبنان
آللية القروض السكنية.
ويف حزيران تبينّ للجمعية أن مؤسسة اإلسكان
تعجز عن سداد التزاماتها جتاه الربوتوكول ،ما
تقدر
ّ
أدى إىل استحقاق مبالغ مالية كبرية كانت ّ
يف ذلك الوقت بنحو  30مليون دوالر .كذلك،
تبينّ أن الدين املرتتب للمصارف على املؤسسة
أصبح يزداد بوترية متسارعة ،فاستنفرت اجلمعية
وعقدت اجتماعات موسعة أفضت إىل اختاذ قرار
بالرتيث يف منح الزبائن قروض سكنية من خالل
ّ
الربوتوكول املذكور يف انتظار البحث عن ّ
حل
يناسبها.

موقف متطرف

املشكلة يف ذلك الوقت ،أن ديون املؤسسة
ديون مكفولة من الدولة اللبنانية ،وبالتالي
فإن تسجيلها يف دفاتر املصارف خيلق إشكاالت
حماسبية ألنه ال ميكن حتصيلها بالطرق القانونية
املتبعة ،فض ًال عن أنه يفرض على املصارف أن
تأخذ مؤونات إضافية مقابل هذه الديون املتأخرة
تسددها الدولة .هكذا ذهبت
يف انتظار أن
ّ
«متطرف» ،فبدأت توقف
موقف
اجتاه
املصارف يف
ّ
التعامل بهذا املنتج بصورة تدرجيية ،ومل ميض
وقت طويل قبل أن تنسحب املصارف الكبرية
من هذه اآللية ،فيما بقيت فيها املصارف الراغبة
حصة
يف زيادة حصتها السوقية واالستفادة من ّ
املصارف املعتكفة.
يف هذا الوقت بدأت االتصاالت تنشط يف
اجتاه ّ
حل يقضي بدفع املتأخرات للمصارف من
خالل منحها سلفة خزينة .وبالفعل ،وافق جملس
الوزراء على سلفة خزينة بقيمة  30مليار لرية،
إال أن بعض املصارف مل تلغ قرارها السابق
بوقف منح قروض اإلسكان ،وذهب العائدون
عن االعتكاف يف اجتاه التشدد أكثر يف منح هذه
القروض املدعومة من مصرف لبنان ومن الدولة
اللبنانية.

صندوق الفرجة

إزاء هذه الوقائع ،وقفت إدارة املؤسسة العامة
املتفرج من هذه القضية .مل جترؤ
لإلسكان موقف
ّ
على القيام بأي خطوة لتحجيم دور املصارف أو
لتأنيبها أو إنذارها...
ومل تتمكن من تغيري قواعد اللعبة اليت فرضتها
مجعية املصارف مبا يتناسب مع مصاحلها ،وانتظرت
بكل هدوء أن تعود املصارف عن قرارها السابق.
غري أنه عندما صدر مرسوم منح املؤسسة سلفة
اخلزينة يف مطلع أيلول  ،2014مل يصدر أي قرار
استمرت يف بتنفيذ قرارها
عن املصارف ،بل
ّ

الرامي إىل وقف قروض اإلسكان بذريعة أنه
جيب إجياد ّ
حل جذري ملشكلة عجز املؤسسة ،ثم
عمد بعضها إىل إجبار الزبائن على توقيع وثيقة
تفرض عليه فوائد مرتفعة إذا تأخرت املؤسسة
عن سداد ما يستحق عليها للمصارف.
خضم هذه القصة ،حاولت املصارف أن
ويف
ّ
تشرتي سندات الدين من املؤسسة العامة يف
حماولة منها لتحصيل عوائد إضافية جتعل هذه
السندات «جائزة ترضية» هلا.
تستدر
وعندما جوبه الطرح بالرفض ،حاولت أن
ّ
مساعدة مصرف لبنان لتحصيل دعم إضايف هلذه
القروض مبا يزيد هوامش أرباحها ،غري أنها
فشلت يف ذلك...
لكن املصارف الكبرية اكتشفت الحقًا أن
حصتها السوقية باتت معرضة للتغيري ،علمًا بأن
ّ
توفر للمصارف حمفظة
آلية اإلقراض السكين
تسليفات تبلغ قيمتها  3مليارات دوالر ،وأن
حصة سوقية
هناك مصرفني يستحوذان على
ّ
توازي  %40منها ،وأن رئيسي إدارة هذين
املصرفني يعبرّ ان يف جمالسهما اخلاصة عن
تدر للمساهمني
«فخرهما» بهذه النتيجة اليت
ّ
أرباحًا جيدة .وحبسب املعطيات السوقية ،فإن
معدالت الفائدة على قرض اإلسكان يصل إىل
 ،%5أي إن العوائد الصافية اليت حتققها هذه
احملفظة تبلغ  150مليون دوالر.

الشكوى مذ ّلة

استمر سعي مجعية املصارف لالنقضاض
برغم ذلك،
ّ
على املنتج املعروف باسم «قروض املؤسسة
العامة لإلسكان» .فهي على علم مسبق بأن وزير
املال علي حسن خليل وقع مشروع سلفة خزينة
بقيمة  40مليار لرية للمؤسسة لتسديد ديونها
عن عام  2014البالغة  33مليار لرية .وحبسب
مصادر مطلعة ،فإن إدارة املؤسسة اتفقت مع
وزير املال على إدراج مبلغ  130مليار لرية يف
ّ
ختطي أي
موازنتها لعام  2015ملساعدتها على
متر به ولتمكينها من االستمرار مبنح
عجز مالي قد ّ
قروض سكنية مدعومة الفوائد.
يف مواجهة هذا الواقع ،تعاطت املصارف بطريقة
خمتلفة ،فقد أثارت «امللف الشائك» مع حاكم
«يهدد آلية
مصرف لبنان رياض سالمة ألنه
ّ
اإلقراض السكين من خالل املؤسسة العامة
«يفضل يف
لإلسكان» ،فأتاها جواب سالمةُ :
انتظار بلورة املعاجلات املمكنة :إيفاء الدولة
بتعهداتها ،تسجيل الفوائد بالتكافل والتضامن
على زبائن املؤسسة ،متديد دعم مصرف لبنان
للمرحلة الثانية للحفاظ على الفوائد املدعومة
للمستفيدين من هذه القروض السكنية».

 L.B.Cو«املستقبل» و :M.T.Vدمج اعالني وسياسي
غسان سعود
ُيروى عن الرئيس رفيق احلريري أنه بادر إىل
إنشاء وسائل إعالم املستقبل ليكتشف التكلفة
احلقيقية للعمل اإلعالمي ،مقارنة مبا يطلبه منه
أصحاب الصحف واإلذاعات والتلفزيونات .اليوم
يفكر الرئيس سعد احلريري يف التفاف مماثل على
وسائل إعالم فريقه السياسي ،خيلصه من اخلسائر
الوهمية ،ويضبط املعلنني ويضمن له وقف اهلدر
وسد العجز وحتقيق نقلة إعالمية نوعية ،ولكن
األهم إحكام السيطرة على وسائل اإلعالم.
وفقًا لألخبار املتداولة يف الصالونات اإلعالمية،
تتجاوز خسائر قناة  Mtvالسنوية الثمانية ماليني
دوالر ليصل جمموع خسائرها املفرتضة ،منذ عام
 ،2009إىل أكثر من  35مليون دوالر .أما خسائر
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» ،يف األعوام القليلة
فتقدر بأكثر من عشرين مليون دوالر،
املاضية،
ّ
لكن ذلك ال يعين أن املؤسستني يف حالة افالس
ّ
او عجز كلي .يقول املطلعون إن رئيسي جملسي
إدارتي املؤسستني ،ميشال غربيال املر وبيار
الضاهر ،يضعان تصورًا ألرباحهما السنوية يشمل
كل اإليرادات احملتملة ،سواء تلك اليت توفرها
االيرادات التجارية املباشرة او املال السياسي.
إال أنهما ،يف الواقع ،ال حيققان األرباح املأمولة،
يف ظل اقتصار الواردات على العائدات التجارية
(من دون املال السياسي) ،واستثمار كل منهما
يف البنية التحتية حملطته (استديوهات وغريها).
وبالتاليُ ،يوضع الفارق بني أرباحهما املتوقعة
وتلك الفعلية يف خانة اخلسائر.
تأثر املر الكبري بتوقف املال السياسي لـ  14آذار،
يقابله انهزام ضاهر التام أمام احلصار املالي الذي
يضربه الوليد بن طالل على امللعبني «التارخييني»
لـ «اللبنانية لإلرسال» ،اخلليج ومصر .خسارة
الضاهر للوليد متاثلها خسارة املر ،أخريًا ،لـ
«روتانا» وغريها ممن استغنوا عن خدمات شركة
االنتاج  .Studio visionوزاد الطني بلة ،قرارا التمديد
للمجلس النيابي ،اللذان حاال دون استفادة احملطات
ّ
املنظم إلطالالت السياسيني على
من املال السياسي
شاشاتهم .وال تلوح يف األفق اليوم ،بالنسبة إىل
هاتني القناتني بالذات ،أي بوادر صرف طارئ
ملال سياسي ،فض ًال عن استمرار النزاع القضائي
بني الضاهر والقوات اللبنانية ،كما أن مزامحة
«قناة اجلديد» لـ «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» يف
نشرات األخبار ،وإطالقها برامج ناجحة ،يف موازاة
مزامحة  Mtvلقناة الضاهر يف الربامج الرتفيهية،
ّ
أثرا أيضًا يف «الفضائية اللبنانية».
واألخرية ،خسرت يف السنوات القليلة املاضية
قسمًا مهمًا من مجهورها العوني ،الذي انتقل
إىل  ،Otvوجزءًا أهم من مجهورها القواتي ،الذي
انتقل إىل  .Mtvويف مقابل كل هذه اخلسائر،
يف الربامج واجلمهور واإلعالنات واملال السياسي،
تكاد تقتصر أرباح  lbcعلى جزء مهم من املعنيني
بقضايا اجملتمع املدني ،بعد التغيريات اليت طرأت
على نشرة أخبارها املسائية.
يف مواجهة ذلك ،مل يرتك الضاهر وسيلة لضمان
استمراريته إال درسها ،ليبدأ ،منذ سنوات ،احلديث
يف مناسبات خمتلفة عن حل «الدمج» اإلنقاذي.
دخل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة على خط
رسم اهلندسة املالية هلذا املشروع .ويف موازاة
البحث يف إمكان متويل رجل األعمال جيلبري
الشاغوري هلذا املشروع ،حبث مصرفيون بارزون
والوزير السابق مروان خري الدين يف كيفية إفادة
الضاهر من تعميم مصرف لبنان الرقم  331املتعلق
بالشركات الناشئة أو الـ  Startupsكما يقول حاكم
مصرف لبنان .وهو تعميم يسمح للمصارف باملساهمة
ضمن حدود  %3من أمواهلا اخلاصة يف رمسلة مشاريع
ناشئة يتمحور نشاطها حول قطاع املعرفة .والـ  3يف
املئة ،هنا ،تصل إىل حنو  400مليون دوالر.
حاليًا ،ومنذ مدة ،ميضي الضاهر ساعات عدة
أسبوعيًا يف ضيافة املر ،متنق ًال يف أروقة ،Mtv
بعدما ملس تقدمًا من خمتلف التلفزيونات يف قبول
طرحه القاضي بإنشاء صندوق موحد لإلعالنات
التلفزيونية ،يضمن سعرًا موحدًا لإلعالن ينهي
التالعب اليومي باألسعار لتخاطف الزبائن .انتهت
اإلحصاءات ،وأمنت شركتا حماسبة أجنبيتان
للتدقيق يف نتائج االستطالعات وتوزيع الغلة ،قبل
أن يربز تطور مهم :كان الرئيس سعد احلريري
يبحث عن حل خيفف عنه مصاريف وسائله اإلعالمية
ونفقات الوسائل «الصديقة» ،من التلفزيونات

إىل املواقع اإللكرتونية مرورًا بالصحف واجملالت
واإلذاعات .وبدأ« ،فجأة» ،وعن قصد أو من غري
يروج له الضاهر منذ سنوات:
قصد ،يطرح ما
ّ
ميكن لدمج ثالث مؤسسات كبرية مثل «اللبنانية
لإلرسال» و »Mtvو»املستقبل» أن تكون اخلطوة
األوىل الصعبة والكبرية اليت تتبعها خطوات أخرى
تصور الضاهر يشمل :أو ً
ال ،توحيد
سهلة وصغرية.
ّ
الصندوق اإلعالني وتوزيع عائداته بعدالة .ثانيًا،
ّ
دمج شركيت اإلنتاج الرئيسيتني يف
النقاش
وأدما ،وهو مدار حبث يومي بني الضاهر واملر.
ثالثًا ،توفري مطبخ واحد لكل املواد املشرتكة ،مثل
تغطية النشاطات واملؤمترات الصحافية واملباريات
الرياضية واحلفالت املوسيقية وغريه ،لتتفرغ
املطابخ اخلاصة بكل قناة لرباجمها اخلاصة .وحتى
اآلن ،هناك اتفاق على بث نشرة أخبار موحدة يف
ويقدر أحد املتابعني أن مشروعًا
الثامنة مساء.
ّ
كهذا يقلص مصاريف التلفزيونات إىل ما دون
النصف.
ينطلق الضاهر يف مقاربته للموضوع من خلفية
جتارية ،لذلك سعى اىل إقناع «اجلديد» بالصندوق
اإلعالني املشرتك .وهو كان ،وال يزال ،حيلم
مبؤسسة إعالمية ضخمة تكون أشبه ببيت مبنازل
كثرية ،تتمتع بهامش كبري من االستقاللية.
وسيكون املشاهد أبرز املستفيدين من عملية
كهذه ،فهو سيالحظ املساحة املشرتكة بني كل
وسائل اإلعالم لألخبار التقليدية ،ليكتشف بوضوح
من يقدم إليه إضافات حقيقية .وسيضمن تركيز
كل حمطة على ملف معني بدل معاجلة أربع وسائل
إعالم ،يف الوقت نفسه ،للشجار بني احملامني
السوريني وزمالئهم اللبنانيني يف القاهرة أخريًا،
على سبيل املثال.
احلريري ،من جهته ،ينطلق يف مقاربته لألمر من
خلفية سياسية – مالية ،إذ يتطلع إىل ختفيف
األعباء املالية عن كاهله ومضاعفة فعالية وسائله
اإلعالمية ،لذلك يسعى اىل استثناء «اجلديد» من
هذه «العلبة» ،وإعطاء دور أكرب ملستشاره هاني
محود يف إدارة املشروع ،بعد مصاحلة الضاهر مع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع (يعمل
عديدون على إمتام املصاحلة ،يف ظل قلق الضاهر
من التحديات القضائية املقبلة) وضمان التزام
األول تعهدات جديدة مناقضة لتعهداته السابقة
لكل من النائب سليمان فرجنية ،ونائب رئيس
احلكومة السابق عصام فارس ،ورئيس تكتل
التغيري واإلصالح العماد ميشال عون.
ينفي الضاهر ،يف اتصال مع «األخبار» ،وجود
نية «دمج باملعنى احلريف» للكلمة ،مشددًا يف
الوقت نفسه على ضرورة التعاون بني املؤسسات
التلفزيونية يف جماالت عدة ،ألن هناك عالقة وطيدة
بني تكاملها واستمراريتها .أما يف  ،Mtvفيشري
أحد املسؤولني إىل اصطدام املشروع ،على حنو
رئيسي ،بعدم ثقة املر بالضاهر ،إضافة إىل غياب
اجلدوى االقتصادية الواضحة .يف وقت تنحصر
فيه املعلومات يف «املستقبل» يف قلة سياسية
ترى يف مشروع الضاهر مناسبة استثنائية إلخراج
القناة الزرقاء من الزاوية اليت حشرت نفسها فيها
منذ عشرة أعوام من جهة ،وإمساك احلريري ،من
جهة أخرى ،بالوسائل اإلعالمية الرئيسية اليت تبدو
يف خمتلف االستحقاقات أقرب إىل القوات اللبنانية
منها إىل املستقبل .أما على الصعيد االعالني،
فيشري أحد املعنيني يف «اجلديد» إىل أهمية ما
حتقق على صعيد «الصندوق اإلعالني» املشرتك،
مفض ًال الرتكيز على كيفية ضخ األموال يف هذا
الصندوق أكثر من أي شيء آخر .مع العلم أن
الضاهر ما كان ليمضي قدمًا باقرتاحه لوال حصوله
على ضوء أخضر من شركائه الشويريني.
أخريًا ،إذا تقدم احلريري أكثر يف مشروعه ،فستعلو
صرخة عدد كبري ممن سيجري االستغناء من دون
شك عن خدماتهم ،وسيعاد النظر يف النفقات
والرواتب ،إال أن احلريري يبدو الرابح األكرب ألن
ّ
سيمكنه من الفوز أو ً
ال باملؤسسة
مشروعًا كهذا
اللبنانية لإلرسال غري املصنفة رمسيًا يف خانة
فريقه السياسي حتى اآلن ،وسيحكم قبضته،
ثانيًا ،على وسائل إعالم  14آذار كما أحكمها على
هذا الفريق السياسي ،وخصوصًا أن بعض وسائل
احلريري حرضت
اإلعالم اليت انبثقت من اجليب
ّ
عليه يف عدة استحقاقات سابقة حبكم التجاذبات
بني مكونات هذا الفريق.
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مقاالت وتحقيقات

مرفأ بريوت رهينة املصاحل املتضاربة:

السلطة الصامتة يف احلوض الرابع
حممد وهبة
ّ
تعطل مرفأ بريوت الاثنني املاضي.
أصرت على تنفيذ مشروعها
اإلدارة
ّ
لردم احلوض الرابع ،يف سياق ّ
خطة
توسيع حمطة استقبال املستوعبات،
يعدون أنفسهم متضررين
فيما الذين
ّ
اختاروا قلب الطاولة بـ»اإلضراب».
بدورها ،الدولة ،ممثلة بسلطتها
التنفيذية ،مل خترج عن صمتها لتعلن
العامة وموقع مرفأ بريوت
سياستها
ّ
ودوره فيها ،تزامنًا مع وظائف
مفرتضة أو واقعية لباقي مرافئ لبنان،
«املتفرج» على
بل اكتفت بأداء دور
ّ
ّ
يؤشر إىل أن الصراع
طريف النزاع ،ما
بينهما ذاهب حنو املزيد من التسعري.
ُ
شّلت االثنني املاضي حركة مرفأ
بريوت .مل خترج منه البضائع
املستوردة ،ومل تدخل إليه البضائع
سدت
املعدة للتصدير .الشاحنات
ّ
ّ
مداخله وخمارجه بقرار من نقابة
مالكي الشاحنات« .اإلضراب مستمر
حتى إجياد ّ
حل» تقول النقابة .وجهة
نظرها تتمحور حول اجلدوى االقتصادية
لردم احلوض الرابع وتداعياته على
أعمال اصحاب الشاحنات ومصاحلهم.
فالردم ،يف رأيها سيؤدي إىل القضاء
يعد األهم يف
على الرصيف  14الذي
ّ
املرفأ نظرًا إىل قدرته على استقبال
السفن الكبرية ،اليت يصل وزنها
مع محولتها إىل ما يزيد على  50ألف
رسوها عمقًا يزيد على
طن ،ويتطلب
ّ
 11مرتًا .كذلك ،تقول النقابة وبعض
وكالء البواخر إن الردم سيلغي إمكانية
استقبال البضائع العامة الدكمة (اي
اليت ال ُتنقل باملستوعبات) ،وسينقل
هذا النوع من «البزنس» إىل مرفأ
طرابلس ،الذي «ال ميكننا الدخول إليه
والعمل فيه» ،يقول أحد وكالء البواخر.
ويضيف« :بعد ذلك ،فإن استقبال
البضائع العامة سينتقل تدرجيًا إىل
مرفأ طرابلس .إن مترير هذا املشروع
خيلق مسرية ميكن أن تنتهي اىل إغالق
املرفأ بكامله».
يرى متابعون مللف ردم احلوض الرابع
ان يّ
تبن البطريركية املارونية للموقف
املعرتض على الردم ،ليس سببه
دفاعها عن املسيحيني العاملني يف
مرفأ بريوت ،وال لكونه يقع ضمن
الدميغورافيا املسيحية ،بل ألن الضرر
الناتج من الردم يلغي أعما ً
ال ووظائف
يف املرفأ ،ويؤدي إىل تغيري جذري
ّ
ترتكز احلركة االقتصادية،
فيه ،حيث
ً
ّ
وسريتب أكالفا باهظة على الذين
ستنتقل أعماهلم إىل مرفأ طرابلس.
الوعود ،اليت قطعتها إدارة مرفأ
بريوت يف شأن إنشاء رصيف  14جديد
بعد الردم يكون متعدد االستعماالت،
ُيدرجها املعرتضون ضمن منطق الغائي
حبت ،ألن إنشاء حمطة املستوعبات
أدى إىل الغاء الرصيف 15
احلالية ّ
«فمتطلبات السالمة العامة يف حمطة
املستوعبات تفرض أال يكون هناك
أدى
عمال يف منطقة احملطة ،وهذا ما ّ
ّ
إىل الغاء الرصيف  15برغم كونه قادرًا
على استقبال السفن احململة بالبضائع
العامة».
ويضيف املعرتضون الذين استنجدوا
بالبطريركية من أجل منع ردم احلوض
الرابع ،أن أعمال الردم تنفذ بطريقة
خمالفة للقانون .فاحلوض الرابع
أنشئ باملرسوم  9040وال ميكن
الغاؤه بقرار إداري ،بل يتطلب األمر

مرسومًا ،فض ًال عن أن تلزيم األعمال
جرى بالرتاضي بقيمة  130مليون
دوالر ،وهو يثري الشبهات حول هذه
الصفقة اليت ختالف أصول املناقصات
والقواعد احملددة يف قانون احملاسبة
العمومية .ويالحظ هؤالء أن جلنة إدارة
مرفأ بريوت املؤقتة تتصرف على
أنها شركة خاصة ،وأنها تدير أمالكًا
خاصة «هذه هي اإلجابة اليت حصلنا
عليها من رئيس اللجنة حسن قريطم
عندما واجهناه بالقوانني ،وقد أبلغناه
أيضًا أن الشركة الدامناركية اليت رسا
عليها االلتزام بالتحالف مع شركة
يهدد سالمة
حورية أعلنت إفالسها ،ما
ّ
ّ
تنفذه» ،لكن إصرار جلنة
أي مشروع
اإلدارة على املشروع أثار الشبهات،
وخصوصًا أن « %41.5من إيرادات
حمطة املستوعبات والناجتة عن رسوم
حددتها اللجنة ،تذهب إىل
سيادية ّ
خزينة املرفأ ال خزينة الدولة».
يف السياق نفسه ،يقرتح املعرتضون
أن جيري توسيع حمطة املستوعبات
شرق مرفأ بريوت ،أي يف اجتاه
مكب برج محود ،إذ إن هذا األمر
ّ
ّ
سيوفر مساحات إضافية كبرية حملطة
املستوعبات تغنيها فرتة طويلة عن
البحث عن مساحات إضافية لتخزين
املستوعبات.
هذا هو موقف نقابة مالكي الشاحنات
والناشطني يف متابعة ملف الردم،
الذي ُنقل اىل البطريركية املارونية
وإىل األحزاب املسيحية ،لكن ما موقف
صاحب مشروع الردم ،أي جلنة إدارة
واستثمار مرفأ بريوت؟

رصيف متعدد االستعماالت

يقول رئيس جلنة إدارة مرفأ بريوت
حسن قريطم لـ»األخبار» ،إن حدود
مرفأ بريوت ملحوظة باملرسوم 9040
من نهر بريوت شرقًا إىل احلوض األول
غربًا .وبالتالي ال شيء مينع توسيع
هذه احلدود شرقًا يف اجتاه مكب برج
قدمنا
محود وخزانات النفط «لكننا ّ
عام  2002دراسة إىل جملس الوزراء
لتوسيع هذه احلدود شرقًا ،فأثارت
وصرف
اعرتاضات شركات البرتول،
ُ
النظر عن املشروع» .أما العقارات
حدد املرسوم استمالكها عام
اليت
ّ
 1996ضمن منطقة املدور العقارية،
وهي  ،298 ،297 ،244فلم ُتستملك
نظرًا إىل كلفتها الكبرية .وهناك عقار
ضمه لتوسيع منطقة حمطة
كبري ميكن
ّ
املستوعبات ،لكن اجليش يشغله ،فيما
ميكن توسيع احملطة شرقًا يف اجتاه
مسلخ بريوت واألسواق العامة ،لتأمني
حنو  30ألف مرت مربع ،غري أن هذا األمر
سيلغي املسلخ واألسواق».
يف رأي قريطم ،فإن كل هذا النقاش
«ال معنى له إذا كنا نريد أن حنافظ
على الدور اإلقليمي الذي يؤديه مرفأ
بريوت على حوض املتوسط .فمحطة
املستوعبات اليت أنشأناها قبل سنوات
منحت املرفأ مرونة الستقبال البواخر
والتواصل مع  58مرفأ إقليميا ،وأصبح
يؤدي دور حمور استقبال البضائع على
خطوط بعيدة من الصني ومشال أمريكا،
وتوزيعها بني لبنان وسوريا وتركيا
واليونان وقربص .»...وعلى هذا
األساس ،أصبحت حركة املستوعبات
كبرية لتصل إىل  1.35مليون مستوعب
يف عام  ،2014وهي تشغل  %85من
القدرة التخزينية للمستوعبات ،وبات

ضروريًا توسيع احملطة».
يروي قريطم ،أن املخطط الذي
وضعته شركة «سيلهورن» من أجل
ردم احلوض الرابع واستثمار املساحات
املردومة يف جمال توسيع حمطة
املستوعبات ،تلته «تعديالت نتجت عن
رحلة إىل أملانيا لالطالع على طريقة
عمل األحواض املتعددة االستعماالت.
هناك تبينّ لنا أنه ميكن تشغيل احلوض
الرابع اجلديد ،أي بعد ردمه ،بطريقة
وقررنا ،وفق
متعددة االستعماالت،
ّ
الدراسة ختصيص نصف املساحة
املردومة حملطة املستوعبات ،ونصفها
الثاني للبضائع العامة وفصلها بسياج
متحرك» .وحبسب الدراسة فإن
ّ
املساحة املخصصة حملطة املستوعبات،
والناجتة من الردم ستزيد قدرة املرفأ
على استقبال  200مستوعب إضايف،
فيما ميكن الرصيف الباقي أن يستقبل
حمملة باحلديد
بواخر «رورو» ،وبواخر
ّ
وباملواشي وبالقمح والطحني.
حسابات اجلدوى االقتصادية من
الرصيف اجلديد تكمن يف طريقة
االستعمال« .فالرصيف  14احلالي
طوله  1000مرت ،وجيري العمل عليه
ضمن الدوام الرمسي ،أما الرصيف
اجلديد ،فسيكون طوله  750مرتًا،
لكن العمل عليه ال ميكن أن يتوقف
ليل نهار ،أي ثالث ورديات ،ما يعين
أن طوله الفعلي سيصبح  2250مرتًا»
يقول قريطم.
وأكثر من ذلك ،فإن قريطم يرفض
االعرتاف بوجود خمالفة ألصول تلزيم
املناقصات ،مشريًا إىل أن اللجنة هي
شركة خاصة تدير مرفقًا عامًا ،بل يؤكد
أن املادة  117من النظام املالي تذكر
طريقة التلزيم بالرتاضي ،وتسمح بهذا
األمر ،وتلزيم أعمال احلوض الرابع
جاء بعد دراسة الكميات واألسعار
اإلفرادية ملشروع التوسعة الشرقي،
وبعد تطبيق معادلة األسعار اجلديدة
على املشروع وبعد تنزيل مبلغ كبري
على التزام الشركة».

أسئلة بال إجابات

يف الواقعُ ،يطرح الكثري من األسئلة
اليت ال ميلك قريطم وال النقابات
املعنية وال املتابعون مللف ردم احلوض
الرابع ،أي إجابة عنها؛ كيف تسمح
الدولة بأن جتري خصخصة مرفأ بريوت
بالطريقة اليت يشري إليها قريطم؟ هل
جيب أن يبقى ّ
تركز العمل االقتصادي
يف بريوت ،وأن يبقى مرفأ بريوت
مستأثرًا مبعظم النشاط املالحي؟
ماذا بعد توسيع حمطة املستوعبات
شرقًا وغربًا (إذا جرى ذلك وفق
إرادة قريطم)؟ ألن يتطلب منو حركة
املستوعبات توسيعًا جديدًا ال مساحات
موجودة له؟ أليس من األجدى أن يكون
مرفأ طرابلس األوىل بالتوسيع متهيدًا
الستعماله يف إطار إعادة إعمار سوريا،
نظرًا إىل البيئة اجلغرافية السهلة اليت
تربط طرابلس ومشال لبنان بسوريا؟
هل صحيح أن مرافئ الالذقية وبانياس
وطرطوس ال تستطيع استيعاب أعمال
الشحن املتصلة بإعادة إعمار سوريا؟
ملاذا ال جيري استمالك العقارات
الواردة يف املرسوم 9040؟ أال حيتاج
مرفأ بريوت ومرفأ طرابلس أيضًا إىل
تشغيل حمطة قطار لنقل البضائع،
كما هو احلال يف كل مرافئ املتوسط
لتعزيز تنافسيته؟

إيقاع ُتركي
«البندقيّة املعارضة» يف الشمال السوري :التناغم على ٍ
صهيب عنجريين
ّ
ّ
املسلحة
مرت بها اجملموعات
التقلبات اليت ّ
ً
مضبوطة على
يف سوريا كانت يف جمملها
إقليمية
إيقاع جهات
ودولية ،مع تغيرّ
ّ
ّ
«ضابط اإليقاع» بني مرحلة وأخرى.
الرتكي قد انفرد أخريًا
ويبدو أن الالعب
ّ
الشمالية ،وبدأ بهيكلة
بإيقاع اجلبهة
ّ
ُ
«املعارض» فيها باستخدام «بعبع
املشهد
النصرة» وأدوات أخرى.
ّ
أن احلرب
منذ عامني ــ على
األقل ــ بدا ّ
املفتوحة يف سوريا قد استكملت ّ
كل
ٍ
لعبة متداخلة ُكربى
التحول إىل
مقومات
ّ
ّ
وتتجاوز اجلغرافيا.
تتعدد األهداف فيها،
ُ
ّ
طبيعيًا
وإخالصًا لشروط اللعبة ،كان
ّ
ُ
ُ
املصادفات يف
حظوظ
أن تتضاءل
«البندقية املعارضة» .ال يعين
حتوالت
ّ
ّ
ّ
أن ّ
املسلحة حتسب
كل اجملموعات
هذا ّ
خطواتها ّ
بدقةّ ،
أن
لكنه يعين بالضرورة ّ
ٍ
بعناية فائقة.
بر ّمته يبدو ُمدارًا
َ
املشهد ُ
خفية ترسم املسارات ،وتتحكم
أياد
ّ
يف مواعيد تسخني اجلبهات ،بل وتدير
الصراعات بني اجملموعات نفسها.
والدولية اليت
اإلقليمية
تعددت اجلهات
ّ
ّ
ّ
ووجهتها ،واخرتقت
«البندقية»
استثمرت
ّ
ّ
حامليها (حتى األجهزة السورية وحلفاؤها
استثمروا يف هذا اجملال).
املستجدات يف هذا السياق يشي
أحدث
ّ
قوية إىل «هندسة» املشهد
بعودة
تركية ّ
ّ
امل ّ
ُ
سلح يف الشمال على وجه اخلصوص.
ّ
املسلم به أن األتراك لن
وإذا كان من
يعملوا يف معزل عن ثالوث التمويل
اخلليجي األبرز ،فاملؤشرات القادمة من
ُ
تكشف
حلب وإدلب على وجه اخلصوص
الرتكية جلهة هيكلة
عن تنامي اهليمنة
ّ
اجملموعات .ضمن هذا اإلطار يربز الصعود
و»التمدد» املتتالي الذي ّ
حيققه
املستمر،
ّ
«أصدقاء تركيا» يف الشمال.
ضد داعش»
جتربة «حرب املعارضة
ّ
َ
َ
ٍ
كوسيلة لتالحم اجملموعات
جناعتها
أثبتت
مصلحيًا ،وبدافع من «احلفاظ على البقاء».
ّ
أن حماولة
كذلك أثبتت يف الوقت ذاته ّ
ّ
«شق املسار» املرسوم له يمُ كن
كيان
أي
ٍ
التصدي هلا بعزله عن باقي الكيانات ،ثم
االشتغال على إدارة الصراع .وكما كان
اإلسالمية»
قوة تنظيم «الدولة
تعاظم ّ
ّ
ً
ورقة حلشد اآلخرين يف مطلع العام
سعودي حينها (األخبار/
املاضي بإشراف
ّ
ً
ورقة
العدد  ،)2243يبدو «بعبع النصرة»
ً
مماثلة ُتلعب اآلن ،وبإشراف تركي هذه
املرة .ومن املفيد ّ
ّ
«النصرة»
بأن
التذكري ّ
ّ
ً
وحيدة يف مواجهة «داعش» بعد
ُتركت
اجلهادية» ،حتى
األهلية
اشتعال «احلرب
ّ
ّ
َ
قبل أن ُيعاد
إنها شارفت على االمحّ اء،
إحياؤها حتت عيون األتراك ومبالصقة
حدودهم ( يف إدلب).
اإلسالمية»
كذلك تراجع رصيد «اجلبهة
ّ
ّ
تفكك
اجملريات إىل شبه
اليت أفضت
ُ
هلا ،فاندغم «اجلناح الشمالي» منها يف
كيان أكرب يقف األتراك وراء تشكيله وهو
ٍ
أما جنوبًا (وخاصة
«اجلبهة
الشامية»ّ .
ّ
يف ريف دمشق)  ،فانفرد «جيش
اإلسالم» بقراراته وبياناته ومعاركه،
فيما أفضى اغتيال قادة «حركة أحرار
اإلسالمية» (على رأسهم أمريها
الشام
ّ
حسان عبود) إىل حلول قيادة جديدة
تركيًا ،يف تكرار مثري لالنتباه
مرضي عنها
ّ
ٍّ
ملآالت اغتيال الصاحل ،مع اختالف اجلهة
املستفيدة وترجيح البعض وقوفها وراء
االغتيال يف احلالتني (السعودية يف حالة
الصاحل ،وتركيا يف حالة عّبود).
ّ
التسلح،
منذ دخول حمافظة حلب على خط
ّ
وتتمثل
حصرية فيها،
حتتفظ أنقرة بورقة
ّ
الرتكمانية»( ،األخبار /العدد
يف «األلوية
ّ
 ،)2240إضافة إىل حظوتها بنفوذ كبري
على جمموعات أخرى مثل «حركة نور
ّ
تبقى من «لواء
الدين زنكي» ،وما
التوحيد» الذي ورث قيادته عبد العزيز
سالمة .األخري كان يعمل قبل األزمة حنا ًال
عند آل رمضان ،وتربطه عالقة وطيدة
مع أمحد رمضان ،عضو اهليئة السياسية
واملقرب
لـ»االئتالف الوطين السوري»،
ّ
من املراقب العام السابق ورئيس كتلة
حلب يف مجاعة اإلخوان املسلمني ،علي

صدر الدين البيانوني .هذه املؤهالت
ً
كافية للحظوة اليت ناهلا سالمة
تبدو
ّ
امية» الشهر
إبان تشكيل «اجلبهة
ّ
الش ّ
فرتبع على رأسها .وهي اليت
املاضي،
ّ
ضمت «اجلبهة اإلسالمية ،حركة نور الدين
ّ
جتمع «فاستقم
زنكي ،جيش اجملاهدينّ ،
كما ُأ ِمْرت» ،وجبهة األصالة والتنمية».
ٌ
واحدة من اجملموعات
واألخرية بدورها
احملسوبة يف واقع األمر على «اإلخوان».
انضمت أخريًا «حركة حزم» إىل
كذلك
ّ
صفوفها ،بعد معاركها األخرية مع
«الشامية» ّ
ّ
أكد
لكن مصدرًا من
«النصرة»ّ ،
أن «احلركة مل تقبل انضمام حزم كحركة،
َ
ووفق
بل قبلت أفرادها بوصفهم أفرادًا،
«متدد
ميثاق يصدر قريبًا» .وال يبدو أن
ّ
الشامية» سيتوقف عند هذا احلد ،إذ تؤكد
ّ
عدة وجود جهود لضم جمموعات
مصادر ّ
أخرى إىل صفوفها ،ومن بينها «الفرقة
 »16اليت تشابهت الظروف بينها وبني
«حزم» جلهة اشتباكها مع «النصرة».
ضم معظم
لكن احلديث يدور عن
ّ
ّ
مكوناتها باستثناء «لواء شهداء بدر»
يصر كثري من اجلهات ُ
املعارضة
الذي
ّ
اجلوية يف
على اعتباره «صنيعة املخابرات
ّ
حياني «عمي ًال
حلب» وتعترب قائده خالد ّ
للنظام» .كذلك ،شهدت األيام األخرية
الرتكمانية»،
«متددًا» ألحد أبرز «األلوية
ّ
عدة ،يوم السبت
حيث أعلنت جمموعات ّ
املاضي« ،اندماجها الكامل حتت مسمى
الفوج األول مشاة» وانضمامها إىل «لواء
السلطان مراد».
األدوات ُ
املستخدمة يف إدارة اجملموعات
وتوجيهها كثرية ،على رأسها يأتي
التمويل وإمدادات األسلحة ،كذلك تقديم
التوجيهات اليت تصل أحيانًا لإلشراف
املباشر على بعض العمليات واملعارك،
ومنح االمتيازات جملموعة بعينها ُيراد
إبرازها (مثل تسليم معرب باب اهلوى أخريًا
ُ
حلركة أحرار الشام» .وتلعب التصفية
واالغتياالت دورًا مؤثرًا يف بعض األحيان.
وجتدر اإلشارة إىل أن وجود التنظيمات
ً
أساسية ،ويتم
ضرورة
«اجلهادية» يبدو
ّ
ّ
قوة هذه التنظيمات
التحكم يف مؤشرات ّ
صعودًا وهبوطًا وفقًا ملا تقتضيه احلاجة.
ومن أبرز األمثلة الفاعلة يف هذا السياق
«غرفة املوك» اليت راجت أنباء عن كونها
وسيلة حملاربة «اجلهاديني» وإلقصائهم،
الفعلية إدارة توازنات
مهمتها
فيما
ّ
ّ
القوى وتوزيع األدوار بني «اجلهاديني»
ً
ُ
عامدة إىل تقوية أحدهما
و»املعتدلني»،
ّ
متطلبات املرحلة.
وإضعاف اآلخر وفق
يف احملصلة ،يبدو املقاتلون املعارضون
يف الشمال السوري سائرين على طريق
االنقسام إىل فسطاطني ،حتت أعني
األتراك :فسطاط تنظيم القاعدة يف بالد
الشام (جبهة النصرة) ،وفسطاط آخر يضم
اجلماعات اإلخوانية والرتكمانية وسائر
القوى املدعومة من تركيا والسعودية
وأمريكا ،مع ترك الباب مفتوحًا أمام
أوهلما حدوث تنسيق
احتمالني اثننيّ ،
أكثر فعالية بينهما ،وثانيهما التمهيد
أهلية ُمعارضة» ثانية ،على غرار
لـ»حرب
ّ
سابقتها ،ما جيعل من اشتباكات االثنني
اجلانبية بني «اجلبهة الشامية» و»النصرة»
(يف بلدة ميزنار يف ريف حلب الغربي)
جس نبض أولي.
جمرد ّ
ّ
يف خطوة الفتة لالنتباه ،قام «رجل
ماريا القحطاني
النصرة القوي» أبو
ّ
أخريًا بـ»مغازلة» أنقرة ،ومجاعة اإلخوان
املسلمني ،والرئيس املصري املعزول
ّ
أكد عرب
حممد مرسي .القحطاني
«تغريدات» متتالية على صفحته يف
«تويرت» أن «بعض مفيت السالطني أفتوا
بتحريم اإلخوان واتهامهم بأن (تنظيم)
القاعدة خرج من رحم اجلماعة ،وهذه
فتاوى مسيسة» .كذلك أكد أن حربًا
ُتشن ضد تركيا «بأمر من الغرب بسبب
موقف تركيا من ثورة الشام )...( .موقف
الشعب الرتكي املسلم واضح من ثورات
املظلومني ،ومن باب اإلنصاف كذلك
حكومة تركيا قدمت ألهلنا السوريني ما مل
يدعون األصالة».
يقدمه العرب الذين ّ
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مقاالت وتحقيقات

«جيش كامب دايفيد» وساعة احلقيقة | جذور الفشل العسكري يف سيناء
عامر محسن
ليس اجليش هو املسؤول عن أزمة سيناء ،وجذر
ّ
املشكلة تارخيي
يتعلق بأوضاع مشال سيناء
ومظلومية أهلها وسلوك السلطة جتاههم ،وجتاه
ّ
مصر
ككل .غري أن املسرية الـ»نيبوليربالية»،
مرتافقة مع القمع والفساد ،اليت صارت من مسات
النظام املصري بعد «كامب دايفيد» وتفكيك
الدولة الناصرية ،قد أنتجت األزمة واملظلومية
وانتجت – يف آن واحد – جيشًا ال يقدر على ّ
حلها
ومحاية النظام من مكلوميه ومن أعدائه .اجليش
املصري ،يف الواقع ،كان أول ضحايا «كامب
دايفيد».
«تعال حتى أخربك عن شقاء اجلندي ،وعن الرؤساء
الكثريين عليه :اجلنرال ،رئيس اجلند ،الضابط الذي
يقوده يف املعركة ،حامل الراية ،نائب الضابط،
الكاتب ،قائد اخلمسني ،ورئيس احلامية .كلهم
يذهبون وجييئون يف قاعات القصر صارخني:
َ
«احضروا لنا عما ً
ال!»( .اجلندي)
يوقظ يف أي
ساعة من الليل .هناك من يالحقه ويسوقه كما
يساق احلمارّ .
إنه يعمل ويشقى حتى يغيب أتون
ظالم
(الشمس) يف
العشية .إنه دائمًا جائع .بطنه
ّ
يؤمله .إنه
ميت ،ولكنه على قيد احلياة .وحني
ٌ
يتسلم حصته من احلبوب ،بعد تسرحيه من اخلدمة،
جيد أنها غري صاحلة للطحن!»
يف إحدى وثائق الـ»ويكيليكس» السرية من عام
 ،2008جند السفرية األمريكية يف مصر ،مارغريت
سكوبيّ ،
حتذر السلطة السياسية يف واشنطن من
تراجع أداء اجليش املصري ومن مجود قياداته؛
فتقول إن وزير الدفاع وقادة اجليش «يرضيهم أن
يستمروا بتكرار ما يفعلونه منذ سنوات» ،مضيفة
أن «اجلاهزية العمالنية والتكتيكية للجيش املصري
ّ
قد تآكلت» يف عهد املشري طنطاوي  -الذي
تسلم
منصبه عام 1991
واستمر فيه حتى اندالع ثورة
ّ
يناير.
القلق على مستوى اجليش املصري مل يقتصر على
إن عبد الفتاح السيسي
«الراعي» األمريكي ،بل ّ
ّ
نفسه ،حني كان قائدًا للقوات
املسلحة عام ،2012
اعرتف يف خطاب جلنوده  -أثناء مناورات ذكرى حرب
اكتوبر الـ - 39بأن اجليش حيتاج إىل خطة شاملة
لرفع مستوى التدريب واجلاهزية ،وأن املعدات
«متواضعة» وقدمية (كان اجلنود جيرون املناورات
برامجات روسية عمرها أكثر من أربعني عامًا ،يقول
تقرير لـ»رويرتز») ،وهو كالم يندر أن نسمعه من
املسؤولني املصريني الذين حييطون اجليش عادة
بهالة من السرية ،وال يتحدثون عنه إال
كرمز وطين
ٍ
مستخدمني عبارات التفخيم والثناء.
إال أن متجيد اجليش املصري ال يغيرّ يف واقعه
شيئًا ،واالمتداح املبالغ للجيش وبسالته يف
خطاب القادة املصريني (كما يف اخلطاب األخري
للرئيس السيسي) ال ّ
يغطي على القصور يف ساعة
ٍ
االمتحان ،بل يبدو
كتأكيد لعجز القوات املسلحة
عن تقديم إجنازات حقيقية ،ملموسة ،تتكلم عن
نفسها.
ّ
جتلى الفشل العسكري والسياسي يف مشال سيناء
يوم اخلميس املاضي حني متكنت اجلماعات اإلسالمية
املسلحة (وأهمها «أنصار بيت املقدس» ،اليت
تطلق على نفسها اليوم اسم «والية سيناء» بعد
أن بايعت تنظيم «الدولة اإلسالمية» وصارت تعترب
شن سلسلة هجمات
نفسها جزءًا من «اخلالفة») من ّ
متزامنة ومنسقة على  11هدفًا للجيش املصري
والشرطة ،خملفة أكثر من أربعني قتي ًال من دون
تسجيل خسائر يف صفوفها .هذه اهلجمات املعقدة
شن على الكتيبة  ،101اليت ُت َع ّد
واجلريئة (بعضها ّ
من الوحدات املرهوبة اجلانب يف سيناء) نفت
ادعاءات احلكومة املصرية عن حتقيق جناحات كبرية
وأن هذه اجملموعات قد
ضد اجملموعات املسلحةّ ،
احلد من حركتها – فإذا بها ّ
ُأضعفت وجرى
تنفذ
ّ
هجومًا أوسع من هجوم تشرين األول املاضي،
الذي قتل عشرات اجلنود أيضًا ،وسّبب تشديد
اإلجراءات األمنية وفرض حظر التجوال على مناطق
واسعة من مشال سيناء.

نقطة االنحدار
كتب عامل السياسة األمريكي لوسيان باي أن

العسكرية
«املؤسسة
ّ
هي أقرب
املنظمات
البشرية إىل النموذج
للمؤسسة
األمثل
ُ
الصناعية
واملعلمنة».
وحتى قبل احلداثة
كانت
الصناعية،
اجليوش
أهم أركان
ّ
الدول ،حتى ال نقول
إنها سبب وجودها،
وأن الدول (احلقيقية)
قد تكونت حول مؤسسة
اجليش وليس العكس.
بهذا املعنى ،كان مجال
عبد الناصر – أحببته
أو كرهته  -حيمل
مشروع دولة حقيقي،
مشروعًا يضع أهدافًا
وحتديات جوهرية أمامه
وحيتاج إىل
جيش كفوء
ٍ
لتنفيذها.
ِ
هذا املسار مل
ينته مع

االمتداح املبالغ للجيش وبسالته ال ّ
يغطي على القصور يف ساعة االمتحان (اي بي ايه)

نكسة حزيران ورحيل عبد الناصر ،بل
استمرت
ّ
عملية إعادة بناء اجليش بعد وصول أنور السادات
إىل احلكم وحتى عام  .1973وكانت الطاقات
البشرية حتشد يف القوات املسلحة ،وجيري إعداد
الوحدات وتدريبها ألداء مهمات واقعية وحل
مشاكل حمددة.
استمرت األجندة اليت تعترب أن
ّ
مصري مصر ،حتى على املستوى الداخلي ،يرتبط
إىل حد بعيد بنتيجة املواجهة اإلقليمية اليت ختوضها
مع إسرائيل والغرب ،واليت قد ال تعين اهلزمية فيها
سقوط النظام فحسب ،بل خسارة القرار السياسي
املستقل ،والعودة إىل أيام الوصاية  -حبيث تصبح
ّ
مصر جمرد تابع هامشي للقوى العظمى (وقد
يظل
«النظام» مبعنى شخوصه ،وهو متامًا ما حدث).
ابتدأ الرتاجع يف أعقاب حرب أكتوبر
وتوجه
ّ
السادات صوب املعسكر الغربي والسالم مع
إسرائيل .اجليش املصري الذي حيارب اليوم يف
سيناء هو نتاج سنوات السالم هذه ،حتى باملعنى
املادي (أكثر من  %85باملئة من مدرعات اجليش
و %80من طائراته املقاتلة غربية املنشأ) .سنوات
كامب دايفيد ،حتت إشراف السادات وخلفه ،أعطت
مصر جيشًا جيمع أسوأ ما يف العقيدتني الشرقية
والغربية ،دوره سياسي أكثر مما هو عسكري ،وما
مكونًا – كما يف النصوص الفرعونية القدمية –
زال ّ
من ضباط ميلكون االمتيازات ومعزولون عن اجملتمع،
وجنود وجمندين يعانون الفقر والشقاء.

أوهام السالم
ٍ
سنوات طويلة من استيعاب التجهيزات
بعد
والعقيدة الغربية ،وباعتبار القدرات املفرتضة
للجيش املصري كقوة «غربية» حديثة ،فقد ال
شن هجوم
يكون من املتاح دومًا منع املسلحني من ّ
يشبه هجمات سيناء ،ولكن ال سبب ألن ينجو منهم
أحد ،فالطائرات وحوامات الـ»آباتشي» يفرتض
بها أن تكون فوقهم خالل دقائق .يف احلقيقة،
يقول املسلحون لصحايف الـ»فاينانشال تاميز»،
إنهم يعرفون بقدوم احلوامات قبل أن تقلع ،وهم
يقيمون حواجز علنية على طرقات مشال سيناء
(اليت مينع على أكثر اإلعالم دخوهلا) ،ويعرفون
مبوعد مرور القوات املصرية وغاراتها قبل وصوهلا
بنصف ساعة.
أن
لدى توقيع كامب دايفيد ،كان السادات يدعي ّ
التوجه حنو الغرب سيقوي اجليش املصري
وحيدثه،
ّ
وأن مشكلة اجليش األساسية كانت يف اعتماده
ّ
على السالح السوفياتي (كما يقول يف مذكراته).
براقة لبناء صناعة عسكرية
كانت هناك خطط ّ
مصرية بأموال خليجية ،ولتوطني صناعة األسلحة
األمريكية يف مصر ،وإنشاء مشاريع مشرتكة مع
دول غربية لتبادل التكنولوجيا واخلربات.
يف الواقع ،سرعان ما
شح التمويل عن «اهليئة
ّ

ّ
العربية للتصنيع» ،ومل
يتمكن املصريون – حبسب
الباحث روبرت سربينغبورغ – من توطني صيانة
املعدات املعقدة (اليت ظلت يف أيدي املتعاقدين
األمريكيني) ،فض ًال عن توطني التكنولوجيا والبناء
اما الشركة العربية  -األمريكية لتصنيع
عليهاّ .
العربات ،اليت كان يفرتض بها أن تصمم وتنتج
عربات مدرعة ملصر ،فقد صارت فعليًا وكالة
لشركة «جيب» ،ختتص بالسيارات املدنية اليت
يقتنيها األثرياء.

جيش بال معركة
مع انسحاب مصر من حلبة الصراع ضد إسرائيل،
وصعود موجة اخلصخصة واالنفتاح ،فقد اجليش
تدرجييًا أهميته املركزية يف النظام .يقول الباحث
إبراهيم احلدييب إن اإلنفاق على اجليش اخنفض من
 19.74باملئة من الناتج القومي عام  1980إىل 2.2
باملئة عام ّ .2010
مكنت املعونة األمريكية اجليش
من شراء املعدات والتجهيزات ،غري أن خمصصاته
يف امليزانية الرمسية اخنفضت كثريًا ،ومل يعد
اجليش الالعب الوحيد يف النظام السياسي مع
صعود طبقات ومراكز قوى جديدة ،بل إن جهاز
الشرطة واألمن صار ينافسه من جهة أهميته
وحظوته لدى النظام.
اجلوّ ،
يف هذا
ركز اجليش يف عهد عبد احلليم أبو
ّ
غزالة (يف الثمانينيات) على احلفاظ على موقعه
بني املؤسسات ،وهيبته ،وامتيازات ضباطه.
أمنت مستوى
فتم ،مث ًال ،بناء املدن العسكرية اليت ّ
اجتماعيًا للضباط ومساكن الئقة وأحياء خاصة
بهم ،لكن على حساب مزيد من العزل عن اجملتمع.
وازداد دور اجليش يف االقتصاد عرب نشاطاته
وصناعاته املدنية.
بالنسبة إىل حسين مبارك ،كان دخول اجليش يف
ً
االقتصاد
فرصة الستغالل املؤسسة العسكرية
وعديدها وقدرتها التنظيمية لتنمية االقتصاد
وحتمل جزء من العبء االجتماعي عن الدولة (مبا
أن وظيفته احلربية قد انتفت) .أما بالنسبة إىل
أبو غزالة وقيادة اجليش ،فقد كان النشاط
االقتصادي وسيلة للحفاظ على استقاللية
اجليش واكتفائه الذاتي ،وتوليد
دخل مستقل
ٍ
عن امليزانية وإرادة النظام احلاكم (تقول بعض
التقديرات إن اجليش يتحكم بأكثر من عشرة
باملئة من االقتصاد املصري ،وإن عائدات هذه
املؤسسات وأرباحها ترجع إىل اجليش مباشرة وال
تدخل يف امليزانية الرمسية) .هذه الفلسفة قد
تسمح للجيش بأن حيافظ على
موقع صلب ضمن
ٍ
توازن القوى الداخلي ،وهو ما أثبتته األحداث ،غري
أنها ال ختلق جيشًا حمرتفًا وفعا ً
ال .هذه احلقيقة
التقطتها إسرائيل منذ زمن ،حني توقفت عن اعتبار
ّ
مصر تهديدًا اسرتاتيجيًا،
وجف ،منذ أكثر من عقد،

سيل التقارير الذي يقارن القدرات العسكرية بني
البلدين .يف دراسة ملعهد «جايف» اإلسرائيلي –
من عام  – 2003خيلص احملللون إىل أن اجليش
ّ
املصري ،ببساطة ،ال
يشكل تهديدًا عسكريًا على
ّ
إسرائيل؛
وأنه ،على الرغم من اقتناء املعدات
األمريكية ،فإن الفجوة بني مصر وإسرائيل قد
اتسعت يف العقود املاضية ،ومل تضق.
املصريون ميلكون الـ»اف »16-مث ًال ،ولكنهم –
تقول الدراسة اإلسرائيلية – يستعملونها كأنها
«ميغ .»21-واملنحة األمريكية قد تساعد على اقتناء
السالح ،ولكن االستثمار األكرب هو يف صيانته،
والتدرب عليه ،واتقان استعماله .على سبيل
املثال ،مع أن أكثر من  %80من املنحة السنوية
األمريكية يذهب اىل سالح اجلو – فاقتناء منظومات
غربية باهظ الثمن – إال أن
الطيار املصري ال
ّ
يتلقى ،يقول سربينغبورغ ،إال ربع ساعات الطريان
التدريبية اليت يناهلا نظريه األمريكي.
هكذا ولد «جيش كامب دايفيد» :واجهة جيش
ٍ
غربي حديث ،ولكن صفوفه مكونة من
جنود
سيئ ورواتبهم قليلة؛ ويعيشون – ماديًا
تدريبهم ّ
ورمزيًا  -يف عامل خمتلف عن عامل ضباطهم ،على
عكس اجليوش الغربية .له
دور عسكري يف خدمة
ٌ
إسرائيل وأمريكا (حقوق الطريان فوق مصر
حيوية بالنسبة إىل اجليش األمريكي) ،ولكن من
دون قدرة للدفاع عن البالد ضد العدو الداخلي
واخلارجي .العجز يف سيناء هو من بقايا الرتكة
اليت ّ
خلفها ملصر أنور السادات؛ الذي ما زال قطاع
يرتحم عليه.
كبري من النخبة املصرية
ّ

فساد وق ّلة حيلة

ّ
تدخل اجليش يف السياسة واالقتصاد
فتح
الباب أمام استخدام املناصب العسكرية للرتقي
االجتماعي وحصد املال .وضع تقرير مؤسسة
«النزاهة الدولية» اجليش املصري يف أدنى فئة
من بني  82جيشًا يف العامل على مؤشر الفساد
(وكان يف الفئة نفسها عدة جيوش من املنطقة،
كليبيا واجلزائر وسوريا واليمن) .وقد حصلت مصر
على أدنى تصنيف« ،اف» ،يف كل اجملاالت اليت
اعتمدتها الدراسة ،وهي بالعشرات (اللينك للتقرير
بالعربيhttp://government.defenceindex.org/ :
 .)...sites/default/files/documents/Egypt-Aيف
إطار آخر ،اقتنى اجليش املصري يف السنوات املاضية
ٍ
مئات الطائرات احلديثة ،ولكنه خسر إمكانية التأثري
اإلقليمي ،بعيدًا عن املنطقة احلدودية مع ليبيا أو
تبدى أثناء أزمة السد اإلثيوبي،
السودان .وهذا ما ّ
حني مل متلك مصر إمكانية التهديد باستعمال القوة
بشكل فعال .قال تقرير لـ»سرتاتفور» آنذاك أن
مصر ،مث ًال ،ال متلك طائرات تزويد بالوقود يف
اجلو ،ما جيعل سيناريو ضربها ألي هدف يف إثيوبيا
امرًا مستحي ًال.
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مقاالت وتحقيقات

لبنان  -الدولة وبقايا الدميوقراطية
جورج رجـّي
لبنان اسم غين يف تعريفاته :من لبنان التاريخ
احلضاري القديم الزاهر بالعطاء اإلنساني
العاملي ،اىل لبنان األفراد ذوي املواهب
املتميزة الذين َم َّكنوه من اجتياز حقبات
استمر بإبداعه الشامل،
التاريخ املظلمة حتى
ّ
أدبًا وفنًا وعلمًا ،ووصل اىل القرن احلادي
ّ
متغلبًا على أخطار عصور التقهقر
والعشرين
أيام
عاناها
اليت
السياسي
واالحنطاط
الفكري
ّ
احلكم العثماني اىل لبنان النهضة العربية الذي
جدد ريادة الشعر والفكر ،والتعليم والصحافة
حام ًال دوره اإلجيابي اىل بلدان عربية شقيقة
وال سيما مصر اليت متازجت نهضتها الثقافية
مع األعالم الذين جاؤوها من لبنان يف القرن
التاسع عشر والقرن العشرين.
اىل لبنان املواطنني املستقلي الرأي الذين
خلل اجتماعي وتربوي
يقاومون ما حل به ،من
ٍ
ومن هبوط يف مستوى املفاهيم الوطنية،
يواجهون حتى اآلن املواجهات الطائفية العمياء،
واالنقسامات احلزبية اجلوفاء واملصاحل املادية
املتشابكة بني الداخل واخلارج.
اىل لبنان الذي استقل رمسيًا عام ١٩٤٣
استنادًا لتقسيمات سايكس بيكو فعرف مرحلة
االنتداب الفرنسي اليت وزعت فيه حصص
نسبيًا وعائالت
احلكم على أحزاب ناشئة
ّ
توارثت ّ
النفوذ فأرادت كل واحدة منها -
واىل أي طائفة انتسبت  -ان متكن مجاعاتها
احملدودة من النفوذ على حساب القوانني
العامة واجلماعات األخرى عند املقدرة.
بدستور
اىل لبنان الذي عاش بداية االستقالل
ٍ
جيد نسبيًا إذا قيس بدساتري الدول الغربية،
ّ
ومع الدستور ميثاق وطين غري مكتوب ولكن
يرمي اىل تدعيم صيغة االستقالل يف نفوس
املواطنني ،مجيع املواطنني ،حيث أعلن رمسيًا
باسم اجلمهورية املستقلة ان لبنان ذو وجه
عربي  -وكيف خيتلف الوجه عن العقل والقلب
 حتى ال يكون اللسان العربي سبب خالفبني أنصار اللغة العربية واللغة الفرنسية
اللتني كانتا تتقامسان ثقافة املواطنني قبل
اإلستقالل وبعده حتى اليوم ،على رغم إقبال
اللبنانيني على اللغة اإلنكليزية حبكم تعدد
وتنوعها ومبعزل عن مستوى التعليم
اجلامعات
ّ
االبتدائي والثانوي واجلامعي الذي يقع اجليل
الطالع يف رداءته الكارثية ،وعندما يصل
التحليل والتعداد اىل الرتبية الوطنية والتعليم
العالي ،يصبح احلكم على لبنان واضحًا يتجلى
داخل إدارة الدولة وداخل برملانها التمثيلي
وحكوماتها املتعاقبة املنبثقة من الربملان
العاجز عن متثيل إرادة الناخب اللبناني متثي ًال
صحيحًا وسليمًا.
شغر منصب رئيس اجلمهورية منذ  25أيار
(مايو)  2014وحتى اآلن مل يتوافق أهل الرأي
ورؤساء الكتل النيابية على توحيد نظرتهم
لألزمة املصريية اليت حتيط بوجود لبنان،
فتأجلت جلسات الربملان واحدة بعد األخرى،
وال تزال تتأجل بانتظار توافق إقليمي ودولي
ينعكس على قرارات النواب كي خيرجوا من
ازمتهم العقيمة برئيس جديد للبالد يستكمل
لبنان به هيكليته الدستورية حتى ولو كانت
صالحيات رئيس لبنان قد توزعت على رئاسة
جملس الوزراء ورئاسة اجمللس النيابي من غري
فائدة للبالد ،وظهرت احلاجة املاسة اآلن اكثر
من أي وقت مضى اىل تعديل قانون االنتخاب
على أساس الدائرة الفردية وهي السبيل
الوحيد لتحرير الناخب من سيطرة الزعماء
املصطنعة ،وهذا إجراء قانوني دستوري
يسمح بإزالة الطائفية على مراحل وعودة
اللبنانيني اىل التعايش األخوي السليم ،علمًا
أن ذلك يسهل انتخاب جملس نيابي أكثر
متثي ًال إلرادة الشعب وأكثر قدرة على انتخاب
رئيس للجمهورية يستطيع التحرك واإلصالح
إلنقاذ الدولة وهذا ما مل يتفق اللبنانيون بعد
 ووراءهم النفوذ اإلقليمي والدولي  -علىانتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب

ً
مباشرة ،وهذا أيضًا خيدم هدف إضعاف
الطائفية وإلغائها.
واملشكلة مع الربملان احلالي ،بعدد أعضائه
ّ
كلما جرى
املئة والثمانية والعشرين ،أنه
البحث يف إصالح التمثيل الشعيب يقوم من
يتحدث عن وجوب إنشاء جملس شيوخ -
وهو جملس سيكون يف أحسن حاالته طبق
األصل عن اجمللس النيابي احلالي بالتنازعات
الطائفية واحلزبية واإلقطاعية املتوارثة ،ومنذ
ُ
انت ِخب الرئيس كميل
العام  ١٩٥٢عندما
مشعون رئيسًا للجمهورية ،جرى البحث يف
إنشاء جملس الشيوخ وال يزال البحث جاريًا
بغري فائدة سوى حماولة تغطية األوضاع
النيابية القائمة واالستمرار فيها واليت قامت
مع االستقالل ومل تتطور مع عقلية األجيال
التالية حمليًا وعربيًا ودوليًا.
فماذا تبقى من مظاهر الدولة الدميوقراطية أو
من ركائزها املتزعزعة؟
هنالك أو ً
ال النقابات اليت نشأت ألهداف
ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية،
ال سياسية ولكن السياسة تداخلت فيها
ّ
وشلت حيويتها األساسية وحلسن احلظ،
واألمل الباقي ،أن تصارع نقابتا الصحافة
اللبنانية ،ونقابة حمرري الصحافة اللبنانية مع
التجمعات الصحافية اإلعالمية األخرى للحفاظ
ضد الطغيان الذي يتهددها
على حرية الكلمة
ّ
عنفًا وإرهابًا ،كما انه من اإلنصاف اإلشارة
واألطباء والصيادلة
اىل نقابات احملامني
ّ
والصرافني ،وغرفة التجارة والصناعة وسواها
الع ّمال يف دفاعها عن دورها
من نقابات
ُ
الالطائفي بينما األحزاب اللاّ طائفية نفسها،
ذابت وجتمدت أمام بقية األحزاب وامليليشيات
وصار البحث عن مظاهر الدميوقراطية يف
التصدع واالنهيار
لبنان غري ممكن بسبب
ّ
املستمرين يف مؤسسات الدولة اليت كانت
ّ
تطمح اىل صهر طوائفها يف بوتقة وطنية ثم
صارت أضعف طائفة تسعى إلقامة نفوذها
اخلاص على حساب لبنان ومؤسساته اإلدارية
والديبلوماسية ،والقضائية ،واجلامعية إلهلاء
الطالب وأساتذتهم معهم ربمّ ا ،عن الواجب
الرتبوي ،حنو حماولة حصول على شهادات ال
جدارة حلامليها.
الدميوقراطية اليت هي حكم الشعب بالشعب
خلدمة الشعب تغيب تدرجييًا عن لبنان،
واللبنانيون الذين يهاجرون بالدهم منذ حواىل
نصف قرن بسبب األحداث واحلروب املتعاقبة
على أرض لبنان متركزوا يف بالد االغرتاب على
الرغم منهم ونشأ جيل من أبنائهم نسي معظم
أفراده اللغة العربية والثقافة بل احلضارة
العربية ويتلوه جيل جديد ضائع بني ذكريات
األهل عن لبنان وتطلعات األوالد واألحفاد إىل
طرق التجنيس والعمل يف اخلارج ،بالتخلي يف
معظم احلاالت عن اجلنسية اللبنانية كما تقضي
قوانني أكثر البلدان الغربية ،ومعاناة الشعور
بعقدة النقص يف اجملتمعات اليت دخلوها
أمام أبناء تلك اجملتمعات الذين يتعايشون مع
الوافدين األجانب عند حاجتهم ،أو خياصمونهم
بالعنصرية والكراهية إذا خافوا على الرفاهية
اليت عرفوها هم من خالل استثمار البلدان
األجنبية ،وال يريدون أن يردوا شيئًا منها
ألصحابها احلقيقني السابقني .وهنا يكفي
القول ان اجلاليات اللبنانية والعربية يف
العواصم الكربى حتتاج اىل مدارس تعلم
أبناءها اللغة العربية بالتساوي مع اللغات
األخرى وفقًا لربامج الرتبية الوطنية البعيدة
عن الطائفية والعنصرية واإلقليمية إال ان
امليسورين أصحاب املاليني من أبناء لبنان
وأبناء الدول العربية األخرى مل يفكروا بعد
باإلقدام على هذه اخلطوة امللحة املطلوبة،
املصريية املعنوية،
وهي عالوة على ضرورتها
ّ
قد تسمح للممولني املستثمرين بأرباح أكيدة
ناجتة من مداخيل كل مدرسة عربية يؤسسونها
ّ
ولعلهم يدركون ويبادرون.

مطمر الكوستا برافا:

ردم البحر حبجة النفايات
بسام القنطار

اعلن جملس اإلمناء واإلعمار يوم اخلميس (امس
االول) إطالق املناقصات للنفايات الصلبة يف
بريوت وجبل لبنان ،بالتزامن مع اقرتاح وزارة
البيئة حتويل العقار احملاذي ملسبح الكوستا
برافا يف األوزاعي مطمرًا للنفايات ،األمر الذي
يكرر سيناريو ردم البحر للتخلص من الردميات
والنفايات على غرار ما حصل يف النورماندي
وصيدا.
احتاج جملس اإلمناء واإلعمار اىل  24يومًا إلطالق
املناقصات العائدة ألعمال الكنس واجلمع والنقل
واملعاجلة والطمر ،رغم أن قرار جملس الوزراء
الذي حيمل الرقم  1والصادر يف  12كانون الثاني
املاضي قد دعا جملس اإلمناء واإلعمار اىل إطالق
املناقصات «فورًا»  ،على اعتبار أن دفرت الشروط
جاهز وال حيتاج اال اىل تعديالت بسيطة تتعلق حبجم
املناطق اخلدماتية وإنتاجها اليومي من النفايات.
وإذا أخذت هذه املهلة كمؤشر ألداء االدارات
املعنية بإدارة النفايات ،فإن مهلة االشهر الستة
اليت وضعتها احلكومة إلقفال مطمر الناعمة – عني
ّ
لفض العروض
درافيل ستكون كافية فقط
وإعالن أمساء الفائزين الذين سيحتاجون اىل ما
ال يقل عن سنة ونصف من التجهيز واإلعداد قبل
تسلم املناطق اخلدماتية بشكل كامل.
وكان الفتًا أمس االجتماع الذي عقده وزير البيئة
حممد املشنوق ورئيس جملس اإلمناء واإلعمار
أن اإلعالن
املهندس نبيل اجلسر الذي أطلعه على ّ
عن املناقصات العائدة للمناطق اخلدماتية الثالث
االوىل (أي املناطق التابعة حملافظيت بريوت وجبل
ابتداء من يوم غد
لبنان) سينشر يف الصحف
ً
اخلميس الواقع.
وكذلك عرض الوزير املشنوق مع رئيس اجمللس
الفقرة  2-3من قرار جملس الوزراء رقم  1تاريخ
ّ
«التخلص النهائي من
 ،2015/1/12وحتديدًا وجوب
العوادم الناجتة من معاجلة النفايات من خالل تأهيل
املشوهة ( ،)degradedأي مواقع املقالع
املواقع
ّ
والكسارات ،و/أو مواقع املكّبات العشوائية و/أو
ّ
أية مواقع أخرى حباجة إىل إعادة تأهيل حيددها
ّ
بناء على اقرتاح وزارة البيئة...
جملس الوزراء
ً
وعلى أن ّ
تبلغ وزارة البيئة جملس اإلمناء واإلعمار
أي تعديل بشأن هذه املالحق (املواقع) قبل انتهاء
ّ
أن من ضمن
ّ
ّ
مدة تقديم العروض ،»...حيث تبينّ
املواقع األخرى اليت حتتاج إىل تأهيل ،هناك موقع
على الساحل يف منطقة االوزاعي مقابل مسبح
الكوستا برافا يف االوزاعي كان قد استخدم ،يف
فرتات سابقة ،مكبًا للردميات واملخلفات ،وخاصة
تلك اليت نتجت من الدمار الذي أصاب الضاحية
اجلنوبية لبريوت خالل العدوان االسرائيلي يف عام
.2006
ّ
وأكد الوزير املشنوق «أن اعتماد هذا املوقع
للتخلص من العوادم سيكون فرصة إلعادة تأهيله
واستخدام الردميات الصاحلة املوجودة حاليًا لردم
مساحة من البحر بعد إنشاء حاجز للحماية البحرية،
وذلك بعد جتهيز هذا املوقع وفق املعايري البيئية
املناسبة ليصبح مؤه ًال الستقبال العوادم».
وقال الوزير «إن وزارة البيئة ،وعم ًال بقرار جملس
الوزراء رقم  1تاريخ  ،2015/1/12ستعرض هذا
املوضوع على جملس الوزراء ليتم اعتماد هذا
املشوهة اليت
املوقع من ضمن الئحة املواقع
ّ
تستدعي إعادة تأهيل ،متهيدًا إلبالغ العارضني من
قبل جملس اإلمناء واإلعمار».
ويعود احلديث عن استخدام هذا املوقع كمطمر
للنفايات اىل ما يزيد على ثالث سنوات ،واحتدم
النقاش حوله خالل مناقشة امللف داخل جملس
الوزراء .ويف حال متت املوافقة على هذا املوقع
يف جملس الوزراء ،فمن املؤكد أنه سيستخدم لطمر
نفايات بريوت والضاحية اجلنوبية ،على أن يتم
تكرار نفس التجربة اليت حصلت يف النورماندي
وصيدا ،أي أن يتم تشييد حاجز حبري وجتفيف
املنطقة الفاصل بني احلاجز والشاطئ عن طريق
ردم النفايات .وليس معلومًا بعد موقف بلدية
الشويفات اليت يقع هذا املوقع ضمن نطاقها
العقاري من املوضوع .إال أنه بات من املؤكد أن
غالبية القوى السياسية قد أعطت موافقتها على
إنشاء هذا املطمر.

احلوار العوني ــ القواتي:

إعالن نيّات «دسم» خالل أيام
رىل إبراهيم
ما كادت حمطة «أو تي يف» تبث الشريط
املصور الذي أظهر النائبة سرتيدا جعجع وهي
ّ
تتمنى أن «تولع يف اجلنوب» ،حتى «ولعت» بني
عما إذا كان
معراب والرابية ،وثارت التساؤالت ّ
ّ
الدف «انفخت» جمددًا بني رئيس تكتل التغيري

واإلصالح النائب ميشال عون ورئيس حزب
تبدد
القوات اللبنانية مسري جعجع .لكن التوتر ّ
سريعًا مع تبادل االتصاالت بني النائبة جعجع
وعون ووزير اخلارجية جربان باسيل ووزير الرتبية
الياس بو صعب والنائب إبراهيم كنعان .وتقول
مصادر التيار الوطين احلر إن «حمادثة اجلنرال
حد للتأويالت بعدما
وسرتيدا أسهمت يف وضع ّ
تأكد للقوات أن ّ
بث اللقطة مل جيِر بالتنسيق مع
قيادة التيار أو بطلب منها ،وبالتالي مل يكن
القصد منها التأثري سلبًا باحلوار أو إنهاءه».
سريعًا ،طلب عون تصحيح الوضع ،فصدر بيان
توضيحي من حمطة «أو تي يف» وطويت صفحة
الفيديو نهائيًا .الحقًا ،شكرت جعجع عرب حمطة
«أم تي يف» رئيس تكتل التغيري واإلصالح
على «جتاوبه معي وإصراره على تصحيح اخلرب»،
مؤكدة أن «احلوار بني القوات والتيار مل يتأثر
بفعل ما حصل».
«احلوار ال يزال قائمًا ،وبدفع جديد ،ولن ينجح
املصطادون يف املاء العكر من النيل منه»،
القوات
يقول رئيس جهاز اإلعالم والتواصل يف
ّ
اللبنانية ملحم رياشي لـ»األخبار» ،و»اخلطأ جرت
معاجلته بنحو حاسم ونهائي كي ال يتكرر ما حصل
جمددًا».
فيما يؤكد النائب إبراهيم كنعان ـ من جهته
ـ أن «املسألة توضحت عند القوات ،ومل تؤثر
باحلوار.
اللقاءات مستمرة ،وآخرها منذ يومني واالتصاالت
دائمة ،وحنن يف صدد إجناز ورقة إعالن نيات
دمسة يف األيام القليلة املقبلة» .مصطلح «إعالن
النيات» يعين ،حبسب كنعان« ،بداية اتفاق على
اخلطوط العريضة اليت أمجعنا عليها ،أي مبثابة
ورقة تفاهم تفصيلية ستتناول مواضيع عدة:
من قانون االنتخابات إىل ملف اإلصالح املالي
واإلداري إىل اإلمناء املتوازن ،وصو ً
ال إىل ملف
ست َ
النازحني السوريني وأمور أخرى ُ
علن قريبا».
ويبدو أن التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية
جدية رغبتهما املشرتكة بإجناح
جنحا يف إثبات ّ
احلوار عرب اجتيازهما أول امتحان فعلي وإصرارهما
على ختطيه .وهنا ،يؤكد رياشي أن «هناك قرارًا
صارمًا من احلكيم واجلنرال بعدم العودة إىل
الوراء ،بل تثمري القرارات اليت يتفق عليها وحتويل
نقاط االختالف إىل نقاط تنافس سياسي» .أما
ورقة إعالن النيات« ،فستكون خامتة ثالثني سنة
من الصراعات اليت أخذت بعدًا دمويًا يف بعض
األحيان ،وبعدًا مسيئًا للمسيحيني واملواطنني يف
ويهم كنعان التأكيد ،من جهته،
أحيان أخرى».
ّ
أن «االجتماع بني اجلنرال وجعجع هو تتويج
للحوار ،ولكنه ليس النهاية ،إذ عندها فقط تبدأ
الرتمجة الفعلية للتفاهم وننتقل للعمل على كل
ملف مبلفه حبسب ما جيري االتفاق عليه» .وبرغم
مجهوري احلزبني نهاية األسبوع املاضي
عودة
َ
إىل عادتهما القدمية ،بانتقاد كل فريق قيادة
اآلخر ،إن كان على مواقع التواصل االجتماعي أو
على موقعي القوات والتيار اإللكرتوني إثر ّ
بث
الفيديو ،إال أن التشنجات ما لبثت أن تضاءلت
نتيجة اتصال القيادتني ببعضهما.
حبسب أوساط الفريقني ،احلوار بني التيار
جمرد سعي مللء شغور الرئاسة
والقوات ليس
ّ
وحتييد األنظار عن حوار املستقبل وحزب اهلل.
ويؤكدان ،من خالل ورقة تفاهمهما ،أن املرتكزات
اليت جيري العمل عليها توضع للمرة األوىل بني
حد ذاته
حزبني مسيحيني منذ  30عامًا؛ وهو يف ّ
«إجناز كبري».
ولكن ،ماذا عن نتائج احلوار وأهدافه؟ جييب
رياشي مقتبسًا من بولس الرسول« :لكل شيء
وقت ،وقت للحصاد ووقت للزرع .وال جيوز أن
يكون احلصاد يف وقت الزرع .حنن مستعجلون
ولكن غري متسرعني.»...
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قـضاء وقـدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
استهزأ باحملكمة ..فأوقف  24ساعة

مل يكد رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم يباشر استجواب أحد املدعى عليهم املخلى سبيلهم يف قضية نقل
صواريخ إىل اجلنوب وتسليمها إىل أشخاص تولوا إطالقها باجتاه األراضي
الفلسطينية احملتلة خمالفني بذلك األنظمة واالتفاقات ،وال سيما القرار
 ،1701حتى رفع اجللسة إىل الثالث والعشرين من اجلاري ،بعدما عمد
املدعى عليه نفسه إىل اإلجابة على أسئلة للمحكمة ،بطريقة االستهزاء،
وقد استمر املدعى عليه يف اإلجابة على أسئلة الرئاسة بالطريقة نفسها،
فنجح يف «استفزاز» رئيس احملكمة ،وأخرجه عن طوره ،ما أدى إىل رفع
اجللسة ،بعدما اختذ قرارًا بتوقيف املدعى عليه  24ساعة.
وكان يوسف الفليطي قد أوقف  4أشهر قبل إخالء سبيله باجلرم املذكور
احلاصل يف  22آب من العام  ،2013ومبثوله أمس أمام احملكمة ،سئل
أدل بأني
يف مستهل اجللسة عما أدىل به من اعرتافات أولية فقال :مل ِ
نقلت صواريخ .وعن عالقته باملدعى عليه الفار عبدالكريم األطرش أجاب:
كنت أنقل له أحجارًا وليس صواريخ .أما عن املدعى عليه اآلخر املخلى
سبيله عمر عبداملوىل األطرش فأجاب :أعرفه معرفة سطحية وأنا بريء من
هذه القضية.
وعما ذكره سابقًا عن إدالئه بإفادة اولية اعرتف فيها بذهابه من املرج،
ونقله صواريخ إىل صور ،يف سيارة بيك أب بداخلها خمبأ سري فقال :ال
يوجد خمبأ سري يف السيارة إمنا خمبأ مازوت.
ومن يكون عبدو احلالق أجاب« :شاب من عرسال وهو لبناني منذ أكثر من
 10سنوات ،وأعرفه معرفة سطحية» ،أضاف« :شو أنا خمتار».
رد املدعى عليه بهذه
وهنا بدأ رئيس احملكمة يتململ يف مقعده إثر ّ
الطريقة ،وتوجه إليه قائ ًال« :أنت تستهزئ باحملكمة يف إجابتك وسأوقفك،
فرد الفليطي« :جايني لعندك ألنك متثل العدالة».
ّ
وتابع رئيس احملكمة يسأل الفليطي :أليس عبدو احلالق هو نفسه عبدالكريم
األطرش؟ ،فأجاب بنفس الوترية« :وإذا كان عبدالكريم األطرش».
وعلى األثر أمر رئيس احملكمة بتوقيف الفليطي  24ساعة «بسبب استهزائه
من احملكمة يف إجاباته» ،وتوجه إىل وكيل املدعى عليه قائ ًال :أمتنى عليك
فرد الفليطي« :أنا مؤدب» .وأضاف :لو جايي
أن ُتعلم موكلك األدبّ ،
استهزئ فيك ما جيت ،وأنا أعتذر منك.
مفصلة وجتيب اآلن باستهزاء،
وقال له رئيس احملكمة :أنت أعطيت إفادة
ّ
رد موكله غري
وتوجه رئيس احملكمة إىل وكيل الفليطي عما
يسميه يف ّ
ّ
االستهزاء ،فأبدى الوكيل اعتذاره عن موكله الذي تابع يقول :أنا ما
قصدي اإلساءة.
عند هذا احلد ،رفع رئيس احملكمة اجللسة إىل  23اجلاري بعد ما نّبه املدعى
مترر شيئًا» ،وقال متوجهًا إىل الفليطي« :أشكر ربك
عليه بأن «احملكمة ال ّ
أنك حمال جبنحة وليس جناية اإلرهاب ،فأنت اعرتفت بنقل الصواريخ».
وأثناء إعادة الفليطي إىل مكانه بني املدعى عليهم املخلى سبيلهم يف
املخصصة هلم داخل القاعة ،صرخ رئيس احملكمة من مكانه
األماكن
ّ
بالعناصر العسكرية داخل القاعة ،طالبًا «توقيفه حا ًال ووضعه يف سجن
احملكمة».

حكم للمجلس العدلي يف «ملف البارد» بني اإلعدام
و»املؤبد»

دان اجمللس العدلي يف حكم أصدره يف إحد امللفات املتفرعة عن قضية
أحداث نهر البارد والشمال سبعة متهمني بينهم مخسة موقوفني ،ومنهم
روسي واملانيان واآلخرون فلسطينيون.
وقضى احلكم بإنزال عقوبة االعدام بالفارين الفلسطيين حممود عوض
فالح وأمحد عبد السالم عبد الكريم (أملاني) ،وعقوبة األشغال الشاقة
املؤبدة باملوقوفني األملاني شيناسي ياديكار آتش والروسي سريغاي
فالدميري فيسوتسكي والفلسطينيني امحد عبد اهلل عجاوي ونادر امحد
القاسم وعدنان خضر جنار.
وقرر اجمللس منع احملكومني من محل السالح مدى احلياة وجتريدهم من
حقوقهم املدنية ،وانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة حبق الفارين فالح
وعبد الكريم.
وأعلن اجمللس كف التعقبات عن املوقوف حممد قبالوي لسبق مالحقته،
واطالق سراحه ما مل يكن موقوفًا بداع آخر.

توقيف  25مطلوباً

أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة
املمتدة خالل أسبوع  25شخصًا بتهم ارتكاب أفعال جرمية.
وأوقفت ستة عشر شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال الشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية ،وأربعة
اشخاص جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة ،ومخسة اشخاص جبرم
تسهيل ودخول وخروج اشخاص بطرق غري مشروعة وملف امين .وبعد
انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

سرقتان يف عكار

ادعى دولت محدو يوسف من بلدة عني الزيت  -عكار يف خمفر القبيات
أن سيارته نوع «هوندا آكورد» كحلية حتمل الرقم /126331ن موديل 1979
قد سرقت لي ًال من بلدته عني الزيت.
كذلك ،أقدم جمهولون بالكسر واخللع على سرقة مولد كهربائي و»خالطات»
مياه من داخل منزل قيد اإلجناز حملمود رامز الناظر يف بلدة حيذوق
العكارية.

ودخل جمهولون بالكسر واخللع مصنع االشغال احلرفية يف معهد عكار
التقين ،وبعثروا حمتوياته من دون سرقة أي شيء.

 3قنابل يدوية على أوتوسرتاد البرتون

عثر على  3قنابل يدوية داخل كيس على جانب األوتوسرتاد على املسلك
الغربي يف البرتون .وتبني أنها غري معدة للتفجري ومرمية بشكل عشوائي
بهدف التخلص منها.

إشكال أمام مركز امليكانيك يف طرابلس
وقع إشكال فردي بني شباب من عرب الفوار وآخرين أمام مركز املعاينة
امليكانيكية يف طرابلس.
وتدخلت وحدات من اجليش وأوقفت عددًا من املتسببني باإلشكال،
ونفذت مداهمات ملالحقة آخرين.

إمخاد حريق يف زغرتا

اندلع حريق يف غرفة لـ «الشوفاج» على سطح أحد املباني يف منطقة
العيب يف زغرتا ،ناتج عن احتكاك يف التيار الكهربائي.
وعملت عناصر الدفاع املدني على إمخاد احلريق ،واقتصرت األضرار على
املاديات.

حادث اصطدام بني  5شاحنات يوقع  14جرحياً يف جل الديب

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط  14جرحيًا نتيجة تصادم بني 5
شاحنات بينها عسكرية على اوتوسرتاد جل الديب باجتاه انطلياس ،وقد
نقل الصليب االمحر اللبناني اجلرحى اىل مستشفيات املنطقة.
كما افادت عن وقوع حادث سري بني  9سيارات على اوتوسرتاد الرئيس
حلود باجتاه الكرنتينا.
كما ادى اصطدام سيارة جبانب الطريق على اوتوسرتاد الضبية املسلك
الشرقي ،اىل جرح سائقها .وكانت غرفة التحكم املروري حلوادث السري
قد احصت سقوط قتيل و 17جرحيًا يف  6حوادث سري خالل الـ 24ساعة
املاضية

استجواب موقوف بسرقة «رادار»

استجوبت قاضي التحقيق العسكري جناة أبو شقرا أمس املوقوف حممد
محية جهاز رادار السرعة
محية بعد اتهامه بسرقة ورفيقه الفار حممد حييى ّ
ّ
الزائدة .وأصدرت أبو شقرا مذكرة توقيف وجاهية حبقه جبرم السرقة.
محية اثناء استجوابه ،حبضور وكيله احملامي أشرف املوسوي انه
وأفاد ّ
ورفيقه كانا يف حالة سكر شديد ،وان دورية أمنية قامت مبطاردتهما
حيث تعرضا حلادث سري على أوتوسرتاد املنت السريع ،ما أدى اىل حتطيم
الرادار الذي كان مزروعًا يف االرض .وقد متكن رفيقه من الفرار.

مداهمات للجيش يف الشراونة وتوقيف  4بينهم  3سوريني

دهمت قوة من اجليش بعد ظهر االربعاء ،حي الشراونة يف بعلبك
وضبطت سيارة «كيا» من دون لوحات بداخلها كمية من األسلحة.
كما دهمت فجرًا حي الشراونة وأوقفت ثالثة سوريني هم حممد محيدي
ومحادة محيدي ويوسف محيدي ،واللبناني عباس شريف ،ونقلوا إىل إحدى
الثكنات العسكرية للتحقيق.

اعتداء على مبنى «أوجريو» يف الزعرور

ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على شخصني جبرم
التعدي على مبنى اهلاتف التابع ألوجريو يف منطقة الزعرور ،وأحال اإلدعاء
اىل قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان.

«العسكرية» تقضي بسجن الياس يونس 7سنوات جبرم
التعامل

قبل ان تنطق احملكمة العسكرية الدائمة حبكمها على املوقوف الياس
يونس ( 74عامًا) املوظف السابق يف «هيئة اوجريو» جبرم التعامل مع
اسرائيل ،طالب باستعادة «عقيدته» اليت سلبت منه لدى توقيفه يف
تشرين الثاني العام  ،2012عقيدة اقتبسها من شعار اجليش اللبناني
«شرف ،تضحية ،وفاء» ،بعد رفضه االتهام الذي سيق ضده.
وفيما وصف احد وكالئه احملامي جورج بارود ان مالحقة موكله مل تكن
سوى «هواجس وافرتاضات مبنية على الشكوك» ،رأى وكيله اآلخر احملامي
روالن عواد ان موكله كان له دور وطين من خالل مركزه الذي شغله يف
حقبة السبعينيات والثمانينيات.
وصدر عن احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكم حبق
يونس قضى بسجنه مدة سبع سنوات اشغا ًال شاقة وجتريده من حقوقه
املدنية ،ومصادرة املضبوطات.
وكانت احملكمة قد عقدت جلستها االخرية امس يف القضية سائلة املتهم
عما لديه ما يضيفه على اقواله السابقة ،فأكد ان اختصاصه كان يف
جمال االتصاالت البحرية ،وخالل الـ 15سنة قبل تقاعده منذ اكثر من ست
سنوات ،شغل ادارة احملطة الساحلية يف منطقة احلدث .واضاف :ان ال
معلومات لدي عن االتصاالت الثابتة واخللوية ،لو كان لدي تلك املعلومات
فإن قيادة اجليش وسالح البحرية واالشارة كانوا سيعلمون بذلك.
واستهلت اجللسة بسماع افادة الطبيب ناظم باسيل االختصاصي يف طب
الشيخوخة والطب النفسي للمسنني .وبعد حلفه اليمني القانونية افاد انه
عاين املتهم اربع مرات يف سجن رومية واعد تقريرًا عنه يف تشرين االول

العام  2014ذكر فيه ان املتهم يعاني مشاكل يف القلب و»النشاف»
وارتفاعًا يف ضغط الدم ،وانه يعاني اكتئابًا .وقال الشاهد :عندما عاينته
يف العام  2012كان حبالة من الضياع ،وكان ينسى ما اقوله له اثناء
انتهاء احلديث معه ،امنا هو شخص ذكي ولديه قدرة على اختاذ القرار.
وبسؤاله قال :ان مريض الزهامير يكون يف املرحلة االوىل قادرًا على
اختاذ القرار ،امنا تكون ذاكرته ضعيفة .وان الذين تفوق اعمارهم عن
الـ 70عامًا يصابون بهذا املرض .واكد الشاهد ان املتهم يستطيع ان
خيدم نفسه يف السجن دون احلاجة اىل مستشفى .وشكا الشاهد عدم
تطبيق ما يوصي به للمتهم يف السجن بتناول ادوية معينة وقال :مل
املس شيئًا مما اوصيت به للسجني وهذا مؤسف ،موضحًا ان القيمني على
السجن خيشون ادخال ادوية تتضمن مواد خمدرة قد يستخدمها السجناء
لالنتحار او لتعاطي املخدرات.
وبعد ان قررت احملكمة صرف النظر عن مساع افادة املهندس انطوان
غامن كشاهد ،ترافع ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر مكررًا مآل
االتهام.
ثم ترافع احملامي بارود وكيل يونس الذي اعترب يف مستهل مرافعته ان
موكله قد فنى عمره بالتعاون مع اجليش ومل يقدم على اي شيء اال بعلم
رؤسائه.
وتعرض موكله
وحتدث بارود عن شوائب يف حمضر التحقيق االولي
ّ
لضغوط نفسية وجسدية ،ورغم كل ذلك كان ينفي تعامله مع العدو
االسرائيلي.
ّ
وفند بارود ما ورد يف القرار االتهامي من مغالطات حيث ورد فيه ان
موكله اعرتف صراحة بارتباطه باملوساد ،فيما مل يتلفظ بذلك امام قاضي
التحقيق .واكد ان موكله مل يقدم على ارتكاب اي امر يشكل خطرًا على
لبنان او على املقاومةّ ،
وجل ما قام به هو تواصله مع مهندس ميثل شركة
اي.تي.سي اهلولندية ،وقد احنصرت اتصاالته مبمثلني عن هذه الشركة
ولقائه بهم خالل الفرتة املمتدة من العام  1992حتى العام  .2002وقال:
ما ذنب املوكل اذا كانت الشركة قد اتصلت به من خط هاتفي ال يعرف
ملن يعود .ولفت بارود اىل ان قاضي التحقيق اعترب ان كل شخص اتصل
به الياس يونس هو اسرائيلي او عميل للموساد ،وهذا غري ثابت ،فال
زودها لألشخاص الذين تواصل معهم من ممثلي
سرية ّ
يوجد اي معلومة ّ
الشركة.
وتطرق بارود اىل املضبوطات اليت عثر عليها يف منزل موكله من كامريا
وقلم وطابعة تعود جلهاز كمبيوتر ،وسأل :من منا ال ميلك هذه االشياء؟!!،
مستغربًا اتهام شخص جبرم يف ضوء هكذا مضبوطات.
وناقش بارود مضمون املواد القانونية املالحق بها موكله ،فاعترب ان
بينة بأن رقم اهلاتف
موكله مل يتصل بأي دولة عدوة ،ومل يكن على ّ
نية جرمية لديه ،فاملعلومات اليت قدمها للشركة
مشتبه به ،وبالتالي فال ّ
حمصورة يف قطاعه ،وقد اثبت التحقيق انها منشورة ،ولذلك فان ما يالحق
به مبين على الشك وعلى افرتاضات من دون اي دليل ،وقال :ان تواصله
مع اخلارج على رقم يعود للموساد دون علمه ،ال يشكل جرمًا .واكد ان
املعلومات اليت تداوهلا مع ممثلي الشركة هي معلومات جتارية وتندرج يف
اطار املناقصات اليت تنشرها الدولة لالطالع عليها من قبل كل من له
مصلحة باالستثمار يف هذا البلد.
بينة
واستند بارود اىل اجتهاد يشري اىل انه يف حال مل يكن الشخص على ّ
من امره مينع من املالحقة ،وقد ترك االجتهاد للمحكمة صالحيات واسعة
يف هذا اجملال ،حبيث مل يعترب أن كل من اتصل بدولة أجنبية ارتكب
جرمًا جنائيًا ،إمنا كل َم ْن فعل ذلك من أجل العدوان على لبنان .ورأى
أن جرم املادة  278غري متوافر ألن الفاعل مل يكن على علم بهوية الذين
تواصل معهم ،وثبت أنه مل يتصل بأي عميل أو ضابط إسرائيلي .أما
جلهة السالح الذي ضبط يف منزل موكله ،فاعترب بارود أن اقتناء السالح
ال يشكل جرمًا.
تقيموا إذا كانت أفعال املوكل
وتوجه يف النهاية إىل احملكمة قائ ًال :لكم أن ّ
تشكل جرمًا ،مع األخذ يف االعتبار سريته الوطنية واستشهاد شقيقه يف
السبعينات حيث كان ضابطًا يف اجليش وذلك على يد الفلسطينيني،
وطلب إعالن براءته وإطالق سراحه.
دمرت شخصيته
وترافع احملامي عواد فقال إن املرض يكوي موكله ،وقد ّ
قدم له الوطن السجن.
قدم الكثري للوطن فيما ّ
ألنه اعترب أنه ّ
وبعد أن استعرض عواد السرية الذاتية ملوكله قال إن شقيق موكله قتله
ياسر عرفات ،فبدأ موكله املواجهة مع الفلسطينيني وكان باستطاعته
مالزمة منزله يف تلك احلقبة وقبض راتبه ،لكن إرساله إىل املنطقة اليت
سقط فيها ضباط وجنود على يد الفلسطينيني ،كان عملية تضحية منه
ألنه كان لديه حافز شخصي ووطين .وقال :إن خمابرات اجليش كانت على
علم بكل حتركات موكله ألنه كان يرفع هلا تقارير.
وناقش عواد مسألة مرور الزمن العشري على فعل موكله املسند إليه،
وقال إن قاضي التحقيق اعترب القرائن فيها حملة من الشك ،وميكن للقرار
االتهامي أن يقوم على الظن أو الشك ،إمنا ال ميكن أن يقوم احلكم على
هذه القرائن.
وشدد على عدم إمكانية قيام القرينة القانونية مبرور الزمن العشري ،كما
ّ
تطرق إىل شوائب برزت يف التحقيق األولي وانتهى إىل طلب إعالن الرباءة
ملوكله ويف حال رأت احملكمة عكس ذلك طلب األخذ بالتقارير الطبية
ومنحه أوسع األسباب التخفيفية.
وبسؤال موكله عن كالمه األخري قال« :أوقفت بطريقة غري قانونية وقد
ُسلبت مين عقيدتي شرف ،تضحية ،وفاء وأطلب من احملكمة أن ُتعاد
إلي».
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اعالنات فيكتوريا

Signature

TYRES
 Signature Tyresمؤسسة املكاري
لدواليب السيارات لصاحبها أمحد املكاري
أخذ صاحب مؤسسة املكاري لدواليب السيارات السيد أحمد
املكاري هذه املصلحة عن والده واضعا نصب عينيه متابعة مسرية
الوالد والعمل بأمانة وصدق واخالص مع زبائنه وان يأكل خبزه
بعرق جبينه بعيدا عن املال املشبوه ومقتنعا بالربح القليل.
وقد سار السيد احمد املكاري على هذه املبادئ والصفات منذ
اكثر من  25عاما وما زال حتى اصبحت بينه وبني زبائنه عالقة
تعدت الصداقة اىل االخوة ،واصبحت املؤسسة تنمو وتزدهر
مع الزمن حتى اضحت من اكرب املؤسسات مثيالتها يف والية
فيكتوريا.
وال نغالي اذا قلنا ان نجاح هذه املؤسسة كان ثمرة كد وجهد
وصدق واستقامة ومعاملة حسنة للزبائن هذه الصفات التي
كللت مسرية السيد احمد الكاري العملية.
واليوم تنفرد هذه املؤسسة الكائنة يف سيدني رود فوكنر بتقديم
الدواليب ذات النوعية الجيدة من مختلف القياسات واملاركات
العاملية واملحلية وبأسعار مغرية للغاية اضافة اىل االجنطة املتينة
والرئعة الجمال التي ال يتآكلها الصدأ على مر السنني والتي ال
تتوفر يف الكثري من كاراجات دواليب السيارات يف فيكتوريا.
ويحرص صاحبها السيد احمد املكاري كل الحرص على راحة
زبائنه فيتعامل معهم بصدق واخالقية عالية وكثر هم الذين
يشهدون لحسن معاملته فيسلمونه سياراتهم دون قيد او شرط
او اسئلة اذ انهم يدركون انها يف ايادٍ أمينة وضمائر مرتاحة ال
تعرف الغش.
اضافة اىل الدواليب واالجنطة هناك طاقم ميكانيكي يعمل يف
املؤسسة لتقديم الخدمات امليكانيكية.
مؤسسة املكاري للدواليب يف فيكتوريا تنتقل من نجاح اىل آخر
ألن صاحبها السيد احمد املكاري اتكل على اهلل وعلى ثقة الناس
به وسيبقى كذلك.

Tel: 03 9359 5556
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مــقابلة

مرشح مقعد باراماتا النائب العمالي جاميس شو ( )James Shawلـ «اهلريالد»:
احلكومة االئتالفية تريد بيع الكهرباء مما حيرم الوالية ايرادات مببغ  1،7مليار دوالر

انتسبت اىل حزب العمال اميانا مين بالقيم اليت ميثلها وأعد املواطنني بنقل مطالبهم اىل الدوائر املعنية
اختار حزب العمال عضو بلدية باراماتا جايمس شو مرشحا له ملقعد
باراماتا يف انتخابات الوالية التي ستجري يف  28آذار املقبل.
والسيد شو ،املجاز يف الحقوق والذي سكن يف باراماتا ملدة ست
سنوات ،ليس طارئا على السياسة والخدمة العامة ،وقد تأثر بوالده
املدعي العام السابق يف حكومة كار يف نيو ساوث ويلز وقاضي املحكمة
العليا السيد جيف شو.
نشأ يف  Birchgroveيف الغرب الداخلي ودرس يف ثانوية هانرتز
هيل قبل نيله شهادة الفنون من جامعة ماكواري ويتابع دراسته ليال
لينال اجازة يف القانون يف جامعة سيدني.
وقال مرشح حزب العمال السيد شو انه احب السياسة منذ صغره
والتقى بعض السياسيني الكبار بمن فيهم بوب كار وكانت له رغبة يف
تمثيل املواطنني يف الحياة العامة.
وعن انتسابه اىل حزب العمال وملاذا ،قال «انضممت اىل حزب العمال
عام  ،1996لشعوري بأنه يدافع عن مصالح الطبقتني املتوسطة
والفقرية وايمانا مني بالقيم واملبادئ التي قام عليها ويمثلها ومنها العدالة
االجتماعية ودعم املواطنني واتاحة الفرص لهم لتحقيق أهدافهم.
وعارض السيد شو خطط حكومة الوالية ببناء مباني من  30طبقة
يف نورث باراماتا كونها ضاحية وان تطويرها الزائد عن اللزوم ال
يتناسب وطبيعة املنطقة مؤيدا توسيع السوق التجاري وزيادة فرص
العمل يف مدينة باراماتا.
واعرتض السيد شو على بيع الكهرباء الن ذلك سيحرم الوالية من
ايرادات بحواىل  1،7مليار دوالر.
وانتقد حكومة االئتالف لتقليصها خدمات الصحة والتعليم والنقل
وخفض التمويل ملعاهد التايف مما ألحق الضرر بمهاراتنا -كما قال.
* من مرشح حزب العمال ملقعد
باراماتا السيد جيمس شو
وكيف تقدم نفسك لقراء جريدة
امليدل إيست هريالد؟
 عضو يف جملس بلديةباراماتا ،منذ شهر ايلول .2012
حمام ومرشح عن مقعد باراماتا
ٍ
يف انتخابات الوالية.
* متى انتسبت اىل حزب العمال
وملاذا؟
انضممت اىل حزب العمالاالسرتالي عام  ،1996لدفاعه
عن مصاحل الطبقتني املتوسطة
والفقرية واميانا مين بالقيم
واملبادئ اليت قام عليها
وميثلها ومنها العدالة االجتماعية
والشعور مع الغري ودعم
املواطنني واعطاء الفرص هلم
لتحقيق أهدافهم.
* ما هي الضواحي اليت يشملها
مقعد باراماتا؟
 يشمل املقعد ،اضافة اىلالضواحي
باراماتا،
مدينة
التالية:
North Parramatta, , Harris
Park, Ermington, Dundas,
Telopea,
Dundas Valley,
Melrose Park, Small part of
Granville, Rosehill, Small part
of Carlingford, Rydalmere,
Small part of North Rocks
& Oatlands
* ما هو العدد التقرييب لسكان
باراماتا ،وكم يبلغ تعداد
اجلاليات العربية فيها؟
 تسكن باراماتا حواىل  47ألفعائلة ،وتبلغ نسبة اجلاليات
العربية حواىل  10يف املئة من
جمموع السكان.
* هل تعتقد ان اجلاليات
اللبنانية والعربية تدعم حزب

املرشح العمالي ملقعد باراماتا جايمس شو
وعن تعداد سكان باراماتا ونسبة الجالية فيها قال ان عدد سكان
باراماتا حواىل  47ألف عائلة وان نسبة الجاليات اللبنانية والعربية فيها
حواىل  10يف املئة.
التقت الهريالد مرشح حزب العمال ملقعد باراماتا عضو بلديتها املحام
جايمس شو وكان لها معه هذا الحوار:

حاوره أنطونيوس بو رزق

العمال ،وما مدى تأثري أصواتها
يف االنتخابات املقبلة؟
 بالطبع حيظى حزب العمالبتعاطف كبري لدى اجلاليات
اللبنانية والعربية نظرا للقيم
اليت ميثلها والدفاع عنها
مكونا هاما من
واعتبارها
ّ
مكونات اجملتمع االسرتالي..
ّ
وانا ارى ان اصواتها هلا تأثري
كبري يف نتائج االنتخابات يف
سيدني عامة ويف مقعد باراماتا
خاصة.
انين ال اعتقد ان اي حزب
سياسي ميلك أي جالية وأعتقد
أننا مجيعا حباجة إىل العمل من
أجل دعمها واالستماع إىل آرائها
وتطلعاتها.
* ما هي مآخذك على حكومة
بالنسبة
وخاصة
الوالية،
لباراماتا؟
 هناك عدة مآخذ منها انحكومة الوالية احلالية تقول لنا
ّ
ميكننا
أن السبيل الوحيد الذي
من متويل البنية التحتية هي
خصخصة الكهرباء .إذا كان
هذا هو احلال سيكون علينا بيع
قطاع او مرفق يف كل مرة نريد
بناء طرق أو سكك حديد جديدة.
ويف الوقت نفسه سوف ختسر
نيو ساوث ويلز  1.7مليار دوالر
يف اإليرادات يف السنة من
اخلدمات اليت يوفرها مردود
صناعة الكهرباء .وقد قلصت
هذه احلكومة خدمات التعليم
والصحة وأصبح الوصول صعبا
للطالب اىل معاهد التايف TAFE
مع ارتفاع الرسوم واخنفاض يف
التمويل .وهذا يضر مبهاراتنا
االساسية إضافة إىل مشاكل
ارتفاع معدالت البطالة وخباصة
بطالة الشباب يف منطقتنا.

وعالوة على ذلك فان خطط
حكومة الوالية لشمال باراماتا
 North Parramattaتفوق التطوير.
وأعتقد أن التشاور حيتاج إىل
متديد ومروحة اكرب حتى يتسنى
جلميع أفراد اجملتمع ابداء
رأيهم .ان نورث باراماتا هي
ضاحية وهي ال حتتمل  6آالف
وحدة سكنية جديدة ومباني
شاهقة من  30طبقة ال تناسب
املنطقة.
* ما هي اخلدمات اليت حتتاجها
باراماتا؟
 أعتقد أن باراماتا حتتاجخدمات أفضل للبنى التحتية،
دون احلاجة لبيع الكهرباء أو
غريها من اخلدمات األساسية.
أريد ضمان نوع من التوازن
بني احلاجة للمساكن وجعل
باراماتا مدينة ميكن العيش
فيها يف الوقت نفسه .وينبغي
أن يستمر املركز التجاري
( )CBDلباراماتا يف التوسع
ولكن ضواحينا جيب اال تكون
مليئة باملباني الشاهقة .ينبغي
ان تستمر نيو ساوث ويلز يف
التوسع يف فرص العمل عن
طريق خفض ضرائب الرهونات
يف سباقات السيارات ،ومنها
مضمار روزهيل للسباق مما
يوفر العديد من فرص العمل
للشباب كما ينبغي محاية
الشركات واملصاحل الصغرية
ومن بينها وكاالت وحمالت بيع
الصحف من خالل استمرار بيع
اليانصيب واللوتو فيها وعدم
نقلها وحصرها يف حمالت كولز
وولورث حيث ينتج عن ذلك
حرمان حواىل  1500عائلة من
دخلها ورميها يف الشارع.
* ما هو جدول أعمالكم

لنيو ساوث ويلز وعلى وجه
اخلصوص للمقعد الذي مت
اختيارك لتمثيله؟
 أريد تأمني خدمات تعليموصحة ونقل وترفيه أفضل

النائب أندو روهان والزميل أنطونيوس بو رزق
ملنطقتنا .وسأناضل للحصول
على أفضل صفقات وعقود
ممكنة لباراماتا.
كما أريد أيضا أن أكون جزءا
من حكومة عمالية يف نيو ساوث
ويلز تقف يف وجه حكومة طوني
ابوت يف كانبريا وتتصدى
للتخفيضات اليت قامت بها

خلدمات الوالية.
* كلمة اخرية تود قوهلا؟
 انين ادعو مواطين مقعد باراماتاالتاحة الفرصة لي لتمثيلهم يف
الربملان واعدا اياهم بالدفاع
عن مصاحلهم ونقل قضاياهم
ومطالبهم اىل الدوائر املعنية.

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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إعالنات

مـطعم مـلح وبـهار SALE & PEPE
لـصاحبه رئـيف بـخعازي
وراق يقع يف LYGON ST, CARLTON
مطعم فخم
ٍ
يقدم أشهى املأكوالت االيطالية على اختالفها.
دجاج  -لحم مشوي  -سمك  -سيفود  -باستا  -ستايك وغريها الكثري
يتألف املطعم من طابقني ..الطابق األرضي يتسع لـ  85كرسيا والطابق العلوي لـ 85
كرسيا.
يستقبل سائر أنواع املناسبات  ..خطوبة  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت نجاح  -جلسات
عمل وغري ذلك على صوت املوسيقى التي تضفي على املناسبات مزيدا من الراحة.
معاملة أسرية تجعل الضيوف يشعرون بالسعادة.

املطعم مرخـّص للمشروبات

نفتح  7أيام يف االسبوع
من االثنني حتى السبت من الـ  4بعد الظهر حتى الـ  10ليال
األحد من الـ  10صباحا حتى الـ  10ليال
تعالوا اىل عالم املطاعم واطلبوا ما ّ
وطاب من املأكوالت
لذ
Client
Negotiator Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
client
approval
only and must
لقمةnot be
used for
شهية
مميزة
خدمة
any other purpose.
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER
PAGE
خربة طويلة
نظافة تامة

232 LYGON ST, CARLTON, VIC - Tel: (03) 9663 2599
RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

طوني شالال وأوالده

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

FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
thisهذا
جديدة
4 NEW
TYRES
month

TM

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

SAVE

!80
best
!tyres
!best prices
$

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

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

نفتح 6
أيام يف األسبوع$
155/80R13

39

LARGE

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
with 2 or more
tyres purchased

ميالد مجيد وعام سعيد

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
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اعالنات

مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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اعالنات

صالة ال مرياج  La Mirageفخر الصاالت يف فيكتوريا

لـصاحـبها سـام يـونان
تعترب صاالت ال مرياج من افخم وارقى الصاالت يف فيكتوريا فهي جمهزة بكل
مقومات الراحة وميكن احلجز فيها على مدار االسبوع حيث انها تستقبل
مجيع مناسباتكم من خطوبات واعراس واعياد ميالد وحفالت جناح وغري
ذلك.
وقد حازت صاالت ال مرياج على ثقة ابناء اجلالية اللبنانية والعربية وباقي
اجلاليات االثنية واجملتمع االسرتالي الواسع حيث حققت جناحا باهرا يف
عامل الصاالت ،اذ انها تتميز بروعتها وديكورها الفخم وترتيبها الالفت
وخاصة بعد التعديالت اليت اجرت عليها.
ويقدم صاحبها السيد سامي يونان مجيع التسهيالت املمكنة البناء اجلالية
العربية وباقي اجلاليات.
وسامي يونان رجل اعمال ناجح ومتواضع حيدثك بكل عفوية وعلى رأس
اولوياته كسب الصداقات وتبقى املاديات بالنسبة له اشياء ثانوية اذ ان
حمبة الناس تأتي يف املقام االول.
وتتميز صاالت ال مرياج بالديكور الرائع وللقمة الشهية واخلدمة املميزة
والنظافة التامة واالستقبال الالئق للزبائن وقد استقبلت وتستقبل اكرب واهم
احلفالت ومن بينها حفالت املطربني القادمني من لبنان والبالد العربية.
وننوه هنا مبواقف السيارات الكثرية واحلراسة املؤمنة عليها مما جيعل
ضيوف الصاالت ميضون اوقاتهم بطمأنينة وراحة بال.
ولكل االسباب اليت ذكرنا واصلت صاالت ال مرياج مسريتها الناجحة واملتألقة
يف عامل احلفالت وتفوقت على العديد من مثيالتها يف والية فيكتوريا.
واحلق يقال ان صاالت ال مرياج ،بكل املواصفات واملزايا اليت تتحلى بها تعترب صاالت ال مرياج فخر الصاالت العربية يف فيكتوريا.

Add: 210 Hume Hwy Somerton Vic 3062- (03) 9305 4855
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اعالنات 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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ملبورن

يوناني يدفن ثروته معه
د ب أ  -أوصى
يوناني يبلغ من العمر
 90عامًا زوجته ،وهو
على فراش املرض،
بدفن وسادته القدمية
وفاته،
عند
معه
وطلب منها عدم شراء
أي وسادة جديدة.
واستجابت الزوجة بطبيعة احلال ومل خيطر بباهلا سبب إصراره
على ذلك.
وذكرت صحيفة األهرام املصرية اليت نشرت هذا اخلرب ،يف
عددها الصادر اليوم األحد ،أن الرجل متكن قبل وفاته بأيام
قليلة من سحب كل أمواله من البنك وهي  300ألف يورو،
وخبأ هذه األموال داخل الوسادة القدمية بطريقة ال تثري الشك.
وعندما تويف الرجل مت دفنه ومعه وسادته حسب وصيته.
وأضافت الصحيفة أن الزوجة ذهبت إىل البنك بعد وفاته
بأيام قليلة لسحب بعض النقود ،لكنها مل جتد شيئًا ،وبدأت
مع أقاربه مبشاركة السلطات البحث عن األموال .وبعد عدة
أيام تذكرت الزوجة هاجس زوجها مع الوسادة وحصلت على
تصريح من البلدية بنبش املقربة واستخراج اجلثة ،واملفاجأة
املدهشة أنها عثرت داخل الوسادة على كل األموال قبل أن
تتلف.

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

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
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Melbourne

أعلنوا وفاتها واستيقظت أثناء
صالة اجلنازة
دخلت االبنة إىل غرفة الغسل لتشارك يف غسل والدتها
استعدادا لتوصيلها إىل مثواها األخري ،وبدال من أن تعود إىل
منزهلا ودموع الفراق متأل عينيها ،دخلته على وقع «الزغاريد»
ويف يدها أمها.

دعوة ألبناء اجلالية
اللبنانية

مل تكن هذه املفارقة من نسج خيال مؤلف سينمائي أو
حكاء ،لكنها حقيقة شهدتها حمافظة املنيا املصرية « وسط
« أمس ،وكانت بطلتها سيدة مسنة تدعى عليه حممد حسن
( 67عاما).
وتقول صباح حممود ( 38عاما) جنلة هذه السيدة ملراسل
األناضول  « :والدتي أصيبت حباله اعياء شديدة ،وأعلن
األطباء على إثرها وفاة والدتي بعد توقيع الكشف الطيب
عليها «.
كانت هذه اللحظات صعبة وقاسية على صباح ،وتسبق
دموعها كلماتها وهي تضيف « :شاهدت غسل والدتي وقمنا
بتكفينها ووضعناها يف النعش وذهبنا بها إىل املسجد للصالة
عليها».
ومتسح صباح دموعها ،وتنفرج أساريرها قبل أن تواصل
سرد قصة والدتها قائلة« :يف مسجد الفتح وسط املدينة
حيث ذهبنا للصالة عليها كانت املفاجأة السعيدة ،إذ الحظ
املصلون أثناء الصالة عليها حركة شديدة داخل نعشها ليتبني
أنها ال زالت على قيد احلياة».
وبدال من توصيل «احلاجة عليه» إىل القرب حيث مثواها األخري،
تصطحب صباح وأشقاءها وأقاربها والدتهم من املسجد إىل
املنزل ،لتتحول مراسم العزاء اليت أقيمت أمام املنزل إىل ما
يشبه عرس الزفاف.
ويقول حسن حممود «  42عاما « جنل السيدة لألناضول:
«فرحتنا ال توصف ،فبدال من الوداع إىل القرب ،قمنا بزفاف
أمي إىل الدنيا مره أخرى».
ورغم حالة السعادة بتحول املأمت إىل عرس ،يبقى السؤال
الذي يبحث االبن حممود عن إجابة عليه « :هل الذين أعطونا
تصرحيا بالدفن بعد توقيع الكشف الطيب على والدتي أطباء أم
أنهم يعملون يف مهنة أخرى؟ «.
ومل يتسن احلصول على تعقيب فوري من السلطات املصرية
املختصة.

تتشرف جمعية زغرتا  -الزاوية يف
ملبورن بدعوة أبناء الجالية اللبنانية
الكريمة للمشاركة يف القداس االحتفالي
الذي سيقام لراحة نفس املغفور له
سيادة املطران اسطفان هيكتور الدويهي
وعلى نية املثلث الرحمات املكرم غبطة
البطريرك اسطفان الدويهي وذلك عند
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم االحد
املوافق  2015 - 2 - 8يف كنيسة سيدة
لبنان املارونية يف ثورنبريي.
الدعوة عامة
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Hatem Electrical Contracting

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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خطأ إمالئي يُكلف بريطانيا  13مليون بريطانية تعرض نفسها للبيع على أكاذيب ختربها املرأة للرجل بشكل دائم
دوالر ويُدمر شركة عمرها  124عاما
اإلنرتنت بـ 205آالف إسرتلينى

تسبب خطأ إمالئي ،بكتابة حرف واحد زائد ،يف تكبيد احلكومة
الربيطانية حنو  13مليون دوالر ،ويف تدمري شركة ناجحة ٌعمرها
 124عاما ،تديرها عائلة على مدار مخسة أجيال.

إذا فكرت يوم أن تفتح متجر " "ebayمن املؤكد أنك ستتمكن
من رؤية املنتجات التى تعرض عليه من مالبس وأجهزة
وإكسسوارات،

وقضت احملكمة العليا يف بريطانيا يوم األربعاء  28يناير/
كانون الثاني بإن وكالة  Companies Houseاحلكومية لتسجيل
الشركات ،تسببت يف انهيار الشركة اهلندسية الويلزية
الناجحة  ،Taylor & Sonsبعد أن سجلتها بطريق اخلطأ ،على
أنها جيري تصفيتها.

ولكن من غري املتوقع أن جتد على املوقع امرأة تعرض نفسها
للبيع ،وتضع السعر جبانب ذلك ،وإذا رأيت فمن املؤكد
أنك ستعتقد أن هذا مقلب .ولكن موقع " "metroالربيطانى
ذكر اليوم أن هناك امرأة تبلغ من العمر  49عاما ،وهى أم
لطفلني "هايواردس هيث" و"لويس كورتيس" قررت وضع
نفسها للبيع على موقع  ، ebayوقالت املرأة إنها فعلت ذلك
ألنها كانت حتلم بالعيش فى اليونان ونصحها صديقها بأن
تعرض نفسها على املوقع ،وسيقوم بالتسويق هلا من أجل أن
يتزوجها شخص يونانى ،وتنتقل للعيش هناك ،وأنها ال ترى
أنها طريقة غريبة أو تقلل منها .وقالت إنها تلقت العديد من
العروض فى اليونان وخارج اليونان كان أقصاها  205آالف
جنيه إسرتلينى ،وإنها دهشت من وصول الرقم هلذا السعر،
خاصة أنها ليست صغرية فى السن ،وال حيب الكثريون أن
تنتقل للعيش معهم.

 Companies Houseهي وكالة تعود للحكومة الربيطانية ،منوط
بها تسجيل أو دمج أو تصفية الشركات الربيطانية ،وتنشر هذه
الوكالة البيانات ،اليت تعد الشركات ملزمة قانونا بالكشف
عنها.
ويف هذه احلالة ،أضافت الوكالة احلكومية حرف " "Sباخلطأ
لشركة جتارية تسمى « ،»Taylor and Sonمتت تصفيتها يف
عام  ،2009ونشرت الوكالة احلكومية االسم على موقعها حبرف
الـ  Sالزائد ليتحول اسم الشركة إىل  ،Taylor & Sonsكشركة
متت تصفيتها.
وبالطبع تسبب هذا اخلطأ البسيط يف خسائر حادة للشركة
الويلزية  Taylor and Sonsاليت تزاول اعماهلا منذ  124عاما،
وحاولت الوكالة جاهدة اإلسراع يف تصحيح اخلطأ بعد بضعة
أيام ،إال أن حماوالتها باءت بالفشل ،وأعقب نشر هذا اخلرب
عاصفة قانونية هائلة من القضايا.
وبالطبع رفع "فيليب ديفيدسون" ،العضو املنتدب السابق
لشركة  ،Taylor and Sonsدعوى قضائية ضد وكالة
اضطرت الشركة
 Companies Houseلـ "نشر أخبار كاذبة"،
ّ
لتسريح  250فردا من موظفيها.
الغريب أن  Companies Houseرفضت أن تعرتف بأية مسؤولية
عن اخلطأ ،وقال حمامو  Taylor and Sonsللمحكمة العليا إن
الشركة الويلزية عانت من عواقب مالية "مدمرة" نتيجة هلذا
اخلطأ اإلمالئي الكارثي.
وقضت احملكمة العليا إن الوكالة احلكومية هي املسؤولة عن
"انهيار" الشركة الويلزية ،وطالب ديفيدسون بـ  13مليون
دوالر على سبيل التعويض من احلكومة.
هذا ومل تقرر احملكمة بعد القيمة اليت سيتم تعويض الشركة
بها ،إال أنها أشارت خالل املداوالت إن هذا اخلطأ اإلمالئي
الكارثي هو اخلطأ الوحيد من هذا النوع يف تاريخ وكالة
.Companies House

خطأت برقم اهلاتف ..فعرضت بيع خمدرات حملقق
ارتكبت أمريكية خطأ فادحًا حني اتصلت برقم خاطىء لتكتشف
أن من تعرض عليه بيع املخدرات هو حمقق من والية نيو
مكسيكو األمريكية ،حبسب وكالة أوسوشيتد برس.
وأفادت الشرطة األمريكية أنها اعتقلت األسبوع املاضي رينيا
لوسريا ( 30عامًا) بعدما اتصلت بقسم املباحث عن طريق
اخلطأ ،حيث متكن قسم التحريات بسهولة مبالغة الوصول إىل
بياناتها واعتقاهلا بسرعة قياسية من دون جهود كثيفة.
وتبينّ من خالل التحقيقات أنها هاربة من قضية جنائية
سابقة وختضع للمحاكمة بتهمة االجتار املخدرات ،فيما مل ُتذكر
تفاصيل حول املدة اليت ستمضيها يف السجن.

كامريا خفية تنتهي بنوبة قلبية لرجل بالتشيك
أصيب سائق سيارة بنوبة قلبية بعدما أوقفه ممثالن منتحالن
صفة شرطيني معاقني ،بتهمة السرعة الزائدة ،واكتشف بعد
وقت قصري بأن األمر كان جمرد مقلب من مقالب الكامريا
اخلفية.
و حبسب موقع "اخبار  "24تنكر املمثالن التشيكيان جان
بومتيسيل ( 48عامًا) وبيرت كتفرفنيسيك ( 50عامًا) بزي
شرطيني معاقني ،بهدف تصوير مقالب الكامريا اخلفية لصاحل
برنامج تلفزيوني ،يعود ريعه لألعمال اخلريية ،يبثه التلفزيون
التشيكي الوطين.
وقال املمثالن إنهما تنكرا بهيئة شرطيني معاقني ،ليلقيا
الضوء على هذه الفئة من اجملتمع ،إذ جلس أحدهما على
كرسي بعجالت ،بينما استند اآلخر على عكازين ،وحاوال رصد
ردود أفعال السائقني ،عند إيقافهم من قبل شرطيني معاقني
بتهمة السرعة الزائدة.
نتيجة غري متوقعة
ولكن هذه املقلب انتهى بشكل غري متوقع ،عندما أصيب أحد
السائقني بنوبة قلبية ،بعدما عرف بأنه أحد ضحايا الكامريا
اخلفية ،ونقل على إثر ذلك إىل املستشفى ،وحكم احملكمة
على الرجلني بالسجن مع وقف التنفيذ يف أكتوبر (تشرين
األول) املاضي بتهمة انتحال شخصية الشرطة.
وعرب السيد بومتيسيل أمام حمكمة النقض عن أسفه ملا حدث،
وأوضح بأن اهلدف من هذا الفيديو هو فعل اخلري ،وأيده زمليه
كتفرفنيسيك قائ ًال إنهما "كانا يرغبان مبساعدة املعاقني ،ومل
يكن لديهما أية نوايا خبيثة".
تربئة املمثلني
ووجه كتفرفنيسيك اللوم للمحطة التلفزيونية ،بسبب عدم
تقديم الدعم الالزم هلما ونصح مجيع املمثلني باصطحاب
حمامني معهم إىل أي موقع تصوير وإال سيواجهون املصري
نفسه.
وبعد صدور حكم برباءتهما يف حمكمة النقض من التهمة
املوكلة إليهما ضجت القاعة بالتصفيق من قبل عائلة املمثلني
ومعجبيهما.

مع أن الدراسات احلديثة أظهرت أن وجه املرأة كتاب مفتوح
وميكن أن يدل بوضوح عما جيول يف خاطرها ويكشف الكثري
من أفكارها ،إال أن على الزوج أن ال يعول على هذا ألن النساء
ميكن أن يكذبن دون أن يظهر هذا جليًا ألنهن ماهرات يف
التمثيل والتظاهر.
مع أن الدراسات احلديثة أظهرت أن وجه املرأة كتاب مفتوح
وميكن أن يدل بوضوح عما جيول يف خاطرها ويكشف الكثري
من أفكارها ،إال أن على الزوج أن ال يعول على هذا ألن النساء
ميكن أن يكذبن دون أن يظهر هذا جليًا ألنهن ماهرات يف
التمثيل والتظاهر.
وهنالك العديد من املواقف تكذب فيها املرأة دون أن ينتبه
زوجها إىل ذلك ،وفيما يلي بعض األمور اليت تكذب فيها املرأة
على زوجها حبسب ما أوردت صحيفة "تاميز أوف إنديا".
 -1أنا خبري ،أنا على ما يرام
ال تصدق كالمها هذا أبدًا ألنها عندما تقول ذلك فهي ليست
خبري وليست على ما يرام ،وإمنا حتاول أن تضبط نفسها أو
تكبح مجاح مشاعرها عند ارتكابك أي خطأ ،وتأكد بأنها ستنفجر
غضبًا حاملا تسنح هلا الفرصة لذلك وخصوصًا عندما تقوم بأي
شيء جيرح مشاعرها.
وميكنك أن تستدل على الكذب عرب تصرفات معينة تقوم بها
زوجتك ،فإجاباتها املقتضبة على أسئلتك أو جتنبها للحديث
معك دليل واضح على أنها ليست على ما يرام ،وأن أمرًا ما
يزعجها.
 -2أحبك كما أنت
ترغب الزوجة أحيانًا يف تغيري عادات معينة لديك كأسلوبك يف
تناول الطعام أو مالبسك أو تسرحية شعرك أو أسلوب حديثك،
وعادة ما تكرر هذه الكذبة عندما تنفذ هلا رغباتها كدعوتها
لتناول العشاء يف اخلارج مث ًال أو تقدم هلا هدية يف مناسبة ما
أو القيام بأي شيء حتبه.
 -3انظر إىل النساء كما تشاء فأنا ال أهتم
هذا ليس صحيحًا فما من امرأة حتب أن ينظر زوجها إىل
نساء أخريات غريها ،ألنها ال ترغب أن حتل يف املرتبة الثانية
بالنسبة لزوجها ،وميكن للزوج أن يكتشف زيف ادعائها عندما
تبدأ بطرح األسئلة عليك عن املرأة اليت نظر إليها على سبيل
املثال :هل أعجبتك؟ هل جتدها جذابة؟
 -4أصدقاؤك لطفاء
ميكن أن ال تكون هذه العبارة كذبة على الدوام ،ولكن
أصدقاءك يف معظم األحيان أشخاص غري مرحب بهم من قبل
زوجتك ،وخاصة عندما يزورون منزلك أو يتصلون بك يف
اللحظات احلميمية أو اخلاصة.
ومعظم األحيان متتدح زوجتك أصدقاءك أمامك جماملة
لك ،وميكنك أن تكشف كذبتها هذه عرب النظر إىل وجهها،
فابتسامتها عادة ما تكون مصطنعة أثناء وجودهم ،وأجوبتها
عادة ما تكون غري صادقة ،فعندما تسأهلا هل تستمتعني
بوقتك ستجيبك "نعم كل شيء على ما يرام".
 -5أخربني باحلقيقة ولن أغضب أبدًا
تقول املرأة هذه العبارة لزوجها عندما تريد التأكد من رأيك
بها ،وتستدرجك لتجيبها بصراحة على سؤاهلا ،لذا عليك
أن حتذر ألنها ستغضب بشدة ولن تلتزم بوعدها لك ،وال
يوجد عادة مؤشر واضح ميكن أن تستدل به على كذبها لذا
عليك أن تعطيها رأيك بها أو توجه هلا النقد بطريقة ال تؤذي
مشاعرها.
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ليلى عبداللطيف توقعت ردّ «حزب اهلل»
أطلقت ليلى عبد اللطيف دفعة جديدة من
التوقعات احمللية ،واالقليمية والدولية ،عرب قناة
الـ"أل بي سي أي" ابرزها:
 انتشار مزيد من الشائعات املخيفة عرب مواقعالتواصل االجتماعي عن عواصف وزالزل وضحايا
واجتياح البحر للسواحل ،جزء من هذه الشائعات
قد يتحقق ،البحر سيكون غاضبًا بعد زلزال يضرب
البحر األبيض املتوسط ،ما سيتسبب بأمواج عالية
يف لبنان ودولة منطقة البحر املتوسط وسنشهد
غرق بعض السفن واألضرار لن تصل اىل الرب.
 تعرض موكب سياسي بارز يف قوى " 8آذار"لالعتداء من قبل متظاهرين ،لن يتعرض ألذى اال
أن االعتداء سيؤدي اىل سقوط جرحى ،وستضطر
هذه الشخصية إىل االستقالة ومغادرة البلد بعد
تعرضها لوعكة صحية.
 طريق مار شربل ستشهد زمحة سري خانقةسببها معجزة كبرية ستحصل يف مقام القديس
شربل ،كما ستشهد طريق سيدة لبنان حريصا
زمحة سري خانقة.
 تتعرض مدينة صور خلضة كبرية ،كماستشهد دخانًا أسود كثيفًا ،الناس ستقاوم
بشجاعة ما سيحصل على أرض املدينة وشواطئ
صور ستشهد أمواجًا عالية بعد زلزال يضرب
البحر األبيض املتوسط.
 السيد حسن نصراهلل يف اطاللة اعالمية،سيكون هلا دالالت داخليًا وخارجيًا وسنسمع
كالمًا سيشكل مفاجأة لكل احملللني ،اذ ان
السيد نصراهلل سيكون حريصا على حتصني البيت
الداخلي ،كما سنسمع كالما قويا سيهز اجملتمع
االسرائيلي وسيجعل الدول العظمى يف حركة
ديبلوماسية حملاولة الضغط على "حزب اهلل".
 رد "حزب اهلل" على ضربة القنيطرة سيكونبقوة أكرب من حجم اجلرمية االسرائيلية وتوقيت
ومكان الرد يبقيان مفاجأة ،لن يتكرر سيناريو
حرب متوز .2006
 "حزب اهلل" مستعد لكل االحتماالت للدفاععن لبنان وعندما تفرض احلرب نفسها الشعب
اللبناني يقول" :كلنا مقاومة" ،وخيار احلرب ليس
مطروحًا اليوم.

يهز بريطانيا وتفجري يف
 حدث كبري ومؤسفّ
بعض حمطات القطار.
 العام  2015سيشهد املزيد من سفك الدماءوتفجري يطال روسيا.
 حماولة لفاشلة إشعال الفتنة يف جبل حمسنوباب التبانة.
 اجليش اللبناني يقدم املزيد من الشهداءواملعركة القادمة للجيش ستحمل اجنازات
وانتصارات يف عرسال والبقاع والضنية.
 لقاء جيمع الرئيس أمني اجلميل والنائبسامي اجلميل بالسيد حسن نصراهلل.
 علي حسن خليل حيقق يف  3اجنازات (اجنازسياسي ،فساد ،اجناز مالي) ،وخليل يدخل
املطار جمددًا.
 رئيس لبناني سابق يف املستشفى بشكلمفاجئ.

إدانة أمريكي بتهمة سرقة ال تصوير فيلم إباحي مبكتبة
جامعة أمريكية يثري اجلدل..
يستطيع تذكرها

أدانت حمكمة يف والية بنسلفانيا األمريكية
رج ًال بتهمة السرقة وحكمت عليه بالسجن ملدة
عام مع وقف التنفيذ ووضعه حتت املراقبة طوال
فرتة العقوبة ،بتهمة سرقة ال يستطيع تذكر
ارتكابها بعد أن تعرض إلصابة يف الدماغ نتيجة
حلادث سيارة.
يقول حمامي املتهم كريستيان إيشينباوخ (23
عامًا) أنه حتول إىل شخص متخلف بعد احلادثة
اليت تعرض هلا وأفقدته ذاكرته ،ويعاني كثريًا
يف تذكر العديد من االشياء ،ومن بينها القدرة
على قيادة السيارة ،كما فقد جزءًا كبريًا من
مهاراته احلركية ،ومل يعد لديه أية ميول الرتكاب
اجلرائم اليت كان يغذيها تعاطيه للمخدرات.
واستمعت احملكمة إىل أن املتهم سرق أكثر
من  2000إطار أملنيوم ،تصل قيمتها إىل حوالي
 33ألف دوالر ،من خالل  30عملية سرقة قبل أن
يتعرض للحادثة يف عام  2013حبسب ما ذكرت
وكالة أسوشيتد بريس.
وعلى الرغم من أن احملامي قدم كافة األوراق
اليت تثبت أن كريستيان فاقد للذاكرة ،وال
يستطيع تذكر أي من عمليات السرقة اليت
نفذها ،إال أن القاضي وجده مذنبًا ،وأصدره
حبقه عقوبة خمففة مراعاة لظروفه الصحية.

توأم ال خيرجان إال بارتداء
القبض على أمريكي وجد «سفينة الكنز»
أقنعة فضاء

 وصول املساعدات واألسلحةللجيش وسيستخدمها قريبا يف معارك.

املتطورة

 البابا فرنسيس مير بأزمة صحية حرجة. الوزير السابق جان عبيد رئيسًا للجمهورية. احلزن يعم منزل أحد اإلعالميني السياسينيالكبار ووفود سياسية وفنية وإعالمية تقدم
واجب العزاء.
 احلكومة واجمللس النيابي سيعمالن لالسراعيف البت يف سلسلة الرتب والرواتب وسنشهد
من جديد االحتجاجات وتظاهرات وسينعم أصحاب
الرواتب بالسلسلة.
 املزيد من العمليات االرهابية يف بعض دولالعامل وأوروبا واخلطر يطال فرنسا من جديد
والصحافة األوروبية وبعض الدول العربية.

وذكرت مصادر من اجلامعة ،أن شابة 19 ،عاما،
زعمت استخدامها املكتبة الواقعة بثكنة اجلامعة
يف مدينة كورفيالس بأوريغون يف مشاهد فيلم
جنسي جرى تصويره يف أكتوبر ،ونشر مبوقع
اباحي مشهور على اإلنرتنت.
وقال ستيف كالرك ،نائب الرئيس للعالقات
اجلامعية ،إن الشابة ،اليت مل يكشف عن هويتها،
طالبة سابقة باجلامعة ،وجهت هلا تهم خدش
احلياء العام ،وأطلق سراحها ،قد تواجه السجن
ملدة عام حال إدانتها بارتكاب جنحة.
وعرفت مصادر أمنية بالوالية الشابة باسم
كيندار جني سندرالند ،وباءت حماوالت CNN
اليت نشرت اخلرب للحصول منها على تعقيب
بالفشل.
ودانت إدارة اجلامعة ،اليت مل تعلم بشأن
الفيلم سوى الثالثاء املاضي ،الواقعة قائلة:
"هذا السلوك ال ميثل قيم اجلامعة ،وبالتأكيد ال
ميثل قيم أكثر من  30ألف طالب و 5آالف عامل
ميثلون جامعة والية أوريغون".

مدرسة إيطالية تبعث
بصورتها عارية إىل طالبها

 قائد اجليش يف دور أهم وأوسع ،سيكونقهوجي حديث اإلعالم والناس وتطورات مقبلة
على لبنان واملنطقة تضعه يف مواجهة املرحلة
الصعبة ،مفاجأة كبرية يقوم بها اجليش بعمل
ضخم وكبري بقيادة ،وسيتم التمديد لقهوجي.

مؤخرا حققت مكتبة "جامعة ستيت اوريغون"
شهرة واسعة للغاية ،ليس الحتوائها على أفضل
التقنيات احلديثة ،بل بعد تصوير فيلم إباحي
بداخلها.

قد يظن من يرى التوأم أنهما مصابان باجلنون
أو مهووسان بعامل الفضاء ،لكن خالل دردشة
بسيطة معهما يتضح أن ارتداء أقنعة فضاء يعود
إىل " الشمس ".

ألقت الشرطة األمريكية القبض على "تومي
تومسون" ،وهو من عثر على سفينة غارقة عرفت
بأعظم كنز يف التاريخ األمريكي ألنها كانت
حمملة بالذهب.

وأوضحت صحيفة دايلي ميل الربيطانية أن
التوأم الفرنسيني ،توماس وفنست سريس،
يعانيان من حالة جينية نادرة متنعهما من
التعرض مطلقًا ألشعة الشمس ،فهما مصابان
حبساسية شديدة لضوء الشمس واألشعة فوق
البنفسجية.

وقالت السلطات األمريكية إن صياد الكنوز
اهلارب منذ عامني ،متورط يف معركة قانونية
بشأن ما وصفته أعظم كنز ضائع يف تاريخ
البالد ،وقد ألقي القبض عليه يف جناح فندق
بفلوريدا.

وعاش األخوان طوال فرتة اجلامعة باألقنعة
اليت تقيهما من الشمس ،فهما يعيشان بأقنعة
تشبه بذالت رجال الفضاء ،خوفًا من تطور
احلساسية إىل نوع من سرطان اجللد ،قد يسبب
يف مقتلهما.
وصممت بعض املستشفيات يف فرنسا أغطية
شفافة وواقية من أشعة الشمس وجيدة التهوية
الختبارها حبيث يستطيع التوأم عيش حياتهما
بشكل طبيعي.
ولفتت الصحيفة الربيطانية إىل أن هذا املرض
النادر يعاني منه  5إىل  10آالف شخص على
مستوى العامل.

وتتبع املفتش برايان بابتيست الرجل حتى عثر
عليه مقيما بفندق هيلتون رفقة صديقته أليسون
أنتيكري ،وهما بانتظار جلسة استماع يف حمكمة
فلوريدا قبل تسليمهما إىل والية أوهايو.
تومسون كتب التاريخ عام  ،1988حني عثر
على سفينة "إس إس أمريكي الوسطى" ،واليت
عرفت أيضا بسفينة الذهب.
وعثر تومسون وفريقة على اآلالف من سبائك
الذهب والكثري من القطع النقدية يف حطام
السفينة ،ويف وقت الحق باع بالسوق ما يقدر
بـ 50مليون دوالر.

أرادت مدرسة ايطالية إرسال صورتها عارية
إىل صديقها عرب "واتس اب" ،فبعثت بها إىل
مجيع طالبها.
ذكرت صحيفة "ال بروفانسيا بافيزي" االيطالية
أن مدرسة شابة أرسلت عن طريق اخلطأ صورتها
عارية إىل جمموعة من طالبها ،وكانت تنوي
إرساهلا إىل صديقها.
بعد تلقي الصورة الصادمة جتاوز الطالب
مرحلة املفاجأة وبدأوا يتشاركون الصورة مع
أصدقائهم خارج أسوار املدرسة.
ومل تكتشف املدرسة خطأها إال بعد عودتها من
عطلتها ،فتقدمت باالعتذار إىل الطالب ،لكن هذه
املبادرة مل تكن كافية يف نظر إدارة املؤسسة
التعليمية اليت علمت باخلرب.
وصرحت مديرة املدرسة ،ستيفانيا بيجوريين،
إنه "مت فتح حتقيق يف املوضوع ،والوضع حساس
للغاية ،وأحاول إعادة تركيب مصري األحداث،
بعدها ميكنين تقييم اإلجراءات الواجب اختاذها".
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وقت انهياري

دعيين ملوتي
أحب
فموتي
ُّ
إذا كنت أنت اليت تقتليين
دعيين
ألجواء حزني
وكوني  ..كما أنت أنت
عيوني وروحي ومسعي وصوتي
وعدت
وعدتك أال أعود
ُ
كذبت
ُ
ً
وأرضى مآال إليك
الدروب
بنفح احرتاق
ِ
وأرضى حنييب
أعود الشريد
ملوت أكيد
وأجعل شعري خضوعًا
ألجل اليت علمتين التلذذ فيما أموت
وفيما أهيم
على داء صميت
ألفتك حبل انتحاري
إذا تكرهيين أحبك
إذا تقتليين أحبك
جنون مياثل ما أحتويه
وهل من
ٍ
يراع سوى الباقيات
وهل من
ٍ
من الذكريات
اللواتي
بغصه
انتهني
ّ
وحفلة ملح وقصه
سأصرب حتى أراني اسرتحت
ومت
وأنت جواري
تدقني وقت انهياري....
يروق لنبضي اهلالك شهيدًا
ألحيا جديدًا
لعلي أراك بالداً
تعود استكانًا
أمانًا
إىل ذلك اليوم أصبو
وحتى أراك...
سأبدأ طورًا جديدًا
على راحتيك
أقول  :سأبقى كما تأمريين
أنا قطرة املاء روحي
طري
نسيجي
ٌّ
بنان تشريي
وطوع
ٍ
العبري
وطوع
ِ
وإن األمان بأنت
وإن الزمان بأنت
الوطن
وأنت
ْ
أحبك محصًا وشامًا
املدن
أحبك عطر
ْ
إذا كنت يومًا شهيدًا
خذي من دمي ما تريدي
طالء
صباغًا ,
ً
ألصداف حبٍر على قدميك
وال تطمريين
ِ
وطأت
تراب
سوى يف
ٍ
وصلي ألجلي
وقولي:
أتيت
شهيدًا
ْ
سكنت
وأرضي
ْ
َ
نطقت
أحبك لكنين ما
ْ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

مغول العصر"..داعش"
ينتقم من كتب العراق
حممد علوش
قبل سبعة قرون محل املغول ماليني الكتب الثمينة
من مكتبة بغداد وألقوا بها مجيعًا يف نهر دجلة حتى
حتول لون مياه النهر إىل اللون األسود من أثر مداد
الكتب وحتى قيل أن الفارس املغولي كان يعرب فوق
اجمللدات الضخمة من ضفة إىل ضفة أخرى!!..
تلك اجلرمية مل تكن يف حق املسلمني فقط بل حبق
اإلنسانية مجعاء.
مغول العصر تنظيم "داعش" أقدم مؤخرا على حرق
العشرات من الكتب االدبية يف املكتبات اخلاصة
واجلامعية داخل مدينة املوصل (حمافظة نينوى
الشمالية) وقضاء املقدادية (حمافظة دياىل الشرقية)
أمام مجوع الناس الذين ال جيد بعضهم إزاء ذلك إال
استنكار الصامت ً
خوفا من بطش التنظيم ،وحيث صار
من الطبيعي أن يشاهد العراقيون مئات الكتب ،وهي
حترق وسط الشوارع أو يف حاويات حديدية.
"داعش" مجع الدواوين الشعرية والروايات وغريها
من املؤلفات األدبية من املكتبات اخلاصة يف منطقة
اجملموعة الثقافية وعمد إىل حرقها
مجيعا أمام انظار
ً
الناس مشال املوصل.
وقال سكان إن املتطرفني ّ
حطموا األقفال ،اليت
كانت حتمي أكرب مستودع للكتب يف املوصل ومحلوا
حوالي  2000كتاب ،مبا يف ذلك قصص األطفال
والشعر والفلسفة ،وجملدات عن الرياضة والصحة
والثقافة والعلوم ،يف ست شاحنات من طراز بيك
أب.
زي تقليدي
وقال أحد السكان إن مسلحًا ملتحيًا يف ّ
تروج للكفر وتدعو
أفغاني قال هلم إن "هذه الكتب ّ
إىل عصيان اهلل ،لذلك ستحرق" ،مضيفًا أن "املسؤول
يف التنظيم ألقى كلمته املرجتلة أثناء تعبئة اآلخرين
للكتب يف أكياس الطحني الفارغة".
وسعى "داعش" منذ سيطرته على بعض املناطق
يف العراق وسورية إىل تطهري اجملتمع من كل ما ال
يتوافق مع تفسريهم لإلسالم ،ودمروا بالفعل العديد
من القطع األثرية اليت اعتربوها وثنية ،حتى املواقع
اإلسالمية اليت اعتربوها وثنية ،وأصبحت الكتب حاليًا
بشكل متزايد مستهدفة أيضًا.

النجمة الوطنية احلسناء جوليا بطرس :وين ماليني الشعب العربي وين
كتب أكرم برجس املغوّش
عندما حضرت النجمة الوطنية
احلسناء جوليا بطرس برفقة
شقيقها امللحن زياد بطرس إىل
سيدني بدعوة من مهرجان األغنية
للطفولة واملشردين كانت الفنانة
العربية الوحيدة املشاركة واليت
فازت جبائزة عاملية.
وكنت قد أجريت معها مقابلة
فيها أبطال
حيت
صحفية
ّ
املقاومة العربية يف فلسطني
واجلوالن ولبنان والعراق الذين الفنانان بطرس ولحام والزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )
يذودون عن حقنا القومي يف وجه العدو
الصهيوني والتحالف االستعمار الغربي والعمالء
اخلونة وهي تدعو أحرار األمة العربية إىل الثورة
وتتساءل يف أغنيتها النداء مرددة صارخة
بأعلى صوتها:
وين املاليني وين وين وين
الشعب العربي وين وين
الغضب العربي وين وين...الدم العربي وين
الشرف العربي وين املاليني وين وين وين
اهلل معانا أقوى وأكرب من بين صهيون
يشنق يقتل يدفن يقرب أرضي ما بتهون
دمي األمحر راوي األخضر يف طعم الليمون
نار الثورات ما تسعر حنن املنتصرين
أقوى من اجلبال أكثر من رمال
داخل االعتقال نغين شهدانا حيني
خارج االعتقال نقاتل ال نركع ال نلني

اللي يف وسط الضلوع أقوى من الدروع
يف صدري خمزن رشاشة ونقول أخوتي وين
حننا احلق وحننا الثورة وهم أصحاب الفيل
جيل احلق وجيل الثورة طيور األبابيل
الزم يرميهم حبجارة حجارة من سجيل
ال يركع ال يسقط أسرى وكيدها يف تضليل
اللي يف وسط الضلوع أقوى من الدروع
لوال كتابك يبقى بينا اكتب يا زمان
ابدا ما تهون اراضينا والثورة عنوان
وين املاليني ...الشعب العربي وين
اللي يف وسط الضلوع أقوى من الدروع
يف صدري خمزن رشاشة ونقول اخوتي
وين وين وين  ...الشعب العربي وين
اكتب يا زمان الثورة عنوان
اكتب يا زمان الثورة عنوان
وين املاليني الشعب العربي وين ؟؟

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي اخلالد أنعام رعد يف زيارة تارخيية لسيدني:

سواء أفهمونا أم مل يفهمونا أننا نعمل للحياة ولن نتخلى عنها

ويعتقد أن ما ُد ّمر يف املكتبة املركزية من جمموعات
ُ
يشمل الصحف العراقية اليت يعود تارخيها إىل أوائل
القرن العشرين ،واخلرائط والكتب من اإلمرباطورية
العثمانية ،وجمموعات كتب قدمتها حنو  100من
العائالت الراسخة يف املوصل.
أستاذ للتاريخ يف جامعة املوصل إعترب أن"املتطرفني
بدأوا يف تدمري جمموعات كتب يف املكتبات العامة
األخرى الشهر املاضي" ،وأفاد بوجود أضرار جسيمة
بشكل خاص للمحفوظات يف مكتبة ُسنية ،ويف مكتبة
الكنيسة الالتينية البالغ عمرها  265سنة ،ويف دير
اآلباء الدومينيكان ،ومكتبة متحف املوصل مع األعمال
اليت يعود تارخيها إىل  5000سنة قبل امليالد.
كما دمر التنظيم عشرات املواقع التارخيية ،مبا يف
ذلك أضرحة يف مساجد أقيمت منذ قرون لألنبياء شيث
وجرجيس ويونس.
ويف دياىل احرق أكثر من ألف كتاب صادرها
أثناء عمليات تفتيش ملنازل سكنية يف مشال قضاء
املقدادية ألن هذه الكتب حتمل مضامني ادبية وشعربة
وعلمية ودينية خمتلفة يف اطراف منطقة الزور مشال
قضاء املقدادية ،كان قد مجعها اثناء عمليات التفتيش
والتمشيط ملنازل سكنية يف قرى مشال القضاء.
ويربر التنظيم احراقه هلذه الكتب الحتوائها على
مواضيع وأفكار تعارض منهجه وسط حتذيرات اطلقها
التنظيم من مغبة االحتفاظ بأي كتب من هذا النوع.
"داعش" الذي يتدثر بعباءة اإلسالم زورًا وبهتانًا
يريد أن
يعم اجلهل والظالم ألن عنوانه العريض هو
ّ
السيطرة على اجملتمعات وإخضاعها وفق مفهومه
والكتاب هو االكثر خطرًا على اجلهلة والظالميني النه
نور وبدل أن يكون يف املكتبات أرداه "داعش" أن
يكون يف احلاويات متهيدا حلرقه ولو استطاع ذحبه
قصر ...
ملا ّ

رئيس الحزب القومي الخالد انعام رعد يتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

قبل رحيله اىل دار اخللود قام رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي االمني املفكر االستاذ انعام رعد
بزيارة تفقدية للوحدات احلزبية قي اسرتاليا والقى سلسلة حماضرات وأجريت معه مقابلة صحفية كانت
حسب تعبريه رمحه اهلل من أهم املقابالت نظرًا لالسئلة املركزة على مسرية احلزب العقائدية والنضالية
بشكل عام .
وانعام رعد الغائب احلاضر واملفكر العقائدي املثقف والكاتب السياسي واخلطيب املفوه أمضى يف ساح
اجلهاد والنضال ما يزيد على نصف قرن كاتبا ومؤرخًا وحماضرًا ومناض ًال وعضوًا مسؤو ًال وعميدًا ورئيسًا
للحزب السوري القومي االجتماعي منذ بدء نهضة احلزب مع مؤسسه األول وشهيده االكرب الزعيم انطون
سعاده حتى رحيله اىل دار اخللود راضيا مرضيا وهو يردد ( سواء أفهمونا أم مل يفهمونا إننا نعمل للحياة
ولن نتخلى عنها ) كما كان رمحه اهلل عضوًا يف نقابة الصحافة واحملررين واحتاد الكتاب اللبنانيني ونائبًا
لقائد احلركة الوطنية اللبنانية وشهيدها األكرب القائد املعلم كمال جنبالط وابنه الزعيم وليد جنبالط ومل
يرتك ساح اجلهاد القومي على امتداد الوطن العربي حيث شارك يف تأسيس اللجنة العربية ملكافحة
الصهيونية وملتقى احلوار ومنظمة االحزاب التقدمية واالشرتاكية يف حوض البحر االبيض املتوسط واملؤمتر
القومي االسالمي وسواها من مؤمترات ومنتديات تعمل خلدمة االمة والوطن وقد ختلل نضاله الكبري السجن
من أجل عقيدة وحدوية آمن بها ونال من أجلها وسام سعاده وهو أعلى وسام شرف يف احلزب السوري
القومي االجتماعي وقد أثرى املكتبة العربية مبؤلفاته النفيسة ومنها (حرب التحرير القومية)( ،الصهيونية
الشرق أوسطية)( ،انطون سعادة واالنعزاليون)( ،املنطلقات الفكرية االسرتاتيجية الثورية)( ،حرب وجود
ال حرب حدود ) ( املواجهة القومية على الساحة اللبنانية ) ( كامب ديفد ومالحقه االوروبية االمريكية )
إضافة اىل احملاضرات والدراسات والكتابات يف االعالم وهو يقول «إن احلياة كلها وقفة عز» ..فإىل
اخللود
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منوعات ومشاهري

شخصية عاملية بارزة هوسها الـجـنس
ومتورطة بعمليات دعارة

أصالة تساند أحالم يف حربها على جنوى روماني يشنق نفسه لظهور ابنته عارية
يف Playboy
كرم وهذا ما قالته عنها!
مل يتمالك رجل روماني
نفسه بسبب الغضب الذي
انتابه ،بعدما وقع نظره
على صورة ابنته لوريندانا
تشيفو يف جملة ""Playboy
الفاضحة الشهرية بنسختها
احمللية ،فأقدم الحقا على
شنق نفسه.

الرجل الذي كان يساعد يف حلحلة األزمات االقتصادية حني
تعصف ببعض الدول عرب مركزه كرئيس لصندوق النقد الدولي،
وصاحب احلظ األوفر بتولي الرئاسة الفرنسية خلفًا قبل  3أعوام
لنيكوال ساركوزي بد ً
ال من احلالي فرانسوا هوالند ،متورط مع 13
آخرين بتهمة من األسوأ.
وبدأت حماكمته معهم منذ الثالثاء ،ويف أوىل جلساتها ظهرت
شهادة ضده ،أدلت بها «إحداهن» لرجال التحقيق ،وقالت إنها
ذهبت مرة لتشارك يف ليلة عربدة محراء ،وحني وصلت إىل الفندق
وجدته مع  8غانيات دفعة واحدة.
ملن ال يتذكر دومينيك سرتاوس -كان ،املتهم باستدراج بائعات
اهلوى وتوابعه للعمل بشبكة دعارة ،ذكروا أن مقرها كان أحد
فنادق مدينة «ليل» الفرنسية ،حيث جتري احملاكمة اليت ستستمر
 3أسابيع ،فإنه بطل فضيحة استقال بسببها من منصبه كرئيس
للصندوق الدولي بعد اتهامه مبحاولة اغتصاب عاملة فندق يف
نيويورك عام .2011
ودومينيك عمره  65ومتهم بأنه كان الالعب الرئيسي والدماغ املعد
لليالي من الفجور األمحر يف باريس وواشنطن ونيويورك ،وكان
جنمها الساطع واملستفيد الرئيسي منها ،وعقوبته يف حال اإلدانة
قد تصل إىل السجن  10سنوات ،مع غرامة تزيد عن مليون و300
ألف دوالر.
أما بقية املتهمني ،فمنهم صاحب فندق وشرطي وحمام ،حتى
ورؤساء شركات مهمني ،ممن أقبل أكثر من  200إعالمي لتغطية
حماكمتهم اليت أطلقوا عليها «قضية الكارلتون» على اسم الفندق
الذي اختذوه يف «ليل» مقرًا للشبكة.
وتظهر يف ملف االدعاء العام ضده أيضًا ،شهادة من فرنسية
القيمني على الشبكة اليت
عمرها اآلن  41سنة ،وفيها تقول إن
ّ
كانت ناشطة يف «أقدم مهنة بالتاريخ» كانوا يقدمونها «كهدية
لرجال السياسة واألعمال ومدراء الشركات» ،ويطلبون منها أن
تغري رج ًال معينًا ليقع مولعًا بها ،ومن بعدها يبدأون بابتزازه»،
مضيفة أن االبتزاز كان يشمل تهديده بكشف ما يفعل لزوجته
بشكل خاص ،أو أن يغطي فضيحته باملال أو باخلدمات.
أما الدفاع عن دومينيك سرتاوس – كان ،فسريكز على االعرتاف
بأنه مولع باجلنس ومغامراته ،بل هو أحد ضحاياه «ولكن من دون
مومسات» ،وبأنه كان جيهل الصفة احلقيقية ملن كن يشاركن بني
 2008و 2011يف سهرات العربدة واجملون ،وبأن الواحدة منهن
كانت تتقاضى «أتعابًا» على ما تفعل ،معتقدًا دائمًا أنهم كانوا
يقيمون «السهرات» على شرفه جلعله «جنمها الالمع» والرئيسي
يف كل مرة.

سقوط بيكيين ملكة اجلمال
“و ُك ِشف املستور”

حصل موقع  TMZعلى فيديو يظهر تعرض ملكة مجال بيفرلي هيز
شانيل ريغان ملوقف حمرج.
يف التفاصيل وخالل مرور امللكة على املسرح يف حفل انتخاب
ملكة مجال كاليفورنيا يف الواليات املتحدة االمريكية ،وقعت محالة
الصدر أو البيكيين ولكنها سرعان ما تداركت األمر فخبأت صدرها
ومشت بثقة وأكملت استعراضها واالبتسامة مل تفارق وجهها.

دعمت النفنانة السورية أصالة النجمة اإلماراتية أحالم صديقتها
املقربة بعد البلبلة اليت حدثت ،إثر إعالن األخرية رأيها باملشرتكة
املصرية يامسينا يف برنامج .ARAB’S GOT TALENT
فنجوى كرم اليت أصرت على أن صوت يامسينا ليس مستعارًا
وسألت عما قالته أحالم ،دفع بالنجمة اإلماراتية ان تطلق تغريدات
عدة قالت فيها:
"جنوى كرم ما مسعيت شو قلت ؟! التعليق" ...أطالب جنوى كرم
بدعمها واأليام بينا وأحالم تقول يا جنوى كرم يامسني صوتها
يشبه صوت القربه فقط صوت قوي بس صوت بدون إحساس!!
اال بسأل جنوى كيف عرفيت أني قلت ان صوتها مستعار وكيف
تسالي علي جابر ليه ِإيش قالت احالم؟!"
قامت أصالة بالتغريد والدفاع عن أحالم بالقول" :صباح اخلري أحبيت
أوالً وثانيًا أستغرب جدًا اهلجوم على كل من يبدي رأيه اخلاص يف
أي أمر كان وكأن البعض يريد أن تكون احلياة كما يريدها هو".
وتابعت ":من حق أحالم أن تقول ماتشاء والصوت حتى اجلميل جدا
منه قد اليعجب البعض وهذا حق طبيعي وليتنا نتعلم احرتام آراء
اآلخرين أو أقلها نرفضها بأدب".
هذه القصة اليت باتت ترناد عرب موقع التواصل تويرت حبيث أطلقت
العديد من اهلاشتاغ بعدها ،لن تفسد يف الود قضية بني النجمتني
جنوى وأحالم وفق ما أعلنت األخرية بالقول:
" مهما اختلفت ّ
االراء تبقى جنوى كرم الفنانه األقرب لقليب
واالختالف يف الرأي اليفسد للود قضيه بس أكتب اسم جنوى من
دون اللجنه ألنها فنانة".

حتى يف املانيا ...جرمية شرف؟
أقر رجل يف احلادية
واخلمسني من العمر
بأنه قتل ابنته البالغة
من العمر  19عاما خنقا
يف دارمشتات (غرب
أملانيا) ،حبسب ما
كشفت ناطقة باسم
النيابة العامة يف
املدينة ،يف حني
تشتبه الشرطة بأن
تكون عملية القتل
هذه جرمية شرف.
وقد احتجز والد الشابة األملانية من أصل باكستاني على ذمة
التحقيق مع زوجته .ونقلت وكالة أنباء "دي بي إيه" عن الناطقة
باسم النيابة العامة قوهلا إن "الوالدة دعمت اجلرمية منذ البداية
وهي ساعدت على نقل جثة" ابنتها.
ويشتبه احملققون يف أن الوالدين كانا يعارضان زواج ابنتهما.
ومن احملتمل أن يكون عم الشابة وعمتها قد شاركا أيضا يف
اجلرمية.
وقد خنقت الشابة يف منزل والديها ونقلت جثتها إىل السيارة
بواسطة كرسي مدولب يعود جلدتها .وعثر على اجلثة يف موقف
سيارات.
وخالل السنوات األخرية ،شهدت أملانيا عدة جرائم شرف ،من بينها
جرمية وقعت قبل  10سنوات يف قلب برلني أثارت جدال حمموما
حول انتشار األجانب يف البالد ،ال سيما اجلالية الرتكية.

يف بادئ األمر عرب الرجل
عن غضبه مبحاولة عزل ابنته
عن حميطها ،لكنه فشل يف
ذلك ،فكف عن التواصل
معها ،سيما أنها تركت
منزل والدها لتعيش حياتها
اخلاصة ،ثم ابتعد الرجل عن
كل أقربائه لشعوره باخلجل
الشديد بسبب هذه الواقعة.
بعد مضي عدة أشهر على طرح عدد اجمللة الذي أدى إىل غضب
والدها ،قررت الشابة أنه قد آن األوان لكي تعود املياه إىل
جماريها ،فرجعت إىل املنزل أمال بأن تنجح مبصاحلة والدها ،لكنها
بدال من ذلك عثرت عليه ميتا ،فقد شنق الرجل نفسه.
وعلى الرغم من هذه املأساة اليت وقعت قبل  7سنوات ،إال أن
الشابة الرومانية ،البالغة اآلن  25عاما ،كشفت عن تفاصيلها
مؤخرا ،مشرية إىل أنها ال تزال تعاني نفسيا بسببها وتعجز عن
جتاوزها حتى اللحظة.
وتعقب لوريندانا اليت تعيش يف خبارست على ذلك قائلة..
"أشعر باهللع لقيامه (والدها) باالنتحار ،وينتابين حزن شديد ،كما
أشعر باألسف ألننا مل نتحدث عن هذا األمر".

االعالن عن وفاة املغين اليوناني األشهر
دمييس روسوس
أعلن يف أثينا عن وفاة املغين اليوناني األشهر دمييس روسوس يف
الساعات األوىل من اإلثنني  26يناير  ،2015وذلك عن عمر  68عاما،
علما أن الصحف احمللية مل تشر حتى اآلن إىل أسباب الوفاة.
ولد دمييس روسوس ،وامسه احلقيقي آرتيميوس فينتوريس روسوس،
يف  15يوليو/متوز  1946يف مدينة اإلسكندرية املصرية ،وترعرع يف
كنف أسرة يونانية موسيقية ،إذ كانت والدته اإليطلية األصل مغنية،
فيما كان والده اليوناني عازفا على الغيتار الكالسيكي.
بدأ دمييس روسوس حياته الفنية يف الـ  15من عمره بهدف كسب
املال ،وذلك بعزفه مع فرق اجلاز يف احلانات واملطاعم والفنادق.
انتقل الفنان الشاب يف عام  1968إىل باريس بصحبة فرقة "Aphrodites
 "Childاليت أسسها مع املوسيقار اليوناني الكبري فانغيليس ،احلائز
الحقا على أوسكار أفضل عمل موسيقي عن فيلم "عربات النار" يف
عام .1981
حققت الفرقة املوسيقية جناحا ملحوظا يف فرنسا ،ال سيما بعد إصدارها
أغنية "."Rain&Tears
ظل روسوس يعمل يف الفرقة مع فانغيليس ولوكاس سيديراس حتى
عام  ،1971حني قرر االنفصال عن الفرقة ومواصلة مشواره الفين
منفردا ،ليشهد النور ألبومه " "On The Greek Side of My Mindيف
نهاية العام ذاته.
يعترب دمييس روسوس أحد أشهر املوسيقيني واملغنيني اليونانيني
الذين حققوا شهرة عاملية واسعة ،بفضل إبداعاته وأغانيه اليت أداها
باللغات اإلنكليزية واليونانية والفرنسية وغريها ،من بينها "Goodbye
 "my Love, Goodbyeو" "From Souvenirs to Souvenirsو"Forever and
 ،"Everوكذلك أغنية " "far awayاليت تعترب مبثابة البوابة اليت أدخلت
الفنان اليوناني إىل العامل العربي ،سيما وأن إيقاع األغنية شرقي
بامتياز.
عاش روسوس جتربة استثنائية يف عام  1985عندما وقع ضحية اختطاف
طائرة ،حيث احتفل خاطفوه معه بعيد ميالده أثناء فرتة احتجازه كرهينة
فريدة من نوعها ،ومن ثم ُأطلق سراح مجيع الرهائن من دون مقابل.
يوصف صوت دمييس روسوس بأنه من األصوات املميزة اليت يصعب
خلطها بأي صوت آخر ،كما أنه جنح خبلق أسلوب فين خاص به جيعل
ألغانيه وموسيقاه نكهة وطابعا متميزين .وقد أحيى الفنان الراحل
الكثري من احلفالت يف خمتلف مسارح العامل ،كما شارك يف مهرجانات
يف بلدان عربية ،أوهلا مصر اليت احتضنت طفولته.
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تتــمات

بوتني يستدعي قوات االحتياط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بوتني قوات االحتياط إىل معسكرات التدريب .وقد محلت اخلارجية
الروسية حتمل كامل املسؤولية عن تدهور األوضاع يف أوكرانيا.
فقد وقع الرئيس الروسي فالدميري بوتني مرسومًا الستدعاء قوات
االحتياط إىل معسكرات التدريب .من جهة ثانية محلت اخلارجية
الروسية الواليات املتحدة كامل املسؤولية عن تدهور األوضاع يف
أوكرانيا.
وحذر الناطق باسم اخلارجية الروسية ألكسندر لوكاشفتيش واشنطن
من تسليح أوكرانيا قائ ًال إن هذا السالح سيستخدم لقتل الرعايا
الروس .وأضاف إن روسيا ستعد أي قرار أمريكي بتقديم أسلحة
فتاكة ألوكرانيا تهديدًا لألمن الروسي.
وأفاد مدير مكتب امليادين يف موسكو بأن تطور املشهد امليداني
يف جنوب شرق أوكرانيا بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية خصوصًا
بعد فشل اجلولة األخرية من املفاوضات وتبادل االتهامات بني طريف
النزاع ،فض ًال عن استخدام القوات األوكرانية كافة أنواع األسلحة
لقصف املدن واملناطق بعد فقدانها زمام املبادرة ،كل ذلك حدا
باخلارجية الروسية إىل اتهام أوكرانيا باستخدام أسلحة توازي أسلحة
الدمار الشامل من حيث قدرتها التدمريية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصرحيات وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي وأخرى نقلت أوساط البيت األبيض حول احتمال تزويد
واشنطن أوكرانيا بأسلحة فتاكة.
وقال كريي من كييف إن «العدوان الروسي» وفق تعبريه ،هو أكرب
تهديد ألوكرانيا مطالبًا موسكو بااللتزام الفوري بوقف إطالق النار.
وأضاف أن الواليات املتحدة ال تسعى إىل املواجهة مع روسيا.
ومن املمكن للخطوة الروسية ،اليت تأتي ردًا على قرارات الناتو
العسكرية يف املنطقة وانسجامًا مع العقيدة اليت وقعها بوتني مؤخرًا،
أن تزيد منسوب التوتر يف العالقات بني موسكو من جهة وكل من
واشنطن بشكل خاص وحلف مشال األطلسي من جهة ثانية ،إال أنها
تبقى مبثابة رسالة مفادها بأنه يف حال ذهاب الواليات املتحدة باجتاه
التصعيد فإن لدى روسيا األدوات والوسائل ملواجهة هذا التحدي.

قمة ثالثية يف الكرملني

وعلى وقع تصاعد اللهجة بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية على
خلفية األزمة يف شرق أوكرانيا تتحرك كل من باريس وبرلني للتسويق
ملبادرة من أجل حل األزمة ،حيث ينتظر بعد حمطة هلما يف كييف ،أن
ينتقل كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند واملستشارة األملانية
أجنيال مريكل لعقد قمة مع الرئيس الروسي يف الكرملني.
تصاعد اللهجة األمريكية ضد موسكو والرد الروسي عليها جاءا عقب
اإلعالن عن قمة ثالثية روسية أملانية فرنسية يف الكرملني لبحث
مبادرة تقدمت بها باريس وبرلني حلل أزمة أوكرانيا .وقد أعلن كل
من االحتاد األوروبي وحلف مشال األطلسي دعمهما املبادرة .فيما
أكد الرئيس الفرنسي معارضته تسليح كييف ،مشريًا إىل أن بالده
ال توافق على انضمام أوكرانيا إىل حلف مشال األطلسي .وقبل قمة
الكرملني يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند واملستشارة األملانية
أجنيال مريكل العاصمة األوكرانية.
وتشهد كييف حراكًا سياسيًا كبريًا بدءًا بزيارة وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي ولقائه الرئيس األوكراني واملسؤولني اآلخرين وصو ًال إىل
كل من هوالند ومريكل» معتربًا أن «زيارة كريي جاءت لدعم املوقف
األوكراني يف مواجهة روسيا مبا يوحي وكأن موسكو هي اليت تقاتل
يف شرق أوكرانيا».
والعنوان األساسي للمبادرة الفرنسية األملانية اليت ستعرض على
الرئيس برتو بوروشينكو قبل عرضها على بوتني ،هي وحدة األراضي
األوكرانية ،متحدثًا عن بوادر انفراج سياسي يف األزمة رغم أجواء
التصعيد العسكري على األرض خالل الشهر املاضي بفعل املوقف
األوروبي.
وكان التباين بني موقفي االحتاد األوروبي وواشنطن من األزمة
األوكرانية املوقف يف األيام األخرية ،مشريًا إىل إلغاء املستشارة
األملانية مؤمترها الصحايف املخصص لزيارتها إىل واشنطن من أجل
التحضري للزيارة املشرتكة مع الرئيس الفرنسي إىل كييف ومن ثم
إىل موسكو.
وما زال من املبكر احلديث عن خطة سالم بالرغم من وجود أجواء توحي
حبصول شيء ما ،ال سيما أن الزيارة أتت مفاجئة وغري منسجمة مع
مواقف برلني السابقة( .مزيد التفاصيل ص )8

استشهاد  10مدنيني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وقت وسع فيه اجليش السوري يف احلسكة من نطاق سيطرته على
قرى الريف اجلنوبي واجلنوب الشرقي من احملافظة.
يف هذا الوقت اعلن اجليش السوري عن ان وحداته تتقدم باجتاه قرى
الوطواطية ومجو ومزرعة مجو ومساحات واسعة من قرية باب اخلري
وتسيطر عليها بعد اشتباكات مع مسلحي داعش.
اجليش السوري عمد بعد ذلك اىل تركيز نقاط استناد جديدة يف
تلك املناطق حيث بات على مقربة من فوج امليلبية الذي سيطر عليه
مسلحو داعش يف الرابع والعشرين من متوز يوليو املاضي ،ومن مركز

جتميع األقطان وصوامع حبوب امليلبية ما يسهل عليه التقدم حنو مقر
الفوج الحقا.
وقد تزامن هذا التقدم مع تعزيز اجليش النقاط الدفاعية يف ريفي
احلسكة الغربي والشرقي وسط قصف مدفعي كثيف ،يواصل اجليش
السوري عربه الضغط على مقاتلي داعش يف قرى باب اخلري واخلمائل
ومفرق صديق وفوج امليلبية ،إضافة إىل استهداف خطوطهم اخللفية
يف الشدادي وريفها بهدف قطع طرق إمدادهم واحلد من حركتهم،
مستفيدا من انضمام املئات من أبناء تلك املناطق إىل صفوف القوى
املساندة له ،إضافة اىل حاالت الفرار واالنكسار واالنشقاقات يف
صفوف التنظيم وآخرها فرار عناصر حاجز الطقطاقة جنوب احلسكة
وكذلك فرار عشرة من عناصره يف مدينة الشدادي.

غارات اردنية على الرقة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الطائرات اليت ّ
حتلق يف الفضاء أنهت غارات على معاقل «داعش»
يف الرقة .وأكد التلفزيون الرمسي النبأ ،يف حني شدد الرئيس
باراك أوباما على أن «داعش عصابة قتل متارس الرببرية باسم الدين
وتستخدمه سالحًا».
وعلم يف وقت متقدم مساء أمس االول أن السلطات األردنية أطلقت
منظر التيار السلفي عصام الربقاوي املعروف بـ»أبو حممد املقدسي»،
وأن هذه اخلطوة جاءت بعد شهر على مفاوضات حثيثة أجراها األخري مع
تنظيم «داعش» لالفراج عن الطيار معاذ الكساسبة يف مقابل إطالق
العراقية االنتحارية ساجدة الريشاوي وآخرين .وأعدمت السلطات
األردنية ساجدة بعدما أعدم التنظيم الكساسبة حبرقه حيًا.
وعلم أيضًا أن املقدسي كان تواصل مع «أبو حممد العدناني» ووجه
رسالة إىل أبو بكر البغدادي إلمتام صفقة إطالق الطيار ،لكن حماوالته
باءت بالفشل.
وأوضح «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» أن مقاتالت التحالف
العربي -الدولي شنت حنو  20غارة قرب الشدادي ،معقل تنظيم
«داعش» يف ريف احلسكة اجلنوبي .كما استهدفت مناطق أخرى جنوب
احلسكة ،وسط أنباء عن خسائر بشرية .وأشار إىل مساع «انفجارات يف
منطقة اهلول يف ريف املدينة من دون معلومات عن طبيعتها».
على صعيد متصل ،قالت مصادر أردنية إن قطعات عسكرية حتركت
باجتاه احلدود العراقية ،واختذت مواقع يف منطقة رويشد املقابلة ملدينة
طريبيل يف األنبار ،وأضافت أن هذه التحركات مل تكن معهودة.
وجاء يف بيان رمسي أردني مقتضب ،أن امللك عبداهلل زار بعد ظهر
أمس االول القيادة العامة للقوات املسلحة ،واستمع إىل عرض
للغارات على مواقع لـ «داعش» ومراكزه.
وكان والد الكساسبة قال يف كلمة أمام العاهل األردني واملعزين:
«ولدي ذهب من تلقاء نفسه لضرب التطرف واإلرهاب ،ومشاركته
األخرية يف احلرب مل تكن املرة األوىل».
وأضاف« :كل أسرتي فداء للملك والوطن ،ومعاذ الذي انتقل اىل رمحة
اهلل تعاىل شهيدًا كان يقوم بواجبه يف الدفاع عن الوطن والشعب
األردني يف مواجهة قوى اإلرهاب والتطرف».
وزاد« :الوطن أغلى من اجلميع ،ومحايته واجب على كل صغري وكبري،
خصوصًا يف زمن احملن».
وكان العاهل األردني عقد فور عودته إىل عمان االربعاء ،بعدما قطع
زيارته لواشنطن ،اجتماعًا مع كبار القادة العسكريني ،وقال إن «دم
الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة لن يذهب هدرًا ،ورد األردن
تعرض له ابنه الغالي من عمل
وجيشه العربي املصطفوي على ما ّ
إجرامي وجبان ،سيكون قاسيًا».
إىل ذلك ،أكد الناطق باسم احلكومة حممد املومين ،أن األردن «سيكثف
جهوده مع أعضاء التحالف الدولي لوقف التطرف واإلرهاب ولتقويض
تنظيم داعش والقضاء عليه».
وتعكس هذه التصرحيات حجم مشاركة األردن يف التحالف ضد
«داعش» وأجواء احلرب يف البالد.
يف واشنطن ،قال أوباما أمس االول ،إن «داعش عصابة قتل شريرة
وحشية ترتكب أعما ًال همجية ال توصف» .وأضاف خالل إفطار سنوي
تصحبه صالة« :أعمال العنف األخرية يف باريس وباكستان وسورية
وأماكن أخرى يف أحناء العامل ،تظهر أن العقيدة والدين ميكن حتريفهما
واستخدامهما سالحًا».
وزاد أن مسلحي «داعش يرهبون أقليات دينية مثل األيزيديني
ويعمدون إىل اغتصاب النساء كسالح يف احلرب ويزعمون امتالك
ناصية السلطة الدينية».
وتوقع رئيس جملس النواب األمريكي جون بونر أن يطلب أوباما
إذنًا من الكونغرس إلرسال قوات برية إىل العراق حملاربة «داعش»،
ومل يستبعد املوافقة على الطلب بعد نقاشات مستفيضة .وطالب
«الرئيس مبخاطبة الشعب األمريكي ووضعه يف الصورة».

بدء محلة ازالة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
احلملة اليت انطلقت صباحا وشاركت فيها ورش من بلدية طرابلس
وعناصر قوى االمن .وبعد جولته قال احملافظ ،أن احلملة بدأت ولن
تنتهي حتى إزالة كل املخالفات والشعارات واالعالم احلزبية ،باستثناء
العلم اللبناني الذي سيبقي مرفرفا يف كل املناطق .ولفت اىل أن
أهالي طرابلس وكل الشمال يريدون رؤية مدنهم وبلداتهم نظيفة من

الشعارات.
وجنوبا ،أزال حزب اهلل جمسمًا حيمل صورًا لعدد من الشهداء ،يف
منطقة احلسبة عند مدخل صيدا اجلنوبي ،وبدأ محلة ازالة الالفتات
والشعارات واالعالم احلزبية يف حارة صيدا .واكد مسؤول حزب اهلل
يف املدينة الشيخ زيد ضاهر ان التزاما مبقررات احلوار بني االخوة
يف تيار املستقبل وحزب اهلل ،متت اليوم ازالة اجلدارية املوجودة عند
مدخل صيدا اجلنوبي ،كما باشرنا حبملة ازالة الشعارات احلزبية والصور
واالعالم يف بلدة حارة صيدا بعد تبلغنا بشموهلا ضمن هذه احلملة.
واعترب تيار املستقبل ان ازالة الشعارات هي اوىل النتائج العملية
للحوار الدائر بني تيار املستقبل وحزب اهلل وذلك يف حماولة لتخفيف
منسوب التوتر املذهيب .واعتربتها مصادر عني التينة ترمجة فورية
ملقررات احلوار تدل على وضع اسس عملية ملرحلة توافقية مقبلة.
وقال النائب يف كتلة املستقبل حممد احلجار ان اخلطوات اليت يتم
تنفيذها مثل ازالة الشعارات والصور هي احد اشكال تنفيس هذا
االحتقان الداخلي املوجود ،لكن هناك خطوات اكثر فعالية مطلوب
اجنازها غري ازالة الصور والشعارات احلزبية.

تعازي بالطيار االردني

اىل ذلك استمر امس االول توافد الشخصيات والوفود اىل السفارة
االردنية يف بريوت لتقديم التعازي باستشهاد الطيار األردني معاذ
الكساسبة .وزار السفارة وفد ميثل كافة الطوائف اللبنانية والتقى
بالسفري االردني نبيل مصاروة.
ونظم طالب حزب الوطنيني األحرار ،مساء امس االول ،أمام السفارة
األردنية يف بعبدا ،مسرية ختللها اضاءة مشوع ،استنكارا جلرمية قتل
الطيار األردني معاذ الكساسبة .والتقى املشاركون يف املسرية السفري
األردني نبيل مصاروة ،الذي شكرهم على موقفهم واستنكارهم مقتل
الكساسبة.
وقد تواصلت أمس االول املواقف املنددة جبرمية احراق الطيار ،وقال
نائب رئيس اجمللس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبد األمري
قبالن ان اجلماعات التكفريية ختدم املشروع الصهيوني يف االهداف
والوسائل واملنطلقات ،مبا يؤكد ان االرهاب صناعة استعمارية عنصرية
تقوم على مبدأ ارعاب الناس مبنأى عن انتماءاتهم الدينية واملذهبية
بغية قهرهم واخضاعهم الرادة جمرمة تستبيح حرمة االنسان وكرامته
وحريته( .مزيد من التفاصيل ص )5

اللقاء الروحي الصيداوي :لتعزيز احلوار توصال
اىل انتخاب رئيس
عقد اللقاء الروحي الصيداوي اجتماعه الدوري يف مطرانية صيدا
املارونية بدعوة من املطران الياس نصار ،ويف حضور املفتيني
الشيخ سليم سوسان والشيخ حممد عسريان ،واملطارنة ايلي حداد
والياس كفوري.
ويف ختام اللقاء اصدر اجملتمعون بيانا تاله املطران الياس نصار،
استنكر فيه تصاعد العنف يف املنطقة ،منددا باالرهاب املتمادي
ال سيما ما حيصل من تقاتل واقتحامات مسلحة وتفجري يف لبنان
وسوريا والعراق واخرها اهلجوم على اجليش اللبناني يف جرود
رأس بعلبك والتعدي االسرائيلي على السيارتني يف القنيطرة
والتفجري االرهابي الذي اصاب حافلة تقل حجاجا اىل العتبات
الدينية يف سوريا.
واعرب القاء عن تضامنه مع اهالي الضحايا الربيئة اليت سقطت يف
هذه اهلجمات ومع اجلرحى املشردين .وتقدم بالتعازي اىل عوائل
الشهداء العسكريني واملدنيني واىل قيادة اجليش اللبناني.
ومثن اللقاء التضحيات الكبرية اليت يبذهلا اجليش اللبناني وسائر
القوى االمنية يف الدفاع عن امن الشعب اللبناني على احلدود ويف
الداخل ،مطالبا املسؤولني العمل للحصول على مساعدات نوعية
من عدة وعتاد للمؤسسات العسكرية وكذلك احلكومة اللبنانية
مواصلة جهودها من اجل اطالق العسكريني املخطوفني.
واذا نوه اللقاء بالدور االجيابي الذي تطلع به احلكومة اللبنانية يف
معاجلة الشؤون الوطنية برغم الفراغ احلاصل ،طالب املسؤولني
بذل املزيد من اجلهود وتعزيز احلوار فيما بينهم من اجل البلوغ اىل
تفاهم على انتخاب الرئيس العتيد القادر ان حيفظ الدستور ويطبق
القوانني ويفعل املؤسسات احلكومية ويرعى نشوء قانون انتخابات
نيابية عادل ومتطور ويقارب فيما بني الشرائح اللبنانية.
كما نوه اللقاء بالوزراء الذين يفعلون عمل وزاراتهم وجيتثون
الفساد احلاصل يف االدارة والذي يرمي بتبعاته على املواطنني،
متمنيا على مجيع الوزراء التعاون املخلص فيما بينهم لتؤتي
نشاطاتهم باخلري على مجيع املواطنني اللبنانيني وكذلك ايالء
القضايا االجتماعية واخلدماتية رعاية اكرب لكي تتأمن للشعب
اخلدمات الالزمة اليت تسهم يف تسهيل اموره.
واكد اللقاء على اجواء التسامح الديين والعيش الواحد واالنفتاح
الذي تعيشه مدينة صيدا واجلوار ،واثنى على عمل الفعاليات
الصيداوية وتعاطيها مع ملفات املدينة وامللفات الوطنية مبسؤولية
وحكمة جلهة احملافظة على اولوية السلم االهلي والتضامن
والتعاون فيما بني اهل املدينة واجلوار كما تساهم يف التواصل
مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية يف خميم عني احللوة الذين هم
على مستوى عال من الوعي واملسؤولية لتفعيل احلوار فيما بينهم
بغية جتنيب املخيم اية خضة امنية تسبب الضرر للمخيم ولصيدا
على السواء.
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صحة ومجتمع

نصائح حلياة جـنـسية أفضل

يعترب اجلنس سالحا ذا حدين ،فهو وسيلة جذب أو نفور ،هلذا
جيب أن تعلم كل زوجة كيفية وأوقات ممارسته.
وهذه بعض النصائح اليت تساعد الزوجات يف احلصول على حياة
جنسية أفضل:
اللياقة البدنية :للرياضة فوائد ال حتصى ،فهي تساعد يف احلفاظ
على اللياقة والنشاط البدني ،مما يزيد من الكفاءة يف النشاط
اجلنسي ومستوى األداء ،وكذلك زيادة الرغبة واالستعداد للجماع
املنتظم.
متارين خاصة :يفضل ممارسة متارين خاصة باألعضاء الداخلية،
من شد وإرخاء ،وانقباض وانبساط ،عدة مرات لتقوية العضالت
اخلاصة بالعملية اجلنسية.
الغذاء :بعض األغذية واملشروبات حمفزة لإلثارة والرغبة اجلنسية
لدى املرأة ،كاملأكوالت احلارة والشطة والعسل والقرفة ،وال
ينصح باألكل والشبع قبل موعد اجلماع لعدم اإلصابة بالكسل
واخلمول.
الكم أم الكيف :االستمتاع باجلنس أهم بكثري من عدد مرات
املمارسة يف اليوم الواحد أو يف األسبوع ،فهو إهدار للطاقة
ومطفيء للرغبة ،ومرة واحدة بأداء رائع أهم من الكثرة اململة.
لذلك جيب أن يكون اجلنس:
* رغبة مشرتكة وحقيقية وليس طقوسا يومية.
* ال جيب حتديد املوعد وال الزمان وال عدد املرات.
* اجلماع ليس استعراضا ملواهب وقدرات اصطناعية.
التغيري :من احملبذ تغيري املظهر اخلارجي بني احلني واآلخر ،فلون
الشعر وقصته ومالبس النوم كلها تفاصيل تزيد الكثري إىل
احلياة اجلنسية.

مشروبات ساخنة ُتذيب الدهون سريعا
تعد ظاهرة البدانة احدى املشاكل اليت تؤرق الكثريين وقد قدم
خرباء التغذية جمموعة من املشروبات الساخنة تساعد على اذابة
الدهون...
ومن بني هذه املشروبات:
الشاي األخضر:
إىل جانب احلد من خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب ،فإن
الشاي األخضر حيتوي على مضادات األكسدة ،اليت تساعد يف تقليل
الدهون يف البطن ،كما ميكن ملا حتويه من مركبات أن يعمل على
زيادة حرق الدهون أثناء التمارين الرياضية.
خمفوق الشوكوال الداكنة:
يعمل خمفوق الشوكوال الداكنة الساخن على تقليل وزنك عن طريق
تناوله يف الصباح بديال عن اإلفطار أو يف املساء بديال عن العشاء،
فهو رغم احتوائه على عدد من السعرات احلرارية املتوسط ،إال أنه
يعمل على الشعور باالمتالء ومينع الشخص من تناول املزيد من
الطعام مما يؤدي لتخفيض الوزن.
الليمون الساخن:
من أكثر املشروبات الصحية ،حيث املاء الساخن مع الليمون هلما
مفعول السحر يف حرق الدهون ،خاصة عند تناوله قبل الوجبات أو
عند االستيقاظ ،وكذلك يعمل على تنظيف املعدة ،كما يعمل الليمون
كمضاد لألكسدة ،ومطهر للجسد.
القرفة:
تعمل كمادة مضادة لألكسدة لتخفض نسبة الـ"الشوارد احلرة" ،يف
اجلسم ،وهي تعمل على حتسني اهلضم كذلك وحرق الدهون.
الشاي األسود:
مثل القرفة يتميز الشاي األسود باحتوائه على املواد املضادة
لألكسدة ،واليت تقلل من زيادة الوزن وحترق الدهون ببساطة ،كما
أنه يقلل من الشعور باجلوع.
القهوة:
القهوة اخلالية من السكر تعمل على ختفيض الوزن بشكل كبري،
عن طريق حتفيز توليد احلرارة يف اجلسد ،الذي يسخن اجلسم ويعزز
األيض مما يقلل الوزن.

خطوات لتنظيف الرئتني بـ 3أيام فقط نصائح سحرية للتغلب على انتفاخ البطن

مشاكل الرئتني ختتلف من شخص إىل آخرمشاكل الرئتني ختتلف
من شخص إىل آخر
يعاني البعض من مشاكل يف الرئتني من دون أن يدخنوا سيجارة
واحدة يف حياتهم يف وقت ال يعاني بعض املدخنني من هذه
املشكلة بالرغم من سنوات طويلة أمضوها بالتدخني.
وال شك أن مشاكل الرئتني ختتلف من شخص إىل آخر ،إال
أن اتباع بعض اخلطوات السهلة لتنظيف هذا العضو احليوي يف
اجلسم خالل  3أيام فقط من شأنه أن يفيد اجلميع ،مدخن وغري
مدخن:
 قبل يومني من بدء عملية تنقية الرئتني ،من املهم جدا االبتعادعن منتجات األلبان ألن اجلسم حباجة إىل التخلص من مسوم هذه
املنتجات قبل تنقية الرئتني.
 قبل يوم من احلمية الغذائية عليك شرب كوب من شاي األعشابمباشرة قبل اخللود إىل النوم ألن ذلك من شأنه إخراج السموم
من األمعاء.
 انقعوا حبتني من احلامض يف  300ملم من املاء قبل تناولوجبة الفطور.
 اشربوا  300ملم من عصري الغريب فروت أو األناناس ألنهاحتتوي على مضادات أكسدة طبيعية حتسن اجلهاز التنفسي.
 اشربوا  300ملم من عصري اجلزر الطبيعي بني وجبيت الفطوروالغداء .يساعد اجلزر على إنتاج مادة القلوي يف الدم خالل األيام
الثالثة من تنقية الرئتني.
 اشربوا  400ملم من عصري غين بالبوتاسيوم خالل وجبة الغداءألنه يعمل كمنشط لتنظيف اجلسم.
 اشربوا  400ملم من عصري التوت الربي قبل النوم ألنه يساعدعلى مكافحة البكترييا يف الرئتني واليت تسبب االلتهابات.
 مارسوا الرياضة بانتظام قوموا باالستحمام مباء ساخنة يوميا ملدة  20دقيقة فهذا يساعداجلسم على خسارة املواد السامة من خالل التعرق.
 ضعوا  5إىل  10قطرات من خالصة األوكالبتوس يف وعاء مناملاء املغلية ،ثم ضعوا رأسكم فوق خبار اخلليط وغطوه مبنشفة
وتنشقوا البخار حتى تنخفض حرارته.
من خالل هذه اخلطوات البسيطة ،ميكنكم تنظيف الرئتني خالل
ثالثة أيام فقط واحلفاظ على صحة جيدة.

اهلاتف الذكي خيزن البكترييا كما االرقام!
اتضح للعلماء ان عدد البكرتيا املوجودة على سطح اهلاتف الذكي
يفوق بـ  18مرة عددها املوجود يف املرحاض.
لذلك ،حسب رأيهم ،يتعني على صاحب اهلاتف الذكي أن يغسل
يديه جيدا بعد ملسه األشياء املختلفة ،وبعدها ميكنه استخدام هاتفه،
وذلك ملنع انتقال البكرتيا من تلك األشياء اىل اهلاتف.
وأوضح العلماء الربيطانيون الذين أجروا الدراسة ،أن بني هذه البكرتيا
تلك اليت ال تشكل خطورة على صحة اإلنسان ،إضافة اىل تلك اليت
تسبب مشاكل صحية كبرية.
ويقول العلماء ،إن قسما من البكرتيا اليت تعشعش على سطح اهلاتف
ميكن أن تسبب الطفح اجللدي ،وقد تصيب الدم أيضا
وملعرفة نوع البكرتيا اليت تعشعش على سطوح اهلواتف ،وضع طالب
قسم البكرتيولوجيا يف اجلامعة هواتفهم يف
أوان خاصة تسمى "أواني
ٍ
بيرتي" حيث الظروف مالئمة لتكاثر البكرتيا.
وبعد مضي ثالثة أيام اتضح أن عدد البكرتيا أكثر من عددها على
مقبض السيفون يف املرحاض الرجالي بـ  18مرة .أغلب البكرتيا
كانت من نوع املكورات العنقودية الذهبية اليت تعشعش على سطح
اجللد ،الذي يف حالة إصابته جبرح ما فإن هذه البكرتيا تدخل اجلسم
مسببة أمراضا خطرية معدية.

الكرش
وانتفاخ البطن
أكثر
من
األمور املزعجة
اليت تكرهها
املرأة خاصة
عندما ترغب
ارتداء
يف
نها
فستا
ا أل سو د
املفضل يف
السهرة أو ما
ينتج
شابه!
انتفاخ البطن
اتباع
عن
بعض العادات
ا لغذ ا ئية
اخلاطئة مثل
التهام الطعام دون مضغه جيدا أو النوم مباشرة بعد األكل أو
تناول كميات كبرية من املاء مع وجبة الطعام .ولكن ال تقلقي
عزيزتي ،فيمكنك عن طريق اتباع بعض اخلطوات والنصائح
الصحية التغلب على مشكلة البطن املنتفخة وارتداء ما حيلو لك
من مالبس دون اخلوف من أن يبدو مظهرك سيئا.
 -١واحدا من أهم أسباب انتفاخ املعدة ،الشعور باإلمساك أو
حماولة حبس البول لفرتة طويلة .إذا كنت تعانني من اإلمساك،
فهذا يعين أنك حباجة إىل تناول كميات أكرب من الفاكهة
واخلضروات واأللياف الطبيعية .ويفضل أيضا شرب كثري من
السوائل للتخلص من اإلمساك سريعا .ومن النصائح املفيدة جدا
يف منع حدوث اإلمساك ،تناول مشروب القهوة أو عصري الربتقال
املدرة للبول.
مع وجبة اإلفطار فإنهما من املشروبات
ّ
 -٢من األمور األخرى اخلاطئة اليت نقع فيها مجيعا هي مضغ
الطعام بشكل سريع وهو ما يتسبب يف حدوث انتفاخ البطن.
احرصي على تناول الطعام ببطء فإن هذا يساعد اجلهاز اهلضمي
على القيام بوظيفته بسهولة وحتفيز وصول السوائل إليه لكسر
جزيئات الطعام.
 -٣جتنيب متاما شرب املاء أو املشروبات الغازية أثناء تناول
الطعام أو بعده مباشرة حيث أنها تبطئ من عمل اجلهاز اهلضمي
يف تفتيت الطعام مما يصيبك بانتفاخ البطن أو الكرش .يفضل
البدء يف تناول املشروبات بعد الوجبة بعشرين دقيقة.
 -٤اختيار الوقت املناسب لتناول وجبتك من األمور املهمة أيضا
لتجنب انتفاخ املعدة .فعلى سبيل املثال جيب االبتعاد عن تناول
الوجبات الدمسة ليال قبل النوم ،فلن تقوم املعدة حبرقها بكفاءة
مقارنة بالصباح .من املعروف أن اجلهاز اهلضمي والكبد حيتاجان
إىل طاقة كافية للقيام لعملية حرق السعرات احلرارية وهو ما لن
يتوفر بالطبع عندما يتهيأ اجلسم للخلود إىل النوم .يكفي على
العشاء تناول أطعمة خفيفة مثل املوز أو الزبادي فهو سيؤدي
الغرض دون أن يسبب مشكالت باملعدة.
 -٥األطعمة الغنية بالسكريات والزيوت والدهون حتفز اجلسم
على ختزين كميات كبرية من املاء بدال من التخلص منه وامتالء
املعدة بالغازات مما قد يسبب انتفاخ البطن .لذا احرصي دوما
على استبدال هذه األطعمة بالسلطات والفواكه واملاء الطبيعي
لتحسني عمل اجلهاز اهلضمي واحلفاظ على صحة اجلسم.

خضار تزيد من التهاب املفاصل
أفاد موقع "تروث أبوت أبز" عن وجود بعض اخلضار اليت تزيد
من حدة التهاب املفاصل لدرجة شديدة ،وهي اخلضار اليت تنتج
مركبًا يعرف بـ"سوالنني" ،وأبرزها البطاطا والبندورة والباذجنان
والفلفل.
ولفت إىل أن هذه اخلضار حتديدًا تؤثر سلبًا على الشخص الذي
يشكو من التهاب املفاصل بسبب هذا املركب الذي يلحق ضررًا
حبركة أيض الكالسيوم باجلسم.
وأوضح أن هذا املركب قد يتسبب بتكون الكالسيوم يف املفاصل
واألربطة واألوتار والغضروف ،ما يقود إىل التهاب وآالم ،مع
العلم أن التأثري يكون أسوأ عند من يعانون أساسًا من التهاب
املفاصل.
ولفت إىل أن ال داعي لالمتناع نهائيًا عن تناول هذه اخلضار،
وإمنا التقليل منها.
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متفرقات

ابتكارات يف مؤمتر « »CESجتعل عام  2015عام الثورة التكنولوجية
الثورة التكنولوجية أصبحت
تطال كل مناحي احلياة وشتى
اجملاالت ،ومل تعد تتعلق مبجال
األعمال فقط ،ولكن أصبحت
تلمس حياة كل شخص يف
العامل ،ويف هذا اإلطار ينظم
كل عام مؤمتر «Consumer
 Electronics Show «CESالذي
تتبارى فيه كل الشركات يف
العامل لتقديم حلول وتطبيقات
ذكية تستفيد منها البشرية
كلها ،ويتم تنظيمه يف مدينة
الس فيجاس األمريكية ،ويعترب
هذا املؤمتر أهم مؤمتر بعد إلغاء
معرض كومدكس الذي كان
ميثل املنافس الوحيد يف تلك
املعارض واملؤمترات؛ فمنذ بدأ
هذا املؤمتر سنة  1967وهو
ميثل حلقة وصل بني شركات
التقنيات احلديثة واملستهلكني.
ومنذ هذا احلني أزيح الستار عن
عمالقة يف هذا اجملال ،منهم
شركة  ،Appleو ،Googleو
ً
أيضا
وشهد
،Microsoft
سقوط العديد من الشركات
اليت مل تستطع جماراة األفكار
واالبتكارات اليت تعرض كل
عام مبثيل يضاهيها.
وما يثري الدهشة عدم مشاركة
 Microsoftهذا العام يف املؤمتر،
وهو دليل على عدم وجود منتج
مبتكر يسمح هلا باملشاركة
على الرغم من مشاركة معظم
منافسيها التقليديني مثل Sony
 play) stationالذي تنافسه
 Microsoftمبنتجها.) Xbox
ً
ملحوظا
تطورا
 2015 CESشهد
ً
ودخول العديد من اجملاالت اليت
مل تكن متواجدة بشكل أساسي
يف كل املعارض السابقة ،وال
ميكن حصر كل تلك االبتكارات،
ولكن بعضها جذب االنتباه
وفرض على كل زوار املعرض
والتغطية اإلعالمية أن تربز تلك
االبتكارات ،وسنتناول يف هذا
املقال أبرز  10ابتكارات يف
خمتلف اجملاالت ،كل منها يعترب
نقلة يف جماله.
– جمال الواقع االفرتاضي
«»Virtual Reality
حماكي Razor OSVR
اخليال حقيقة:

جيعل

اآلن أصبح التعايش مع األلعاب
والتطبيقات اليت حتتاج االهتمام
بكل التفاصيل احمليطة حقيقة،
وذلك عن طريق احملاكي للواقع

االفرتاضي الذي جيعلك تدخل
هذا الواقع االفرتاضي مبنظار
مرئي ذي أبعاد ثالثية ،ونقاء
صورة كامل  ،Full HDوصوت
يعمل بنظام الـ ،Dolby Stereo
وبذلك تصبح منعز ً
متاما عن
ال
ً
الواقع احمليط بك ،وتدخل يف
العامل االفرتاضي دون الشعور
بأي مشاكل تقنية أو مؤثرات
خارجية من شأنها أن تفصلك
عن التطبيق الذي متارسه،
ومن مميزات  OSVRأنه ينتمي
للربجميات مفتوحة املصدر اليت
من شأنها التعامل مع كافة
األجهزة أو التطبيقات دون أي
مشاكل.
 جمال اهلواتف الذكية «Smart»Phones
 2 LG Flexتسبق منافسيها يف
جمال اهلواتف املرنة:
قامت شركة  LGباإلعالن
عن هاتفها اجلديد 2 LG Flex
ليصبح هو اجليل اجلديد من
اهلواتف القابلة لالحنناء ،وهي
التكنولوجيا القادمة بقوة .أما
على صعيد مواصفات اهلاتف
فقد حصل على املعاجل األخري
من فئة  810 Snapdragonمثاني
النواة بتقنية  64بت ،باإلضافة
إىل ذاكرة عشوائية  2جيجابايت
من فئة  DDR4مع كامريا خلفية
 13ميجا بكسل ،وفالش ثنائي
باإلضافة إىل دعم اتصال
 LTEبسرعة  300ميجابايت
يف الثانية الواحدة .شاشة
اهلاتف جاءت بتقنية OLED
وحبجم  5.5بوصة؛ مما يوفر
كثافة  403بكسل لكل إنش،
اهلاتف يأتي ببطارية بقوة 3000
مللي أمبري؛ مما يوفر وقت
الئق الستخدام هاتف بتلك
ً
أيضا
املواصفات واإلمكانيات،
يتوفر هاتف إل جي 2 G Flex
بذاكرة ختزينية  16جيجابايت
و 32جيجابايت ،مع إمكانية
إضافة كارت ذاكرة MicroSD
ببساطة ،وبالطبع مع نظام
أندرويد بأحدث إصداراته.
 جمال األلعاب اإللكرتونية«»Gaming Solutions
 Mad Catz Lynxاجليل اجلديد
من ذرع التحكم يف األلعاب
اإللكرتونية:
يد التحكم، Mad Catz Lynx
وهي متوافقة مع مجيع األجهزة

سواء كانت  ،PCsهواتف ذكية
أو لوحية مبقاس يصل إىل 7
إنش وشاشات التلفاز من خالل
وصلة ، MHLكما أن هنالك
قطعة إلضافة لوحة املفاتيح
هذا
تصميم
(.)Keyboard
اجلهاز مجيل وغريب ،وحيتوي
على ميكروفون ولوحة مفاتيح؛
جديدا من أذرع
مما ميثل جي ًال
ً
التحكم يف األلعاب.
 جمال الصوتيات «Audio»Technology
 The Dashأول مساعات ال سلكية
ذكية ذات سعة تصل إىل  4جيجا
من امللفات الصوتية:
Video Player
 The Dashأول مساعات ال سلكية
ذكية تسطيع أن ختزن عليها
سعة  4جيجا ملفات صوتية،
وتستطيع من خالهلا متابعة احلالة
الصحية ملستخدمها عن طريق
قياس نبضات القلب ،ومعدالت
األكسجني ،ومجيع املعدالت
احليوية املرتبطة بصحة وسالمة
اإلنسان بأوامر صوتية تقرأ
تلك املعدالت ،وتتواصل مع
أي أجهزة ذكية عن طريق الـ
.Bluetooth
 األجهزة« Appliances

املنزلية

«Home

 Samsungتعلن عن اجليل اجلديد
من الـ  SUHDبنظام تشغيل
: Tizen
بدأت  Samsungسياسة التخلي
االسرتاتيجي
شريكها
عن
 Googleبنظام تشغيل الـ
 ،Androidوبدأت يف أول
منتجاتها معتمدة على نظام
التشغيل اجلديد  Tizenالذي مت
تطويره ليالئم شاشاتSamsung
اجلديدة املنحنية  ،UHDيصل
مقاس الشاشة إىل  110بوصة
وبتقنية  Full HDو 3Dدون
استخدام نظارات.
 LG -5تنتقل من الغساالت
األوتوماتيكية إىل الغساالت
الذكية
: LG Twin Wash
ربة املنزل كان هلا نصيب يف
مؤمتر  2015 CESبابتكار فريد
من شركة  ،LGفلقد طرحت
ألول مرة الغسالة الذكية LG
 ،Twin Washواليت تتكون

من غسالة ذات حتميل أمامي،
وغسالة أخرى ثانوية تأتي على
شكل درج يف أسفل القاعدة،
فإن الغسالة الثانوية ميكن
شراؤها بشكل منفصل ودجمها
مع أي من غساالت  LGاحلديثة
ذات التحميل األمامي ،وليس
هذا فحسب فيمكن إدارة تلك
الغسالة وإدارة كل األعطال
اليت حتدث بها عن طريق
اهلواتف الذكية خباصية الـ Wi-
 Fiاملتاحة بها ،وبذلك تكون
أول غسالة ذكية.
 كماليات اهلواتف الذكية«»Smart Phones Accessories
 Flair oneتغري قواعد
التصوير احلراري من جديد:

لعبة

احلراري
التصوير
( )Thermographyهو نوع من
أنواع التصوير الذي يستعمل
األشعة حتت احلمراء .آلة التصوير
احلراري هذه تكشف الضوء يف
نطاق األشعة حتت احلمراء،
ومبا أن هذه األشعة ُتبعث
من مجيع األشياء واألشخاص
ً
وفقا لدرجات حرارتهم ،فإذن
استعمال هذا النظام يسمح
بالرؤية بدون أي ضوء مرئي.
فلك أن تتخيل أن كل تلك
اإلمكانيات متاحة للتوصيل
أيا كان نوعه
بهاتفك الذكي ًّ
Andriod، IOS، Windows
فيوفر لك التصوير احلراري
حتويله إىل صورة عادية أو
فيديو متناهي الدقة بعدستني
جدا بوزن  110جرام.
دقيقتني ًّ
احلاسبات
جمالا إل لكرت و نية » C o m p u t e r
»Systems
 Intel Compute Stickحاسب
بنظام الويندوز  8.1حبجم
إصبعك:
 Compute Stickطفرة يف جمال
احلاسبات فهي حبجم إصبعك
ومع ذلك مزودة مبعاجل رباعي
النواة من نوع  ،Atomوبذاكرة
عشوائية  2جيجابايت ،وبسعة
داخلية  32جيجابايت ،ومزود
بتقنية البلوتوث والوايرلس،
ومنفذ  USBصغري احلجم ،مع
نسخة أخرى مبنفذ، HDMI
ً
أيضا الشركة يف إصدار
وتفكر
نسخة أخرى مبعاجل Core M
لسرعة أفضل.

* 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: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

صفات شائعة عند املرأة تدفع الرجل
إىل اخليانة!

تعترب اخليانة
يف كل عالقة
من
عاطفية
األمور
أسوأ
تدمر
اليت
وتنتزع
احلب
الثقة واملودة
املوجودة بني
شخصني.
واألمر املؤكد
هو أن للخيانة
مسببا ت ,
مباشرة أو غري
من
مباشرة,
شأنها ان تدفع الشريك ال
بعيدا
إراديا إىل طريق اخليانة
ً
ً
عن حتصني التفاهم واحلب يف
العالقة.
لذلك ,املرأة اليت خيونها زوجها
أو شريكها تكون مسؤولة يف
مكان ما ,ألن الرجل ميلك عقلية
خاصة وطريقة فريدة لرؤية
األمور ,على املرأة أن تفهمها
جيدا.
وحتيط بها ً
ومن الصفات الشائعة عند
املرأة واليت تدفع الرجل إىل
البحث عن بديل آخر خارج املنزل
هذه النقاط العشرة اليت وردت
يف موقع "وومنز داي":

 -1خيانة الوالد:
تقول الطبيبة النفسية جانيت
راميوند من لوس أجنيلس ،إذا
هجر والدك عائلته ،أو أساء
معاملتك أو مل يعنت بك فإنك
تتوقعني نفس املعاملة من كل
الرجال ،وهذا يؤثر على حياتك
تشكني
وجيعلك
الزوجية،
بزوجك على الدوام ،مما يدفعه
يف كثري من األحيان إىل خيانتك
بالفعل.
 -2عدم تفريقك بني االجنذاب
واحلب:
قد يؤدي االجنذاب إىل احلب،
ويتطور هذا احلب مع الزمن،
ولكن ليس يف مجيع احلاالت،
جيدا بني
لذا عليك أن متيزي
ً
األمرين ،وعندها ستختارين
الزوج املناسب الذي حيبك وال
خيونك ،حبسب الدكتور سكوت
كونوي ،اخلبري يف العالقات
الزوجية ومؤلف كتاب "عبقرية
العواطف".
للرجل

غري

اجنذابك
-3
املناسب:
رمبا تنجذب املرأة إىل أشخاص
غري جديرين بالثقة ،ولكي
تتجنب هذا عليها أن ختترب
جيدا،
الرجل الذي تنجذب إليه
ً
وأن ال تقع يف فخ العواطف
الزائفة والوعود اخلالبة.
 -4فتور العالقة العاطفية:
جدا
العالقة احلميمية مهمة
ً
بالنسبة للرجل ،لذا جيب أن
حتذري من هذا الفتور العاطفي
اجلسدي ،وأن حتاولي جتديد
هذا املنحى املهم يف العالقة
الزوجية.
 -5انتقادك لنفسك على
الدوام:

ينصح خبري العالقات الزوجية
لوريل هواس ،املرأة أن ال
تنتقد جاذبيتها أو صفاتها
اجلسدية ،وأن تتصرف بثقة
وتبدو يف أمجل مظهر هلا أمام
زوجها.
 -6التخلي عن استقالليتك:
ال تتخلي عن استقالليتك
كامرأة ،وجتنيب تهميش نفسك
يف سبيل إرضاء زوجك ،وحاولي
أن تتمتعي باستقالليتك ضمن
حدود العالقة الزوجية ،وال
تكوني جمرد ظل لزوجك ً
ظنا منك
بأن هذا ما سيبقيه إىل جانبك،
فقد يشعر الرجل بأنه مسجون
يف هذه العالقة ويسعى إىل
التملص منها عرب اللجوء إىل
امرأة أخرى ،حبسب الدكتور
راميوند.
 -7اخنداعك بالرجال معسولي
الكالم:
ال تنخدعي مبعسولي الكالم فهم
خمادعون بطبعهم وحياولون
جذبك حنوهم عرب كالمهم
وحاولي
اجلميل،
العاطفي
أن حتكمي على الشخص من
تصرفاته وليس عرب كالمه.
 -8إدمانك على العمل:
إن انهماكك يف العمل وغيابك
عن زوجك ألوقات طويلة يشعره
باإلهمال ،وهذا ما جيعله يلجأ
إىل التعويض عرب امرأة أخرى
توليه االهتمام الذي حيتاجه،
لذا عليك أن تعوضي زوجك
عن فرتة غيابك يف أيام العطل،
وأن توليه بعض االهتمام يف
األيام األخرى.
 -9عدم اهتمامك مبظهرك:
تقول كارول ليربمان مؤلفة
كتاب "ملاذا يريد الرجل الزواج
بالنساء اللعوبات" ،إن إهمالك
ملظهرك يرسل رسالة واضحة
إىل زوجك أال وهي" :دعين
وشأني" ،وهذا جيعله يبحث عن
خيارات أخرى خارج املنزل.
 -10اهتمامك باألوالد أكثر من
زوجك:
إن مل تعط األولوية لزوجك يف
بعض األحيان فسيبحث عن امرأة
أخرى تهتم به وتشعره بقيمته،
فنسبة الزوجات اللواتي يتعرضن
للخيانة من أزواجهن ترتفع لدى
النساء اللواتي ينتظرن حتى
يكرب أطفاهلن ليسهل عليهن
االهتمام بأزواجهن.
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Tony Abbott dodges claims Julie Bishop refused to guarantee she wouldn’t challenge

The truth about the state of Tony Abbott’s prime ministerial popularity

David Koch grills the Prime Minister on Sunrise.

Prime Minister John Howard

Prime Minister Tony
Abbott has repeatedly
dodged questions about
claims his deputy Julie
Bishop has refused to
promise she would not
challenge him for the
leadership.
Why don’t we just leave
all that insider gossip to
the Canberra insiders
And in a sign the leadership crisis threatens to
engulf the government,
cabinet Minister Ian Macfarlane has called on
Ms Bishop and Malcolm
Turnbull to publicly declare if they will challenge for the sake of the
government.
Mr Abbott declared it
“back to work Tuesday”
in a series of media appearances that began
with an early morning
interview on the Sunrise
program.
He was asked several
times whether a Sky
News report claiming Ms
Bishop refused to rule
out a challenge during
their meeting at Sydney’s Kirribilli House on
Sunday was accurate.
Fairfax Media revealed
on Monday that Ms Bishop and Mr Turnbull have
for the first time begun
weighing up their options
over the leadership.
“Did you ask her not to
challenge and did she
refuse?” asked Sunrise
host David Koch.

“I think people find all
that insider Canberra
stuff so boring,” Mr Abbott said.
“Did you ask her not to
challenge and did she
refuse?” Koch asked
again.
“I meet with Julie Bishop all the time…the public elected me as Prime
Minister to end Labor’s
mess. We’re not going to
go back to the chaos of
the Labor days,” Mr Abbott replied.
“Can you just answer me,
did you ask Julie Bishop
not to challenge and did
she say no?” Koch persisted.
“I’m not going to play
these Canberra insider
games,” Mr Abbott replied. “Why don’t we just
leave all that insider gossip to the Canberra insiders.”
Appearing in Sydney
with his wife Margie and
backbench MP Craig
Laundy a few hours
later, Mr Abbott said he
would not be calling on
a ballot, and declined to
call on his deputy to rule
out a challenge.
“Julie and I have lots of
talks as you’d expect,
we’re friends, we’re colleagues, we’re part of
the leadership team and
we support each other…
we always have and we
always will,” the Prime
minister told reporters.

Foreign Minister Julie Bishop has reportedly refused to guarantee she would not challenge Prime Minister Tony Abbott. Photo:
Andrew Meares

Earlier on Tuesday morning, Mr Macfarlane said it
would be “helpful” if Mr
Turnbull and Ms Bishop
made a public statement
declaring their intentions.
“Well absolutely [it would
be helpful], we need to
see a situation where the
government governs…”
he told the ABC.
“Well I know that Malcolm
Turnbull’s committed to
the Prime Minister.
“We need a united team
at the moment…there
shouldn’t be a discussion about changing
leaders.”
Mr Abbott, who will begin a two-day cabinet
meeting in Canberra
on Tuesday, said he
was capable of learning
from mistakes and declared his government
would be getting “back
to work” and “knuckling
down”.
Treasurer Joe Hockey
dismissed reports about
Mr Abbott and Ms Bishop’s meeting as “unsourced gossip”.
Meanwhile, former treasurer Peter Costello has
written a scathing column arguing the federal
Liberal Party contributed
to the defeat of the first
term conservative governments in Victoria and
Queensland.

He also took aim at the
public profile of Mr Abbott’s chief of staff, Peta
Credlin.
“Staff are not elected.
They should not be
making decisions. They
should not be doing media interviews. They do
not need a public profile.
If they gather a profile it
is a mark of failure, not
success,” Mr Costello
wrote in News Corp publications.
Chatter about Mr Abbott’s leadership kicked
into overdrive after his
decision to knight Prince
Philip on Australia Day.
Mr Costello wrote said
the decision “completely
hijacked Australia Day”
and “rarely have I heard
such ridicule”.
Mr Abbott on Monday
delegated responsibility
for appointing knights
and dames to the Order of Australia Council
but within hours backbencher Andrew Laming issued a scathing
press release declaring
the move did not go far
enough and proposed
a private member’s bill
to abolish knights and
dames.
Mr Abbott said he did
not lead a Stalinist party
and people would expect
a team to have “vigorous
debates”.

Backbencher
Andrew
Laming says Tony Abbott’s Press Club speech
will be critical to his leadership, and has urged
the government to ditch
the GP tax, knights and
dames, and back off on
penalty rates.
Prime Minister Tony Abbott regularly points to
the rocky first term of former prime minister John
Howard to show how
leaders can recover from
a dip in their popularity.
“This is not the first government to have a rough
patch in the polls,” Mr
Abbott has said. “The
Howard government, the
Thatcher government,
the Reagan government
all had rough patches
in the polls and I guess
I’m not the first leader to
be subjected to a bit of
speculation.”
But if the besieged Prime
Minister is to bounce
back, the task ahead of
him is larger than any
faced by his three predecessors, according
to analysis of the latest
Fairfax Ipsos poll.
A poll comparing the approval ratings of Mr Abbott, Julia Gillard, Kevin
Rudd and John Howard
at the same point of
their first terms in office
shows Mr Abbott lagging
well behind.
With an approval rating
of just 29 per cent, Mr
Abbott trails Mr Howard’s
approval rating of 46 per
cent at the same point
during his first term.
Julia Gillard had an ap-

proval rating of 33 per
cent at the 16-month
mark of her first term in
October 2011, while Kevin Rudd’s enormous public popularity was sitting
at 74 per cent in October
2009.
Mr Abbott’s rating as preferred prime minister is
34 per cent which again
trails Mr Howard’s history on 48 per cent, Ms Gillard on 44 per cent and
Mr Rudd on 69 per cent.
Mr Abbott will on Monday
give a crucial speech to
the National Press Club
Monday amid mounting
speculation about his
leadership.
Senior ministers Malcolm
Turnbull and Julie Bishop, both the subject of
leadership speculation,
repeated their support
for the Prime Minister.
The Fairfax Ipsos poll
shows Mr Abbott’s approval rating among
Coalition voters has
dropped 18 points since
December to 59 per cent.
More than a third of Coalition voters – 36 per cent
– disapprove of Mr Abbott’s performance and
only three in 10 believe
Mr Abbott will remain
leading the Liberal Party
at the next election.
Bill Shorten’s approval
rating is 48 per cent, up
two points since December and at 50 per cent
he is the preferred prime
minister.
The Coalition would lose
nearly 40 seats if the results were replicated at
the next election.
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Liberal MP Dennis Jensen calls on Tony Abbott to resign

Liberal MP Dr Dennis Jensen.

Tony Abbott’s leadership
has been rocked by a political earthquake and is under imminent threat, with
backbench MPs variously
calling for the Prime Minister to resign, for a party
room ballot next week and
expressing doubt he can
revive his political fortunes.
A day after Mr Abbott used
a National Press Club address to dig in and signal
unhappy MPs would have
to blast him out of office,
backbench MPs were in
open revolt at the direction of his government on
Tuesday night.
A spokesman for Mr Abbott told Fairfax Media his
position had not changed
and that he still believed
removing a sitting prime
minister was madness.
Liberal MP Dennis Jensen
on Tuesday became the
first MP to publicly call
on Mr Abbott to step aside
after weeks of leadership
speculation and rising
panic on the government
backbench about the Coalition’s dire position.
Foreign Minister Julie
Bishop ruled out directly
challenging Mr Abbott for
the leadership but has reserved the right to put up
her hand if
someone else moved to
force him to declare the
position vacant and hold

a ballot.
Fairfax Media understands
Communications Minister
Malcolm Turnbull has told
colleagues the push for
change is being driven by
the backbench, not by him
but he, like Ms Bishop, is
talking with colleagues
about the government’s
political woes.
Just 17 months after he
was elected, Liberal MPs
were hitting the phones on
Tuesday night to consult
their colleagues about Mr
Abbott’s leadership woes.
According to some internal estimates, as many
as 30 MPs have indicated
their desire for a leadership change, raising the
chances that next week’s
return of parliament could
see events move quickly
beyond the Prime Minister’s control.
Dr Jensen’s intervention which has been followed
by damaging public statements from other MPs critical of Mr Abbott’s leadership - prompted a senior
cabinet minister, Immigration Minister Peter Dutton,
to claim the Prime Minister
was being “sabotaged” by
colleagues.
The WA MP said he had
a text message exchange
on December 19 last year
with Mr Abbott in which he
expressed his concerns
about the government’s

direction.
Mr Abbott replied that he
had heard Dr Jensen’s
concerns but that “we
were moving in the right
direction”.
However, he told Fairfax
Media on Tuesday night:
“I haven’t seen evidence
of change”.
“On 23 January I texted
him and said he no longer has my support, three
days before Prince Philip,”
Dr Jensen said.
“I believe in being up front
and honest about it.”
He dismissed suggestions
that the criticism came
because he had missed
out on a promotion to the
frontbench.
“If I had been a good boy
and whiled away my time I
would probably have been
promoted, but I’m in this
job to do my best for my
constituents and the nation.”
Mr Abbott has “not stepped
up as far as the prime ministership is concerned”, Dr
Jensen said.
He also said he did not
know how many other MPs
felt the same way but “I
know a number feel similarly”.
“I thought it was time to
strike to start things moving.”
Queensland Liberal National Party backbencher
Warren Entsch told Fairfax Media on Tuesday
night that he supported a
party room ballot as soon
as next week when parliament sits for the first time
in 2015.
“It [the leadership] needs
to be resolved,” he said.
“Good luck to him [Dr
Jensen], good on him, it
has to be resolved one
way or another when people make those sorts of
comments.
“The focus has got to go
back to dealing with our
many challenges. I’m not
discouraging him [Dr
Jensen] from expressing
a point of view. It needs

to be resolved. And I suspect it will be, one or way
another.”
Mr Entsch stopped short
of calling on Mr Abbott to
resign, though.
Also on Tuesday night,
Queensland MP Mal
Brough said Mr Abbott did
not have his unequivocal
support.
Mr Brough attacked the
government’s below-inflation pay offer for Australian Defence Force members.
“When the defence forces
go into action, they know
their lives are on the line,
but when they go to training, they also risk being
maimed. They risk dying.
That doesn’t happen to a
Centrelink staff member.
That doesn’t happen to
someone from the ATO.”
Mr Brough said it would be
“arrogance in the extreme”
to suggest the federal government had not contributed to the Queensland
election bloodbath.
WA MP Ken Wyatt told
Fairfax Media he would
wait for the first party
room meeting of 2015 before expressing an opinion
about Mr Abbott’s future
as leader.
Queensland MP Bert Van
Manen said: “It didn’t matter who the leader is, we
have to change our systems of engaging with the
Australian people”.
Asked if Mr Abbott could
recover, Mr Van Manen
said that was “a really
good question. It’s been a
fairly rapid decline”.
Former prime minister
John Howard would not
comment on the leadership ructions engulfing
the Liberal Party or on Mr
Abbott’s future when contacted by Fairfax Media.
“I have no comment to
make, thank you for your
time,” he said.
Liberal MP Karen McNamara, who holds the marginal seat of Dobell on the
NSW central coast, said

she agreed with Mr Entsch,
saying the current instability “has to be sorted out”.
“This is a distraction for
people. What we should
be doing is getting back
to being a good government,” she said.
Ms McNamara said the
leadership instability made
it harder for MPs like her
in marginal seats. She won
Dobell from disgraced former Labor MP Craig Thomson.
She would not comment
when asked directly whether she supported Prime
Minister Tony Abbott.
Mr Brough’s criticisms
come after he confirmed to
Fairfax Media on Saturday
that he had approached to
challenge Mr Abbott.
Mr Brough would almost
certainly not be elected
prime minister in any challenge but the move could
pave the way for Foreign
Minister Julie Bishop,
Communications Minister Malcolm Turnbull or
Social Services Minister
Scott Morrison to seize the
top job.
Ms Bishop has told Mr Abbott and her cabinet colleagues that she will not
challenge for the leadership.
In a bid to end days of
damaging speculation, Ms
Bishop assured the Prime
Minister she had not been
campaigning for his job
and had not phoned backbenchers seeking their
support or been counting
any numbers.
Ms Bishop’s declaration
came after Mr Abbott earlier on Tuesday refused
on several occasions to
confirm that he asked his
deputy to promise she
wouldn’t run and she declined to give the pledge.
The deputy Liberal leader’s
commitment not to challenge does not rule her out
from running if a leadership ballot is declared and
all positions are open.
Mr Dutton sprang to Mr

Abbott’s defence on the
ABC’s 7:30 program on
Tuesday night and said
the Prime Minister was
being “sabotaged” during
crucial media cycles.
“I sat in Parliament
through the Rudd/Gillard/Rudd years and I
don’t want our party to go
through that. I want the
PM halfway through his
first term, elected by the
public, to have a fair go,”
he said.
“Julie Bishop, Malcolm
Turnbull and Scott Morrison have been very clear
in their support of the PM
and I think people going
out to sabotage the PM
so that he can’t get out a
clear message just is outside the bounds of what
the what Australians see
as a fair go.”
Asked if he would “pull the
trigger” on a leadership
spill if no one else would,
Dr Jensen told 7:30: “Well
I’d have to decide that at
the time. That’s pretty
much a hypothetical, I
don’t want to sort of think
about that too much at the
moment.”
“Obviously a spill is the
obvious mechanism. Now
a spill doesn’t have to be
with a specific challenger.
When Wilson [Tuckey, a
former Liberal MP] and I
signed the original spill
motion back in 2009 there
was no nominated challenger, you may recall.
Kevin Andrews stepped
up a little bit later on and
that obviously precipitated the chain of events
that resulted in Tony Abbott becoming opposition
leader.”
Dr Jensen added that he
didn’t believe there was
anything Mr Abbott could
now do to save his leadership, just a day after the
Prime
Minister gave a major
speech at the National
Press Club designed to regain support and buy him
some time.
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Leadership speculation at fever pitch as Arthur Sinodinos calls PM’s judgment into question

Malcolm Turnbull Photo: Alex Ellinghausen

Malcolm Turnbull has denied telephoning Liberals
to canvass their support
as former minister Arthur
Sinodinos became the most
senior Liberal yet to question the judgment of Prime
Minister Tony Abbott.
Mr Sinodinos, a former Abbott loyalist, described his
support for the stricken
leader as “ongoing” (but)
“not unconditional” on Sky
News.
Asked if Mr Abbott would
be prime minister next
week, Senator Sinodinos
replied: “Comrade, ask me
next week.”
Liberals viewed that intervention as crucial with one
calling it “extremely telling”.
“Arthur’s comment makes
it more much more serious,” said another senior
Liberal. “People will now
look around to see if someone is starting to count for
an actual candidate.”
Amid feverish speculation
over the leadership, unconfirmed reports also claimed
Mr Turnbull had moved to
assuage fears in the conservative wing of the party
that his return to the leadership would see a reprise of
the carbon tax or an emissions trading scheme.
It was claimed Mr Turnbull
had promised, in a secret
deal, that there would be
no such reprise if elected.
Senator Sinodinos said Mr
Abbott should look beyond
his own communication
failures to poorly designed
policies such as the Medicare co-payment, arguing
the proposed six-month

Senator Arthur Sinodinos Photo: Andrew Meares

consultation period in the
repackaged policy was “far
too long on an issue that
should have been settled
last year”.
The NSW senator, who is
widely respected as a political strategist, said it was
not just the failed sales job
on some policies but the
policies themselves that
might need to be dropped.
Senator Sinodinos was
also equivocal on whether
a spill would help the Liberal Party’s situation saying he didn’t “know what is
on offer”.
“Come back to me if and
when anybody puts their
hand up, that’s the best I
can do.”
Mr Turnbull’s denial of
canvassing came after reports began circulating on
Wednesday that the former
leader and now Communications Minister had rung
two colleagues to assess
their attitude as part of a
support gathering exercise
ahead of a challenge.
The public skirmish was
a sign of the febrile atmosphere in the Liberal Party
with suspicion running
high among ministers and
backbenchers said to be
exchanging views and engaging in abuse.
Liberal sources continued
to offer conflicting accounts of the party-room
numbers with proponents
of change claiming as
many as 30 to 40 MPs in
favour of dumping Mr Abbott while Abbott loyalists
scoffed at such suggestions, branding them “wild
exaggerations designed to

build momentum”.
Treasurer Joe Hockey told
Network Ten’s The Project
on Wednesday night that
there would not be a spill.
“There is an unbelievable
amount of gossip around
this building. Often it is
unsourced. I must say, I
mean, at various points I
felt like I’m a Hollywood reporter reporting on gossip
in Canberra,” he said.
“The difference between
Canberra and Hollywood
is there’s, thankfully, no
naughty stuff going on
here.
“There won’t be a spill.
There is no candidate. All
the potential candidates
have said they’re not participating in any of this.
“It is, sadly, a legacy of the
Rudd-Gillard-Rudd years
and what’s happened over
the last few years.
“We don’t want to have
six governments in eight
years. We want to stabilise
things.”
Fairfax Media understands
another MP is preparing to
enter the fray with a public
call for a change, thereby
ratcheting up the pressure on Mr Abbott to grant
a spill of the leadership
at Tuesday’s crucial first
party room meeting of the
year.
Mr Abbott again used a
public forum, this time a
televised radio interview
ahead a of a second cabinet meeting in two days,
to call for an end to “navel
gazing”.
“The last thing we should
do is go anywhere near reproducing the rabble of the

Labor years,” he said.
As the Liberal Party’s leadership crisis deepened on
Wednesday, with claim and
counter-claim and rumour
flying about, several MPs
predicted new calls would
emerge from the backbench within the next 24
hours.
There were also suggestions from MPs agitating
for change that a so-called
“rapid-reaction” unit had
been set up in the Prime
Minister’s office to target
and dig dirt on MPs who
had come out publicly to
criticise Mr Abbott, however that has been emphatically denied by Mr Abbott’s
office.
Several MPs also told Fairfax Media that newer MPs
were being threatened
that if a leadership vote
went ahead, they would be
forced to raise their hands
and show who they supported in the party room,
rather than having a secret
ballot.
One MP said the strategy
of malcontents appeared to
be to not target Mr Abbott
personally - as he is well
liked within the party - but
to highlight policy failures,
which were responsible for
the government’s woes.
A second MP said a consensus already existed that
the leadership issue “had
to be brought to a head”.
“A hell of a lot will happen between now and next
Tuesday,” the MP said.
Education Minister Christopher Pyne, who said he
had personally sought Mr
Turnbull’s assurance that
he was not canvassing
support, also revealed deputy leader and Foreign Minister Julie Bishop had felt
offended and insulted by
Tuesday’s demands from
another minister that she
publicly affirm her loyalty
to Mr Abbott.
In an interview with Fairfax
Media’s The Australian Financial Review, Ms Bishop
explained her response to
the call from Industry Minister Ian Macfarlane that
she declare her intentions.
“I should not be called

upon to rule out what I’m
clearly not doing,” she
said.
“I said to the PM yesterday
that I am not campaigning
for his job, I am not ringing the backbench seeking
support, I am not counting numbers. I support the
leader, PM Tony Abbott.
“Tony Abbott is the leader,
Tony Abbott is the PM, so I
am supporting him.”
It was a comment she repeated at a speech at the
ANU on Wednesday evening.
When asked whether she
would nominate in the
event of a spill, she said:
“Oh please - I’m not dealing in hypotheticals, I deal
in reality.”

“I am overjoyed being the
Foreign Minister ... This is
the job that I coveted coming into politics. I am living
my dream.”
LIBERAL LEADERSHIP THE FORM GUIDE
Judith Ireland sorts the
favourites from the alsorans
JULIE BISHOP
The Foreign Minister has
been the shiny star of the
government’s wonky first
16 months. Her job has
taken her out of the trickier domestic fray, but she
has not put a major foot
wrong.
The long-time deputy (to
three Liberal leaders now)
is liked by her colleagues,
who appreciate the time
she puts in to talk to them
and listen to their concerns
(unlike some people ...).
She is confident, she is
tough, she has a sense of
humour.
BUT
Despite holding portfolios such as education
and ageing in the Howard
government, Bishop is not
seen to be as strong on
domestic issues, particularly economic ones. She
was unimpressive in the
shadow treasury portfolio
under Turnbull.
Bishop also runs the risk
of being viewed as too
“small-l” liberal. She is a
republican, after all.

MALCOLM TURNBULL
Since he lost the Liberal
leadership to Abbott by
one vote in 2009 there have
been hopes that Turnbull
would be back one day.
He has a broad range of
experiences and successes outside Parliament,
from journalism to law and
banking, and has a strong
national profile.
Turnbull is also super wellconnected, smart, capable
and the best speech-maker
in the Parliament.
He consistently polls as
the most popular alternative to Abbott.
BUT
Turnbull is very popular
among Labor voters. On
his own side, he struggles.
People still remember
his disastrous leadership
of the Liberal Party from
2008-09. Colleagues have
not forgotten that he did
not treat them very nicely
and some swear they will
not go back there.
If you’re a big fan of samesex marriage, climate
action and ditching the
Queen, just remember that
Turnbull would still be constrained by what his party
will allow him to do.
SCOTT MORRISON
As Immigration Minister,
Morrison oversaw one of
the government’s legitimate successes, getting
an internal tick as the man
who headed up Operation
Stop the Boats.
On his own side, people
see him as an effective
communicator who can
deal with tough problems.
He’s ambitious enough to
have been sidelined by Abbott in the recent reshuffle
to the hard yakka of Social
Services.
BUT
Elected to Parliament in
2007, Morrison does not
enjoy the public profile of
Bishop and Turnbull. He
also does not have huge
experience – until the reshuffle, he had only had
the one ministry.
In opinion polls, Morrison never features as a
contender in the public’s
mind.
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انتخابات

الوزير أنطوني روبرت يفتتح رمسيا محلة نائب
مقعد ايست هيلز االنتخابية غلني بروكس

الوزير انطوني روبرت يطلق الحملة االنتخابية

النائب غلني بروكس يلقي كلمته

جيم دانيال يلقي كلمته

الوزير انطوني روبرت والنائب غلني بروكس

من اليمني :النائب كريغ كيلي ،مرشح مقعد ايبينغ داميان توديهوب
والنائب غلني بروكس

صورة جامعة للحضور مع الوزير انطوني روبرت والنائب غلني بروكس

النائب غلني بروكس وعضو بلدية بانكستاون جيم دانيال يطلعان
جورج زخيا وغسان وهبي على مخطط تطوير مستشفى بانكستاون
أطلق نائب مقعد ايست هيلز غلني بروكس محلته
االنتخابية وذلك يف حديقة ايست هيلز برعاية وزير املوارد
والطاقة أنطوني روبرت وحضور النائب الفيدرالي ملقعد
هيوز كريغ كيلي وكبري موظفي مكتبه الربوفيسور يف
جامعة نيو ساوث ويلز فرنك زامبو ومرشح مقعد ايبينغ
داميان توديهوب ومدير مكتبه سكوت غاملي وعدد كبري
من سكان مقعده االنتخابي كما حضر السيد غسان وهيب

وعن االعالم العربي حضر الزميل أنطونيوس بو رزق.
بدأ التجمع يف احلديقة حواىل الساعة احلادية عشرة من
قبل الظهر وحواىل الساعة الثانية عشرة من بعد الظهر
وصل الوزير أنطوني روبرت الذي افتتح واطلق محلة
النائب غلني بروكس االنتخابية.
بدأ االطالق الرمسي للحملة بالنشيد الوطين االسرتالي
ثم اعطي الكالم للوزير روبرت الذي حتدث عن الوضع
االقتصادي لنيو ساوث ويلز قبل تسلم االئتالف احلكم
كاشفا انها كانت يف املرتبة الثامنة اي بعد والية تازمانيا
بفعل سوء االدارة االقتصادية للحكومات العمالية على مدى
 16عاما وقد اعادتها حكومة االئتالف اىل املرتبة االوىل
بني سائر الواليات االسرتالية.
ثم عرج اىل الكالم عن النائب بروكس واجلهد الذي
بذله يف تقديم اخلدمات لسكان مقعده االنتخابي وقال
ان النائب بروكس مل تبهره البريوقراطية ومغرياتها بل
بقي كما كان حمافظا على تواضعه والتصاقه مبواطين
منطقته االنتخابية عامال على تقديم اخلدمات هلم ،داعيا

املواطنني اىل اعادة انتخابه ،ليفتتح بعد ذلك رمسيا احلملة
االنتخابية.
بعده حتدث النائب غلني بروكس فعدد بعض االجنازات
اليت قام بها يف منطقته االنتخابية على صعيد املستشفيات
وخاصة مستشفى بانكستاون واملدارس وكذلك اخلدمات
اليت قدمها وحمطات القطار وغريها اليت كانت شبه مهملة
يف ظل حكومات العمال املتتالية حيث ان حزب العمال كان
يعترب هذا املقعد مضمونا له ولذلك فهو مل يلتفت اىل
حاجات سكانه ومطالبهم ،وشكر كبري موظفي مقعده جيم
دانيال على تفانيه وجهده معاهدا املواطنني على ان يبقى
صوتهم يف الربملان والدوائر الرمسية.
ثم حتدث كبري موظفيه عضو بلدية بانكستاون جيم دانيال
عن اخلدمات اليت قدمها املكتب طيلة اربع سنوات وقال ان
هذا املقعد كان سيبقى يف يد العمال لوال غلني بروكس.
ثم التقطت الصور التذكارية مع الوزير روبرت والنائب
بروكس واحلضور.
مشاو ومرطبات.
وكانت هناك
ٍ
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TOURING AUSTRALIA
STARTING 31 JAN 2015
TICKETS
ON SALE NOW!

NOT MADE IN
CHINA
Based in New York, Shen Yun
Performing Arts was founded
with the mission to restore 5,000
years of divinely inspired Chinese culture, which has been
mostly destroyed in China under
communist rule. In fact, a show
like Shen Yun can no longer be
found in China today.

An unmatched
theatrical experience…

S

HEN YUN. For Chinese, the words evoke a sense of wonder, magic,
and the divine. To audiences who have seen it, they recall the experience of a lifetime—a moment so powerfully beautiful it touches the

soul.

Discover the grandeur of a fantastically rich culture, that of classical
China, brought to life through brilliantly choreographed dance and mesmerizing, all-original orchestral compositions. Magnificently costumed
dancers—the world’s elite—move in poetic arrangements that evoke pastoral beauty, imperial drama, and the glory of an ancient civilization. This
season, discover what art was meant to be.

“A mesmerizing performance,
reclaiming the divinely inspired cultural
heritage of China.”
—Donna Karan, Creator of DKNY

“A beautiful show! Fantastic!”
—Joy Behar, Co-host of ABC’s The View

“The ancient Chinese wisdom

it conveyed will not only beneﬁt the Chinese people,
but also the whole world.”
—Ted Kavanau, founding Senior Producer
of CNN Headline News

Discover Shen Yun.

“Incredible” -MSNBC

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

“Breathtaking” -CurtainUp
“Absolutely Beautiful”

- Robert Stromberg, production designer of Avatar

“Don’t see it once, see it twice!” -WVOX
“5,000 years of Chinese music and
dance in one night!”

ALL-NEW 2015 SHOW | WITH LIVE ORCHESTRA

—The New York Times

“Demonstrating the highest realm in
arts, Shen Yun inspires the performing
arts world.” -- Chi Cao, lead actor in Mao‚s Last
Dancer, and principal dancer with Birmingham Royal
Ballet

Gold Coast
31 Jan – 1 Feb
The Arts Centre
Gold Coast
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 Feb

Concert Hall QPAC
Ticketing: 136 246

Sydney
6 - 15 Feb

Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

Canberra
17 - 18 Feb

Canberra Theatre
02 6275 2700
CanberraTheatreCentre.com.au

Adelaide
20 - 22 Feb

Adelaide Festival Theatre
131 246
www.bass.net.au

Melbourne
25 - 28 Feb

Arts Centre Melbourne
1300 136 166
Ticketmaster.com.au

ShenYun.com

Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Spiritual Therapist

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

WAYNAK TV

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم من
جميع االقطار العربية

كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من
 650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّ
طع أو تأثر بالعوامل
الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف
أي جهاز آخر:

 بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد -اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا
لالتـصال:

1300 9 2 2 7 8 8

القنوات مكفولة
لـ  3سنوات

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

