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مـقابلة

إجتمع بعدة قيادات من احلركة يف فلسطني وشارك بانطالقتها يف بريوت ومشال وجنوب لبنان

أمني سر حركة فتح يف اسرتاليا احلاج قرانوح يعود اىل سيدني بعد جولة مشلت فلسطني واألردن ولبنان وقطر
عاد األسبوع املاضي اىل سيدني أمني سر حركة فتح يف اسرتاليا الحاج عبد القادر
قرانوح بعد جولة تجاوزت الشهرين يف الشرق األوسط شملت كال من فلسطني
واالردن ولبنان وقطر.
ولالطالع على حيثيات هذه الجولة التقت الهريالد الحاج قرانوح بعد عودته اىل
سيدني يف مكاتبه يف بانشبول وكان لها معه هذا الحوار:
حاوره :أنطونيوس بو رزق

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور الحاج عبد القادر قرانوح

الحاج قرانوح مع أمني سر الحركة يف لبنان الحاج رفعت شناعة وأمينها يف الشمال أبو جهاد فياض
* علمنا انك عدت من جولة على
بعض بلدان الشرق االوسط
مؤخرا ،فكم استغرقت الجولة
وما هي البلدان التي شملتها؟
 استمرت الجولة شهرينوثالثة ايام وشملت كال من
فلسطني واألردن ولبنان وقطر.
* ما هو الهدف من الزيارة؟
الهدف من الزيارة اىل فلسطنيكان االجتماع مع قيادات حركة
فتح هناك ومنهم الدكتور
جمال محيسن ،وزير الشباب
والرياضة جربيل الرجوب،
مسؤول اسرتاليا واالمريكيتني
يف العالقات الخارجية لحركة
فتح األخ أحمد غنيم.
كما اجتمعت مع مسؤولي بعض
األقاليم الداخلية ومنهم اقليم
القدس الذي وضعني يف اجواء
الظروف الراهنة وشرح لي
بالتفصيل «هبة السكاكني».
وأشري هنا اىل ان امني صندوق
حركة فتح يف اسرتاليا األح
سمري مسلـّم حضر جميع

لقاءاتي مع قيادات الحركة يف
فلسطني ،وهو موجود حاليا يف
بيت لحم يف عمل خاص.
وقد استفدت من وجودي هناك
وزرت األماكن املقدسة ،مثل
الجامع األقصى وكنيسة القيامة
وكنيسة املهد وغريها.
*علمنا قبل سفرك انك
ستحضر املؤتمر السابع لحركة
فتح النتخاب مجلس أعلى للجنة
املركزية ،فماذا حصل على هذا
الصعيد.
 لقد تأجل املؤتمر اىل شهرحزيران من العام الحالي بسبب
الظروف السياسية واألمنية
الراهنة التي تمر بها املنطقة
عامة وفلسطني خاصة.
* هل هذا يعني انك ستسافر
مجددا اىل فلسطني يف حزيران
املقبل؟
نحن يف انتظار تعليماتمن قادة حركة فتح يف الوطن
لتقرير ما اذا كان سينعقد
املؤتمر السابع ام ال ،ويف حال

تقرر انعقاده فانني بالطبع
سأشارك فيه.
* اين كانت املحطة الثانية بعد
فلسطني؟
 بعد فلسطني زرت اقليمحركة فتح يف األردن حيث
اجتمعت مع مسؤوليه هناك
وتداولنا يف الشؤون العامة
للحركة وفلسطني.
* أين كانت املحطة الثالثة يف
جولتك؟
 املحطة الثالثة كانت يف لبناناذ بقيت هناك حواىل خمسة
أسابيع شاركت خاللها يف
انطالقة حركة فتح يف الشمال
وكذلك بانطالقتها يف بريوت
مع عضو اللجنة املركزية الدكتور
جمال محيسن .ثم شارت
بانطالقة الحركة يف الجنوب
بصحبة أمني سر الحركة يف
لبنان الحاج رفعت شناعة.
وكانت لنا لقاءات مع السفري
الفلسطيني يف لبنان السيد
أشرف دبور.

الحاج قرانوح مع الدكتور جمال محيسن وامني سر الحركة يف طرابلس ابو نضال

* كونك من لبنان وأمضيت املدة
االطول من الزيارة فيه ،فهل
كانت هناك اي اهداف أخرى
من زيارتك اىل الوطن؟
بالطبع ،بعد انجاز الشقالعملي من الزيارة استفدت
من الوقت املتبقي بقضائه مع
الوالدة وشقيقاتي املوجودات
يف طرابلس يف شمال لبنان.
وقد كنت يف غاية السعادة
برؤية األهل وخاصة الوالدة
لنيل بركتها ورضاها ،خاصة وان
رضا الوالدين من رضا اهلل.
* ماذا عن املحطة الرابعة
واألخرية من الزيارة؟
املحطة االخرية كانت يف قطرحيث كانت زيارتي تفقدية
ألوالد عمي املوجدين هناك منذ
فرتة طويلة.
*كلمة اخرية تود قولها؟
 أتقدم بأسمى ايات الفخرواالجالل والتقدير من أبطال
«هبة السكاكني» على التضحيات
التي يقدمونها على أمل تحرير

الحاج قرانوح مع وزير الشباب والرياضة جربيل الرجوب
العودة اىل عائلتك وأعمالك يف
القدس وفلسطني.
ونحن بدورنا نهنئك بسالمة اسرتاليا.

الحاج عبد القادر قرانوح أمام مسجد الصخرة

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
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Fax:(02) 87648062

تريّث داخلي واسع و 8آذار حبكم املؤجلة
اتسمت احلركة السياسية
االخرية
الساعات
يف
برتيث القوى السياسية
حتديد
يف
الرئيسية
مواقفها من ترشيح رئيس
حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع رئيس «تكتل
التغيري واالصالح» النائب
العماد ميشال عون لرئاسة
اجلمهورية مبا خالف الكثري
من التوقعات ان حتفل
نهاية االسبوع باكتمال
فصول الفرز السياسي
حول هذا الرتشيح.
واذا كان بعض االنطباعات
بدأ يروج ملنطق ان ترشيح
العماد عون يسري بدوره
على خطى ترشيح رئيس

شن مسلحو «داعش»
هجومًا مباغتًا على ميناء
رأس النوف يف اهلالل
النفطي اللييب أمس االول،
وأحرقوا أربعة خزانات للخام
كما فجروا أنبوبًا رئيسيًا

من الرتشيح الذي أعلن
من معراب الن هذا البعد
يكتسب حساسية عالية

ووصفت مصادر قطاع
النفط هجوم «داعش»
بأنه عملية ختريبية اهلدف
منها وقف صادرات اخلام
الليبية اىل اخلارج ،األمر
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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
Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights

Y

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

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

«إرجاء حمدود» «التعاون اإلسالمي» تساند
ملفاوضات جنيف
السعودية

بدت مفاوضات جنيف
السورية
السورية
يف
اإلثنني
املقررة
حكم املؤجلة قطعًا ،وإن
لبضعة أيام ،ريثما تتمكن
القوى الدولية الفاعلة
ومعها األمم املتحدة
من تذليل العقبات اليت
تعرتض انعقادها يف
موعدها ،وسط تهديد
روسيا بإجراء مفاوضات
بني النظام ووفد مستقل
من املعارضة غري ذلك

دعمًا
السعودية
نالت
ومساندة قوية جديدة
يف مواجهة إيران ،إذ
أعلن وزراء خارجية منظمة
التعاون اإلسالمي يف
ختام اجتماع استثنائي
ُعقد يف مقر املنظمة يف
بناء على
جدة أمس االول
ً
طلب الرياض ،تأييدهم
اإلجراءات اليت اختذتها
مواجهة
يف
الرياض
االعتداءات على بعثاتها
الديبلوماسية والقنصلية

يف إيران ،مستنكرين تلك
والتصرحيات
االعتداءات
اإليرانية التحريضية ضد
السعودية يف ما يتعلق
بتنفيذ األحكام القضائية.
خارجية
وزراء
وأكد
«التعاون اإلسالمي» يف
البيان اخلتامي لالجتماع أن
االعتداءات اليت تعرضت
هلا بعثات اململكة يف
طهران ومشهد ُتشكل
خرقًا واضحًا لالتفاقات
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العماد عون والدكتور جعجع يف معراب

بإدارة :آدي سركيس

YPlumbing
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«داعش» يهدد بوقف كلي لصادرات النفط اللييب
للغاز يغذي حمطات توليد
الكهرباء يف مدن عدة
غرب البالد ،كما يغذي خط
«اكسرتيم غرين» الذي
يوصل امدادات الغاز اىل
ايطاليا عرب املتوسط.

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

واشنطن ال تتبنّى مرشحاً وتذكّر بـ»ثوابت»
«تيار املردة» النائب
سليمان فرجنية مبعنى
ان الرتشيحني مطروحان
لكنهما عالقان من دون
أي امكان حلسم احدهما،
فان أوساطًا مطلعة تواكب
حركة االتصاالت الناشطة
يف كل االجتاهات قالت
إن مثة فارقًا بني ردود
الفعل اليت اعقبت ك ًال
من الرتشيحني مبا جيعل
احلديث من اآلن عن مصري
مشابه هلما متعج ًال.
ذلك ان البعد املتعلق
باملصاحلة املسيحية على
قاعدة ترشيح عون جعل
القوى املعنية ترتيث كثريًا
يف اختاذ مواقف فورية

www.southwestbuilders.com.au

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

يصعب على املؤيدين
لرتشيح عون كما على
رافضيه جتاهله .ولفتت
االوساط اىل انه اذا كان
الدميوقراطي»
«اللقاء
وليد
النائب
برئاسة
جنبالط أصدر موقفه أمس
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مطلوب سيدة
للعمل يف مطبخ
مطلوب سيدة للعمل يف
مطبخ بدوام كامل
جيب ان تكون ملمة
ببعض الوجبات اللبنانية
واالسرتالية السريعة.
العنوان:
لالتصال بـ جوزيف:

0450050575

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

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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بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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لبنانيات

بري استقبل سفريي قربص ومصر ووفدا أمريكيا

وزير الداخلية :قلة الكالم أكثر افادة

سالم وصل اىل دافوس بعد بلجيكا

تاسك :نلتزم دعم لبنان

اللقاء الدميوقراطي :املصاحلة املسيحية
خطوة مهمة ومستمرون يف ترشيح حلو

الرئيس سالم يف بلجيكا
الرئيس بري مستقبال املشنوق والحريري
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة،
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق ومدير مكتب الرئيس
سعد احلريري نادر احلريري،
حبضور الوزير علي حسن خليل،
ودار احلديث حول االوضاع
واملستجدات.
وبعد اللقاء اكتفى املشنوق
بالقول« :قلة الكالم أكثر
افادة».

زايد

وكان بري استقبل سفري
مصر حممد بدر الدين زايد
الذي قال على االثر« :تناول
اللقاء موضوعني رئيسيني،
االول هو شكر دولته لتهنئته
مصر مبناسبة انتخاب وبدء
عمل جملس النواب يف مصر.
وتطرق احلديث يف هذا الصدد
اىل مبادرة كرمية سيعلن دولة
الرئيس بري عنها يف توقيت
مناسب بشأن اجتماع االحتاد
الربملاني العربي .املوضوع
باستعراض
يتعلق
الثاني
االوضاع يف لبنان والتطورات
االخرية والتفاعالت الكثرية
اليت شهدتها املرحلة االخرية.
وأكدنا يف هذا الصدد حرص

مصر على ان تسفر هذه
التفاعالت عن انهاء ازمة
الفراغ الرئاسي .كذلك حرصنا
بشكل خاص على دعم جهود
الرئيس بري والقوى السياسية
النهاء تعطل العمل احلكومي يف
لبنان ،وان استمرار ذلك يضر
بشدة مبصاحل الشعب اللبناني
الشقيق الذي تعتربه مصر
االولوية الكربى هلا ،وبالتالي
نأمل ان تسفر هذه اجلهود
عن انهاء تعطل احلكومة وبدء
مرحلة سياسية جديدة حتسن
من مناخ االستقطاب السياسي
وتسهل انهاء االزمة السياسية
الراهنة».

وفد أمريكي

واستقبل بري ظهرا ،وفدا
امريكيا برئاسة عضو الكونغرس
السابق نك رحال واعضاء
املؤسسة العربية  -االمريكية،
حبضور املستشار االعالمي علي
محدان ،وجرى عرض للتطورات
الراهنة والعالقات الثنائية.

سفرية قربص

كما استقبل حبضور محدان،
كريستينا
قربص
سفرية
رافيت ،وحبث معها يف االوضاع
الراهنة.

هوالند أعلن أنه سيحمل ملف لبنان يف
جولته يف مصر واالردن وسلطنة عمان
أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ،امس االول يف كلمته
أمام أعضاء السلك الديبلوماسي
يف األليزيه ،أنه «ينوي القيام
جبولة تشمل مصر واألردن
وسلطنة عمان للبحث أزمات
املنطقة ومنها أزمة الفراغ
الرئاسي يف لبنان».
وقال« :سأشدد على أن
يوضع حد نهائي يف لبنان هلذا
الفراغ املؤسساتي املؤسف
جدا ،والذي قد يكون خطريا
يف املستقبل .وتعرفون مدى
العالقات اليت تربط فرنسا
بلبنان».
وأضاف« :هنا أيضا حنن يف
حاجة إىل كل دول املنطقة،
وإيران
السعودية
العربية
وسواهما ،لكي نؤمن سوية
السالم والوحدة وسالمة الرتاب
الوطين هلذا البلد الصديق».من
جهة أخرى ،قال هوالند عشية
زيارة يقوم بها الرئيس حسن
روحاني لباريس ،وهي األوىل

وصل رئيس جملس الوزراء
متام سالم والوفد املرافق اىل
دافوس للمشاركة يف مؤمتر
االقتصاد العاملي.
وكان الرئيس سالم زار
بلجيكا والتقى رئيس اجمللس
االوروبي دونالد تاسك يف
مقره يف بروكسل ،حيث عقد
اجتماع حضره اضافة اىل الوفد
املرافق للرئيس سالم سفرية
االحتاد االوروبي يف لبنان
كريستينا السن ومستشارة
العالقات اخلارجية يف اجمللس
االوروبي رينا كونكا وعدد
من املسؤولني يف االحتاد
ومت حبث يف خمتلف االوضاع
والتطورات.

بيان

ووزع اجمللس االوروبي بيانا
عن زيارة سالم للرئيس تاسك
اشار اىل «ان رئيس اجمللس
االوروبي دونالد تاسك التقى
يف مقره يف بروكسل رئيس
جملس الوزراء متام سالم
للتحضري ملؤمتر لندن املقبل
واملنطقة»،
سوريا
«دعم
والذي سيعقد يف الرابع من
شباط املقبل» ،وقال تاسك:
ذات
املواضيع
«ناقشنا
االهتمام املشرتك كتأثري أزمة
الالجئني ،مالقاة احلرب ضد
االرهاب ،واألزمة السورية».
وأكد تاسك «ان االحتاد
األوروبي يلتزم دعم لبنان
ملعاجلة مستدامة لتداعيات
األزمة السورية» .وقال« :قبل
لندن ،اتفقنا مع رئيس الوزراء
سالم على بذل املزيد من

اجلهد لتلبية احتياجات الالجئني
واجملتمعات املضيفة ،ويشمل
ذلك خلق فرص عمل وتوفري
التعليم ،وتقديم املزيد من
األمل يف املستقبل».
اضاف« :يقدر االحتاد األوروبي
جهود لبنان يف مواجهة التطرف
العنيف ومكافحة اإلرهاب،
وخصوصا يف ضوء اهلجمات
اإلرهابية الوحشية يف بريوت
يف  12تشرين الثاني الفائت»،
آمال «تعزيز التعاون بني االحتاد
األوروبي ولبنان» ،موضحا ان
«املؤمتر املقبل يف بريوت
حول مكافحة االرهاب سيشكل
فرصة مهمة للقيام بذلك».
وقال تاسك« :أعربت لرئيس
الوزراء عن تقديرنا اللتزامه
واجلهود املبذولة ليحكم يف
مثل هذه األوقات الصعبة.
وجددت الدعوة إىل مجيع القوى
السياسية النتخاب رئيس جديد
لتعزيز
اإلصالحات
وإجراء
الدميوقراطية والعدالة وسيادة
القانون».
وختم بالقول« :ان االحتاد
األوروبي يلتزم العمل مع
لبنان ،خصوصا يف ظل هذه
التحديات واالوقات الصعبة،
وسنواصل جهودنا املشرتكة
جلعل الشراكة األوروبية -
اللبنانية أقوى».
وكان الرئيس سالم زار مقر
السفارة اللبنانية اجلديد يف
بروكسل حيث التقى اركان
السفارة .وكان يف استقباله
سفري لبنان يف بلجيكا رامي
مرتضى واركان السفارة.

اللقاء الديمقراطي

عقدت كتلة اللقاء الدميوقراطي
اجتماعا برئاسة رئيسها النائب
وليد جنبالط قبل ظهر امس
االول يف كليمنصو ،يف حضور
تيمور جنبالط ومجيع أعضائها:
وزير الزراعة أكرم شهيب،
وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور والنواب :هنري حلو،
مروان محادة ،نعمة طعمة،
أنطوان سعد ،إيلي عون ،فؤاد
السعد ،غازي العريضي ،عالء
الدين ترو.
كما حضر نائب رئيس احلزب
التقدمي اإلشرتاكي دريد
ياغي وأمني السر العام ظافر
ناصر ومفوض اإلعالم رامي
الريس.
ورحب اللقاء الدميوقراطي يف
بيان إثر االجتماع ب»التقارب
احلاصل بني القوات اللبنانية
والتيار الوطين احلر» ،معتربا
املسيحية-
«املصاحلة
أن
املسيحية هي خطوة هامة
على مستوى تعزيز مناخات
وهي
الوطين،
التفاهم
تستكمل املصاحلة التارخيية
اليت حصلت يف اجلبل سنة
 2001وطوت صفحة أليمة من
صفحات احلرب األهلية».
واعترب اللقاء أن «هذا
التقارب وسواه من اخلطوات
املماثلة من شأنه أن يعمم
مناخات املصاحلة والوحدة
الوطنية بني اللبنانيني وهي
حاجة ملحة أكثر من أي وقت
مضى بالنظر إىل التحديات

اإلقليمية
واملصاعب
واملتنامية واملتصاعدة».
واكد اللقاء «إستمرار ترشيح
عضو اللقاء النائب هنري حلو
الذي ميثل خط االعتدال ونهج
احلوار» .وشدد على أنه «مثن
خطوة ترشيح النائب سليمان
فرجنية باعتبارها تشكل خمرجا
من األزمة ،ويرى يف الوقت
ذاته أن الرتشيح احلاصل
من قبل العماد ميشال عون
يلتقي أيضا مع املواصفات
اليت مت االتفاق عليها يف
هيئة احلوار الوطين اليت
يديرها الرئيس نبيه بري مع
التأكيد أن هذه املواصفات
ال تلغي دور املعتدلني يف
احلياة السياسية اللبنانية».
وذكر بأنه «رحب ويرحب
بأي خطوة من شأنها أن
حترك النقاش يف االستحقاق
الرئاسي الذي يبقى إجنازه
مدخال رئيسيا إلعادة اإلنتظام
لعمل املؤسسات الدستورية
لإللتفات
اجملال
ويفسح
االقتصادية
امللفات
إىل
واملعيشية
واإلجتماعية
املتفاقمة اليت تهم اللبنانيني
مجيعا».
وأعلن اللقاء الدميوقراطي أنه
«سيبقي إجتماعاته متواصلة
ملواكبة النقاش السياسي
احلاصل يف البلد كما سيبقي
إتصاالته مستمرة مع كل
الكتل النيابية للخروج من
املأزق الراهن».

وزير الداخلية استقبل كاغ وترأس اجتماعا لقيادة األمن الداخلي حبث
يف إقامة منوذج أمين يف بريوت الكربى
الرئيس هوالند

لرئيس إيراني منذ  17عاما ،إن
«األمر رهن بهذا البلد الكبري
وحده».
واعترب أن على طهران أن «تقدم
الدليل» على حسن نيتها وان
كل شيء سيتوقف على تطبيق
االتفاق حول ملفها النووي.
ولفت اىل ضرورة «تهدئة
تصعيد» التوتر بني إيران
والسعودية ،مبديا استعداد
بالده ألداء دور يف هذا
الشأن.

ترأس وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق اجتماعا جمللس
قيادة قوى األمن الداخلي
برئاسة املدير العام اللواء
ابراهيم بصبوص .وبعد أن
هنأ املشنوق اجملتمعني على
«إجنازاتهم يف محاية االمن،
مت البحث يف نقاط القوة
والضعف ،والتطور الكبري
الذي حترزه القوى األمنية يف
مكافحة اإلرهاب والتعامل مع
امللفات كلها جبدية».
وجرى التداول يف إمكانية
إنشاء منطقة منوذجية أمنيا
يف بريوت الكربى وطرق
تنفيذها مع اكتمال العديد،
على أن تتوسع قدرات قوى
األمن الداخلي وإمكانياتهم.

ثم تطرق البحث إىل موضوع
من
ومشاكلها،
السجون
اكتظاظ وغريها .وقد وعد
وزير الداخلية ب»العمل على
متويل سجن ثان بعد األول
الذي تأمن متويله ووضعت
اخلرائط متهيدا لتلزميه».
كما تطرق البحث إىل اخلطة
األمنية يف البقاع ،وجرى
البحث يف مشروع إعادة
هيكلة األولويات واحلاجات
لتفعيل دور قوى األمن ،بعد
تشكيل جلنة يف وقت سابق،
بدأت اجتماعاتها ،وسيلتقيها
املشنوق يف األيام املقبلة.

كاغ

ثم استقبل وزير الداخلية ممثلة
األمني العام لألمم املتحدة يف

املشنوق مستقبال كاغ

لبنان سيغريد كاغ ،وحبث
معها يف موضوع االنتخابات
الرئاسية ،والعقوبات املالية
االمريكية على حزب اهلل
مبديا قلقه من تداعياتها على
لبنان.

ثم كان استفسار من كاغ
لالنتخابات
التحضري
عن
البلدية واالختيارية ،فأكد
املشنوق «جهوزية وزارة
الداخلية وجديته بإجرائها يف
مواعيدها».
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لبنانيات

جعجع حبث مع بون التطورات سليمان استقبل ابو فاعور وترأس اجتماع لقاء اجلمهورية :السنيورة عرض االوضاع مع سفريي بريطانيا
وإستقبل وفدا دينيا سريانيا لتقريب موعد جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية
واملغرب والتقى يونان وافرام الثاني

جعجع مستقبال بون
إستقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
معراب امس االول وعلى مدى
ساعتني ،السفري الفرنسي يف
لبنان إميانويل بون ،وعرضا
األوضاع السياسية العامة يف
لبنان واملنطقة ،وال سيما
التطورات الراهنة ويف طليعتها
ملف رئاسة اجلمهورية على ضوء
ترشيح جعجع للعماد ميشال
عون ،وذلك يف حضور مدير
مكتب رئيس حزب القوات إيلي
براغيد.

وفدا سريانيا

وكان جعجع قد التقى أيضا
يف معراب ،بطريرك السريان
الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان ،بطريرك السريان
األرثوذكس مار اغناطيوس افرام
الثاني ،املعاون البطريركي
للسريان
الرسولي
والزائر
الكاثوليك يف أوروبا املطران
مار باسيليوس جرجس القس
موسى ،النائب البطريركي
للسريان األرثوذكس يف زحلة
والبقاع املطران مار يوستينوس
بولس سفر ،أمني سر بطريركية
السريان الكاثوليك األب حبيب
مراد ،وأمني سر بطريركية
السريان األرثوذكس األب

جوزف بالي ،يف حضور منسق
«القوات» يف بريوت املهندس
عماد واكيم ،منسق الشؤون
الكنسية جان العلم ،وعضوي
اهليئة العامة يف احلزب رياض
عاقل وايلي شربشي.
عقب اللقاء ،قال يونان:
«تشرفنا بزيارة قائد القوات
اللبنانية ،وقد عرضنا عليه
موضوع تعيني أو تسمية
نائبني سريانيني عن كنيستينا
األرثوذكسية
السريانية
والكاثوليكية ،وحنن رجال صالة
وكنيسة وندعو له بالصحة
والتوفيق ،وقد مثنا املوقف
الذي اختذه قبل أيام يف دعم
ترشيح اجلنرال ميشال عون
اىل رئاسة اجلمهورية ،فهذا
برهان على التضحية من أجل
املصلحة العليا اليت هي لبنان
الرسالة».
وعما اذا ما ملسوا خالل جولتهم
السياسية
القيادات
على
إمكانية ملء الفراغ يف الرئاسة
األوىل ،قال يونان« :حنن رجال
كنيسة ونعيش بالرجاء ودائما
متفائلون ،وقد ملسنا يف
احلقيقة ان هناك أسبابا جتعلنا
نقول إن شاء اهلل سيحظى لبنان
برئيس للجمهورية قريبا».

الضاهر بعد لقائه ريفي :الحالة قضية مساحة على اجمللس العدلي

سليمان مستقبال ابو فاعور
أكد الرئيس العماد ميشال
سليمان خالل االجتماع الدوري
«للقاء اجلمهورية» ،ان «جلسة
انتخاب رئيس اجلمهورية املقبلة
جيب ان تكون االخرية» ،متمنيا
على رئيس جملس النواب
«تقريب موعدها بعد ان حسمت
مجيع القوى خياراتها وأعلنت
عنها امام الرأي العام ،إضافة
إىل إتاحة إمكانية التنافس
ملرشحني آخرين».
واعترب «اللقاء» يف بيان ،ان
«التعطيل إضافة إىل كونه
عمال غري دميوقراطي ،بات
يضع مصداقية من يقاطع
اجللسة موضع الشك» ،مؤكدا
ان «التفاهمات ميكن ان تتم
حتت قبة الربملان ولريبح من
ينال أغلبية األصوات النيابية»،
داعيا إىل «عدم ربط االنتخابات
بأي سلة أو حماصصة ،ألن
أي تأخري إضايف سيضفي
املزيد من التعقيد على العملية
االنتخابية».
وشدد على «أهمية حتييد لبنان
عن صراعات احملاور كما ورد
يف «إعالن بعبدا» الذي باتت
مواده كافة يف صلب بيانات
الرتشيحات الرئاسية وممرا
الزاميا للوصول إىل بعبدا».

وعن تعيينات أعضاء اجمللس
العسكري ،أكد على «ضرورة
اعتماد مبدأ الكفاءة واالقدمية
استنادا إىل ترشيحات قيادة
اجليش» ،داعيا جملس الوزراء
إىل «تفعيل جلساته لتسيري
شؤون الناس واستعادة ثقة
املواطن بدولته».
وعن التداعيات السلبية اليت
رافقت االفراج عن حماكمة
ميشال مساحة ،دعا «اللقاء»
القضاء العسكري إىل «االخذ
باالعتبار مبدأ إحقاق احلق
واالبتعاد عن أي مسايرة
سياسية وتسطري احلكم النهائي
العادل والرادع ،كون احملاكم
جيب ان تكون عامل طمأنة
للشعوب».
وأشار اىل أنه «ناقش مشروع
قانون إنشاء حماكم ودوائر
متخصصة بقضايا اإلرهاب
واجلرائم الكربى املقدم من
وزير العدل وكلف جلنة قانونية
إلبداء الرأي مبضمونه متهيدا
القراره».

ابو فاعور

من ناحية أخرى ،استقبل سليمان
وزير الصحة العامة وائل ابو
فاعور ،وعرض معه االوضاع
السياسية.

باسيل شارك يف أعمال دافوس
وأجرى لقاءات جانبية مع
مسؤولني دوليني
ريفي مستقبال الضاهر
استقبل وزير العدل اللواء
أشرف ريفي يف مكتبه يف
الوزراة امس االول ،النائب
خالد الضاهر ،الذي أبلغه عزمه
التقدم بدعوى شخصية أمام
القضاء العدلي ،ضد الوزير
السابق ميشال مساحة.
وأشار الضاهر اىل أن «اجلرمية
اليت ارتكبها مساحة ليست
الشخصية،
أفكاره
وليدة
امنا هي ترمجة لعمل عصابة
اجرامية تتآمر على لبنان وشعبه
وتستهدف مواطنني ورجال دين
ونوابا».
وطلب الضاهر من ريفي «احالة
قضية مساحة على اجمللس
العدلي» ،وقال« :من املؤكد

أن هذا األمر موضع اهتمام
وزير العدل الذي أبلغين أنه
تقدم مبشروع مرسوم اىل
جملس الوزراء ،لكونه صاحب
الصالحية يف جرائم االغتيال
واجلرائم الواقعة على أمن
احملكمة
وليست
الدولة،
العسكرية اليت تتوسع يف
صالحياتها ،وهذه الصالحيات
الواسعة مل تعد موجودة اال
يف الدول املتخلفة».وأوضح
الضاهر انه «عرض مع الوزير
ريفي ،موضوع وثائق االتصال
اليت ال تزال سارية على أكثر
من  15ألف شاب من منطقتنا،
وهذا ما يسيء اىل االستقرار
واالعتدال ويثري التطرف»

شارك وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل يف أعمال منتدى
دافوس اإلقتصادي العاملي
يف سويسرا ،يرافقه وزير
الرتبية والتعليم العالي الياس
بو صعب.
وحضر جلسة مغلقة حول األزمة
يف سوريا ترأسها املبعوث
اخلاص لألمم املتحدة اىل سوريا
ستيفان دي ميستورا ،وأدارها
وزير خارجية النروج بورجي
براندي يف حضور عدد من وزراء
خارجية الدول والشخصيات
الدولية.
وأجرى باسيل خالل مشاركته يف
املنتدى ،سلسة من اللقاءات
الثنائية واجلانبية مع عدد من
املسؤولني الدوليني ،أبرزها مع
وزير خارجية ايران حممد جواد
ظريف ،وإيطاليا باولو جنتيلوني

السنيورة مستقبال شورتر
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة
صباح امس االول ،يف مكتبه
يف بلس ،السفري الربيطاني يف
لبنان هيوغو شورتر وكان حبث
يف اوضاع لبنان واملنطقة.

سفري املغرب

كما استقبل عند الواحدة
والنصف ظهرا سفري املغرب يف
لبنان علي اومليل وكان حبث
يف االوضاع الراهنة والعالقات
الثنائية.

يونان وافرام الثاني

كذلك التقى السنيورة يف منزله

عند اخلامسة والنصف مساء
بطريرك الكنيسة السريانية
الكاثوليكية ،مار اغناطيوس
يوسف الثالث يونان وبطريرك
الكنيسة السريانية االرثوذكسية
مار اغناطيوس افرام الثاني
حبضور وزير الدولة لشؤون
التنمية االدارية نبيل دو فريج
والنائب سريج طور سركيسيان،
وكان حبث يف اوضاع لبنان
واملنطقة من خمتلف اجلوانب،
وسبل تعزيز وتدعيم صيغة
العيش املشرتك املسيحي -
االسالمي يف لبنان.

رعد عرض مع افرام الثاني ويونان شؤون
املنطقة واوضاع املسيحيني يف العراق
التقى رئيس «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب حممد رعد،
وفدا ترأسه بطريرك السريان
اغناطيوس
مار
الكاثوليك
يوسف الثالث يونان وبطريرك
مار
االرثوذكس
السريان
اغناطيوس افرام الثاني ،وضم
املطرانني جورج صليبا وجرجس
قس موسى.
وكانت مناسبة للتداول ،حبسب

بيان للعالقات االعالمية ،يف
«شؤون املنطقة وما يتعرض
له املسيحيون يف العراق
وخصوصا السريان .كذلك
جرى التطرق اىل الوضع
اللبناني .وكان هناك متن من
البطريركني بأن تدعم كتلة
الوفاء للمقاومة ،مطلب تعزيز
متثيل السريان يف اجمللس
النيابي».

مؤمتر صحايف لرئيس الكتائب لالعالن
عن املوقف من االستحقاق الرئاسي

باسيل

والنمسا سيباستيان كورتس
املفوضية
رئيس
ونائب
األوروبية فرانز تيمرمانز.
وكانت مناسبة ايضا للتعرف
والتالقي واالجتماع مع عدد من
اللبنانيني املنتشرين يف العامل،
ويتميز املنتدى بكثافة وجودهم
وحضورهم الفعال فيه.

من املقرر ان يكون عقد
«الكتائب
حزب
رئيس
اللبنانية» النائب سامي
اجلميل ،مساء أمس ،مؤمترا

صحافيا يف مقره يف بكفيا،
يعلن فيه موقف الكتائب
االستحقاق
تطورات
من
الرئاسي.
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لبنانيات

دريان التقى السفري الفرنسي وشخصيات الضاهر:

نبارك اخلطوات اجلريئة للحريري وجعجع
وسأتقدم بدعوى قضائية ضد مساحة

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،يف دار
الفتوى ،سفري فرنسا اميانويل
بون وتداول معه يف شؤون
لبنان واملنطقة.

ضاهر

دريان
املفيت
واستقبل
النائب خالد الضاهر ،الذي
قال بعد اللقاء»:دار الفتوى
دار االعتدال ،الدار الوطنية
اليت نأتي اليها دائما للتزود
بكل ما يفيد هذا الوطن .كان
اللقاء مع مساحته لقاء طيبا،
ويؤكد على الوحدة الوطنية
وعلى االعتدال ،وعلى العدالة
والتوازن الوطين الذي حيمي
االعتدال وحيمي كرامة االنسان
يف هذا البلد».
اضاف« :مساحته مطلع على
األوضاع العامة وعلى أوضاع
وعلى
العسكرية
احملكمة
جمريات اطالق سراح اجملرم
ميشال مساحة .مطلبنا واجلميع
العدالة .لذلك حنن شرحنا له
أيضا معاناة الشباب يف لبنان
من وثائق االتصال ،وهي يف
 15000وثيقة ،رغم وجود
قرار جملس الوزراء بإيقاف
هذه الوثائق ،ما تزال هذه
الوثائق سيفا مصلتا على
شبابنا ،وهذا له تأثريات
سلبية على االعتدال وعلى
العدالة وعلى التطرف ،لذلك
حنن نعترب ووفق القانون أيضا
ان احملكمة العسكرية هي
حمكمة استثنائية االن ،تعاجل
قضايا ليست من اختصاصها
باألصل ،حمكمة اختصاصها
معاجلة شؤون العسكريني،
االن احملكمة تتعاطى مع
قضايا ليست من اختصاصها،
لذلك حنن نشدد على ان
تعود احملكمة العسكرية اىل
دورها األساس وهو معاجلة
شؤون العسكريني ،اما معاجلة
الشؤون القانونية واجلرائم
فيجب ان تعود اىل احملاكم
املدنية حتى حتقيق العدالة.
معالي وزير العدل وعد بتقديم
مشروع حول كل القضايا
واجلرائم يف ان تعود اىل
حماكم خمتصة مبعاجلة اإلرهاب
واالجرام وغري ذلك ،وهذا امر
طيب .واملطلوب االن املعاجلة
الفعلية والسريعة للقضايا
اليت تتعاطى بها احملكمة
العسكرية».
واعلن الضاهر انه ،يف موضوع
ميشال مساحة ،سيتقدم بدعوى
قضائية لدى احملاكم العدلية،
متمنيا «ان يوفق وزير العدل
كما وعد بإحالة ملف اجملرم
ميشال مساحة اىل اجمللس
احملاكمة
ملتابعة
العدلي
الالزم،
العقاب
وانزال
وليس كما حصل يف احملكمة
العسكرية بتخفيف كل جرائم
ميشال مساحة ،وكأنه شخص

املفتي دريان مستقبال السفري بون
مغرر به او كأنه شخص نقل
بعض املتفجرات واألسلحة».
وقال« :هو جزء من عصابة،
وهو جزء من مؤامرة ،مل تكن
ختصين انا شخصيا كما ذكر
امسي اكثر من مرة وبعض
املفتني واملشايخ ،بل أيضا
كان يريد تفجري البالد عرب
استهداف اإلفطارات ومجاهري
اللبنانيني ،وحتى البطريرك
الذي كان يزور عكار يف ذلك
الوقت كان يف بنك األهداف
لتخريب لبنان خدمة ألغراض
خارجية».
واشار اىل ان «العمالء للنظام
للعدو
والعمالء
السوري
اإلسرائيلي يعاملون يف احملكمة
العسكرية معاملة خاصة»،
وقال« :باألمس اطلق اديب
العلم العميل اإلسرائيلي بعد
ان حكم  12سنة ،لكنه أطلق
بعد  3سنوات .وميشال مساحة
الذي جاء باملتفجرات واعرتف
بالصوت والصورة وصورت
األموال والعبوات وجاء بها من
بلد اىل بلد ،واعلن اعتذاره يف
احملكمة العسكرية مين ومن
املفيت ومن اللبنانيني ،حياكم
بثالث سنوات ،وكانه سائق
سيارة خممور يعاقب على هذه
اجلنحة .حنن نريد العدالة،
والعدالة مطلب لبناني حلماية
مجيع اللبنانيني.
اضاف« :ال بد هنا من ان اذكر
بكثري من االحرتام والتقدير
جهود القائد الكبري الشهيد
وسام احلسن ،الذي انقذ
لبنان من كارثة سواء ختصين
او ختص املفيت ،ولكنها يف
األصل ختص الوطن كله،
ألنه ال مسح اهلل لو مت له ما
كان يريده ،تفجري اإلفطارات
وتفجري املسيحيني وزرع الفتنة
بني املسلمني واملسيحيني،
لكانت كارثة على كل لبنان.
لذلك حنن نعترب ان القضية
ستحال اىل جملس الوزراء
بطلب من وزير العدل إلحالتها
اىل اجمللس العدلي .وكل من
يقف عائقا امام حتويل قضية
اجملرم ميشال مساحة اىل
اجمللس العدلي يعترب شريكا
يف جرمية ميشال مساحة».

وتابع الضاهر« :االمر االخر
الذي تكلمنا به مع مساحة
املفيت مطلب وطين وحاجة
وطنية هو انتخابات رئيس
اجلمهورية ،واليوم وبعد ان
ازيلت كل اخلطوط احلمر من
خالل األفكار واملبادرة اليت
اطلقها الرئيس سعد احلريري
واليت هي تضحية كبرية وجتاوز
لكثري من األمور برتشيح احد
اقطاب  8اذار ،وتالها أيضا
تضحية ومبادرة كذلك جريئة
حيث ال جيرؤ االخرون سواء
يف املبادرة األوىل او يف
املبادرة الثانية بتخلي الدكتور
مسري جعجع عن الرتشيح
وتبين ترشيح العماد ميشال
عون خدمة للبنان وحرصا
على مصلحة لبنان وانتخاب
الرئيس ،حنن ال بد لنا ان
نبارك هذه اخلطوات اجلريئة
واليت فيها التضحية واحلرص
على مصلحة لبنان ،آملني ان
ننزل اىل جملس النواب لنختار
الرئيس الذي خيتاره نواب
لبنان واملسؤولني عن هذا
االمر ،باعتباره امرا دستوريا
والنتظام
حيوية
ومصلحة
احلياة العامة يف لبنان،
لنحمي لبنان من خالل متاسك
املؤسسات يف لبنان بانتخاب
رئيس مجهورية ،ووضع قانون
انتخاب ،وانتخابات نيابية،
وحكومة جديدة ،واستقرار
لبنان ومتاسكه ،على أمل ان
يلتزم كل االفرقاء باملصلحة
الوطنية ،مصلحة لبنان قبل
أي مصلحة خارجية أخرى».

ابراهيم

والتقى دريان املدير العام
لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم وحبث معه يف االوضاع
العامة.
كما استقبل مفيت اجلمهورية
وفدا من منتدى التنمية
برئاسة
واحلوار
والثقافة
القس الدكتور رياض جرجور
الذي وجه له دعوة إللقاء كلمة
يف افتتاح املؤمتر الذي ينظمه
املنتدى بعنوان «إدارة التنوع
الديين وبناء السالم».
واخريا ،استقبل دريان السفري
عبد الرمحن الصلح.

بطريركا السريان الكاثوليك واالرثوذكس زارا عون:

طالبنا بتمثيل الطائفتني مبقعدين نيابيني
التقى رئيس «تكتل التغيري
العماد
النائب
واالصالح»
ميشال عون ،قبل ظهر امس
االول يف دارته يف الرابية،
بطريركي السريان الكاثوكيك
مار اغناطيوس يوسف الثالث
مار
واالرثوذكس
يونان
اغناطيوس افرام الثاني.
وبعد اللقاء ،قال البطريرك
يونان« :ان هذه الزيارة أتت
للتعبري عن صالتنا وتشجيعنا
للوصول اىل حل يف موضوع
الرئاسة ،ولكن اردنا ايضا ان
نطرح موضوع متثيلنا يف اجمللس
النيابي وستكون هناك دراسة
للموضوع يف طرح مشروع
االنتخاب ،فلبنان هو منوذج لنا
حنن السريان املوجودين يف
العراق وسوريا ،وعندما يكون
اوالدنا ممثلني فسيشعرون بأن
لديهم وجودا يف هذا الشرق.
من هنا اتت زيارتنا للعماد عون
يف اطار جولتنا».

العماد عون مستقبال البطريركني
وردا سؤال قال« :قبل كل
شيء نريد ان يكون لدينا
رئيس للجمهورية وحنن نقف
مع اجلميع ومع التوافق وندعو
للعماد عون بالتوفيق .وندعو
للرب ان ميثل كرسي اجلمهورية
بالشخص املناسب واجلنرال
هو شخص مناسب ،طبعا حنن
حنرتم رأي الربملانيني».
السريان
بطريرك
وقال

االرثوذكس« :هذه فرصة
للقاء العماد عون مفعمة بالرجاء
واالمل .وقد حبثنا يف موضوع
يهمنا مع العماد عون بأن يتمثل
اوالدنا السريان مبقعدين :واحد
للسريان االرثوذكس والثاني
للكاثوليك لكي يقتنعوا بأنهم
مواطنون لبنانيون .فهم حيبون
لبنان وضحوا من اجله ويريدون
اعماره واعالء شأنه».

أبي رميا :عون ميكن أن يكون وفاقيا ألنه من أساس 14
ومتحالف مع  8آذار
وصف عضو «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب سيمون أبي
رميا اللقاء األخري الذي مجع
العماد ميشال عون برئيس
حزب «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،بأنه «الزواج املاروني
الذي يطوي صفحات سوداء
يف التاريخ املسيحي اللبناني»،
مشددا على أن «هذا املشهد
أتى بعد جهود بذهلا كل من
الطرفني على الصعد كافة
احلزبية القيادية والشعبية،
وقرار التفاهم بني عون وجعجع
ليس نابعا من حسابات شخصية
بل هو مصلحة اسرتاتيجية،
وهذا القرار اختذ منذ سنتني
وتوج بعد العمل واملتابعة ،وهو
يشكل نقلة نوعية ملرحلة مقبلة
تتطلب من األفرقاء الكثري من
االنفتاح».
ولفت يف مقابلة ضمن برنامج
«احلدث» على قناة «اجلديد»
اىل أن «إمكان وصول العماد
عون إىل قصر بعبدا حيقق
األحالم اليت من أجلها سقط
شهداء عسكريون ومدنيون يف
مسرية العماد عون منذ ،1989
إذ إن طموح العماد عون ليس
شخصيا إمنا صاحب مشروع
إنقاذي إصالحي يف لبنان حيمل
يف طياته حتقيق دولة القانون
واملؤسسات وحماربة الفساد
وتغليب منطق املواطنة على
الفئوية الضيقة».
ترشيح
«دينامية
وقال:
الرئيس سعد احلريري للوزير
السابق سليمان فرجنيه سرعت
اللقاء وقرار تبين ترشيح العماد
عون ،لكنها مل تكن السبب
الرئيسي».
وأكد أن «هذا اللقاء جاء تتوجيا
ملسار عميق وشاق من احلوار
بني الفريقني ،وكان من

العماد عون مستقبال البطريركني
الطبيعي أن يتم أمام نواب
وكوادر القوات اللبنانية مما
يؤكد أن هذا القرار تلتزمه
مؤسسة القوات اللبنانية وليس
فقط رئيسها».
وتابع« :أعترب أن العماد ميشال
عون ظاهرة استثنائية حبيثيته
الشعبية وتارخيه النضالي،
يستحق الوصول إىل الرئاسة،
وأشدد على أن املطلوب ليس
قيام ثنائية عونية قواتية بل
تعميم هذه التفاهمات على
مستوى كل الكتل املسيحية
لتذهب بعيدا على مستوى
الوطن».
ويف ما يتعلق باجللسة املقبلة

النتخاب رئيس اجلمهورية يف 8
شباط ،رأى أبي رميا أنه «ليس
من اجملدي استباق االمور»،
معتربا أن «العماد عون ميكن
أن يكون رئيسا وفاقيا ألنه من
أساس  14آذار ومتحالف مع 8
آذار ،باإلضافة إىل نهج التيار
املنفتح على اآلخر ،وهذا ما قد
ترجم من خالل وثيقة التفاهم
مع حزب اهلل وإعالن النيات مع
القوات اللبنانية».
وأشار اىل أن «كل الذين
يتغنون بالشعارات السيادية
الرنانة هم أول من ينتظر
لتحديد
اخلارجية
القرارات
مواقفهم الداخلية الرئاسية».

الراعي وصل اىل روما ويلتقي البابا فرنسيس اليوم
املاروني
البطريرك
وصل
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي اىل روما امس االول ،يف
زيارة تستمر حتى اخلميس املقبل
يلتقي خالهلا يوم السبت قداسة
البابا فرنسيس.
ويرافقه يف الزيارة راعي ابرشية
البرتون املارونية املطران منري
خرياهلل واملسؤول عن الربوتوكول
واالعالم يف الصرح البطريركي
وليد غياض ومدير املركز
الكاثوليكي لالعالم اخلوري عبدو
ابو كسم.
وكان يف استقباله يف مطار

فيوميتشينو :سفري لبنان لدى
الفاتيكان العميد جورج اخلوري،
املعتمد البطريركي لدى الكرسي
الرسولي املطران فرنسوا عيد
ونائبه املونسنيور طوني جربان،
السكرتري االول يف السفارة البري
مساحة وقنصل لبنان لدى ايطاليا
رحاب ابو زيد ورؤساء الوكاالت
الرهبانية لدى الكرسي الرسولي.
وبعد اسرتاحة يف الصالون ،توجه
الراعي والوفد املرافق اىل مقر
اقامته يف النيابة البطريركية
حيث ادى صالة الشكر يف
الكنيسة.
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لبنانيات

زاسبكني يف ندوة رابطة أصدقاء كمال جنبالط :روسيا ال توافق على إسقاط النظام يف سوريا بل تشجع على حتقيق إصالحات شبطيين :حزب اهلل هو املفتاح النتخابات الرئاسة
نظمت «رابطة اصدقاء كمال
جنبالط» يف مركزها يف
بريوت ،ندوة بعنوان»:ما هي
أسباب ونتائج التدخل الروسي
العسكري يف األزمة السورية
على أرض الواقع ،وما هي
تداعياته اإلقليمية والدولية
وانعكاساته على األوضاع يف
لبنان؟» .شارك فيها السفري
الروسي الكسندر زاسبكني،
السفري السابق رياض طبارة.
وأدارتها اإلعالمية جناة شرف
الدين.
حضر الندوة النائب فادي
اهلرب ،الوزراء السابقون:صالح
سلمان ،بهيج طباره وعباس
خلف ،ممثلون عن سفارات:
الواليات املتحدة ،تركيا ،إيران
ورومانيا يف لبنان ،والسفري
حسان أبي عكر وشخصيات.
بداية قدمت شرف الدين إحاطة
خمتصرة باملوضوع ،وقالت:
«إنتظرالرئيس الروسي أربع
سنوات على بدء الثورةالسورية
وما تلى ذلك من حتوالت
وتطورات على األرض ويف
املنطقة والعامل ،ليقرر التدخل
عسكريا يف سوريا .وقداختلفت
التحاليل حول خلفيات هذا التدخل
وأسبابه ومراميه» .وتساءلت
حول «تداعياته ونتائجه إقليميا
ودوليا ولبنانيا».
الذي
طباره
حتدث
ثم
قال»:الرئيس فالدميري بوتني
حلم بإعادة بناء عظمة روسيا،
واعترب انهيار اإلحتاد السوفياتي
أكرب كارثة جيوسياسية يف
القرن العشرين» .ثم أضاف:

روسيا كدولة عظمى ،تتطلب
أيضا موطئ قدم أو أكثر يف
حوض البحر املتوسط  .كان
هلا أربع دول صديقة وحليفة
يف املنطقة ،واليوم مل يعد هلا
سوى القاعدة البحرية الصغرية
قرب طرطوس».
اضاف :هذا التوجه ،ال أحد
يستطيع الوقوف يف وجهه
سوى الواليات املتحدة األمريكية
اليت حتاول اخلروج من حربني
مكلفتني وغري حمسومتني ،يف
العراق وأفغانستان ،من هنا
ترددها يف اختاذ مواقف حامسة
من املستجدات على الساحة
الشرق أوسطية ،وخصوصا
حيال الثورة املسلحة يف
سوريا ،وإعالن دولة اخلالفة
اإلسالمية يف العراق وسوريا.
وبعد مقتل الصحايف األمريكي
جاميس فولي على يد داعش
يف  19آب  ،2014تبدل املوقف
األمريكي الشعيب والرمسي،
وقادت الواليات املتحدة حتالفا
دوليا حملاربة داعش».
وعن أوروبا قال طباره «انها
مرتعدة من اإلرهاب على
أراضيها ،وترزح حتت وطأة
اهلجرة اليت ال تعرف كيف
تتعامل معها .ويف املقابل،
قررت روسيا التدخل العسكري
الواسع يف سوريا اىل جانب
النظام ،ألن سقوطه يعين
خسارتها آلخر موطىء قدملها
يف املنطقة .والتدخل مسح
هلا ترسيخ وجودها العسكري
يف سوريا ،والتوسع يف إقامة
قواعد عسكرية هلا يف عدد

من املناطق السورية ،وإطالة
أمد الوجود العسكري الروسي
يف سوريا اىل أجل غري حمدد
مبوجب اإلتفاق املوقع مع النظام
السوري يف  26آب .2015
وحرص على التأكيد ان القصف
الروسي يرتكز على منطقة بني
محص واحلدود الرتكية حيث ال
وجود واسع لتنظيم داعش،
ومل يطل مناطق نفوذها يف
حمافظيت الرقة ودير الزور».
وقال:أن «التدخل الروسي
يف سوريا يشكل عبئا ماليا
روسيا».
على
واقتصاديا
وختم كلمته «بتساؤالت ال
أجوبة حاليا هلا حول ما ستؤول
اليه األوضاع يف سوريا وحول
تداعياتها وانعكاساتها اإلقليمية
والدولية».

زاسبكني

واوضح زاسبكني يف بداية
كلمته بأن مهمته هي شرح
املوقف الرمسي الروسي من
موضوع التدخل العسكري يف
األزمة السورية.
وأعلن ان «العالقات املتوترة
بني روسيا والدول الغربية
هي جوهر اخلالف حول أسباب
التدخل الروسي العسكري يف
سوريا» .وأكد ان «العودة يف
روسيا اىل اإلحتاد السوفياتي
أو إعادة بناء امرباطورية ليست
مطروحة على اإلطالق ،وتكتفي
روسيا يف التعامل مع جاراتها
السابقة على تنظيم العالقات
اإلقتصادية اليت فيها مصلحة
لكل األطراف».
وعن التدخل العسكري الروسي

يف سوريا قال أنه «رد فعل
روسي على ما حصل يف بلدان
عربية أخرى مثل ليبيا ،وأن
روسيا ال توافق على إسقاط
النظام يف سوريا ،بل تعمل
للتشجيع على حتقيق إصالحات
سياسية وإقتصادية واجتماعية
من خالل التفاوض بني النظام
واملعارضة ،على أن يسبق ذلك
حماربة اإلرهاب املتفشي يف
سوريا والذي ال يقتصر على
داعش فقط ،ومن هنا اخلالف
على حتديد املنظمات اإلرهابية
املتواجدة يف سوريا».
أضاف« :حنن نسعى إلجياد
تعاون مع القوى املعارضة اليت
حتارب اإلرهاب شرط أن توقف
حربها مع النظام» ،مؤكدا أن
«بالده حريصة على احملافظة
على وحدة الدولة السورية،
وانها ال تسعى أبدا إلقامة دولة
حليفة هلا على جزء من سوريا
فقط .وهي ستعمل على إطالق
احلوار بني النظام واملعارضة
إلجياد حل سياسي يرضي
اجلميع ،ويضمن وحدة األراضي
السورية».
وتابع« :حنن سنتحمل تداعيات
العقوبات املفروضة على بلدنا
بسبب األزمة السورية وقبلها
األزمة يف أوكرانيا وجورجيا،
ولن نغري موقفنا ونهجنا».
األحداث
انعكاسات
وعن
السورية على األوضاع يف
لبنان ،قال« :املشكلة القائمة
يف لبنان اليوم هي داخلية،
وحنن بالطبع نساعد على اجياد
احللول املرضية هلا».

اعتربت وزيرة املهجرين أليس
شبطيين يف حديث اىل اذاعة
«صوت لبنان» ،أن «عمل
موقع رئاسة اجلمهورية قد
توقف منذ دخول حزب اهلل
للقتال يف سوريا» ،الفتة
إىل أنه «ال ميكن ألي رئيس
العمل قبل إختاذ قرار بهذا
املوضوع».
ومتنت على «مجيع األفرقاء أن
يبحثوا عن حلول هلذا التدخل
ألن حزب اهلل هو املفتاح

النتخابات الرئاسة».
واعتربت أنه «يف ظل عدم
وجود حل لدور حزب اهلل يف
سوريا سنبقى يف نفس الفراغ
الرئاسي ،فال نفع من وجود
أو عدم وجود رئيس يف لبنان
فدخول حزب اهلل يف سوريا
سبب يف فقدان الرئاسة
صالحياتها».
ودعت ألن «تصبح جلسات
احلكومة دورية لتسيري أعمال
الناس».

هاشم  :ال انتخابات رئاسية إذا بقيت املواقف على حاهلا
إستبعد النائب قاسم هاشم يف
حديث الذاعة «صوت لبنان»،
أن «يتم إجناز االنتخابات
الرئاسية يف جلسة الثامن
من شباط املقبلة إذا ما بقيت
املواقف على حاهلا» ،مشريا
«اىل أن الرئيس نبيه بري
يرتيث كي تتبلور مجيع املواقف
قبل اإلعالن عن موقفه».
ولفت اىل «أن بري ومن
موقعه كرئيس ل»حركة أمل»
ينتظر استجماع كل املعطيات

ملناقشتها يف اجتماعات احلركة
وكتلة التنمية والتحرير للبناء
على الشيء مقتضاه» ،معتربا
«أن حصر امللف الرئاسي بني
مرشحني من أصل القيادات
املارونية األربعة يدل على
وجود انقسام».
وأكد هاشم «ان حزب البعث
يدرس املستجدات األخرية يف
ما خص امللف الرئاسي الختاذ
القرار املناسب الذي لن حييد
عن مبادىء احلزب وقناعاتنا».

عراجي  :لقاء مرتقب بني الراعي واحلريري لبحث ملف الرئاسة
أكد النائب عاصم عراجي يف
حديث إلذاعة «صوت لبنان»
أن «رئيس تيار املردة النائب
سليمان فرجنية ال يزال هو مرشح
تيار املستقبل» ،الفتا إىل أنه
«على مدار  34جلسة النتخاب
رئيس للجمهورية مل نغب وبالتالي
فان تيار املستقبل لن يغيب

عن أي جلسة إنتخابية وسنحضر
باملبدأ اجللسة يف  8شباط».
وتوقع عراجي «نظرا الهمية موقع
البطريركية املارونية كمرجعية
كبرية أن يعقد لقاء بني البطريرك
املاروني مار بشاره بطرس الراعي
والرئيس سعد احلريري لبحث ملف
رئاسة اجلمهورية».

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة
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مقالت

بري مع فرجنيه ضد عون
حسن عليق
لن يعلن الرئيس نبيه بري موقفًا معارضًا لالتفاق بني العماد
ميشال عون ورئيس حزب القوات مسري جعجع .وهو ينفي أي كالم
منسوب إليه يعارض فيه رأي «األكثرية املسيحية» .لدى استقباله
الوزيرين جربان باسيل والياس بو صعب الثالثاء من االسبوع
احلالي ،أمسعهما الالموقف :بارك التقارب العوني ــ القواتي ،ومل
ّ
يعلق يف العمق على املستجد الرئاسي ،حمي ًال إياه على املكتب
السياسي حلركة أمل وجملسها الرئاسي.
لكن موقف بري احلقيقي ،حبسب عارفيه ،ال خيتلف عن رأي تيار
ّ
يفضلون
املستقبل والنائب وليد جنبالط .أركان نظام الطائف
النائب سليمان فرجنية على ميشال عون .هي «نقزتهم» من ورثة
املارونية السياسية .وهي خشية تيار املستقبل من خسارة بعض
مكاسب عهد الوصاية السورية .وهو إرث احلرب األهلية الذي
جيعل مسري جعجع خصمًا دائمًا ،إن مل يكن عدوًا ،لربي وجنبالط.
أشد املتحمسني لسليمان فرجنية .عدم االرتياح ملشهد
يبدو بري
ّ
معراب ضاعف محاسته للنائب الشمالي .يقول زوار رئيس
اجمللس إنه ال يرى ترشيح عون من معراب ترشيحًا لزعيم مل
متنحه السنوات العشر املاضية طريقًا إىل قلب بري وعقله .بل هو
ترشيح مبين على اتفاق سياسي بني القوات والتيار الربتقالي،
«ال يهدف جعجع من خالله إال إىل استهداف حزب اهلل وما يسميها
«الشيعية السياسية»» .تلفت املصادر إىل أمرين :تركيز رئيس
القوات على استمراره يف «مواجهة الوصاية» ،وذكره منع تهريب
السالح واملسلحني من لبنان إىل سوريا .ويف النقطة األخرية،
تسأل املصادر :هل علينا الوثوق جبعجع ،بنية حسنة ،والقول إنه
يتحدث عن مسلحي املعارضة السورية وسالحها؟ هذا السؤال كان
ّ
قبل أن ُيعلن رئيس القوات أمس أنه حاول إعالن ترشيح عون
يوم  15كانون الثاني ليتزامن مع الذكرى الثالثني النتفاضته يف
وجه االتفاق الثالثي (الذي رعته سوريا بني بري وجنبالط وإيلي
حبيقة عام  .)1986ال شك يف أن هذا الكالم يثري حساسية إضافية
لدى كل من بري وجنبالط ،ومينحهما املزيد من الوقود للتعبري عن
رفضهما ملبادرة جعجع.
ال جيد بري نفسه ملزمًا حبلف حليفه .يذهب بعيدًا يف التسويق
لفرجنية .يف زيارته األخرية لطهران ،جال املعاون السياسي
لرئيس اجمللس ،الوزير علي حسن خليل ،على عدد من املسؤولني
اإليرانيني (غري أولئك الذين التقاهم علنًا) ،ليقول هلم خالصة
املوقف« :هل ستجدون مرشحًا رئاسيًا غري سليمان فرجنية ،يقول
أمام الكامريات يف اجلامعة اللبنانية للشباب الذين يستمعون إليه
إنكم ستفخرون أمام أوالدكم بأنكم عشتم يف زمن املقاومة وزمن
السيد حسن نصر اهلل»؟ وبعكس ما يسود أوساط فريق  8آذار عن
موقف الرئيس بشار األسد من االنتخابات الرئاسية ،جتزم مصادر
بري بأن األسد أبلغ مجيع املعنيني بأنه يؤيد فرجنية حتى النهاية.
بعد «عرس معراب» ،نصح بري فرجنية
باهلدوء .هو سبق أن عاتبه على أدائه
تسربت معلومات لقائه
اإلعالمي بعدما
ّ
الباريسي بالرئيس سعد احلريري .قال
له أحد املقربني من بري ما معناه« :إنك
يف مقابلتك (على شاشة أل بي سي آي

خليل يف طهران:
هل من مرشّح غري
فرنجية يعلن فخره
بالعيش يف زمن
السيد حسن؟

ّ
كمرشح لسعد احلريري ال لقوى
بدوت
يوم  17كانون األول )2015
َ
 8آذار ،رغم أن مضمون كالمك ليس سوى كالم رئيس للجمهورية.
لكنه ال يصلح ملرشح يف موقعك» .حينذاك ،اعرتف فرجنية ،أمام
مسؤولني يف حزب اهلل وحركة أمل «باخلطأ الذي ارتكبه» عندما
هاجم العماد عون ،مربرًا ذلك بأنه يف إطار رد الفعل على اهلجوم
العوني عليه .السبت املاضي ،استقبل فرجنية احلاج حسني اخلليل
(املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل) ورئيس وحدة االرتباط
والتنسيق يف احلزب وفيق صفا ،اللذين وضعاه يف صورة ما
سيقوم به جعجع وعون بعد يومني .نصحاه أيضًا باهلدوء .وفيما
تؤكد مصادر رفيعة املستوى يف  8آذار أن احلزب بدأ العمل إلقناع
فرجنية بدعم ترشيح عون للرئاسة ،تنفي مصادر بري ذلك ،مؤكدة
أن أحدًا من فريق  8آذار لن يضغط على النائب الزغرتاوي.
ورغم أن منطلق أوساط بري للهجوم على عون يعود إىل موقف
األخري من شرعية اجمللس النيابي بعد التمديد ،وإىل رفضه االستجابة
لدعوة بري إىل انعقاد اجمللس أكثر من مرة ،فإن مصادر رئيس
حركة أمل تنفي أن تكون املشكلة مع اجلنرال شخصية« :حنن
ذهبنا أبعد من حزب اهلل سابقًا يف هذا اجملال .فعندما قصدنا عون
قبل سنتني نطلب منه تسمية مرشح للرئاسة لنمشي به ،مل يكن
احلزب ملتزمًا لعون إال بتأييده شخصيًا ،ال تأييد من يسميه األخري.
أما حنن ،فكنا مستعدين لدعم من خيتاره اجلنرال» .مشكلتنا مع
«احلركية» ،أن معركة الرئاسة اليت خيوضها
عون ،تضيف املصادر
ّ
«ليست سوى استكمال لسلسلة معاركه اخلاسرة .ويف كل مرة،
خيوض معركة بصورة سيئة ،لينعكس ذلك على فريقنا السياسي
فيضيع الرئاسة على
برمته .وخنشى اليوم أن يكرر التجربة ذاتها،
ّ
ّ
ويهدر فرصة ذهبية لنا كاحتمال وصول فرجنية إىل قصر
نفسهُ ،
بعبدا».

إعالن «حرب ناعمة» أمريكية على لبنان

ملا االطباء بيفشلوا مار شربل بيتدخل...

ضحى شمس

أعجوبة جديدة مع ريتا حواط

«إنه اعالن حرب» ،هكذا يصف الوزير السابق واالقتصادي شربل
حناس القانون االمريكي االخري الذي صوت عليه الكونغرس ضد
حزب اهلل .وألن «ال احد يقرأ» ،كما قال ،فقد جلسنا نقرأ هذا
القانون فقرة فقرة ،حماولني ان نفهم ابعاده وتأثرياته بشكل
مبسط.
يصف خرباء أجانب ولبنانيون القانون ،الذي يشار اليه بالرقم
 2297واختصاره  ،CISAبأنه متمم لإلجراءات اليت اختذتها السلطات
االمريكية منذ عام  ،١٩٩٩واملتمثلة يف االضبارة  W8Eثم «باتريوت
آكت» اثر احداث التاسع من ايلول عام .٢٠٠١
ويذهب البعض اىل وصفه بـ»التتمة اهلجومية لرتسانة احلرب
الناعمة» اليت تعتمدها الواليات املتحدة منذ عقدين تقريبا ،حيث
«تعطي اتفاقات رمسية بيد وتأخذ من حتت الطاولة بيد اخرى
واضعة العصي يف الدواليب االقتصادية» .هكذا ،يف وقت توقع
امريكا اتفاقا مع ايران فوق الطاولة ،حتاول يف الوقت نفسه
االضرار بها وحبلفائها مستخدمة الدوالر كرأس حربة .والقانون
االخري ،وامسه الرمسي الطويل «قرار منع التمويل الدولي حلزب اهلل
لعام  ،»٢٠١٥يرمي حبسب نصه احلريف اىل «منع وصول حزب اهلل
اىل املؤسسات املالية الدولية وغريها» .لكنه يف الواقع يستهدف
البيئة املناصرة للمقاومة بنوع من العقاب اجلماعي على الرأي ،كما
بات اجلميع يعرف.
حبسب استاذ االقتصاد يف جامعة السوربون ،شبل السبع ،هي
املرة االوىل يف التاريخ اليت «تستطيع فيه القوى االقتصادية
الكربى ان تسيطر على دول اخرى بوسائل اقتصادية .وذلك
بسبب اهليمنة األمريكية املالية على العامل ،وإمكانية مراقبة
مصارف الكرة األرضية واملواصالت واالتصاالت بأدق التفاصيل».
ويوضح« :اقصد من خالل فرض العقوبات على الدول واألفراد.
وهذا الشق األخري مل يكن ممكنًا لو مل تقم بالسيطرة على املصارف
عرب قوانني مكافحة اإلرهاب اليت مكنتها من التدخل يف املصارف
األجنبية ( )Patriot Actبعدما كانت قد سنت قوانني ( )W8جترب
املصارف نفسها على التصريح عن جنسية زبائنها منعًا لتبييض
األموال والتهرب الضرييب» .كل ذلك مسح هلا الحقًا بتنفيذ سياسة
«تعدت إطارها األولي لتصبح أداة ضغط سياسي .ورأينا الضغوط
اليت مورست على روسيا (بنك سوسيتيه جنرال وغريه) وإيران
(غرامة  9مليارات دوالر على بنك  )BNPوسويسرا ( UBSلعدم
التصريح عن الزبائن األمريكيني) ،وعلى اليونان من قبل أوروبا،
وعلى لبنان (البنك اللبناني الكندي)».
«إنه إعالن حرب» يقول الوزير السابق ،االقتصادي شربل حناس،
يف رده على سؤال ان كان يوافق على اعتبار هذا القانون نوعا من
العقوبة اجلماعية على الرأي ،مفسرا ان «هذا القانون مبثابة اعالن
حرب على حزب اهلل .عندما تعلن احلرب على طرف ،وتصنفه عدوا
او ارهابا ،فأنت تعطي احلق لنفسك بتدمريه .هم يقولون يف النص
«سياسة الدولة هي» (البند الرقم  ٢راجع نص القانون املرتجم
بكامله على املوقع) ،هذا يعين ان الواليات املتحدة االمريكية
اعطت لنفسها احلق ،ال بل القت على عاتقها واجب الدخول يف
مواجهة مع هذا الطرف الذي مسته ارهابا او عدوا .وهذا ال عالقة
له بأمور الرأي .يعين قرر االمريكان ان اليابان عدو فرموا عليهم
قنبلة ذرية! حسنا ،هذا الرجل الذي مات ومليون غريه ،ما رأيه
بسياسة احلكومة اليابانية يف «بريل هاربور»؟ ال يهم .خرجنا من
االطار كليا .هم بوضوح يعلنون ذلك ،وملزيد من التأكيد وضعوا
مادة خاصة لئال يسيء احد الفهم :يقولون هذا عدو ،وبالتالي
سنقوم بكذا كذا».
نسأل ان كان هناك خمرج ما باالستناد اىل ما نص عليه القانون
يف البند  303حتت عنوان «االنتهاء» ،اذ بامكان الرئيس االمريكي
ان يوقف تصنيف حزب اهلل كارهاب؟ نقصد ان القانون ترك
للديبلوماسية بابًا ،فهل تستطيع الدولة اللبنانية من هذا املنطلق
ان تقوم بشيء ما حلماية مواطنيها وهو واجبها؟ يرد حناس:
«صحيح :وحده اوباما او الرئيس االمريكي يستطيع ان يوقف هذا
التصنيف ،لكن حبسب هذا القانون عليه ان يربر خطوته تلك.
اما بالنسبة للدولة فأنا اعيدك اىل ميزان القوى :افرتضي ان
امريكا اعلنت احلرب على لبنان حتى بدون وجود حزب اهلل ،ماذا
باستطاعة الدولة اللبنانية ان تفعل؟ ال شيء .اذا اخذنا ميزان
القوى الفعلي «ما بدها حكي» .لكن ،فلنتفق على نقطتني:
ــــ اوال ،اقرار هذا القانون هو حالة متاثل اعالن حرب من جهتهم.
ــــ ثانيا ،من جهتنا هناك ثالثة اطراف :الدولة وحزب اهلل ومن هم
حول حزب اهلل .اما بالنسبة للدولة فماذا باستطاعتها ان تفعل؟ اما
أن تذهب للقانون الدولي او باملنطق ذاته مليزان القوى .وبالتالي
دولة اعلنت عليك احلرب شو بتعملي؟» ،نقرتح كإجابة :وساطات
ديبلوماسية ،حمادثات اخل .يرد« :ايه صح ،بان كي مون سكة،
او ندخل يف منطق املواجهة حيث حيكم ميزان القوى وهو ليس
ملصلحتنا!»
وماذا عن املصارف؟ هم يقولون انه ليس يف يدهم حيلة ،اىل اي
حد هذا صحيح؟ يقول حناس« :اىل حد ما ،صحيح ،لكن يف النهاية
الواليات املتحدة فرضت عقوبات مبليارات الدوالرات على اكرب
املصارف االوروبية :بريطانية واملانية وفرنسية ،فهون الشبيبة
عنا شو بيطلعوا حد هدول؟ وال شي .هذا هو الواقع».

عانت ريتا ميشال حواط الكثري مع مرضها وعجز األطباء عن
مساعدتها ومعرفة وكشف هوية مرضها ،ولكن ال شيئ يقف عائقا
أمام قدرة القديس شربل الذي تدخل بعدما ملس إميان ريتا الكبري
وأجرى هلا عملية ،وخلصها من عذاب  5سنوات .موقع «ليبانون
فايلز» إتصل بدير مار شربل يف عنايا وحتدث مع االب الذي
يتوىل تسجيل األعاجيب ،وهو اكد ملوقعنا ان ريتا ميشال حواط
سجلت اعجوبة قام بها القديس شربل منذ يومني وهي شفيت من
مرضها.
وتروي ريتا ما حصل معها بالتفاصيل:
جينا اليوم عدير مار مارون عنايا تنثبت يللي عملوا مار شربل
معنا.
مار شربل خلصين من وجع صرلو سنني رفيقي ،خلصين من أمل
صرلو سنني بيسهر معي ومانعين نام.
من  5سنني بلش وجع قوي بأصابع إيدي اليمنى وهوي ع شكل
تكهرب أو حريق بأصابع إيدي وبيمتد لكوعي وكنت كهرب كل
 10ثواني لدرجة إنو آخر فرتة بطلت أعرف شو يعين نوم وصار
ال  morphineصديقي وحتى معو ما كنت نام أكرت من  4ساعات
كل ليلة.
عملت كل الفحوصات الالزمة من  IRMو  XRayوختطيط ألعصاب
اليد وكلن انعادو اكرت من مرة وعجزوا االطباء .وال حدا كان يعرف
شو السبب وجربو فيي كل أنواع األدوية وما نفع شي.
االربعاء  6كانون الثاني  2016خضعت ألخر ختطيط وكمان ما بني
شي .رجعت عالبيت وما كنت قادرة نام من وجعي قعدت وصرت
صلي ملار شربل وقلتلو:
«يا مار شربل ساعدني ما إلي غريك .انت الطبيب اللي شفيت
ألوف املرضى ساعدني .وجعي صار اقوى مين وواقف بوجي لدرجة
ما عم فيين نام .كل االطباء اكدوا انو ما يف شي بس انا موجوعة
ومش قادرة بقى وانا اكيدة يف شي ما عم يكتشفو .انت الطبيب
الوحيد اللي قادر تشفيين .عملي عملية ورحيين .انا ما رح آخد دوا
بقى وما بق زور وال حكيم».
تاني يوم نهار اخلميس طلعنا ععنايا انا وشخص مقرب مين وكل
الطريق حاسة شعور اول مرة حبسو .كل الطريق وانا حاسة انو
خلص رح يروح الوجع ومار شربل رح يعملي عملية .وصلنا عالدير
وصلينا قدام الضريح و قلتلو :
«يا مار شربل انا حببك ما تزعلين منك يا رحيين من الوجع او خلينا
نعرف شو بين .انت أملي الوحيد .ما عم فيين نام وال ادرس.
نسيت شو يعين الضحكة .انا تعبت».
رحنا جبنا زيت وخبور و رمست عإيدي مطرح الوجع اشارة الصليب
بالزيت وأكلت خبور .وبثواني بلشت حس حبريق كتري قوي بإيدي
وحسا عم ترعاني من جوا .فجأة حسيت بنبض قوي بكف إيدي
وحتديدا فوق إصبعي .حطيت ايدي عالنبض واكتشفت انو ما يف
عضم بإيدي كأنو العضم مكسر و صرنا حنس انو يف  ganglionعم
ميشوا بكف إيدي.
صار الوجع يطلع من كف اإليد ووصل عكوعي وهون حسيت
بإيد كامشتين وعم تشد عكوعي وضل يعلى الوجع توصل لكتفي
ورقبيت وكفى على دينيت وراسي ميلة اليمني.
راح الوجع وبلشت حس بثقل قوي بإيدي وضليت حاسة كأنو حدا
شادد عكوعي .حسيت بتعب قوي وما عدت قادرة فتح عيوني.
بالليل قبل ما نام صليت وقلتلو ملار شربل اذا انت اللي حطيت
ايدك عليي عطيين اشارة .كنت بليلتا كل ما جرب نام عإيدي
اليمني حس بوجع قوي كأن حدا ضاربين عليا.
منت وحلمت مبار شربل واقف حد ختيت عم يراقبين انا ونامية ورسم
اشارة الصليب فوق راسي وباركين.
كانت الليلة االوىل اللي بنام فيا من  5سنني وعيت وتأكدت انو
مار شربل عملي العملية.
بعد مرور عدة ايام وليالي بال وجع توجهنا اليوم ع مار شربل تنخرب
رئيس الدير ب اللي صار.
اكدلنا رئيس الدير انو ايدين مار شربل الطبيب اللي اشتغلو
بإيدي وإنو هيدي األعجوبة الستني بعد عيد ميالده.
شكرا مار شربل عكل شي رح اويف ندري وخرب الكل كيف حنيت
عليي.
انت الطبيب الوحيد اللي قادر عكل شي.

ليبانون فايلز
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ورقة حقائق سعودية تدحض السجل األسود الطويل إليران بالتواريخ واالرقام
صرح مصدر مسؤول بوزارة
اخلارجية يف اململكة العربية
السعودية بأنه منذ قيام
الثورة اإليرانية عام 1979م،
وسجل إيران حافل بنشر الفنت
والقالقل واالضطرابات يف
دول املنطقة بهدف زعزعة
أمنها واستقرارها ،والضرب
بعرض احلائط بكافة القوانني
واملعاهدات
واالتفاقات
الدولية ،واملبادئ األخالقية.
وقد مارست اململكة سياسة
ضبط النفس طوال هذه
الفرتة ،رغم معاناتها ودول
املنطقة والعامل املستمرة من
السياسات العدوانية اإليرانية.
وأضاف املصدر بأن هذه
السياسة اإليرانية استندت يف
األساس على ما ورد يف مقدمة
الدستور اإليراني ،ووصية
اخلميين ،اليت تقوم عليها
السياسة اخلارجية اإليرانية وهو
مبدأ تصدير الثورة ،يف انتهاك
سافر لسيادة الدول وتدخل يف
شؤونها الداخلية حتت مسمى
«نصرة الشعوب املستضعفة
واملغلوبة على أمرها» ،لتقوم
بتجنيد امليليشيات يف العراق
واليمن،
وسورية
ولبنان
ودعمها املستمر لإلرهاب من
توفري مالذات آمنة له على
أراضيها ،وزرع اخلاليا اإلرهابية
يف عدد من الدول العربية،
بل والضلوع يف التفجريات
اإلرهابية اليت ذهب ضحيتها
العديد من األرواح الربيئة،
واغتيال املعارضني يف اخلارج،
وانتهاكاتها املستمرة للبعثات
الدبلوماسية ،بل ومطاردة
الدبلوماسيني األجانب حول
العامل باالغتياالت أو حماولتها.
وقد أعدت وزارة اخلارجية
حقائق
ورقة
السعودية
والتواريخ
باألرقام
دعومة
توضح حقيقة سياسات إيران
العدوانية على مدى  35عاما،
وتدحض األكاذيب املستمرة
اليت يروجها نظام طهران.
سجل النظام اإليراني يف دعم
اإلرهاب والتطرف يف املنطقة
والعامل
 1يعترب النظام اإليراني الدولة
األوىل الراعية والداعمة لإلرهاب
يف العامل ،حيث أسست العديد
من املنظمات اإلرهابية الشيعية
يف الداخل (فيلق القدس
وغريه) ويف اخلارج ،حزب اهلل
يف لبنان ،حزب اهلل احلجاز،
وعصائب أهل احلق يف العراق،
وغريهم الكثري ،والعديد من
امليليشيات الطائفية يف عدد
من الدول مبا فيها احلوثيون
يف اليمن .ومت إدانتها من قبل
األمم املتحدة ،وفرضت عليها
عقوبات دولية ،كما دعمت
وتواطأت مع منظمات إرهابية
أخرى مثل القاعدة واليت آوت
عددا من قياداتها وال يزال
عدد منها يف إيران.
 2يف العام 1982م مت اختطاف
( )96مواطنًا أجنبيًا يف لبنان
بينهم ( )25أمريكيًا فيما يعرف
بأزمة الرهائن اليت استمرت 10
سنوات ،جل عمليات اخلطف

قام بها حزب اهلل واجلماعات
املدعومة من إيران.
 - 3يف العام 1983م مت تفجري
السفارة األمريكية يف بريوت
من قبل حزب اهلل يف عملية
دبرها النظام اإليراني ،وتسبب
مبقتل  63شخصًا يف السفارة.
 - 4يف العام 1983م قام
اإليراني اجلنسية «إمساعيل
عسكري» الذي ينتمي للحرس
الثوري ،بتنفيذ عملية انتحارية
يف بريوت دبرتها إيران ،على
مقر مشاة البحرية األمريكية ،
جنم عنها مقتل ( )241وجرح
أكثر من ( )100من أفراد
البحرية واملدنيني األمريكان،
الصحافة
وصفتها
اليت
األمريكية بأكرب عدد يتعرض
للقتل خارج ميادين القتال.
 - 5يف العام 1983م مت
تفجري مقر القوات الفرنسية
يف بريوت من قبل حزب اهلل،
بالتزامن مع تفجري مقر القوات
األمريكية الذي جنم عنه مقتل
 64فرنسيًا مدنيًا وعسكريًا.
 - 6يف العام 1983م قام
عناصر من حزب اهلل وحزب
الدعوة الشيعي املدعوم من
إيران مبجموعة هجمات طالت
السفارة األمريكية والسفارة
الفرنسية يف الكويت ومصفاة
للنفط وحي سكين جنم عنها
مقتل ( )5وجرح (.)8
 - 7يف العام 1983م مت قصف
ناقالت النفط الكويتية يف
اخلليج .مما اضطر تلك الناقالت
لرفع العلم األمريكي.
 - 8يف العام 1984م قام حزب
اهلل بهجوم على ملحق للسفارة
األمريكية يف بريوت الشرقية،
نتج عنه مقتل ( )24بينهم
أمريكيون.
 - 9يف العام 1985م حماولة
تفجري موكب مسو الشيخ جابر
األمحد الصباح أمري الكويت
رمحه اهلل والذي نتج عنه مقتل
عسكريني وجرحى خليجيني.
 - 10يف العام 1985م قام
النظام اإليراني بتدبري عملية
اختطاف طائرة خطوط ( )TWA
واحتجاز  39راكبًا أمريكيًا على
متنها ملدة أسابيع وقتل أحد
أفراد البحرية األمريكية فيها.
إرث الثورة العدوانية :اغتياالت
وتفجري وحتريض ومهامجة
سفارات ودعم مجاعات إرهابية
 - 11يف العام 1986م قامت
إيران بتحريض حجاجها للقيام
بأعمال شغب يف موسم احلج
مما نتج عنه تدافع احلجاج
ووفاة  300شخص.
 - 12يف العام 1987م مت إحراق
ورشة باجملمع النفطي برأس
تنورة شرق السعودية ،من قبل
عناصر «حزب اهلل احلجاز»
املدعوم من النظام اإليراني،
ويف العام ذاته هجمت عناصر
«حزب اهلل احلجاز» على
شركة «صدف» مبدينة اجلبيل
الصناعية شرق السعودية.
 - 13يف العام 1987م تورط
النظام اإليراني يف اغتيال
الدبلوماسي السعودي مساعد
الغامدي يف طهران ،وذلك يف

نفس العام الذي مت فيه إيقاف
حماولة إيران لتهريب متفجرات
مع حجاجها.
 - 14ويف العام 1987م مت
االعتداء أيضًا على القنصل
السعودي يف طهران رضا
عبداحملسن النزهة ،ومن ثم
اقتادته قوات احلرس الثوري
اإليراني واعتقلته قبل أن
تفرج عنه بعد مفاوضات بني
السعودية وإيران.
 - 15اختطاف وقتل عدد من
الدبلوماسيني األمريكيني يف
لبنان يف الثمانينيات.
 - 16تورطت إيران يف جمموعة
للمعارضة
االغتياالت
من
اإليرانية ففي العام 1989م
اغتالت يف فيينا عبدالرمحن
قامسلو زعيم احلزب الدميوقراطي
الكردستاني اإليراني ومساعده
عبداهلل آزار ،ويف باريس عام
1991م قام احلرس الثوري
اإليراني باغتيال شهبور باختيار
آخر رئيس وزراء يف إيران حتت
حكم الشاه وأودى حبياة رجل
أمن فرنسي وسيدة فرنسية،
ويف برلني عام 1992م اغتالت
إيران األمني العام للحزب
الكردستاني
الدميوقراطي
اإليراني صادق شرفكندي
وثالثة من مساعديه «فتاح
عبدولي ،هومايون اردالن،
نوري دخردي».
 - 17يف العام 1989م قام
باختطاف
اإليراني
النظام
وقتل عدد من الدبلوماسيني
األمريكيني يف لبنان.
 -18يف الفرتة من 1989م
1990م تورط النظام اإليرانييف اغتيال  4دبلوماسيني
سعوديني يف تايلند وهم
وعبداهلل
املالكي،
عبداهلل
البصري ،وفهد الباهلي ،وأمحد
السيف.
 - 19يف العام 1992م تورط
النظام اإليراني يف تفجري
مطعم ميكونوس يف برلني
حيث أصدر املدعي العام
مذكرة
األملاني
االحتادي
اعتقال حبق وزير االستخبارات
اإليراني علي فالحيان بتهمة
على
واإلشراف
التخطيط
تفجري املطعم وقتل ( )4أكراد
معارضني كانوا يف املطعم
وقت التفجري.
 - 20يف العام 1994م ضلوع
إيران يف تفجريات بيونس
آيرس الذي جنم عنها مقتل
أكثر من  85شخصا ،وإصابة
حنو  300آخرين ،ويف عام
الشرطة
اعتقلت
2003م
الربيطانية هادي بور السفري
اإليراني السابق يف األرجنتني
بتهمة التآمر لتنفيذ اهلجوم.
 - 21يف العام 1994م
أصدرت اخلارجية الفنزويلية
بيانًا صحفيًا يفيد بتورط 4
دبلوماسيني إيرانيني بشكل
مباشر باألحداث اخلطرة اليت
جرت يف مطار سيمون بوليفر
الدولي بكراكاس ،اليت كان
هدفها إجبار الالجئني اإليرانيني
على العودة إىل بالدهم.
 - 22يف العام 1996م مت

تفجري أبراج سكنية يف اخلرب
والذي قام به ما يسمى
ب»حزب اهلل احلجاز» التابع
للنظام اإليراني ،وجنم عنه
مقتل  120شخصًا من بينهم
( )19من اجلنسية األمريكية،
ملرتكبيه،
احلماية
وتوفري
مبا فيهم املواطن السعودي
أمحد املغسل الذي مت القبض
عليه يف عام 2015م وهو
حيمل جواز سفر إيراني ،وقد
أشرف على العملية اإلرهابية
امللحق العسكري اإليراني لدى
البحرين حينذاك ،كما مت تدريب
مرتكيب اجلرمية يف كل من لبنان
وإيران ،وتهريب املتفجرات من
لبنان إىل اململكة عرب حزب اهلل،
واألدلة على ذلك متوفرة لدى
حكومة اململكة وحكومات عدد
من الدول الصديقة.
 - 23توفري مالذ آمن على
أراضيها لعدد من زعامات
القاعدة منذ العام 2001م ،مبا
فيهم سعد بن الدن ،وسيف
العدل وآخرون وذلك بعد
هجمات  11سبتمرب ،ورفضها
رغم
لبلدانهم
تسليمهم
املطالبات املستمرة.
 - 24يف العام 2003م تورط
النظام اإليراني يف تفجريات
الرياض بأوامر من أحد زعامات
القاعدة يف إيران ،وما جنم عنه
من مقتل العديد من املواطنني
السعوديني ،واملقيمني األجانب
ومن بينهم أمريكيون.
 - 25يف العام 2003م مت
إحباط خمطط إرهابي بدعم
إيراني لتنفيذ أعمال تفجري
يف مملكة البحرين ،والقبض
على عناصر خلية إرهابية
جديدة كانت تتلقى الدعم من
احلرس الثوري اإليراني وحزب
اهلل اللبناني ،وكذلك احلال
يف الكويت واإلمارات العربية
املتحدة ،ويف أوقات متفرقة.
 - 26ويف العام 2003م كذلك
دعم النظام اإليراني عناصر
شيعية يف العراق وذلك
بتشكيل أحزاب ومجاعات موالية
هلا مما أسفر عن مقتل ()4400
جندي أمريكي وعشرات اآلالف
من املدنيني خباصة السنة
العرب ،ويقول السفري السابق
يف العراق جيمس جيفري
أن القتلى األمريكان سقطوا
بعمليات قامت بها مجاعات
تدعمها إيران مباشرة.
 - 27يف العام 2006م قالت
واشنطن ان إيران دعمت
طالبان ضد القوات األمريكية
يف أفغانستان وأنها يف حماولة
لضرب التواجد األمريكي على
حدودها قامت بتسليح مجاعات
ختتلف معها عرقيًا وطائفيًا،
وأن النظام اإليراني خصص
ألف دوالر مكافأة عن كل جندي
أميوكي يقتل يف أفغانستان.
 - 28يف العام 2007م أصدر
األمريكي
الشيوخ
جملس
قرارًا بتسمية احلرس الثوري
اإليراني كمنظمة إرهابية ،هذا
وقد مت توصيف هذه اجلماعة
من قبل الرئيس جورج بوش
قواعد
وفق
والكوجنرس

اسرتشادية صادرة بعد أحداث
 11سبتمرب 2001م.
 - 29يف العام 2011م تورط
النظام اإليراني يف اغتيال
الدبلوماسي السعودي حسن
القحطاني يف مدينة كراتشي.
 - 30يف العام 2011م أحبطت
الواليات املتحدة األمريكية
السفري
اغتيال
حماولة
السعودي وثبت تورط النظام
اإليراني يف تلك احملاولة،
اجلنائية
الشكوى
وحددت
اليت ُكشف النقاب عنها يف
احملكمة االحتادية يف نيويورك
اسم الشخصني الضالعني يف
املؤامرة وهما منصور اربابسيار
والذي مت القبض عليه وإصدار
حكم بسجنه  25عامًا ،واآلخر
غالم شكوري وهو ضابط يف
احلرس الثوري اإليراني متواجد
يف إيران ،ومطلوب من القضاء
األمريكي.
 - 31يف أكتوبر 2012م،
قام قراصنة إيرانيون تابعني
اإليراني
الثوري
للحرس
بهجمات الكرتونية ضد شركات
النفط والغاز يف السعودية
واخلليج .وزير الدفاع األمريكي
ليون بانيتا وصف اهلجمات
االلكرتونية بأنها األكثر تدمريًا
بني اهلجمات االلكرتونية يف
القطاع اخلاص .إدارة الرئيس
أوباما قالت انها تدرك أن هذا
من عمل احلكومة اإليرانية.
 - 32يف العام 2012م مت
الكشف عن خمطط الغتيال
ودبلوماسيني
مسؤولني
أمريكيني يف باكون العاصمة
األذرية ،املخطط كان وراءه
مجاعة شيعية يف أذربيجان
مدعومة من إيران وتعمل بأوامر
احلرس الثوري.
 - 33يف العام 2016م أصدرت
حمكمة اجلنايات الكويتية حكمًا
بإعدام اثنني من املدانني يف
القضية املعروفة خبلية العبدلي
وأحدهما إيراني اجلنسية ،وذلك
بتهم ارتكاب أفعال من شأنها
املساس بوحدة وسالمة أراضي
دولة الكويت والسعي والتخابر
مع إيران وحزب اهلل للقيام
بأعمال عدائية.
 - 34يف يناير 2016م اعرتفت
إيران رمسيا على لسان قائد
احلرس الثوري اإليراني حممد
علي جعفري بوجود ( )200ألف
مقاتل إيراني خارج بالدهم يف
(سورية والعراق وأفغانستان
وباكستان واليمن).
 - 35كما قامت البعثات
الدبلوماسية اإليرانية بتشكيل
شبكات جتسس يف خمتلف
الدول واليت يتم من خالهلا
والعمليات
اخلطط
تنفيذ
اإلرهابية ،ومن الدول اليت
اكتشفت وجود شبكات جتسس
إيرانية على أراضيها :اململكة
عام (2013م) ،والكويت عامي
(2010م2015 ،م) ،والبحرين
2011م)،
(2010م،
عامي
(2015م)،
عام
وكينيا
ومصر يف األعوام (2005م،
2008م2011 ،م) ،واألردن
واليمن
(2015م)،
عام

واإلمارات
(2012م)،
عام
عام (2013م) ،وتركيا عام
عام
ونيجرييا
(2012م)،
(2015م).
 - 36باإلضافة إىل حزب اهلل يف
لبنان ،الذي وصفه نائب وزير
اخلارجية األمريكية (ريتشارد
ارميتاج) بأنه التنظيم اإلرهابي
األول يف العامل ،أسس النظام
اإليراني العديد من اخلاليا
وامليليشيات اإلرهابية يف
العراق واليمن ودول أخرى،
األمن
لزعزعة
تستخدمها
واالستقرار.
 - 37كذلك إدخال عناصر
احلرس الثوري للعراق لتدريب
وتنظيم امليليشيات الشيعية،
واستخدامه لقتل أبناء الطائفة
السنية ،والقوات الدولية.
 - 38النظام اإليراني أكرب موزع
متفجرات  IEDيف العامل ،واليت
تستخدم لتفجري السيارات
والعربات املدرعة ،وتسببت يف
قتل املئات من عناصر القوات
الدولية يف العراق.
 - 39النظام اإليراني هو
األول بسجل حافل النتهاك
حرمة البعثات الدبلوماسية منذ
اقتحام السفارة األمريكية يف
العام  1979واحتجاز منسوبيها،
ملدة  444يومًا ،تالها االعتداء
على السفارة السعودية عام
1987م ،االعتداء على السفارة
الكويتية عام 1987م ،االعتداء
على السفارة الروسية عام
1988م ،االعتداء على دبلوماسي
كوييت عام 2007م ،االعتداء
على السفارة الباكستانية عام
2009م ،االعتداء على السفارة
الربيطانية عام 2011م ،آخرها
االعتداء على سفارة اململكة
العربية السعودية وقنصليتها
يف مشهد 2016م.
 - 40النظام اإليراني مل يوفر
احلماية للبعثة الدبلوماسية
السعودية كما يدعي رغم
االستغاثات املتكررة ،بل قام
رجال األمن بالدخول إىل مبنى
البعثة ونهب ممتلكاتها.
 - 41اململكة مل تكن الدولة
األوىل اليت تقطع عالقاتها
بالنظام اإليراني ،بل سبقتها
الواليات املتحدة األمريكية،
حرمة
النتهاكه
وبريطانيا
السفارات ،كما قامت العديد
من الدول بقطع عالقتها مع
النظام اإليراني نتيجة ألعماهلا
العدوانية ومن ذلك كندا
األوروبية،
الدول
وبعض
إضافة إىل اجلزائر وتونس يف
وقت سابق ،ومصر واملغرب
واليمن ،وحاليًا قيام كل من
البحرين والسودان والصومال
القمر
ومجهورية
وجيبوتي
املتحدة اليت قامت بقطع
عالقاتها مع النظام اإليراني
إضافة إىل عدد آخر من الدول
اليت قامت باستدعاء سفرائها
من النظام اإليراني لذات
األسباب املتعلقة بتدخالت
إيران يف شؤونها ،والرتباط
ورعايته
اإليراني
النظام
لإلرهاب.
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ورقة حقائق سعودية تدحض...
 - 42يف الوقت الذي تعرضت
من
للكثري
اململكة
فيه
االعتداءات اإلرهابية من القاعدة
وداعش فإن النظام اإليراني
مل يتعرض ألية أعمال إرهابية
سواء من القاعدة أو داعش،
األمر الذي يؤكد الشكوك حول
تعامل هذا النظام مع اإلرهاب
واإلرهابيني.
 - 43املنطقة العربية مل
تعرف الطائفية واملذهبية إال
بعد قيام الثورة اإليرانية يف
العام 1979م .وقد قام النظام
اإليراني بالتدخل يف كل من
لبنان وسورية والعراق واليمن،
حتى أن أحد أعوانها وهو حيدر
مصلحي وزير االستخبارات
اإليراني السابق تشدق بأن
إيران حتتل  4عواصم عربية.
 - 44كما قام النظام اإليراني
بالتغرير بالعديد من مواطين
جملس التعاون لدول اخلليج
عواطفهم
مستغ ًال
العربية
الدينية ،وقام بتهريبهم إىل
إيران وسلك يف ذلك سب ًال غري
قانونية بسفرهم دون تأشرية
عن طريق دولة ثالثة حتى ال
يتم اكتشافهم ،واإليعاز هلم
باخلروج بالقوارب إىل املياه
الدولية ومن ثم ادعاء اختطافهم
وإحلاقهم مبراكز تدريب على
السالح واألعمال اإلرهابية
وإعادتهم بعد ذلك إىل بالدهم
ليمارسوا تلك األعمال ضد
أهاليهم وبلدانهم.
 - 45ولعل أكرب مثال على
تدخالت إيران يف شؤون دول
املنطقة هو تدخلها السافر
يف سورية بقوات حرسها
القدس،
وفيلق
الثوري،
وجتنيد ميليشيات حزب اهلل،
وامليليشيات الطائفية من
عدد من الدول ،إىل جانب
بشار األسد يف قتاله لشعبه
الذي نتج عنه مقتل أكثر من
ربع مليون مواطن سوري،
وتشريد حنو  12مليون منهم
يف أكرب مأساة يشهدها تارخينا
املعاصر.
 - 46هذا التدخل اإليراني
يف شؤون املنطقة العربية،
مل ترفضه اململكة العربية
السعودية وحدها ،بل رفضته
اجلامعة العربية وبقوة يف كافة
قراراتها ،وآخرها قرار اجمللس
الوزاري غري االعتيادي يف
اجتماعها األخري يوم األحد /10
2016 / 1م.
 - 47ادعاء إيران بقصف
سفارتها يف اليمن ،كذبته
احلقائق املوثقة بالصور.
 - 48الدليل على كذب إيران
وتلفيقها ،ما نسبته من أقوال
مكذوبة ضد الشيعة على لسان
أحد أئمة احلرم ،وهذا األمر
تدحضها حقيقة اخلطب املوثقة
بالصوت والصورة جلميع أئمة
احلرم.
 - 49منر النمر الذي يصفه
بالناشط
اإليراني
النظام
السياسي السلمي ،أدين بتهمة
اإلرهاب إىل جانب  46إرهابيًا
آخرين ،حيث ثبت قيامه بتكوين
خلية إرهابية ،تعمل على التجنيد
والتخطيط والتسليح وتنفيذ

أعمال إرهابية نتج عنها مقتل
عدد من األبرياء وإطالق النار
على رجال األمن والتسرت على
مطلوبني.
 - 50النظام اإليراني مدان
من اجملتمع الدولي ومن األمم
املتحدة بسبب انتهاكه حلقوق
اإلنسان ،ودعمه لإلرهاب وهو
األمر الذي يؤكده تقرير اجلمعية
العامة رقم  411 / 70الصادر
بتاريخ .2015 /10 /6
 - 51حسب التقارير الدولية،
اإلعدامات يف إيران جتاوزت
األلف خالل عام  ،2015أي
مبعدل  3إعدامات يف اليوم
الواحد ،وقد ارتفعت وترية
هذه اإلعدامات خالل السبعة
أشهر األوىل من عام 2015م،
هذا وقد صادقت احملكمة
العليا على أحكام إعدام  27من
علماء الطائفة السنية ،دون أي
أسباب تربر مثل هذه األحكام.
 - 52تنتهك إيران حقوق
األقليات مبا فيهم األحواز العرب
واألكراد والبلوش وغريهم
من األعراق واملذاهب ،واليت
متنعهم من ممارسة حقوقهم.
 - 53كما تنتهك إيران قرار
جملس األمن رقم 2216
اخلاص باألزمة يف اليمن ،خالل
استمرارها بتزويد ميليشيا
احلوثي بالسالح ،ومن ذلك
السفن اليت مت إيقافها وهي
يف طريقها لليمن حمملة
باألسلحة والذخائر والصواريخ.
 - 54النظام اإليراني الذي
يدعي محاية عمالئه ال يتوانى
عن تصفيتهم عندما يتم
اكتشاف أعماله اإلرهابية مثلما
مت مع أحد املشاركني يف عملية
تفجري اخلرب.
 - 55فيما يتعلق بادعاءات
وزير خارجية إيران بأن اململكة
تعارض االتفاق النووي ،فهو
يؤكد جمددًا على كذب النظام،
حيث ان اململكة أيدت علنًا أي
اتفاق مينع حصول إيران على
سالح نووي ،ويشمل آلية
ٍ
تفتيش صارمة ودائمة ،مع
إمكانية إعادة العقوبات يف حال
انتهاك إيران هلذه االتفاقية،
وهو األمر الذي أكدت عليه
الواليات املتحدة.
 - 56على إيران أن حتدد إذا
ما كانت ثورة تعيش حالة
من الفوضى وتضرب عرض
احلائط بالقوانني الدولية ،أو
أنها دولة حترتم االتفاقات
واملعاهدات الدولية ومبادئ
حسن اجلوار وعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول.
 - 57اململكة العربية السعودية
حاولت منذ بداية الثورة
اإليرانية ،أن متد يدها إليها
بالسالم والوئام والتعايش
حسن
وعالقات
السلمي
اجلوار ،إال أن إيران ردت على
ذلك بإشاعة الفنت الطائفية
واملذهبية ،والتحريض والقتل
والتدمري.
 - 58إذا ما أرادت إيران التحلي
بلغة العقل واملنطق فيجب
عليها أن تبدأ بنفسها أو ً
ال
وتوقف مجيع أعماهلا التخريبية
للمبادئ
املنافية
واهلدامة
واملواثيق الدولية.

احلشد «ينتقم» من السكان يف املقدادية
عادت بلدة املقدادية يف
حمافظة دياىل ( ٩٠كيلومرتًا
مشال شرقي بغداد) لتكون
لعمليات
متجددًا
مسرحًا
االنتقام الطائفي ،فبعد أن
انفجرت ثالث سيارات مفخخة
مطلع كانون الثاني (يناير)
استهدفت جتمعات شيعية،
ّ
مسلحون دور عبادة ّ
سنية
فجر
ّ
يف املقدادية باستعمال قنابل
حارقة ،فيما ُقتل العشرات.
ويصف مسؤولون حمليون
وضباط وصحافيون وسكان
طائفيًا
املختلطة
املناطق
يف احملافظة ،بأنها «خطوط
التماس» اجلاهزة دومًا ألعمال
االنتقام.
ودياىل هي احملافظة العراقية
الوحيدة اليت تضم سكانًا من
ّ
السنة والشيعة والكرد ،وهلا
حدود مع إيران.
مفخخة
سيارات
وانفجرت
يف بلدات أبو صيدا وبعقوبة
واملقدادية ،أوقعت العشرات
من القتلى واجلرحى ،وسرعان
ما هاجم مسلحون يعتقد أنهم
ينتمون إىل فصائل شيعية
ّ
سنية يف املقدادية
مساجد
وأحرقوها ،فيما تفيد معلومات
بأن مدنيني فيها تعرضوا
للقتل.
وحتى يوم  ١٧كانون األول،
بلغت احلصيلة نتيجة أعمال
العنف الدموية  169قتي ًال
فض ًال
اجلرحى،
وعشرات
عن إحراق وتفجري عشرات
املنازل واحملال التجارية ودور
العبادة.
فإن
املعلومات،
ووفق
املساجد اليت ّ
مت تفجريها منذ
اندالع األزمة هي ،جامع نازنده
خاتون يف حي العصري ،وجامع
املقدادية الكبري يف منطقة
السوق ،وجامع القادسية يف
حي املعلمني ،وجامع توفيق
عجاج يف احلرية ،وجامع حممد
رسول اهلل يف حي اجلاللي،
وجامع الشهيد عبدالكريم يف
حي العسكري ،وجامع املثنى
بن حارثة يف حي فلسطني،
وجامع البشري يف قرية األمحر،
وجامع البخاري يف دور
الصفر.
وقال سكان حمليون أن اجلوامع
التسعة ُفجرت باستعمال قنابل
وألغام ،يف حني قال ضابط
يف الشرطة يف تصريح إىل
«احلياة» ،أن اجلوامع تعرضت
للحرق .وأكد أحد املدنيني ،أن
«مسلحني يستقلون عجالت
جابوا شوارع املقدادية ،يدعون
السكان عرب مكربات الصوت
إىل مغادرة البلدة» .وقال
مزارع من البلدة ( ٥٥عامًا)،
أنه شاهد مسلحني يتجمعون
حول جامع املقدادية الكبري
وهم يقتحمونه قبل أن يقفوا
بعيدًا لتفجريه.
لكن شهادات أخرى ،أكدت
أن مجاعات مسلحة كانت
ختري السكان بني «القتل أو
الرحيل» ،يف حني أشارت إىل
اقتحام منازل وقتل سكانها.

أحد املباني التي استهدفت يف املقدادية شمال شرقي بغداد (أ ف ب)
وأفادت مصادر خمتلفة بأن
أحد قادة اجلماعات املسلحة
ّ
السنة
يقوم بتصفية السكان
على الطريق الرابط بني
لكن
وبعقوبة،
املقدادية
مسؤولني يف الطب العدلي
نفوا وصول جثث ضحايا من
حوادث خارج املقدادية ،خالل
كانون األول.
لقوات
اتهامات
ووجهت
احلشد الشعيب بارتكاب أعمال
ّ
السنة يف
عنف انتقامية ضد
بلدة املقدادية ،لكن هادي
العامري ،زعيم منظمة «بدر»،
قال أنه «يدين بشدة التعرض
للمساجد يف دياىل» ،حمذرًا
من «االجنرار وراء خمططات
أعداء العراق».
وتزعم تقارير متضاربة أن
فصائل شيعية حتاصر البلدة
منذ أيام ،لكن العميد الركن
جاسم السعدي ،قائد شرطة
دياىل ،قال أن «إشاعات كثرية
ُأطلقت يف شأن املقدادية،
وأن طابورًا خامسًا حياول
إنعاش االقتتال الطائفي».
ويف بيان صحايف أكد قائد
الشرطة «إصدار توجيهات
صارمة باعتقال كل من يروج
لإلشاعات اليت تهدد السلم
األهلي ،فيما أكد أن  ٨٠يف
املئة من األخبار اليت روج هلا
غري صحيحة» .وتعد دياىل
معق ًال رئيسًا ملنظمة بدر اليت
يتزعمها العامري ،وهو رئيس
هيئة احلشد الشعيب.
وينفي قادة يف احلشد
الشعيب تورط فصائله يف
ّ
السنة
أعمال انتقامية ضد
يف دياىل ،لكنهم أشاروا إىل
«وجود خارجني على القانون
يستغلون عنوان احلشد».
ويقول حممد العكيلي ،العضو
يف ائتالف «دولة القانون»،
أنه ال يوجد دليل على أن
املقدادية حماصرة من جانب
ميليشيات شيعية ،كما أنه ال
توجد إثباتات على أن احلشد
الشعيب يرتكب ما حيدث يف
دياىل.
وشهدت احملافظة موجة تهجري
قسري بني عامي  2006و2007
عقب تفجري مرقد اإلمامني
العسكريني يف سامراء يف

شباط (فرباير) .2006
ويف صيف عام  ،2013قالت
واملرحلني
املهجرين
رئيسة جلنة
ّ
ّ
يف الربملان العراقي لقاء وردي
أن ميليشيات تقوم بعمليات
تهجري منظمة وممنهجة يف
بعض مناطق دياىل ،وذكرت
تقارير صحافية حينذاك أن
عدد العائالت اليت طاوهلا
التهجري القسري يف املقدادية
وبعض القرى التابعة هلا ناهز
 235عائلة.
وعلى رغم توقف أعمال العنف
نسبيًا ،إال أن التوتر ال يزال
خييم على الوضع يف املدينة،
فيما يتخوف السكان من
استهدافهم .وتفاقمت األزمة
بعد مقتل اثنني من مراسلي
قناة «الشرقية».
وقالت مصادر أمنية أن
قوات اجليش هي اليت دخلت
املقدادية ،يف حني اصطحبت
قوات احلشد جمموعة أخرى
ّ
مت منعهم
من املراسلني
َ
مراسلي
من التصوير ،لكن
طريق
ويف
«الشرقية»
عودتهما من البلدة قتال على
يد جمهولني.
ومحل مرصد احلريات الصحافية
ّ
قيادة عمليات دياىل املسؤولية
الكاملة عن مقتل مراسل القناة
ومصورها يف دياىل ،وعد
مقتلهما مؤشرًا خطريًا إىل
عودة التصفيات املنظمة ضد
الصحافيني.
وحاول حيدر العبادي ،رئيس
ختفيف
العراقية،
احلكومة
التوتر حني زار بلدة املقدادية
يف  ١٩كانون الثاني ،وجتول
قرب اجلوامع املستهدفة،
وصرح بأن «احلكومة حريصة
ّ
على حفظ األمن والنظام».
وأصدر العبادي يف وقت
باعتقال
توجيهات
سابق،
املعتدين على املساجد واألموال
العامة يف دياىل وتقدميهم
للعدالة .ومع ذلك ،خرج سليم
اجلبوري ،رئيس الربملان ،وهو
سنيّ
يتحدر من دياىل ،مطالبًا
ّ
العبادي «بإثبات أن حكومته
قامت بالفعل مبحاسبة مرتكيب
أعمال العنف».
وليس من الواضح أن اإلجراءات
اليت تقوم بها احلكومة ،وخطاب

التهدئة الذي تتصدى له قوى
ّ
وسنية ،من شأنها
شيعية
تبديد املخاوف يف املدينة
بسبب الصراع القديم بني
اجلماعات الطائفية للسيطرة
على احملافظة.
وتؤكد فصائل شيعية أن
ّ
السنية يف حمافظة
البلدات
دياىل تضم خاليا نائمة تابعة
لتنظيم «داعش» ،ويقول
قيادي يف احلشد الشعيب
أن خسارة التنظيم حمافظة
األنبار بعد حتريرها ،دفعه إىل
فتح جبهة جديدة يف مناطق
دياىل.
وقال ضابط كبري يف اجليش:
معلومات
هناك
«بالفعل،
استخبارية تفيد بعودة نشاط
تنظيم داعش يف دياىل بعد
عمليات الرمادي» .لكن أحزابًا
ّ
سنة قالوا أن
وناشطني
أعمال االنتقام اليت تستهدف
املدنيني من شأنها مفاقمة
ّ
السنة بأنهم
شعور العرب
مهددون.
وقال الناطق السابق باسم
اخلارجية األمريكية بي.جي.
كراولي أن شعور مواطين
ّ
السنية يف العراق
احملافظات
بأن احلكومة املركزية ال
حتميهم ،أمر يستفيد منه
تنظيم «داعش» والتنظيمات
اإلرهابية األخرى.
يف املقابل ،فإن مصاعب جدية
ّ
السنة
تواجه عودة النازحني
إىل دياىل ،حالت دون دخول
العشرات من العائالت ،وقد
اختذ مثنى التميمي ،حمافظ
دياىل املنتمي إىل منظمة بدر،
إجراءات أمنية صارمة أثناء
إعادة النازحني إىل املقدادية
مل تسمح لبعض العائالت
بالعودة .أزمة االندالع املتكرر
ألعمال العنف يف دياىل
تعكس جانبني من الصراع،
ففي األول حياول تنظيم
«داعش» العودة إىل دياىل
بعد خسارة الرمادي ،ويف
الثاني يصر احلشد الشعيب
على البقاء متحكمًا بزمام األمن
يف دياىل ،حتى مع منافسة
القوات النظامية ،ألنه تعرض
لـ «اإلبعاد» يف جممل عمليات
التحرير الرئيسة يف األنبار.
ويف هذا السياق ،نشأت
صراعات ثانوية داخل القوى
الشيعية يف دياىل بسبب
مطامح لتصدر املشهد يف
مصدر
ويقول
احملافظة.
أمين موثوق أنه بعد أحداث
أعمال
بدأت
املقدادية،
تصفية بني القوى املؤلفة
احلشد الشعيب .ففي ليلة ١٨
َ
كانون الثاني ،قتل ثالثة من
القيادات الوسطية يف احلشد
الشعيب يف بلدة «خان بين
سعد» ،وتشري املعلومات إىل
أنه ّ
متت تصفيتهم من جانب
فصائل أخرى باحلشد .ووفق
املصدر ،فإن القتلى الثالثة
هم من «منظمة بدر» اليت
حتاول السيطرة على احملافظة
يف شكل كامل.
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كانبريا تلغي تأشرية الفنان االمريكي جيف أالن
لعزمه اقامة ندوات حول كيفية «ش ّد» النساء

وزير الهجرة بيرت داتون

عرب متظاهرون عن غضبهم يف
وقت غادر العشرات من الشبان
حتت حراسة الشرطة ندوة يف
ساوث بنك جرى إلغاؤها لفنان
الـ ( )pick-upاملثري للجدل
جوليان بالنك.
فقد مت الغاء تأشرية مواطن
امريكي جاء اىل اسرتاليا لعقد
«شد»
ندوات حول كيفية
ّ
النساء ،ألسباب شخصية.
وأعلن وزير اهلجرة بيرت داتون
أن وزارة اهلجرة وجدت ان
ليس لدى الرجل «سبب مشروع
ِ
يستوف اختبار
ليكون هنا» ومل
الشخصية االسرتالي.
ويأتي ذلك بعد التماسات
عرب االنرتنت ،ألكثر من 60
ألف توقيع ،ناشدوا السيد
داتون ورئيس الوزراء مالكومل
تورنبول إلغاء تأشرية «املدرب
التنفيذي» جيف « »Jeffyأالن.
وكان السيد أالن مع جمموعة من

جيف االن

( ،)Real Social Dynamicsخيططون
الستضافة سبعة أحداث حرة يف
اسرتاليا هذا العام ،بني كانون
الثاني ونيسان.
ونشرت لقطات فيديو على
االنرتنت تظهر السيد أالن
ميزح حول «فانه لالغتصاب»
( )rape vanمستخدما لغة بذيئة
ومسيئة للمرأة.
وقال السيد داتون لشبكة
سكاي نيوز «عندما تنظر إىل
يروج هلا
بعض املعلومات اليت ّ
هؤالء الرجال ،تدرك انها بغيضة
جدا على أقل تقدير».
oReal S
وقد سبق جملموعة  
 cial Dynamicsالدعوة للعـنف
ضد النساء من أجل إغوائهن
واغرائهن.
ويف عام  ،2014سبق ملدرب
آخر من جمموع ة yReal Social D
 namicsهو جوليان بالنك ،ان
الغيت تأشريته األسرتالية عقب

احتجاجات عامة.
كما مت اجبار السيد بالنك على
أصدار اعتذار علين يف أعقاب
صور أظهرته يصدم النساء.
ويستضيف السيد بالنك حاليا
حلقات دراسية حول «كيفية
مص الفتيات يف حقيقتك
اجلنسية املستحقة» (how to
suck girls into your sex-worthy real )ityو»كيفية تدمري درع الكلبة»
(.)’how to destroy her ‘bitch shield
وقال السيد داتون أنه بعد طلبه
من وزارته مراجعة أحدث حالة لـ

Real Social Dynamics

«فان الشخص املرتبط مع هذه
احلركة مت الغاء تاشرية زيارته.
وهذا الشخص بالفعل اصبح
خارج أسرتاليا على أي حال».
وقد

Real Social

 Dynamicsمواعيد الندوات
االسرتالية من موقعها على
شبكة االنرتنت.

Master License No: 409566317

سدني

ازالت
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أبوت خيرب فرع فورستفيل نيته البقاء يف السياسة
اخرب رئيس الوزراء السابق
السيد أبوت مؤيديه وداعمي يف
اجتماع حزبي لفرع فورستفيل،
عقد يف شهر كانون االول
املاضي ،انه مييل للبقاء يف
العمل السياسي.
وعلمت وسائل اعالم فريفاكس
من أشخاص حضروا االجتماع،
الذي انعقد قبل عيد امليالد،
ان السيد أبوت وعقيلته مارغي،
اليت هي عضو يف فرع احلزب
هناك ،حضرا االجتماع وكانا
بروح مرحة.
وقال احد داعمي رئيس الوزراء

السابق ،كان قد حضر االجتماع،
ان السيد أبوت «اعطى اشارة
مؤكدة اىل نيته مواصلة
مساهمته السرتاليا وافضل
وسيلة لذك هو ان يكون
نائبا».
واضاف الداعم نفسه «قال
(ابوت) انه كان عليه ان يتكلم
يف االمر مع مارغي (عقيلته)
ومن ثم مازحت مارغي بانه مل
حتصل بينهما حمادثة من هذا
القبيل».
ويفطن انصار السيد ابوت يف
الربملان اىل عزم رئيس الوزراء

السابق على البقاء يف السياسة
معتقدين انه ما زالت لديه
مساهمة كبرية يقدمها ..غري
ان انصار الرجل الذي هزمه،
اي مالكومل تورنبول ،قلقون
من انه سيواصل احداث قالقل
خللفه حول مسائل مثل االمن
القومي.
وعلى عكس ما جاء يف تقرير
لنيوز كورب يوم االربعاء قالت
كبرية موظفي مكتبه سابقا
بيتا كرادلني لوسائل اعالم
فريفاكس انها مل تشجع السيد
ابوت على البقاء يف الربملان.

تراس:على تلفزيون وراديو  ABCالوطنيني
توفري البث يف املناطق االقليمية والنائية
دعم زعيم حزب الوطين وارن
تراس اجراء تغيريات جذرية يف
هيكلية امليثاق ،وجملس إدارة
تلفزيون  ،ABCداعيا اىل اجبار
تلفزيون البث العام أاىل تغطية
التلفزيونية
األخبار
خدمات
املناطق اإلقليمية وكذلك البث

اإلذاعي.
وقال ايضا السيد تراس الذي
ميارس صالحيات ومهام رئيس
الوزراء بالوكالة لوجود االخري يف
اخلارج ،انه سيسعى ملتطلبات
للشبكات
احمللي
احملتوى
ليتم
التجارية
التلفزيونية

سجن أسرتالي لتشبيهه أكلة
شعبية (بالعضو الذكري)!؟

أفادت صحيفة «الغارديان»
أن «السلطات القرغيزية ألقت
القبض على املواطن األسرتالي
مايكل ماكفيت الذي يعمل يف
منجم ذهب يف مطار بشكيك
الشعبية
األكلة
لتشبيهه
القرغيزية «تشوتشوك» بعضو
احلصان الذكري».
ولفتت الصحيفة اىل «مقارنة
األكلة الشعبية القرغيزية بذكر
احلصان ظهرت على صفحة
خالل
ماكفيت
االسرتالي

االحتفال برأس السنة .وأثار
ذلك غضب وسط العمال الذين
اعتصموا احتجاجا على تعليق
االسرتالي».
وأشارت اىل انه «وحسب
القانون القرغيزي ،فإن ماكفيت
سيحاكم حتت الفصل  299من
اجمللة اجلنائية «إثارة النعرات
القومية ،والعرقية ،والدينية،
واجلهوية» ،وتبعا لذلك ،فإن
ماكفيت ميكن أن يعاقب بالسجن
من  3إىل  5سنوات».

تضمينها كجزء من رفع القيود
مستقبال عن قطاع اإلعالم.
ويستعد وزير االتصاالت ميتش
فيفيلد الجراء تغيريات على
القوانني املنظمة مللكية وسائل
اإلعالم ،واليت من املرجح أن
تشمل الغاء  75يف املئة من
القوانني واالنظمة املعمول بها
حالي للشبكات التلفزيونية
والغاء «قانونني من كل
ثالثة» متنع الشركات من
امتالك شبك تلفزيون ،اذاعة
وصحيفة يف السوق نفسه.
أن اازالة النظام املعمول به
لشبكات التلفزيون
سيسمح
الكربى بالسيطرة على الشبكات
التلفزيونية واالذاعية اإلقليمية
وإنشاء شبكات وطنية.
ويضغط نواب احلزب الوطين
النواب يضغطون من أجل تقديم
متطلبات «حضور حملي»
اإلقليمية
للشبكات
جديد
لضمان مواصلة تصوير األخبار
يف جمتمعاتهم احمللية .وقد
نبهت هذه الفكرة بعض شبكات
التلفزيون اإلقليمية ،اليت ترى
أنها مرهقة للغاية.

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

Michael 0413561164
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مزاعم عودة أبوت اىل رئاسة الوزراء من «اخليال»

أعلن متحدث باسم رئيس
الوزراء السابق ان السيد ابوت
ال خيطط للعودة اىل رئاسة
الوزراء واي اقرتاحات عكس
ذلك هي «خيالية».
ومل يعلن السيد ابوت بعد ما
اذا كان سريشح نفسه جمددا
ملقعده  ،Warringahعلى الرغم
من تزايد التوقعات يف أوساط
حزب االحرار بأنه سيرتشح من
جديد.
وكانت ادعت صحيفة الدايلي
تلغراف يوم االربعاء ان رئيس
الوزراء السابق حتول اىل نائب
وضيع يف مقعد خلفي حيث حتثه
كبرية موظفي مكتبه سابقا بيتا
كرادلني ،على العودة جمددا
اىل الربملان على أمل العودة
إىل رئاسة الوزراء يوما ما.
وادعت الزميلة الدايلي تلغراف
أيضا أن رئيس الوزراء السابق
جون هوارد ووزير جملس الوزراء
آرثر ّ Sinodinos
حثا السيد ابوت
على التوقف عن انتقاد حكومة
تورنبول.
لكن املتحدث باسم السيد
ابوت قال هذه املزاعم «كلها
خيالية».
على الرغم من االنكار والنفي من
قبل السيد أبوت  -ومثل رئيس
الوزراء السابق كيفن راد ،الذي
قضى سنوات هيجان يف مقعد
خلفي بل ان يهزم يف النهاية
جوليا غيالرد  -فان لدى رئيس
الوزراء السابق جمموعة أساسية

السيد ابوت
من املؤيدين واحللفاء احملافظني
يف غرفة احلزب الليربالي.
وهناك نواب يعتقدون أن
الوقت سوف يأتي جمددا يوما
ما ،ليتناسب مع السيد ابوت،
كما فعلوا مع بطله السياسي
ونستون تشرشل ،الذي قضى
سنوات يف الربية.
ومن ضمن أنصار السيد ابوت
وزير الدفاع السابق كيفن
اندروز ووزير العالقات الصناعية
السابق اريك  Abetzوجمموعة
من النواب الذين جيتمعون يف
غدوات عادية يف ما يسمى
غرفة «.»monkeypod
وقد افتتح االختيار األولي لـ 22
مقعدا يشغلها حزب االحرار يف
نيو ساوث ويلز يوم الثالثاء،
مع جمموعة من نواب آخرين مبن
فيهم برونوين بيشوب ،فيليب
رادوك ،كريغ كيلي ،انغوس

تايلور ،بيل هيفرنان وConcetta
يضغطون
-Fierravantiويلز
لالحتفاظ مبقاعدهم ،على الرغم
من تلقيهم دعم رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول.
وكانت السيدة بيشوب واضحة
يف أنها تعتزم خوض االنتخابات
املقبلة ،ومن املتوقع أن تواجه
حتدي االختيار األولي ،يف حني
أن السيد رادوك والسيناتور
هيفرنان مل يعلنا حتى اآلن
بوضوح ما إذا كانا سيرتشحان
مرة أخرى.
وقلل وزير االبتكار كريستوفر
باين من شأن خماوف «االقتتال
االختيارات
حول
الداخلي»
االولية.
واشار اىل انه هزم عضو حزب
االحرار إيان ويلسون ليتم
اختياره ملقعده يف أدياليد يف
وقت مبكر من التسعينات ،وقال

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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باين «هذا جزء من املنافسة
الدميقراطية حلزب االحرار».
وقال للصحفيني يوم االربعاء
«حنن ال نقرر اختياراتنا االولية
يف الغرف اخللفية اليت امتألت
بالدخان كما يفعل حزب
العمال».
واضاف يقول «يف االختيارات
االولية خصوصا بعد إعادة
التوزيع ،هناك دائما ،عملية
تنافسية دميقراطية قوية..
الغبار سوف يهدأ وتستمر
احلياة».
وعندما سئل عما اذا كان يعتقد
ان السيد ابوت سيعود رئيسا
للوزراء ،أجاب السيد باين بأن
لدى احلزب «رئيس وزراء ممتاز
هو مالكومل تورنبول».
وتابع يقول «ال يوجد ما يشري
على اإلطالق داخل االئتالف،
بأنه سيكون هناك تغيري يف
قيادتنا».
وقال نائب رئيس الوزراء وارن
تراس أن السيد ابوت قدم
مساهمة كبرية كزعيم ولكن
اجلميع جيب أن حيرتم حقيقة ان
السيد تورنبول هو اآلن رئيس
الوزراء.
وقاضاف «للسيد ابوت إرث
رتم
يكرم ويحُ َ
كبري ،ويستحق أن َّ
 ...لكن مالكومل تورنبول هو
رئيس الوزراء اآلن ،هو زعيم
حزب االحرار ،وبالتالي هو
رئيس احلكومة ،ويستحق أيضا
دعم حزبه ،على اجلميع احرتام
حقيقة أنه هو القائد وما حنتاجه
اآلن هو ان ندعمه».
وقال انه يعود اىل النواب
انفسهم مثل السيد ابوت
والسيدة بيشوب ما إذا كانوا
سيخوضون االنتخابات املقبلة.
يعتزم
وبالنسبة ملستقبله
السيد تراس اعالن اعتزاله قبل
االنتخابات املقبلة ،وقال زعيم
احلزب الوطين انه لن يقرتح
بارنابي جويس أو أي نائب
وطين آخر خلفا له.
وقال «ال أعتقد أن من املناسب
لقائد اقرتاح آخر ،لدي احرتام
كبري لبارنابي ،وانا متأكد من انه
ميكن القيام بعمل جيد جدا ولكن
سيكون األمر يف النهاية لغرفة
احلزب» ،مشريا اىل ان النواب
اآلخرين مثل مايكل ماكورماك قد
يقود حزبه أيضا ولديه قدر كبري
من املواهب كما لدى آخرين يف
فريق القيادة لدينا».
ورفض وزير املوارد جوش
 Frydenbergاقرتاحات عودة
ابوت ،وقال لشبكة سكاي نيوز
«ال أعتقد أن هذا سيحدث».

حزب العمال يف نيو ساوث ويلز
(قلوب مليانة)
شجع؟ هل من مؤامرة؟ ملاذا هذا التوقيت؟
سرب؟ من ّ
من ّ
اسئلة بديهية ال يستطيع املرء اال أن يطرحها بعد أن قدم او ُأجرب سكرتري
احلزب يف نيوسوث ويلز جيمي كليمنتس على اإلستقالة األسبوع املاضي
بعد مزاعم عن حماولة تقبيل للموظفة ستيفاني جونز يف حزيران املاضي
يف مبنى الربملان حيث تعمل يف مكتب نائب منطقة كامبلتاون غريغ
وارن.
توجه أية تهمة لكليمنتس الذي نفى اإلدعاء ،ولكنها
الشرطة حققت ومل ّ
كانت قد تقدمت من احملكمة بطلب لوضع امر مبنع العنف املرتقب ضد
كليمنتس ،والحقًا عادت وسحبت الطلب بعد ان وافق كليمنتس على ان
ال يتواصل مع جونز ملدة عام .
وكانت حتقيقات برملانية استنتجت ان ال أدلة تعزز مزاعم جونز على
الرغم من قلقها وخوفها من التواصل مع كليمنتس .وعلى خلفية نتائج
تلك التحقيقات شنت عضو اجمللس التشريعي يف نيو سوث ويلز ليندا
فولتز العمالية هجومًا عنيفا على تلك التحقيقات معتربة انها تردع النساء
عن التبليغ عن التحرشات اجلنسية (س م ه  2016/01/19ص  )6وفولتز
عملت سابقا يف الشرطة العسكرية وحققت يف دعاوى التحرشات اجلنسية
يف اجليش االسرتالي يف مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي.
قانونيًا انتهت القضية ،لكن تداعياتها السيايسة اظهرت ان الوضع
داخل احلزب ليس على ما يرام حيث صراع األجنحة على أشده ،حتى أن
أشد ضراوة ،وهذا احد أهم األسباب اليت
الصراع داخل جناح اليمني
ّ
أدت اىل تسريب خرب طلب منع العنف املرتقب من اجل التخلص من
جيمي كليمنتس الذي يدعم زعيم احلزب لوك فولي الذي ينتمي اىل جناح
اليسار والذي يعاني يف استطالعات الرأي حيث وصلت شعبيته اىل 15
ِ
يكتف أعداء كليمنتس من جناح اليمني
 %من أصوات الناخبني .ومل
بذلك بل قاموا بتسريب تفاصيل عن تقرير حزبي داخلي حيث ُي ّتهم
كليمنتس من أحد أعضاء احلزب بإساءة استعمال صالحياته للوصول
اىل اللوائح اإلنتخابية واحلصول على عنوان أحد احلزبني (غريغ ويلسون)
كخدمة لرئيس نقابة العمال السابق ديريك بيالن الذي قدمها بدوره اىل
بشدة ،كما
أحد أصدقائه ليهدد ويلسون ،هذه التهمة نفاها كليمنتس
ّ
َّ
مت تسريب تقرير داخلي أعدته احملامية جني نيدهام عن وضع النساء يف
حزب العمال فرغ نيوسوث ويلز ويشري التقرير اىل أن النساء يعانني من
«بيئة ذات طابع جنسي».
وعلى املستوى الفيدرالي زعيم احلزب بيل شورتن الذي يستعد هذا
حترك بسرعة وضغط بإجتاه استقالة كليمنتس وكذلك
العام لإلنتخاباتّ ،
فعلت القائمة بأعمال رئاسة احلزب يف نيوسوث ويلز ليندا برني وحسب
صحيفة سدني مورنيغ هريالد  2016/01/(18ص  )5فان زعيم احلزب يف
الوالية لوك فولي الذي ما زال ميضي عطلته الصيفية ،اتصل بكليمنتس
ّ
وحثه على اإلستقالة.
أخريًا ،هل دفع جيمي كليمنتس مثن مساعدة فولي للوصول اىل زعامة
احلزب؟ وهل أصبحت أيام فولي يف رئاسة احلزب معدودة؟
حيث من املعروف أن أعضاء اللجنة اإلدارية احلزبية كانوا قد أعربوا عن
خشيتهم الكبرية من تنصيب زعيم للحزب من جناح اليسار ،خصوصًا
أن السكرترية بالوكالة كايال مورنني واليت قد تصبح سكرترية أصلية،
ألنها حتظى بدعم زعيم احلزب الفيدرالي بيل شورتن ليست مقربة من
فولي وكانت قد عملت ملدة عامني يف مكتب املنافس املرتقب لفولي
وزير الظل لشؤون اخلزينة مايكل دايلي ،وكانت ايضًا قد خدمت يف
مكتب رئيسة الوالية السابقة كريستينا كينيلي واليت كانت من أشد
املتحمسني إلقالة كليمنتس.
على املدى القريب قد تكون زعامة فولي يف وضع مريح إذا ما استمر
اإلنقسام داخل جناح اليمني حيث على األقل هناك ثلث أعضاء هذا
اجلناح يؤيدون فولي حيث حيتاج خصومه اىل تأييد  % 60من النواب
للتخلص من زعيم احلزب حسب القوانني احلزبية اجلديدة واليت اقرت يف
السنوات القليلة املاضية.
اذًا ،أظهرت فضيحة كليمنتس هشاشة الوضع داخل حزب العمال يف
نيوسوث ويلز خصوصًا ان األزمة أظهرت أن الطموحات الشخصية هي
اليت تسري األمور بعيدًا عن القضايا اليت تهم الناخبني .
وكما يقول املثل (مش من الرمانة ،قلوب مليانة) وهذا ما أكده
أحد العماليني املخضرمني القيادي احلزبي والوزير السابق غراهام
ّ
«معطل
ريتشردسون الذي قال أن مكتب احلزب يف نيوسوث ويلز
كليًا» بقيادة كليمنتس بسبب اسلوبه يف ادارة الشؤون احلزبية
(دايلي تلغراف  2016/01/16ص .)65
وخنتم ،انه يف عام االنتخابات الفيدرالية فإن احلزبني الكبريين العمال
واالحرار ال يريدون ما يعكر اجواء محالتهم االنتخابية ،لذلك حترك بيل
شورتن بسرعة وختلص من كليمنتس الن هناك ما يكفي من القلق
لديه خصوصًا يف ما يتعلق بتقرير اللجنة امللكية ملكافحة الفساد يف
نقابات العمال ،وكذلك فعل رئيس الوزراء مالكوم ترينبول بالتخلص
من الوزيرين جيمي بركس ومال براف النه كما زعيم املعارضة لديه
مشاكله مع اجلناح احملافظ يف حزب االحرار الذي يؤيد رئيس الوزراء
السابق طوني ابوت الذي اطاحه ترينبول يف ايلول عام  ، 2015واعتقد
انهم يستنسخون عمل رجال اطفاء حرائق الغابات الذين يشعلون احلرائق
الوقائية لتفادي الكوراث يف موسم احلرائق!

عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com
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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

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
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H
Z
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VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

مستخدمون يف الضمان بال ضمان

ريما نعيسة

محمد وهبة
إدارة صندوق الضمان ختالف قانون الضمان .حقيقة موجعة أثبتها
شبو وأصدره
تقرير متهيدي ّ
أعده املفتش األول يف الضمان أنس ّ
تبي للمفتش أن  94مستخدمًا يعملون لدى الصندوق
أول من أمس .نّ
«عمال فاتورة» .إدارة الصندوق مل
بصورة مكتومة حتت مسمى
ّ
تصرح عنهم وحرمتهم من حقوقهم القانونية ،على الرغم من أنها
ّ
اجلهة اليت يلجأ إليها األجراء طلبًا للحماية من خمالفات أصحاب
العمل ألحكام الضمان!
يوجد يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي عمال غري نظاميني،
مصرح عنهم لدى صندوق الضمان نفسه،
أي عمال وعامالت غري
ّ
اهلشة) اليت ّ
ّ
يوفرها ،وال خيضعون
وال يستفيدون من احلماية (ولو
ألحكام قانون العمل .تطلق إدارة الصندوق على هؤالء تسمية
«عمال الفاتورة» أو «عمال العتالة».
ٍ
يقدمون
واملقصود بهذه «التسميات» أن الضمان تعاقد مع
أفراد ّ
معينة ال تنطبق عليها شروط اإلخضاع املنصوص عليها
له خدمات
ّ
يف الفقرة (أ) من البند أو ً
ال من املادة التاسعة من قانون الضمان،
وبالتالي ليس مفروضًا على الصندوق التصريح عنهم أو دفع
رسوم اشرتاكاتهم أو إفادتهم من تقدمياته .ولكن يف الواقع،
العمال غري النظاميني يف صندوق الضمان وظائف
يؤدي معظم
ّ
ملحوظة يف املالك.

املكتومون يف الضمان

«عمال الفاتورة» ظهرت يف عام  ،2004كشكل من أشكال
تسمية
ّ
أقر جملس النواب قانون
التوظيف يف الصندوق ،وذلك بعدما
ّ
املوازنة العامة ،وفيه املادة  ،54اليت فرضت على املؤسسات
ّ
املستقلة ،باستثناء مصرف لبنان ،االمتناع عن التوظيف إال
العامة
بقرار من جملس الوزراء ،وعرب مباريات يف جملس اخلدمة املدنية.
وعلى الرغم من أن صندوق الضمان ال خيضع إال لقانون إنشائه،
وبالتالي ال ميكن أن ُيلغى مبادة يف قانون املوازنة ،إال أنه خضع
لسد النزف يف موارده
هلذا األمر وبدأ يبحث عن أشكال أخرى
ّ
البشرية.
عمليًا ،اعتمدت إدارة الضمان طريقة للتوظيف ال جتربها على
انتظار قرارات جملس الوزراء وال اخلضوع آلليات املباريات يف
«عمال
«عمال العتالة» أو
جملس اخلدمة املدنية .فكانت عقود مع
ّ
ّ
خصص لكل مديرية يف الصندوق سلفة مالية ينفقها
الفاتورة»ّ .
املدير لتسديد كلفة «أعمال العتالة» .املدير ،أو من ميون عليه،
كان «خيتار» الشخص الذي حيتاج إليه للقيام بأعمال «العتالة» ثم
يسدد له نقدًا أجره وبصورة ثابتة ومتواصلة .وقبل الزيادة األخرية
ّ
«يومية» هؤالء تبلغ 25
احلد األدنى لألجور ،كانت
اليت طرأت على
ّ
ّ
ألف لرية ،ثم اقرتح بعض أعضاء جملس اإلدارة رفعها إىل 30
احلد األدنى لألجور .وفرضت إدارة الضمان
ألف لرية بعد ارتفاع
ّ
شروطًا على «عمال الفاتورة» ،منها أن ال ينجم عن عملهم يف
الصندوق أي حقوق وظيفية ،ال بصفة أجري وال بصفة أجري مياوم
وال بأي صفة أخرى ،بل كانوا يتقاضون أجر اليوم الذي حيضرون
فيه إىل العمل فقط.
يف هذا السياق ،ارتفع عدد «عمال الفاتورة» يف الضمان اىل أكثر
تصب يف
من  115عام ًال ،معظمهم يقومون بأعمال إدارية ومكتبية
ّ
صلب عمل الصندوق ،سواء جلهة عالقاته مع األطراف اخلارجيني
من أطباء وخمتربات ومستشفيات ،أو جلهة عالقاته مع املضمونني
وأصحاب احلقوق.

التوظيف على حدّ السكني

ّ
ظلت أصوات «عمال الفاتورة» يف صندوق الضمان مكتومة ،كما
يف حاالت الزبائنية السياسية األخرى .فقد كان بإمكان أي مرجعية
سياسية أو مدير عام أو رئيس وعضو يف جملس اإلدارة أو رئيس
وعضو يف اللجنة الفنية ،أو مدير فئة ثانية يف الضمان ،أن
ّ
ّ
السكني
حد
يوظف عام ًال بالفاتورة أو أن يقيله .وبالتالي كان ّ
على رقاب العاملني الذين مل جيرؤوا على املطالبة علنًا بأحقيتهم
يف االستفادة من تقدميات الضمان ،مثلهم مثل أي أجري يف أي
مؤسسة أخرى عامة أو مستقلة أو خاصة .األنكى من ذلك ،أن
ممثلي العمال يف جملس إدارة الضمان كانوا يعلمون تفاصيل هذا
الوضع ،فيما كانت نقابة الضمان تنام يف عسل األحزاب املسيطرة
على الصندوق.
املفارقة أن عضو جملس إدارة الصندوق مهدي سليمان ،وهو
تطوع لتقديم
أحد ممثلي أصحاب العمل وليس العمال ،هو من
ّ
املصرح عنهم» أمام مديرية التفتيش يف
شكوى عن العمال «غري
ّ
قدمها سليمان ،فهي تنقسم
الصندوق .أما مناسبة الشكوى اليت ّ
إىل شقني؛ األول هو أن لدى سليمان مصلحة شخصية تقضي
بتثبيت ابنه يف الضمان وهو يعمل «بالفاتورة» .أما الشق الثاني
فهو يتعلق برغبة كبرية لدى وزير الوصاية على الصندوق ،وزير
قزي ومسؤولي الصندوق على اختالف مواقعهم ،يف
العمل سجعان ّ
توسيع رقعة التوظيفات .ففي الفرتة األخرية ،كانت إدارة الصندوق
قد وافقت على تعيني الدفعة األخرية من الناجحني يف مباريات
فئة سادسة وعددهم  83شخصًا؛ بينهم أكثر من  50من الطائفة

الشيعية ،وذلك
قبل أن تنتهي
مدة املباريات
ّ
بأيام .وبالتالي
كان جيب إجياد
توازن طائفي
يف التوظيفات
خالل
من
أعداد
توسيع
عمال الفاتورة
ّ
لتغطي التوازن
إذ
املطلوب،
ال ميكن تغطية
التوازن من خالل
التوظيف
آلية
ا ملنصو ص
عليها يف املادة

عن بيالروسيات رفضن مغادرة
دمشق :أنا أصالً سورية!

 94مستخدماً يعملون لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
محرومون من حقوقهم القانونية وفقاً ألحكام الضمان! (أرشيف)

 54اليت تتطلب قرارًا من جملس الوزراء ،وهو ال ينعقد حاليًا،
ثم إن مباريات يف جملس اخلدمة املدنية قد ال تكون مضمونة
النتائج.

إقرار الضمان

شكوى سليمان سلكت مسارها الطبيعي .جرى تكليف املفتش
عمال الفاتورة يف الضمان
األول أنس
شبو بإجراء حتقيق عن ّ
ّ
والتحقق من صفتهم هذه وإجراء املقتضى وفق نتائج التفتيش.
شبو مع إدارة الضمان على أنها صاحب عمل مثلها مثل أي
تعامل ّ
مؤسسة عامة أو خاصة لديها أجراء ومستخدمون .عملية التفتيش
وأدت إىل
استغرقت أكثر من  35ساعة ،أي أكثر من  4أيام،
ّ
انتزاع إقرار من املدير اإلداري يف صندوق الضمان بوجود 94
شخصًا يعملون بالفاتورة استعني بهم «لتغطية النقص احلاصل
يف املوارد البشرية على مستوى الفئتني «ف  7أ» و»ف  7ب»
من أجل انتظام عمل الصندوق ،وقد مت تشغيل هؤالء وتوزيعهم
على مجيع مكاتب الصندوق حسب احلاجة» كما ورد يف التقرير
لشبو.
التمهيدي
ّ
لشبو أن «عمال
التحقيق يف القيود اإلدارية واحملاسبية أظهر
ّ
الفاتورة» يقومون بأعمال إدارية تدخل بطبيعتها ضمن النشاط
األساسي للصندوق مثل أعمال تصفية املعامالت وإدخال املعلومات
إىل الكومبيوتر واالستعالمات ومعاجلة مراجعات املضمونني وسواها.
وهذه األعمال تتسم بطابع الثبات واالستمرار وليست عابرة أو
طارئة أومؤقتة أو بديلة ،وهي كانت تتم ضمن أوقات الدوام
الرمسي وحتت مراقبة وإشراف املسؤولني يف الصندوق وحلسابه،
فيما تدفع أجورهم ورواتبهم من املوازنة اإلدارية للصندوق من
خالل املندوب اإلداري أو من سلفة مصروفة ألحد مستخدمي
الصندوق ،وأنها يف معظم احلاالت ثابتة يف احملاسبة اإلدارية وال
تتغري طريقة دفعها أو آلية تسديدها.
شبو إىل أن عالقة االستخدام متوافرة لدى هؤالء العمال،
وخلص ّ
ومبنية على «العمل واألجر والتبعية» وذلك باالستناد إىل الفقرة
(أ) من املادة  624من قانون املوجبات والعقود ،وبالتالي يقتضي
«إخضاعهم للضمان والتصريح عنهم بالتاريخ الذي باشروا العمل
فيه سندًا إىل أحكام الفقرة (أ) من البند أو ً
ال من املادة التاسعة
يف قانون الضمان ،وتبعًا لذلك يقتضي اعتبارهم «أجراء مياومني»
ألن أجورهم حتتسب على أساس أيام العمل الفعلية.
شبو إىل اعتبار تقريره متهيديًا يف انتظار استكمال إجراءات
وخلص ّ
املراقبة واألساسية بتقرير أو تقارير الحقة.

الثقة املتهاوية بالضمان االجتماعي

على مدى مخسة عقود ،حافظ الصندوق الوطين للضمان االجتماعي
على جمموعة شعارات تروجيية ،ومنها «صمام األمان االجتماعي»
ّ
و»مظلة األمان االجتماعي» و»سياج الوطن» ...فكرة األمان
حمددة يف املادة التاسعة من
االجتماعي يف أضيق تفسرياتها،
ّ
قانون الضمان ،اليت تتحدث عن العاملني اخلاضعني لقانون
الضمان ،سواء كانوا أجراء لبنانيني دائمني أو مؤقتني ومتمرنني
ومومسيني ومتدربني ،وأولئك الذين يعملون يف قطاعات البحر
واملرافئ واملقاوالت والبناء والشحن والتفريغ ،والذين ال يرتبطون
معي ،وأفراد اهليئة التعليمية يف مؤسسات التعليم
برب عمل
نّ
العالي واملعاهد الفنية ،والذين يعملون حلساب الدولة أو البلديات
أو أي إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة...
إال أنه يف ضوء خمالفات إدارة الضمان لقانون الضمان ،يسأل
بعض املتابعني عن التعديالت العملية اليت أصابت هذه الشعارات،
وعن الثقة املفقودة يف املؤسسة اليت يفرتض أن يلجأ إليها
وتعسفهم على األجراء
األجراء يف مواجهة ممارسات أصحاب العمل
ّ
واالمتناع عن التصريح عنهم.

داخل كنيسة مار سركيس األرمنية يف دمشق (لؤي بشارة  -أ ف ب)

يف وقت يغتنم فيه السوريون أي فرصة للهرب من آالم احلرب عرب
اهلجرة إىل أوروبا ،اختارت بعض النسوة من روسيا البيضاء البقاء
يف دمشق ،ومتابعة نشاطهن التجاري يف شوارع العاصمة وبيع
األلبسة املستوردة
حي
دمشق | حتمل اناستاسيا بضائعها يوميًا من بيتها الكائن يف ّ
املزة يف مدينة دمشق ،ومتضي باجتاه ساحة احملافظة ،وسط
العاصمة ،لتتجه بذلك إىل عملها ،حاهلا حال الكثري من الدمشقيني.
«أنا أص ًال سورية» هكذا تتحدث بلهجة مكسرة.
جتلس اناستاسيا مع رفيقاتها على الرصيف املقابل ملبنى وزارة
الصناعة« :هي أول مرة بتجي لعندي» هكذا تقول يف وجه كل
غريب يزورها للمرة األوىل .تفرش النسوة اآلتيات من روسيا
البيضاء بضائعهن على الطريق أو ّ
يعلقنها على احلائط بطريقة غري
قانونية حيث ما من ترخيص يسمح بانتشار «البسطات العشوائية»
إال أن البلدية تغض النظر عنها .والبضائع عبارة عن بعض األلبسة
ً
تارة من أوروبا وتارة أخرى من تركيا.
املستوردة
جتتمع النسوة األربع ّ
كل صباح ،عدا يوم اجلمعة ،عند الزاوية
رب فندق الشام الشهري ليبدأن
املقابلة ملبنى وزارة الصناعةُ ،ق َ
رحلة العمل والبحث عن لقمة العيش .يصنفن البضائع من األقل
سعرًا إىل األعلى ،وتشتهر بضائعهن بني سكان العاصمة بأنها أقل
سعرًا مقارنة باألسواق القريبة كسوق احلمرا والشعالن.
عرفهن سكان دمشق جيدًا وحفظوا أماكنهن املتعددة حتى صار
هلن زبائن خاصون .تقول هدى ،الطالبة يف جامعة دمشق« :ما
بعرف اشرتي غري من هون ،أسعار رخيصة ...ونفسيات لطيفة».
وتضيف« :كنت صغرية وجارة سيت كان امسها فريونيكا .كانت
جتيب مالبس أجنبية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ،وتعرضها
بالشارع مع جمموعة من النساء من وقتها وأنا ما بشرتي غري
منهن».
تطبعت اناساستيا اآلتية من روسيا البيضاء بالكثري من أطباع
السوريني حتى صارت تسمع فريوز ّ
كل صباح وهي ترتشف فنجان
قهوتها .هذا ما خيربنا به صوت املسجلة اليت تضعها جبانبها .هي
أتت إىل سوريا منذ  10سنوات مع صديقتها املتزوجة برجل سوري.
تقول يف حديثها لألخبار« :سوريا فتحت لي نافذة جديدة على احلياة
وضمتين إليها بكل حنان حتى صرت أشعر بأني جزء منها» ،لكن
ماذا عن قذائف اهلاون وأصوات احلرب املخيفة؟ جتيب« :ما يف
شي خبوف قد الفقر .وقت تنزل قذيفة منتخبى مبحل قريب».
مل تنقطع العالقات السورية البيالروسية ،بل عملت احلكومتني
على تقويتها وتوثيقها خالل اخلمس سنوات املاضية ،إلاّ أن
عامي
خطورة العيش يف دمشق دفع سفارة روسيا البيضاء قبل
نّ
إىل االعالن عن مساعدة كل من يرغب السفر .رفضن النسوة
البيالروسيات االقرتاح وأصررن على البقاء يف العاصمة اليت ِبنت
يعتربنها موطنهن األصلي« .بيالروسيا دولة متواضعة جدًا مقارنة
جبماهلا اآلخذ» ،تقول آناستاسيا ،لتضيف رفيقتها اجلالسة على
كرسي بالستيكي وتقوم بإخراج املالبس من األكياس وتعليقها
ّ
فكنا نتعذب
على احلائط« :بالشام يف شغل كتري .أما بيالروسيا،
كتري لنالقي شغل ومستحيل نالقي» ،تقول إيلينا .وتضيف« :هلذا
السبب ما برتك سوريا لو بدها تشعل فوقها حرب عاملية ثالثة».
خالل سنوات احلرب اخلمس ،خلت شوارع دمشق من الزوار األجانب
أو املقيمني وهي اليت عرفت الكثريين منهم .غادرها اجلميع يف
فرتة احلرب إذ رأت سوريا من أخطر املناطق يف العامل .فصار غريبًا
على سكان العاصمة أن يشهدوا أجنبيًا يف شوارعهم املنكوبة:
«غريبني فع ًال إذا أنا وكتار عم نفكر نسافر .ما عم أفهم ليش هنيّ
بقيانني هون» ،تقول هبة الواقفة أمام إحدى بسطات النسوة.
بدأت هذه املهنة يف الظهور منذ حواىل الـ  20عامًا عندما انفصلت
بيالروسيا عن االحتاد السوفياتي .وراحت تنتشر يف شوارع خالل
الـ  10سنوات األخرية ،إذ مل تؤثر احلرب عليها بشيء وصارت جزءًا
من ذاكرة دمشق« .الغريب يف قصة النسوة البيالروسيات أنهن مل
يغادرن دمشق خالل احلرب وبقني يف أماكنهن اليت يتخذونها من
قبل» ،هذا ما تقوله يارا ،وهي واحدة من الزبونات اللواتي اعتدن
أن يشرتين من اناستاسيا ورفيقاتها.
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مقاالت وتحقيقات

«التحالف» العوني ــ القواتي :ماذا عن  8آذار؟ رسالة إيرانية من احتجاز البحارة األمريكيني
فراس الشويف
تنظر قوى  8آذار بريبة إىل
إمكانية قيام حتالف بني التيار
احلر وحزب القوات
الوطين
ّ
اللبنانية ،يف وقت
تتطور
ّ
العالقة بني الطرفني بشكل
متسارع ،وعلى ما يبدو أبعد من
ّ
امللف الرئاسي.
تطورات
عام على بدء
من
أقل
بعد
ٍ
الوطين
التيار
بني
التقارب
احلر
ّ
حتولت
وحزب القوات اللبنانيةّ ،
العالقة بشكل متسارع بني
«العدوين» السابقني إىل ما
ّ
يشبه التحالف .فالتقارب الذي
خرج إىل النور مع «ورقة إعالن
النوايا» وبنودها الـ 16يف 2

طهران لواشنطن :يف اخلليج األمر لي
حسن حيدر

ال تنظر قوى  8آذار بعني الرضا إىل قيام تحالف بني عون وجعجع
(أرشيف)

حزيران املاضي ،مل يكن «جمرد خطوة تكتيكية
بقدر ما هي خطوة على مستوى أكرب ،وتارخيية»
كما «تنّبأ» رئيس القوات مسري جعجع يومها.
واليوم ،تكاد «النبوءة» تصدق ،مع تلويح «احلكيم»
برتشيح العماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية ،مع
محاسة زائدة لألمر يبديها النائبان جورج عدوان
وأنطوان زهرا وإيلي براغيد مدير مكتب جعجع.
ومع أن «مبادرة» الرئيس سعد احلريري إىل
سرعت من
دعم ترشيح النائب سليمان فرجنية
ّ
وترية حتويل «ورقة إعالن النوايا» إىل خطوات
«عمالنية» ،إلاّ أن ما ّ
يؤكده القواتيون والعونيون
حد سواء ،هو أن التقارب ،وما قد ينتج عنه
على ٍّ
مستقب ًال ،ال يرتبط باملبادرة احلريرية حصرًا.
«يف اللحظة الراهنة هناك تفاهم كبري بيننا،
وحنن يف مراحل متقدمة من العالقة .وال شيء
مينع من الوصول إىل حتالف» يقول لـ»األخبار»
ّ
النائب إبراهيم كنعان
املكلف متابعة التواصل مع
ّ
مذكرًا
«موفد جعجع إىل الرابية» ملحم رياشي،
بكالم عون عن ضرورة «أخذ العرب من املاضي ،من
دون أن نعيش فيه لنستطيع أن نبين املستقبل»،
وهناك «قناعة مشرتكة بني احلزبني لطي صفحة
املاضي».
آثار «التفاهم» تنعكس ،بشكل تدرجيي ،على
القواعد الشعبية للطرفني .ويأتي احلديث عن
أولي
إمكانية إجراء االنتخابات البلدية مبثابة اختبار ّ
ملا قد ينتجه التفاهم يف املناطق ،بعد معارك
ّ
ظللت االنتخابات البلدية
«كسر العظم» اليت
السابقة .وفيما ال تنفي مصادر القوات أو التيار
ّ
يؤكد
إمكانية التحالف يف النقابات واجلامعات،
أكثر من مصدر أن التحالف سيكون العنوان األبرز
مبعزل عن االجتاه
يف أي انتخابات نيابية مقبلة،
ٍ
الذي يسلكه االستحقاق الرئاسي.
ال ينعكس مستوى التفاؤل الذي يبديه الطرفان
حول «شبه التحالف» بينهما على حلفاء الفريقني.
فالنواب املسيحيون «املستقلون» ،وحتى حزب
جيدًا معنى حتالف القوتني
الكتائب ،يدركون ّ
املسيحيتني الرئيسيتني ،ألن أوىل نتائجه ستكون
مما حياك بني
على حسابهم ،وهم جهروا بقلقهم ّ
الرابية ومعراب ،رغم انتقادهم خطوة احلريري.
إلاّ أنه يف املقابل ،ال تزال قوى  8آذار تلتزم
الصمت حيال خطوات عون املتسارعة حنو اخلصم
األبرز حملور املقاومة يف لبنان ،خصوصًا حزب اهلل
املتمسك بعون مرشحًا وحيدًا.
أن يعلن جعجع ترشيح عون ،مبا يعنيه األمر من
دعم األول خليارات الثاني السياسية ،يبدو أمرًا
مرحبًا به لدى قوى  8آذار ،فهو إعالن «إفالس»
ّ
خليارات الفريق اآلخر السياسية وهشاشة حتالفاته.
لكن ذلك ال يعين التزام قوى  8آذار بتحالفات
ّ
اجلنرال الذي مل يضعها يف تفاصيل تفاهماته مع
جعجع مكتفيًا بالعناوين العامة ،وخصوصًا أن ورقة
التفاهم بني التيار وحزب اهلل مل تلحظ حتالفات
الفريقني ومل تلزمهما مبعيار واضح للتحالفات.
كما أن األكيد أن أحدًا يف  8آذار أو يف حزب
اهلل ،ال ينظر بعني الرضا إىل قيام حتالف بني
عون وجعجع ،طاملا أن األخري ال يزال على خياراته
السياسية «القدمية ــ اجلديدة» ،وطاملا بقيت
صورته لدى هذه القوى «كقاتل لرشيد كرامي
وطوني فرجنية وأحد املسؤولني عن جمزرة صربا
وشاتيال».

يف أكثر من صالون سياسي ،يدور احلديث عن أن
فكرة التحالف القواتي ــــ العوني مالزمة ملا كان
يطرحه نائب رئيس جملس النواب إيلي الفرزلي
عن ضرورة وصول املسيحيني إىل ثنائية مشابهة
للثنائية الشيعية ،وبذلك يكون «املسيحيون قد
حترروا من االلتزام خبيارات القوى السياسية
ّ
األخرى السنية والشيعية» .أوجه املقارنة ال
تبدو مقنعة لفريق  8آذار ،فاخليارات السياسية
حد كبري ،على
بني حزب اهلل وأمل متقاربة إىل ٍّ
بري،
نبيه
الرئيس
حيز التمايز الذي ميلكه
رغم ّ
ّ
بينما هي متناقضة عند عون وجعجع .كذلك فإن
تقاسم القرار السياسي الشيعي ،ال يعكس تقاسم
السلطة واحلصص الشيعية يف النظام اللبناني،
يتسرب لقوى  8آذار عن أن
وهذا يعاكس ما
ّ
«التحالف» العوني ــ القواتي سيفضي إىل تقاسم
حلصص املسيحيني يف النظام بينهما.
قبل أيام ،طلب جعجع خالل لقاء عرب االنرتنت من
ممثلي القوات يف اخلارج «ختفيف الضغط على
ّ
تؤكد مصادر متابعة ألجواء معراب.
التيار» كما
وحبسب املصادر فإن جعجع يطمئن القواتيني إىل
أن التحالف أو حتى الرتشيح «ال خيدم عون بل
سيزيد الشرخ مستقب ًال داخل التيار ،ألن مرحلة ما
بعد عون ستفكك التيار من الداخل ،وعندها نرث
الشارع املسيحي».
«وراثة التيار» ،وبالتالي الشرحية األكرب من
ّ
تشكل جزءًا من القلق الذي تشعر
املسيحيني،
فإن
به قوى  8آذار .وحبسب أكثر من مصدر،
ّ
يقدمه جعجع لعون ال يقارن مبا سريثه يف
«ما
ّ
املستقبل ،ألنه ،رغم قلقه من دور ما لشامل
روكز ،مقتنع بأن التيار لن يبقى متماسكًا بعد
عون ،ولن يستطيع جربان باسيل أن حيافظ عليه،
فيما ميلك هو حزبًا منظمًا» .وتضيف أن «جعجع
مقتنع بأنه حتى لو أعلن ترشيح عون ،فإن تيار
املستقبل سيمنع وصوله إىل الرئاسة ،وبذلك
يكسب شعبيًا لتنازله عن ترشيحه ،ويكرس معراب
كرس نفسه الرجل الثاني
ممرا للرئاسة ،بعد أن ّ
ّ
األقوى مسيحيًا من خالل ورقة إعالن النوايا».
وتذهب أكثر من شخصية يف قوى  8آذار بعيدًا
يف توصيفها ،بالقول إن «التقارب املسيحي
يعيد متوضع القوى السياسية عامة» .وتوضح
أن «التكتل املسيحي ولو كان يرضي جزءًا كبريًا
ّ
لكنه يعيد تشكيل خارطة القوى
من اجلمهور،
ّ
يذكر
السياسية يف البلد على حنو جذري ،وهو
باالنقالب السياسي الذي قادته القوى املسيحية
يف نهاية حرب السنتني» .وتتابع أن «توحيد
القرار املسيحي حتت عنوان الوصول إىل السلطة
يف هذا التوقيت يبدو خميفًا ،يف ّ
ظل ما حيصل
ّ
تفكك وانهيار ومشاريع التقسيم اليت تعصف
من
باإلقليم».
وفيما يقول كنعان إن «يف حال أي تقارب يف
اخليارات السياسية مع القوات سنعلن عن األمر،
ويف حال وجود خالف نتنافس بكل دميوقراطية»،
سيقرب َم ْن من خياراته
تسأل مصادر  8آذار« :من
ّ
السياسية؟ جعجع أو عون؟» .وتشري إىل أن «املرحلة
املقبلة ستشهد ضغطًا أكرب على حمور املقاومة يف
لبنان إن من خالل القرارات املالية حلصار مجهور
املقاومة وإن من خالل الضغط السياسي واألمين
وتزايد التهديدات اإلسرائيلية ،وبالتالي أين
سيكون موقع جعجع يف هذه املعركة؟».

حاصرت قوات من البحرية اإليرانية الزورقني وأرسلت لهما تحذيرات فلم يظهرا أي مقاومة تذكر (أ ف ب)
انتهت عملية احتجاز إيران للزورقني
األمريكيني ،بشكر من وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي لطهران ،وبإشادة كل من كريي
وحممد جواد ظريف بدور الدبلوماسية يف حل
املشاكل .مع ذلك ،رسالة إيران ،من خالل
احتجاز البحارة األمريكيني ،كانت موجهة إىل
أكثر من جهة.
طهران | مواجهة مباشرة جديدة بني البحرية
اإليرانية واألمريكية ،بعد  12عامًا على آخر
حادثة احتجاز قامت بها إيران ألربعة حبارة
ً
خطأ ،يف
أمريكيني دخلوا املياه اإلقليمية
منطقة مائية خمتلف على ترسيم حدودها مع
العراق ،وبعد البحث ُأطلق البحارة األربعة.
حصل االحتجاز األخري على بعد ثالثة أميال
حبرية داخل املياه اإلقليمية اإليرانية يف
جزيرة «فارسي» املقابلة للسواحل السعودية،
اليت تقع بني البحرين والكويت .خرجت دورية
أمريكية مؤلفة من زورقني من الكويت باجتاه
البحرين ،البحرية اإليرانية رصدت حتركاتها،
واستنفرت قواها ألن هذه الزوارق الصغرية
حبسب القيادة العسكرية ال تقوم ،عادة،
مبهمات بعيدة يف عمق البحار .جهزت البحرية
التابعة للحرس الثوري يف املنطقة الثانية
عديدها ،واجتهت بسرعة إىل املكان حتسبًا
ألي اخرتاق والستكشاف مهمات الزورقني
األمريكيني ،بعدما أثارا ريبة الراصدين هلما،
ملعرفة طبيعة عملهما يف هذه املهمة.
يقود التحليل إىل أن هذه الزوارق تستخدم،
عادة ،يف عمليات نقل أشخاص أو قوات
خاصة أو لتنفيذ مهمات رصد سريعة .وهنا
ميكن تفسري االنتظار اإليراني ألي خطأ
أمريكي لالنقضاض على الدورية ،ومعرفة
طبيعة عملها.
اختذ القرار بعد التوغل يف املياه اإلقليمية،
وحاصرت قوات من البحرية اإليرانية الزورقني
وأرسلت هلما حتذيرات ،فلم يظهرا أي مقاومة
تذكر ،بل كان مستغربًا سرعة استسالم
العناصر ،بعدما عرفوا أن من حياصرهم هي
قوات إيرانية .يف هذه األثناء ،كانت حاملة
الطائرات األمريكية «ترومان» يف اجتاه جنوب
اجلزيرة يف املياه اإلقليمية ،ويف مشاهلا كانت
حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»،
وفور معرفة أن القطع البحرية األمريكية
حماصرة إيرانيًا ،قامت بالتحرك باجتاه املنطقة
وأرسلت مؤشرات حربية عن إمكانية التدخل.
وحبسب مصادر قيادية إيرانية ،كان احلرس
الثوري قد اختذ ،سريعًا ،إجراءات مضادة
وأوصل رسائل بأن أي فتح للنريان سيكون
مبثابة الضوء األخضر إلطالق صواريخ مضادة
للسفن ،من على منت بوارج حربية إيرانية،

واألخطر من ذلك صواريخ بر ــ حبر البعيدة
املدى ،اليت تنشر منها إيران اآلالف على
طول سواحلها اجلنوبية ،فكان التلميح بأن
احلراك العسكري إلنقاذ السفن سيؤدي إىل
اشتباك .وحبسب قول قائد حبري كبري ،فقد
«كان سيمثل االشتباك أكرب خسارة عسكرية
للواليات املتحدة األمريكية ،عرب ضرب قطعها
البحرية بالصواريخ» ،ما يعين أن إيران هددت
باإلمطار الصاروخي للقطع املهامجة.
وفور وصول البحارة إىل اليابسة يف جزيرة
«فارسي» ،اتصلت قيادة احلرس الثوري
بوزير اخلارجية حممد جواد ظريف ،الذي تلقى
مباشرة اتصاالت مكررة من نظريه األمريكي
جون كريي ،أكد فيها أن اخلرق جرى عن
طريق اخلطأ .فما كان من إيران إال اإلعالن
أنها بانتظار التحقيق ،وبالفعل أثبت التحقيق
دخول الزورقني باخلطأ ،وأن عدم اخلربة لدى
البحارة دفعتهم إىل التوجه عميقًا يف البحر،
ما قطع اتصاهلم مبركز القيادة ألن األجهزة
املوجودة على منت الزوارق غري خمصصة
ملهمات بعيدة ،إضافة إىل خلل يف جهاز
املالحة أوصل الزوارق إىل املياه اإليرانية.
ُأطلق البحارة بعدها بساعات ،مل يستقلوا
طائرة بل أعيدو إىل أقرب نقطة قطعة حبرية
أمريكية يف مياه اخلليج ،وأطلقوا يف املياه
الدولية.
ّ
مثلت هذه احلادثة معركة صامتة من العيار
الثقيل ،فقد وقعت قبالة الشواطئ السعودية،
وأوقعت بقوة أمريكية ،مستدرجة متنيات
أمريكية تشبه االعتذار إليران .واشنطن مل
تهدد باحلرب ومل ترفع سقفها يف احلديث،
تلقت وعودًا مبتابعة املوضوع ،عرب الرد
اإليراني الذي قال هلم «إذا ثبت دخوهلم عن
طريق اخلطأ ،فسنطلقهم فورًا».
يشتهر احلرس الثوري اإليراني ،املكلف
محاية اخلليج ،بعبارة أطلقها قائد البحرية يف
احلرس ،العميد علي فدوي« ،ما هستيم ولي
نيستم» ،وهي تعين «حنن موجودون ولكن
غري موجودين» .ما يريد قوله إنهم يرصدون
اخلليج ،من دون أن يراهم أحد ،ويف حال
الطوارئ يظهرون بشكل مفاجئ.
رمبا أراد احلرس الثوري أن يوصل رسالة إىل
من يعنيه األمر ،مفادها أن إيران جاهزة ألي
مواجهة ،حتى مع الواليات املتحدة األمريكية،
إذا شعرت بأن مصاحلها وأمنها يف خطر ،وأن
اللعب مع واشنطن بهذه الطريقة سيكون
كفي ًال بإفهام من هم أصغر منها بأن طهران
لن تتهاون أبدًا بالرد على أي انتهاك لسيادتها
وأن قواعد اللعبة قد تغيرّ ت وال بد للبعض أن
يعرفوا حدود قوتهم والوقوف عندها.
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مقاالت وتحقيقات

مناقصة املعاينة امليكانيكية :دفرت الشروط «مزوّر»
محمد وهبة

كشف قضاء العجلة يف جملس شورى الدولة أن
هيئة إدارة السري أجرت تعديالت على دفرت شروط
أقره جملس
مناقصة «املعاينة امليكانيكية» الذي ّ
أدى إىل إقصاء عارضني حمتملني
الوزراء ،ما ّ
واإلخالل مبوجبات العالنية واملنافسة .هذا القرار
فرض تأجيل مناقصة املعاينة امليكانيكية حتى
تسليم إدارة املناقصات دفرت الشروط الصحيح
إلعادة إطالقها جمددًا
كان يفرتض أن تنتهي مهلة تقديم عروض
مناقصة تلزيم «مشروع حتديث وتطوير وتشغيل
حمطات املعاينة والكشف امليكانيكي على املركبات
اآللية ،وبناء وتشغيل حمطات جديدة» ،يوم ٍ
غد
ّ
تفض صباح يوم االثنني  18كانون
السبت ،وأن
مقر إدارة املناقصات.
الثاني  2016يف ّ
إال أن الفضيحة اليت كشف عنها قضاء العجلة
يف جملس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري
صادر ،واملتمثلة بإقدام هيئة إدارة السري على
إجراء تعديالت على دفرت شروط املناقصة املوافق
عليه من جملس الوزراء ،فرضت جدو ً
ال زمنيًا
خمتلفًا .فمن املتوقع أن ُي ِ
صدر مدير املناقصات
جان العلية ،صباح اليوم ،قرارًا يقضي بتأجيل
ّ
أجل ُيسمى الحقًا يف
فض العروض إىل
موعد
ٍ
ّ
أقره
انتظار
تسلمه دفرت الشروط الصحيح الذي ّ
جملس الوزراء من وزارة الداخلية.

تعديالت بعلم من؟

جاء قرار صادر يف إطار اعرتاض رفعته جمموعة
متضررة من إضافة بنود إىل
ادعت أنها
شركات ّ
ّ
دفرت الشروط بهدف إقصاء الشركات املدعية
املدعون هم ثالثة:
وشركات أخرى أيضًا.
ّ
«،»Controle technique automobile hallinest
وشركة توما للهندسة واألحباث ،ومؤسسة
سوبال اهلندسية املمثلة بشركة فال السعودية
احملدودة ـ فرع لبنان.
نص االعرتاض ،فإن الشركات اشرتت
وحبسب ّ
وسددت مبلغ  15مليون لرية
دفرت الشروط
ّ
مقابله .ثم عمدت إىل تدقيق دفرت الشروط
ومراجعة الدوائر املختصة بشأنه «غري أنها
فوجئت بوجود جمموعة من املخالفات الفادحة
ترمي إىل إعادة وضع يد هيئة إدارة السري
على إجراءات املناقصة خالفًا لقراري جملس
الوزراء ،وإىل إضافة شروط مل تكن واردة يف
دفرت الشروط عند إقراره من قبل جملس الوزراء
بهدف إقصاء الشركات املدعية ،وحصر املنافسة
بعدد حمدود من العارضني ،إذ عمدت هيئة إدارة
السري بعد إحالة دفرت الشروط معد ً
ال على إدارة
املناقصات ،إىل إضافة شرط جديد مل يكن ملحوظاً
ّ
يرتتب عليها
يف املؤهالت املهنية والفنية اليت
قبول العارض أو استبعاده ،هو حيازة تصنيف
 17020 ISOفيما كان دفرت الشروط يلحظ حيازة
العارض شهادة  .2008:9001 ISO/IECكذلك
أضافت هيئة إدارة السري شرطًا آخر ،هو زيادة
عدد املعاينات امليكانيكية اليت ينبغي أن يكون
قد أجراها العارض ،من مليونني إىل ثالثة ماليني
مركبة يف السنة».
وجهه
كذلك ،استندت الشركات إىل كتاب
ّ
وزير االقتصاد أالن حكيم إىل جملس الوزراء،
يطلعه فيه على التعديالت اليت ُأدخلت على
دفرت الشروط ،وهو ما أفضى إىل «تأجيل موعد
املناقصة من  2015/11/26إىل .»2016/1/18

ردّ «الدولة»

ردت اجلهة املستدعى بوجهها
يف املقابلّ ،
بواسطة رئيس هيئة القضايا يف وزارة العدل
(مل يشر القرار إىل هوية اجلهة ،علمًا بأن
ضد الدولة اللبنانية ممثلة بكل
موجه
االعرتاض
ّ
ّ
من :وزارة الداخلية ،هيئة إدارة السري ،رئاسة
جملس الوزراء ،التفتيش املركزي ،وإدارة
املناقصات) .الالفت أن هذه اجلهة مل تنكر
حصول تعديالت على دفرت الشروط ،بل أشارت

هيئة إدارة السري أجرت تعديالت على دفرت شروط مناقصة تلزيم
امليكانيك مغاير ملا أقرّه مجلس الوزراء (مروان طحطح)
إىل أن «التعديالت املشكو منها ،وعلى فرض
حصوهلا ،فإنه يقتضي مقاضاة هيئة إدارة السري
واآلليات واملركبات بشأنها ،على اعتبار أن هذه
األخرية تتمتع بالشخصية املعنوية ،كما جيب أن
يطعن بها وليس بإجراءات إعالن املناقصة».

«التزوير» ثابت

هكذا ،أصبح األمر بيد القاضي صادر الذي
يرأس القضاء املستعجل يف جملس شورى
الدولة .استند صادر إىل أوراق الدعوى ليقول:
«من الثابت أن دفرت الشروط قد ُأدخلت تعديالت
عليه من قبل املستدعى بوجهها الثانية (هيئة
إدارة السري) بإضافة شروط جديدة ،سواء جلهة
تصنيف  17020 ISOأو جلهة عدد املعاينات».
ّ
وفنية
ويؤكد صادر أن «إضافة شروط مهنية
غري ملحوظة يف دفرت الشروط الذي أقره جملس
الوزراء ،من دون الرجوع إىل هذا األخري ،من
شأنها إقصاء العارضني الذين ال تتوافر فيهم
هذه الشروط اجلديدة ملصلحة شركات عارضة
ّ
يشكل
أخرى وتفضيل هؤالء اآلخرين ،األمر الذي
إخال ً
ال مبوجبات عالنية الصفقة واملنافسة ()...
من شأن هذه اإلضافات التعديل يف املعايري
املعتمدة الختيار العارضني واعتماد معايري
أشد غري منصوص عليها يف دفرت الشروط
ّ
(األصلي) ،ما يؤدي عمليًا إىل تفضيل بعض
الشركات العارضة واستبعاد شركات أخرى،
ومنها الشركات املستدعية».
وخيلص قرار صادر إىل «الزام املستدعى بوجههما
(هيئة إدارة السري وكل اإلدارات األخرى)
مبوجبات توفري العالنية واملنافسة واملساواة بني
العارضني احملتملني ...وبالتالي حذف الشروط
اليت ُأضيفت إىل دفرت شروط املناقصة الذي
وافق عليه جملس الوزراء».

مسار الخصخصة

يف الواقع ،إن والدة دفرت شروط املناقصة
تضمن خصخصة
املذكورة ،جاءت بعد مسار طويل
ّ
املعاينة والكشف امليكانيكي لفرتة تزيد على 12
سنة .طوال هذه الفرتة ،كان هناك ملتزم واحد
لزمت هذه الشركة،
هو شركة «فال» .يف البدء ّ
«بصورة مؤقتة» ،إنشاء وتشغيل  5مراكز معاينة
ملدة  10سنوات بطريقة  .BOTوقبل نهاية العقد
ّ
معها ،كان وزير الداخلية السابق مروان شربل
يتفاوض على متديده لفرتة مخس سنوات ،إال
قرر إطالق مناقصة عمومية
أن جملس الوزراء ّ
ملدة
مفتوحة،
وأقر «بصورة مؤقتة» متديد العقد ّ
ّ
حولت املؤقت
 6أشهر .إال أن الدولة كعادتهاّ ،
ملدة 6
مدد العقد ّ
إىل دائم ،ففي  27آذار ّ 2014
وأقر متديد ثالث لـ 6أشهر إضافية
أشهر أيضًا،
ّ

يُتوقع تأجيل فضّ العروض إىل أجل يُسمى الحقاً (مروان طحطح)

يف  19تشرين األول  ،2014ثم ُج ّدد العقد لفرتة
 3أشهر يف انتظار انتهاء املناقصة اليت مل تنجز
إىل اليوم.
كل هذه التمديدات اليت استفادت منها الشركة
ّ
املشغلة حاليًا ،أي «فال» ،كانت أيضًا نتاج إرباك
وفوضى اعتادت السلطة القيام به إزاء تقديم
اخلدمات العامة .فعلى الرغم من تزايد احلديث
ٍ
فساد مستشٍر يف آلية تقديم هذه اخلدمة
عن
وتردي قدرة الشركة املشغلة وحمطات
للمواطنني
ّ
املعاينة على تغطية الطلب على إجراء املعاينة
امليكانيكية ،إال أن جملس الوزراء أخذ أكثر من
سنة و 10أشهر ،بعد انتهاء العقد مع «فال» يف
 ،2012/10/31ليطلب من هيئة إدارة السري وضع
دفرت شروط إلطالق «مناقصة استحداث مراكز
معاينة ميكانيكية» ،ثم ّ
كلف إدارة املناقصات
إطالق املناقصة بعد إقرار دفرت الشروط.

القبض على املناقصة

ميز جملس الوزراء بني العقد مع الشركة
هكذا ّ
احلالية لتشغيل حمطات املعاينة القائمة حاليًا
وعددها أربعة ،وتلك اليت ُ
ستستحدث وعددها 10
تتوزع على بريوت والكورة وجبيل
مراكز إضافية
ّ
وبعقلني والكوخيات وطرابلس والنبطية وصور
وبعلبك وراشيا ،واستحداث مراكز للمعاينة
امليكانيكية يف املنافذ البحرية والربية.
ومل ُيستدرك األمر إال بعد أشهر عندما ناقش
جملس الوزراء يف  2015/4/8كتاب وزارة
الداخلية الذي يربط بني نهاية عقد شركة «فال»
ّ
حمطات إضافية،
يف  ،2015/3/31وبني استحداث
إذ طلبت الوزارة تعديل اسم املشروع ليصبح
«مشروع حتديث وتطوير وتشغيل احملطات
املوجودة للمعاينة والكشف امليكانيك وبناء
وجتهيز وتشغيل حمطات جديدة».
ويف هذا اإلطار ،رفعت هيئة إدارة السري دفرت
الشروط للمشروع الشامل على جملس الوزراء.
إال أنها أتبعته بكتابني :يتعلق األول باقرتاحاتها
حملطات املعاينة املنوي استحداثها يف املناطق،
والثاني يشري إىل «حقها يف إجراء املناقصات
العمومية العائدة هلا وإعادة النظر بقرار جملس
الوزراء رقم  20بتاريخ  ،2014/10/9املتعلق
بتكليف إدارة املناقصات إطالق املناقصة».
كذلك جاء قرار جملس الوزراء من شقني:
املوافقة على دفرت الشروط بعد إدخال التعديالت
اليت طلبها الوزراء .والثاني كان أقرب إىل إجياد
«تسوية» ترضي هيئة إدارة السري حول صالحية
كرر قراره جلهة
تنفيذ املناقصة وإدارتها ،إذ ّ
تكليف إدارة املناقصات إجراء املناقصة «وفقًا
لدفرت الشروط» ،لكنه أضاف« :جلنة إجراء

املناقصة اليت تضم أعضاء تسميهم هيئة إدارة
السري».
ما حصل الحقًا ال ينحصر بهذه املناقصة فحسب،
بل مبناقصات أخرى ّ
كلفت إياها إدارة املناقصات
مثل مناقصة تشغيل شبكيت اخللوي ،إذ خرجت
أصوات بعض املسؤولني تقول إن دفرت الشروط
الذي وضع بني يدي الشركات العارضة ،يتضمن
تعديالت أو إضافات أو حذف بنود غري اليت أقرها
جملس الوزراء .لكن إثبات حصول «تزوير» مل
يكن سه ًال ،إذ كان على املدعي أن حيصل على
حمضر من جملس الوزراء يتضمن دفرت الشروط،
املعدل.
ومقارنته بدفرت الشروط
ّ
وحبسب املعلومات املتداولة بني املعنيني،
استأنفت وزارة الداخلية ممثلة بهيئة إدارة السري
قرار صادر ،لكن ليس هناك بوادر صدور قرار
يلغي قرار صادر.

عارضون

استحصلت سبع شركات على دفرت الشروط،
هي( global tech :لبنانية)opus inspection ،
(سويدية)( applus ،إسبانية) ،اجلهاد للتجارة
والتعهدات (لبنانية)( bureau veritas ،فرنسية)،
( vallبلجيكية)( SGS ،سويسرية) .آخر الشركات
هي «غلوبال تك» اليت اشرتت دفرت الشروط يف
مطلع تشرين الثاني ،أي قبل املوعد األول احملدد
ّ
لفض العروض بنحو  20يومًا.
وتتضمن املناقصة «حتقيق نظام متكامل إلدارة
عمليات املعاينة امليكانيكية من أشغال وجتهيزات
وبرامج وأنظمة تشغيل وخدمات الدعم والصيانة،
وجتهيز املراكز ،وخدمات التشغيل ،علمًا بأن
بدالت املعاينة سيستوفيها امللتزم من أصحاب
احملددة يف العقد الذي
املركبات وفق األسعار
ّ
سيوقع معه».

شروط فنية

البنود املتفق على عدم حصول تزوير بشأنها
يف دفرت الشروط هي :أن يكون لدى العارضني
قدرة مالية تفوق  2.5مليون دوالر سنويًا لألعوام
 2012و 2013و ،2014وأن يكونوا قد قاموا
ملدة أقلها  10سنوات،
بأعمال مماثلة بنوعيتها ّ
ميتد التنفيذ على
كحد أقصى ،وأن
مشروعني
ّ
ّ
 10سنوات.
«املعدلة» فهي على النحو اآلتي :أن
أما البنود
ّ
يكون العارض قد أجرى معاينة ميكانيكية لثالثة
ماليني مركبة على األقل يف كل سنة ،وذلك
معدله 15
خالل السنوات اخلمس املاضية (أي ما
ّ
مليون سيارة يف السنوات املذكورة) .وجيب
على العارضني تقديم إفادة تؤكد حصوهلم على
تصنيف  ISO 9001:2008و.ISO 17020
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مقاالت

زياد الرحباني :عبقري األجيال ...ما أشبه الـ «بكرا» بالبارحة
يوم كان كل شيء ممكناً...

ترميم «بالنسبة لبكرا ،شو؟» :الرهان الرابح

بيار أبي صعب
كم كانت خيبة السينمائية املصرية الشابة كبرية ،حني وصلت
من القاهرة لتكتشف أن زياد الرحباني لن يعيد تقديم مسرحيته
«بالنسبة لبكرا ،شو؟» ،كما ُ
شّبه هلا على فايسبوك اللعني.
تفوت ،فكرت ،فقطعت تذكرتي سفر هلا
هذه فرصة ذهبية ال
ّ
ولصديقها ،وهرعا إىل بريوت! كال لألسف عزيزتي ،ما ميكنك
مشاهدته هو شريط سينمائي ،قائم على ترميم وثائق فيديو،
صّورت على دفعات يف النصف الثاني من السبعينيات ،خالل
ُ
األسطورية اليت نعرفها عن ظهر قلب ،من خالل
عروض املسرحية
ّ
أشرطة كاسيت عربت متاريس وخنادق وحدودًا ...لكن خالفًا لبعض
ِ
ِ
ربا من انتقادات وتنظريات ،هنا وهناك ،منذ
مسعته
ما
وقرأته مّ
وصولك إىل مدينة الغرائب والعجائب ،فإن األمر يستحق حبد ذاته
عناء السفر.
ّ
يشكل مفاجأة حقيقية ،ستشعل بريوت فور انطالق
الفيلم الذي
الفيلم يف الصاالت التجارية ،يبعث على الشاشة الكبرية تلك
ّ
وخيلدها
اللحظات اليت خييل إلينا أننا عشناها يف حياة أخرى .حيييها
تصرف األجيال القادمة .وحيتفي بعبقرية زياد الرحباني
ويضعها يف
ّ
وحسه الشعيب وفطرته الكوميدية ومقدرته
وموهبته ،بوعيه النقدي
ّ
على توظيف اللغة والشخصيات واحلبكة واحلاالت والسخرية لتفكيك
الواقع وفضحه ،يف خدمة رؤية سياسية ،استشرافية ،متقدمة ،ما
أحوجنا إليها اليوم ،يف زمن الطاعون املذهيب ،واالستالب السياسي،
وقاطعي الرؤوس .بعض اجلمهور شاهد املسرحية حقًا ،لكن معظمه
مل يكن هنا ،قبل  35سنة ،أو مل يتمكن من عبور خطوط التماس بني
«الشرقية» و»الغربية» .مع أن أغنيات زياد وكاسيتات مسرحياته
واسكتشاته اإلذاعية ،كانت قد تفشت يف «الغيتو االنعزالي» حسب
مسميات املرحلة.
ال شك يف أن املغامرة اليت خاضها
إيلي خوري ،منتج فيلم «بالنسبة
لبكرا ،شو؟» وموزعه ،تستحق حتية
إعجاب ،وتشكل درسًا سياسيًا
وثقافيًا .يوم قرر رجل الصورة
واإلعالنات وفنون التواصل أن
حيصل على حقوق أشرطة فيديو

يف أواخر
التسعينات ،بدأ ايلي
خوري محاولة إلقناع
زياد باإلفراج عنها

عمرها عقود ،يف أرشيف زياد الرحباني ،بهدف إحيائها ،وإعادتها
جلمهور ال يعرفها إال من بعيد ،فكر بعضهم أنه جمنون يهوى ركوب
ضد
املخاطرّ .
لكننا نفهم اآلن أساس رهانه :لقد لعب ورقة احلنني ّ
وشعبية زياد الرحباني ضد تصدعات الزمن ،وقدرة ّ
فنه
التكنولوجيا،
ّ
على خماطبة الراهن من قلب ضباب احلرب األهلية اللبنانية .إنه الفن
كآلة لعبور الزمن ،ومساءلة الوثيقة وترميمها ،وبعثها اآلن وهنا.
الفيلم يعيد االعتبار إىل األرشيف بصفته مادة فنية .هكذا تصبح
اهلنات الطبيعية يف الصوت والصورة من تشويش وغبش وصدى،
وفقر حركات الكامريا ،وغياب التقطيع ،وأخطاء الراكور ...جزءًا من
مجالية العمل وسحر أسلوبه ،وتعبريًا عن «شعرية» املسافة .سيحب
الناس الفيلم رغم املشاكل التقنية ،بل بفضلها :املسرح الشعيب
على خشبة «مسرح وسينما األورلي» باألمس البعيد ،هو على الشاشة
اليوم «املسرح الفقري» املتقشف الذي يأخذ إىل اجلوهر.
ستوحد اللبنانيني ،كما مجعت النقيضني
وهذه التجربة اخلاصة اليت
ّ
ّ
تسلط الضوء على خطاب سياسي
إيلي خوري وزياد الرحباني،
استشرايف ،يبدو راهنًا أكثر من أي وقت مضى .لقد تنّبأ زياد
باحلريرية االقتصادية سنوات قبل بروزها ،وفضح «اقتصاد
الكاباريه» الذي بنى عليه الرئيس الراحل فلسفة إعادة اإلعمار
الكارثية« .بلد ما فيه مواد أولية» قدره أن يتحول إىل ماخور
ّ
لطيف للرساميل النفطية ،وأن جيند طاقاته اإلنتاجية يف خدمتها.
كيف نتلقى كل ذلك اليوم وقد أصبح لبنان مستنقعًا استهالكيًا،
وازدادت غربة املثقفني والشعراء ،و»هوت سنونوتهم على الرماد»،
وبعنا كل شيء ،وصرنا حتت رمحة اقتصاد اخلدمات ،ومنط اإلنتاج
الطفيلي الذي خيتزله الناس إىل تسمية «اخلليج»؟
يف فيلم «بالنسبة لبكرا ،شو؟» هناك أيضًا احلنني .قبعة جوزيف
صقر الكولونيالية ،وفتنة نبيلة زيتوني ،وسالفًا فايق محيصي،
وصوت بطرس فرح ،واستدارة رفيق جنم ،وطبعًا زياد بالبرييه
والنظارتني واللحية .حنن اليوم يف الـ «بكرا» الذي تسأل عنه
ثريا طوال الوقت ،وتالحق به زوجها زكريا البارمان الشهري يف
«ساندي سناك» ،يف احلمرا ،بريوت  :1978بكرا أسوأ مما توقعناه.
املسرحية اليت ّ
أثرت يف الوعي السياسي جليل كامل ،نستعيدها
اليوم كأيقونة ،كبوصلة ،يف الزمن النغل .زياد بيننا ،شفيعنا،
نسبق شخصياته ،نردد حواراته كتعاويذ سحرية أو أدعية .نعود،
بسحر ساحر ،إىل تلك اللحظة اليت كان فيها كل شيء ممكنًا!

محمد همدر
«بالنسبة لبكرا ،شو؟» ( 1978ــ كتابة
وإخراج زياد الرحباني) املسرحية اليت
استمع إليها الناس ألكثر من 35
عامًا ،خترج إىل الشاشة يف الصاالت
السينمائية ،وشركة «مريكوري» تعلن
عن مفاجأتها التالية ،مع إعالن عن
عرض مسرحية «فيلم أمريكي طويل»
قريبًا.
ورغم أننا حفظناها عن ظهر قلب ،كم
مرة ضحكنا من قلبنا مع زكريا (زياد
ّ
الرحباني) وجنيب (رفيق جنم) حني
يتكلمان هاتفيًا مع رامز (جوزيف صقر)
التائه عن احلمرا؟ كم مرة انفعلنا مع
ثريا (نبيلة زيتوني) اخلائفة من العودة
ّ
إىل الفقر؟ وشعرنا مبرارة مع زوجها
زكريا الذي ي ّربر عمل زوجته «ال ّرباني»
ّ
ويرفض الذهاب إىل اخلليج؟ كم مرة
حبثنا يف خيالنا عن هذه الوجوه،
جسدت الشخصيات
وتساءلنا كيف
ّ
هذه املشاهد اليت علقت يف أذهاننا؟
خرجت تسجيالت هذه املسرحية بالصوت منذ أكثر من  35عامًا،
يتسن له مشاهدتها عام  ،1978حبث عن هذه
ممن مل
ّ
والعديد ّ
الصورة ،بأي مثن وبأي حالة كانت .تساءل عن الصورة بدافع
الفضول وبدافع اكتشاف هذه القوة الكامنة يف جناح مسرحية
مصورة من
تسربت دقائق قليلة
واستمرارها مسعيًا جي ًال بعد آخر.
ّ
ّ
أعمال أخرى كـ «شي فاشل» و»فيلم أمريكي طويل» ()1980
يف برنامج «حوار العمر» على شاشة «ال .بي .سي» عام ،1997
فازداد احلديث والتساؤل عن وجود هذه املسرحيات بالصورة.
يف أواخر التسعينات ،بدأ ايلي خوري رئيس جمموعة «كوانتوم»
اليت تضم  Mmediaو»مريكوري» ،حماولة إلقناع زياد الرحباني
اإلفراج عنها أو ً
مصورة تستويف شروط
ال ،وهو ال ميلك نسخًا
ّ
العرض على شاشة السينما أو شاشة أخرى .املرحلة الثانية بعد
املوافقة ،استغرقت أكثر من عامني من العمل على تنقية الصوت
وحتسينه يف أملانيا ،وأشهرًا من العمل على الصورة يف أمريكا.
وقبل ثالث سنوات ،خرجت النسخة األوىل من مونتاج نفذته
رميا الرحباني ،يتضمن املقاطع األفضل مع احلفاظ على سياق
املسرحية من حيث املشاهد واحلوارات .بقيت أمام هذه النسخة
أن
رحالت أخرى من العمل التقين .يقول حممد محزة من ّ ،Mmedia
النسخة النهائية كانت جاهزة قبل العرض الصحايف خبمسة أيام
حتية إىل ذكرى جوزيف صقر
فقط! عرض «بالنسبة لبكرا ،شو؟» ّ
وليال الرحباني .األخرية هي اليت قامت ـــ بطلب من شقيقها ــ
بتصوير عروض عدة من «بالنسبة لبكرا ،شو؟» لغرض اإلدارة
الفنية .فمخرجه وكاتبه موجود على خشبة املسرح أيضًا ،ما مينعه
صورت ليال العروض بكامريا «سوبر
من مراقبة العرض واألداء.
ّ
 »8األفقر نوعية واألقدم من كامريات الـ « 16ملم» أو الـ «35
ملم» اليت كانت تستعمل آنذاك يف السينما والتلفزيون.
تصور يف
ربا بالتنسيق مع زياد ــ ماذا
ّ
حبرية أو مّ
انتقت ليال ـــ ّ
كل مقطع ،من مسافة واحدة ،من دون أي إضاءة إضافية عن
إضاءة العرض اخلافتة ،ألنها أص ًال إضاءة مقهى ليلي ،على عكس
اإلضاءة يف املشاهد اليت رأيناها مث ًال يف إعالن مسرحية «فيلم
خاصة بغرف يف مستشفى.
أمريكي طويل» ،حيث اإلضاءة
ّ
اجلهد الكبري التقين الذي ُبذل إلنقاذ هذه النسخة ،مل يؤد اىل
نتيجة كاملة يف الصورة والصوت ،لكنه جنح يف عرض مقاطع
األهم من املسرحية .حممد محزة
عديدة واضحة مشهديًا من املقاطع
ّ
املصورة تقنيًا
النسخة
هذه
جتهيز
الذي كان ُيشرف على عملية
ّ
ّ
بأن حالة الصورة يف هذه النسخ (البكرات) ،كان كارثيًا،
يذكر ّ
إذ «كان هناك سواد يف الصورة ،وبعض األماكن املعطوبة يف
الشريط ،والتسجيل الصوتي مل تكن حالته أفضل ،وال حال
أن الفكرة يف األساس كانت
الشريط أص ًال (البوبني)» .ويضيف ّ
أن تعرض املسرحية على اإلنرتنت على صفحة  ،Mmediaثم
ُطرحت فكرة صاالت السينما« ،فهذه مسرحية أكثر من جيل،
رواد اإلنرتنت» .هي خطوة
وليس كل األجيال يف لبنان هم ّ
ّ
ومؤلفها ،لكنها
جتارية كبرية نظرًا إىل حجم شعبية هذه األعمال
يف صاحل اجلماهري أيضًا ،فمن سيتشارك هذه الذاكرة وهذا
اإلرث الفين من جديد ،هو من شاهدها بعينه ويدفعه احلنني ألن
ّ
يطل جمددًا على هذه اخلشبة وأبطاهلا وإن عرب شاشة ،أو هناك

من مسعها مرارًا وتكرارًا ويريد أن يرى تلك احلبكة بعينيه ،أو من
ّ
وستحل له
يتعود على االستماع ملسرحية ألكثر من ساعتني،
مل
ّ
األهم من هذا ّ
كله أن مضمون املسرحية ذاته
الشاشة مشكلته.
ّ
حاضرنا ،ليس عم ًال من السبعينيات
يستحق أن خيرج دائمًا ألنه
ُ
عن ظروف انتهت وواقع ولىّ .
أهم أسباب
صورت الواقع الذي كان
«بالنسبة لبكرا ،شو؟»
ّ
ّ
الرتدي املستمر اىل اليوم .مل تعد
انفجار احلرب ،وأهم اسباب
ّ
هناك أرض ألن أهلها هجروها اىل املدينة حبثًا عن عمل .مل
تتحول
ألن العالقات بني البشر يف املدينة
يعد هناك إنسان ّ
ّ
ليسدا الديون
أرقامًا وحسابات .األم واألب يعمالن حتت أي ظرف
ّ
ّ
واملرتب قليل ،فيما مصروف املدينة كبري .الشاعر
واألقساط،
ّ
املثقف يبيع قصائده باجلملة مع اجلزادين .احملسوب على زعيم
ّ
واحلل
يفرض نفسه يف مكان العمل .املدير والتاجر يستغلاّ ن،
للخسة اليت زرعها ثم
فرصة للعمل يف اخلليج .املزارع يغين
ّ
اشرتاها بأضعاف مثنها .اجلميع يشرب ويرقص يف هذا املكان
الصغري ويفرغ جنونه ومكنوناته .جبملة مكتوبة يف البيان
ّ
غض النظر عن رداءة
الصحفي ،يتمنى القائمون على املشروع
ّ
مذكرين بأن تصوير هذا العمل مل
الصورة والصوت حيث ُوجدت،
حيصل بهدف العرض .ويضيفون« :أساسًا كم بكرا صار قاطع
نص هذا العمل
علينا وبعدنا ما عرفنا شو بالنسبة لبكرا» .عاش ّ
ّ
وظل يف الذاكرة ألنه  -اىل جانب مجاله الفنيّ
وقوته  -بقي
ّ
واقعًا نعيشه منذ حينها .لذا صورة الكالم واملضمون تبقى أقوى
ّ
بغض النظر عن جودتها .لكن
بكثري ،من صورة العرض نفسها،
ما ستضيفه الشاشة هي تلك اللحظات اليت سنرى فيها بالصورة
النص ،وتلك القفشات اليت مسعنا
أداء املمثلني وتفاعلهم مع
ّ
ّ
نتمكن
منها سابقًا ضحكات املتفرجني املتواصل ،من دون أن
من ختيل املشهد الذي بعث على هذا الضحك.
«بالنسبة لبكرا شو» كتابة وإخراج وموسيقى زياد الرحباني الذي
جيسد أيضًا دور البارمان
زكريا.
ّ
ّ
شاركه متثي ًال الراحل جوزيف صقر
(رامز) ،نبيلة زيتوني (ثريا) ،رفيق
جنم (جنيب) ،سامي حواط (رضا)،
فايق محصي (أستاذ أسامة) ،بطرس
فرح (موسيو أنطوان) ،غازاروس
ألطونيان (اخلواجة عدنان) ،وزياد
أبو عبسي (هارولد) ،ووجوه كثرية

«بالنسبة لبكرا،
شو؟» :بدءاً من
 21كانون الثاني
(يناير) يف الصاالت
اللبنانية

اجتمعت على املسرح مع سينوغرافيا للراحل غازي قهوجي.
أو ً
ال إىل الراحلة
الفضل يف مشاهدة هذه املسرحية اليوم يعود ّ
صورت أكثر من عرض ،واىل جمهود فريق
ليال الرحباني ،اليت
ّ
تقين وإداري من شركيت «أم ميديا» و»مريكوري» وتقنيني
وخرباء يف أمريكا واملانيا .ومن إحدى اجلامعات يف برلني ،شارك
فريق أحباث يف الصوتيات ،للعمل مع اجلميع بهدف الوصول اىل
النتيجة احلالية وإنقاذ وتوثيق عمل مبثابة ذاكرة جامعة.
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مقاالت وتحقيقات

احلريري ـ جعجع :الفرق بني العتمة والضوء
نقوال ناصيف

فراس الشويف

منذ اليوم ،ساعات بعد
تبين مسري جعجع ترشيح
الرئيس ميشال عون،
حسابات خمتلفة لدى
حليفيهما يف قوى  8و14
آذار :يقتضي حبزب اهلل
مكافأة مرشحه ،وبتيار
املستقبل معاقبة حليفه.
يقتضي بكل منهما قول
كلمته يف عون رئيسا
وليس مرشحا.
النتيجة
وقد تكون
والطبيعية،
االستثنائي

احلتمية،
املنطقية
للحدث
غري

عشرات القواتيـّني يحرسون املقرّ بثيابهم «الكاكية» والبنادق الحربية

املسبوق ،مساء الثالثاء يف معراب ،اجتماع
جملس النواب النتخاب رئيس اجلمهورية .ال
حيتاج ما حدث اىل مزيد من التكهن والتربير:
ال حرج على حزب اهلل كي يذهب اىل انتخاب
الرئيس ألن َمن رشحه رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع هو َمن يتمسك احلزب
برتشيحه اوال ودائما .وال حرج على تيار
املستقبل الذي قال مرارا انه يقرتع َ
ملن
يلتقي عليه املسيحيون.
ها هم ممثلو املسيحيني يف الربملان والشارع
صار لديهم مرشح واحد معلن.
واقع االمر ان قوى  14آذار مل تعد تحُ سد على
ما اضحت عليه .صدمة تلو اخرى .مرة من
داخلها واخرى من اخلارج .بات يسعها القول
ان مطرقة جعجع ال تقل ثقال ووطأة ،وايالما
حتى ،عن مطرقة الرئيس سعد احلريري بعدما
رشح النائب سليمان فرجنيه للرئاسة قبل
شهرين بعيدا من تيار املستقبل اوال ،ومن
حلفائه يف قوى  14آذار والسيما منهم َمن
عده احلليف املسيحي االقرب اليه رئيس
ّ
حزب القوات اللبنانية ثانيا .يف ليل باريس
فعل احلريري ما كان قد فعله عام  2007يف
مساه «املرشح
ليل كليمنصو عندما اختار َمن ّ
التوافقي» قائد اجليش آنذاك ميشال
سليمان ،من غري اخطار حلفائه املسيحيني
قبل ان يسرتضيهم يف الغداة.
ما فعلته مطرقة جعجع مغاير متاما .لكنها
ضربة صائبة يف اليوم نفسه الجتماع باريس
قبل شهرين يف التمام والكمال .يف احتفالية
علنية يف معراب مل تشبه سوى اعالن جعجع
ترشحه للرئاسة يف نيسان  ،2014شارك
فيها اركان حزبه وانهاها بنخب الرجلني،
تبنى ترشيح الرئيس ميشال عون للرئاسة،
وقال مبلء صوته انه مرشح القوات اللبنانية،
بينما ال يزال احلريري يتنصل من ترشيح
فرجنيه علنًا ،وترك لتياره التنقل من تفسري
اىل آخر :بدأ برتشيح ،ثم صغر اىل مبادرة،
ثم تقلص اىل جمرد افكار .بل يذكر كثريون
االيام القليلة اليت تلت اجتماع باريس :نفاه
فرجنيه ،ثم ترجح بني نفيه وعدم تأكيده.
بدورهم نواب تيار املستقبل انكروا معرفتهم
حبصوله تارة وجزموا به طورا .اضحى اجتماع
كمن خيجل من االعالن عنه.
باريس مغامرةَ ،
منذ ان رفض ترشيح نائب زغرتا ّ
سلم جعجع
مبا رمت اليه مبادرة الرئيس السابق للحكومة،
وهو خوض انتخابات الرئاسة مبرشح من قوى
 8آذار فحسب.
السباق اىل اهمال ترشيح
كان احلريري
ّ
جعجع ،فسارع االخري اىل عدم االكتفاء
بالتخلي عن هذا الرتشيح ،بل ذهب بدوره
اىل مرشح آخر يف قوى  8آذار تكريسا
ملعادلة احلريري .وعلى غرار حليفه السنيّ
الذي مل جيد فرجنيه حليفا حلزب اهلل وصديقا
ميس ترشيح
محيما لسوريا ورئيسها ،مل
ِ
جعجع لعون تكريسا هليمنة دمشق او سالح

حزب اهلل او وضع ايران يدها على االستحقاق
الرئاسي ومن خالله لبنان برمته .فاذا رئيس
تكتل التغيري واالصالح حيمل يف يد «ورقة
التفاهم» مع حزب اهلل ،يف يد اخرى ورقة
«اعالن النيات» مع القوات اللبنانية.
بالتأكيد ما حصل البارحة يف معراب يعين
ــــ اول َمن يقتضي ان يعين ــــ احلريري
بالذات .بيد ان املهم يف ما فعله جعجع انه
نقل االستحقاق الرئاسي ،للمرة االوىل منذ
الشغور ،من امللعب املسيحي ،واملاروني
حتديدًا ،اىل امللعبني السنيّ والشيعي على
السواء.
بالتأكيد ليسا ملعبا واحدا ،وال يتقامسان
هنا حسابات سياسية مشرتكة .وليس لديهما
تاليا خصم مشرتك سواء كان عون او جعجع.
افضت مبادرة احلريري برتشيح فرجنيه ــــ
اذ توخت تغيري قواعد لعبة االستحقاق ـــــ
اىل شرخ مزدوج :يف قوى  14آذار بتسمية
خصمها ،ويف قوى 8
آذار بزرع الشقاق بني
شريكي تكتل التغيري
واالصالح.
فاذا القواعد اجلديدة
معراب
من
للعبة
يف
تكمن
البارحة
سبل التوفيق بني
ما يتمسك به حزب
اهلل ،وما يرفضه تيار

عون يف «قلعة» معراب :بانتظار سيّدة حاريصا!

يقتضي بحزب
اهلل مكافأة
مرشحه،
وبتيار
املستقبل
معاقبة حليفه

املستقبل.
ما حدث يف معراب غري مسبوق يف تاريخ
الثنائية املسيحية ،بل املارونية ،املتنافسة
واملتنافرة على مر عقودها حتى االمس
القريب .للمرة االوىل تسمي ثنائية مسيحية
مرشحا واحدا للرئاسة :نافس بشارة اخلوري
ترشيح اميل اده عام  ،1936ثم نافس اده
ترشيح اخلوري عام  ،1943كذلك من بعدهما
كميل مشعون ومحيد فرجنيه عام  ،1952ثم
اشتباك مشعون مع فؤاد شهاب عام ،1958
ثم تسابق زعماء «احللف الثالثي» على الرتشح
عام  1970من غري ان يتخلى احدهم لآلخر،
وصوال اىل ابواب احلرب اللبنانية.
ليس املوارنة َمن اختاروا سليمان فرجنيه
اجلد النتخابات  ،1970بل بوانتاج الكاثوليكي
جوزف سكاف مع كتليت الشيعي كامل االسعد
والسين صائب سالم.
ما حصل يف معراب ،وقد ال ينبىء بالضرورة
بان انتخاب الرئيس غدا ما دام املطلوب اوال
حضور  86نائبا ،هو ان مثة مرشحا احننى
ملرشح ليقول له انه ميشي وراءه.
مغزى سابقة جعجع ــــ ولعله يذكر ان محيد
فرجنيه انسحب لكميل مشعون يف انتخابات
 1952بعد احتساب االصوات ــــ انه يدعو
احلليف السين واخلصم الشيعي اىل امتحان
الشراكة.

الساعة تشري إىل الرابعة والنصف عصرًا،
عجل
والسماء على وشك أن متطرُ .ي ّ
عسكريو قوى األمن الداخلي بتسهيل
مرور موكب سيارات الوزير جربان باسيل
األول ،للوصول إىل
عرب احلاجز احلديدي
ّ
مقر رئيس حزب القوات اللبنانية مسري
ّ
جعجع ،يف معراب.
عرابا التفاهم القواتي ــ العوني،
كان ّ
النائب إبراهيم كنعان ورئيس جهاز
التواصل يف القوات ملحم رياشي ،قد
سبقا باسيل إىل االجتماع يف مكتب
«احلكيم» ،بانتظار النائب جورج عدوان،
وسيدة «قلعة معراب» النائبة سرتيدا
ّ
جعجع ،بثوبها األبيض .هناك ،حيث
ّ
سيطل رياشي بعد قليل من على املنرب،
ليمهد لـ»اليوم التارخيي» ،بإعالن جعجع دعمه
ّ
تكتل التغيري واإلصالح النائب
ترشيح رئيس
ميشال عون إىل رئاسة اجلمهورية.
ّ
ّ
املرتبة مداها وسط غابة من
تشق الطريق
أشجار السنديان الكثيف ،وتنتهي عند حاجز
ّ
احملطة األوىل يف سياق اإلجراءات
ثان ،هو
ٍ
املشددة ،اليت تشتهر بها القلعة إمجا ً
ال.
األمنية
ّ
يركن الضيوف سياراتهم ،خيضعون لتفتيش
دقيق بانتظار املركبات القواتية اليت ستقلهم
إىل «فوق» ،حيث االجتماع ،واملؤمتر الصحايف،
و»الرتشيح» ،الذي سينتهي بعد ساعات بأخناب
الشامبانيا.
مل يعد من حاجة إىل البذالت العسكرية الرمسية
املقر بثيابهم
القواتيني حيرسون
هنا .عشرات
ّ
ّ
«الكاكية» و»الفيلدات» السوداء والبنادق
احلربية ،مع لطافة يف استقبال الضيوف،
تقدمها مديرة املكتب اإلعالمي
تضاهي تلك اليت ّ
لـ»احلكيم» أنطوانيت جعجع.
َ
تنته بعدُ .ي ّ
ِ
«األ ِ
سلم الضيوف
من َّيات» مل
هواتفهم ،وعلى ميني البوابة السوداء الضخمة
ّ
بدقة
للمقر ،مدخل صغري يعاد فيه التفتيش
ّ
أكرب.
تطوقها دائرة
يف صدر القاعة أرزة «قواتية»
ّ
محراء مع خلفية من احلجر الصخري .املكتب
وخمصص
اجملاور تابع للمكتب اإلعالمي،
ّ
الستضافة اإلعالميني والصحافيني .أكثر من
سبعة عاملني يعاونون أنطوانيت ،بعضهم
همهم أن «ال
منتدب من «جهاز التواصل»ُ ،ج ّل ّ
يزعل» اإلعالميون ،باإلضافة إىل عناية دنيز
طوق شقيقة سرتيدا جعجع بالضيوف .لكن ال
عجب ،تعرتف أنطوانيت بأن «اجلزء األكرب من
معارك اليوم هو لعبة اإلعالم» :أربع كامريات
ّ
ّ
بالبث املباشر،
حمطات التلفزة
ُوضعت لتزويد
حي «أس .أن .جي».
باإلضافة إىل سيارتي نقل ّ
«اسم اهلل ،يف ميزانية منيحة ،ماشية أموركم؟»،
تبتسم أنطوانيت ،قبل أن ُت ِ
قسم إن واحدة من
قدمها أحد األصدقاء جمانًا،
سيارات النقل
احلي ّ
ّ
واملصور األساسي ومساعده
والكامريات جمانًا،
ّ
متطوعون! على ُبعد أمتار ،ينتظر احلاضرون يف
ّ
«امليولة» إىل
مكتب احلكيم وصول عون ،بعد
ّ
الراعي.
بكركي ،ولقائه البطريرك بشارة ّ
وجه املستشارة اإلعالمية لباسيل نانا الفيصل
ّ
ً
ترتقب وصول «اجلنرال»،
سعادة وهي
يفيض
مكر ً
رة إبداء إعجابها بتنظيم أنطوانيت وتوزيعها
ِّ
األدوار على فريق عملها .ولوال محاسة الزميلة
دنيز رمحة مراسلة قناة «أم .تي .يف» وفرحها
العامر بـ»العرس» الدائر يف معراب ،لفازت
دنيز طوق ،باجلائزة األوىل لألكثر ابتهاجًا يوم
أمس ،ألن «املسيحيني جمتمعون».
يشتد املطر والصقيع يف اخلارج .ومن دون
ّ
ّ
يطل مسري جعجع على القاعة
سابق إنذار،
اخلارجية ،ومعه سرتيدا وباسيل وعدوان
و»مهندسي االتفاق» رياشي وكنعان ،دقائق
َ
يفوت جعجع شيئًا ،يراقب
ويصل اجلنرال .ال
ّ
العامة ،ليالحظ أن اإلعالميني منتشرون
األحوال
ّ
بشكل عشوائي« .الصحافيي َل َو َرا» يقول

احلكيم ،ويهرع املسؤلوون للتنفيذ .يصل عون
منسق التيار بيار
إىل أحضان جعجع ،يرافقه
ّ
ّ
رفول.
القاعة السفلية ممتلئة فوق طاقتها ،ومع ذلك
ّ
ّ
تغطيها لوحات
منظمة بشكل دقيق .اجلدران
مرسومة ألعالم لبنانية وقواتية ُعّلقت خصيصًا
قبل أيام للمناسبة ،فاإلعداد إلعالن الرتشيح
بتفاصيله بدأ منذ صباح اجلمعة املاضي .أكثر
من  200قواتي من مسؤولي احلزب ميألون
ِّ
َّ
واملرشح .يسري
املرشح
الكراسي ،واملنرب ينتظر
باسيل وسرتيدا جنبًا إىل جنب على وقع التصفيق
األول ،قبل أن يسلك
إىل
كرسييهما يف الصف ّ
َّ
عون وجعجع الطريق إىل املنرب .و»حيث ال جيرؤ
اآلخرون» ،يتلو جعجع خالصة كلمته بإعالن ترشيح
عون ،قبل أن يقرأ األسباب املوجبة للخالصة،
ثم النقاط العشر اليت اتفق عليها الطرفان ،يف
ّ
ما يشبه «الربنامج الرئاسي» .يعلو التصفيق
صدق؟ القواتيون يهتفون
يف القاعة ،من ُي ّ
حبياة قائدهم بصوت واحد «حكيم ...حكيم»،
ألنه ّ
رشح عون!
حان وقت االحتفال .يف الطريق من القاعة إىل
الغرفة اجملاورة ،لقطع قالب احللوى األبيض
املزين باألعالم اللبنانية ،يهمس جعجع وسط
ّ
الزحام يف أذن زوجته ،لتنتبه إىل السلك
املمدد بني قدميها على
الكهربائي الربتقالي
ّ
األرض .تدور الكؤوس ُ
وترفع األخناب ،يسأل
جعجع عون« :شو بدنا نعطي ملحم وإبراهيم»،
يرد عون ممازحًا« :يف معركة املالكية ،قال
ّ
فؤاد شهاب إنه سيعطي صليبًا خشبيًا للذين
يستشهدون ،وبرونزيًا للذين يرجعون أحياء»...
ّ
«تفضل ...انتظرنا كل هذه
ثم يقول احلكيم:
السنوات ،ليصاحلنا «كثلوكي» (مشريًا إىل
رياشي)».
بعد «التحالف الثالثي» يف عام  ،1968الذي
واجه فيه الرئيس كميل مشعون ورئيس حزب
اجلميل وعميد الكتلة الوطنية
الكتائب بيار
ّ
رميون إده« ،النهج الشهابي» يف االنتخابات
«مروية» يف كسروان أن
النيابية ،سرت
ّ
متثال سيدة حريصا استدار ونظر إىل الصور
اليت جتمع الزعماء الثالثة ،كدليل على تأييدها
التحالف .ومن يومها ،ال أنباء عن استدارة
جديدة للسيدة .لعلها تنتظر إىل حني تعليق
صور احلليفني اجلديدين!
ُ

«الوصايا العشر» لـ»الربنامج الرئاسي»

ّ
ذكر رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع،
خالل إعالنه دعم ترشيح رئيس تكتل التغيري
واإلصالح النائب ميشال عون يوم أمس ،بأبرز
ّ
املوقعة بني التيار
نقاط ورقة إعالن النوايا
وعدد
.2015
حزيران
احلر والقوات يف
الوطين
ّ
ّ
جعجع عشرة نقاط هي )...( :االلتزام بوثيقة
الوفاق الوطين اليت أقرت يف الطائف)...( ،
دعم اجليش معنويًا وماديًا ومتكينه وسائر
القوى األمنية الشرعية من التعامل مع خمتلف
احلاالت األمنية على األراضي اللبنانية (،)...
اعتبار إسرائيل دولة عدوة ،والتمسك حبق
الفلسطينيني بالعودة إىل أرضهم ورفض
التوطني واعتماد حل الدولتني ومبادرة بريوت
 ،2002ضبط األوضاع على طول احلدود
اللبنانية السورية يف االجتاهني ،وعدم السماح
باستعمال لبنان مقرًا أو منطلقًا لتهريب السالح
واملسلحني ،احرتام قرارات الشرعية الدولية
كافة وااللتزام مبواثيق األمم املتحدة وجامعة
الدول العربية ،العمل على تنفيذ القرارات اليت
ّ
مت التوافق عليها يف طاولة احلوار الوطين ،إقرار
قانون جديد لالنتخابات يراعي املناصفة الفعلية
وصحة التمثيل.
بدوره ،شكر عون القوات على قرار دعم ترشيحه،
ّ
مؤكدًا أن «الورقة السوداء انتهى دورها وجيب
حرقها» ،آم ًال أن «تتم عملية انتخاب رئيس
اجلمهورية خبري يف املستقبل القريب ،وحنن
غطاء جلميع اللبنانيني ،باعتبار
نعد بأن نكون
ً
أننا مل ولن نتعامل بكيدية مع أحد حتى يف
صلب مرحلة اخلصومة».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مثانينية أمام «العسكرية» بتهمة ..مقاومة أمنيني
مل تشفع هلا سنواتها اليت جتاوزت الثمانني اليت خطت جتاعيد
وجهها ،من « النجاة» من مالحقة قضائية بعد اتهامها جبرم معاملة
قوى االمن بالشدة.
ِ
ِ
املنكسرة اليت مل تسعفها يف السري ،باحد
عيون خطاها
تصطدم
ُ
العسكريني الواقف ُقْرب الباب حماوال مساعدتها يف الوصول اىل
تابعون حركات رجليها
امام منصة احملكمة ،كصنم كان احلاضرون ُي ِ
ّ
مسنة جتلس
البطيئة ،وعيناه اخلانعتان ،حائرون مصدومون بوجود
يف املقاعد املخصصة للمتهمني املخلى سبيلهم .
فاملشهد تكرر امس امام احملكمة العسكرية اليت شهدت االسبوع
املاضي جلسة مماثلة مع فارق ان املتهم طفل مل يتجاوز الثماني
سنوات .واذا كان صراخ ذلك الطفل خوفا قد عال ارجاء قاعة
ّ
املسنة اليت تبلغ من العمر
احملكمة فان «صراخ» تلك السيدة
احلادي والثمانني كان من دون صوت ،صراخ على من وضعها
يف هذا املوقف ،الذي مل يكن سوى شقيقها وذلك خلالف على
ارث.
عبت تلك السيدة مبرارة عن ذلك امام احملكمة العسكرية برئاسة
رّ
تابع حركاتها
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم الذي كان ُي ِ
حل ناءت
البطيئة اخلائبة ،وأرج ًال جترها فتكاد تسقط حتت وطأة مِ ْ
صدق أن تلك السيدة،
به يداها ،وآخر أثقل قلبها العجوز ،غري ُم ِّ
ونظراتها الكسرية ،تستطيع مقاومة امنيني ملنعهم من هدم
خمالفة بناء يف حملة برج الرباجنة.
أمر رئيس احملكمة باحضار كرسي للعجوز ،اليت ما ان استوت يف
مقعدها حتى بادرها رئيس احملكمة بسؤاهلا عما اذا كان لديها
معمرة من
بناء يف برج الرباجنة ،فاجابت بصوت بالكاد ُيسمع «انا
ّ
الستينات وان اخي محل رشاش علي خلالف على ارث».
وعاد رئيس احملكمة لسؤاهلا عما اذا اقدمت على شتم القوى
االمنية لدى حضور قوة بسبب خمالفة بناء فاجابت  »:واهلل مل
اشتم القوى االمنية « .وتدخل وكيلها موضحا ان مثة دعاوى
عالقة بني موكلته وشقيقها امام القضاء خلالف على ارث.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تربئة
«املدعى عليها» الذي القى ترحيبا من احلضور بالتصفيق ،طلب
رئيس احملكمة تسهيل وضعها ملغادرتها حيث اعلن مساء براءتها
من اجلرم املسند اليها.

إستجواب موقوف بتفجريي برج الرباجنة

استجوب قاضي التحقيق العسكري االول املوقوف خالد زين
الدين امللقب بـ»ابو طلحة» احد املتهمني يف تفجريي برج الرباجنة
والذي كان مشله االدعاء االساسي يف اجلرمية.

 743خمالفة سرعة

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 743
خمالفة سرعة زائدة عن طريق الرادار.

األسري :مل ميولين أحد يف «معركة عربا»

ادىل الشيخ امحد االسري بافادة مطولة امام مفوض احلكومة
املعاون لدى احملكمة العسكرية القاضي هاني حلمي احلجار،
استكماال الفادته اليت جرى استيضاحه خالهلا حول اجلهة اليت
قامت بتمويله باالسلحة اليت خاض من خالهلا «معركة عربا» ضد
اجليش اللبناني.
اصر على اقواله بانه مل يتلق
االسري
ان
مطلعة
مصادر
وعلم من
ّ
اي دعم مادي من اي جهة او شخص  ،حتى من الذين قاتلوا اىل
جانبه او الذين كانوا من مؤيديه .واوضح بانه باع قطعة ارض
كان ميلكها يف منطقة عربا  ،مشريا اىل ان معظم االشخاص
الذين قاتلوا اىل جانبه قد استخدموا اسلحة قاموا بشرائها على
حسابهم اخلاص.
وقد رفع القاضي احلجار افادة االسري اىل مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر لدرسها متهيدا الختاذ
القرار املناسب .
من جهة اخرى احال النائب العام التمييزي القاضي مسري محود
اىل القاضي صقر االخبار الذي تقدم به وكالء االسري حول هوية
املسلحني الذين قاموا باطالق الشرارة االوىل الحداث عربا .
وقد تضمن االخبار صورا واقراصا مدجمة تظهر هوية هؤالء
االشخاص.

تربئة صادق من شكوى «حزب اهلل»

اعلن وكيل الصحافية دميا صادق احملامي مارك حبقة ،براءة
موكلته يف الشكوى اليت اقامها ضدها «حزب اهلل» .
واشار بيان صادر عن حبقة اىل انه »:ملا كان حزب اهلل قد تقدم
بشكوى حبقها بتاريخ  2015-10-29مدعيا بعدة جرائم مت نسبها
إىل الصحافية املذكورة أعاله مبا فيها اإلفرتاء وجرائم األخبار
الكاذبة وذلك أمام النيابة العامة التمييزية ،عليه يهمنا التأكيد
أن الشكوى املذكورة قد مت حفظها من قبل القضاء اللبناني ممثال

بشخص النائب العام التمييزي ،وذلك لرباءة الصحافية صادق
من أي من اجلرائم املذكورة أعاله كما ولعدم وجود أي دليل على
اجلرائم املدعى بها .ولذلك إقتضى التوضيح والبيان».

القبض على طه قليالت
القى مكتب السرقات الدولية يف وحدة الشرطة القضائية يف
قوى االمن الداخلي القبض على طه قليالت يف بلدة فيع يف
الكورة ،وهو شقيق رنا قليالت املالحقة غيابيا يف عدد من
امللفات بعد تعثر ملف بنك املدينة.
وجاء توقيف قليالت انفاذا ملذكرات توقيف عدة ،صادرة حبقه
وحكم عن حمكمة اجلنايات ،يقضي بالسجن مدة ستة اشهر عن
حمكمة استئناف بريوت.

توقيف مطلوبني
اوقفت املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع سبعة عشر شخصا
جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من
لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت مخسة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل دخول ومغادرة
االشخاص بطرق غري شرعية .من جهتها افادت املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي عن توقيف  43مطلوبا جبرائم خمدرات ،سرقة
وسلب.

«بوباي» املخدرات يف قبضة القوى األمنية

ّ
متكن مكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي يف الشمال يف وحدة
البداوي  -طرابلس ،من
الشرطة القضائية ،على أوتوسرتاد
ّ
توقيف أحد أخطر املطلوبني جبرم ترويج املخدرات ،الفلسطيين ـ
ّ
وهوملقب بـ»بوباي» « »POPEYEومطلوب للقضاء مبوجب
ر .ي.
 /51/مذكرة توقيف غيابية و  /7/بالغات حبث وحتٍر وخالصيت حكم
جبرم ترويج خمدرات .واملوقوف هو شقيق «ابو املدارس» الذي
قضى سابقا مبداهمة للقوى االمنية يف احمللة نفسها.
وبني املرجية والليلكي تنقل قاصر لتأمني حاجيات «الزبائن»
من املخدرات عن طريق «الديليفري» ،فألقت فصيلة املرجية يف
وحدة الدرك االقليمي ،القبض عليه فجر امس يف حملة املرجية،
على منت دراجة آلية من دون لوحات وقد ّ
مت حمو رقم هيكلها،
وتبينّ أنه قاصر ،ويدعى ف .ب 15( .عاما).
ً
ّ
موضبة
إضافة إىل الدراجة ،كمية من املخدرات
وقد ضبط حبوزته
ومعدة للرتويج وهي على الشكل التالي/50/:
يف مظاريف
ّ
غ .حشيشة /9/غ .كوكايني /6.5/غ .باز كوكايني و /6.5/غ.
مارجيوانا
وأحيل املوقوف مع املضبوطات إىل مكتب مكافحة املخدرات
للتوسع بالتحقيق معه.
املركزي يف وحدة الشرطة القضائية
ّ

مدير مدرسة وعسكريان خيتلسون األموال

ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،على مدير
مدرسة وعنصرين يف اجليش اللبناني جبرم التالعب باالقساط
املدرسية بهدف اختالس اموال عامة عائدة للدولة.
واحال امللف اىل النيابة العامة العسكرية حبسب الصالحية.

سوري أمام «العسكرية»« :داعش» قتل إدريس
لرفضه املبايعة

سبع وثالثون جلدة تعرض هلا عرابة ادريس احد جنود اجليش
السوري احلر قبل ان يقضي حتت التعذيب على يد مسلحني من
تنظيم داعش بعد رفضه مبايعة هذا التنظيم او مؤازرته وتقديم
اي دعم له خالل «احداث عرسال « يف الثاني من اب العام
.2014
وشهد احد املوقوفني السوريني على اعمال التعذيب اليت تعرض
هلا عناصر من جمموعة ادريس ومن ضمنهم املوقوف نفسه الذي
رفض بدوره مبايعة داعش وتزويد التنظيم مبادة البنزين فكان
ان لقي نصيبه من اجللد على عامود عقابا له.
ويروي املوقوف السوري عبد اخلالق ادريس اثناء استجوابه امس
ّ
انشق عن اجليش السوري
امام احملكمة العسكرية الدائمة بانه
حيث كان عنصر شرطة بسبب التهديد الذي تعرض له ولعائلته
يف محص ،وجلأ اىل قريبه عرابة ادريس .وبسبب وضعه الصحي
مل توكل اليه اي مهمة.
وسئل عن االشكال الذي وقع بني عرابة وداعش فقال« :ان
مسلحني من داعش طلبوا منه مبايعة التنظيم فرفض وهددوه
بالقتل ،ثم اقدموا على جلده  37جلدة واحرقوه بالسياخ اىل
ان تويف حتت التعذيب « .واضاف املوقوف «بان احد مرافقي
عرابة قد مت اعدامه ايضا .وافاد املتهم ان عرابة سبق ان طلب
من جمموعته عدم مؤازرة التنظيم او تقديم اي مساعدة له خالل
«احداث عرسال» ،مشريا اىل انه يف اليوم الثالث من املعركة
حضر شخص ملقب بالتويين وهو امري داخل التنظيم وطلب منه

مادة البنزين فرفض وحينها هدده ذلك الشخص ووعده بانه
سيحاسبه على موقفه هذا.
وحتدث املتهم عن عملية خطف تعرض هلا وعدد من رفاقه من قبل
اربعة من مسلحي داعش .وقال« :اعتقدوا يف البدء انين عرابة
اىل ان حضر املدعو ابو الوليد الذي تعرف علي وقال لي انين
فاجر وابن عمي عرابة كافر .وقد عمد املسلحون اىل تهديد عرابة
بقتلنا يف حال مل يسلم نفسه ،وان االخري قام بتسليم نفسه
حيث قضى حتت التعذيب».
ونفى املتهم مشاركته يف اي معركة يف سوريا او يف لبنان
مؤكدا بان سبب انشقاقه عن النظام السوري هو تعرضه للتهديد
من قبل داعش .واشار اىل انه حاول تسوية وضعه لدى االمن
العام اللبناني حيث طلب منه شخص مبلغ مخسني الف لرية
لتنظيم اخراج قيد له ليتبني انه مزور.
ويف رده على اسئلة ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي
اشار املتهم اىل انه بقي ضمن جمموعة عرابة ادريس سنة واربعة
اشهر والذي كان عديد فصيله حوالي  150شخصا.
ومساء ،اصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم حكما يقضي بسجن إدريس مدة ستة أشهر.

موقوفو «أحداث طرابلس» يطالبون بـ«حماكمات
عادلة»

أثار زياد صاحل املعروف بزياد علوكي أحد أبرز املوقوفني
يف ملف «احداث طرابلس» مسألة «مظلومية السجناء» انطالقًا
من «التهم الكربى اليت يالحق بها ميشال مساحة واخالء سبيله»
ً
مقارنة باجلرائم املنسوبة اليهم.
واستغل صاحل فرصة مثوله مع موقوفني آخرين امام احملكمة
العسكرية الدائمة أمس حيث يالحقون بتهمة حماولة قتل عسكريني
يف طرابلس خالل العام  ،2013ليؤكد «على ظلم حلق بنا».
غري أن رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم رفض
رفضًا قاطعًا اتهام احملكمة بإحلاق ظلم بأي من املتهمني وتوجه
فرد
اىل صاحل قائ ًال« :انت ومن متثل هل ظلمتك احملكمة»،
ّ
صاحل بالنفي موضحًا ان االعتصام الذي ّ
نفذه السجناء إثر إخالء
سبيل مساحة قد جاء بناء على طلب حنو  1500موقوف معظمهم
من السوريني يعتربون أنفسهم مظلومني .وبسؤاله عما اذا كان
اعتصامهم قد جاء بناء على طلب جهة معينة أجاب صاحل« :كال
إمنا املوقوفون السوريون طلبوا مين أن أطالب مبحاكمتهم حماكمة
عادلة».
وكانت احملكمة قد استمعت خالل جلسة حماكمة صاحل وسبعة
موقوفني آخرين اىل مرافعات االدعاء والدفاع عن املتهمني الذين
أمجعوا على ان الدعوى بنيت على كتاب معلومات وبالتالي ال ميكن
ان يشكل هذا االمر دلي ًال لإلدانة.
وأصدرت احملكمة مساء قضى بسجن كل من املوقوفني زياد
صاحل وأمحد كسحه ووائل العوض وعمر الديك ومحود احلالق
ومدحت األحدب مدة سنة .وحكمًا بسجن فيصل البريوتي مدة سنة
وغرمت عبداهلل الصباغ  300الف لريه .وحكمت غيابيًا على جالل
ّ
وبالل احلجة مدة  15سنة أشغا ً
ال شاقة فيما أسقطت الدعوى عن
مصطفى النحيلي بسبب الوفاة.

كشف شبكة دولية لتهريب الكوكايني وتوقيف
أفرادها يف لبنان والسويد
يف سياق اجلهود املكثفة اليت يقوم بها مكتب مكافحة املخدرات
املركزي يف وحدة الشرطة القضائية ،ملكافحة شبكات تهريب
املخدرات وتوقيف املتورطني فيها حمليًا وخارجيًا ،متكنت قوة
من املكتب املذكور بالتنسيق مع دائرة املسافرين يف اجلمارك
اللبنانية يف «مطار رفيق احلريري الدولي» من توقيف السويدي
د .ح 43 ) .عامًا) وهو من أصول لبنانية.
وكان املوقوف قد حاول ،لدى وصوله من الربازيل إىل لبنان،
إدخال كمية  /14/كلغ من مادة الكوكايني اخلام (يصبح مقدارها
حنو  / 50/كلغ بعد التصنيع).
وعلى أثر توقيفه ،مت تنفيذ عملية أمنية نوعية يف السويد،
بالتنسيق واملتابعة احلثيثة بني مكتب مكافحة املخدرات املركزي
يف لبنان والشرطة السويدية ،حيث جرى توقيف السويديني ب.
املدبر للعملية
ك .و ج .ح .وهما أيضًا من أصول لبنانية والعقل
ّ
وعضوان يف شبكة تهريب دولية ملادة الكوكايني واليت تنشط
بني دول الربازيل ولبنان والسويد وتركيا وجورجيا وقد مت كشف
مجيع أعضائها.
من جهة أخرىّ ،
متكنت قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي
يف وحدة الشرطة القضائية من توقيف كل من ح .ش61( .
عامًا) وس .خ 25( .عامًا) يف حملة خلدة شارع هارون الرشيد
وضبطت حبوزتهما كمية  /8 /كلغ من مادة حشيشة الكيف و/7/
غ .كوكايني.
وبالتحقيق معهما تبني أنهما يقومان برتويج املخدرات يف مناطق
خلدة ،الشويفات ،عرمون وقرب مشول.
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الدكتور عالء العوادي يزور مكاتب اهلريالد اجلديدة
قام الدكتور عالء العوادي بزيارة للمكاتب اجلديدة جلريدة اهلريالد
حيث استقبله رئيس التحرير الزميل أنطونيوس بو رزق.
وكانت بينهما جولة من احملادثات حول اوضاع الشرق االوسط
وخاصة لبنان وسورية والعراق وكذلك اوضاع اجلالية العربية يف
سيدني واسرتاليا.
وقد هنأ الدكتور العوادي الزميل بو رزق باملكاتب اجلديدة متمنيا له

وللصحيفة النجاح والتوفيق.
واملعروف ان الدكتور العوادي ليس بعيدا عن العمل االعالمي حيث
يشغل منصب مدير الربامج العربية يف االذاعة العربية .2000FM
اهلريالد تتقدم بالشكر من الدكتور املعروف عالء العوادي لزيارته
مكاتبها اجلديدة آملة مبزيد من التعاون االجيابي واملثمر يف العام 2016
مما يعود بالفائدة على اجلميع.

الدكتور عالء العوادي والزميل أنطونيوس بو رزق

نكد خيلف البطي يف رئاسة
حزب الوطنيني االحرار يف
اسرتاليا
االحتفال بيوم أسرتاليا يف باراماتا
األسبوع املاضي أعلنا عن نشاطات ضخمة واشرتاك عدد من الفنانني يف يوم اسرتاليا حيث خططنا ليكون االحتفال
االكرب يف باراماتا بارك.
سيكون هناك  15ساعة دون توقف من الرتفيه بدءاً مع عرض منطاد الهواء الساخن تعقبه  100حفلة ملتهبة على
شرف العد التنازلي السنوي لـ  ،triple-jباربكيو كبري ،كارنفال معرض سيارات ،عروض حية غري محدودة ،ركوب
خيل ،أكشاك أطعمة وأنشطة لألطفال.
وتتضمن املرحلة الرئيسية من الحفل املسائي نهائيي برنامج  ،X-Factor Jess & Mattاملغني الذي يالمس غناؤه الروح  ،Nathanielأسطورة موسيقى
الريف تروي كسار-دالي ،مغنية البوباملفضلة كريستني  ،Anuفرقة سوبر  Antipodeanملوسيقى الروك الجماعية والشعبية  ،Perch Creekمع املغنية
واملؤدية  Prinnieستيفنز مستضيفة هذا الحدث.
كما سنوزع الجوائز املحلية السنوية ونقيم حفل املواطنة السنوي يف مقر الحكومة القديم ( )Old Government House Marqueeالساعة
10:30صباحا حيث سيتلقى  30من السكان الجنسية األسرتالية.
وانني أشجعكم على الحضور اىل باراماتا بارك والتمتع بمجموعة كبرية من االحتفاالت التي نقدمها يف يوم اسرتاليا.
ملزيد من التفاصيل زيارة www.ausdayparramatta.com.au

مناسب للتشاور املستقبلي
يف كانون األول من العام املاضي علمنا بشأن الحدود الجديدة التي تقرتحها حكومة الوالية لباراماتا وضواحيها .LGA
وقد تم اآلن تعيني مندوبني للتحقيق يف تأثري اثنني من االندماجات على منطقة حكومتنا املحلية  ،LGAوهناك اآلن فرصة البداء رأيك يف الجلسات
العامة املقررة يف شباط املقبل ،وتقبل املذكرات الخطية حتى الـ  5من بعد ظهر االحد يف  28شباط.
وتشمل احدى عمليات االندماج املقرتحة جميع منطقة حكومتنا املحلية  LGAالحالية ،باستثناء أغلبية منطقة وودفيل ( ،)Woodville Wardولكن مع إضافة
أجزاء من هولرويد ،أوبرن the Hills ،ومناطق بلدية هورنزبي .وستعقد جلسة علنية لهذا االقرتاح يف  The Northcott Buildingيوم الثالثاء يف  2شباط،
 2016من الـ  1حتى الـ  5بعد الظهر و من الـ  7مساء حتى الـ  10لي ً
ال.
مقرتح الدمج اآلخر الذي يؤثر على منطقة حكومتنا املحلية  LGAسيشهد انضمام  the Woodville Wardمع ما تبقى من منطقتي حكومتي هولرويد
وأوبرن املحليتني  LGAsلتشكيل كيان البلدية الجديد .وستعقد جلسات استماع علنية يف هذا االقرتاح يف  the Holroyd Function Centreيوم الخميس
يف  4شباط 2016 ،وأيضا من الـ  1حتى الـ  5بعد الظهر ومن الـ  7مساء
حتى الـ  11لي ً
ال..
ويمكن لدافعي الضرائب والسكان واملنظمات ذات الصلة ،الذين يرغبون يف
الحضور ،التسجيل يف املوقع االلكرتوني www.councilboundaryreview.
 nsw.gov.auأو عن طريق االتصال على الرقم .1300 813 020

يف جو من االلفة واحملبة مت تأليف مفوضية جديدة
حلزب الوطنيني االحرار يف اسرتاليا فحل الرفيق طوني
نكد مفوضا مكان الرفيق كلوفيس البطي الذي متنى
للمفوض اجلديد النجاح يف العمل الوطين إلعالء اسم
لبنان وحزب الوطنيني االحرار ووعد ان يكمل املسرية
احلزبية اىل جانب احلزب واملفوضية كما ونوه املفوض
اجلديد طوني نكد جبهود البطي طيلة سنوات عمال فيها
معا حتت راية احلزب ويف اخلتام اخذ اجلميع صورة
تذكارية وقطعوا قالب حلوى يف جو يسوده احملبة
والتآخي ...
وقد تشكلت املفوضية على الشكل التالي
مفوض :طوني نكد ،وكيل االمانة العامة املفوض السابق
كلوفيس البطي ،وكيل امانة التخطيط والتوجيه :حبيب
قسطون ،وكيل امانة الداخلية :ميشال خطار ،وكيل
امانة املالية :عبدو سركيس ،وكيل امانة العمل :جورج
مشعون ،وكيل امانة الشؤون االجتماعية :الياس مارون
سركيس ،وكيل امانة االعالم :مارك البطي.

االعالم :مارك البطي

جمع تربعات الشريط الوردي ()Pink Ribbon
خالل األسابيع القليلة املقبلة أود أن أغتنم الفرصة ألشكر عددا من الشركات
واملصالح يف منطقة الحكومة املحلية  LGAوحولها ،على حد سواء ،التي تربعت
بسخاء بأكثر من  9000دوالر إىل  Pink Ribbon fundraiserالذي انعقد العام
املاضي.
هذا األسبوع أود أن أعرتف بدعم الدكتوري ن  mSomchai and Claire Tongsuخالل االحتفال بيوم أسرتاليا يف باراماتا ،من اليسار اىل اليمني :رئيس
 rithمن  ،Merrylands Dental Surgeryو  Iolanda Marcuccioوفريقها يف  Goldالبلدية بول غارارد Prinnie ،ستيفنز Matt ،برايس ،جيس دنرب ،دورا
 ،Cross Medical Centreيف شمال باراماتا ،على دعمهم لهذه املبادرة الهامة.
ذي اكسبلورر وديفيد نوفاك.
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مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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اجلاليات العربية باسرتاليا تنظم مسرية تضامن مع اململكة العربية السعودية

كلـنا جـنود املمـلكة واملـلك سـلمان

نظمت الجالية العربية مع نظام املاللي اإلرهابي ،ورفع الفتات تندد باإلرهاب
املقيمة يف أسرتاليا مهرجاناً الذي أوغل يف تدخله يف اإليراني وتؤيد موقف
خطابياً ومسرية تضامنية الشؤون الداخلية يف الدول اململكة الحاسم والصارم ضد
مع اململكة أمام السفارة العربية من خالل عمالئه ممارسات نظام املاللي الذي
السعودية يف اسرتاليا ،ومليشياته الطائفية العميلة ،تطاول على الدول العربية
وحملت املسرية الفتات تندد وأشغل العالم العربي بإذكاء من خالل النفس الطائفي
وتستنكر اإلرهاب اإليراني النعرات املذهبية لتمرير البغيض ،كما طالبوا املجتمع
وممارساته
االستفزازية أجندة الفارسني الصفوين .الدولي والدول العربية
ضد اململكة وأدانوا االعتداء وقال أحمد سعيد األحوازي باالعرتاف بدولتهم العربية
تصريح
على السفارة السعودية يف يف
للصحافة املحتلة وإعادة اإلحواز إىل
طهران والقنصلية السعودية االسرتالية كانت اليوم محيطها العربي.
يف مدينة مشهد اإليرانية ،وقفة تضامنية أمام سفارة كذلك ألقى ممثل «املستقبل»
وألقيت يف املسرية التي اململكة العربية السعودية يف وليد خضر كلمة ،قال فيها:
دعت اليها الجالية االحوازية العاصمة األسرتالية كانربا «لقد جئنا اليوم لنقِف وقفة
وشاركت فيها الجاليات وذلك بعد التعدّي على حق دعماً وتأييداً للمملكة
السورية واللبنانية والعراقية سفارتها من جانب إيران العربية السعودية .نقف
والعربية االخرى كلمات الفارسية كما وندد ٌ
كل من هنا اليوم تضامناً مع الحق
Clientالوقفة وأصحابه يف مواجهة التدخل
وأشعار باسم الجالية املساهمني يف هذه
Negotiatorاملشني الفارسي يف بالدنا ،نقف
Magazineاإليراني
 ed.بالفعل
السورية
االحوازية والجمعيةة #00
مع
خادم الحرمني الشريفني
الوقفة
بهذه
ساهم
وقد
اللبناني
املستقبلThis LOW RESOLUTION PDF is
وتيار supplied
for
ِ
عبد
 QUARTERبن
امللك سلمان
األحوازيون
موقف
client
اإلخوةapproval
only and
تؤيد must
اسرتالياnot be
يفused for
THREE
واإلخوةPAGE
والعراقيون العزيز» ،داعياً إىل «الوقوف
اململكة الواضح والصريح السوريون
any other purpose.
ً
إلقائهم وقفة حازمة واحدة بعدما بلغ
واللبنانيون
والقوي ،مؤيدين
بعد The
Coupon
ومباركنيMagazine
Group P/L
قطع العالقة الدبلوماسية كلمات وأشعار وأهازيج تـَطاول نظام والية الفقيه يف

طهران على بالدنا العربية
أشـُدّه«.
اضاف« :وقاحة والية الفقيه
وصلت إىل تزوير التاريخ
وإعالن السيطرة على

عواصم عربية عدة وإعادة
الحلم بإنشاء إمرباطورية
فارس الغرباء عاصمتها
مدينة بغداد العربية»،
معترباً أن «على العرب قطع

العالقات الدبلوماسية مع
إيران يف مواجهة الغرور
والتعنت والنفاق» .والقى
زهري السباعي كلمة مماثلة
باسم الجالية السورية .

National

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

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

FREE BALANCING & VALVES

SAVE

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

TM

*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
Dunlop

39

LARGE
CARS

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
with 2 or more
tyres purchased
العمل..
دقة يف

صدق يف التعامل

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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نصف اهلالل

ٌ
فجيعة
نصف اهلالل
فامسع من التابوت أصداء
والنخيل
املدينة
ِ
تكسر من ظالل
وما
ّ
فضائنا
واهرب بوجهك غادر
اليقني
اخلرب
ْ
املقمر
واقطف من اآلس
ّ
يف جليد عقولنا
للبائدين
ْ
ِ
الزباء سفرًا
واكتب إىل
مقب ًال عن نسلنا
املفجوع بالزيتون
األمني
والبلد
ْ
ثم اعتذر عن عجزنا
للمومياء فكلنا
الطحني !
كهواء يذروه
ْ
حجر على صدر القصيدة
ٌ
مل ْ
يزل
وأنا أغادر داخلي
وجهت وجهي يابسًا
لقصيدتي ألليق باحلطب
املؤجج يلتوي بفواصلي
ِ
للطغاة
أهيئ
ماذا ّ
ِ
احلياة
وليس لي ورق
وليس لي ما قرر
الطاغوت يف غاباته
من ّ
أنه ماليس لي
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

ليلى العلوي ...الكامريا كسرتها بشاعة العامل
محمد الخضريي

قدرة النظر عن بعد

ذهبت الفوتوغرافية ليلى العلوي ( )1982إىل العاصمة البوركينابية
لتصور وجوه املعذبني على األرض ،بدعوة من منظمة
واغادوغو
ّ
العفو الدولية .مرة أخرى ،وضعت الفنانة املغربية الفرنسية نفسها
واملقصيني
املهمشني
قدمًا يف الفن الفوتوغرايف ،كملتقطة لوجوه
ّ
ّ
يف رحالت أملهم.
غري أنها التقت هناك بالوجه األفظع للبشرية ...وجهها اإلرهابي ،إذ
سقطت برصاصه يف هجوم فندق «سبالنديد» خالل تناوهلا العشاء
يف مقهى «كابوتشينو» مساء اجلمعة من االسبوع املاضي.
مل يستطع جسدها حتمل األمل والرصاصات اليت اخرتقته ،لتفارق
احلياة يف املستشفى باية االسبوع احلالي .ورغم جتربتها القصرية،
فقد راكمت العلوي جتربة مميزة يف جمال الصورة .جتربة جعلت
البورتريه حجر زاويتها .ليس فقط من خالل تتبع مالمح الوجوه فقط،
بل حكاياها أيضًا ووضعها اإلنساني وشروط كينونتها .تتبعت
العلوي ،بالضبط هذا الوضع ،وممكناته لكن من دون غرق يف
البؤس ،أو االستشراقية والنزعة االستعالئية جتاه «موضوعاتها».
كانت كامريا العلوي تتموضع يف نفس مستوى َمن تصورهم،
فتصري النظرة إىل ضيوف استديوها املتنقل بني املدن ،نظرة
أفقية ،تعكس هذا البحث عن اللقاء بينها وبينهم ،من دون أفكار
منطية.
ترعرعت العلوي بني الثقافتني الفرنسية واملغربية ،لكنها عادت
إىل املغرب العميق الستكشافه من جديد .يف «سوق بومية» يف
األطلس املتوسط يف املغرب عام  ،2011أجنزت سلسلة من الصور
حليوات ومهن أشرفت على «االندثار» أمام زحف «احلداثة» ،كمهنة
ساقي املاء الذي يتنقل بني األحياء واألسواق ،ويقدم ماءه البارد
للعطشى .لتحقيق رغبتها يف رصد الواقع املعيش ،والتقاط
الوجوه ،انتقلت العلوي ،من دون أي ادعاءات ،متسلحة باستوديو
متنقل ،وبرغبتها الكبرية يف اللقاء باإلنسان يف تعدده االجتماعي
والثقايف واإلثين وجتذر الرتاث يف بلدان تعيش «أزمة هوية».
كانت العلوي تعترب أن ألعماهلا وظيفة توثيقية أيضًا تأتي إىل جانب
بعدها اإلبداعي الصرف.
وجدت ضالتها يف املناطق البعيدة اليت ال تزورها عادة إال الكامريات
األجنبية مع خمياهلا الغربي الذي خيتزل البلدان يف الفولكلور.
يف املغرب ،تنقلت يف املواسم واألسواق الشعبية ،وحتدثت إىل
الناس كما دعتهم إىل التقاط صورهم .يف سلسلة صور املغاربة،
فضلت العلوي التقشف .جعلت خلفية صورها سوداء ،ولعبت على
إضاءة خفيفة ،متكن من عكس تعدد األلوان الذي يعرب األزياء
احمللية .هذه اجملموعة عرضت العام املاضي ضمن «فوتوميد»
يف بريوت ،حيث عاشت لفرتة متنقلة بينها وبني املغرب .خالل
جتربتها القصرية ،استطاعت أن تقدم عرب الفوتوغرافيا ،حملة عن
الذين ال تهتم بهم الكامريات كثريًا.انشغال رافقها يف أعمال
أخرى ،يظل أبرزها جتهيز فيديو اتبعت فيه مسارات املهاجرين
السريني من دول جنوب الصحراء .التجهيز الذي حيمل عنوان
«عبور» قدم يف العديد من املعارض الدولية ،آخرها «معهد العامل
العربي» يف باريس ،حيث ال يزال يعرض حاليًا .يستقرئ عمل
«احلَّر َ
َ
اقة» (املهاجرون
الفيديو واقع رحلة املنفى ،اليت يعيشها
السريون) للوصول إىل الضفة األخرى من املتوسط .التقت الفنانة
هؤالء طيلة أشهر ،وسجلت شهاداتهم ،قبل أن تعمل عليها فنيًا
من خالل الفيديو ،مقدمة كالمهم ،وحكايا عبورهم املؤمل بشكل
أن
ينزاح أحيانًا حنو اجلمالية ،برغم قسوة الكالم .ترى الفنانة ّ
اجلانب التشكيلي يف العمل خيرج هذا الواقع املأسوي ،من قالب
الشهادات التلفزيونية اليت تتكرر وتلخص املهاجر يف أرقام،
لتعطيه أفقًا تعبرييًا آخر.

مظاريف مرقمة ثم حفظهم يف حاوية امللفات ،حيث متثل
أماكن :مرسى اليخوت  ،قمة صخرية ،شجرة عمالقة ذات
خشب مييل للحمرة ،ملعب كرة القدم يف جامعة ستانفورد ،
مطار بالو ألتو  ،جسر دومبارتون.

محلت ليلى اهلم اإلنساني يف أكثر من عمل ،إذ رافقت رحلة الالجئني
السوريني يف لبنان (عام  ،)2013يف جمموعة «ناطرين» ،وكذلك
سلسلة  NO PASARAاليت جاءت كرد على السياسات األوروبية
املتشددة جتاه املهاجرين املغاربة .انشغاالت املصورة اليت كانت
تقيم بني نيويورك واملغرب مل تقتصر على املهمشني والتعدد
الثقايف ،بل عملت أيضًا على الفنانني واملبدعني املغاربة .أصدرت
كتابًا تضمن بورتريهات حلواىل مخسني فنانًا وخمرجًا وتشكيليًا
مغربيًا .وهي البورتريهات اليت تشكل ال حمالة ،حماولة يف حفظ
الذاكرة الثقافية للبلد .درست العلوي الفوتوغرافيا يف جامعة
«نيويورك سييت» ،وعرضت أعماهلا منذ عام  .2009خاضت جتارب
عدة يف السينما والتصوير ،إذ عملت إىل جانب مشاهري كاألمريكي
سبايك لي ،واإليرانية شريين نشأت ،ومصمم الديكور الفرنسي
سريج لوتنز ،الذي قدم كتاب بورتريهات املبدعني املغاربة .وقد
بدأت مغامرتها الفنية مع التصوير عام  ،2006حني أقدمت على
السفر بني دول أمريكا الالتينية من أجل التقاط صور عن حضارة
املايا .بعدها ،حصلت على منحة من «االحتاد األوروبي» ،قبل أن
تنطلق يف جتربتها للبحث عن جزء من تاريخ املغرب وحاضره .جزء
يتبدد من دون أن ينظر إليه أحد .لكن مع رحيلها ،يفقد املغرب
واحدة من التجارب الشابة اليت كانت تعد بالكثري يف مساء الفن
املغربي املعاصر...

عندما بدأ االختبار فتح احملامي حاوية امللفات وأخربنا بأنه
مل تطل يد أحد هلذه امللفات وألقى حبجر النرد النتقاء
مظروف حسب الرقم من جمموعة املظاريف الستة وقام
يتسليم املظروف املطابق للرقم و دون فتحه إىل راشيل ،
مسح هلا احملامي بأن تفتح املظروف املختار ثم لرتى صورة
:جسر دومبارتون  ،انطلقت بعدها إىل موقع اجلسر وستكون
بالتالي املوضوع اهلدف لالستبصار .تقابل ماي ومكمنوغيل
يف مكتب ماي وجيدر باملالحظة أن ماي ليس لديهم علم
مطلقُا مبكان الباحثة راشيل أو مباهية الصور يف املظاريف
عندما بدأ مكمونيغل باستخدام قدراته يف االستبصار ملعرفة
مكان راشيل أو ماذا ترى حاليُا  ،كان مكمونيغل يرسم صورُا
ويتحدث بصوت عال مع إد ماي حول الطاولة ،وخالل احلديث
سلم إد ماي صورة راشيل إىل مكمونيغل ،وأخربه فقط بأنها
يف مكان ما من مضيق سان فرانسيسكو ،فجاءت انطباعات
مكمونيغل كما يلي:
* نصف قوس ،قامت بعض الشيء،ظالم،شعور بأن عليها
أن تقف بسيارتها يف مكان ما ومتر من خالل نفق أو ما
شباه كأنه ممشى من نوع معني مرتفع،يوجد دعامة فوق
رأسها،لدينا حديقة ،مكان مفتوح يف املركز،أشجار،عمل فين
مقام .

من أعمالها املغربية

يعرف النظر عن بعد  Remote Viewingعلى أنه القدرة الذاتية
على ادراك أماكن وأشخاص أو أفعال خارج نطاق احلواس
اخلمس املعروفة ،وأحيانًا يتم اخللط بينه وبني التخاطر
 Telepathyمن حيث أن الثاني يعتمد على ارسال صورة
ذهنية من شخص آخر.
مت استخدام النظر عن بعد لعدد من األهداف من قبل جهاز
االستخبارات األمريكية حيث مت جتنيد عدد من األشخاص
يتمتعون مبصداقية عالية من قوة االستبصار يف مشروع
ستار جيت وألهداف خمتلفة ترتاوح من التنقيب عن النفط أو
اجلبال على كوكب املشرتي والبحث عن طفل ضائع أو جثة
ضائعة إىل معرفة موقع الرهائن احملتجزين والذين يبعدون
آالف األميال أو الكشف عن اجتماع سري جرى يف وزارة
الدفاع (النتاغون) أو يف الكرملني...اخل.
ومن العمليات اليت نفذت يف هذا املشروع هو معرفة مكان
الزعيم اللييب يف فرتة الغزو األمريكي على ليبيا آنذاك بهدف
قصف املوقع املتواجد فيه من القوات اجلوية وأيضا اكتشاف
طائرة مفقودة يف أفريقيا .خدم جو مكمونيغل يف اجليش
األمريكي ملدة  16سنة وعمل يف معظم املدة كجاسوس ذو
قدرات استبصار وزعم أنه حدد موقع احتجاز الرهائن يف
إيران خالل فرتة رئاسة الرئيس األمريكي جيمي كارتر ،خضع
مكمونيغل الختبار قدراته يف االستبصار رعاه الربنامج العلمي
هليئة اجلغرافيا الوطنية حيث يقوم إد ماي باجراء هذا االختبار
،مت التحضري لالختبار عندما قامت الباحثة راشيل كوران
بتصوير  6أماكن يف مضيق مدينة سان فرانسيسكو وأعطت
الصور إىل حمامي بدوره وضعهم يف جمموعتني من 6
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Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

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
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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

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

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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روبري خبعازي يعود من لبنان
عاد املنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا السيد روبري
خبعازي اىل ملبورن ترافقه زوجته السيدة رانيا خبعازي بعد
زيارة الرض الوطن دامت ثالثة اسابيع.
وكان السيد روبري خبعازي اثناء وجوده يف لبنان موضع حفاوة
من قبل االهل واالقارب وباالخص التيار الوطين احلر حيث كان
له اكثر من لقاء مع دولة الرئيس العماد ميشال عون والدكتور
بيار رفول والعميد شامل روكز وبعض اركان التيار.
اهال وسهال بالسيد روبري خبعازي وعقيلته واحلمد هلل على
سالمة الوصول.

املطرب فادي حداد يف مطعم
مستخدمو انرتنت
جبل لبنان
اكسبلورر «يف خطر» بعد
وقف حتديثات أمنية

املطرب احملبوب فادي حداد يسهر مع عشاق الفن والطرب
مساء كل يوم مجعة يف مطعم جبل لبنان حيث يقدم لرواد
املطعم امجل االغاني اليت تناسب خمتلف االذواق.
املطرب فادي حداد صوت مجيل ،اداء مميز وعطاء ال حدود
له حيث تقضون اسعد الليالي وأمجل االوقات يف مطعم جبل
لبنان مع املطرب فادي حداد صاحب الصوت الرخيم واحلنجرة
الذهبية.

التيار الوطين احلر يف ملبورن
نعوم مسعود وزوجته نوال يف
حيتفل باالعياد اجمليدة
اسرتاليا

مع حلول االعياد السعيدة امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة
اقام التيار الوطين احلر يف ملبورن حفال ميالديا حبضور رئيس
واعضاء التيار والرئيس االقليمي وعدد كبري من املؤيدين
وذلك يف مركز التيار يف منطقة كوبرغ وهو تقليد درج عليه
التيار سنويا منذ عام  .1990وما زال هذا التقليد وسيبقى
ابدا خاصة وان التيار يف تزايد واملؤيدين يف تكاثر والتيار
مستمر يف نهجه الوطين يعمل من اجل مصلحة اجلالية والوطن
واسرتاليا املضيافة.
وكانت هناك كلمات من وحي املناسبة املباركة.
وقد تلذذ احلضور بأشهى االطباق اللبنانية واملشاوي
واملشروبات الروحية واملرطبات والفواكه واحللويات.
وعند منتصف الليل تبادل اجلميع تهاني االعياد شاكرين التيار
على الضيافة املميزة.

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
جلنة ملكة مجال املغرتبني اللبنانيني لعام 2016
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع
الدولي تدعو جلنة ملكة مجال املغرتبني اللبنانيني لعام 2016
فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا فتيات
اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة للمشاركة يف مسابقة ملكة
مجال املغرتبني اللبنانيني يف ملبورن اسرتاليا لعام  2016حيث
ستتوج ملكة العام  2016مع وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان
مجالي وفين بامتياز ،هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات
النهائية مللكة مجال املغرتبني الذي سيقام يف لبنان يف شهر
آب –  2016وسيتم نقل االحتفال من على شاشة  MTVملزيد
من املعلومات وللمشاركة يرجى االتصال باملسؤولة على األرقام
التالي :إيف 0433773766
 The World Lebanese Cultural Union State of Victoria (WLCUVIC) is inviting females of Lebanese background to participate
in the Miss Lebanese Emigrants 2016 pageant in Melbourne
TO QUALIFY TO ENTER MISS LEBANON EMIGRANT
VICTORIA 2016 YOU MUST:
1.
Be an Australian Citizen or Permanent Resident.
2.
Have at least one parent who is Lebanese
3.
Be aged no less than 18 and not more than 25.
4.
Have a valid passport.
5.
Have never been married.
6.
Have never given birth to a child.
7.
Have not committed any crime or been involved in any
inappropriate behavior, photographs or films which may cause
embarrassment to both parties if disclosed at a later date.
A festival will be held in Melbourne, where a Queen will be
elected followed by a first and second runner-up.
The Queen will participate in the final event in Lebanon (the
town of Dhour Shweir).
The final ceremony will be held on August 2016 and will be
televised on MTV.
If you are interested in taking part in this magical event, then
please contact Eve - 0433 773 766
امانة االعالم  -ابراهيم شربل

صباح يوم الثالثاء املاضي وصل اىل مطار سيدني قادما من
الوطن لبنان الزميل نعوم مسعود ترافقه السيدة نوال مسعود
زوجته يف زيارة الوالد عمه ثريا زوجة يوسف راشد ،عبدو
مسعود ،عائلة املرحوم زخيا مسعود والزميل كميل مسعود يف
اسرتاليا لالطالع على اوضاعهم وحضور زفاف احدى نسيباته.
والزميل نعوم مسعود يعمل يف جريدة االخبار اللبنانية وجملة
االمن العام.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني ترحب بالزميل
نعوم مسعود وعقيلته متمنية هلما اسعد االوقات يف الربوع
االسرتالية.

مرحاض ذكي يُفتح آليا عند
االقرتاب ويُنظف ذاتيا
عرض يف معرض الس فيغاس لإلليكرتونيات بالواليات املتحدة
وينظف ذاتيا مع
مرحاض «ذكي» يفتح آليا عند االقرتاب منه ُ
كل مرة ُيستخدم فيها.
وينظف املرحاض اإلليكرتوني مستخدمه وهو يف وضعية
اجللوس بواسطة أنبوب يعمل بضغط اهلواء يطلق ماء وهواء
دافئني.
ورغم أن سعر املرحاض اإلليكرتوني يصل إىل  9800دوالر،
بيعت حوالي  40مليون قطعة من اإلصدار السابق له من إنتاج
شركة نيورست للمراحيض .وتقول شركة «توتو» للمراحيض
إن نسختها التجريبية من احلمام اإلليكرتوني احلديث ال زالت
قيد التطوير.
وتعتمد آلية التنظيف الذاتي اليت ُزود بها املرحاض على خليط
من مضاد للعدوى ومادة ملمعة تغطي قاعدة املرحاض من
الداخل بعد كل مرة يستخدم فيها.
وقالت املتحدثة باسم الشركة لينورا كامبوس إنه «مبجرد
تدفق املخلفات يف قاعدة املرحاض ،يبدأ رشها من الداخل
مبياه حمللة كهربيا».
وأضافت أن «هناك مياه صنبورعادية تتحكم فيها عملية خاصة
تتضمن إطالق زخات ضعيفة لتنظيف املرحاض من الداخل وقتل
اجلراثيم املوجودة».
وأشارت لينورا إىل أنه ال حاجة ألن ينظف املستخدم قاعدة
املرحاض ملدة تزيد على السنة .ووجهت بي بي سي سؤاال
إىل بعض املسؤولني يف فنادق الس فيغاس عما إذا كانوا
مهتمني بتلك التقنية اجلديدة ،إال أنهم رفضوا التعليق.
رغم ذلك ،قال أحد خرباء املنازل احلديثة إن املرحاض اجلديد
أثبت أنه ال زال هناك متسع أمام املزيد من اإلبداع.
ويقول فرانك جيليت ،املسؤول بشركة فورسرت ريسريش
لالستشارات التكنولوجية ،إن «هذا يؤيد نظرية مؤداها أن
التقدم التكنولوجي يتضمن عملية إعادة النظر فيما هو كائن
من أشياء أمامنا».
وأضاف أنه «ليس من الضروري أن يقدم التقدم التكنولوجي
أشياء جديدة بالكلية».
جدير بالذكر أنه البد من حتذير املشرتين احملتملني للمرحاض
اجلديد لن خيلصهم متاما من عملية تنظيف املرحاض ،إذ أن
التقنية املستخدمة فيه ال تتضمن تنظيف ما قد يتناثر خارج
القاعدة من فضالت.

يستهدف القراصنة يف أغلب األحيان متصفحات االنرتنت،
ويتوقع اخلرباء زيادة اهلجمات على متصفح اكسبلورر.
أنهت شركة مايكروسوفت الدعم التقين والتحديثات األمنية
للنسخ القدمية من متصفح االنرتنت اكسبلورر .وكان قد أعلن
عن هذه التغيريات ،اليت تشمل نسخ اكسبلورر « »8و»»9
و» ،»10يف آب (أغسطس).2014
وتشري تقديرات إىل أن هذه النسخ تستحوذ على أكثر من 20
يف املئة من حركة املرور على شبكة االنرتنت ،يف حني تقول
شركة «كمبيوتر وورلد» إن  55يف املئة فقط من مستخدمي
انرتنت اكسبلورر يستخدمون النسخة األحدث من املتصفح.
ويستهدف القراصنة يف أغلب األحيان متصفحات االنرتنت،
ويتوقع اخلرباء زيادة اهلجمات على هذه املتصفحات .وقالت
مايكروسوفت ،على موقعها اإللكرتوني« :بدءا من  12كانون
الثاني (يناير)  ،2016فإن أحدث نسخة حالية من انرتنت
اكسبلورر فقط ستتمتع بدعم وحتديثات أمنية يف أنظمة
التشغيل».
وأضافت« :تشجع مايكروسوفت العمالء على التحديث ،وأن
يستمتعوا بكل ما هو جديد من خالل أحدث متصفح من أجل
جتربة تصفح أسرع وأكثر أمانا ».وال تزال مايكروسوفت تدعم
انرتنت اكسبلورر « »11و»إيدج».
«مشكلة خطرية»
ووفقا لتقديرات شركة «نت ماركت شري» فإن انرتنت
اكسبلورر يشكل  57يف املئة من سوق التصفح مقارنة بـ25
يف املئة ملتصفح كروم و 12يف املئة لفريفوكس و 5يف املئة
ملتصفح سفاري لشركة آبل.
وأوضحت «كمبيوتر وورلد» أن حنو  340مليون شخص ال
يزالون يعتمدون على النسخ القدمية من انرتنت اكسبلورر.
ودفع هذا خرباء األمن اإللكرتوني من التحذير من «مشكلة
خطرية» من الناحية األمنية.
وقال كريغ يونغ الباحث يف مؤسسة «تريب واير» األمنية إنه
املتوقع أن جمرمي االنرتنت «مجعوا املعلومات اخلاصة مبواطن
ضعف انرتنت اكسبلورر قبيل إنهاء الدعم (التقين)» من أجل
شن هجمات.
وأضاف مارك
األمنية« :عدم
وجود خيارات
مشكلة خطرية
ممكن».

جيمس الباحث يف شركة «إي اس إي تي»
وجود حتديثات وعدم وجود نسخ جديدة وعدم
أمنية إذا حدثت مشاكل ،فهذا يعين أن مثة
وهناك حاجة أن تتخلص منها يف أسرع وقت

وطالبت مايكروسوفت املستخدمني منذ فرتة بضرورة حتديث
النسخ اخلاصة باالكسبلورر ،لكن البعض يرون أن هذا كان
له تأثري عكسي إذ أنه دفع مستخدمني للجوء ملتصفحات أخرى
مثل فريفوكس وكروم.
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قراءات

د.إيناس حسين :الفنان التشكيلي الرائد حسني يوسف أمني ..صانع املبدعني
محمد الحمامصي

أكدت الناقد التشكيلية د.إيناس حسين أن
الفنان الرائد حسني يوسف أمني ترك بصمة
مشرفـة على احلركة التشكيلية ..باعتباره أول من
قام بتمصري اللوحة ،مبا كان له من أثر عميق على
األجيال اليت تتلمذ على يديه ،أثر تركز يف قدرته
على التعبري باملالمح ،وعما تكنه الشخصيات من
عواطف ونزوات ومشاعر وأحاسيس ،فلوحاته
متتاز باللمسات احلساسة القوية واأللوان الشفافة
الصرحية.
وقدمت حسين يف كتابها الصادر حديثا بعنوان
«الفنان حسني يوسف أمني» ،ضمن سلسلة
ذاكرة الفن عن اهليئة املصرية للكتاب ،رؤية
نقدية حتليلية للفنان التشكيلي الرائد الذي
تارخييا يف حركة الفنون التشكيلية
دورا
لعب
ً
ً
يف مصر ،وقالت «أمني» رائد من رواد حركة
الفن املصري احلديث يف القرن العشرين ،وهو
مصور حوشي الطابع ،أوىل اهتمامه للكشف عن
العذوبة اخلافية يف خشونة املوضوعات الشعبية
وقوة حضورها ،ويبدو يف بعض أعماله متأثرًا
بـ»هنري ماتيس» وباخلط احمليط بالعنصر ،لكن
الدور األكرب الذي لعبة يف احلياة التشكيلية أنه
كان معلمًا ومفكرًا يرجع إليه الفضل يف تشكيل
«مجاعة الفن املعاصر» اليت قلبت موازين الفن
يف النصف الثاني من األربعينيات ،وضمت إليها
جمموعة من فناني الشباب املوهوبني آنذاك :حامد
ندا ،وعبد اهلادي اجلزار ،ومسري رافع ،وإبراهيم
مسعودة ،وأمحد ماهر رائف ،وسامل احلبشي،
وكمال يوسف ،أولئك تالميذه الذين دفعهم
دفعًا إىل تكسري القوالب والثورة على التقاليد
الربجوازية يف صناعة الصورة الفنية ،وبالتعبري
عن اجلوهر الشامل للجمال الذي يتمثل يف القيمة
اليت تطرحها رسالة الفنان ،وفى اخليال املتحرر
املعرب عن اهلوية واجملتمع ،حبثًا عن التحرر من
القالب األجنيب الذي كان يسود الفن آنذاك.
ولفتت إىل أن شعار «أمني» كان «ال فن بال علم
وال علم بال مدرسة وال مدرسة بال تربية صحيحة
ومنزل مناسب» ،وقد اعتكف يف بيته فرتة من
حياته ،اكتأب وانطوى على نفسه بعد انشغال
تالميذه عنه ،عندما صاروا جنومًا ،وعندما هاجر
ولداه إىل أمريكا وعاش هو مع رفيقة عمره حتى
املمات ،وكان السلطان حسني كامل هو من
أصدر أمرًا بتعليمه الفن يف اخلارج».
وأوضحت حسين أن «أمني» «كان ميتلك مهارة
متفردة ،جتلت يف الشخصية اليت يرمسها بأسلوب
مييل إىل التبسيط واالقتصاد يف الدرجات
اللونية ،كما كان له أسلوبه املميز ،عرب ختصصه
يف رسم االسكتشات ،ومبا حفلت به رحلته من
خطوات واثقة وإميان راسخ بالفن وتاريخ طويل
من اإلجنازات ،أهله ألن حيصل على لقب الرائد
جبدارة ،وكان فنه تلخيص حياة ،حياة هلا ماض
وحاضر ومستقبل صنعه كتكوين وعالقات يتقرب
بها من الشخصية اليت يعرب عنها باللون واللمسة.
وانطالقًا من ثقافته البصرية العميقة ،اتسمت
خطوطه باالنسيابية وتكويناته باإلحكام إذ كان
يضفى على اللوحة شيئًا من سكينة روحه..
ووداعتها ،هلذا جاء أغلبها حاملًا ..رقيقًا.
وأضافت حسين «كانت خطوط «أمني» موجزة،
وتكويناته حمكمة ،ال تفقدها التجريدية شكلها
ومعناها ومجاهلا ،ولذا خرج من عباءته الكثري من
الفنانني الذين استفادوا من أستاذيته وتعلموا
منه على املستويني الفين واإلنساني .لقد كان
ملوهبته أثر كبري على فنه إذ برزت خصوبته
القصوى يف التلوين وجتلت براعته يف امتصاص
ألوان الطيف ،وسكبها فوق لوحاته بغزارة
متدفقة وكأمنا كان يغنى بفرشاته .كما متيزت
أعماله بالشموخ والوضوح ،والرباعة يف رسم
الطبيعة الصامتة واالسكتشات ،اليت جتعلك حتس
إزاء لوحاته بألفة بينه وبني ما يصور ،إنه من
الفنانني الذين خلقوا ليضيئوا بفنهم وخرباتهم
حياة جمتمعهم حتى لو كان ذلك على حساب
حياته الشخصية .غاص يف أسرار اللون ،فأصبح
عنده عمق وبناء وقيمة وحتليل نفسي ،ال جمرد
َّ
وتغنى باجلمال والبهجة على أنغام
طالء سطحي،
ألوانه الشجية الساحبة يف أطياف النور ومفاتن
احلياة».
وأكدت حسين أن «أمني» كان معنيًا إىل حد كبري

مبسألة التعبري عن بنية «الشخصية املصرية»
اجلديدة من خالل الرمز من ناحية ،ومن خالل
التأكيد على فكرة الكربياء واالنتصار جلماليات
الواقع املصري الذي ظل مهانًا لزمن طويل ،من
ناحية أخرى ،فتعبري الشخصية املصرية كان واردًا
«كاحتمال» فين ،ورد فعل يعكس رغبة هذه
الشخصية يف اخلروج والتحرر من ربقة االحتالل،
ومن طغيان الطبقة الربجوازية ولذا حتلت تلك
الشخصية بشعارات الثورة اليت تفجرت تطالب
بالعدل االجتماعي ،وبالتطهري ،وبتصفية اإلقطاع،
وبإعادة األرض إىل الفالحني ،وحبق املصريني
يف العمل ضد االمتيازات األجنبية.
لعب «أمني» دورًا تارخييًا يف حركة الفنون
التشكيلية يف مصر ،وارتبط امسه بصياغة
الشخصية الفنية لنجوم اإلبداع احلديث ،عبد
اهلادي اجلزار ،ومسري رافع ،وحامد ندا ،و إبراهيم
مسعودة ،وحممود خليل ،وكمال يوسف ،وسامل
احلبشي .وتكفى هذه األمساء للداللة على قيمة
الرجل الذي كان أستاذًا منتجًا ،وملهمًا للمبدعني،
فلم يكن يتوقف أبدًا عن إشعال جذوة التعبري الفين
عند تالميذه ومناقشتهم يف كل األفكار ،وقد
وهب حياته لرعايتهم ثقافيًا وذهنيًا ،وإعدادهم
للتطور ولقيادة الفن احلديث بكل اقتدار.
وقد ولد «أمني» عام  ،1904يف القاهرة ،والتحق
مبدرسة احملمودية اإلعدادية ،ومارس الرسم حتت
رعاية الفنان «حبيب جورجي» ،ثم التحق مبدرسة
املعلمني العليا ،وخترج فيها ،وكان منوذجًا
للتلميذ والطالب املتألق ذهنيًا وفكريًا ،وقد
شهد له أستاذ األجيال «حبيب جورجي» ،الذي
كان آنذاك علمًا من أعالم التعليم الفين ،وراعيًا
للفن الفطري ،شهد له بأنه حيمل الكثري من الفكر
واملوهبة القوية.
وقد دفعه طموحه إىل السفر إىل فرنسا عام
 ،1924ومنها إىل أسبانيا حيث درس اللغة
األسبانية ثم إىل الربازيل حيث أقام هناك حتى
عام  .1929حصل على الدبلوم من سان باولو
يف فلسفة الفن وتارخيه بالربازيل ،ثم رحل إىل
فلورنسا بإيطاليا حيث اشتعلت اجلوانب اإلبداعية
عنده فحصل على دبلوم األكادميية امللكية للفنون
اجلميلة بفلورنسا .وهكذا اجتمعت يف «أمني»
الدراسة العلمية والفنية وفلسفة اإلبداع ،كما
أنه مل يكن بعيدًا عن دراسة النظم السياسية
واالجتماعية اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل
وانتقال شرارة الثورة من أوروبا إىل خمتلف بالد
العامل.
كان يف اخلامسة عشرة من عمره ،عند قيام ثورة
 ،1919وشهد بنفسه الكثري من تفاصيل حركة
الشعب املصري حتت قيادة سعد زغلول ،وبعد
عودته إىل مصر عمل على تدريس مادة الرسم،
باملدارس املصرية ووضع األسس الرتبوية
والعملية هلا مع أمحد شفيق زاهر وحممد عبد
اهلادي ويوسف العفيفي وحامد سعيد وفتوح
الرافعي والغرابلي ..وغريهم من املؤسسني
للرتبية الفنية ،وأنظمة التدريس يف خمتلف
املراحل التعليمية ،وكان منهج هؤالء األساتذة
مبنيًا على الدراسة والعلم والبحث والفكر األصيل
الثوري مع الرتكيز على أن يكون الفن حمليًا
ومعاصرًا.
وفى عام  ،1954أصدر الناقد إمييه آزار كتابًا
بالفرنسية عن «مجاعة الفن املعاصر» ،وقد أبرز
فيه الدور الذي لعبه «أمني» يف احلركة التشكيلية
املصرية ويف مجاعة الفن املعاصر ،وبعد سنوات
قليلة من هذا التاريخ ،أصبحت هذه اجملموعة من
أبرز األمساء يف عامل اإلبداع املصري ،وقد خلص
إمييه آزار توجيه «أمني» ألعضاء اجلماعة بقوله:
«إنه حررهم من التفرنج كي يكتشفوا العاملية».
ويقصد هنا أن العودة إىل الذات وتعميق اهلوية
ُ
ورفض كل ما هو دخيل تعترب الطريق الوحيد
املؤدى بالفنان األصيل إىل العاملية أو بعبارة
أخرى :انطالق الفنان من عناصر خصوصيته هو
الذي ميكنه من إدراك كنه العاملية ومن الوصول
يف الوقت نفسه إىل مستوى العاملية الفنية.
وقد رحل الفنان «حسني يوسف أمني» يف 16
أغسطس  ،1984بعد أن ضرب املثل يف األستاذية
والعطاء واإلبداع وأصبح صانعًا للمبدعني وراعيًا
قلما يتكرر.

حائك الدسائس العجوز
منري العبيدي

ٍ
كماشات ،مسامري ،مفكات
يتوفر دائما على صواميل،
و قطع غيار ،جديدة و مستعملة ،لتصنيع شعراء،
رسامني ،صحفيني و كتاب ،أو إصالح ما عطب منهم
يف ورش متخصصة .العطب األكثر حدوثا هو خلل يف
البوصلة و فقدان االجتاه ،ما يستدعي إدخاال فوريا
لقسم بالطوارئ .كل هذا رغم انه هو من صنعهم
على صورته و نفخ فيهم من روحه فقال للواحد
ِ
منهم:
موسق
أشعر فأشعر ،ارسم فرسمِّ ،
غن فغنىِ ،
فموسق ،عندها يعبئ كل شيء له و يدعمه و يرعاه و
يلمع صورته أمام اخللق و جيعل له أتباعا و مريدين،
ّ
جواسيس
أتباعه هو و مريدوه هو إمنا
هم يف احلقيقة
ُ
ٌ
له عليه و ناقلون إليه احنرافاته ،انه ال يطيق جمدا
لغريه ،من حيز جمدا حييله إليه كما يصب النهر يف
َ
البحر .إذا استقام كما ُأمر
جعله من خاصته و من
خلصائه .النافرون من الصورة أعداؤه املمقتون ،ال
يسلمون من سطوته ،ينسج حوهلم خيوطه الدقيقة
املتينة حتى ال يسطيعون حراكا ،تقوست يداه حنو
مركز البطن و منت له و استدقت بسبب طول اخلدمة
ٍ
و االستجابة اخلالقة
أياد أخرى كثرية كساها قوام
شوكي مستجيب ملتطلبات النسج ...كلما أوغل يف
وه َن و ُكرب و تآكل ،فرتك
أجزاء من جسده
القدم َ
َ
على العديد من املقاعد اليت جلس عليها و زوايا
األماكن اليت ارتادها :بقايا مؤخرةُ ،عصعوصا أو جزءا
من ظهر ،على أنه بقي
متقد الذهن ال يكل و ال ميل
َ
طاملا تعلق األمر بأسر خصومه ،حتييدهم أو ،إذا ما
بقوا عليه من عنت ،حتطيمهم .يداه استدقتا أكثر و
ً
ازداد ،رغم وهنه،
مهارة يف النسج .يزور بانتظام
ِ
و بطقوس خاصة بيت العنكبوت األب،
معلمه و أبيه
الروحي حيث الضحايا شعراء و رسامون تقطعت بهم
سبل احلياة و انسدت دونهم املخارج بعد أن حادوا
عن الطاعة فأوقعهم يف حبائله و استحقوا غضبه.
جيدهم عالقني يف شباكه احلريرية فيصيبه احلبور ،و
حني هو يدفع الباب الفوالذي السميك حيث تنفر من
ٌ
سطحه
صورة بارزة لعنكبوت فوالذي صممه و صبه و
العنكبوت
جيد
أتباعه،
خرية
من
واحد
عليها
ثبته
األب
ٌ
َ
العنكبوت
يشعر
الظلمة.
يف
مستكينا
قابعا
األب به
ُ
حتى دون يراه ،يشعر بغمٍر من احملبة فيتوهج جسده
بلون ارجواني نابض تعبريا عن العشق و الوله و
اإلسناد بينما يتحول اللون عند أطرافه املستدقة إىل
ً
الوردي الساطع فتومض قبل الشروع بالعمل
داللة
ٍ
على
استعداد و شهية و إرادة ،فتشف عما فيها
من دواخل و ُتشاهد عندها العروق و سريان الدم و
تدفق األمصال و الدفق املتناوب لعمل القلب فيما
ً
األب العنكبوت دائما
ضحية طازجة تكون بعد
يوفر له ُ
ً
أن يتذوقها بنشوة
جاهزة للدرس القادم حني جيد أن
هناك دائما ما علق بالشبكة من بقايا أجساد تفسخت
خلارجني عن السرب و متمردين و عصاة من فنانني
و شعراء و كتاب و أناس عاديني ،أكل العنكبوت
جزءا من أجسادهم و اطعم منها أتباعا له ....فيما
يقع على اجلانب اآلخر من بيت العنكبوت األب
مصنع
ٌ
متخصص باألجماد الزائفة و لكن فقط ألولئك الذين
ُ
ض ِمن والؤهم النهائي حيث مينح اجملد ملن ال رجوع
يف والئه برباهني ثابتة جتليها:
أما أقصى دالالت الوالء املطلق .و قد وضع لذلك
جهاز اختبار حساس يوضع على اجلبهة يتلون حبسب
درجات الوالء ،أو املوت....
فاملوتى ال خيونون و ال يرتاجعون
و يف هذين اخليارين اختلف معه معاونوه ،فال مطلق
يف الوالء إال باالقرتان مبطلق املوت كما جيادلون:
«حتى أن لك أن تشك يف والئنا حنن» قالوا ثم
حاصروه مبا يفيد« :اجعل اجملد بامليت فقط فاألحياء
ال أمان هلم!» .لكنهم مل يرتكوا املشكوك يف والءهم
لتقييم التاريخ و رمبا جملد
كامن سيسفر عن نفسه
ٍ
الحقا ،فأثاروا محاس و إعجاب احلائك األكرب مبا قاموا
به فيما وجد أنهم جتاوزوه يف التفاصيل ،فسرقوا
جثث الشعراء و الكتاب من غري املوالني من بني
أحبتهم و أهاليهم الناحبني و أطفاهلم املتشبثني و
نسبوا خلقهم لألب العنكبوت و للناسج العجوز صانع
الدسائس الكبري و أنكروا أن يكون
امليت ابنًا ألبيه و
ُ
أبا ألبنائه و نفوا عنه العمومة و اخلئولة و جعلوه منقطعا
إال عنهم فجعلوا من أنفسهم صانعيه ،و حموا الذاكرة
ُ
السابقة و أشاعوا أنه مل يلد و مل يولد.
قدسية امليت
لديهم انه الوحيد الذي ال ميكن أن يرتاجع عن مسببات
جمده الذي ّ
صنعوه له ،إذ غالبا ما ينسى احملسن إليه
أن جمده ملفق و يصدق كذبة تفوقه و جمده و يشتم
احملسنني إليه ،فكان شعارهم« :ال يكون مواليا إال
الذي ميوت و هو
موال» ،فأقاموا الفواتح و جمالس
ٍ
العزاء ملوالني أو خارجني عن السرب مت اختطافهم و

إعادة كتابة ماضيهم لدى متخصصني درسوا انتحال
الشعر و تزييف التاريخ و أعادة كتابته.
يتعهد قسم إعادة كتابة املاضي للشعراء و الفنانني
املختطفني ببناء جمد عن الشاعر و الرسام و املغين
الراحل يعمل فيه مقلدون ماهرون ُجعلوا يتخلون عن
طموحهم الشخصي بأن يكونوا هم أنفسهم شعراء أو
رسامني أو موسيقيني ( و يف هذا تضحية و إيثار
منقطع النظري) من اجل إعالء كلمة الناسج األقدم
املخول الوحيد بدخول بيت العنكبوت األب ،فادخلوا
الشعراء يف ورش إلعادة التأهيل حيث يسرق الشاعر
من مقاصده و ُتصنع له مقاصد غري قابلة للتأويل
تسري به للوالء املطلق .و يف اخلارج يهرج مجهور من
الرعاع ُغ ّذي طويال على اجلهل ملقاالت تدبيج مديح
لصانعي اإلطراء احملرتفني الذي أطلق عليهم اسم
«نقاد» بعد أن وظفوا الكثري من حوشي الكالم و
غريبة ،يهدف إىل التعمية و خلق إيهام مجعي لدى
عامة الناس بأن ما ال تفهمه يتفوق على قدرتك و انه
صادر من خملوق خارق التفوق من العبث حتليل أفكاره
و حماولة فهم مقاصده ،و ذلك لتصعيد وهم العظمة
لدى عامة الناس من الغوغاء حبكمة العنكبوت األب و
الناسج األقدم بصواب النهج و عظمة املقصد و بالغة
الشعر و مجال الرسم و متانة الرواية.
ٍ
فتوفرت برامج لرتكيب عبارات إطراء و
مرتادفات
مستلة من سياقات أخرى و نصوص نقدية فككت يف
ورش خزن و ترفيف كمواد احتياطية حيث تتوفر أدراج
ذات أرقام تشري إىل طبيعة املخزون ،حيث ما تلبث
أن حتور بعد أن يستأصل منها أي ملمح من احتماالت
سوء التأويل أو االنتقاص من املسلمات الثابتة و
القواعد النظيفة يف جعل خالق النتاج متواضعا للناس
خادما هلم واضعا ما يشاءون مساعة مستبعدا ما ال
يرغبون و ممجدا للناسج األقدم ،فيما جرى يف مصانع
خاصة إنتاج مرشحات نصوص و قصائد و لوحات و
أغان و قطع موسيقية بعد أن جري حدهلا إلسقاط كل
ما هو غري رمسي و مقرر يف خطوط اإلبداع املسموح
بها  ،فينفذ ساقطا عرب منخل كبري و دقيق الفتحات
و يف حاويات خاصة كل ما يتعلق بالتجديد و التحديث
و الشكلية و األسلوبية و البنيوية و التفكيكية لصاحل
الكونية العنكبوتية ،و نتاجات تعبوية لتمجيد العنكبوت
األب و الناسج األقدم و جيري إتالف كميات هائلة
بشكل يومي لكل ما هو منحرف عن الصراط .و جيري
أحيانا صهر نتاجات كثرية و إعادة صبها يف قوالب
مالئمة حسب مقاييس تتالءم و األحجام أو املناسبات
مع حتويرات جتعل منها صاحلة الستعماالت أخرى
اقتصادا يف النفقات و حرصا على الثروة العامة.
أما يف ورش التصنيع اليت تقع يف آخر الرواق على
يسار املدخل القدسي للعنكبوت األب فتقع ورشة
إعادة جتميع أجزاء ملنتجني آخرين جدد متاما من أجزاء
ُ
احتفظ بها بعد اإلفناء و االستئصال ،فيجري إنتاج
و تصنيع كتاب و فنانني من أجزاء متباينة فيما توفر
املكان على رفوف فيها أجزاء من أجساد جرى ترقيمها
ٍ
لرؤوس و أكباد و عقول و
أياد و عيون و حتى
ألعضاء ذكرية و أنثوية إلنتاج القادم من املنشدين
املوحدين املنصاعني.
ُق ّسمت شعبة الردع إىل قسمني بعد إن أضيف هلا
قسم خاص بالردع الناعم حيث ختصص ماهرون من
جيل جديد حتت إشراف الناسج األقدم باحملاربة و
االحتواء ملواجهة تفاقم االحتجاجات و تطوير وسائل
االحتواء و اتفق سريا على رموز كتابية تتضمن
التجاهل ،التأديب ،احملاربة يف الرزق و صوال إىل
التصفية اجلسدية توضع يف سياقات عادية من السرد
و يفهمها فقط املتخصصون يف شؤون الردع و هو
اخليار الذي حاول الناسج األقدم تالفيه قدر املستطاع
و لكنه مل يتورع عن اللجوء إليه حتى لو تأسف على
الضحية .و قد أشاد معاونوه مبوضوعيته فلم يكن
القتل انتقاما شخصيا من املغدور إمنا إقصاء اضطراريا
صري إليه كحل نهائي من اجل مصلحة اجلماعة و راقب
ٍ
املساعدون باحرتام
متناه دموع الناسج األقدم اليت
ذرفها على ضحاياه الذين تذرع إليهم بصدق قبل
تنفيذ أحكام اإلعدام أن يتفهموا املصلحة العامة يف
هذا إبادتهم بأن يقوموا بأداء نشيد ،مل يكن اختياريا،
يشيدون فيه مبوتهم من اجل املصلحة العامة بعدما
وعدهم الناسج األقدم ناطقا باسم العنكبوت األب،
بأنه سيقوم بتخصيص راتب تقاعدي لعائالتهم و
انه سيقوم بقبول أبناءهم يف اجلامعات استثناء من
شرط املعدل و سيسجل األبناء كمناضلني ختصص
هلم رواتب جمزية بعد أن يبلغوا سن الرشد ،بعد أن
توافق العائلة على التوقيع على أوراق تثبت أن ربها
املعدوم قد مات مبرض عضال.
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سيارات

شركة فاراداي تكشف سيارتها
للمستقبل FFZero1

كشفت شركة « »FARADAY FUTURESسيارتها  FFZero1الفريدة
من نوعها ،واليت تعترب مبميزاتها املتطورة وأدائها العالي سيارة
املستقبل املرتقبة.
تشبه السيارة للوهلة األوىل سيارة بامتان ،وتتميز بسقفها الزجاجي
وتصميمها اهلندسي الذي خيفف من ضجيج الصوت ومحاوة بطارية
السيارة إىل جانب خطوط هيكلها املصنوع من ألياف الكربون.
وبعد  18شهرًا من إعالن الشركة عن السيارة الرائدة ،مت تقدميها
للجمهور يف معرض االستهالك اإللكرتوني يف الس فيغاس
مؤخرا.
تبلغ قوة حمركاتها األربعة  1000حصان وتستطيع أن تصل لسرعة
ثوان فقط ،أما أعلى سرعتها فهي 320
 100كلم/الساعة خالل 3
ٍ
كلم/الساعة .مت استلهام هيكل السيارة الداخلي من أحباث ناسا
حول اجلاذبية ومت اختيار اللون األبيض إلضافة الروح املناسبة
لسيارة املستقبل .تعمل السيارة على البطارية الكهربائية وحتتوي
على خزانات للماء واألوكسجني.
وأوضح نائب رئيس الشركة نيك سامبسون أن السيارة تستطيع
االنتقال من القيادة مبحركني إىل أربع بسالسة وسهولة ،كما ميكن
أن تتحول من القيادة بدفع اإلطارات األربع إىل إطارين فقط.
ومن املتوقع أن تسلم الشركة أول سياراتها يف غضون عدة
سنوات بعد أن يتم افتتاح أول معاملها يف الس فيغاس خالل
عدة أسابيع.

أودي تشعل املنافسة بإطالق سيارتني
رباعييت الدفع

كشفت شركة أودي اللثام عن آخر سيارتني جديدتني من تصميمها
يف «معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات» لعام .2016
وأوضحت الشركة أن السيارتني عائليتان مصممتان لتتسعان
للركاب وحاجياتهم يف الرحالت العائلية.
أول سيارة كانت  ،AUDI ALLROAD QUATTROاليت تأتي
استكماال لسيارة  .A4 Avantوتقدم السيارة العديد من اإلضافات
اجلديدة أهمها محاية أسفل السيارة من احلجارة والرتاب عند
قيادتها خارج الطرقات العادية.
كما تتميز بنظام صوتي ثالثي األبعاد وشاشة ذكية .تعتمد
السيارة على اهليدروجني كمصدر طاقة وتستطيع أن تسري لـ 600
كلم ،عند امتالء خزانها .أما السيارة الثانية فما زالت يف مرحلة
التطوير وتدعى « »AUDI H-TRON CONCEPTوهي حتاكي حميب
السيارات رباعية الدفع الرياضية.
كما كشفت الشركة األملانية عن إطالق برنامج الركن الذاتي يف
سيارات  Audi A8بدء من العام .2017

معرض ديرتويت يستعد ألحدث السيارات

مع اقرتاب افتتاح معرض ديرتويت للسيارات لعام ،2016
تتسارع دقات قلوب عشاق السيارات بالتوازي مع تسارع
التحضريات خصوصا وأن معرض هذه السنة سيكشف عن
العديد من السيارات اجلديدة.
وترتقب مدينة ديرتويت وصول السيارات الواحدة تلو األخرى
يف ظارهة آلية باتت تقليدا سنويا يصبو إليه أهالي املدينة
من جهة ومجهور السيارات يف شتى أحناء العامل من جهة
أخرى.
يف ما يلي نظرة موجزة على املفاجآت اليت ستظهر للعيان يف
احلادي عشر من الشهر احلالي:
من السيارات املرتقبة  Audi Q6 H-tronواليت ستعتمد على
اهليدروجني وقودا هلا .وكذلك  BMW M2اليت جتمع بني
القوة واجلاهزية وإن كان حمركها أصغر من العادة.
ومن السيارات أيضا  Fisker The Force 1اليت يعود بها املصمم
هنريك فيسكر بعد تصميمه  BMW Z8و .V8 Vintag
كما ستكشف انفنينييت عن سيارة  Infiniti Q60ملنافسة
أودي  A5و .BMW 4 seriesناهيك عن سيارة Lexus LF-LC
وغريها الكثري من السيارات اجلميلة.

سيارة فورد اجلديدة
الذاتية القيادة تتصدى
ملشكلة الثلوج

فولكس واغن تعتذر عن «الديزل
غايت» وتقدم سيارتني بال انبعاثات

سيارة e-Golf Touch
قالت شركة فورد ،عمالق صناعة السيارات ،إنها انتهت من
إجراء جتارب ناجحة لسيارتها اجلديدة الذاتية القيادة يف بيئة
ثلجية.
وأضافت الشركة أنها أجرت اختبارات استشعار على مدار
أكثر من عام ،لكنها اآلن تستطيع تسيري سياراتها الذاتية
القيادة يف بيئة ثلجية ختضع للتحكم .وتعترب الثلوج حتديا
للسيارات الذاتية القيادة ،نظرا ألن أجهزة االستشعار
املستخدمة الكتشاف عالمات الطرق واستشعار اخلطر ال تعمل
جيدا يف الطقس الشتوي.
كما أجرت شركة غوغل اختبارات لسياراتها الذاتية القيادة يف
الثلوج .وتستخدم هذه الطرز من السيارات أجهزة استشعار
ضوئية لتحديد املدى بغية بناء صورة تفصيلية للعامل احمليط
بها.
وهذه التكنولوجيا مبنية على سرعة إطالق شعاع ليزر من
السيارة ،وقياس مدى الضوء املنعكس ،وهي نفس الطريقة
اليت تعمل بها أجهزة الرادار ،اليت تستخدم بدال من ذلك
موجات الراديو .وال تعمل أجهزة االستشعار هذه يف بيئات
الثلوج ،كما ال ميكن للكامريات اجملهزة يف السيارة رؤية
عالمات الطرق نتيجة الظروف املعتمة الناجتة عن الثلوج.
وقالت فورد إنها لذلك استطاعت تعديل برنامج أجهزة
االستشعار الكتشاف العالمات فوق األرض ،مثل األبنية
وعالمات الطرق .ولذلك ميكن للسيارة مقارنة هذه املعلومات
خبارطة فعلية عالية اجلودة للطريق ،مصورة بسيارات ذاتية
خمزن على أجهزة
القيادة خالل ظروف جوية مناسبة ،مجيعها ّ
الكمبيوتر بها.
ويسمح ذلك للسيارة بالتحرك يف الطريق حتى يف ظروف
الرؤية السيئة .وتعد شركة فورد أول شركة لصناعة السيارات
ختترب سياراتها يف مدينة منوذجية بنتها جامعة ميتشيغان.
وقال غريغ ستيفينس ،مدير حبوث القيادة املساعدة يف
شركة فورد« :اعتدنا تغري الظروف املناخية بسرعة شديدة.
ونستطيع كبشر فهم ذلك ونعلم كيف نتعامل مع األمر».
وأضاف« :حنتاج إىل التأكد من أن سياراتنا الذاتية القيادة
ميكنها أيضا التعامل مع هذه األوضاع بنفس الطريقة».
وختترب شركات منافسة لصناعة السيارات مثل «تيسال»،
باإلضافة إىل شركة «أوبري» ،عمالق صناعة التكنولوجيا،
سيارات ذاتية القيادة .كما أطلقت «تيسال» سيارات
تتمتع مبيزة «القيادة الذاتية» اليت ميكن تفعيلها يف بعض
الطرق.
وكشفت الشركة األحد عن تطوير تطبيق يسمح للمستخدمني
باستدعاء سياراتهم عن بعد .كما ميكن لطراز سيارات «إس»
و»إكس» لشركة تيسال أن تقود نفسها ذاتيا ،واخلروج من
مرآب االنتظار حال استدعائها ،لكن صاحب الشركة ،إيلون
ماسك ،قال ليب بي سي إن الناس بعد ذلك سيكونون
قادرين على استدعاء سياراتهم من بعد اآلف األميال.

سيارة

Budd-E

يف حماولة للتعويض عن اخلسائر واألذى والفضائح اليت
هزت الشركة األملانية ،أعلن رئيس شركة فولكسواغن عن
إطالق سيارتي  e-Golf Touchو  Budd-Eالكهربائيتني.
تعمل السيارتان اجلديدتان بتقنية األوامر الصوتية واحلركات
وشاشات اللمس.
ويف معرض اإللكرتونيات االستهالكية أو  CESيف الس
فيغاس ،كشف هربربت ديس عن السيارتني بنظاميهما
املستقبليني ،يف تأكيد على التزام الشركة باملخططات
العاملية للتخلص من االنبعاثات السامة الصادرة عن حمركات
السيارات.
بدأ ديس خطابه باالعتذار من الشعب األمريكي مؤكدا أن
فولكس واغن كانت تشعر أنها يف منزهلا األمريكي على
مدى  60عاما قبل أن تنكشف فضيحة التالعب بأجهزة رصد
االنبعاثات يف حمركات الديزل.
وقال ديس إن األمر طال  8.5ماليني سيارة يف أوروبا،
معظمها سيتم تصليحه هذا العام ،علما أن الشركة تعمل على
قدم وساق مع السلطات األمريكية ألخذ املوافقة على إجراءات
تصليح اخللل.
ووصف السيارتني اجلديديتني بـ «ذكاء على إطارات»
فالسيارة األوىل بال أي أزرار ويتم تشغيلها بأوامر الصوت
وحركات اليدين .حيتوي اللوح االمامي على شاشة رقمية
حجمها  9.2إنش عالية الدقة ،على أن يتم بيعها للمستهلكني
يف.2016
أما السيارة الثانية فما زالت يف مراحلها األوىل وهي خمصصة
للمسافات الطويلة نظرا لقدرة احتمال بطاريتها .ومثل الغولف
ختلو السيارة من األزرار وتعتمد على تقنيات اللمس والصوت
واإلمياءات.
جدير بالذكر أن احلكومة األمريكية رفعت دعاوى قانونية
على الشركة األملانية مطالبة بـ  22مليار دوالر نتيجة نظامها
الغشاش ،الذي أخفى حقيقة انبعاث غاز أكسيد النيرتوجني
أكثر بـ  40مرة مما هو ممسوح قانونًا.
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البطاطا تهدد صحة احلوامل

هل تعاني من «القولون العصيب»؟

إلـيك حـل سـهل خيلّصك من احلرج
كشفت إزابيل غناني ،اخلبرية الغذائية التقنية يف مركز
 ،NutriCentreعن أن جرعة معززة من فيتامني «د» ميكنها
إعادة االستقرار للتحركات املعوية لدى مرضى متالزمة
القولون العصيب.

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد األمريكية أن
استهالك النساء لكميات كبرية من البطاطا قبل فرتة احلمل
من شأنه زيادة خماطر إصابتهن بالسكري خالل احلمل.
ونقل موقع روسيا اليوم عن جملة «»British Medical Journal
قوهلا :إن الباحثني قاموا بتحليل البيانات املتعلقة بنحو 15
ألف امرأة أجننب أطفاال ولدوا بني عامي  1991و ،2001مبينا
أنه مل يكن أي من هؤالء النسوة اللواتي متت متابعتهن يف
إطار دراسة بشأن صحة املمرضات مصابًا بالسكري قبل
احلمل ،بينما سجلت  854إصابة مبرض سكري احلوامل من
أصل  21ألف حالة محل بطفل واحد.
وأضاف املوقع :بعد أخذ عوامل خطر اإلصابة بسكري احلوامل
األخرى بعني االعتبار من بينها السن ومستوى النشاط
اجلسدي والبدانة ،خلص الباحثون بقيادة كويلني تشانغ إىل
أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبرية من البطاطا (أكثر
من مخس حصص أسبوعيا) يواجهن ازديادا خلطر اإلصابة
بالسكري خالل احلمل بنسبة  %50مقارنة باللواتي يتناولن
أقل من حصة واحدة أسبوعيا.
ويف املقابل ،أدى استبدال حصتني أسبوعيا من البطاطا
بأنواع اخلضروات أو احلبوب إىل تقليص خطر اإلصابة
بسكري احلوامل بنسبة تراوحت بني  9و.% 12
ويصيب سكري احلوامل النساء يف نهاية الربع الثاني من
احلمل ،وقد تؤثر البطاطا سلبا على مستوى السكر يف الدم
بسبب احتوائها على كميات كبرية من النشاء.

ماذا حيدث لك إذا تناولت الثوم
على الريق يومياً ؟
يعد الثوم من أقوى االطعمة ذات الرائحة النفاذة ،لكنه من
اقوى االطعمة اليت تؤثر تاثريا اجيابيا يف جسم االنسان.
ولو جعلنا من تناول فص كل يوم على الريق ،ستكون عادة
صحية جدا وستقينا من امراض عديدة ،ونعرض فى تقرير
مبسط أهمية تناول الثوم على الريق يوميًا.
– تناول الثوم على الريق يوميًا يكسب اجلسم القوة ويعترب الثوم
مضادا حيويا طبيعيا قويا وفعاال للغاية.
– تناول فص واحد من الثوم يوميًا على الريق يقلل من ارتفاع ضغط
الدم وينظم الدورة الدموية ومينع حدوث مشاكل فى القلب.
– وتناول الثوم يوميا يعمل على حتفيز الكبد واملثانة وخيلص الكبد
من السموم ويعاجل املعدة من االسهال ويطهرها ويقوي جدارا
ملعدة ومينع حدوث قرحة املعدة.
– تناول الثوم على الريق يطهر اجلسم من الديدان والطفيليات
ومينع االصابة بالسكر ويعمل كمطهر طبيعي لكل أجزاء اجلسم
بداية من الفم واملريء واملعدة والكبد واالمعاء.
– تناول الثوم يوميا حيسن من حالة اجللد ويطهره ويعاجل ارتفاع
درجة احلرارة للجسم ومينع حدوث الدوخة والغثيان والصداع،
ويعترب الثوم مضادا حيويا طبيعيا أكثر فاعلية من املضادات
احليوية الكيماوية.
– تناول الثوم على الريق أو تناوله ني أو تناوله مع األطعمة
األخرى أو يف السلطات أو يف اخلضروات مفيد ورائع ولكن
األفضل على االطالق هو تناوله على الريق صباحا.
اجعلها عاده وحافظ على جسمتك وصحتك وحياتك من
االمراض.

ّ
ٌ
ينغص
مرض مزعج
ال شك أن متالزمة القولون العصيب
الراحة ويعكرها ،لكن االكتشاف اجلديد والبسيط قد يريح
املرضى من بعض أعراضه.
وأضافت غناني ،خالل لقاء أجرته مع دايلي إكسربيس
الربيطاني ،اجلمعة  15يناير/كانون الثاني  ،2016أن فيتامني
«د» أيضًا من شأنه معاجلة التوتر واألرق واملزاج احلاد
املتقلب اليت يعاني منها ّ
كلها مرضى القولون العصيب.
وقالت« :مع نظام غذائي صحي يزيد مستوى البكترييا
النافعة ،فإن جرعات فيتامني د تساعد على الوقاية من
االلتهابات املعوية».
ولدى سؤاهلا عن العالقة بني فيتامني «د» وبني اجلسم،
وهل يعين ذلك أن علينا اجللوس أكثر حتت أشعة الشمس؟
أجابت غناني أن فيتامني «د» بالفعل معروف بأنه فيتامني
الشمس وأنه ضروري لدوره يف صحة العظام وإسهامه
يف امتصاص العظام للمعادن كالكالسيوم والفوسفور
واستخدامهما يف البناء.

إليه غناني.

وداعا ألغلب حاالت العقم عند الرجال

اخرتاع جيعل احليوانات املنوية
سباحني مهرة

يف حني أن غياب هذه املعادن سيؤثر يف النمو وبنية العظم
لدى الصغار وتعريضهم خلطر هشاشة العظام والكسور
والسقوط.
ووجدت األحباث أن تدني مستويات هذا الفيتامني ينعكس
سلبًا على اجلهاز العصيب والنفسي فتزداد عرضتنا حلاالت
عصبية مثل الزهامير واخلرف واالكتئاب.
كما يؤثر نقص فيتامني د يف جهاز املناعة ،ما يقلل قدرته
على حماربة اجلراثيم والتعايف من األمراض.
وفيتامني د مادة غذائية مذهلة يف احلفاظ على إشراقة
وصحة الشباب ،فمع التمارين الرياضية ،يسهم الفيتامني
كثريًا يف مقاومة اهلرم والشيخوخة.
كما أنه حيافظ على أداء العضالت والتوازن اهلرموني وله أثر
يف خسارة الوزن والوقاية من السرطان وغريها.
ً
عادة حساسية
وتابعت غناني« :لدى مرضى القولون العصيب
من مأكوالت معينة خاصة الدمسة منها».
وتقول إن فيتامني «د» موجود بكميات وتراكيز كبرية يف
األمساك الزيتية كالسلمون أو يف البيض أو منتجات األلبان
املدعمة به ،لكن هذه األطعمة هي اليت تولد التقلصات
املعوية.
وبالتالي تفادي استهالك هذه األطعمة سينجم عنها عوز يف
فيتامني د».
وأشارت غناني إىل أن فيتامني «د» له مصادر أخرى غري
الشمس ،خاصة بالنسبة لسكان البلدان الشمالية .كما
أن ظروف التعرض للشمس واحلاجة هلا ختتلف من بشرة
ألخرى.
فالبشرة الفاحتة حباجة إىل ربع ساعة ( 15دقيقة) من
التعرض للشمس يوميًا إلنتاج كمية وافية من فيتامني د،
أما أصحاب البشرات الداكنة فقد يستغرق األمر ساعتني
إلنتاج كمية مناسبة منه.
حلسن احلظ أن هلذا الفيتامني مصادر أخرى غذائية مثل
السلمون ومسك املاكريل والسردين والكبد وصفار البيض
ومنتجات األلبان املعززة.
كما ميكن احلصول عليه من الصيدليات ،وفق ما أشارت

ملساعدة املاليني من األزواج الذين يكافحون كل عام
للحصول على طفل ،ظهرت تقنيات مثل التلقيح االصطناعي
وأنابيب املختربات ،إال أن نسبة جناحها لألسف كانت دائما
منخفضة نسبيا.
وألن خصوبة الرجال ُتشكل العامل الذي ميثل ما يقرب من
نصف حاالت العقمُ ،يركز العلماء حبوثهم على األسباب
الرئيسية حلدوث ذلك ،فوجدوا أن معظمها يعود إىل ضعف
قدرة احليوانات املنوية على احلركة أو اخنفاض أعدادها أو
عدم قدرتها على السباحة حتى الوصول إىل البويضة.
واآلن توصل فريق من الباحثني األملان إىل اخرتاع
« ،»spermbotوهو عبارة عن حمرك (موتور) متناهي
الصغر ،ميكنه ،وفقا لدراسة نشرت مؤخرا يف جملة Nano
 Lettersالعلمية ،مساعدة احليوانات املنوية على أن تسبح بشكل
أفضل حنو البويضة لتحسني اخلصوبة.
وميكن هلذه التقنية أيضا أن تكون أقل تكلفة من التقنيات
األخرى املساعدة على اإلجناب ،واليت ميكن أن تكلف الزوجني
آالف الدوالرات.
فهذا االخرتاع عبارة عن لولب معدني صغري جدًا حبيث
يناسب حجم ذيل احليوان املنوي ،ولكنه ليس عريضا ،حتى
ال يغطي رأس احليوان املنوي .وباستخدام ترددات اجملال
املغناطيسي ،ميكن للباحثني توجيه اللولب املعدني إىل أحد
احليوانات املنوية ،ومن ثم استخدامه كمحرك لدفع هذا
احليوان املنوي إىل البويضة املقابلة.
وبهذه الطريقة ميكن للحيوان املنوي إخصاب البويضة ،أما
احملرك الصغري فيمكنه أن ينزلق ببساطة عن جسم احليوان
املنوي .ويقول العلماء إن اجملال املغناطيسي ال يسبب أي
ضرر ألي من اخلاليا املعنية ،مما جيعل استخدام هذا اللولب
مثاليا مع األنسجة احلية.
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انتشار استهالك مضادات حيوية يف انتاج االغذية

حتذير من تزايد مقاومة امليكروبات اليت تصيب البشر
يوصي تقرير جديد بعدم استخدام املضادات احليوية يف الزراعة،
ألن ذلك خيلق مقاومة لألدوية االساسية بالنسبة للطب احلديث،
ويضع حياة اإلنسان يف خطر.
حذر تقرير بريطاني من أن استخدام املضادات احليوية يف الزراعة
يؤدي اىل الغاء مفعوهلا ضد األمراض وامليكروبات لدى اإلنسان،
وأوصى حبظر استخدام هذه املواد أو على األقل بالتقليل من
مستوى استهالكها.

القهوة تقي من السكري بنوعه
الثاني

جاء التحذير يف تقرير أوصى بإجنازه رئيس الوزراء ديفيد كامرون
وحيمل عنوان «املراجعة املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروبات».
وذكر التقرير أن االستخدام العاملي ملضادات امليكروبات يف
انتاج االغذية يكاد يكون مساويا الستخدامها لدى البشر ،بل إن
االستخدام يطال أيضا مضادات حيوية تعترب املالذ االخري بالنسبة
لإلنسان وال ميكن استبداهلا إن كانت غري فعالة.
وجاء يف التقرير الذي نشر الثالثاء أن تزايد استخدام املضادات
احليوية لدى اإلنسان يؤدي اىل مقاومة امليكروبات لالدوية ،وهذا
حاليا يف الزراعة.
ما حيدث
ً

مفيدة

يقر التقرير بأن استخدام املضادات بشكل عقالني وصحيح أمر
مهم لعالج االلتهابات لدى البشر ولدى احليوانات على حد سواء
كما إن له فوائد كبرية يف جمال انتاج االغذية.
غري ان واضعي التقرير حذروا من نتائج استخدام مفرط وغري
صحيح هلذه املضادات ال سيما عندما يتعلق االمر بقطيع من
املاشية أو جملرد تسريع زيادة الوزن لدى احليوان.

بما ّ
أن لتويرت خاصـّية السرعة يف فهم الواقع ومعرفة األحداث ،قرّر
العاملون يف مجال البورصة واملال ،أنـّه قد يكون مفتاح نجاحهم
النه خيلق مقاومة لالدوية االساسية بالنسبة للطب احلديث وحلياة
البشر .وهذا منوذج تقليدي لتفضيل املصلحة اخلاصة قصرية
االمد على املصلحة العامة .ونالحظ ان املكاسب اخلاصة هنا
ضئيلة يف حني ان الضرر العام كبري جدا ولذلك حنتاج اىل تنسيق
اجلهود حلل هذه االزمة».

علماء بريطانيون يطورون بعوضا
عقيما

وقال جيم اونيل ،وهو خبري اقتصادي ورئيس سابق ،الدارة
اصول غولدمان ساكس وهو ايضا رئيس املراجعة« :ارى أن األمر
يدعو إىل االستغراب عندما نرى ان احليوانات تستهلك مضادات
حيوية أكثر من البشر يف العديد من الدول وهو ما خيلق خطر مقاومة
امليكروبات واالمراض اليت تصيب البشر هلذه املضادات احليوية
وقد بدا ذلك جليا يف اكتشاف صيين أظهر وجود مقاومة ملادة
الكوليستني املعروفة بأنها املالذ االخري على صعيد املضادات
احليوية واليت استخدمت بشكل واسع لدى احليوانات.
وكما ذكرنا سابقا ،اغلب البحوث العلمية تأتي بأدلة تؤيد احلد
من استخدام املضادات احليوية يف الزراعة .اعتقد ان الوقت قد
حان كي يتحرك صناع السياسة إذ حنتاج اىل تقليل استخدام
املضادات احليوية بشكل كبري .ولكي حنقق ذلك جيب ان يتفق
قادة العامل على هدف طموح للتقليل من مستويات استخدام
املضادات احليوية ال سيما االنواع املهمة بالنسبة لالنسان».

املراجعة

هذا وقامت جلنة خرباء بإجراء مراجعة لـ  139دراسة اكادميية عن
استخدام املضادات احليوية يف الزراعة واكتشفت ان سبعا فقط
من هذه الدراسات اكدت عدم العثور على عالقة بني استهالك
املضادات لدى احليوانات ومقاومة امليكروبات لدى االنسان،
فيما أكدت  100دراسة وجود هذه العالقة ودعت اىل استخدام
املضادات يف انتاج االغذية يف حدود معينة يتم االتفاق عليها
وفقا لكل كيلوغرام من اللحوم واالمساك.
وأوصت اللجنة بأن يقرر خرباء هذه احلدود واقرتحت أن تكون
البداية بأن حتذو الدول حذو الدمنارك حيث ال يستخدم إال اقل
مليغراما من املضادات احليوية سنويا لكل كيلوغرام واحد
من 50
ً
من اللحوم يف البلد علما ان الدمنارك جتمع بني مستوى واطئ يف
االستخدام وبني كونها اكرب مصدر للحم اخلنزير يف العامل.
وقالت املراجعة ايضا إن «على الدول ان تتفق على تقييد او
حتى حظر استخدام املضادات احليوية املهمة بالنسبة للبشر على
احليوانات».

تلوّث

وأثار اخلرباء ايضا خماوف من أن عملية انتاج املضادات احليوية
سواء املخصصة منها لالنسان او للحيوان تؤدي اىل حدوث تلوث
بسبب الفضالت اليت تلقى يف جماري املياه وهو ما خيلق ايضا
خطر املقاومة ألن تركيز املضادات الذي لوحظ يف مثل هذه
احلاالت أعلى بآالف او حتى ماليني املرات مما يف موقع لتجميع

املياه الثقيلة».

وقال نيكوالس سترين وهو رئيس االكادميية الربيطانية «عادة
حقن احليوانات مبضادات حيوية بشكل منتظم حيمل خطورة كبرية

قال علماء بريطانيون إنهم طوروا ،عن طريق التغيري اجليين ،بعوضا عقيما
ال ميكنه التكاثر ،يف خطوة يصفونها بأنها اجناز كبري يف احلرب ضد وباء
املالريا الذي ينقله البعوض.
قال هؤالء العلماء يف حبث نشروه يف نشرة ( )Nature Biotechnologyإن
هذا االجناز سيساعد يف القضاء على البعوض الذي ينقل طفيلي املالريا
اىل البشر عن طريق اللسع .وقالوا إن نسختني من اجلني املعدل جتعل
اناث البعوض الناقل للمالريا عقيمة متاما ،فيما تكفي نسخة واحدة لنقل
اجلني اىل االجيال املقبلة من البعوض.
ومن شأن ذلك نشر جني العقم بشكل مستمر بني اجيال البعوض حبيث
تنقرض الفصائل الناقلة للمالريا بشكل كامل .ولكن فريق البحث التابع
لكلية امربيال يف لندن يقول إنه ينبغي اجراء اختبارات سالمة اضافية،
مما يعين أنه لن يتم اطالق البعوض احملور قبل مرور عشر سنوات على
األقل.
يذكر ان البعوض احملور ما زال بامكانه محل ونقل طفيلي املالريا اىل البشر
عن طريق اللسع ،ولكن تكوينه اجليين سيؤدي اىل تكاثره مع غريه من
الفصائل الناقلة للمالريا واستبداهلا .وسيتمكن نسل البعوض الذي حيمل
نسخة واحدة من اجلني من توريثه لالجيال املقبلة ،بينما لن تتمكن االناث
اليت ترث نسختني من االجناب.
وبهذه الطريقة ،ستنقرض فصائل البعوض اليت تستطيع محل طفيلي
املالريا ونقله .ومشلت التجارب اليت اجراها فريق كلية امربيال على بعوض
انوفلس غامبياي ( )Anopheles gambiaeواسع االنتشار يف منطقة جنوب
الصحراء االفريقية اليت تشهد اكرب عدد من الوفيات باملالريا ،مجع البعوض
احملور مع العادي لتشجيعها على التكاثر.
ومت نتيجة هذه التجارب نقل جني العقم اىل اكثر من  90باملئة من نسل
البعوض من ذكور واناث عرب  5اجيال متعاقبة .ومت ذلك بفضل تقنية يطلق
عليها  ،Gene Driveحسب ماقال الباحثان توني نوالن واندريا كريسانيت،
وهي تقنية تسمح بتعزيز القدرة على نقل اجلينات احملورة من جيل اىل آخر.
ولكن بعض اخلرباء خيشون من أن القضاء على البعوض بشكل تام قد
يقوض توازن البيئة ويؤدي اىل مضار اخرى ليست يف احلسبان .اال ان
الربوفيسور نوالن يقول إن الطريقة اليت ابتكرها فريقه البحثي لن تؤدي
اىل نقص كبري يف اعداد البعوض بشكل عام ،فقط يف اعداد تلك اليت
تنقل مرض املالريا.
وقال نوالن «هناك  3400فصيل من البعوض يف العامل تقريبا ،وبينما يعد
فصيل انوفلس غامبياي من الفاصائل املهمة الناقلة للمالريا ال يشكل هذا
الفصيل اال واحدا من  800فصيل يف القارة األفريقية .ولذا فالقضاء عليه
يف بعض املناطق لن يؤثر على البيئات احمللية تأثريا كبريا».

رأى العلماء ان للقهوة دائما آثار إجيابية على صحتنا فتبني ان
تناول ثالث اىل أربعة أكواب من القهوة يوميا كافية للوقاية من
االصابة بالسكري من النوع الثاني.
كان العلماء يعتقدون بأن الدور الرئيسي يف هذا يعود اىل
مادة الكافيني يف القهوة ،ولكن اتضح ان تأثريها يف مستوى
الغلوكوز واالنسولني يف الدم يستمر لفرتة قصرية ،وان القهوة
اخلالية من الكافيني هلا نفس التأثري.
واخترب علماء من جامعة آرهوس الدمناركية تأثري بعض مركبات
القهوة يف اجلرذان املخربية .فبينت نتائج االختبار ان مركب
 cafestolومحض القهوة هو ما يتسبب يف زيادة افراز االنسولني
عند إضافة الغلوكوز.
إضافة هلذا رفع مركب  cafestolمستوى استيعاب خاليا عضالت
اجلرذان للغلوكوز ،مما يتطابق ومفعول املستحضرات الطبية
املستخدمة حاليا يف عالج النوع الثاني من مرض السكري.
وحسب موقع روسيا اليوم رأي اخلرباء ان الفائدة الثنائية ملركب
 cafestolجيعله املرشح األول لعالج النوع الثاني من السكري .وال
يستبعد اخلرباء ان تكون ملركبات القهوة األخرى خواص مماثلة.
ويذكر ان دراسة أجراها علماء جامعة هارفرد ،بينت نتائجها ان
تناول القهوة بصورة منتظمة خيفض احتمال املوت املبكر بسبب
أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض األعصاب والنوع الثاني
من السكري.

طريقة تناول الطعام تؤثر على اهلضم

أفادت اختصاصية التغذية األملانية كريستينا شيفر ان طريقة
تناول الطعامتؤثر على عملية اهلضم حيث أن تناول الطعام بسرعة
يؤثر بشكل سليب على وظيفة األمعاء.
ونصحت شيفر بتناول الطعام يف وقت كاف حيث ينبغي ختصيص
ما ال يقل عن  20دقيقة لتناول أي وجبة رئيسية ،مع مراعاة تناول
الطعام يف ظل أجواء مرحية ومضع الطعام جيدًا.
كما لفتت اىل انه ينبغي أال يتم تشتيت االنتباه عن تناول الطعام
من خالل مشاهدة التلفزيون أو املناقشات مع اآلخرين على طاولة
الطعام مث ًال.
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تتـمات

«ارجاء حمدود» ملفاوضات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ّ
تشكل بناء على مؤمتر الرياض األخري وضم فصائل مسلحة
الذي
ومدنيني اتفقوا مجيعًا على احلل السياسي لألزمة السورية.
ونفى املبعوث اخلاص الدولي اخلاص إىل سورية ستيفان دي
محل السعودية
ميستورا يف شكل قاطع صحة تقارير نسبت إليه أنه ّ
مسؤولية تأخري انطالق مفاوضات جنيف ،وأكد أن املفاوضات اليت
«ستجأ أيامًا قليلة».
كانت مقررة اإلثنني
رُ
وقال دي ميستورا يف رسالة الكرتونية من جنيف رد فيها على
مزاعم انه اتهم اململكة بالتسبب يف تأخري انطالق املفاوضات،
وقال« :مل أقل هذا ،ومل أذكر أي دولة على وجه التخصيص وحتمًا
مل أذكر اململكة العربية السعودية».
وكان تقرير إعالمي ذكر أن دي ميستورا «اتهم السعودية»
خالل إحاطته أمام جملس األمن يف  ١٨الشهر احلالي «بتقويض
جهوده جلمع أطياف املعارضة الرئيسية على طاولة املفاوضات»
يف جنيف .ويف شأن إرجاء انطالق هذه املفاوضات ،قال دي
ميستورا إن التأخري «لن يكون لوقت طويل ،بل لبضعة أيام،
وهو ما يستحق االنتظار إن أدى اىل التوصل اىل انطالقة أفضل
للمحادثات».
وأوضح« :ذكرت أمام جملس األمن أن أطرافًا فاعلني ،بصيغة
ّ
يعقدون مسألة توجيه الدعوات من خالل وضعهم فيتو،
اجلمع،
وفيتو مضادًا ،على مدعوين حمتملني».
وقال الناطق باسم األمني العام لألمم املتحدة فرحان حق إن دي
ميستورا «يواصل اتصاالته مع كل األطراف يف حماولة لتعزيز
الزخم املتولد من عملية فيينا ،واهلدف هو عقد جولة املفاوضات
يف  ٢٥الشهر اجلاري».
لكنه أوضح أن «موعد املفاوضات قد يتأجل أيامًا قليلة يف حال
واجهتنا أسباب تقنية ،على رغم أننا نفضل عقد املفاوضات يف
موعدها املقرر».
«سنقوم الوضع مع حلول نهاية األسبوع ونقرر املوعد
وأضاف:
ّ
املناسب» النطالق املفاوضات.
ويف جانب متصل ،وجهت عشرات املنظمات اإلنسانية وغري
احلكومية مناشدة مشرتكة دعت فيها اىل «إنهاء سفك الدماء يف
سورية والتوصل اىل وقف إلطالق النار وإجياد طريق للسالم».
ونقلت وكالة «رويرتز» أمس االول عن ديبلوماسي روسي ان
موسكو ستدعم وفدًا بدي ًال من املعارضة السورية للتفاوض مع
النظام إذا مل يتم تعديل تشكيلة الوفد احلالي أو إذا قاطع هذا
الوفد املنبثق من مؤمتر املعارضة السورية يف الرياض مفاوضات
جنيف.
لوح رئيس اهليئة العليا للتفاوض رياض حجاب .وأقر
كما ّ
الديبلوماسي بأن روسيا تعمل على «توسيع» الوفد املعارض
احلالي أو تكوين وفد منفصل يضم من بني أعضائه صاحل مسلم
من االحتاد الدميوقراطي الكردي والناشطني هيثم مناع وقدري
مجيل ورندة قسيس.
وقال الديبلوماسي إن يوم  29الشهر اجلاري سيكون «اليوم
األخري» املمكن أن تلتئم فيه املفاوضات السورية  -السورية ،أي
أن التأخري سيكون ملدة أيام معدودة فقط.
والتقى وزير اخلارجية األمريكي جون كريي مع دي ميستورا يف
دافوس أمس بعد يوم من إجرائه حمادثات مع نظريه الروسي
سريغي الفروف يف زوريخ.
ورد ديبلوماسي غربي الحقًا على تصرحيات زميله الروسي بالقول
إنه ال ميكن ان حتصل مفاوضات إذا مل تشارك فيها املعارضة.
ويف باريس (رويرتز) قال ديبلوماسي فرنسي كبري إنه ينبغي
وضع إطار عمل جاد قبل إجراء حمادثات السالم السورية ،مضيفًا
أن املعارضة اليت اجتمعت يف الرياض الشهر املاضي ينبغي أن
تقود احملادثات .وأضاف الديبلوماسي« :ال ينبغي أن تبدأ عملية
(سالم) فقط من أجل أن تبدأ عملية لكن من أجل النجاح وحتقيق
حل فعال ودائم».
وردًا على مقرتحات روسية بوجود وفد ثالث ميكن أن يشارك يف
احملادثات قال الديبلوماسي الفرنسي إن املنرب الذي تأسس يف
الرياض أمر أساسي ألي حمادثات وفق قرار األمم املتحدة يف
كانون األول (ديسمرب).
يف غضون ذلك ،كثفت باريس اليت تعد الستقبال الرئيس اإليراني
حسن روحاني الثالثاء املقبل ،اتصاالتها لتعزيز فرص جناح جولة
املفاوضات السورية يف جنيف ،وفق مصدر ديبلوماسي فرنسي
مطلع .وقال املصدر إن فرنسا تسعى إىل تهدئة التوتر بني ايران
واململكة السعودية وتعترب أن التهدئة متر أيضًا عرب حل األزمات
اإلقليمية وعلى رأسها األزمة السورية.
ولفت إىل أن هدف املفاوضات ينبغي أن يكون حمددًا وأن تكون
العملية االنتقالية على جدول اعماهلا ،مشددًا على ضرورة رفع
احلصار عن املدن ووقف «القصف العشوائي» الذي تقوم به قوات
النظام وروسيا ،كما قال.

«التعاون االسالمي» تساند...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدولية ،اليت حتمي حرمة البعثات الديبلوماسية وتفرض احلصانة
واالحرتام للبعثات الديبلوماسية ،معربني عن رفضهم وإدانتهم
«التصرحيات اإليرانية التحريضية يف ما يتعلق بتنفيذ األحكام

القضائية الصادرة حبق عدد من مرتكيب اجلرائم اإلرهابية يف
اململكة العربية السعودية» ،واعتربوها «تدخ ًال سافرًا يف الشؤون
الداخلية».
وأعرب الوزراء عن تأييدهم لـ»اإلجراءات الشرعية والقانونية اليت
اختذتها السعودية يف مواجهة االعتداءات على بعثاتها الديبلوماسية
والقنصلية يف إيران» ،مطالبني باختاذ خطوات جادة وفعالة ملنع
حدوث أو تكرار مثل هذه االعتداءات مستقب ًال على البعثات
الديبلوماسية والقنصلية لدى إيران.
وعبرّ وا عن دعمهم وتأييدهم الكامل جلهود اململكة ومجيع الدول
األعضاء يف مكافحة اإلرهاب بأشكاله وصوره كافة ،أيًا كان
مصدره وأهدافه ،ودانوا «تدخالت إيران يف الشؤون الداخلية
لدول املنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسورية
والصومال واستمرار دعمها لإلرهاب».
وطالب اجمللس الوزاري بالعمل على نبذ األجندة الطائفية واملذهبية
ملا هلا من آثار مدمرة وتداعيات خطرة على أمن واستقرار الدول
األعضاء وعلى السلم واألمن الدوليني ،مؤكدًا يف الوقت ذاته
أهمية توطيد عالقات ُحسن اجلوار بني الدول األعضاء ملا فيه خري
مصلحة الشعوب اتساقًا مع ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي.
إىل ذلك ،أوضح النائب األول لرئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية
الكوييت رئيس االجتماع الشيخ صباح اخلالد الصباح أن االجتماع
مل يتطرق إىل موضوع تعليق عضوية إيران يف منظمة التعاون
اإلسالمي ،وقال« :إن الدول ركزت على مبادئ املنظمة ودانت
مجيع الدول االعتداء على السفارة السعودية يف إيران باستثناء
إيران اليت رفضت اإلدانة».
وتابع يف مؤمتر صحايف يف ختام االجتماع االستثنائي« :كثري من
الدول أبدت قلقها من توتر العالقات السعودية  -اإليرانية ،ولكن
اعتداء واضحًا
ال بد أن نسرتجع من تسبب يف ذلك ،السيما وأن
ً
وصرحيًا على مبين السفارة السعودية يف طهران وقنصليتها يف
مشهد».
وشدد على أن أي وساطة جيب أن «تأخذ يف عني االعتبار من
املتسبب يف توتر العالقات».
وزاد« :دول املنظمة البالغ عددها  57دولة ما عدا إيران قدمت
رسالة واضحة وصرحية من خالل إدانتها إليران» ،كاشفًا أن هنالك
دو ً
ال تلعب دور الوساطة بني السعودية وإيران من أهمها باكستان
وإندونيسيا.

«داعش» يهدد بوقف...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الذي أكده مدير املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل بقوله
إن االنتاج البالغ  360الف برميل يوميًا ،سيتوقف نهائيًا ،نتيجة
تدمري ما تبقى من خزانات.
وتبنى التنظيم اإلرهابي اهلجوم وتوعد بضرب موانئ النفط الليبية
ملتح
كلها .وظهر يف شريط فيديو على موقع مقرب من التنظيم،
ٍ
يطلق على نفسه لقب «أبو عبد الرمحن اللييب» ،وقال« :اليوم
ميناء السدرة ورأس النوف وغدًا الربيقة ،وبعده ميناء طربق
(شرق) ،والسرير وجالو والكفرة (جنوب)».
وأفاد شهود بأن مسلحي «داعش» استخدموا صواريخ الستهداف
اخلزانات التابعة لشركة «اهلروج» ،وشحنات ناسفة لتفجري أنبوب
الغاز .واندلعت على األثر ،حرائق هائلة وانتشر دخان اسود كثيف
يف اجواء املنطقة.
وأعلن حرس املنشآت النفطية انه تدخل لصد املهامجني ،وأجربهم
على االنسحاب يف اجتاه مدينة سرت اليت حيتلونها.
ويف وقت قدرت خسائر قطاع النفط نتيجة هجمات «داعش» ،بنحو
ثالثة ماليني برميل احرتقت يف اخلزانات ،أبدت مصادر خماوفها
من استهداف «داعش» مشتقات النفط يف املنطقة حيث توجد
آالف األطنان من مواد االيثيلني ورباعي الكربون والربوبلني وكلها
شديدة االنفجار.
واتهم رئيس مؤسسة النفط الليبية قائد حرس منشآت النفط
ابراهيم جضران بتبين «أجندة سياسية خاصة» ،مبنعه شحن النفط
من اخلزانات ،مشريًا اىل ان اجلضران رفض السماح لناقلة بالرسو
قبل يومني ،ما اضطرها اىل مغادرة املياه االقليمية الليبية.
وقال صنع اهلل ان «توقف انتاج النفط نهائيًا ،سريتب على البالد
مبالغ طائلة كتعويضات للشركات االجنبية» .وأضاف أن ميناء
رأس النوف املغلق منذ كانون األول (ديسمرب)  ،2014سيظل
مغلقًا لفرتة طويلة بسبب األضرار النامجة عن هذا اهلجوم وهجمات
سابقة.
وأوضح ناصر زميط مدير «شركة الزويتينية للنفط» (اوكسيدنتال
سابقًا) ان تدمري اخلزانات أوقف ضخ النفط من احلقول ،مشريًا
اىل ان شركته متوقفة عن التصدير كليًا منذ إغالق جضران املوانئ
النفطية يف .2014
وأضاف زميط ان تغيري خطوط الضخ ووجهة موانئ التصدير صعب
جدًا ويكلف مئات املاليني من الدوالرات.
على صعيد آخر ،أعلن «جملس شورى جماهدي درنة» (شرق)
صد هجوم لـ «داعش» على املدينة .وأفاد اجمللس بأن مسلحيه
املدعومني بشباب األحياء ،أحبطوا حماولة ملسلحي التنظيم لدخول
األحياء الغربية لدرنة ليل األربعاء  -اخلميس.
وأتى اهلجوم ردًا على مقتل مخسة من عناصر التنظيم خالل مواجهات
مع شباب املدينة الثالثاء .واستخدمت يف اشتباكات ليل االربعاء،
صواريخ ومضادات للطائرات.

تريث داخلي واسع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على قاعدة االنفتاح الكبري على التقارب املسيحي – املسيحي
ومن ثم ترك اجلسور قائمة يف كل من اجتاهي عون وفرجنية
ولو أعلن «اللقاء» متسكه برتشيح النائب هنري حلو ،فان هذا
املوقف بدا «منوذجيًا» حيال مرحلة اعادة احلسابات والرتوي يف
اختاذ املواقف النهائية اليت بدا فيها ان العماد عون ورئيس حزب
«القوات» جنحا يف احداث نقلة مهمة ونوعية يف اجتاهها عرب البعد
املسيحي ملبادرتهما.
وعلم ان البيان الصادر عن «اللقاء الدميوقراطي» أمس االول
بعد إجتماعه برئاسة جنبالط ،جاء «مدروسا بدقة» وفق توصيف
مصادر اجملتمعني مبا فيه تأكيد إستمرار ترشيح النائب حلو .وقد
رحب «اللقاء» باملصاحلة املسيحية – املسيحية وأكد استمرار
ترشيح النائب حلو لكنه «مثن خطوة ترشيح فرجنية « كما اعترب
ان ترشيح عون «يلتقي مع املواصفات اليت مت االتفاق عليها يف
هيئة احلوار الوطين» .وأشاد جعجع بهذا البيان فيما اتصل عون
جبنبالط شاكرًا له هذا املوقف.
غري ان العالمة الفارقة يف تريث القوى االساسية برزت خصوصا
عرب اجتاه واضح لدى «حزب اهلل « اىل االمتناع عن اختاذ أي موقف
سريع مما جرى يف معراب اذ ألغت كتلة «الوفاء للمقاومة «
اجتماعها االسبوعي أمس االول وسط معطيات تشري اىل ان احلزب
رمبا أحرجه شك ًال على االقل الضغط الكبري الذي مارسه جعجع يف
حتميل احلزب مسؤولية ترمجة دعمه للعماد عون بعدما توافر لعون
دعم «القوات» ،فلم يرد احلزب االخنراط يف رد مباشر أو غري
مباشر على جعجع لئال خيضع موقف احلزب لتفسريات ال تالئمه.

الكتائب

يف املقابل ،من املقرر أن يعقد رئيس حزب الكتائب النائب
سامي اجلميل مؤمترًا صحافيًا يف اخلامسة والنصف عصر اليوم يف
بكفيا إلعالن موقف احلزب من االستحقاق الرئاسي والذي وصفته
مصادر كتائبية بإنه «يتخطى الرتشيحات احلالية».
على صعيد متصل ،علم من مصادر سياسية شاركت يف
االتصاالت الرئاسية االخرية أن جلسة االنتخاب املقررة يف 8
شباط املقبل صارت حبكم املؤكد مؤجلة بسبب فقدان النصاب،
وسيكون الغياب عنها مشرتكًا بني  8و 14آذار ,وهذا ميثل مؤشرًا
لكون موقف املقاطعة ستتخذه  14آذار إذا كانت اجللسة ستفضي
اىل نتائج ال تقبل بها .وأعتربت ان املواقف اليت مل ترفض
ترشيح عون ال تعين أنها تؤيده وقد إقتصر التأييد حتى االن على
جعجع واملوقف النظري لـ»حزب اهلل».
التحصن
ورأت ان إحياء النائب جنبالط إسم املرشح حلو هو مبثابة
ّ
وراء حاجز املرشح املستقل مع أرجحية تأييد فرجنية على عون.
ويف الوقت نفسه ال يزال «املستقبل» مع ترشيح فرجنية.وأشارت
اىل أن عدم صدور موقف عن «حزب اهلل» ال يعين التخلي عن عون
وإمنا يعين عدم جهوزية احلزب حاليًا إلختاذ موقف .وأوضحت إن
هناك أكثرية تدعم فرجنية حاليًا تصل اىل أكثر من النصف زائد
واحد مع أخذ األصوات اخلمسة للكتائب واليت ستشكل فارقًا،
يف االعتبار.
وأبلغت اوساط نيابية مواكبة لالستحقاق الرئاسي أن الفرملة اليت
طغت على مواقف خمتلف االطراف تعود اىل أن البوانتاج الدقيق
ملا ميكن أن تنتهي اليه جلسة االنتخاب إذا ما انعقدت يشري اىل
توزع االصوات بني العماد عون والنائب فرجنية مناصفة تقريبًا
ّ
مع فارق صوت أو صوتينّ ألحدهما مما يشكل مغامرة يف وجه
اجلميع وخصوصًا العماد عون الذي يشرتط االمجاع قبل النزول
اىل اجللسة.
ويسود اقتناع داخل أوساط نيابية من قوى  14آذار انه جيب
الرتيث يف اخليارات الرئاسية احلالية كي ال يدفع لبنان مثن
ّ
التسويات االقليمية بعد فوات االوان.
اىل ذلك لفتت مصادر واكبت التحرك االخري يف إجتاه الرياض
عرب «النهار» اىل أنه ال صحة ملا قيل عن فيتو سعودي على
ترشيح العماد عون والصحيح هو أرجحية خيار دعم ترشيح النائب
فرجنية.

واشنطن واالستحقاق

يف غضون ذلكُ ،نقل من واشنطن امس االول عن مسؤولني
أمريكيني معنيني بشؤون الشرق االوسط انهم يتابعون باهتمام
احلراك السياسي يف لبنان النتخاب رئيس للجمهورية ،لكنهم
باستثناء التذكري خبطورة استمرار الفراغ الرئاسي لن يبحثوا يف
امساء املرشحني ويرتكون للبنانيني اختيار الرئيس.
وقال هؤالء املسؤولون إنهم غري واثقني من ان احلراك الراهن
سواء كان متعلقا برتشيح النائب فرجنية او برتشيح العماد عون
سيؤدي فعال اىل انتخاب رئيس .وأوضح أحدهم أن «موقفنا
كان وال يزال ثابتًا ،لن نؤيد مرشحًا معينًا ونذكر اجلميع بان
استمرار الفراغ الرئاسي ليس يف مصلحة لبنان» .لكنه حتدث
عن ضرورة التزام املرشح الرئاسي «علنًا لبعض الثوابت مثل
قرارات جملس االمن ذات الصلة بلبنان ،باالضافة اىل االتفاقات
الداخلية وحتديدا اتفاق بعبدا وسياسة النأي بالنفس عن التدخل
يف النزاع السوري».
ويشار اىل ان واشنطن ستستقبل مطلع الشهر املقبل قائد اجليش
العماد جان قهوجي على رأس وفد عسكري الجراء حمادثات تتعلق
مبراجعة التعاون العسكري بني الواليات املتحدة ولبنان.

صفحة 32

Saturday 23 January 2016

السبت  23كانون الثاني 2016

Page 32

صحة ومجتمع

هل يسبب شاي األعشاب
سرطان الكبد؟!

تناول ثالث حبات من التمر يف اليوم واحصل على فوائد مذهلة!
تكثر الدراسات اليت تؤكد فوائد التمر اجلمة على الصحة،
فمكونات هذه الثمرة البنية الصغرية جتعلها مفيدة ألمراض
القلب واحلد من أعراض احلساسية وغريها من الفوائد ،علما أن
تناول ثالث حبات من التمر يكفي للحصول على هذه الفوائد!
حيرص الكثريون وخاصة يف البلدان العربية على تناول التمر
يوميا ،وهذه العادة هلا مربرات وجيهة ،فالتمر من أكثر املواد
الغذائية املفيدة للصحة ،فهذه الثمرة تعترب غذاء كامال،
الحتوائها على كافة أنواع املعادن املفيدة للجسم إضافة إىل
الفيتامينات و املركبات الغذائية النباتية.
فالتمر فيه النحاس واحلديد واملغنيسيوم واملنغنيز فضال عن
سلسلة فيتامني « »Bمبا يف ذلك « »B6والنياسني ومحض
البانتوثنيك والريبوفالفني ،فضال عن أن التمر غين بفيتامني
« »Aو» »Kومركبات الكاروتني واللوتني وزياكسانثني ،كما
حيتوي على الكثري من األلياف.
ثالث حبات متر يف اليوم تكفي

يكثر احلديث عن فوائد شاي األعشاب الصحية .لكن ذلك
قد ال يكون صحيحًا ،إذ وفقًا الختبارات أجريت على بعض
أنواع الشاي ،تبني أن بعضها قد يسبب سرطان الكبد،
لتدرج ضمن قائمة املنتجات اخلطرية على الصحة .أين تكمن
خطورة شاي األعشاب؟
وفقًا الختبار أجرته جملة «ماركت» األملانية واملعنية بشؤون
املنتجات األملانية واملستهلكني ،تبني أن بعض أنواع
الشاي ،ومنها شاي األعشاب وشاي النعناع املصنعة من
قبل شركات أملانية مشهورة ،حيتوي على كميات عالية من
السموم النباتية ،وأن هذه السموم تعد خطرية على الصحة
ومن املمكن أن تؤدي إىل تلف الكبد.
وأظهر التحليل املخربي لعينات أخذت من شاي األعشاب
وشاي النعناع أن أربعة من أصل ستة أنواع من الشاي
حتتوي على مادة «بريوليزيدين» ،وهي من املركبات شبه
القلوية النباتية السامة واملضرة بالكبد ،حسبما ورد على
موقع «أوغسربغه ألغماينه» األملاني.
ويف حديث مع جملة «ماركت» األملانية ،أكد الربوفسور
إدموند ماز ،من جامعة كريستيان ألربيشت يف كيل ،أن
تناول هذه السموم النباتية حتى ولو بكميات قليلة ميكن
أن يؤدي إىل اإلصابة بالسرطان ،وهو يؤكد خطورة مركب
«بريوليزيدين» وضرورة منع استخدامه يف كافة أنواع
األغذية.
هلذا يعد شاي األعشاب خطريًا
وحبسب موقع « »RPاألملاني ،فإن هذا املركب يوجد يف
شاي األعشاب وشاي النعناع غالبًا ،والسبب هو أن هذا
املركب تنتجه األعشاب الضارة اليت تنمو بني األعشاب اليت
ُيصنع منها شاي األعشاب ،ومبا أن حصاد االعشاب ال يتم
يدويًا ،فمن املمكن أن جُتمع األعشاب الضارة مع املفيدة،
علمًا بأن األعشاب الضارة تنتج هذا املركب للدفاع عن
نفسها من احليوانات املفرتسة .ويتيمز هذا املركب بأنه
قابل للذوبان يف املاء ومقاومته لدرجات احلرارة املرتفعة.
حد قانوني لنسبة مركب «بريوليزيدين»
حتى اآلن ،ال يوجد ّ
املسموح باستخدامها يف املنتجات الغذائية .ورغم ذلك
حيذر املعهد االحتادي لتقييم املخاطر من استهالك أكثر
من  0,42ميكروغرام من هذا املركب يف اليوم للبالغني.
لكن الدراسات املخربية اليت أجرتها جملة «ماركت» أكدت
أن قيمة هذا املركب تصل إىل  0.67ميكروغرام لكل فنجان
يف بعض منتجات شاي النعناع واألعشاب التابعة لشركات
مشهورة.
وبالرغم من أن كمية هذا املركب الضار ال تزيد عن 0.36
لكل فنجان يف منتجات أخرى ،إال أن هذه الشركات أيضًا
حصلت على توصية من قبل املعهد االحتادي لتقييم املخاطر
بضرورة ختفيف قيمة هذا املركب يف أقرب وقت ممكن
حسبما ورد يف موقع « »NDRاألملاني.

أكدت العديد من الدراسات الفوائد الصحية هلذه الثمرة البنية
الصغرية ،بل حتى أن هناك دراسة حديثة نشرت يف دورية
خاصة بالتغذية الصحية يف أمريكا تؤكد بأن التمر هو مصدر
الغذاء املثالي تقريبا ،إذ أكدت الدراسة أن التمر حيتوي ما ال
يقل عن  15نوعا من املعادن اهلامة ،فضال عن السيلينيوم
وهي مادة مضادة للسرطان وتساعد على تقوية املناعة.
كذلك حيتوي التمر على  23نوعا من احلموض اآلمينية وبعض
األمحاض الدهنية غري املشبعة مثل الباملتيوليك واألوليك
واللينوليك واللينولينيك .واألهم هو أن االستفادة من هذه
الثمرة ال يتطلب اإلكثار من تناوهلا ،فتناول ثالثة حبات من
التمر يف اليوم كافية للحصول على الفوائد املذهلة هلذه الثمرة.
وفيما يلي ستة أسباب استعرضتها بعض املواقع األملانية:
مزود بالطاقة فائق السرعة:
حيتوي التمر على كل العناصر الغذائية اليت حيتاجها اجلسم
لتعزيز طاقته خالل اليوم ،إذ يزود اجلسم بالطاقة كما تساعد
األلياف املوجدة بداخله على استقرار نسبة السكر يف الدم،
ما يساعد اجلسم على جتنب استهالك السكر (مصدر الطاقة )
الزائد يف اجلسم.
يدعم عملية اهلضم:
وفقا ملوقع «غيزوندهايت إيرنريونغ» فإن التمر غين من جدا
باأللياف القابلة للذوبان .وتضمن هذه األلياف القدرة على
اهلضم بشكل سلس .وهو ما يفسر بالطبع نصائح اجلدة بتناول
التمر لدى اإلصابة باإلمساك .ومن املفارقات أن التمر يستخدم
يف حاالت اإلسهال ،فالتمر يساعد على حتقيق توازن معني يف
األمعاء .وبتناول حفنة صغرية من التمر ،يضمن ختفيف اآلالم
املعوية وزيادة عدد البكترييا املعوية املفيدة.
حتسني املناعة:
جتعل كمية املعادن املوجودة بكثرة يف التمر من هذه الثمرة
غذاء له فوائدة سحرية عندما يتعلق األمر بتقوية العظام وتعزيز
املناعة ،فوفقا لكثري من الدراسات ،فإن تناول  3التمر يوميا هو
خري وسيلة غذائية للوقاية من أمراض العظام كمرض هشاشة
العظام مثال حسبما ورد يف موقع «غيزوندهايت هويته».
يساعد على عالج مشكلة فقر الدم
تعد مشكلة فقر الدم واحدة من املشاكل اليت يزداد انتشارها
بكثرة وخاصة يف البلدان الغربية ،وبفضل كمية احلديد العالية
املوجود يف التمر ،تعد هذه الثمرة الغذاء األفضل للوقاية من
مشكلة فقر الدم وعالجها.
لتقوية القلب
تكثر األدلة اليت تؤكد أن التمر هو غذاء جيد للقلب ،فنسبة
البوتاسيوم العالية املوجدة بداخله جتعل تناول التمر مفيد
للقلب ،فوفقل ملوقع «غيزوندهايت تيبس» فإن دراسات

كثرية أكدت أن تناول التمر يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة
الدماغية وأمراض القلب األخرى .ميكن لثمرة التمر البنية أن
تساعد على ختفيض كمية الكوليسرتول « »LDLاملضر بالصحة
وهو حبسب رأي األطباء املسبب األكرب ملشاكل القلب مثل
النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
للحد من أعراض احلساسية
حيتوي التمر على كمية عالية من الكربيت ،وكانت دراسات
احلد من
أثبتت أن ملركبات الكربيت العضوية القدرة على
ّ
أعراض احلساسية .علما أن أنواع التمور هي تلك الطازجة
واملنتفخة واللينة وجتاعيدها متجانسة وأفضل وسيلة حلفظ
التمور تكون بتخزينها يف وعاء خمتوم بإحكام ويف مكان مظلم،
ما جيعل استخدامها ممكن ملدة عام كامل.

عالج سحري للتخلص من انتفاخ
البطن

يعد انتفاخ البطن من األعراض الصحية املزعجة اليت تقلق
ّ
راحة الشخص وتسبب اآلالم يف بعض األحيان.
وعالج هذه املشكلة سهل وسريع ويساعد على التخلص من
انتفاخ البطن يف  60ثانية فقط.
تيمنا باسم سينتيا ساس
العالج معروف باسم «ماء ساسي» ّ
اليت يعود هلا الفضل بهذه الرتكيبة السحرية .وهو يشكل
عنصرًا أساسيا ضمن النظام الغذائي املعروف حبمية البطن
املسطح.
«ماء ساسي» مشروب منكه خال من السعرات احلرارية
ويساعد يف عملية اهلضم وعدم احتباس املاء باجلسم.
تضم املكونات الزجنبيل ،اخليار ،الليمون والنعناع.
املقادير:
  2ليرت من املاء ملعقة صغرية من الزجنبيل املربوشّ
ومقطع على شكل دوائر رفيعة
 خيار عدد  ،1مقشر ليمون عدد ،1غري مقشر ومقطع على شكل دوائر رفيعة  12ورقة نعناعطريقة التحضري:
 مزج املكونات كافة يف ابريق كبري وضع االبريق يف الثالجة طوال الليل البدء بشرب املشروب من الصباح الباكرأما الفوائد الصحية ملكونات هذا املشروب فهي:
 الزجنبيل يساعد على تهدئة اجلهازاهلضمي ويقي من مرضالسرطان
 الليمون له تاثري مطهر على اجلهاز اهلضميّ
 اخليارمبثابة مدر للبول ،يهدئ احلرقةوخيفف من محوضة
املعدة
 -النعناع يساعد على ختفيف عسر اهلضم وانتفاخ البطن
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توقعات

توقعات ميشال حايك  : 2016داعش يف إيران وغضب السيسي لن يرحم واألسد ليس مشكلة
ّ
كعادته ّ
أطل #ميشال_حايك عرب
كل سنة،
شاشة «أم تي يف» ،وأطلق توقعات عدة
للسنة  ،2016هذه أبرزها:
لبنان
طوفان أصولي يعرب احلدود ،وانفجارت
ُتقابل بانفجار شعيب
موسم السفارات ٍ
آت وأخبار الديبلوماسيني
ستكون مثرية
اهلدف يف إحدى السفارات سيكون العلم
خطر على وئام وهاب وعلى شخص آخر
مستجدات مبلف سوزان متيم مبصر
وسيناريو شبيه ملا حدث معها يف لبنان
متهيدات للقاء بني سامي اجلميل والسيد
نصراهلل
مشهد يؤسس لثورة أرز ثانية ختتلف عن
األوىل
مستقبل فضل شاكر يف لبنان ال ُيشبه
ً
وصورة
ماضيه صوتًا
أدب جربان خليل جربان حيصد شهرة
شبابية واسعة
شهادة بالتقمص تفتخ أفقًا جديدًا
األنظار على الدوائر الرمسية يف بعلبك
«أوسكار» ،كلب جنبالط سيكون احلديث
والقضية
الرئيس بري سيرُ ينا الوجه اآلخر
أحد الرؤساء ينجو من االغتيال
تسونامي فين لبناني يغزو العامل
تتجول وعينها على البيال وقصر
مؤامرة
ّ
املؤمترات
الرئيس سالم يف الشارع وأمام احلراك
الشعيب
وجه سياسي ُيطلق نار من سالحه
الشخصي
آل مشعون إىل الواجهة من جديد
اسم زياد الرحباني
يرتدد عامليًا
ّ
بشرى يف القطاع الصحي االستشفائي
صورة جملموعات من مشجعي الرياضة
وعلى رؤوسهم خوذات للحماية
عملية انتقامية تطال صاحب موقع
الكرتوني ينشر أخبارًا سياسية
أمر مفاجئ يف قضية الضباط األربعة
عملية أمنية على موكب شخصية حُتدث
بلبلة قبل أن يتبينّ أنه موكب وهمي
حزب الطاشناق على مسافة قصية من
تغريات داخلية ويف املواقف
تشكيل ما يشبه اخللية األمنية إلسكات
جو معلوف

جورج وسوف وسط مجاهري شعبية بقضية
ذات ارتباط بشخصه
حادثة أمنية أثناء ّ
بث مباشر
نهاد املشنوق مبهمة حرجة خارج وزارة
الداخلية
حممد احلوت تكرميات خارج احلدود
مصباح األحدب يف الشارع ولباس
الشارع
فريق األنصار يتحدى التعسف اجلديد
فصل جديد من قصة نوح زعيرت
أقدام مشبوهة بصنني تكون عابرة
ّ
حظ وائل فاعور ممتاز لغريه ولكن ليس
لنفسه
الشاعر موسى زغيب اسم إىل القمة
سنرى عرسال  2يف عرسال وخارجها
بسحر ساحر تتدفق العروض إلضاءة
لبنان
عمليات خطف جديدة
جنوى كرم تطلق سلسة من التوقعات
بعضها سيكون مثريًا
متر على
حلقة من برناج نديم قطيش لن ّ
خري
عودة الذاكرة إىل جبل حمسن وباب التبانة
واجليش سيكون بني نارين
مشهد يذكر باغتيال بيار اجلميل
ماجدة الرومي يف وقفات ُتشهد هلا
بلديات لبنان لن تبقى كما هي
ُ
ستنفذ،
مشاريع نائمة من عام الستني
جل الديب إىل ّ
ومعضلة جسر ّ
حل
يتمرد
الوزير الياس بو صعب
ّ
حادثة يف انتظار سجناء بطريقهم من
السجن وإليه
عملية جترب املساجني إىل االنتقال إىل
مكان آخر خارج رومية
مروان محاده إىل األمام
هسترييا داخل خميم عني احللوة وخارجه
علي حسن خليل ميشي بعكس السري
بقضية مهمة
اجلنود التسعة أصبحوا جمموعات وكل منها
وضعية تفاوض على حدة
العنكبوت ينسج خيوطه حول جربان
باسيل
نكسة تصيب بوسطة أثناء رحلة
طائرة ومطار متالزمان حبدث لعقد اتفاق
سيحمل يف ما بعد اسم الطائرة أو املطار
طائرة على علو منخفض ّ
تولد الذعر
بعد شرم الشيخ جهود كبرية ألمن املطار
إلفشال خمطط إرهاب
مبنى جريدة «النهار» سيكون أكثر من

عنوان ملركز جريدة ،ورئيس مجهورية
سيمر يف «النهار»
جديد
ّ
ّ
زلة لسان يف أحد تصرحيات وليد جنبالط
تتحول مدار نقاش
ّ
عز بدل لعنة ،وضجيج احلياة
«سوليدير» ّ
ّ
يتغلب على ّ
كل أشكال املوت
رجال سياسة وإعالم أمام احملكمة
العسكرية
أشخاص يعبرّ ون بالكالم وغريه عن موقفهم
من املفيت دريان
أدلة تغيرّ مسار التحقيقات يف احملكمة
اخلاصة بلبلنان
سعد احلريري يف عيونه دمعة تسامح
وغفران
باخلط العريض عبارة شكرًا غبطة البطرك
سيناريو مصري األسري بالسجن يف انتظار
ملساته األخرية
الدم بعبارة أمحد احلريري لن يكون عابرًا
تصريح رصاصي لريفي ُيقابل بالرصاص
احلي
حد التداخل حبدث ذي ارتباط
ضجيج يبلغ ّ
بـ»حزب اهلل»
ترشيح اسم السيد نصراهلل جلائزة
رهينة مبرتبة عالية يف حزب اهلل
خطف جنود إسرائيليني من جديد واحلزب
على موعد مع تغيريات
صورة رئاسة اجلمهورية نفسها :يوجد
ألن األول ال يكفي .األول
رئيسان
ّ
امتصاص ألزمة مرحلية
عقدة عون تصبح عقدتني قبل أن حُتل
ّ
احلل
فرجنية لن يكون عقدة ،هو
القضاء والقدر سيرتافقان مع مسار
انتخاب رئيس اجلمهورية
سوريا
اوريا واألسد إىل التحرر من بعضهما
البعض
أن
موقف دولي جديد يعرتف للمرة األوىل ّ
املشكلة مل تكن األسد
#داعش ُيطرد من تدمر
علم وعملة سورية جديدة
أمام أصالة بعد األغام قبل أن تشكلها
التسوية
#مصر
غضب السيسي لن يرحم
السياحة املصرية تكسر اخلوف والقلق

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

البابا توراضوس والكنيسة القبطية هدف
لإلرهاب
أكثر من اهتزاز باألمن األزهري
السعودية
الداعشية اإلرهابية تنال من بعض اجلسم
الديبلوماسي واملواكب الرمسية وبعض
املالعب الرياضية
القبض على رؤوس إرهابية
قرارات ملكية كبرية بينها قرار من الفئة
الذهبية
ملف اإلسكان سيكون من أولويات
اململكة
الضجيج الذي سنسمعه عن صحة امللك
يتعدى كونه فحوصًا روتينية
لن
ّ
عامليًا
ألول مرة عملية داعشية إرهابية يف
#إيران
#اسرائيل ستخرق االجواء اإليرانية
ّ
ختض
طائرة يف األجواء اإلسرائيلية
إسرائيل ،واألنظار على حزب اهلل
املطارات اإلسرائيلية يف خطر
هدنة موقتة يف اليمن
ازدياد اخلطر على خالد البحاح
خلل يف تركيبة النظام التونسي
تشرع بعض أبوابها
السجون الليبية
ّ
القضية الفلسطينية إىل الواجهة من
جديد
اغتيال ضخم يف محاس
خرق أمن «اجلزيرة»
مصافحة بني بوتني وأردوغان
إربال يف «األوبيك»
أجسام فضائية غريبة وكالم ُيشبه الصحون
الطائرة
تفتح اإلمارات أبوابها ألكثر من جلوء
سياسي مهم
البغدادي خارج اخلالفة اإلسالمية اجلديدة
طائرة كويتية تغيرّ مسارها
احتكاك بني السالحني الروسي واألمريكي
حيبس أنفاس العامل
لن تبقى ّ
كل املناطق حتت رمحة الروس
يف أوكرانيا
مستجدات حميرّ ة حول شخص بوتني يف
املرحلة املقبلة
هزة يف الربملان الربيطاني
ّ
األمري وليم واألمرية كايت يف موقف
دامع
حماوالت خطرية لتشويه مسعة مريكل
لوبان وفريق عملها على درجة عالية من
اخلطر
اعتداءات على عدد من التماثيل واملنحوتات
اإليطالية
سقوط مصعد يف ناطحة أمريكية بتسبب
بكارثة ضخمة
املتسرعة
سيحاسب أوباما على قرارته
ُ
ّ
عملية إرهابية وحشية يف العمق األمريكي
اخلطر حييط مبؤسس موقع «فايسبوك»
انقطاع الكهرباء بأكثر من بلد يف وقت
واحد
ظهور شخصية ستكون نسخة طبق األصل
عن بروس لي
صدمة يف عامل «ناسا»
دواء جديد ملرض الباركرسون.
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Clive Palmer’s political career on the brink after business meltdown

Happier times: Clive Palmer with Ricky Muir and senators from his party who were elected in 2013.
Photo: Rob Homer

Clive Palmer’s political future remains unclear. Photo: Alex Ellinghausen

Clive Palmer’s election
prospects are in freefall
alongside his slumping
nickel business, according to experienced political pundits.
ABC election guru Antony
Green believes the Palmer
United Party’s vote at the
next federal election will
all but “disappear” while
minor parties powerbroker Glenn Druery said PUP
would currently attract no
more than 2 per cent of the
primary vote, with its only
chance of success a single Senate seat in either
Queensland or Western
Australia.
Mr Green said the strife at
Mr Palmer’s Townsvillebased Queensland Nickel
refinery, which was placed
in administration on Monday after sacking 237
workers on Friday, has
been the biggest blow so
far to the shrinking PUP.
The high point for the party was taking nearly 10 per
cent of the primary Senate
vote in Queensland at the
2013 election and more
than 12 per cent in the WA

rerun in 2014 – both after
big-spending campaigns
backed by Mr Palmer’s
business interests.
“I would guess that that
vote has just disappeared,”
said Mr Green.
“The combination of his
business problems and
his inability to hold on to
senators [Jacqui Lambie
and Glen Lazarus, who
both defected from PUP]
suggests the party is a
one-hit wonder.
“The biggest damage has
been from the business
side of things. The company has gone belly up
but he has been making all
these donations from the
company to PUP.”
Queensland Nickel registered a donation of
$290,000 to PUP on December 31 and gave $15.2
million and $5.9 million in
the 2013-14 and 2014-15
financial years, respectively.
In the months after the
2013 Coalition election
win, Mr Palmer was perhaps the most powerful
political figure in Australia

after then Prime Minister
Tony Abbott, with his bloc
of three crossbench votes
critical to the passage of
any government bill opposed by Labor and the
Greens.
But Mr Green said Mr
Palmer was very unlikely
to even retain his own
seat of Fairfax on the Sunshine Coast if he stands
again and the party’s only
chance of success would
be if the PUP leader ran for
a Senate seat in Queensland.
In August, Fairfax Media
revealed Mr Palmer was
weighing up a switch to
the Senate after moving to lock in a powerful preference swap deal
with crossbenchers David
Leyonhjelm of the Liberal Democratic Party and
Family First’s Bob Day.
Mr Druery, the so-called
“preference whisperer”,
said recent byelections
highlighted the waning appeal of PUP.
The party pulled a paltry
0.5 per cent of the primary
vote in North Sydney and
its vote more than halved
to just 3.1 per cent in the
WA seat of Canning despite having pulled the socalled “donkey vote” position at the top of the ballot
paper.
“I don’t believe Clive’s
money will be enough
to win him a seat. He will
need to be very clever if
he is to be successful,” Mr

Druery said.
A spokesman for Mr Palmer could not be reached.
Queensland Nickel, owned
wholly by Mr Palmer, was
placed into voluntary administration but managing director Clive Mensink,
who is Mr Palmer’s nephew, said he was confident
it would trade its way back
to health.
Amid trouble on other
business fronts, including
a long-running legal dispute with his Chinese partners in an iron ore project
in WA, Mr Mensink has
called the PUP leader a
“hero” for staking $2.5 million of his personal wealth
to pay nickel workers before Christmas.
Once regularly referred to
as a “billionaire”, in January last year Mr Palmer
fell out of the Forbes top
50 business rich list.
That means his estimated
wealth had fallen below
$690 million.
Plunging commodity prices
further eroded his fortune in
2015 and it was reported in
December that he has been
forced to sell two private
jets while two others he
owns sit idle in Brisbane.
Treasurer Scott Morrison
on Monday questioned Mr
Palmer’s handling of the
Queensland Nickel issue.
“Clive has a lot to answer
for up there,” he said.
“Asking the Queensland
or even the federal government to bail him out is a bit
rich.”
Opposition Leader Bill
Shorten said it didn’t matter if the company was Mr
Palmer’s or Prime Minister
Malcolm Turnbull’s. “I want
to be reassured that the
entitlements are there for
the workforce,” he said.
Despite expressing concern for the workers involved, he said he did not
think it was “automatically” the government’s role
to bail out uncompetitive
businesses.

‘Pick up’ instructor Jeff ‘Jeffy’ Allen has Australian visa cancelled

Banned: ‘Pick up artist’ Jeff Allen. Photo: via Change.org

Immigration Minister Peter
Dutton Photo: Andrew Meares

Angry protesters voice
their outrage as dozens of young men under police escort leave
a cancelled Southbank
seminar by controversial pick-up artist Julien
Blanc.
A US man who had come
to Australia to hold seminars on how to “pick up”
women has had his visa
cancelled on character
grounds.
Immigration
Minister
Peter Dutton has announced that the Immigration Department
had found the man was
“without
legitimate
cause to be here” and
did not meet Australia’s
character test.
This follows an online
petition, amassing more
than 60,000 signatures,
calling on Mr Dutton
and Prime Minister Malcolm Turnbull to cancel
the visa of “executive
coach” Jeff “Jeffy” Allen.
Mr Allen is associated
with the group, Real Social Dynamics, which
planned to host seven
free events in Australia
this year, between January and April.

Video footage posted
online shows Mr Allen
joking about his “rape
van” and using foul
and abusive language
towards women. His biography states his “particular area of expertise
is scoring threesomes”.
“When you look at some
of the information that
these guys are promoting, it’s pretty repugnant
to say the least,” Mr Dutton told Sky News.
Real Social Dynamics
has previously been associated with advocating
violence against women
in order to seduce them.
In 2014, another Real
Social Dynamics instructor, Julien Blanc,
had his Australian visa
cancelled following public protests. Mr Blanc
has also been forced to
issued a public apology
in the wake of images
that showed him choking women.
He currently hosts seminars on “how to suck
girls into your sex-worthy reality” and “how
to destroy her ‘bitch
shield’”.
Mr Dutton said that after asking his department to review the latest
Real Social Dynamics
case, “a person associated with this particular movement has had
his visa cancelled. The
person’s already out of
Australia anyway”.
Real Social Dynamics
had previously removed
its Australian seminar
dates from its website.

Page 36

Saturday 23 January 2016

2016  كانون الثاني23 السبت

36 صفحة

NEWS

Treasurer Scott Morrison calls cool
heads over volatile Chinese economy

Pain and progress: how Australian forces are doing
things differently in Iraq

Treasurer in his Sydney electorate office. Photo: Wolter Peeters

Treasurer Scott Morrison
has broken his holiday silence to call on people to
keep a “cool head” about
the Chinese economy,
saying Australia was in a
solid position despite recent global turmoil.
In his first major interview
for 2016, Mr Morrison
said doubts about the
Chinese economy - which
have seen the Australian
stock market plunge to a
two-and-a-half-year low were “not unanticipated”.
“This is a time for just
being, I think, very cautious,” he told Sky News
on Monday.
“Globally there is volatility. But the fundamentals
of the Australian domestic economy I think are
very sound.”
The Treasurer also suggested that changes to
the GST were still on the
table, as the government
prepares tax reform options ahead of the next
federal election.
“Changing the tax system is one of the biggest
opportunities we’ve got
to ensure that we can
grown the economy more
strongly,” he said.
“Of course we’re looking
at all the various options
that are available to us.”
When pressed, he would
not say whether the government needed to get
reluctant state governments on side in order to
raise the GST or whether
it could seek a mandate
direct from voters.
“We’re working consultatively with the states,”
he said. “But the ultimate
arbiter on these things is

the Australian people.”
He downplayed reports
that the government was
considering two major
reform options, with only
one including a boost in
the GST.
“I’m not about to comment on media speculation,” he said.
Opposition leader Bill
Shorten said a GST increase was the “exact opposite” of what Australia
needed at the moment.
Speaking to reporters in
Melbourne on Monday,
Mr Shorten said people
needed to feel like they
could go out and spend
and invest.
“Stop talking about a 15
per cent GST,” he said.
Mr Morrison also dismissed reports that he
has privately been advocating for an election
early in 2016.
He said he had “no idea”
where the suggestion had
come from.
“We’re governing. That’s
what we’re doing.”
Prime Minister Malcolm
Turnbull has said he expects an election to be
held around September
or October.
Education Minister Simon
Birmingham also told Sky
News on Monday that he
expected the government
to run full term.
Labor frontbencher Michelle Rowland said the
opposition needed to be
ready for an election at
any time, while Mr Shorten called on the government to “stop worrying
about yourselves and
when you want to have an
election”.

Turnbull meets with troops during breakfast at Camp Baird in the Middle East. Photo: Alex Ellinghausen

Australian and New Zealand
soldiers train Iraqi fighters
fresh from the front line.
Camp Taji, Iraq: Regimental
sergeant majors are known
for shouting and putting the
fear of God into young soldiers.
Warrant Officer Class One
Mark Retallick is doing
things a little differently,
as he takes Iraqi troops
through rifle-range practice
on the massive Camp Taji
base north of Baghdad.
Your hopes can be dashed
on a daily basis
When one soldier puts five
rounds from his newly issued M-16 into the bullseye
– a dramatic improvement
on his earlier efforts – Warrant Officer Retallick grabs
him in a bear hug.
“We’ll be calling you Carlos
Hathcock,” he says, referring to the legendary US
Marine sniper of the Vietnam
War.
He’s gentle, patient and encouraging with his students,
often speaking to them in
smatterings of Arabic.
“They’re good people. They
want to learn,” he said afterwards.
Almost everything has to
be done differently here at
Taji, where Australian and
New Zealand forces are trying to help get the Iraqi army
back on its feet after its morale-sapping defeats at the
hands of the brutal Islamic
State terror group in 2014
and 2015.
Yelling won’t help. Nor will
talking down to the Iraqis,
however frustrating they
might be at times.
The picture that emerges at
Taji, where about 300 Australians and 100 Kiwis are

training the local forces, can
best be described as steady
but slow progress.
Somewhere down the track
lies the daunting task of
driving the militants out of
their Iraqi stronghold of Mosul – a battle expected to be
long and bloody.
On Saturday morning under
a sky filled with circling black
crows, members of the 2nd
battalion of the Iraqi army’s
71st brigade went through
live-fire marksmanship and
combat exercises.
The battalion is about half
the strength in number that
its New Zealand trainers
were expecting that day.
But that’s better than the afternoon group of trainees,
who don’t make it to the
range at all, because they
couldn’t get transport.
“Your hopes can be dashed
on a daily basis,” Australian Lieutenant-Colonel Jim
Hammett, who commands
the Anzac training teams,
said.
“The trainers of ours – they
do have the rollercoaster of
emotions. They will come
back one day imbued with
professional pride at the
performance of their battalion and then the next day
their battalion will not have
turned up, because there’s
been an emergency public
holiday.
“A degree of attitudinal flexibility is required.”
The Anzac trainers are teaching the Iraqis everything
from basic marksmanship
and tactics to leadership and
laws of warfare.
The expectations are modest and realistic. On one
section of the range, the
soldiers practised clear-

ing a room, moving in pairs
through doorways, covering
each other, shooting enemy
targets.
When they messed up, they
were given polite but firm
criticism.
One Kiwi said establishing
a good relationship at the
start had been crucial to the
effectiveness of the training.
[Under rules set by the New
Zealand government, its soldiers cannot be identified.]
Asked whether he thinks
the training is sinking in, he
pauses and answers: “Some
days it sinks in. Other days,
you can see nothing sinks
in. You know you’re losing
them when they start to play
with their phones and then
they just wander off.”
Another Kiwi trainer said:
“You might get 30 minutes,
then you have to have a
break.”
But experience has taught
the Anzac trainers that certain techniques work on the
Iraqi soldiers, who are often
known as “Jundis” – a rough
equivalent to the Australian
“Digger”.
“Put a competition in and
these guys will go nuts,”
Captain Gareth Rochester,
who heads one of the training teams, said.
“Day one it was stripping
and assembling an M-16.
They love competition.”
The Iraqis also love awards
and certificates.
“It doesn’t mean a great deal
to us, but you’ll see a Jundi
pull out a Jundi-of-the-week
certificate from 12 months
ago that he was awarded by
another training team and
he carries that with pride ...
these guys really love it. It
means a big deal to them.”

On Saturday, a group of
young Jundis resting broke
into spontaneous song,
dancing and singing a love
song that morphed into a
war chant against IS.
The maddening contradiction is that for all the seeming apathy and clowning at
times, Iraq’s rending violence is more real for these
soldiers than for anyone.
The 71st Brigade has already fought IS around Ramadi. And they will fight
again, probably soon.
“Most of these guys have
seen more fighting that anyone,” Captain Michael Baker,
who was mentoring on the
rifle range on Sunday, said.
“There is not a single person
who has not been touched by
conflict. But for them there is
this ‘Isha’allah’ [God’s will]
attitude. The harsh reality is
that the value of life is seen
very differently.”
One explanation many Anzacs give for the Iraqis’
sometimes short attention
spans is that they have
been training now for more
than 12 weeks and they’re
champing at the bit to fight.
Indeed, the Jundis from the
71st Brigade talked of revenge for lost comrades,
hatred for IS and a readiness
to fight.
“They use many dirty tricks.
We do not care for that,”
Sergeant Major Osama Sabah, of 1st company, said.
“Our army is not like that.
We have patience, we have
courage. We’ll drive them
out.”
He goes on to talk of what he
has practised with the Anzacs about using arrowhead
formations in open terrain
and file formations in urban
warfare.
Every Anzac, bar one privately, believed the Iraqis
were improving. And they
would be better placed for
major looming battles such
as Mosul.
The most promising thing
was the improvement in the
Iraqis’ confidence, Captain
Rochester said.
“Are we getting them ready?
Yes. As fast as we’d like?
Probably not. But we can
see progress.”
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Liberal councillor’s attack on Malcolm Turnbull inflames
factional tensions

Tony Abbott with Fiona Scott during the election campaign in 2013.

Simmering factional tensions in the NSW Liberals
over federal preselections
are being stoked by an
email campaign to party
members attacking Prime
Minister Malcolm Turnbull
and ruing the departure of
Tony Abbott.
Senior Liberal figures are
watching with growing
outrage as Penrith councillor and party member
Marcus Cornish distributes his email in a campaign so far covering
the seats of Lindsay, Mr
Abbott’s seat of Warringah, Mr Turnbull’s seat
of Wentworth and Bennelong.
It is understood disciplinary action against
Cr Cornish for what may
be the misuse of official
membership lists is being
explored by some on the
Liberal party state executive.
Cr Cornish is aligned to
the party’s right faction,
which is engaged in early
skirmishes with left faction members over federal
preselection for seats held
by right wingers in Hume,
Mackellar and Hughes
and also the NSW Senate
ticket.
In an email titled “Liberal
party values”, Cr Cornish
writes that in Mr Turnbull’s
government “there has already, quietly, been major
policy changes that most
would consider more Labor than Liberal”.
“Our sovereignty has been
signed away at the United
Nations by Malcolm Turn-

bull, [foreign minister] Julie Bishop and [defence
minister] Senator Marise
Payne,” he writes.
“Now UN laws override
Australian laws thus dictating what countries our
refugee and immigration
intake come from.”
“Former Prime Minister
Tony Abbott agreed to
take in 12,000 persecuted
minority refugees, mostly
being Christian. Malcolm
Turnbull has already
changed that to being
12,000 mostly Muslims,
who clearly do not assimilate to the Australian way
of life and our laws,” he
says.
(Mr Abbott denied Christians would be given preferential treatment, saying:
“It’s those who can never
go back that we’re focused on.”)
Cr Cornish goes onto
“strongly question the
Liberal Party’s direction
in regard to conservative
values”.
“It currently shows little
difference with the aims
and objectives of the Labor Party, that being the
removal of religion and replacing it with government
founded [sic] tolerance of
everything, climate control, over control of our
everyday life and the erasing of our heritage and
way of life through wanting to change our flag
and changing our head
of state to a corruptible
President,” he says.
Cr Cornish also attacks
Lindsay MP Fiona Scott

over last year’s leadership change that saw Mr
Turnbull become prime
minister.
“Fiona Scott was only
elected due to the hard
work and support of Tony
Abbott,” he writes.
“His many campaign visits
to Lindsay along with his
‘sex appeal comment’ got
Fiona just over the line,
only to have her stab him
in the back for his hard
work and party loyalty.”
Cr Cornish has been approached for comment.
Meanwhile, Liberal fighting is set to explode in
the seat of Hughes, where
Sutherland Shire councillor Kent Johns is preparing to challenge incumbent Liberal MP Craig
Kelly.
Supporters of Mr Kelly, a
right winger, are predicting Cr Johns, from the
left, will be embarrassed
when he is required to
give evidence in court in
an apprehended violence
order matter involving the
state MP for Holsworthy,
Melanie Gibbons.
The February 29 hearing will examine allegations that a member of the
Moorebank branch, Jose
Stojcevski, yelled “I’ll kill
you” at Ms Gibbons during a meeting in October
last year.
Mr Stojcevski’s lawyer
has previously dismissed
the allegation as “unfounded, frivolous and
vexatious”.
But the hearing will come
shortly after the close of

nominations for the seat
on February 19 and amid
the preselection process.
Cr Johns said he could
not comment on a court
matter.
As well, later this month
a supporter of Mr Kelly,
Liverpool councillor Peter Ristevski, is facing a
Liberal Party disciplinary
hearing.
On January 29, Cr Ristevski - president of the
Moorebank branch - will
be given 10 minutes to
argue before the state
executive why he should
not be suspended over a
radio interview he gave
last November.
During the interview, Cr
Ristevski mentioned Ms
Gibbons’ 2012 conviction for failing to lodge
election donation returns,
for which she was placed
on a 15-month good behaviour bond.
Cr Ristevski also mentioned a brawl over the attendance at a party fundraiser for Ms Gibbons
of his friend, convicted
criminal Tony “The Falcon” Atanasovski.
Cr Ristevski said in the
interview that Atanasovski disputed claims that
party officials had torn up
his credit card payment
at the fundraiser and said
the party had in fact accepted his contribution.
He said this “could open
up a can of worms for [Ms
Gibbons]”.
The Liberal Party has
since sent a $160 cheque
to Atanasovski - effectively returning his donation, which it claims was
never processed.
Atanasovski has referred
the matter to the NSW
electoral commission,
saying the party breached
funding laws by not issuing him a receipt.
It has asked the commission to investigate Ms
Gibbons over the fundraiser. The commission is
conducting a preliminary
review.
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ABC should provide local television
news: Warren Truss

Nationals leader Warren
Truss has backed sweeping changes to the charter and board structure of
the ABC, while calling for
the public broadcaster to
be forced to air television
news services in regional areas as well as radio
broadcasts.
Mr Truss, currently serving
as acting prime minister,
also said he would push for
local content requirements
for commercial television
networks to be included
as part of a forthcoming
deregulation of the media
sector.
Communications Minister
Mitch Fifield is preparing
changes to media ownership regulations, which is
likely to include scrapping
the 75 per cent “reach”
rule for television broadcasters and the “two out
of three” rule banning
companies from owning a
television network, radio
station and newspaper in
the same market. Abolishing the reach rule would
allow major television networks to take over regional
broadcasters and create
national networks.
Nationals MPs are pushing for a new “local presence” requirement to be
introduced for regional
broadcasters to ensure
they continue filming news
stories in their local communities. The idea has
alarmed some regional TV
networks, which see it as
overly onerous.
The media ownership debate has also intensified
focus on the ABC’s role in
regional communities.
“The Nationals are very
keen to ensure that there
is a local presence and
that the privilege of having access to spectrum
carries with it an obligation to serve the whole of
the country or to serve,in
particular, the licence area
and that obviously does involve local news services,”
Mr Truss said.
“We don’t care particularly
who owns the stations,
we just want there to be a
commitment to deliver lo-

cal services and to deliver
them in an effective way.”
Mr Truss said it was “odd”
that the ABC is not required to provide television
news services to regional
communities.”I think the
ABC should have a presence in regional communities that is capable of delivering not just radio news
services but also television
news services,” he said.
“That would certainly enrich the variety and the
capacity of local communities to be well-informed
about what is happening in
their areas.”
The ABC airs state-based
television news services
each evening filmed in that
state or territory’s capital
city.
Mr Truss said he “strongly” supports elements of
a private members bill by
Nationals Senator Bridget
McKenzie aimed at making
the ABC less focussed on
the capital cities.
Senator McKenzie’s bill
would require the ABC
board to include two
members living outside
the major cities and the
broadcaster’s charter to
be amended to include a
commitment to regional
Australia.
The ABC would also be
required to broadcast at
least five radio bulletins a
day consisting mostly of
local news.
Senator Fifield on Wednesday the proposals were not
official government policy
but he was happy for Coalition MPs to “float ideas”
on improving the ABC.
He said local content requirements for regional
broadcasters would be
a key part of the government’s media reform package.
“There are many regional
TV providers who actually
present local news and local content in excess of
their license requirements
so we would want to see
in any legislative package
mechanisms to ensure that
local content is protected,”
Senator Fifield told Sky
News.
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Claims Tony Abbott plans to return as prime minister are ‘fanciful’ Tony Abbott told Forestville branch he wanted to
any quarter, that there will stay in politics back in December
Tony Abbott is not plotting a return to the prime
ministership and suggestions to the contrary are
“fanciful”, according to
his spokesman.
Mr Abbott has not yet announced whether he will
stand again for his seat of
Warringah, though there
is growing expectation in
Liberal ranks that he will
run again.
The Daily Telegraph
claimed on Wednesday
the former prime minister
turned humble backbencher was being urged by his
former chief of staff, Peta
Credlin, to stand again for
Parliament in the hope of
returning to the Lodge one
day.
It further claimed that Mr
Abbott had been told by
former prime minister
John Howard and cabinet
secretary Arthur Sinodinos to pull his head in and
stop criticising the Turnbull government.
But Mr Abbott’s spokesman said of the claims
that “the whole thing is
fanciful”.
Despite that denial - and
much like former prime
minister Kevin Rudd, who
spent years agitating from
the backbench before finally tearing down Julia
Gillard - Mr Abbott does
have a core group of conservative supporters and
allies in the Liberal party
room.
And similarly, there are
MPs who believe that the
times will once again come
to suit Mr Abbott, as they
did his political hero Winston Churchill, who spent
years in the wilderness.
Mr Abbott’s supporters
include former defence
minister Kevin Andrews,
former industrial relations
minister Eric Abetz and a
group of MPs who meet
for regular lunches in the
so-called “monkeypod”
room.
Preselection opened for
22 Liberal-held seats
across NSW on Tuesday,
with a host of other MPs

Tony Abbott has yet to announce
whether he will recontest his seat
in this year’s election. Photo: Alex
Ellinghausen

including Bronwyn Bishop, Philip Ruddock, Craig
Kelly, Angus Taylor, Bill
Heffernan and Concetta
Fierravanti-Wells under
varying degrees of pressure to retain their seats
- despite Prime Minister
Malcolm Turnbull throwing his support behind incumbents.
Mrs Bishop has made
clear she intends to contest the next election, and
is expected to face a preselection challenge, while
Mr Ruddock and Senator
Heffernan are yet to make
clear whether they intended to go around again.
Innovation Minister Christopher Pyne brushed off
concerns about “infighting” over preselections.
Noting he defeated a sitting Liberal member (Ian
Wilson) to be preselected
for his Adelaide seat in the
early 1990s, Mr Pyne said,
“that is part of the democratic competition that is
the Liberal Party”.
“We don’t decide our preselections in smoke-filled
back rooms like the Labor
Party does,” he told reporters on Wednesday.
“In preselections, especially after redistributions,
there is always a robust,
democratic competitive
process. The dust will settle and life will go on.”
When asked if he thought
Mr Abbott would return as
prime minister, Mr Pyne
replied that the party had
an “excellent Prime Minister in Malcolm Turnbull”.
“There is no suggestion at
all within the Coalition, in

be a change to our leadership.”
And acting Prime Minister
Warren Truss said that Mr
Abbott had made a substantial contribution as
leader but everyone must
respect the fact Mr Turnbull is now Prime Minister.
“[Mr Abbott] has a substantial legacy, he deserves to be honoured
and respected...but Malcolm Turnbull is the prime
minister now, he is the
leader of the Liberal Party,
therefore the leader of the
government, he is also
entitled to the support of
his party, everyone needs
to respect the fact that he
is the leader and we move
on,” he said.
“There have been occasions when leaders have
come back, but what we
all need to do now is back
Malcolm Turnbull.”
He said it was a matter for
individual MPs such as Mr
Abbott and Mrs Bishop
whether they would contest the next election.
And on his own future Mr Truss is widely tipped
to announce his retirement before the next election - the Nationals leader
said he would not anoint
Barnaby Joyce or any
other National as his successor.
“I don’t think it’s appropriate for one leader to
anoint another, I have a
great respect for Barnaby,
I’m sure he could do a
very good job but it will be
a matter in the end for the
party room,” he said, adding that others MPs such
as Michael McCormack
could lead his party, too.
“Michael McCormack has
a great deal of talent but
so do others in our leadership team.”
Resources Minister Josh
Frydenberg similarly dismissed suggestions of an
Abbott comeback.
“I don’t think that’s going
to happen,” he told Sky
News.

Former prime minister
Tony Abbott told supporters in his local Forestville branch that he
was leaning towards
staying in politics more
than a month ago.
Fairfax Media has been
told by people who attended the pre-Christmas
drinks for rank and file
supporters that Mr Abbott and his wife Margie,
who is a member of the
branch, both attended
the meeting and were in
good spirits.
One Abbott supporter
who attended the event
said that Mr Abbott “certainly gave the indication
that he thought he wanted to continue to make a
contribution to Australia
and the best way of doing
it was as an MP”.
“He also said he had to
speak to Margie, and
Margie then joked that
they hadn’t had the conversation yet.
“The clear impression
given was that he should
stand and would stand.
And the views reflected
by his local constituency
is we all support, very
strongly support, his
standing again as Member for Warringah. That’s
not to say people want
him back as PM necessarily but he represents
an important cohort in
the Liberal Party.”
This account of events
has been confirmed by
others familiar with discussions at the meeting.
After losing the leadership of the Liberal Party
and the prime ministership last year, Mr Abbott
said he would spend time
over Christmas pondering his political future.
The comments to his
branch members and
supporters are a clear indication that Mr Abbott is
likely to remain in politics
beyond the 2016 election
and on in to the future.
The NSW branch of the

Liberal Party opened preselection for 22 seats
held by Liberal MPs, including Mr Abbott, on
Tuesday and the former
prime minister’s decision
about his future is eagerly anticipated.
Supporters and allies of
Mr Abbott in Parliament
are keen for the former
prime minister to remain
in politics, believing he
has a significant contribution still to make, but
Liberal moderates and
supporters of the man
who deposed him, Malcolm Turnbull, are wary
that he may continue to
destabilise his successor on issues such as
national security.
And contrary to a report
in a News Corp newspaper on Wednesday, a
confidant of Mr Abbott’s
former chief of staff, Peta
Credlin, told Fairfax Media that she had not been
encouraging the former
leader to remain in Parliament in a bid to ultimately snatch the prime
ministership back from
Mr Turnbull.
In fact, the confidant said,
Ms Credlin was doing the
opposite but “he [Abbott]
is thinking about it still
and, on balance, he is
likely to stay”.
Acting Prime Minister
Warren Truss said on
Wednesday that Mr Abbott had made a substantial contribution as leader
but that “Malcolm Turnbull is the Prime Minister
now, he is the leader of
the Liberal Party, therefore the leader of the
government, he is also
entitled to the support
of his party, everyone
needs to respect the fact
that he is the leader and
we move on.
“There have been occasions when leaders have
come back, but what we
all need to do now is
back Malcolm Turnbull.”
He said it was a matter

for Mr Abbott - and indeed, other MPs such
as former speaker Bronwyn Bishop - to decide
whether to contest the
next election.
Innovation Minister Christopher Pyne brushed off
concerns about “infighting” over preselections.
Noting he defeated a sitting Liberal member (Ian
Wilson) to be pre-selected for his Adelaide seat in
the early 1990s, Mr Pyne
said: “That is part of the
democratic competition
that is the Liberal Party.
“We don’t decide our
preselections in smokefilled back rooms like
the Labor Party does,”
he told reporters on
Wednesday.
Several MPs including
Mrs Bishop, Philip Ruddock, Craig Kelly, Angus
Taylor, Bill Heffernan
and Concetta Fierravanti-Wells are under varying degrees of pressure
to retain their seats - despite Mr Turnbull throwing his support behind
incumbents.
Mrs Bishop has made
clear she intends to contest the next election, but
could face a preselection
challenge. Mr Ruddock
and Senator Heffernan
are yet to make clear
whether they intend to go
around again and there is
a growing expectation in
the party that both men
could retire.
Despite talk of a civil war
in the NSW Liberal Party,
it is now looking increasingly likely that deals will
be struck to keep keep
Mr Taylor, Mr Kelly and
Senator Fierravanti-Wells
in place.
Mr Abbott and Ms Credlin were contacted for
comment.
Earlier on Wednesday,
a spokesman for Mr Abbott said it was “fanciful”
to suggest he was plotting a return to the prime
ministership.
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Wishing
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وسعادة
Happy Australia Day
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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المــرياج

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

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

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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:

