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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

شهران على أزمة النفايات... واحلراك الشعيب يكرب ككرة الثلج

صرخة »إلنقاذ وسط« بريوت  وغدا األحد تظاهرة جديدة
أمس   النفايات  أزمة  طوت 
الثاني  شهرها  االول 
التداعيات  تصاعد  وسط 
اليت  السلبية  الشديدة 
فجرتها، واليت كان انطالق 
املدني  االحتجاجي  التحرك 
برزت  وإذ  نتائجها.  أبرز 
مالمح  االخرية  االيام  يف 
للشروع  متقدمة  حماوالت 
يف تنفيذ خطة وزير الزراعة 
أكرم شهيب بعد تعديالت 
التحرك  بدا  عليها  طرأت 
يف  ماضيا  االحتجاجي 
وسيكون  حمطاته،  تصعيد 
جديدا  موعدا  املقبل  االحد 
مع مسرية دعت اليها »جلنة 
متابعة احلراك الشعيب« يف 
جسر  من  عصرا  اخلامسة 
برج محود  بريوت يف  نهر 

وصوال اىل ساحة النجمة.

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

مواكبة  مصادر  من  وعلم 
النفايات  خطة  لتنفيذ 
الوزراء  جملس  أقرها  اليت 

أن  املاضي  االربعاء 
جيريها  اليت  االتصاالت 
ستتوسع  املسؤولون 

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية
بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

خضار - فواكه - مسانة 
عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

ناشطات يف الحراك املدني يساعدن ناشطًا يف تفكيك خيم للمضربني يف اللعازرية أمس 
االول )ناصر طرابلسي(

أمس   »داعش«  تبنى 
انتحاريتني  عمليتني  االول 
خّلفتا  بغداد،  وسط 
واجلرحى،  القتلى  عشرات 
مكان  نفذت قرب  إحداهما 
يف  األسبوعية  التظاهرات 

ساحة التحرير.

بيان  يف  التنظيم  وأعلن 
انتحاري  العملية نفذها  أن 
فيما  ليث«،  »أبو  يدعى 

»داعش« يستبق التظاهرات بعمليتني انتحاريتني
التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

الروسية  اخلارجية  اعلنت 
دمشق  تدعم  موسكو  أن 
وحلماية  اإلرهاب  حملاربة 
كارثة  ولتفادي  الدولة 
يؤكد  والفروف  شاملة، 
أن فكرة حل مجيع قضايا 
الرئيس  إطاحة  عرب  سوريا 
بشار األسد وهٌم ويستحيل 

حتقيقها.
باسم  املتحدثة  قالت  فقد 
ماريا  الروسية  اخلارجية 

تدعم  موسكو  إن  زاخاروفا 
اإلرهاب  حملاربة  دمشق 
ولتفادي  الدولة  وحلماية 

كارثة شاملة.
بالدها  إن  تقول  واضافت 

مع  للتواصل  مستعدٌة 
حول  املتحدة  الواليات 
الذي  العسكري  دعمها 
السوري  للجيش  تقدمه 

موسكو تبدي استعدادها للتواصل مع واشنطن 
حول دعمها العسكري للجيش السوري

التتمة صفحة  31

تـهــنئة
نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد األضحى 

املبارك، أعاده اهلل على الجميع بالخري والربكات.
الهريالد

احلكومة  رئيس  قال 
بنيامني  االسرائيلية 
التعامل  جيب  إنه  نتنياهو 
مع مْلقي احلجارة والزجاجات 
أنهم  أساس  على  احلارقة 

إرهابيون.
نتنياهو  جاءوقف  فقد 
حكومته  إقرار  بعد  هذا 
احلي  الرصاص  استخدام 

اسرائيل تقر استخدام الرصاص 
احلي ضد رماة احلجارة يف القدس

التتمة صفحة  31

االطراف  كل  لتشمل 
والسيما منهم أولئك الذين 
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 يتقدم رئيس
 االتحاد

 الفيدرالي
 للمجالس
  االسالمية
(AFIC) 

Muslims Australia
الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية العربية 
عامة واالسالمية خاصة بمناسبة 

حلول عيد األضحى املبارك، 
أعاده اهلل على اوطاننا باألمن 

والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم 
واالزدهار، وكل عام والجميع 

بألف خري.

أضحى مبارك

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية 

مللبورن
االسـتاذ خليل عـيده

بأحّر التهاني من اجلالية العربية 

عامة واالسالمية خاصة مبناسبة 

حلول عيد األضحى املبارك، اعاده اهلل على اجلميع باخلري 

واليمن والربكات.. وكل عام واجلميع بألف خري.

أضحى مبارك



Page 3صفحة 3     

لبنانيات

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

جملس  رئيس  استقبل 
عصر  سالم  متام  الوزراء 
اليوم يف السراي الكبري، 
وزير العمل سجعان قزي، 
لشؤن  الدولة  وزير  ثم 
نبيل  االدارية  التنمية 
دو فريج، فوزير الزراعة 

اكرم شهيب.
عراجي

واستقبل سالم وفدا من 
مزارعي القمح يف البقاع، 
عاصم  النائب  حبضور 
بعد  قال  الذي  عراجي 
اللقاء: »حتدثنا مع دولته 
وقضايا  مشاريع  يف 

 سالم استقبل قزي ودو فريج وشهيب وعرض مع وفد مزارعي القمح يف البقاع موضوع دعم القمح

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

australia.gov.au/jobactive 

Find the right fit

 jobactive 
 jobactive 

Advertisement

يتقدم
أصحاب محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه 
هوشر

والحاج حسني 
هوشر

من الجالية العربية 
عامة واالسالمية 

خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بحلول عيد 
األضحى املبارك، 
أعاده اهلل بالخري 

والربكة على 
الجميع.

أضحى مبارك

رأسها  على  عدة  زراعية 
موضوع دعم القمح. حنن 
نعرف أن وزارة االقتصاد 
كانت تستلم سنويا القمح 
من مزارعي البقاع وكان 
خالل  من  مقبوال  السعر 
السنة  هذه  لكن  الدعم، 
مع األسف ألسباب ميكن 
أن نتفهمها ال تريد وزارة 
تستلم  أن  االقتصاد 
القمح علما بأن هذا األمر 
منذ  املوازنات  يف  مقرر 
زراعة  لدعم  طويلة  فرتة 
لبنان وحتديدا  القمح يف 

يف منطقة البقاع«.

أضاف: »حتدثنا مع دولة 
املوضوع  بهذا  الرئيس 
االتصال  اىل  بادر  وهو 
بوزير االقتصاد والتجارة 
طرح  الذي  حكيم  االن 
القمح ب 150  سعر دمن 
أن  ألف لرية. لقد طلبنا 
يكون دعم الدمن ب 200 
الفا   150 سعر  ألن  ألف 
بالنسبة  خسارة  يشكل 

وقد  املزارعني،  اىل 
االقتصاد  وزير  كان 

متفهما«.
دولة  طرح  »لقد  وتابع: 
أخرى  مواضيع  الرئيس 
البقاع  منطقة  ختص 
تفهما  لديه  أن  وشعرنا 
الزراعية  املشاكل  لكل 
اليت يواجهها هذا القطاع 
الطريق  اقفال  من  بدءا 

بالظروف  ومرورا  الربية 
اليت  السيئة  املناخية 
أثرت على القطاع الزراعي 

بشكل عام«.
الوفد  »باسم  وختم: 
املستقبل  تيار  وباسم 
نشكر  البلديات،  واحتاد 
ونأمل  الرئيس،  دولة 
أن يعود دعم القمح كما 

الرئيس سالم مستقبال النائب عراجيكان يف السابق«. 
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احلريري  بهية  النائبة  اجتمعت 
يف جمدليون، مع فصائل منظمة 
وقوى  الفسطينية  التحرير 
حبضور  الفلسطيين،  التحالف 
البحث  ومت  الزيباوي،  عدنان 
االسرائيلية  االعتداءات  يف 
يف  واالوضاع  األقصى  على 

املخيمات.
وقالت احلريري: »القدس بكل 
والروحية  التارخيية  رمزيتها 
واالنساني،  العاملي  وتراثها 
تتعرض اليوم حملاولة اسرائيلية 
او  الرتاث  هذا  حملو  مكشوفة 
تزويره او تشويهه، ما يتطلب 
موقفا  الدولي  اجملتمع  من 
معامل  حلماية  وحازما  واضحا 
املدينة املقدسة من االعتداءات 
االسرائيلية، ويتطلب منا على 
استنهاض  العربي  املستوى 
اجل  من  مكوناتها  بكل  األمة 
احملافل  كل  يف  الضغط 
لردع  املتاحة  الوسائل  وبكل 
تهويد  خمططها  عن  اسرائيل 

األقصى،  وتقسيم  القدس 
األخوة  من  ذلك  يستدعي  كما 
درجات  اعلى  الفلسطينيني 
التضامن وحتصني ساحتهم يف 
الشتات  خميمات  ويف  الداخل 
واعادة  الوطنية  بالوحدة 
البوصلة والوجهة حنو  تصويب 
فلسطني ونبذ كل ما هو خارج 
فيما  الفلسطيين  االمجاع  عن 
يتعلق بأمن واستقرار املخيمات 

وال سيما خميم عني احللوة«.
العمل  »أولوية  على  وشددت 
تفعيل  خطوات  استكمال  على 
املشرتكة  األمنية  القوة  ونشر 
وتعزيز  احللوة  عني  خميم  يف 
االستقرار األمين فيه«، مؤكدة 
»التمسك بوكالة األونروا شاهدا 
حيا وحيدا على قضية الالجئني 
والنازحني الفلسطينيني وحقهم 
يف احلصول على اخلدمات اليت 
تقدمها تربويا وصحيا واجتماعيا 
او  تقليص  او  اجتزاء  دون 

ختفيض«.

 اجتماع لبهية احلريري مع فصائل منظمة التحرير

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

أسود  زياد  النائب  عن  صدر 
رأينا  »لقد  اآلتي:  البيان 
القوى االمنية البارحة، وحصدنا 
االدانة  يثبت  ما  املشاهد  من 
تلبية  عن  عجزها  على  للسلطة 
مطالب الشعب احملقة، وقمعها 
املطالبة  جملرد  وصبايا  شبان 
قصد  عن  املسلوبة  باحلقوق 

واملهدورة بالفساد.
السلطة  أيتها  يا  انتم  عبثا 
من  سنوات  امتداد  الفاجرة 
والصفع  والقهر  الغدر  تعلم 
وثقافة  احتالالت  مدارس  يف 
املوت، أنتم مدرسة يف الزحل 

والقتل والسفاهة، أنتم مدرسة 
والوقاحة  والفجور  العقم  يف 
آب  و9   7 يف  تعلمتم  فهكذا 

.2001
يف  يكون  ان  بالصدفة  ليس 
هذه احلكومة من تعلم يف تلك 
العليا  فالشهادات  املدارس 
اليد  ومد  والرقص  اخللع  يف 
مكاتبكم  جدران  على  معلقة 
الباهتة كوجوهكم الصفراء، مل 
وزيرين  باستقالة  املطالبة  تعد 
حكم  نظام  ادانة  بل  كافية، 
وحكام مسؤولني أقل ما يقال 

عنهم جبم«. 

 اسود: ندين السلطة العاجزة 
الداخلية عن تلبية مطالب الشعب احملقة وزير  عرض 

والبلديات نهاد املشنوق يف 
االول،  امس  بعد ظهر  مكتبه 
الفرنسية  اللبنانية  العالقات 
يف  اجلديد  فرنسا  سفري  مع 

لبنان مانويل بون.
فيها  مت  مناسبة  وكانت 
االوضاع  جململ  استعراض 
يف لبنان واملنطقة يف ضوء 

االحداث والتطورات اجلارية.

وزير الداخلية عرض التطورات مع سفري فرنسا

املرده«  »تيار  رئيس  عرض 
مع  فرجنيه،  سليمان  النائب 
ماسيمو  االيطالي  السفري 
ماروتي، التطورات الراهنة يف 

بنشعي،  يف  لقاء  يف  البالد، 
املكتب  عضو  فيه  شارك 
السياسي يف »املرده« الدكتور 

البري جوخدار.

فرجنيه استقبل السفري االيطالي يف بنشعي

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
احلزب  رئيس  الفتوى،  دار  يف 
النائب  اللبناني  الدميوقراطي 
وفد  رأس  على  أرسالن  طالل 
من  ووفد  السياسي  املكتب  من 
الدروز،  املوحدين  طائفة  مشايخ 
يف حضور علماء من دار الفتوى.

وقدم النائب أرسالن اىل املفيت 
كتابا يتضمن السجل االرسالني، 
بزيارة  اليوم  »تشرفت  وقال: 
اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  مساحة 
مبعية املشايخ االجالء وسررت جدا 
بكل ما مسعته من مساحته ان كان 
الشفافة،  مقاربته  مستوى  على 
الطاهرة،  النظيفة،  القيمة، 
الوحدوية،  العربية،  الوطنية، 
والصادقة ويف املسائل اللبنانية 
واإلقليمية والدولية، بل استطيع 
أن أقول إن مساحته عندما يتكلم 

يف  نعانيه  الذي  الوجع  على 
املستويني  على  ولبنان  املنطقة 
اخلاص.  واللبناني  العام  العربي 
على  يتكلم  ان مساحته  اعترب  انا 
الوطنيني  اللبنانيني  كل  وجع 
الشرفاء بل كل العرب وما يعانيه 

العرب اليوم من ازمات«.
الرؤية  وضوح  ان  واضاف: 
التحليل  وعمق  املوقف  وصالبة 
بكل  مساحته  به  يتمتع  الذي 
يف  كنت  ما  كل  اختصر  صراحة 
صدد ان اقوله له، ومل اشعر على 
االطالق يف كل اجللسة واملشايخ 
وكما  بيتنا.  يف  أننا  اال  االجالء 
مفيت  هو  املفيت  لسماحة  قلت 
مجيعا  فنحن  اللبنانية  اجلمهورية 
كمسلمني لنا ضلع فيه، وبالتالي 
الضلع  هذا  عن  متنازلني  لسنا 
ونبله  عاطفته  على  اشكره  ألحد. 

وصدقه وشفافيته.

دريان تسلم كتابا يتضمن السجل االرسالني

اللقاء  رئيس  إستقبل 
الدميقراطي النائب وليد جنبالط 
يف دارته يف كليمنصو السفري 
وجرى  هيل  ديفيد  االمريكي 

عرض للتطورات الراهنة.
احلرمني  خادم  اىل  ابرق  كما 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 
الذين  بالضحايا  معزيا  العزيز 
قضوا جراء سقوط الرافعة يف 

احلرم املكي.
جنبالط  تلقى  ثانية،  جهة  من 
التعزية  برقيات  من  عددا 
وحيد  الشيخ  بإستشهاد 
السفري  من:  أبرزها  البلعوس 
املصري حممد بدر الدين زايد، 
مشس  ابراهيم  السابق  الوزير 
العجزة  دار  مجعية  الدين، 

اإلسالمية وفاعليات.

إستقبل الرئيس جنيب ميقاتي جنبالط استقبل هيل وابرق اىل العاهل السعودي معزيا
اليوم،  يف دارته يف طرابلس 
سفري إيطاليا يف لبنان ماسيمو 
ماروتي، يرافقه قنصل إيطاليا 
سعدي  لبنان  يف  الفخري 

غندور.
»أنا  ماروتي:  قال  اللقاء  بعد 
ملدينة  االوىل  بزيارتي  سعيد 
طرابلس والشمال، ولقد حبثنا 
مع الرئيس ميقاتي سبل تعزيز 

العالقات اللبنانية االيطالية«.

من  بعدد  »تداولنا  أضاف: 
تتعلق  اليت  واملشاريع  االفكار 
بتفعيل احلركة االقتصادية يف 
طرابلس، والعالقات بني بلدينا 
عشرات  اىل  وتعود  تارخيية 
»يستمر  أن  وأمل  السنني«، 
مصلحة  فيه  ملا  التعاون  هذا 

البلدين«.
ايضا،  إلتقى  ميقاتي  وكان 
منشآت  عمال  نقابة  من  وفدا 

النفط يف طرابلس. 

ميقاتي حبث وماروتي يف تعزيز 
العالقات وإستقبل وفدا من نقابة عمال 

منشآت النفط يف طرابلس
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الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

تحت شعار »ما بينعسوا الحراس«
يدعو مكتب القوات اللبنانية سدني - 
اسرتاليا للمشاركة يف القداس اإللهي 
الذي يقام لراحة أنفس شهداء املقاومة 

اللبنانية وذلك نهار األحد الواقع يف ٢٠ 
أيلول ٢٠١5 الساعة الرابعة بعد الظهر 

يف كنيسة مار شربل بانشبول على 
العنوان التالي :

142 highclere ave Punchbowl .
الدعوة عامة.

قداس لراحة 
أنفس شهداء 

املقاومة اللبنانية

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
حارة حريك، بعد ظهر امس االول 
برئاسة النائب حممد رعد وحضور 

اعضائها.
إثر  بيان  يف  الكتلة  وأعلنت 
»عند  توقفت  أنها  االجتماع، 
تعانيها  اليت  الكارثية  االوضاع 
املنطقة العربية نتيجة ابتعادها عن 
وانزالقها  األم  املركزية  القضية 
وحروب  الدامية  النزاعات  حنو 
شرعت  اليت  الذاتي  التدمري 
االرهاب  عصابات  امام  االبواب 
اخلارجية،  والتدخالت  التكفريي 
اجملتمعات  تفكك  اىل  وادت 
وتقويض  اجليوش  واضعاف 
كله  ذلك  يتيحه  ما  مع  الدول، 
من فرص امام العدو اإلسرائيلي 
وانتهاكاته  عدوانه  يف  ليتوغل 
لألراضي  وتهويده  للمقدسات 
ومتاديه  احملتلة  الفلسطينية 
االقصى  املسجد  حرمة  هتك  يف 
املمنهجة  التخريبية  واهلجمات 
الباحات  فيها  يستبيح  اليت 
واملباني واملصلني ويعبث ختريبا 
واضطهادا واحراقا يف ظل صمت 

عربي ودولي مريب«.
»األعمال  وشجبت  ودانت 
االسرائيلية  العدوانية  االرهابية 
املسجد  حلرم  واالنتهاكات 
»الفلسطينيني  حيت  االقصى«، 
املرابطني على ثباتهم وتصديهم 
لتلك االعتداءات اآلمثة«، وتؤكد 
على »ضرورة احلفاظ على وحدة 
داعية  الفلسطينية«،  القوى 
اىل  مجيعا  واملسلمني  »العرب 
الشعب  مع  تضامن  محلة  أوسع 
العادلة  وقضيته  الفلسطيين 
خيار  ودعم  السخط  اعالن  واىل 
االسرائيلي  العدو  ضد  املقاومة 
وجوديا  خطرا  يشكل  الذي 
وتهديدا دائما لألمن واالستقرار 

يف املنطقة والعامل«.
وأوضحت أنها ناقشت »جمريات 
جلسات احلوار الوطين اليت تنعقد 
بري  نبيه  الرئيس  دولة  برعاية 
بني  احلوار  جمريات  وكذلك 
املستقبل«.  وحزب  اهلل  حزب 
املشاركة  »أهمية  على  وشددت 
االجيابية اجلادة والصرحية فيهما 
عملية  نتائج  اىل  التوصل  بغية 
بإعادة  تسهم  وطنية  وتفاهمات 
الدستورية  للمؤسسات  احلياة 
الضاغطة على  ومعاجلة املشاكل 

البالد واملواطنني«.
وقالت الكتلة يف بيانها: »أوال: 
هو  الرئاسي  الشغور  ملء  إن 

تنبغي  داخلي،  وطين  شأن 
مقاربته على اساس تقدير وطين 
سليم للمصاحل العليا للبالد بعيدا 

عن الرغبات أو التدخالت.
القوي  للمرشح  دعمنا  جندد  إننا 
الذي ميلك حيثية شعبية ومنهجية 
اطمئنان  رسالة  ويبعث  سيادية 
واىل  لبنان  يف  املسيحيني  اىل 
الشرق،  يف  عموما  املسيحيني 
جلسات  تسهم  ان  نأمل  وإننا 
اىل  بالتوصل  الوطين  احلوار 
للحيثيات  املتبادل  التفهم 
هذا  إلجناز  والظروف  واملعايري 
االستحقاق الدستوري مبا يضمن 
الشراكة  وحتقق  احلكم  استقرار 

فيه.
ثانيا: ان الناتج الطبيعي للرتدي 
الذي اصاب بنية الدولة اللبنانية 
سياسات  بسبب  ومؤسساتها 
حزب املستقبل وادارته للسلطة، 
هو هذا الفساد الفضائحي الذي 
وحذرنا  عليه  اعرتضنا  لطاملا 
فيه  التمادي  من  وتكرارا  مرارا 
وتداعياته  واعبائه  خماطره  ومن 
ينفع  ولن  والعباد،  البالد  على 
فساده  رمي  املستقبل  حزب 
احلقائق  حجب  يف  األخرين  على 
عن  املباشرة  مسؤولياته  عن 
املديونية  وعن  الرتدي  هذا 
اللبنانيني  افقرت  اليت  املالية 
الدولة وعن هدر املال  وأرهقت 
الفساد  ثقافة  وتعميم  العام 

واالفساد.
ان اللبنانيني الذين ضاقوا اليوم 
ذرعا بالفساد وشهروا احتجاجهم 
العام  للمال  املنظم  النهب  على 
ملشروع  املمنهج  التعطيل  وعلى 
الذي  من  جيدا  يعرفون  الدولة 
صادر الدولة وبنى يف احشائها 
منظومة متكاملة للفساد، وأصبح 
هيكلية  ورعايته  بفضله  هلا 
كذراع  وبدت  ومنهجية،  وبرامج 
مؤسسات  كل  داخل  له  ناعمة 
يستخدمها  وأجهزتها،  الدولة 
والبتزاز  عليها  سيطرته  إلحكام 
عيشهم  لقمة  يف  اللبنانيني 
ذلك  بأن  منه  توهما  وكراماتهم 
سياساته  مترير  عليه  يسهل 
والتنموية  واالقتصادية  املالية 
الدستور  جتاوز  عرب  اخلاطئة 
والثوابت الوطنية والتنكر للحقوق 
املشروعة للمواطنني، ثم اعتماد 
واالستقواء  واالستئثار  التفرد 

باخلارج.
لبنان  الذي شرف  اهلل  حزب  ان 
أدائه وترفعه  والعروبة بصدقية 
الذين  جماهديه  وبتضحيات 

 الوفاء للمقاومة: نأمل ان يسهم احلوار يف إجناز االستحقاق الرئاسي 
مبا يضمن استقرار احلكم والشراكة فيه

ليبقى  وأرواحهم  دماءهم  بذلوا 
جيسدون  سيد  وطن  للبنانيني 
فيه وعربه تطلعاتهم سيظل على 
اىل  السعي  يف  الثابت  موقفه 
يرتع  وقادرة  عادلة  دولة  بناء 
فيها فساد وال يأمن فيها جمرم 

أو مرتكب.
متاما  واضحا  بات  لقد  ثالثا: 
الغربي  التحالف  اكذوبة  أن 
قناعا  اال  ليست  داعش  ضد 
االدارة  تآمر  على  للتغطية  هشا 
االمريكية وحلفائها الغربيني ضد 
ودورها،  واستقرارها  سوريا 
مع  هؤالء  تواطؤ  انكشف  فيما 
يف  االقليمية  الدول  بعض 
وفصائل  داعش  استخدام 
االرهاب التكفريي االخرى إلحكام 
وفرض  سوريا  على  السيطرة 
ومصادرة  عليها  وصايتهم 
تقرير  يف  السوري  الشعب  حق 

مصريه.
ادانتها هلذا  الكتلة اذ تؤكد  ان 
تشدد  االقليمي  الدولي  التواطؤ 
االرهاب  مكافحة  أولوية  على 
واستخدامه،  دعمه  ووقف 
والشروع يف اعتماد حل سياسي 
عن  بعيدا  سوريا  يف  وطين 
شؤونها  يف  خارجي  تدخل  أي 

السيادية.
رابعا: ان االصرار على مواصلة 
االمريكي   - السعودي  العدوان 
يفضي  لن  وشعبه،  اليمن  على 
االستنزاف  أمد  اطالة  اىل  اال 
أخذ  الذي  باملأزق  واملراوحة 
اداء  يف  واضح  بشكل  يتبدى 
تزداد  فيما  السعودي،  النظام 
تسوية  اجناز  أمام  التعقيدات 
االستقرار  تعيد  مينية  سياسية 
اىل اليمن وتضع حدا جلرائم نظام 
آل سعود ضد االنسانية وللقتل 
الذي يستهدف  العبثي  والتدمري 
الدولة  وبنية  اليمين  الشعب 

واحلياة املدنية يف بالده.
جتدد  للمقاومة  الوفاء  كتلة  ان 
ادانتها هلذا العدوان الظامل من 
مظلومية  مع  وتضامنها  جهة، 
ثانية،  جهة  من  وشعبه  اليمن 
وحتميلها املسؤولية ايضا للدول 
ال  اليت  الدولية  وللمؤسسات 
املريب  الصمت  تلتزم  تزال 
جهة  من  العدوان  مع  والتواطؤ 
ثالثة، وتؤكد ان احلل السياسي 
ملنع  الصحيح  السبيل  هو  وحده 
واملتدحرجة  املتعاظمة  التداعيات 
البلدين  مصاحل  تهدد  اليت 
املنطقة  ومصاحل  والشعبني 

وشعوبها«. 

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
يف  القداس  انتهاء  بعد  الراعي، 
مركز  أمت  اليت  احلشود  القبيات، 
مار منصور التابع ملطرانية طرابلس 
يف  حديثا  املدشن  املارونية 
القبيات. ثم كانت له خلوة لبعض 

الوقت مع نواب عكار احلاضرين.
بعدها، انتقل للمشاركة يف املأدبة 
على شرفه  أقيمت  اليت  التكرميية، 
يف  الوادي«  »ديوان  مطعم  يف 
يف  بالقبيات،  احللسبان  وادي 
حضور النواب: هادي حبيش، خالد 
زهرمان، نضال طعمة، رياض رحال 
السابقني:  والنواب  حبيب،  وخضر 
حبيش  فوزي  ضاهر،  خمايل 
عكار  حمافظ  هاشم،  ومصطفى 
عماد لبكي، والقيادات والفاعليات 
والروحية  واألمنية  السياسية 
ورؤساء  والقضائية  والنقابية 

بلديات وكهنة.
إيلي  االحتفال  لعريف  كلمة  بعد 
من  لكل  كلمتان  كانت  سلوم، 
الياس  املونسنيور  حبيش  النائب 

الراعي
وختاما القى الراعي كلمة استهلها 
وتعبوا  جهدوا  الذين  »كل  بشكر 
شكر  كما  اللقاء«،  هذا  المتام 
املطران جورج بو جودة على مبادرته 
يف »اقامة هذا املركز االسقفي يف 
فعاليات  بالشكر  القبيات«. وخص 
القبيات من نواب سابقني وحاليني 
وال سيما النائب هادي حبيش على 
عاطفته وكلمته وقال: »عندما نأتي 
اىل عكار حنب لبنان اكثر الننا هنا 
نشعر حبب لبنان بكل قوتنا، فهذه 
خاصة،  والقبيات  العزيزة  املنطقة 
االمنية  وللقوى  للجيش  قدمت 
والدعم  العطاء  كل  تنوعها  على 

والتضحيات«.
من  الرغم  على  عكار  »يف  اضاف: 
كل احلرمان الذي تركته الدولة له، 
والعيش  والضيافة  الكرم  شاهدنا 
ان  اخالص  بكل  لكم  ونقول  معا، 
لبنان ال خوف عليه طاملا ان عكار 
هذا  فردوس  وهي  عرينه  هي 

البلد«.
هذا  على  حرصاء  »حنن  وتابع: 
اللبنان، لبنان العيش معا املسيحي 
امليثاق  لبنان  باملساواة،  املسلم 
ميزته  اليت  والصيغة  والدستور 

االوسط  الشرق  بلدان  كل  على 
وحكام  مجيعا،  حيرتمونه  الذي 
يشيدوا  من  اكثر  العربي  العامل 
بقيمة لبنان وموقعه ومتيزه وتفرده 
يقولون  الغربيون  احلكام  وكذلك 
بأن لبنان ارض احلرارة االنسانية، 
 - املسلم  الغين  العيش  وهذا 
سنة،   1600 عمره  الذي  املسيحي 
حضارة  خلق  ومسلمني،  مسيحيني 
االعتدال  امسها  مشرتكة  وثقافة 
حماطون  اننا  ولو  واالنفتاح، 
والتكفريية  االرهابية  بالتنظيمات 
هناك  اجلوهر،  تقتل  لن  هذه  لكن 
عند  امنا  عندنا  ليس  ولكن  خطر 
املسلمني،  من  املعتدلني  اخوتنا 
انكم  الغربي:  للعامل  قلناها  وحنن 
مع  فيه  تتعاطون  الذي  بالشكل 
هذا الشرق باذكاء احلرب وبارسال 
السالح واملال واملرتزقة والتحريض 
على احلرب امنا تهدمون شيئا حنن 
املسلمني  مع  كمسيحيني  بنيناه 
حترضون  من  وانتم  االعتدال،  هو 
بهذه الطريقة كل حركات التعصب 
تلعبون  امنا  انتم  ولكن  والتكفري، 
واالرهاب  العنف  وتعززون  بالنار 
تلعب  النار  كرة  بأن  وتعتقدون 
النار  كرة  لكن  منطقتنا؟  فقط يف 

عندما تفلت تلتهم كل الناس«.
كل  من  »بالرغم  الراعي:  واردف 
على  حنافظ  ان  نريد  حنن  شيء 
لكم  اتوجه  واني  هنا،  وجودنا 
ان  نريد  كأهل:  وخباصة  كشباب 
يف  اجلديدة  اجيالنا  على  حنافظ 
احلية  قوانا  اال خنسر  وعلينا  لبنان 
مستقبل  بأن  جيدا  تعرفون  وانتم 
ان حناول  علينا  بأوالدكم،  حياتكم 
يف  اجلديدة  واجيالنا  شبابنا  ابقاء 
هذا البلد والكنيسة تساعد واجملتمع 
خنلق  ان  علينا  والبلديات  االهلي 
فرص عمل لشبابنا نعطيهم اجملال 
بكرامة  بلدهم  يف  يعيشوا  كي 
حلني  ونصرب  نصمد  ان  ونستطيع 
ننحين  وان  الزوبعة،  هذه  انتهاء 
ولكن  الريح  وتعرب  العاصفة  امام 
على  احملافظة  وعلينا  ننكسر  لن 
ارضنا  اوالدنا، على  وجودنا وعلى 
اي  يقدم  اال  وندعو  بيعها  بدون 
لبناني على بيع ارضه ال املسيحي 
وال املسلم. انا ال يهمين املسيحي 
يهمين  ما  معي  يقيم  ان  الفرنسي 
معا،  نقيم  ان  اللبناني  املسلم  هو 

الراعي خالل مأدبة تكرميية يف القبيات: متضامنون مع املتظاهرين 
لكننا نريد التوجه اىل باب اساسي هو انتخاب الرئيس

االقرب  النهم  الفرنسي  قلت  وانا 
الينا«.

وقال: »ان الثقافة واحلضارة اليت 
كمواطنني  بنيناها  امنا  معا  بنيناها 
مواطن،  اي  حمل  حيل  ال  والغريب 
حرب  وكأنه  اليوم  حيصل  ما  وان 
عربنا  حنن  وحضارتنا  ثقافتنا  على 
واالن  التجربة،  بهذه  احلرب  وقت 
مع االسف تعرب فيها سوريا والعراق 
خيسرون  واليمن،  وفلسطني 
حضارتهم وثقافتهم وحنن مدركون 

ملا هو حاصل«.
الدول  كل  »ان  الراعي:  واضاف 
تقول اليوم بأنه يهمها محاية لبنان 
كل  وينادوننا  وكجمهورية  كدولة 
ومسيحيو  رئيسا،  ننتخب  ان  يوم 
اىل  يتطلعون  االوسط  الشرق 
مسيحيي لبنان كضمانة هلم، مبعنى، 
طاملا املسيحيون يف لبنان قادرون 
مع  العيش  على  حيافظوا  ان  على 
وباملساواة  نزاع  بدون  املسلمني 
وفق الدستور وامليثاق يعتربون ان 
وكما  للمستقبل.  مؤمنة  ضمانتهم 
الثاني يف  بولس  يوحنا  البابا  قال 
االرشاد الرسولي »هذا العيش معا 
املنظم بني املسيحيني واملسلمني 
الذي  الباب  هو سيكون  لبنان  يف 
سيدخل منه هذا العيش النموذجي 
اللبناني اىل العامل العربي من اجل 
خري العامل العربي« اذا، حنن ال ميكن 
لنا ان نتالعب بوطننا وال بتارخينا، 
السياسيني  كل  اىل  اتوجه  وهنا 
ال  حنن  االمة:  نواب  وخباصة 
نستطيع ان ننزع من بالنا ابدا ابدا 
للمسلمني يف  بالنسبة  لبنان  قيمة 
لبنان  قيمة  وال  االوسط  الشرق 
حيق  ال  يعين  للمسيحيني  بالنسبة 
لنا مبعرفة او بدون معرفة التالعب 
املسيحيني  مصري  به  مرتبط  ببلد 
العامل  االوسط ومصري  الشرق  يف 

العربي ايضا«.
اليوم  يكتبون  الغرب  »يف  وتابع: 
صراع  وعن  االديان  صراع  عن 
ويساعدون  واحلضارات  الثقافات 
اليوم  واملعروف  احلروب،  على 
السنة والشيعة، خراب  احلرب بني 
وحضارتهم  ثقافتهم  يدمر  ودمار 
حنن  العربية.  احلضارة  قيمة  وكل 
هذه  مثل  نقع يف  اال  التنبه  علينا 
والشرق  لبنان  يف  وعلينا  االمور 
عكس  دائما  نربهن  ان  االوسط 
الغرب،  يف  له  الرتويج  جيري  ما 
والعمل على تعزيز ثقافة العيش معا 
الديانات والثقافات  والتكاتف بني 
بالشعارات  نؤخذ  واال  واحلضارات 
كمثال  وهناك  هنا  من  تطلق  اليت 
»بدنا خنلص من هذا النظام » علينا 
ان نفكر وان حندد اين املشكلة«.

لالخوة  كلميت  اوجه  »هنا  وختم: 
املتظاهرين: حنن معكم متضامنون 
هذا  يف  انتفاضة  كل  ونبارك 
اجملتمع ولكننا نريد ان يتم التوجه 
انتخاب  هو  اساسي  باب  اىل 
تطالب  ان  اما  للجمهورية.  رئيس 
امر  النظام فهذا  بالغاء  التظاهرات 
خطري  كالم  وهو  قبوله  ميكننا  ال 
جدا وهدام دون ان يدركوا ذلك، 
اننا  املتظاهرين،  اتهم  ال  هنا  وانا 
خاصة  ونقدر  هلم،  حبنا  عن  نعرب 
ايام  عشرة  هلم  الذين  الشباب 
يبارك  اهلل  الطعام،  عن  مضربني 
بهم، ونقول هلم: انتم ابطال وان 
ليال  املتظاهرين  والشباب  الكبار 
عابرا  امرا  ليس  بريوت  يف  نهارا 
حنن  هلم  واقول  اتفق،  وكيفما 
لكم،  ومقدرون  متضامنون  معكم 
ولكن علينا ان نصوب باجتاه اهلدف 
وهو  االساسي  والباب  االساسي 
وبأسرع  للجمهورية  رئيس  انتخاب 

وقت«.
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لبنانيات
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شدد وزير الطاقة أرتيور نظريان 
مع  مشرتك  صحايف  مؤمتر  يف 
كهرباء  ملؤسسة  العام  املدير 
لبنان كمال احلايك على ضرورة 
»وضع اخلالفات السياسية جانبا 
لتحقيق مصلحة املواطن«، داعيا 
الرأي العام اىل »التمييز بني من 
يعمل ألجل املصلحة العامة ومن 

يعرقل ألجل مصلحة خاصة«.
يؤدي  أال  »جيب  أنه  اىل  ولفت 
وقف  اىل  حزبي  خالف  أي 
أن  معتربا  الكهرباء«،  مشاريع 
»غياب التخطيط للمدى املتوسط 
اىل  سيؤدي  للمشاريع  والبعيد 
الصعد  على  مشاكل  مواجهة 
اخلطط  تطبيق  ضرورة  مع  كافة 
للسياسيني  واحدة  رؤية  ضمن 
يف  تغيريها  وعدم  والقياديني 
كل عام من أجل ضمان مصلحة 

املواطنني«.
هناك  »سيكون  أنه  وكشف 
خدمة  يف  للطاقة  معمالن 
ثالث  وسيوفران  املواطنني 

ساعات إضافية من الكهرباء«.
اليت  املبالغ  »معظم  أن  وأوضح 
مت صرفها لتمويل املشاريع هي 
نسبة  وتبلغ  خارجية  مصادر  من 
املرصودة«،  املبالغ  من   %22
مشريا اىل ان 10 ماليني دوالر 

صرفت من اخلزينة فقط.
الكهرباء  مشاريع  »إن  وقال: 
مرحلة  يف  صعوبات  واجهت 
ان  اىل  لفت  انه  اال  التنفيذ، 
»الوزارة جنحت يف زيادة االنتاج 
19% يف املئة، وهذه التحسينات 
تأثرت بتداعيات االزمة السورية 

وزيادة الطلب على الكهرباء«.
أضاف: »نشهد يف اآلونة األخرية 

الطاقة  وزارة  على  كبرية  هجمة 
بينها  ومن  عدة  مواضيع  يف 
نرى  عليه  وبناء  الكهرباء،  قطاع 
العناوين  إيضاح  واجبنا  من  أن 
الذي  العام  الرأي  أمام  التالية 
الوقائع  عن  حلرفه  تضليله  يتم 

واحلقائق:
مشاريع  وشفافية  قانونية   -1

وزارة الطاقة واملياه.
2- أين صرفت املبالغ املرصودة 
بالقانون 2011/181 وماذا أجنزت 

وزارة الطاقة؟
3- الدعم املالي السنوي ملؤسسة 
الفيول،  لشراء  لبنان  كهرباء 

والبالغ ملياري دوالر.
مشاريع  وشفافية  قانونية  أوال: 

وزارة الطاقة واملياه:
إن ورقة سياسة قطاع الكهرباء 
الوزراء  عليها جملس  وافق  اليت 
وحلظ   2010 العام  يف  جمتمعا 
ملشاريع  الطوارىء  خطة  ضمنها 
إنتاج ونقل وتوزيع 700 ميغاوات 
وصدر القانون الربنامج 2011/181 
لتمويل تنفيذ هذه املشاريع من 
اجلميع.  مبوافقة  النواب  جملس 
إن هذه املشاريع قد مرت بكل 
وجملس  املناقصات  إدارة  من 
الوزراء والرقابة املسبقة لديوان 
درجات  بأعلى  ومتت  احملاسبة 
املهنية والشفافية وفق األصول 
كما  اإلجراء،  املرعية  والقوانني 
أشرف البنك الدولي على دفاتر 
قبل  من  املوضوعة  الشروط 
الصف  من  دوليني  إستشاريني 

األول هلذه املشاريع.
أما بالنسبة اىل عدم اللجوء اىل 
إجراءاتها  بسبب  فهو  الصناديق 
ال  اليت  الطويلة  عملها  وآليات 

 نظريان: خطة ممنهجة لضرب قطاع الكهرباء حتى االنهيار الكامل
احلايك: لدينا رؤية واضحة لكهرباء مستدامة حتتاج لتوافق سياسي

املستعجلة  الطبيعة  مع  تتناسب 
تضمن  ال  واليت  الطوارىء  خلطة 
ال  وهي  الشفافية  حال  بأي 
ختضع ألي مراقبة ضمن القوانني 

اللبنانية.
املبالغ  صرفت  أين  ثانيا: 
 2011/181 بالقانون  املرصودة 

وماذا أجنزت وزارة الطاقة؟
دوالر  مليون  و200  املليار  من 
املرصود يف القانون 2011/181 
بالرغم  إنه  نوضح  أن  يهمنا 
مت  لقد  العديدة،  العراقيل  من 
تلزيم سبعة مشاريع إنتاج ونقل 
رئيسية منها املشاريع املعروفة 
الذوق  يف  اجلديدة  املعامل  يف 
مت  ولتارخيه  عمار  ودير  واجلية 
املبالغ  من  فقط   %  28 صرف 
 330 يوازي  ما  أي  املرصودة 
مليون دوالر. علما أن معظم هذه 
خارجي  متويل  مصدرها  املبالغ 
اللبنانية.  اخلزينة  من  وليس 
اخلزينة  من  يصرف  مل  وبالتالي 
عشرة  سوى  لتارخيه  اللبنانية 
ماليني دوالر أي أقل واحد باملئة 
من املبلغ اإلمجالي املليار و200 

مليون دوالر.
واجهت  املشاريع  هذه  أن  كما 
صعوبات من نوع آخر يف مرحلة 
التنفيذ، منها توقف العمل ملدة 
الزوق  معملي  يف  أشهر  مثانية 
وزارة  امتناع  جراء  من  واجلية 
املال عن دفع مستحقات الشركة 
أي سبب، مما  دون  الدامناركية 
مالية  بغرامات  مبطالبات  تسبب 
جتاوزت 130 مليون يورو، وكذلك 
بتأخري يف تسليم املشروع جتاوز 
اللبناني  الشعب  وحرمان  السنة 
من ثالث ساعات تغذية إضافية 

إبتداء من سنة 2014. بالرغم من 
كل ذلك، إن معملي الزوق واجلية 
حتى   %90 حنو  بنسبة  أجنزا  قد 
اخلدمة  يف  وسيوضعا  تارخيه، 

خالل األشهر القليلة املقبلة.
وزارة  إجنازات  اىل  بالنسبة  أما 
الطاقة واملياه يف الفرتة املمتدة 
اجلدير  فمن  و2014،   2009 بني 
ذكره أن الوزارة جنحت يف زيادة 
اإلنتاج يف الطاقة الكهربائية بـ 
وتطوير  البواخر  جراء  من   % 19
عمار  ودير  الزهراني  معملي 
إمتصتها  التحسينات  هذه  لكن 
تداعيات األزمة السورية من جراء 
 % 33 بنسبة  الطلب  زيادة يف 
من  الطاقة  إستجرار  ونقص يف 

سوريا بنسبة 88 %.
السنوي  املالي  الدعم  ثالثا: 
لشراء  لبنان  كهرباء  ملؤسسة 

الفيول والبالغ ملياري دوالر:
أرقاما  التداول  يف  مسعنا  لقد 
قطاع  يف  إنفاق  عن  متضاربة 
متسائلني  باملليارات  الكهرباء 
اإلنفاق؟  هذا  لقاء  الكهرباء  أين 
يف هذا اإلطار نود أن نوضح أن 
هذه األرقام مغلوطة كون مؤسسة 
كهرباء لبنان تتلقى دعما سنويا 
لشراء  دوالر  مليار   2 حبوالي 
ليست  األرقام  وهذه  الفيول 
إمنا  الكهرباء  قطاع  يف  إستثمار 
الكلفة  يف  العجز  لتغطية  هي 
سعر  تثبيت  نتيجة  التشغيلية 
النفط  برميل  على سعر  التعرفة 
سنت   9 املواطن  يدفع  )اليوم 
سعر  على  بناء  ساعة  للكيلوات 
عن  عوضا  النفط  لربميل   $  25

السعر احلالي للربميل(.
 1995 عام  منذ  أنه  واملفارقة 

To Its Forthcoming Forum 

Radicalisation 
Challenges and Moving Forward 

SPEAKERS 

  Nick Kaldas (APM) - NSW Police 
  Malcolm Haddon - Multicutural NSW  
  Joe Wakim (OAM) - Arabic Welfare Council 
  Dr Jamal Rifi - GP and Community Activist 
  Youth Representatives  

 Followed by Q & A 

  Venue: Madiaf El-Amir, 632 Bexley Rd, Bexley 
  Date & Time:      Tuesday 29 September 2015 - 6:30 for 7:00pm start 

For more info and RSVP: 
  Dr Kassem Mustapha George Hasham  
  0408 956 784  0413 285 414 

 Your participation will enrich the discussion and will be highly appreciated 

Postal Address: 21 Gloucester St, Rockdale NSW 2216 | email: culturalforumsydney@optusnet.com.au 

يقيم امللتقى الثقايف - سيدني ندوة حول موضوع
التطرف والتحديات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مار شربل" عن تنظيم اإلحتفال بسر المناولة األولى ألشخاص من رعيّة  -تعلن لجنة "إيمان ونور

 ١١، الساعة ٢٠١٥تشرين الثاني  ٢١ذوي اإلحتياجات الخاصة، وذلك نهار السبت الواقع فيه 
 صباحاً.

هذا السر المقدس، اإلتصال بَِنا  ندعو أهالي األوالد من ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين لم يتقبلوا بعد
 كي يتم تسجيل ابنائهم في برنامج التحضير.

نرحب بكافة األعمار كما ان الكلفة مجانية! نرجو من األهالي عدم التردد، فمن  العمر ليس عائقاً، 
 الظلم ان نحرم أبناءنا من هذا السّر المقدس!

:ولنتذّكر ما اوصانا به يسوع  

).١٤:١٢الفقراَء والُكسحان والعُرجان والعُميان" (لوقا  ْدعُ ا"إذا أقمت مأدبةً فَ   

 للمزيد من المعلومات أو التسجيل الرجاء اإلتصال على األرقام التالية:
   9740 0998 :  دير مار شربل    
0416 384 080 :  ليز الشدياق  

 
 

ألشخاص  االوىل  املناولة  بسر  االحتفال  تنطيم  عن  شربل«  مار  رعية   - ونور  »اميان  جلنة  تعلن 
 11 الساعة   2015 الثاني  تشرين   21 فيه  الواقع  السبت  نهار  وذلك  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من 

. حا صبا
االتصال  اىل  املقدس،  السر  بعد  يتقبلوا  مل  الذين  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  االوالد  اهالي  ندعو 

التحضري. برنامج  يف  ابنائهم  تسحيل  يتم  كي  بنا 
الرتدد..  عدم  االهالي  من  نرجو  جمانية!  الكلفة  ان  كما  االعمار  بكافة  نرحب  عائقاً   ليس  العمر 

املقدس! السر  هذا  من  ابناءنا  حنرم  ان  الظلم  فمن 
يسوع: به  أوصانا  ما  ولنتذكر 

)14  :  12 )لوقا  والعميان«  والعرجان  والكسحان  الفقراء  فادُع  مأدبة  أقمت  »اذا 

التاليني: الرقمني  احد  على  االتصال  الرجاء  التسجيل  او  املعلومات  من  ملزيد 
9740  0998 مار شربل:  دير 

0416  384  080 الشدياق:  ليز 

اللبنانية  الدولة  تستثمر  مل 
الكهرباء  قطاع  يف  واحدة  لرية 
الكهرباء يف  ينتظرون  أين  فمن 
يف   %5 مبعدل  الطلب  منو  ظل 
اليت  الوحيدة  السنة؟ واملشاريع 
مت إطالقها من قبل وزارة الطاقة 
يف سنة 2010 يتم عرقلتها بدال 

من دعمها«.
املمنهجة  اخلطة  »إن  وختم: 
قطاع  سياسة  ورقة  لضرب 
اإلنهيار  إىل  وصوال  الكهرباء 
اىل  والعودة  القطاع  الكامل يف 
السابق  يف  له  خمططا  كان  ما 
من إستيالء على مؤسسة كهرباء 
بدوالر  برمته  والقطاع  لبنان 
رمزي واحد هو ما نواجهه اليوم، 
وندعو الرأي العام اللبناني الذي 
السليم  وحسه  وعيه  على  نعول 
يعمل ألجل  من  التمييز بني  يف 
يعرقل  ومن  العامة  املصلحة 

لتسيري مصاحله اخلاصة«.

الحايك
على  ردا  احلايك  أشار  بدوره، 
نشرت  اليت  اللوائح  عن  سؤال 
وتضم سياسيني ختلفوا عن دفع 
فواتري الكهرباء: »ان كل ما نشر 
ناشريه،  مسؤولية  على  يبقى 
من  كبري  »قسم  أن  إىل  مشريا 
هذه األمساء دفع ما يتوجب عليه 
الالئحة  آخر موجود ضمن  وقسم 
اليت مت تسليمها بكل سرية اىل 
املدعي العام املالي علي ابراهيم 
ومل تسلم ألحد سواه«. وأضاف: 
من  واجباتنا  بكل  نقوم  »كنا 
وأي  وقطع  وحجز  أوامر حتصيل 
املدعي  من  إضافية  توجيهات 
العام املالي الذي حنرتم ونقدر، 

سنلتزمها«.
وعن الوعود الكهربائية، أكد أنه 
»عندما حتدث وزير الطاقة واملياه 
السابق عن تغذية كهربائية على 
مدى 24 ساعة عام 2015، مل يكن 

ذلك جمرد كالم، بل كان مستندا 
جرى  وفنية  تقنية  خطط  إىل 
القصري،  املدى  على  تطويرها 
أي خطة الطوارئ، وعلى املديني 
مع  بالتعاون  والطويل  املتوسط 
 .»EDF فرنسا  كهرباء  شركة 
جيب  كان  اليت  املشاريع  وعدد 
أن تنفذ يف إطار خطة الطوارئ 
إلنتاج حوالي 800 ميغاوات وفقا 
معامل  من   2011/181 للقانون 
دير  معمل  بينها  من  جديدة 
اجلديدة  اإلنتاج  ووحدات  عمار2 
يف الذوق واجلية وكذلك تأهيل 
الذوق  يف  القدميني  املعملني 
هلذه  أتيح  »لو  واجلية،وتابع 
لدينا  لكان  تنفذ  أن  املشاريع 
ميغاوات   1000 من  اكثر  اليوم 
وبالتالي  الشبكة،  على  إضافية 
كان وضع التغذية أفضل بكثري 

مما هو عليه اليوم«.
أن  اىل  اإلطار  هذا  يف  ولفت 
»هناك زيادة سنوية مطردة يف 
الطلب على الطاقة يف لبنان كما 
يف دول العامل كافة، ولكن زاد 
النزوح  عامل  لبنان  يف  حدتها 
زيادة  الذي ساهم يف  السوري 
الطلب بشكل كبري خالل السنتني 

األخريتني«.
وختم: »لدينا رؤيا واضحة تقنية 
وفنية لكهرباء مستدامة سواء من 
املدى  على  الطوارئ  خطة  خالل 
املديني  على  اخلطة  أو  القصري 
عملنا  اليت  والبعيد  املتوسط 
 ،EDF فرنسا  كهرباء  مع  عليها 
سياسيا  توافقا  تستلزم  ولكنها 
الالزم  التمويل  وتأمني  إلجناحها 
هلا وحنن من جهتنا نضمن جناحها 
ميكن  ال  التقنية.  الناحية  من 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  تبقى  أن 
السياسية،  للصراعات  ساحة 
البالغ  احلالي  وضعها  يف  ألنها 
التجاذبات  حتتمل  تعد  مل  الدقة 

السياسية«. 
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العربية  اململكة  سفري  أقام 
السعودية علي عواض عسريي، 
مساء امس االول اخلميس حفل 
استقبال ملناسبة العيد الوطين 
لبالده، يف قاعة بافيون رويال 
- بيال، يف حضور ممثل رئيس 
جملس النواب األستاذ نبيه بري 
النائب أيوب محيد، ممثل رئيس 
جملس الوزراء متام سالم نائب 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
مقبل،  مسري  الوطين  الدفاع 
احلسيين،  حسني  الرئيس 
الرئيس جنيب ميقاتي، الرئيس 
فؤاد السنيورة، وزراء: االعالم 
رمزي جريج، الداخلية والبلديات 
العامة  الصحة  املشنوق،  نهاد 
الرتبية  فاعور،  أبو  وائل 
بو  الياس  العالي  والتعليم 
والرياضة  والشباب  صعب، 
سفراء:  احلناوي،  املطلب  عبد 
محد  املتحدة  العربية  االمارات 
علي  قطر  الشامسي،  سعيد 
حممد  مصر  املري،  محد  بن 
حممد  إيران  زايد،  الدين  بدر 
ألكسندر  روسيا  فتحعلي، 
أورسوال  النمسا  زاسبيكني، 
فاعرنغر، أسرتاليا غلني مايلز، 
بريطانيا هيوغو شورتر، فرنسا 
بو  أمحد  اجلزائر  بون،  إميانويل 
غارسيا  جيم  واملكسيك  زيان، 
الواليات  سفري  ممثل  أمارال، 
هيل  ديفيد  األمريكية  املتحدة 
يف  السياسية  الشؤون  رئيس 
السفارة ريس مسيث، النواب: 
عمار  فتفت،  أمحد  عون،  أالن 
وفد  فرعون،  وميشال  حوري، 
قائد  ممثال  اجليش  قيادة  من 
اجليش العماد جان قهوجي ضم: 
اللواء الركن حممد خري، العميد 
العقيد  القزح،  سعيد  الركن 
السابقون:  الوزراء  حالل،  بهاء 
كرامي،  فيصل  عبود،  فادي 
مروان شربل، حممد رحال، عبد 
الرحيم مراد، منى عفيش، نائلة 
والنائب  قباني،  وخالد  معوض 

السابق مصطفى علوش.
الصحافة  نقيب  أيضا  وحضر 
العام  املدير  الكعكي،  عوني 
اللواء  الداخلي  االمن  لقوى 
ابراهيم بصبوص، ممثل املدير 
العام لألمن العام اللواء عباس 
خالد  الركن  العميد  ابراهيم 
يف  املراسم  مديرة  موسى، 
مريا  السفرية  اخلارجية  وزارة 
ضاهر، مديرة »الوكالة الوطنية 
لالعالم« لور سليمان، املستشار 
االعالمي لرئيس جملس الوزراء  
هيئة  رئيس  قواص،  تافذ 
االقتصادية  العالقات  تنمية 
إيلي  السعودية   - اللبنانية 
بريوت  خمابرات  رئيس  رزق، 
رئيس  مخيس،  جورج  العميد 
فؤاد  الوطين  احلوار  حزب 
القانون  يف  الدكتور  خمزومي، 
صفري،  أنطوان  الدولي 
سياسية  فاعليات  إىل  إضافة 
وديبلوماسية  واقتصادية 

ودينية واجتماعية.
عسريي

»بفرح  عسريي  السفري  وقال 
يسعدني  احملة،  بقدر  كبري 
يف  بكم،  أرحب  أن  ويشرفين 
الوطين  اليوم  ذكرى  رحاب 
للمملكة العربية السعودية اليت 
لطاملا أحبت لبنان وبادرت اىل 
وحدتهم،  وتعزيز  ابنائه  مجع 
واملودة  احملبة  أمجع  أنا  وها 

 السفري السعودي يف العيد الوطين لبالده: انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف اقرب فرصة ممكنة لتستقيم هيكلية الدولة
اململكة  عنهما  عربت  اليت 
وأنثرها  عديدة  مناسبات  يف 
االمسية  هذه  تعطر  زهر  كباقة 
اجلميلة اليت أنرمتوها حبضوركم 

الكريم.
إليكم  أنقل  أن  يشرفين  كما 
حتيات خادم احلرمني الشريفني 
العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
السعودية  والقيادة  اهلل  حفظه 
الشعب  اىل  خاللكم  ومن 
كنت  الشقيق.وكم  اللبناني 
أمتنى أن يشاركين الليلة فرحة 
للبنان،  حمب  كل  اللقاء  هذا 
اللبنانية  العائلة  رؤية  اىل  تاق 
العيش  لبنان  وإىل  موحدة، 
املشرتك الذي ظل تنوعه مصدر 
غنى له وحمليطه العربي، لبنان 
مسلمني  ابناؤه  جيتمع  الذي 
واحدة  تقاليد  على  ومسيحيني 
واحد  ونشيد  واحدة  وأهداف 
لبنان  للوطن«،  »كلنا  مطلعه 
واالنفتاح  واحلضارة  الرقي 
به  االعجاب  على  نشأنا  الذي 
قدموا  الذين  ابنائه  وبكفاءة 
أصابوه  ما  يف  حيتذى  مثااًل 
من جناحات خمتلفة .. اىل هذا 
ذاكرتنا  يف  املاثل  اللبنان، 
اجلميلة والذي اشعر انه يتجسد 
والذي  اليوم،  خاللكم  من 
استحلفكم باهلل ان تعيدوه اىل 

ذاته وان ال تفرطوا به«.
هو  هذا  اضاف:«ندائي 
احلرمني  خادم  ملواقف  صدى 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العزيز حفظه اهلل، اليت دعا من 
خالهلا اىل احملافظة على وحدة 
امنه  وحتصني  وسيادته  لبنان 
املشرتك  والعيش  واستقراره 
اجتياز  من  ليتمكن  ابنائه  بني 
اليت  االستثنائية  املرحلة  هذه 
متر بها املنطقة ويستعيد دوره 

الطليعي وعصره الذهيب.
املواقف  هذه  من  وانطالقا 
الكرمية اليت تنم عن حرص اخوي 
كبري امسح لنفسي بالتطرق اىل 
الذي نشهده  السياسي  الواقع 
النصح  باب  من  ليس  حاليا، 
واملزايدة، بل من هلفة مواطن 
عربي حيب لبنان، عاش بينكم 
عدة سنوات، وشرب من مائكم 
واستنشق هواءكم، وللبنان يف 
حمبتكم  عن  تقل  ال  حمبة  قلبه 

له«.
االوسط  الشرق  منطقة  متر 
بأحداث تتداخل فيها التعقيدات 
ويزيدها  واالمنية،  السياسية 
صعوبة تطرف يف الفكر والبحث 
واعمال  مصطنعة  ادوار  عن 
املنطقة  عن  غريبة  ارهابية 
ولعل  وجمتمعاتها.  ومعتقداتها 
من  لبنان  على  يؤثر  ما  أشد 
بفعل  سوريا  احداث  هي  بينها 
من  اجليوسياسية  التداخالت 
جهة وبفعل رغبات ال تنسجم مع 
دور لبنان وتدفعه اىل وضع ال 

يالئم مصلحته الوطنية العليا.
الوضع  من  اخلروج  فإن  لذا 
تبدأ  ملحة  ضرورة  بات  الراهن 
السياسية  القوى  كافة  بالتزام 
بتحييد لبنان عن النار املستعرة 
خطوة  وبتحقيق  اجلوار،  يف 
اساسية تشكل مدخال اىل كافة 
عليها  اململكة  حترص  احللول 
وتأمل اجنازها أال وهي انتخاب 
يف  للجمهورية  جديد  رئيس 
لتستقيم  ممكنة  فرصة  اقرب 
عجلتها  وتسري  الدولة  هيكلية 

لألمور،  الطبيعي  املسار  وفق 
الرئاسة  سدة  يف  الفراغ  ألن 
ومؤسساتها  الدولة  يضعف 
حتتاج  ما  اكثر  هي  وقت  يف 
واىل  واملؤازرة،  الدعم  اىل 
وليس  بها  املواطن  ثقة  تعزيز 

العكس.
وتطويرها  الدولة  ومحاية 
واملواطنني  القيادات  واجب 
ظل  يف  البالد  وتقدم  معا، 
واالستقرار  واالمن  السيادة 
العليا  الوطنية  املصلحة  حيقق 
لبناني،  كل  اليها  يصبو  اليت 
واني على ثقة تامة ان االشقاء 
مل  فئاتهم  بكافة  اللبنانيني 
هو  ما  بتحقيق  اال  يرضوا  ولن 
التعالي على  افضل للبنان عرب 
الوحدة  وحتصني  اخلالفات 
الداخلية  والساحة  الوطنية 
من  ما  على كل  الطريق  وقطع 
واالساءة  لبنان  ايذاء  شأنه 

لتارخيه وصورته ورسالته.
من هنا، فإن اللحظة السياسية 
تتطلب  تارخيية  حلظة  احلالية، 
كذلك،  وأنتم  شجعان  قادة 
وقرارات شجاعة وانتم قادرون 
تغلب  قرارات  اختاذها،  على 
ما  كل  على  الوطن  مصلحة 
عداها وتفتح الباب امام مرحلة 
االستقرار  عنوانها  جديدة 
وصون  واالمين،  السياسي 
وكرامتها،  الدولة  سيادة 
واململكة العربية السعودية هي 
األحرص، من بعدكم، على دعم 
هذه السيادة وصونها ملصلحة 

لبنان واملصلحة العربية«.
النموذج  اىل  العرب  يتطلع 
النهضوي الذي قدمه اللبنانيون 
كانوا  اليت  العربية  والنهضة 
الثقافة  نشرت  واليت  روادها 
املشرق،  اقطار  يف  والعلم 
آملني ان تستعيدوا هذا الدور 
ليستيعدوا معكم وبكم دورهم 

احلضاري.
من  انطالقا  الكالم  هذا  اقول 
لألشقاء  قرب  عن  معايشيت 
بداية  اململكة  يف  اللبنانيني، 
يف  مهامي  ممارسيت  وخالل 
لبنان. وأقول ان اللبننة وجود 
متكامل وليست مساحة جغرافية 
واللبناني، عربي متميز،  فقط، 
يف  وبعيشه  املتنوعة  بثقافته 
العامل  على  وانفتاحه  الشرق 
مبدع  انسان  وبكونه  الرحب، 

خالق.
وغنى  ثروة  هي  الصفات  هذه 
للبنان، وهي افضل ما تورثوه 
اخلالفات  وليس  البنائكم 
السياسية والقلق على املستقبل 

والتفكري الدائم باهلجرة.
أرجوكم، احبوا لبنان، ال تدعوه 
جتذروا  به،  تشبثوا  يستغيث، 
ابناءكم  جذروا  بأرضكم، 
واحفادكم بها، ابنوا هلم وطنا 
به  يتشرفون  منيعا  حصينا 
ويتفانون يف حمبته، اشعروهم 
ان بلدهم حيتضنهم وانه بيتهم 
وملجأهم وليس مصدر قلقهم، 
وعلموهم  اخلالفات  على  تعالوا 
البالد  مصلحة  سبيل  يف  انه 

تهون الصعاب.
ما اعرب عنه ليس سوى انعكاس 
العالقات  مسرية  يف  جتمع  ملا 
العربية  اململكة  بني  االخوية 
وقيادتيهما  ولبنان  السعودية 
ومودة  أخوة  من  وشعبيهما 
حرص  عميق  انساني  وتواصل 

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

برئاسة  اجلمهورية«  »لقاء  دعا   
إىل  سليمان  ميشال  الرئيس 
الرئيس  انتخاب  »ضرورة 
وأعضاء  رئيس  مطالبا  فورا«، 
االنتقال  ب«عدم  احلوار  طاولة 
من  االنتهاء  قبل  بند،  أي  إىل 
اجلمهورية  برئيس  املتعلق  البند 
وضرورة انتخابه وفقا للدستور.

»جلانه  اجتماع  خالل  اللقاء  ونبه 
»خطورة  من  التحضريية« 
رفع  خطة  تنفيذ  يف  املماطلة 
ان  قبل  الشارع،  من  النفايات 
الصحية   - البيئية  الكارثة  تقع 
االمطار  هطول  مع  الكربى 
وانتشار االمراض«، داعيا مجيع 
إىل  والشعبية  السياسية  القوى 
»مواكبتها ودعمها وعدم ربطها 

بأي ملف آخر«.
إىل ذلك، حبث الرئيس سليمان 
األوضاع العامة مع نائب رئيس 
الدفاع  وزير  الوزراء  جملس 

الوطين مسري مقبل، وزير السياحة 
ميشال فرعون، وزيرة املهجرين 
ووزير  شبطيين  أليس  القاضية 
عبد  العميد  والرياضة  الشباب 

املطلب حناوي.
»عقدنا  مقبل:  قال  اللقاء،  بعد 
مع  ككتلة  األسبوعي  االجتماع 
الرئيس العماد ميشال سليمان، 
ال  الراهنة،  االوضاع  يف  حبثنا 
سيما ما يتداول به السياسيون 
ومعاجلة  للرتقيات  بالنسبة 
والكهرباء،  الصلبة  النفايات 
حاله،  على  زال  ما  وموقفنا 
وال حنبذ  نوافق  ال  وحنن ككتلة 
واملعاجلة  الرتقيات،  موضوع 
للغاية،  مهمة  الصلبة  للنفايات 
مثان  خالل  بها  البت  وجيب 
واربعني ساعة، واال البلد سيقع 
االمطار،  هطول  عند  كارثة  يف 
ووافق  وضعت  اليت  واخلطة 
السياسية  القوى  مجيع  عليها 

 لقاء اجلمهورية حذر من خطورة املماطلة يف تنفيذ خطة 
النفايات ودعا إىل انتخاب رئيس فورا

طريقة  يوجد  وال  تنفذ  ان  جيب 
اخرى للمعاجلة«.

احلل  حول  سؤال  على  وردا 
العسكرية،  التعيينات  ملوضوع 
قال: »هذا املوضوع حيتاج اىل 
درس وتفكري حتى ال ختلق جوا 
يكون  ان  جيب  الذي  اجلو  غري 

يف البلد«.
السفري  مع  سليمان  وعرض 
والسفري  هيل  ديفيد  األمريكي 
هيوغو شورتر  اجلديد  الربيطاني 
سيما  ال  الدولية،  الشؤون 
دور  وتفعيل  اجليش  تسليح 

التحالف الدولي ضد االرهاب.
»حزب  من  وفدا  استقبل  كما 
رئيس  األحرار«،  الوطنيني 
»جملس أمناء »امللتقى الثقايف 
العاملي«   - اللبناني  للحوار 
يف  الثقافية  البيوتات  و«جتمع 
لبنان« الشاعر الربوفسور جورج 

طربيه. 

Your are invited for a public meeting / BBQ at Black Muscat Park, Chipping Norton 
NSW picnic area this Sunday the 14 Sept., This day of action and lunch BBQ , mu-
sic also bring your Australian/Lebanese Flags ONLY. This will be a public meeting 
to give unity and awareness to our Australian / Lebanese community in Austra-
lia ABOUT the latest instability/rallies happening in Lebanon. The corruption in 
the Waste management SUKLEEN, ALSO over 40 years of total corruption with 
our Water, Electricity, Health, public school, teachers wage freeze and neglected 
Roads WITH the latest unlawful self extended ALL corrupt PM’s in the Lebanese 
Government has resulted to total corruption in ALL the Lebanese institutions.
Confirmed public meeting & a BBQ invitation for all and PLEASE bring your OWN 
BBQ - food / drinks / placards / Australian / Lebanese flags ONLY and your voice to 
be heard. Music and sound system available.

Kind regards and many thanks,
SAMIR MAARBANI
Admin., Member fb. Australian Lebanese Community / Organiser for the action this 
Sunday ( Follow up 29th August Action Group ).
Mobile: 0418 611 074 Email: austchem@bigpond.com

Public meeting about the latest instability/
rallies happening in Lebanon

Democratic Youth League ( Australia )... Australian Lebanese 
Community 

RE: This Sunday public meeting awareness day also a BBQ / Pic-
nic lunch at Black Muscat Park, Chipping Norton NSW

كما انطلقت من اجل التحرير والتغيري ومع هبوب رياح التغيري القادم من 
الحراك الشعبي يف لبنان،

 من اجل دعم هذا الحراك واحتفاء بذكرى انطالقة
جبهة املقاومة اللبنانية الـ 33،

تدعوكم للمشاركة انتم وعيالكم واصدقاءكم يف يوم احتفالي طويل، تتخلله 
صرخة دعم لشعبنا الذي ظمأ عطشا والذي ينتفض على جالديه يف ليل 
دامس وبطالة مفلسة ورياء وسمسرة ومراوغة من امراء النظام الطائفي.

 Black Muscat Park, Chipping :الزمان: 20 أيلول )غدا االحد( - املكان
.Norton

BBQ أححضروا  لوازمكم وشاركونا يوم الـ

جلنة متابعة حراك  29 آب يف لبنان

عليه كافة امللوك الذين اعتلوا 
عرش اململكة وصوال اىل خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز حفظه اهلل، وهو 
تعبري ايضا عن امنيات اململكة 
وآماهلا يف ان ترى لبنان موحدا، 
مستقرا، رائدا يف حميطه، شامخ 

أرزه اىل الغمام.
يف  لي  يطيب  اخلتام،  ويف 
وانا  العزيزة  االمسية  هذه 

االشقاء  من  احلشد  بهذا  حماط 
آيات  أمسى  ارفع  ان  واحملبني 
مقام  اىل  والتربيك  التهنئة 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
حفظه  العزيز  عبد  بن  سلمان 
اهلل واىل صاحب السمو امللكي 
عبد  بن  نايف  بن  حممد  األمري 
العزيز ولي العهد نائب رئيس 
الداخلية  وزير  الوزراء  جملس 
السمو  حفظه اهلل واىل صاحب 

سلمان  بن  االمري حممد  امللكي 
الدفاع  وزير  العهد  ولي  ولي 
الشعب  ابناء  واىل  اهلل،  حفظه 
السعودي النبيل، سائال املوىل 
عز وجل ان حيفظ اململكة العربية 
السعودية وان يديم عليها نعمة 
وان  واالستقرار  واألمان  األمن 
يبقيها قبلة العرب ، وان تبقى 
اللبنانية  السعودية  العالقات 

مثاال حيتذى لألخوة احلقة.
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إيران ليست تهديدًا وجوديًا اآلن، لكنها أصبحت 
أقل قيودًا وأكثر جرأة على املخاطرة بعد االتفاق 
النووي. سوريا مل تعد موجودة كدولة، والروس 
حيضرون فيها ليس فقط لدعم نظام الرئيس بشار 
األسد، بل ملواجهة خطر اإلسالم املتطرف الذي قد 
عسكريًا  األقوى  املنظمة  اهلل  حزب  حنوهم.  ينزلق 
يف املنطقة، ومحاس مردوعة، ترّمم قوتها وتلعب 
على احلبلني اإليراني والسعودي. أما داعش، فهو 
يسجل إجنازات، لكن أولويته يف سيناء هي مواجهة 
الرؤية  خالصة  هي  هذه  إسرائيل.  وليس  مصر 

االستخبارية اإلسرائيلية هذه األيام.
اليت  اإلسرائيلية  االستخبارية  الرؤية  يف  ما  أبرز 
قدمها رئيس قسم األحباث يف شعبة االستخبارات 
مئري،  بن  إيلي  اجلنرال  اإلسرائيلية،  العسكرية 
مبناسبة حلول العام العربي اجلديد، هو عدم ادعائها 
والسبب  األمور،  جمريات  استشراف  يف  الوضوح 
خارطة  يف  املتسارعة«  »التغيريات  ذلك  يف 
التهديدات يف املنطقة اليت »من شأنها أن تؤدي 
إىل أخطاء يف التقديرات االستخبارية«، فضاًل عن 
جعلها أدوات التحليل االستخباري املستخدمة قدمية 

وحتتاج إىل حتديث.
النموذج األكثر داللة على ذلك هو الواقع السوري، 
»فإذا كان االستخبارات يف املاضي تتمتع بظروف 
سهلة لقراءة الواقع، يف ظل وجود دول واضحة 
املعامل وزعامات مستقرة، فإن املنظمات اإلرهابية 
اليوم تنشق وتتوحد يف سوريا شهريًا«. واألهم، 
بالنسبة إىل الضابط املسؤول عن صياغة التقديرات 
»سوريا  أن  هو  اإلسرائيلية  للقيادة  االستخبارية 
على  وجودها  رغم  فعليًا،  موجودة  تعد  مل  كدولة 
اخلريطة، ولذلك فإن أسئلة من نوع »ماذا سيحصل 
الشأن  ويف  صلة«.  ذات  تعد  مل  سوريا؟«  يف 
السوري، يرى بن مئري أنه »ال يوجد شيء امسه: ما 
بعد بشار األسد. هناك حقبة تتبلور فيها األمور... 
وحنن حناول أن نشخص مجيع السيناريوات: كيف 
أن  ميكن  اليت  الظروف  هي  وما  التغيري  سيبدو 
اإلسرائيلي  اجلنرال  التغيري؟«. يضيف  إىل  تؤدي 
االزدياد،  آخذ يف  اإليراني يف سوريا  التدخل  أن 
وإىل جانبه »زاد احلضور الروسي أيضًا«، ويربط 
السوري  الرئيس  نظام  بدعم  فقط  ليس  ذلك 
»داعش«.  مبحاربة  أيضًا  بل  فقط،  األسد،  بشار 
فـ«روسيا ال تعترب األسد الشخص األفضل على وجه 
األرض، لكنها جيب أن حتارب ضد ظاهرة اإلسالم 
مئري،  بن  يقول  داخلها«،  وجدته  وإال  املتطرف، 
مذكرًا باالعتداء الذي تبّناه »داعش« ضد القوات 
القوقاز قبل أسبوع. وإذ يؤكد على  الروسية يف 
متابعة احلضور الروسي يف سوريا وتأثرياته اليت 
تنطوي »مثل أي شيء آخر على فرص وتهديدات«، 
خيلص بن مئري إىل وجود »تطابق مصاحل بني حزب 
يريدون  فهم  سوريا(،  )يف  وإيران  وروسيا  اهلل 
دعم بشار األسد ومساعدتهم على قتال داعش«.

بيد أن التغيري األهم الذي تواجهه إسرائيل حاليًا هو 
االتفاق النووي بني اجلمهورية اإلسالمية والغرب. 
وهو ال يزال قيد الدراسة يف دوائر االستخبارات 
بوصفه  إليه حبذر شديد  تتطرق  اليت  اإلسرائيلية 
على  نقف  أن  ميكن  وحنن  احلجم...  كبري  »تغيريًا 
بعض التأثريات، فيما ال ميكننا فهم عمق تأثريات 
أخرى«. ومن بني تأثريات هذا التغيري، وفقًا لنب 
يف  اإليراني  النشاط  وترية  على  انعكاسه  مئري، 
الشرق األوسط، وخصوصًا يف سوريا. »فرغم أن 
العقوبات مل ترفع بعد عن طهران، ميكن حتسس 
املخاطر،  خوض  من  مزيدًا  يتضمن  الذي  التغيري 
والنموذج األبرز على ذلك هو يف هضبة اجلوالن، 
حيث ازداد التدخل اإليراني املباشر يف العمليات 

املوجهه ضدنا«.
ويرى بن مئري أن »اإليرانيني مل يعودوا مقّيدين. 
يستثمرون  هم  خماطراتهم.  مستوى  يرفعون  هم 
الضغوط  اهلل.  حزب  املثال يف  على سبيل  أكثر، 
أنهم  نرى  خفت...  حرجة  كانت  اليت  االقتصادية 
ولذلك هم  املنعطف،  وراء  أموااًل  أن مثة  يدركون 
البنزين  دواسة  على  بالضغط  ألنفسهم  يسمحون 
يف بعض األماكن، مثل هضبة اجلوالن يف سوريا، 
أنهم  نرى  ال  حنن  أخرى.  وأماكن  اليمن  ويف 
املنظمات  بدعم  اخلاصة  سياستهم  تغيري  ينوون 
عدد  يف  الدعم  هذا  يزيدون  إنهم  بل  اإلرهابية، 

من األماكن«.
وجودي  كتهديد  إيران  تعريف  مئري  بن  ورفض 
لكان  نووي  سالح  لديها  كان  »فلو  إلسرائيل 

الرؤية االستخبارية اإلسرائيلية: ال يوجد شيء امسه »ما بعد األسد«
محمد بدير

لديها  ليس  لكن  إسرائيل،  دولة  تدمري  بإمكانها 
القدرات  كل  انتزاع  يتم  مل  لألسف  كهذا.  سالح 

منها لكي ال متتلك سالحًا يف املستقبل.
إن  أي  املنطقة،  يف  سلبية  األكثر  الدولة  لكنها 
أو  التوجيه  مستوى  على  سواء  سليب:  تأثريها 
املساعدات املالية أو على مستوى الوسائل القتالية 
من النوع األفضل اليت تضخها إىل املنطقة. كذلك 
توقف  أن  بإمكانها  فإيران  تؤثر؛  احلافزية  فإن 
النشاط املعادي يف اجلوالن، لكنها عوضًا عن ذلك 
تعززه. وخالل األشهر األخرية، حتاول إيران توسيع 
تأثريها على محاس وهي توسع تأثريها على اجلهاد 
غزة  يف  بل  اجلوالن،  يف  فقط  ليس  اإلسالمي، 

أيضًا«.
ويف ما يتعلق بوضع السلطة الفلسطينية، يرفض 
الفلسطيين حممود  الرئيس  التنّبؤ مبصري  بن مئري 
عباس، مشريًا إىل وجود الكثري من األمساء املرشحة 
خلالفته. ويف املقابل، ال يشعر اجلنرال اإلسرائيلي 
باخلشية على استمرار التنسيق األمين بني السلطة 
السلطة  تواجهها  اليت  »فالتهديدات  وإسرائيل، 
اإلمجال،  يف  متشابهة  محاس،  مثل  وإسرائيل، 
السلطة  مع  األمين  التنسيق  من  جزءًا  فإن  ولذلك 
ال ينبع من حبهم لنا، بل من مصلحتهم يف البقاء، 

وأعتقد أن املصاحل املشرتكة بيننا تزداد حاليًا«.
ويف ختام املقابلة، يشري بن مئري إىل الصعوبات 
اليت باتت تواجه وحدته نتيجة التغيريات املتزايدة 
إىل  تؤدي  أن  شأنها  من  واليت  املنطقة،  يف 
نغرّي  »حنن  االستخبارية.  التقديرات  يف  أخطاء 
إجراءات عملنا ألن بعضها مل يعد يتالءم مع هذه 
التغيريات«. وردًا على سؤال حول توقعاته للعام 
إجابته،  يف  ضبابيًا  مئري  بن  بدا  اجلديد،  العربي 
قائاًل »قد يبدو األمر مضحكًا، لكننا مل نعد جنري 
العام  هذا  أكثر.  بل  سنوية،  استخبارية  تقديرات 
أجرينا تقديرين، وأعتقد أننا سنجري واحدًا إضافيا 
على األقل، ويف العام القادم سنجري على ما يبدو 
ثالثة. لذلك لن أتشدق بالقول ماذا سيحصل عام 
2016؛ ميكنين أن أحتدث عن مسارات: هي ستكون 
العسكرية  التهديدات  زاوية  من  هدوءًا  أكثر  سنة 
وأكثر حتديًا من زاوية األنشطة املعادية املختلفة 
األنواع واالجتاهات. األموال اإليرانية ستؤثر أكثر، 

ويف نهاية املطاف سنرى تعاظمًا يف القوة«.
حزب اهلل املنظمة األقوى يف املنطقة

لقلق  إثارة  األكثر  اجلهة  حول  سؤال  على  ردًا 
االستخبارات اإلسرائيلية، يقول اجلنرال اإلسرائيلي 
أكثر.  أحب  أّيهم  أعلم  ال  فأنا  بناتي،  مثل  »األمر 
مجيعهم يثريون قلقي«. لكن للجنرال اإلسرائيلي 
»بنات مفضالت« على ما يبدو، فـ«على املستوى 
العسكري، حزب اهلل هو املنظمة األقوى يف املنطقة 
ولديه القدرات األكرب على التسبب بالضرر، وهو 
مّما  أكثر جاهزية  أهمية يف املنطقة، لكننا  األكثر 
كنا عليه عام 2006«. ويضيف »حزب اهلل بالتأكيد 
أمام  ينتشر  الذي  داعش  وهناك  قوته،  يبين 
اليت  ومحاس  سوريا،  إجنازات يف  ولديه  حدودنا 

ترّمم نفسها«.
رأى بن مئري  وحول وضع محاس يف قطاع غزة، 
أنها ال تزال »مردوعة« لكنها ترّمم قوتها، »وهي 
سواء  القادمة،  للمعركة  جاهزة  تكون  أن  تريد 
حتسني  أو  لديها،  كان  ما  استعادة  صعيد  على 
قدراتها«. وإذ الحظ أن محاس تواجه صعوبات يف 
عمليات الرتميم »بسبب أنشطتنا وأنشطة مصر«، 
أشار إىل أنها حتتاج إىل أشهر كثرية لتستعيد ما 
الداخل،  أشخاص يف  »مثة  وأضاف  عليه«.  كانت 
خالد  مثل  اخلارج،  ويف  هنية،  أبو  إمساعيل  مثل 
مشعل، يدركون أنه ال ميكن االستمرار يف اخليار 
أخرى«،  خيارات  إنتاج  وجيب  وحده،  العسكري 
هو  محاس(  )داخل  اآلن  »النقاش  أن  إىل  الفتًا 
ومحاس  اآلخرين.  والالعبني  اإليراني  التأثري  بني 
حتاول كعادتها اللعب على احلبلني. إنهم يريدون 
أن يبقوا على عالقة وثيقة بإيران وأن يرحبوا أموال 

خصمها السعودي«.
أما عن فرع داعش يف سيناء، املسّمى بـ«أنصار 
بيت املقدس«، فيلفت بن مئري إىل أنه نشأ يف 
»لكن  إلسرائيل،  مناهضة  حركة  أنه  على  البداية 
اآلن يتبلور التقدير أن هدفه الرئيس هو مصر... 
وهو خيتار عدم العمل ضدنا، وهو اآلن حيصل على 
الدعم واملساعدة من محاس، يف املال والتدريب 
والتوجيه، ويف املقابل يساعد محاس يف تهريب 

الوسائل القتالية«.

يف  معركته  اهلل«  »حزب  بدأ  يومًا،   77 منذ 
#الزبداني. أكثر من 1500 برميل متفجر سقط يف 
هذه البقعة الصغرية. مئات الصواريخ والقذائف، 
أجزاء  على  والسيطر  التقدم  يف  احلزب  ساعدت 
كبرية من املدينة ودفع مقابل ذلك عددًا كبريًا من 
القتلى. األبنية المست األرض وانقطعت كل سبل 
احلياة عن املدينة، إىل أن باتت »منطقة منكوبة« 

بكل املعايري.
رّوج إعالم #حزب_اهلل لالنتصار، لكن الرأي العام 
املتابع للمعركة مل يقتنع، خصوصًا يف ظل مواصلة 
االشتباكات هناك عند كل احملاور، خصوصًا يف 
حميط كلم مربع واحد، حوصر فيه مقاتلو املعارضة 
السورية، ويعجز »حزب اهلل« عن دخوله خوفًا من 
االقرتاب من  مقابل  الذي سيدفعه  الباهظ  الثمن 
هذه املنطقة، خصوصًا أن فصائل معارضة أخرى 
حتاول تشتيت قوة احلزب بشن عمليا عسكرية على 
مواقعه يف اجلبل الشرقي املشرف على الزبداني.
#النظام_ صورة  وأضرت  تنفع،  مل  التسويات 
السوري، خصوصًا عندما جلست إيران مكانه على 
الطاولة. أما عسكريًا فوصل »حزب اهلل« إىل مرحلة 
مشابهة لنهاية معركة جرود #القلمون، حيث سيطر 
مقاتلي  يطرد  أن  يستطع  مل  لكنه  األراضي  على 
#جيش_الفتح من هناك ومتركزوا أخريًا يف جرود 
عرسال وأطراف جرود فليطا وانتهت املعركة عند 
اهلدى  على حي  النظام  حاليًا  احلد. ويسيطر  هذا 
وشارع  والسهل  الزهراء  وقلعة  الغربية  واحلارة 
بردى يف الزبداني، أما وسط البلد فال يزال يف 
ابن  السوري  الناشط  وحبسب  املعارضة،  قبضة 
تزال  ال  املعارك  فإن  التيناوي  عالء  الزبداني 
مستمرة على كل احملاور، »وشن مقاتلو املعارضة 
األربعاء هجومًا مباغتًا على قوات حزب اهلل يف حمور 
العضيمة ومتكنوا من قتل عدد منهم و حترير ثالثة 
احتلها حزب اهلل ومت  أبنية يف العضيمة كان قد 
غنم أسلحه خفيفة ومتوسطة«، وكشف عن »متكن 
املقاتلني من إسقاط طائرة إستطالع حلزب اهلل«.

اجلو  بسالح  كعادته  النظام  رّد  املقابل  يف 
برميل   18 من  بأكثر  الزبداني  »وسط  واستهدف 
متفّجر حتوي على مادة النابامل احملرمة دوليًا وهي 
حبرائق  تتسبب  لكنها  خفيف  إنفجار  صوت  تولد 
30 صاروخ  من  بأكثر  املدينة  هائلة، كما قصف 
واهلاون«،  املدفعية  قذائف  ومئات  أرض  أرض- 
وفق التيناوي الذي أكد »سقوط 14 قتياًل للحزب 

األربعاء يف معارك العضيمة«.
مضايا وبقني

وإىل جانب هذه املدينة املنكوبة، تعيش منطقتا 
مضايا وبقني أسوأ أيام احلصار اخلانق الذي يفرضه 
»حزب اهلل« والنظام، حيث يفتقد املدنيون هناك 
ألدنى املتطلبات احلياتية اليومية، وتتعرض يوميًا 
لقصف مدفعي وصاروخي وعمليات قنص، ويلفت 
التيناوي إىل أن »قوات النظام قامت بسحب حاجز 
قوس بقني وأزالته يف شكل كامل ووجدت داخله 
مواد غذائية وكميات كبرية من حليب األطفال«. 
الف   40 من  أكثر  حتوي  مضايا  أن  إىل  ويشري 

نسمة،.
اجلبل  وجودها يف  تثبت  أن  املعارضة  استطاعت 
الشرقي، حيث قامت فصائل )أحرار الشام - لواء 
القادسية - جبهة النصرة - حترير الشام ( باهلجوم 
على مواقع احلزب هناك وحترير حاجز كرم العاللي، 
وحتدث التيناوي عن »مقتل 18 عنصرا للحزب يف 

هذه العملية فقط و12 للنظام«.
بالنسبة إىل »حزب اهلل«، فإن مرحلة احلسم انتهت 
منذ حنو شهر تقريبًا، ويوضح العميد املتقاعد أمني 
باملفهوم  احلسم  »مصطلح  أن  لـ«النهار«  حطيط 
العسكري يعين قدرة اجلهة على السيطرة الكلية 
على العدو ووضع اهلدف يف مكان ال ميكنه فيه 
اعادة املعركة إىل الوراء، وهذا احلسم حصل يف 
الزبداني منذ شهر وفقدت حينها املدينة صفتها 
كقاعدة رئيسية لالرهاببيني يف املنطقة ما يعين 

حسم أمرها«.
عملية  اليوم  اهلل«  »حزب  خيوض  حطيط  ووفق 
»وهي  التنظيف  أو  الكلي«،  واالجناز  »التطهري 
السرتاتيجيتني:  خاضعة  وتكون  احلسم  بعد  تأتي 
زج  ويستوجب  والسريع  الصاخب  التنظيف  إما 
حتمل  فكرة  تقبل  مع  امليدان  يف  كبرية  قدرات 
خسائر مرتفعة، أو القضم املتدرج والعمل البطيء 
سقف  خفض  إىل  ويؤدي  أقل  قوة  ويستلزم 
اخلسائر«، مضيفًا: »يف الزبداني فإن عملية تنظيم 
هدف يتمركز فيه بني 1200 و1400 مسلح وفق 
االسرتاتيجية األوىل يعين أن على القوة املهامجة 

»حزب اهلل« عاجز أمام آخر »كلم مربع« يف الزبداني... ما أسباب الصمود؟
املصدر: »النهار« محمد نمر محمد نمر

تعتمده  مل  وهذا  قتيل،  ألف  سقوط  فكرة  تقبل 
القضم  وهي  الثانية  االسرتاتيجية  اعتمدت  بل 
املتدرج والتنظيف البطيء، وهذا ما أدى إىل تآكل 
املسلحني وتضييق اخلناق عليهم وخفض مستوى 

اخلسائر إىل أقل من العشر«.
ال حسم يف الزبداني

أما العميد املتقاعد نزار عبد القادر، فريى أن احلزب 
مل حيسم. وتوقع منذ بداية اهلجوم على الزبداني 
منها  ويرتتب  وقاسية  »طويلة  املعركة  تكون  أن 
خسائر عالية جدًا يف األرواح والذخائر، خصوصاً  
ان املدافعني من أهالي املدينة يعرفون مدينتهم 
إليه  يذهبون  آخر  مكان  ال  ألن  بها  ومتمسكون 

وسيدافعون عنها حتى الرمق االخري«.
أن هذه  يدرك  أن  اهلل  على حزب  »كان  ويقول: 
اليت  املعركة  عن  تكون صورة  أن  بد  ال  املعركة 
خاضها اجليش اللبناني يف نهر البارد ضد »فتح 
االسالم«، عام 2007، حينها استنفد اجليش كل 
طاقاته من الذخائر وكان الثمن خسائرًا باهظة يف 
 600 من  وأكثر  شهيد(   172 من  )أكثر  االرواح 

جريح«.
»حزب اهلل« وآخر كلم مربع

االعالم احلربي لـ«حزب اهلل« يتحدث عن أن مقاتلي 
املعارضة باتوا حماصرين يف كلم واحد يف وسط 
البقعة يف  »هذه  أن  القادر  عبد  ويؤكد  املدينة، 
حال اقتحامها حزب اهلل سيدفع اخلسائر حبجم كل 
اخلسائر اليت وقعت خالل 77 يومًا«، وهلذا يعترب 
جيّد  أن  سيحاول  اهلل  »حزب  ان  املتقاعد  العميد 
العذر لعدم قدرته على احلسم طيلة هذه الفرتة، 
اليت  اهلائلة  النارية  الطاقات  ظل  يف  خصوصًا 
املدفعيات،  أو  اجلو  من  سواء  النظام  استخدمها 
وعلى الرغم من ذلك بقيت الروح القتالية عالية 
حمدودة  عمليات  ينفذون  وبدأوا  املدافعني  من 
ارادتهم يف املقاومة ومعنوياتهم  اثبات  أجل  من 

العالية يف االستمرار يف املعركة«.
بالنسبة إىل عبد القادر »حزب اهلل مل حيسم عسكريًا. 
فاملدينة حماصرة ووضعها صعب لكنه مل يستطع 
أن ينظفها من املدافعني عنها وهذا يذكرنا ايضا 
بالكالم عن حسم وتنظيف جبال القلمون، والحظنا 
القاسية  املعركة  إىل  اهلل  حزب  وصل  عندما  أنه 
بني فليطا وجرود عرسال، رأيناه يدور على نفسه 
ويعود إىل معركة الزبداني، النه ادرك ان املرحلة 
االخرية ستكون خاسرة وليس جاهزا لدفع االمثان 
الباهظة، وليس لديه حجم القوات الالزمة حلسمها 
خبسائر مقبولة«، يضيف: »اليوم أيضا حيجم حزب 
اهلل عن آخر كلم مربع يف الزبداني )وفقا العالمه 
احلربي( وأرجح ذلك ألن اخلسائر بدأت ان تكون 
عالية وتؤثر على قاعدة حزب اهلل والروح املعنوية 

ملقاتليه«.
من 33 إىل كلم مربع واحد

من جهته، يذّكر حطيط بأن »أضالع الزبداني منذ 
يعين  ما  مربع(  كلم   5  *  6( كانت  أشهر  ثالث 
 30 مساحة  ضمن  ينتشرون  كانوا  املسلحني  أن 
كلم مربع واليوم بقي هلم أقل من من كلم مربع 
واحد«، مشريًا إىل أن »جديد العمليات هناك أنه 
النهاية  يف  ألن  وحتتها،  االرض  فوق  العزل  مت 
استخدم املسلحون »اجملارير« ومت اقفاهلا باالمس، 

واليوم هناك حنو 250 مقاتل فقط يقاتلون«.
»حزب  يصدرها  اليت  اليومية  النعوات  عن  أما 
املقاتلني  كل  »ليس  أن  حطيط  فيوضح  اهلل«، 
مل  الزبداني  »معركة  أن  معتربًا  الزبداني«،  من 
تعد تصلح الستخدامها ضمن االخبار النها انتهت 
كمن  بطيء  تنظيف  عملية  إىل  وحتولت  عسكريا 
يبحث عن ابرة يف قش، وخرجت املدينة من خريطة 

املعارضة العسكرية«.
أسباب الصمود

أن  استطاعت  الزبداني  فإن  القادر  عبد  ووفق 
»القتال  أن  منها  عدة  السباب  يومًا،   77 تصمد 
يدور يف مدينة ومع أهلها وهم أدرى بشعابها من 
حزب اهلل والنظام، والناس يف الداخل حماصرين 
سنوات   4 منذ  أي  السورية  الثورة  بداية  منذ 
ويقومون بتحصني مدينتهم ألنهم كانوا يدركون 
أنه املعركة ستقع هناك، ومن االسباب أيضا توافر 
سبل تأمني الذخائر واالسالحة واملواد االخرى اليت 
حيتاجونها«، مذكرًا بأن »القتال يف الشوارع هو من 
اصعب انواع القتال وبالرغم من القوة النارية اليت 
استخدمها النظام وحزب اهلل يبدو أن التحصينات 
واملمرات املخفية واالنتقال من جهة إىل أخرى، قد 
هذه  تكوين  وعلى  احلرب  فرتة  اطالة  على  ساعد 

احلالة من الصمود«.



Page 9صفحة 9     

عرب وعالم

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

خالل اآلونة االخرية، بات صعبًا 
أن  بدون  يوم  ينقضي  أن 
متعّلقًا  جديدًا  خربًا  معه  حيمل 
#الروسي  العسكري  بالنشاط 
ومل  السورّية.  األراضي  داخل 
تعد خافية على أحد استعدادات 
ولو  ميدانّيًا  لالخنراط  #موسكو 
حليفها  دعم  يف  جزئّي  بشكل 
الرئيس #بّشار_االسد يف حربه 

ضّد »املتطّرفني«.
املالحظة األوىل تستند اىل تغرّي 
املفاجئ  شبه  الروسّية  النظرة 
اىل عملّية القيادة العسكرّية يف 
كان  فبعدما  السوري.  امليدان 
الكرملني مرتاحًا لنظرّية »القيادة 
عن ُبعد«، بات اليوم حتت ضغط 
مضطّرًا  العسكرّية،  املستجّدات 
عن  ورّبا  قرب  عن  للقيادة 
النظرّية  ألّن  األقرب«  »القرب 
األوىل باءت بالفشل، أو بتعبري 

أدّق، استهلكت اىل حّد كبري.
أخبار ذات صلة

بعد  دروز   9 تعتقل  إسرائيل 
هجوم على سّيارتي إسعاف يف 

سوريا
والتعزيز العسكري الروسي على 
سواحل املتوّسط رسالة سياسّية 
اىل أكثر من طرف، وهلذا كانت 
االسرع  االسرائيلّية  احلكومة 
وقراءتها  تلّقيها  اىل  واالقرب 
العربّية  فالدولة  ودرسها. 
ليس  تضّررًا،  االكثر  ستكون 
نفسه،  العسكري  االخنراط  من 
بل من منظومة صواريخ ارض-

جو اليت سرتسلها #موسكو اىل 
إذا صّح   – عندها  ألّنه  سوريا. 
سيكون  اجلهات-  بعض  تقدير 
أمنها القومّي على احملّك بعكس 
باقي الدول املتوّرطة يف النزاع 
السوري واليت سيتعّرض نفوذها 

ال أمنها للخطر احملدق.
رئيس  سيسافر  السبب  وهلذا 
بنيامني  االسرائيلي  احلكومة 
االسبوع  موسكو  اىل  نتنياهو 
عاجلة  زيارة  يف  املقبل 
دولته  أمن«  »ضمان  هدفها 
حتاول  اليت  املتغرّيات  مع 
#الشرق_ يف  فرضها  #روسيا 
تتداوله  ما  حبسب  األوسط 
صحيفة  عّدة.  إعالمّية  وسائل 
»االنديبندنت« الربيطانّية رّكزت 
الروسّية  االسلحة  تشكيل  على 
القلق  مصدر  التقنية  العالية 
رأس  وعلى  إلسرائيل،  االبرز 
أرض-جو  صواريخ  الالئحة  هذه 
اليت يف حال وصوهلا اىل أيدي 
»#حزب_اهلل« قد تقلب موازين 
املنطقة  يف  اجلّوّية  القوى 
وتنقل  مسّمى.  غري  أجل  إىل 
الصحيفة أخبارًا عن وصول سبع 
القّوات  وبعض  روسّية  دّبابات 
أسلحة  اىل  باالضافة  العسكرّية 
السوري.  اجليش  اىل  مدفعّية 
وروسّية  غربّية  مصادر  وتفيد 
بارسال  للكرملني  خّطة  عن 
صواريخ  من  متطّورة  منظومة 
أرض-جو طراز أس أي -22 اىل 

القّوات السورّية.

أّن  اآلن  اىل  املؤّكد  من 
الدخول  حياولون  ال  الروس 
بل  »بالتقسيط«،  املنطقة  اىل 
االمريكي  االنكفاء  أّن  يظهر 
عنها سيسحبهم بطريقة تلقائّية 
عن  احلديث  فقبل  اليها. 
 22 أي  »أس  صواريخ  صفقة 
الساحة  ساد  السورّيني،  مع   «
الدولّية كالم عن بدء مفاوضات 
تزويد  أجل  من  روسّية-إيرانّية 
بصواريخ  #اجلمهورّية_االسالمّية 
سام من طراز أس-300 حبسب 
بعد  مباشرة  »معهد واشنطن«، 
النووي  االتفاق  اىل  التوّصل 
أيضًا  وللروس  شهرين.  منذ 

صفقات أسلحة مع مصر.
عن  السؤال  يعد  مل  إذًا، 
للدخول  موسكو  استعدادات 
يتمحور  ما  بقدر  املنطقة  اىل 
فيه  يشّكل  الذي  املدى  حول 
دخوهلا تغيريًا يف عالقات القوى 
املرسومة فيها. فنتنياهو حبسب 
االمريكّية  »رويرتز«  وكالة 
الروسي  الرئيس  أمام  سيبدي 
#فالدميري_بوتني قلق بالده من 
وصول أسلحة روسّية »فّتاكة« 
ومنها  سوريا  يف  القّوات  اىل 
اىل »#حزب_اهلل«. الزيارة اليت 
أيلول   21 االثنني  يوم  ستتّم 
»ستكون زيارة عمل وحمادثات 
حبسب  بوتني«،  مع  قصرية 
الناطق باسم الكرملني دميرتي 

بيسكوف.
ولو  حتى  أّنه  الوكالة  وتضيف 

أرض- استخدام صواريخ  حصر 
فإّن  الروس،  بيد  املتطّورة  جو 
ذاته  حبّد  سوريا  يف  وجودها 
قصفت  اليت  إسرائيل  سيقلق 
سابقًا أسلحة كانت متوّجهة اىل 
احلزب. وستلوح املشاكل أيضًا 
الذي  االمريكي  الطريان  أمام 
من  السورّية  األجواء  يف  حيّلق 
أجل ضرب »#داعش«. ومن هنا 
تشري الوكالة اىل احتمال قيام 
»حرب باردة« بني القّوتني فوق 
الروس  أّن  رغم  على  #سوريا 
يؤّكدون استمرار دعمهم لسوريا 
الدولي  القانون  مفاهيم  ضمن 

ولضرورة مواجهة االرهاب.
»أو   22 أي  »أس  صواريخ 
»بانتساير-أس 1 »حبسب موقع 
االلكرتوني  توداي«  »ميليتاري 
للمدى  جّوي  دفاع  نظام  هي 
مواقع  حلماية  مصّمم  القصري 
اسرتاتيجّية.  ومدنّية  عسكرّية 
ضرب  النظام  هذا  يستطيع 
والطائرات  املروحّيات 
والصواريخ الباليستّية وصواريخ 
»كروز«، باالضافة اىل طائرات 
 117 »أف  مثل  متطّورة  حربّية 
عام  وحبدود   .»22 و«أف   «
حبدود  تصنيع  مّت   2014
وصّدر  النظام  هذا  من   200
و#سوريا  #اجلزائر  اىل  بعضها 
ة  ملّتحد _ا بّية لعر رات_ا الما و#ا
حبسب املوقع نفسه. املنظومة 
جمّهزة باثين عشر صاروخًا يبلغ 
مداها االقصى 20 كيلومرتًا مع 

نتنياهو يف موسكو ... األجواء السورّية لكم ولنا
ارتفاع 8 كيلومرتات، فيما تبلغ 
سرعتها القصوى 1000 مرت يف 
أيضًا  جمّهز  والنظام  الثانية. 
برّشاشني من عيار 30 ملليمرتًا 
طلقة،   1400 على  حيتويان 
على  االهداف  تعّقب  ويستطيع 

بعد 30 كيلومرتًا.
وعند  سبق،  ما  كّل  رغم  على 
احلديث عن التوّسع الروسي يف 
املنطقة، جيب أن يؤخذ باالعتبار 
أّنه توّسع طبيعي وتلقائي مللء 
الفراغ الذي خيّلفه وراءها احنسار 
وألّن  #الواليات_املّتحدة.  نفوذ 
بات  كما  الفراغ  تكره  الطبيعة 
معلومًا، فإّن الروس سيعّوضون 
جزءًا منه ألّنهم، حبسب موازين 
بعد  ملئه،  على  األقدر  القوى، 
االخذ  جيب  لكن  #واشنطن. 
ميزان  أّن  أيضًا،  باالعتبار 
فجأة  للروس  مييل  لن  القوى 
بشكل فاقع كما ترّوج له جهات 
سابقًا  قاموا  فالروس  معّينة. 
نفسها  املنظومة  سوريا  ببيع 
»ميليتاري  حبسب   2013 عام 
توداي« وحبسب ما أفاد مصدر 
مقّرب من البحرّية الروسّية اىل 
االمر  وهذا  أيضًا.  »رويرتز« 
جديدًا  ليس  جيري  ما  أّن  يعين 
النظام  بإرسال  يتعّلق  ما  يف 
السورّية.  القّوات  اىل  الدفاعي 
والزيارة االسرائيلّية اىل موسكو 
ال يرّجح هلا أن تشّكل أكثر من 
استعراض سياسّي رّبا يصرف 
االسرائيلي  الداخل  يف  إعالمّيًا 

كحّد أقصى.
فالثقل العسكرّي الروسي راجح 
يف منطقة الساحل. بينما غالبّية 
االعتداءات العسكرّية االسرائيلّية 
جتّنبت   2001 منذ  سوريا  داخل 
ثانية،  جهة  من  املنطقة.  تلك 
يشري »معهد واشنطن« اىل أّن 
حتّسن العالقات الروسّية الغربّية 
اىل  الروس  يدفع  عام  بشكل 
إلغاء عملّيات بيع الصواريخ اىل 
بعض الدول أو تأجيلها. ما يعين 
أّن الروس يستخدمون ورقة بيع 
االسلحة اىل بعض الدول )ومن 
كورقة  وسوريا(  إيران  بينها 
ضغط على األمريكّيني للحصول 
على مصاحل أكثر حيوّية هلم يف 

أحيان عّدة.
صعوبة  هنالك  ذلك،  على  بناء 
انقالب  اىل  اإلشارة  يف  اآلن 
يف  القوى  ملوازين  فعلّي 
#سوريا. ولو كانت هنالك رغبة 
من حزب اهلل للحصول على تلك 
املنظومة لكان حصل عليها بأّي 
ولكّنها   .2013 عام  منذ  طريقة 
قّواته  تفيد  ال  يبدو  ما  على 
قتالّية  كمنظومة  حتارب  اليت 
اذا استثنينا  غري تقليدّية، هذا 
أساسًا فكرة أّن الروس يراقبون 
عن كثب وجهة وكيفّية استخدام 

منظوماتهم املباعة.
لذلك وحتى إشعار آخر، ستبقى 
يف  ثابتة  شبه  احلمر  اخلطوط 
 ... االرض  على  كما  #سوريا. 

كذلك يف السماء.



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

هوكي  جو  اخلزانة  وزير  اكد 
أنه مستعد للخدمة يف املقاعد 
مالكومل  حكومة  يف  االمامية 
تورنبول يف حقيبة أخرى وسط 
يواجه  أنه  حممومة  تكهنات 
تنحيته من احلقيبة االقتصادية 
الرئيسية )اخلزانة( ليحل حمله  
فيها وزير اخلدمات االجتماعية 
السابقة  ابوت  حكومة  يف 

سكوت موريسون.
ويف هذا الوقت اشار السيد 
تورنبول اىل ان وزراء  املقاعد 
االمامية )الوزارات الرئيسية( 
اليمني  سيؤدون  اجلدد 
)بعد  االثنني  يوم  الدستورية 
املزيد  ادخال  إىل  ملمحا  غد( 
يف  النسائي  العنصر   من 

الوزارة.
عن  »سأعلن  تورنبول  وقال 
يف  املقبلة  الوزارة  ترتيبات 

وقت الحق«.
وتابع يقول »أتوقع أن تقسم 
بعض  مع  اجلديدة،  الوزارة 
التغيريات، اليمني الدستورية 

يوم االثنني )بعد غد(«.
واضاف »ال يوجد متحمس أكثر 
النساء  من  املزيد  لرؤية  مين 
والنفوذ  السلطة  مواقع  يف 
الوزارات،  يف  الربملان،  يف 
يف مجيع أحناء البالد.. ميكنين 
أن أؤكد لكم هذا. انين ملتزم 

هوكي يلمح اىل استعداده للخدمة حتت قيادة رئيس الوزراء اجلديد تورنبول
أقول  لن  ولكين  بذلك  جدا 
أكثر من ذلك حول الرتتيبات 

الوزارية اجلديدة«.
ال  انه  الوزراء  رئيس  وقال 
كانينغ  مقعد  لزيارة  خيطط 
اجراء  قبل    )Canning(
يوم  الفرعية  االنتخابات 
»هناك  ألن  )اليوم(   السبت 
للقيام  العمل  من  هائال  قدرا 
التغيريات  كاجراء  هنا،  به 
األعمال  من  والكثري  الوزارية 

األخرى«.
التهرب  تدابري  عن  ومعلنا 
املتعددة  الضرائب  دفع  من 
اجلنسيات يوم االربعاء، ُأمِطر 
السيد هوكي بأسئلة حول ما 
مقعد  يف  سيخدم  كان  اذا 
فأكد  احلكومة،  يف  امامي 
الوزراء  رئيس  مع  حتدث  انه 
لكنه  مستقبله  حول  اجلديد 
تفاصيل  يف  اخلوض  رفض 

هذه املناقشات.
لي  »كانت  انه  وكشف 
مناقشات مع رئيس الوزراء.. 
احلد  هذا  عند  االمر  سنرتك 

ونرى ما سيحدث«.
واضاف يقول انه كان دائما 

وفيا وداعما للقادة.
تعلمون  كما  »حسنا،  وقال 
شخص  غريزي  يا  أنا  مجيعا، 
ذلك.  تعلم  وانت  خملص. 
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لدي  اليت  املهمة  أن  وأرى 
للشعب  الوالء  هي  واحدة 
له..  واالخالص  االسرتالي 
وفيما يتعلق برؤساء الوزراء، 
لقد كنت دائما وفيا وداعمة 
يتغري..  لن  وهذا  للقادة.. 
عن  أكشف  لن  ولكين  آسف، 

املناقشات.«
األسئلة  من  الرغم  وعلى 
السيد  رفض  املتكررة، 
كان  إذا  ما  توضيح  اهلوكي 
للبقاء يف وظيفته  قد توسل 
احلالية أو ما إذا كان سيقبل 
املقاعد  يف  أخرى   حقيبة 
السيد  حكومة  يف  االمامية 

تورنبول.
اىل  تلميحات  هناك  وكانت 

وزارة  يشغل  أن  ميكن  أنه 
االتصاالت، اليت كان يشغلها 

السيد تورنبول.
رفض  نفسه  الوقت  ويف 
بيرت  اهلجرة  وزير  مكتب 
التقارير  على  االجابة  داتون 
استقالته  قدم  بانه  القائلة 
إىل السيد تورنبول يف أعقاب 

تغيري القيادة.
تتضمن  ان  املرجح  ومن 
اجلديد  االمامي  اخلط  تشكيلة 
من  العديد  تورنبول  للسيد 
الوجوه اجلديدة، مبا يف ذلك 

املزيد من النساء.
وزير  بأن  تكهنات  وتدور 
التعليم كريستوفر باين ميكن 
الدفاع،  حقيبة  يستلم  ان 

 Sinodinos آرثر سينودينوس 
السيد  من  املقرب  احلليف   -
يشغل  ان  ميكن   - تورنبول 
جمللس  سكرتري  منصب 
مع  بالتقاطع  ورمبا  الوزراء، 

حقيبة وزارية.
الوزيرة  تنتقل  أن  وميكن 
املساعدة لوزير اهلجرة السابق 
كاش   Michaelia ميكائيليا 
لتشغل حقيبة اهلجرة، يف حني 
أن وزراء الدولة ماريز باين، 
وميتش   Frydenberg جوش 
فيفيلد فمن املمكن أن يدخلوا  

جملس الوزراء أيضا.
يف  السابق  للوزير  وميكن 
برو   Mal مول  هوارد  حكومة 
 )secretar ies ( تريين لسكر ا و

أودواير  كيلي  الربملانيني 
ان  أيضا  بورتر  وكريستشن 

ينتقال اىل وزارة اخلارجية.
العمل  وزير  استبعاد  ويرجح 
الدفاع  ووزير   Abetz اريك 
احلالي كيفن أندروز، املواَلني 
لطوني ابوت، على الرغم من 
استعدادهما  عن  أعربا  أنهما 

للعمل واخلدمة.
ووفاء لوعده يف انه سيكون 
أكثر استشارية، التقى السيد 
تورنبول ليل الثالثاء مع اثنني 
من زعماء املعارضة االحرار يف 
واليتني ويوم االربعاء التقى 
رئيس والية نيو ساوث ويلز 
والية  ورئيس  بريد  مايك 

فيكتورية دانيال أندروز.

الوزير جو هوكي
وزيرة الهجرة الجديدة ميكائيليا كاش

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
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التهاب  خبصوص  حالتك  اعرف 
الصحة  خرباء  حيث  بي:  الكبد 
املتنوعة  اخللفيات  ذوي  الناس 

على اجراء الفحص. 
ذوي  الناس  الصحة  خرباء  حيث 
اخللفيات املتنوعة على » معرفة 
الكبد  التهاب  حالتهم خبصوص 
اجراء  خالل  من  وذلك   ، بي« 
الفحص وجعل العناية بالكبد جزءا 
بصحتهم.  العناية  من  روتينيا 
اعقاب  يف  الدعوة  هذه  جاءت 
شئ  لعمل  الوقت  حان   # محلة 
اعضاء  والذي من خالهلا دعا   ،
اللتهاب  اجملتمعي  التحالف 
ويلز  ساوث  نيو  يف  بي  الكبد 
اىل املزيد من العمل  خبصوص 

التهاب الكبد بي.
ان مايقرب من 50 يف املئة من 
التهاب  مع  املتعايشني  الناس 
الكبد املزمن هم بدون تشخيص 
تشخيص  مت  والكثري  للمرض، 
املرض لديهم متاخرا جدا حبيث 
من  لالستفادة  االوان  فات 

الرعاية والعالج الفعالني. 
دعت مديرة قسم امراض اجلهاز 
مستشفى  يف  والكبد  اهلضمي 
والربوفسورة  جورج   سانت 
املشاركة، السيدة اماني ذكري 
اىل املزيد من التوعية والتعاون 
الفوائد  على  الضوء  لتسليط 
من  الناس  اليت جينيها  الكثرية 
معرفة حالتهم خبصوص التهاب 

الكبد بي.
خبصوص  حالتك  معرفة   ان 
اهمية  له  بي  الكبد  التهاب 
اكثر من اي وقت مضى.  االن 
متوفرة  الفعالة  العالجات  ان 
الناس  صحة  من  حتسن  وهي 
الكبد  التهاب  مع  املتعايشني 
املبكرة  فاالستعانة  املزمن.  بي 
املتخصصة  الصحية  بالرعاية 
بالتهاب الكبد بي تقي من احلاق 
تسمح  و  بالكبد  جسيمة  اضرار 
الكبد  للناس معرفة حالة مرض 
حباجة  هم  اذا  وفيما  لديهم، 
اىل عالج ام ال. اذا عرفت حالة 
فانه  لديك،  بي  الكبد  التهاب 
اجراء  تاخذ  ان  ايضا  بامكانك 
قالت  انتقاله«  من  للوقاية 
السيدة  املشاركة،  الربوفسورة 

ذكري. 
على  اجلميع  يكون  ان  ينبغي 
لكن  بي،  الكبد  بالتهاب  معرفة 
اخلارج  يف  املولودين  الناس 
حيث انتقال املرض من االم اىل 
شائع،  الطفولة  وخالل  املولود 
ينبغي ان يكونوا قلقني اكثر. 

املتعايشني  الناس  اغلبية   «
املزمن  بي  الكبد  التهاب  مع 
يف  ولدوا  قد  اسرتاليا،  يف 
الكبد  بالتهاب  واصيبوا  اخلارج 
بي عندما كانوا اطفال رضع او 
صغار, كلما كان عمر الشخص 
بي  الكبد  بالتهاب  املصاب 
تطور  خطر  زاد  كلما   ، اصغر 
املرض اىل  تلف الكبد وسرطان 
الكبد حني يصبح املصاب بالغا. 
هلذا السبب، يؤثر التهاب الكبد 
متناسب  غري  بشكل  املزمن  بي 
اخللفيات  ذوي  االشخاص  على 
قالت  اكرب«  بشكل  املتنوعة 
السيدة  املشاركة،  الربوفسورة 

ذكري. 
يصاب الرضيع  بهذا املرض عند 
الطفولة  او خالل مرحلة  الوالدة 

اعرف حالتك خبصوص 
)B( التهاب الكبد بي

وهناك احتمال اصابته  بالتهاب 
يتم  مامل   -%90 مبقدار  مزمن 
يف  الوالدة.   عند  تطعيمهم 
الشخص  اصيب  اذا  املقابل، 
البالغ بالتهاب، فان لديه نسبة 
اقل من 5 % لالصابة بالتهاب 

مزمن. 
ان الفحص هو الطريقة الوحيدة 
ملعرفة اذا كان الشخص مصابا 
بالتهاب الكبد بي النه يف كثري 
مصحوبا  يكون  ال  االحيان  من 
الناس  وجعل  اعراض.  باية 
بالنفع  سيعود  العالج  يتلقون 
مع  املتعايش  الشخص  على 
التهاب الكبد بي، كما سيساعد 
الفريوس  انتقال  تقليل  على 
انه  السبب  هلذا  االخرين.  اىل 
اجلميع  ان جيري  جدا  املهم  من 

الفحص«  
ان التشخيص املبكر واالستعانة 
بالرعاية المران يف غاية االهمية، 
اذا اردنا احلد من اكثر من 6000 
بالتهاب  مشخصة   جديدة  حالة 
الكبد بي سنويا يف اسرتاليا و 
نغري اخريا جمرى االمور ضد هذا 

املرض. 
حول  املعلومات  من  للمزيد 
بي،  الكبد  التهاب  فحص 
وبضمنها قائمة االطباء املدربني 
رعاية  على  التحديد   وجه  على 
املتعايشني  االشخاص  وادارة 
باالمكان  بي،  الكبد  التهاب  مع 

رؤيتها على املوقع
/http://www.ashm.org.au

اللتهاب  اجملتمعي  التحالف  ان 
ويلز  ساوث  نيو  يف  بي  الكبد 
من  اكثر  يتضمن  حتالف  هو 
تركز  مدني  جمتمع  مؤسسة   20
املشرتك  العمل  على  اهتمامها 
من اجل زيادة التوعية بالتهاب 
الكبد بي. يعزز هذا التحالف  من 
جودة الرعاية الصحية  اللتهاب 
الكبد بي ويدافع عن السياسات 
شاملة  استجابة  تضمن  اليت 
وانسانية لوباء التهاب الكبد بي 
تبعا للمعلومات الواردة من العلم 
والعدالة االجتماعية. للمزيد من   

املعلومات زوروا موقع
 Hepatitis B Community   
Alliance NSW on www.

 mhahs.org.au
خبصوص  الرئيسية  الرسائل 

التهاب الكبد بي:
على  بي  الكبد  التهاب  يؤثر   *
اخللفيات  ذوي  من  االشخاص 
املتنوعة ثقافيا و لغويا بصورة 

غري متناسبة. 
ان  بي  الكبد  اللتهاب  ميكن   *
يؤدي اىل تلف الكبد او االصابة 

بسرطان الكبد.  
بي  الكبد  التهاب  مرض  ان   *
ذوي  من  اجلاليات  معظم  يف 
اخللفيات املتنوعة ثقافيا ولغويا 
قد مت نقله من االم اىل الطفل 
مرحلة  خالل  او  الوالدة  عند 

الطفولة.
* اجري الفحص اخلاص بالتهاب 
الكبد. اذا كنت مصابا به، فان 
هناك عالجات ميكنها ان تقي من 

سرطان الكبد. 

 * www.mhahs.org.au
 For media interviews in Arabic,
 please contact Layla Naji

through Sonam on 9515 1234

السابق  الوزراء  رئيس  صرح 
 news.com.au لـ  ابوت  طوني 
انه ينوي البقاء يف الربملان حيث 
بأن  تكهنات  سرت  قد  كانت 

مسريته السياسية قد انتهت. 
ابوت جلسات   السيد  ومل حيضر 
الربملان منذ االطاحة بزعامته ليل 
االثنني، غري انه اشار، بعد ظهر 
يوم االربعاء، اىل انه يريد البقاء 

يف السياسة.
news. لـ  ابوت  السيد  وقال 
com.au »لقد كان أسبوعا حافال 
بعض  قضاء  أنوي  اآلن  وأنا 
يف  للتفكري  عائليت  مع  الوقت 

املستقبل« .
البقاء  هي  نييت  »لكن  واضاف 

يف الربملان.«
للنائب  اجملاور  املقعد  وكان 
يف  المينغ  أندرو  الكوينزالندي 
جملس النواب شاغرا جمددا يوم 

االربعاء.
للمرة  االسئلة  وقت  ففي 
حيضر  مل  التوالي  على  الثانية 
السيد ابوت كنائب يف املقاعد 

اخللفية.
منذ  به  االتصال  يتعذر  وكان 
أن خسر القيادة لصاحل مالكومل 

تورنبول ليل االثنني.
وليل الثالثاء كشفت  شقيقته، 
يرد  مل  انه  فورسرت،  كريستني 
اليت  النصية  الرسائل  على 

وجهتها له.
يوم  اجاب،  ابوت  السيد  ولكن 
االربعاء على اتصال من الرئيس 
األمريكي باراك أوباما الذي حيا 
فيه »زمالته اجليدة والعديد من 

املسائل«.
بيل  املعارضة  زعيم  مسع  وقد 
ابوت  السيد  من  أيضا  شورتن 
الصوتية  رسالته  على  رد  الذي 

وقت متأخر من يوم االربعاء.
للسيد  ابوت  السيد  وأعرب 
شورتن عن امتنانه لكلمات زعيم 
الربملان  يف  عنه  العمال  حزب 

يوم الثالثاء.
فبعد خطاب املغادرة املر للسيد 
ذكر  ورفضه  الثالثاء  يوم  ابوت 
كلمته  يف  تورنبول  مالكوم 
للوزراء،  رئيسا  العامة  النهائية 
سرت هناك تكهنات كبرية حول 

مستقبله.
وما زال من غري املعروف بعد ما 
إذا كان قد ُعرض، أو اذا كان 

قد طلب اي حقيبة وزارية.
وقال السيد تورنبول عن سلفه 
»لقد كان لي نقاش مع طوني 
ابوت لكنه مل يعِطين اي اشارة 

بهذا اخلصوص«.
ويف حني اعلن السيد ابوت انه 
فإنه  الربملان،  البقاء يف  يعتزم 
كان  اذا  ما  الواضح  غري  من 
سيرتشح يف االنتخابات املقبلة.

أبوت يعتزم البقاء يف الربملان

اهلجرة  وزير  مكتب  رفض 
داتون  بيرت  احلدود  ومحاية 
قدم  انه  القائلة  التقارير 
الوزراء  لرئيس  استقالته 

اجلديد مالكومل تورنبول.
التقارير يوم االربعاء  واشارت 
الذي  داتون،  السيد  ان  اىل 
ابوت  طوني  بقوة  ودعم  أّيد 
قبل االقرتاع داخل غرفة احلزب 
على منصب رئاسة الوزراء يوم 
االثنني، قدم استقالته طوعا.

للسيد  باسم  متحدثة  ورفضت 
هذا  نفي  أو  تأكيد  داتون 
االدعاء قائلة: »ليس لدينا أي 

تعليق على ذلك.«
ومل يعلق مكتب السيد تورنبول 

على ذلك ايضا.
 ويف مؤمتر صحفي عقد صباح 
الوزراء  رئيس  رفض  االربعاء 
التشكيل  مناقشة  اجلديد 
مكتفيا  حلكومته،  النهائي 
تقسم  أن  »أتوقع  بالقول 
بعض  مع  اجلديدة،  الوزارة 
القانونية  اليمني  التغيريات، 

يوم االثنني )بعد غد(«.
وُعلم أنه مل ُيقبل عرض السيد 

داتون باالستقالة.
ان  نيوز  سكاي  شبكة  ذكرت 
السيد داتون قدم العرض عرب 

.)text message( رسالة نصية
السيد  قال  االربعاء  ويوم 
جدا«  »ملتزم  انه  تورنبول 
يف  النساء  من  املزيد  برؤية 

جملس الوزراء.
بأن  تكهنات  هناك  وكانت 
كاش  ميكائيليا  االحرار  نائبة 
)Michaelia Cash( ستستلم حقيبة 

اهلجرة،
حاليا  كاش  السيدة  وتشغل 
اهلجرة  لوزير  مساعدة  منصب 

ومحاية احلدود.
وكانت قد متت االشادة بالسيد 
ابوت، الذي خسر رئاسة الوزراء 
يوم  تورنبول  السيد  لصاحل 
املاضي،  األسبوع  من  االثنني 
أسرتاليا  أن  أعلن  أن  بعد 
ستقبل 12 ألف الجئ فروا من 

سوريا بسبب احلرب.
غادر  قد  داتون  السيد  وكان 
سابق   وقت  يف  جنيف  إىل 
ملناقشة  االسبوعاملاضي  من 
املساعدات االسرتالية مع وكالة 

الالجئني التابعة لألمم املتحدة، 
ومفوضية غوث الالجئني.

زار  اسرتاليا  إىل  عودته  ويف 
مع  اتفاق  إلنقاذ  كمبوديا 
دوالر  مليون   55 بـ  اسرتاليا 
لتوطني الالجئني القادمني من 

ناورو يف هذا البلد الفقري.
السيد  احرج  فقد  ذلك،  ومع 
احلكومة  اجلمعة،  يوم  داتون، 
الصوت  مبكرب  مسك  عندما 
االلتزام  حول  نكتة  واطلق 
األخري  االجتماع  يف  باملواعيد 
اهلادئ،  احمليط  جزر  لقادة 
عندما قال: »ال يعين أي شيء 
وشك  على  كنت  اذا  البتة 
تتدفق  واملياه   ... )االجتماع( 

على بابك«.
ولكن وزير اهلجرة اضطر الحقا 
جزر  قادة  بعد وصف  لالعتذار 
النكتة  هذه  اهلادئ  احمليط 
حساسة  وغري  »مبتذلة«  بأنها 
مع  حمنة أولئك الذين يواجهون 

خطر ان تغمر املياه منازهلم.
وقبل االنتخابات يوم االثنني، 
السيد  ان  داتون  السيد  قال 
مستقيم«  »شخص  ابوت 
بزعيم  اهلزمية  احلاق  يستطيع 
يف  شورتن  بيل  العمال  حزب 

االنتخابات املقبلة.
وقال ان قاعدة احلزب هي يف 
الوسط من العديد من القضايا 
على  األقدر  هو  ابوت  والسيد 

متثيل األعضاء.
توقع  قد  داتون  السيد  وكان 
فوز السيد ابوت يف االقرتاع.

إذا  ما  حول  سؤال  على  وردا 
كانت وزيرة الشؤون اخلارجية 
)لرئيس  نائبة  بيشوب  جولي 
الوزراء(  خملصة، أجاب: »هذا 
اليها  يوجه  ان  ينبغي  السؤال 

لالجابة عليه«.
قد  داتون  السيد  وكان 
االنتقادات  من  للعديد  تعرض 
للجدل  املثرية  سياسته  حول  
تنفيذه  يف  اهلجرة  حقيبة  يف 
املتشددة  احلكومة  سياسات 
بالنسبة حلماية احلدود وطاليب 

اللجوء.
داعموه  أشاد  فقد  ذلك،  ومع 
جبهوده يف وقف تدفق طاليب 
إىل  يصلون  الذين  اللجوء 

أسرتاليا عن طريق القوارب.

وزير اهلجرة بيرت داتون 
ترفض نفي تقارير حول 

تقديم استقالته

وزير الهجرة بيرت داتون

تورنبول  مالكومل  اعطى وصول 
الوزراء  رئيس  منصب  اىل 
االحرار ما يقرب من ثالث نقاط 

مئوية يف استطالع للرأي.
للرأي  استطالع  اول  اظهر  فقد 
السيد  هزم  ان  بعد  أجري 
تورنبول رئيس الوزراء السابق 
غرفة  اقرتاع  يف  ابوت  طوني 
االثنني،  ليل  االحرار،  حزب 
هما  واملعارضة   احلكومة  ان  
اآلن  كتفًا اىل كتف اي 50 يف 
احتساب  بعد  منهما  لكل  املئة 

االصوات التفضيلية.
حزب  كان  أسبوعني،  وقبل 
مريح  بشكل  يتصدر  العمال 
 47 مقابل   53 بـ  االحرار  حزب 

يف املئة.
 ،ReachTEL فقد وجد استطالع
اليت أجري مساء األربعاء لصاحل 
 3278 ومشل  السابعة  الشبكة 
شخصا من مجيع أحناء أسرتاليا، 
ان الدعم األساسي حلزب االحرار 
املئة،  يف   39,3 اىل  ارتفع 

تورنبول يعطي دفعة لألحرار 
يف استطالع للرأي

بزيادة 2,8 يف املئة عما كان 
عليه قبل حواىل أسبوعني.

العمال  حلزب  التأييد  واخنفض 
مبعدل 1,6 نقطة مئوية.

بشكل  تورنبول  السيد  ويتقدم 
مريح على زعيم املعارضة بيل 
مفضل  وزراء  كرئيس  شورتن 
بـ 61,9 يف املئة اىل 38,1 يف 

املئة.
الذي  السابق  االستطالع  ففي 
نشرت نتائجه يف 28 آب، كان 
بفارق  يتقدم  شورتن  السيد 
مريح على السيد ابوت بـ 57،9 

اىل 42،1 يف املئة.
على  احلكم  نتائج  تتغري  ومل 
ذلك  منذ  كثريا  ابوت  السيد 

الوقت.
وأظهر أحدث استطالع للرأي ان 
14,4 يف املئة فقط راضون عن 
أداء السيد ابوت، وهي النتيجة 
يف  آب،   28 الستطالع  نفسها 
يرون  املئة  36,5 يف  أن  حني 

ان اداءه فقري. 

رئيس الوزراء تورنبول وزعيم املعارضة بيل شورتن
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

اإليرانية  اخلارجية  السياسة  خيارات  تأثري  هو  ما 
بعد االتفاق النووي على األزمة السورية؟ وما هي 
أفق  هو  وما  السعودية؟  العربية  اململكة  خيارات 
الواقع امليداني؟ وملاذا يتأخر احلل السياسي على 

الرغم من االنفراجات الدولية؟
يدور احلديث يف األوساط املتابعة لتطورات األزمة 
عن  املرتقب،  السياسي  احلل  ومسارات  السورية 
تأخر هذا احلل، وبطء النتائج االجيابية املتوقعة من 
جراء االنفراج الدولي الذي أحدثه االتفاق النووي 
بني إيران والدول الغربية. وترتاوح أسباب تأخر 
بالواقعني  مرتبط  داخلي  هو  ما  بني  النتائج  تلك 
مرتبط  خارجي  هو  ما  وبني  والسياسي،  امليداني 
مبواقف الدول املؤثرة يف األزمة، وكيفية رؤيتها 
على  سنوات  أربع  من  أكثر  مرور  بعد  ملصاحلها 

بدايتها.
اليت  التغريات  األول،  اجلزء  تناولنا يف  أن  وبعد 
على  ذلك  وانعكاسات  الرتكية  الساحة  تشهدها 
األمريكية  السياسة  وحتوالت  اخلارجية،  سياستها 
لدولة  بالنسبة  املمكن  وحدود  املنطقة،  جتاه 
اإلرهاب الداعشية، نطرح يف اجلزء الثاني خيارات 
األطراف األخرى املؤثرة يف مسار األزمة السورية، 
الغرب، ومّدها  اتفاقها مع  أراحها  إيران اليت  من 
واخلليج  عمومًا،  املنطقة  دول  جتاه  إجيابية  بطاقة 
اليت  السعودية  العربية  اململكة  إىل  خصوصًا، 
تواجه خيارات صعبة جتاه األزمات اليت دخلت طرفًا 
السياسية  املرونة  يف  واضح  نقصان  مع  فيها، 
لدى قادتها اجلدد، األمر الذي يرتجم ضبابية يف 
سلوكها اخلارجي. كما نبحث يف معاني التطورات 
العسكرية الداخلية، واجتاهاتها، فضاًل عن حماوالت 
سياسية الخرتاق املشهد العسكري، وصواًل إىل حل 
بني الدولة السورية وجمموعات معارضة بوساطات 
روسية وإيرانية.   فماذا عن خيارات إيران وأثرها 

يف األزمة السورية، بعد توقيع االتفاق النووي؟
الخيارات اإليرانية بعد االتفاق النووي

ال شك بأن توقيع االتفاق النووي يشّكل مفصاًل 
ما  وإذا  األوسط،  الشرق  منطقة  تاريخ  مهما يف 
تطال  اليت  التبدالت  مبجمل  املعطى  هذا  ربطنا 
موازين القوى يف النظام الدولي، فإنه يصبح تارخيًا 
مفصليًا يف العالقات الدولية املعاصرة، ملا له من 
أثر يف تبدل خيارات القوى الكربى بالتعاطي مع 
دول متردت على خيارات القوة األعظم، رمز قيادة 

النظام العاملي منذ انهيار االحتاد السوفياتي.
فمن منطلق اسرتاتيجي، ومبتابعة أحداث السنوات 
اليت مرت منذ دخول القوات األمريكية إىل العراق 
إيران يف  يف ربيع عام 2003، إضافًة إىل موقع 
اليت  اهلائلة  واالحتياطات  العاملي،  الغاز  سوق 
اختذتها  اليت  الكربى  اخليارات  أن  يتبني  متلكها، 
ذات  اإلقليمية  القوة  لتكون  أوصلتها  طهران 
األهمية األكرب بالنسبة للقوى الكربى، وعلى رأسها 
وتركيا،  إسرائيل  على  متقدمًة  املتحدة،  الواليات 

ألول مرة منذ العام 1979.
بني  وباملقارنة  وحاجاته،  الغد  عامل  منظور  فمن 
وإسرائيل،  إيران  من  لكل  لالسرتاتيجية  األهمية 
يف  تصب  اليت  الفوارق  من  جمموعة  رصد  ميكن 
الفوارق  تلك  أول  اإلسالمية.  اجلمهورية  مصلحة 
وزن  يف  اهلائل  بالفارق  ويتمثل  اقتصادي، 
الطرفني يف سوق الغاز العاملي، راهنًا ومستقباًل، 
مع العلم أن مادة الغاز هي املصدر الرئيس للطاقة 
يربطهما  ال  الطرفني  أن  ومبا  احلالي؛  القرن  يف 
سوى العداء الشديد، فإن مجعهما إىل جانب قوى 
عظمى واحدة غري ممكن، إال مع مراعاة حال العداء 
هذه، وتفضيل طرف على اآلخر، وهذا ما يتوقع 
ستضطر  اليت  األمريكية  اخلارجية  السياسة  من 
إىل تفضيل العالقة مع إيران، على حساب تراجع 
الذي  األمر  اإلسرائيلية،  األمريكية  العالقات  يف 
الكيمياء  تتخطى  اليت  القوية  عالماته  له  أصبحت 
ثانية،  ناحية  من  ونتنياهو.  أوباما  بني  السلبية 
السوق  أيضًا فإن حجم  االقتصادية  القيمية  ويف 
اإليرانية والفرص اليت تلوح أمام الغرب لالستثمار 
فيها، ال يقارن بالسوق االسرائيلية اليت ال تشكل 
أهميًة تذكر بالنسبة لالقتصادات الغربية. يضاف 
إىل ذلك أسباب سياسية وإنسانية، أبرزها الصورة 
املتعاظمة إلسرائيل يف الغرب كدولة عنصرية ال 
حترتم القوانني الدولية واإلنسانية، لتصبح حبسب 
الكثريين ممكن يشكلون جزءًا من الضمري الغربي، 

سوريا يف ظل حتوالت املنطقة 
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عن »امليادين«

األوىل بلباس ثوب »الدولة املارقة«، وعدم قدرتها 
على التعايش مع حميطها، ورفضها املتكرر خلطط 
السالم اليت تعب الرؤساء األمريكيون من حماولة 
أيضًا  املقارنة، يصب  بإجنازها. ويف هذه  الظفر 
يف مصلحة إيران أن التحالف األمريكي اإلسرائيلي 
مبيًن أساسًا على قواعد عقيدية سياسية، ال تكافؤ 
هذا  أن  عن  فضاًل  الطرفني،  بني  فيها  مصاحل 
الصراعات  التحالفات ينتمي اىل مرحلة  النوع من 
مرحلة  وهي  الكربى،  القوى  بني  األيديولوجية 
انتهت، لتحل حملها العالقات املبنية على املصاحل 
املتبادلة يف املرحلة املقبلة. وبالتالي فإن األسس 
العميقة للتحالف األمريكي اإلسرائيلي تهتز، األمر 
أمريكا.  يف  اليهودي  اللوبي  جنون  يثري  الذي 
إسرائيل  عن  واشنطن  ختلي  يعين  ال  ذلك  ولكن 
يعين  بل  أعدائها،   إىل صفوف  وانتقاهلا  نهائيًا 
بالنسبة  العالقة  هذه  أهمية  أن  وحصرًا  حتديدًا 
لواشنطن تراجعت بشكٍل حاد، يصحبها تراجع يف 
قدرة القادة اإلسرائيليني على ابتزاز سيد البيت 

األبيض، ومن يرتشح له.
املفاوضات  أعطت  ذلك،  إىل  وباالستناد 
الوصول  إمكانية  على  منوذجًا  ونتائجها  النووية 
اليت  امللفات  خبصوص  إيران  مع  تفاهمات  إىل 
األزمة  وأبرزها  النووي،  مفاوضات  تشملها  مل 
السورية، ما يربر عدم جنوح اإلدارة األمريكية إىل 
مسايرة تركيا يف فرض منطقة حظر جوي مشال 
الرتكية  االدعاءات  عدة  مرات  ونفيها  سوريا، 
واشنطن،  وبني  بينها  األمر  هذا  على  تفاهم  عن 
الشريك  موقع  إىل  تقدمت  إيران  فإن  وبالتالي 
ألجل  وهم  الغربيني،  القادة  أذهان  يف  احملتمل 
تنازالت  لتقديم  تباعًا  يستعدون  »االحتمال«  هذا 

يف امللف السوري.
فقط  تركز  الغربية  الرغبة  هذه  فإن  وبالتأكيد 
على املصاحل الذاتية لتلك الدول، وهي ال تستند 
العداء  ناصبوه  الذي  احملور  مبوقف  اقتناع  إىل 
اإلرهاب  مواجهة  املصاحل  هذه  وأوىل  لسنوات، 
بصورٍة  األوروبية  الدول  فيه  تشعر  باتت  الذي 
ملموسة وداهمة، ومل يعد ممكنًا التباطؤ يف معاجلة 
األوروبية  القوانني  من  يستفيد  كونه  ارتداداته 
لنشر أفكاره وتنقل أفراده يف بيئة هادئة تشكل 

منطلقًا حنو امليدان السوري؛ من هنا فإن الرضوخ 
تاليًا،  والسياسي  بدايًة  األمين  التعاون  لفكرة 
مع كل من سوريا وإيران، بات اليوم أمرًا واقعًا 

بالنسبة هلذه الدول.
لقد استفادت إيران من تغري موقعها يف نظر الغرب، 
لتطلق بعد االتفاق النووي جهودًا دبلوماسية يف 
زيارات  مثلته  األول  االجتاه  أساسيني،  اجتاهني 
التقرب  وحماولتها  اخلليج،  دول  إىل  مسؤوليها 
منهم على قاعدة التطمني وتغذية أرضية املصاحل 
طرح  يف  الثاني  االجتاه  يتمثل  بينما  املشرتكة، 
حماولة  يف  سوريا،  يف  السياسي  للحل  مبادرة 
السياسية  العملية  يصيب  الذي  الفشل  الخرتاق 

بني الدولة واملعارضات.
ففي االجتاه األول، ركز وزير اخلارجية حممد جواد 
ظريف خالل زيارته اىل الكويت وقوف بالده »إىل 
التطرف  تهديد  قتاهلا  يف  املنطقة  شعوب  جانب 
واإلرهاب والطائفية«، وهو بذلك بنى على املوقف 
تفجري  بعد  الكويتيه  القيادة  اختذته  الذي  الكبري 
املسجد الذي راح ضحيته عددًا من املصلني من 
املسلمني الشيعة، وبذلك نزعت القيادة الكويتية 
يف  النطالقه  خمططًا  كان  مذهيب  احرتاب  فتيل 
حسني  نائبه  تركيز  ذلك،  إىل  يضاف  البالد. 
أمري عبداللهيان على أن هدف بالده هو التعاون 
الشرق  اىل  االستقرار  يعود  حتى  اجلريان  مع 

األوسط.
املنطقة،  يف  ايران  فرص  يف  التحوالت  هذه 
لألزمة  حٍل  إجياد  باجتاه  املبادرة  إىل  دفعتها 
السورية، فقدمت مبادرتها اليت حبثها عبداللهيان 
مع الرئيس السوري، وهي مبادرة تسري بالتوازي 
نفسه،  السياق  النشطة يف  الروسية  اجلهود  مع 
حتى ان عبداللهيان حتدث يف زيارته اىل سوريا 
باسم إيران وروسيا حني قال: »طهران وموسكو 
دعم  جمال  يف  وراسخة  مبدئية  مواقف  لديهما 
يلقى  نطرحه  للحل  مشروٍع  أي  و«إن  سوريا«، 
احملوري  بـ«الدور  مشيدًا  الروسية«،  املساندة 
للرئيس السوري بشار األسد يف احلفاظ على وحدة 
سوريا، وإدارته احلكيمة إلخراج بالده من األزمة«، 
وفق ما قال املسؤول اإليراني. والالفت يف هذا 
السياق، أنه وبعد االتفاق النووي فإن املبادرات 

مستوى  على  اهتمامًا  تلقى  إيران،  تطرحها  اليت 
دولي، وهو أمر جديد يف مسار التعاطي مع إيران، 
يف  مستورا  دي  بستيفان  عبداللهيان  لقاء  وما 
بريوت مؤخرًا وحبثهما املبادرة اإليرانية، إال مظهرا 
من مظاهر تغري وزن إيران يف املنطقة وأبعد منها.  
لكن ماذا عن الدور السعودي املطلوب إلجناح هذه 
احلل  مبادرات  من  اململكة  تقف  وأين  احللول؟ 

السياسي؟
أفق املعركة يف سوريا يف ظل تحوالت 

املنطقة
بعيدًا عما سبق، تستمر احلرب امليدانية بني اجليش 
املسلحة  واجملموعات  جهة،  من  وحلفائه  السوري 
غري القابلة لالحصاء من جهة ثانية. ووفق مسار 
األمور، فإن نتائج هذه احلرب ووقائعها امليدانية 
هي وحدها اليت ختفف من حدة الصراع السياسي 
املعارك  وطيس  اشتداد  أن  مبعنى  سوريا،  على 
والقدرة على حسمها، يؤدي إىل حتريك اجلمود يف 

مواقف األطراف املختلفة حول احلل السياسي.
فالسنوات السابقة من عمر األزمة أثبتت أن املعارك 
الكربى اليت متت فيها السيطرة أو استعادة املدن 
السياسي  املسار  يف  غريت  اليت  هي  املركزية، 
ويف توقعات األطراف من احلل املنشود، ويراهن 
السوريون يف هذا اإلطار على جيشهم الذي على 
الرغم من خسائره الكبرية منذ 2011 وحتى اليوم، 
الناحية  أهمية من  األكثر  املعارك  متكن من حسم 
االسرتاتيجية، فاستعادته حلمص والقلمون ومعظم 
مناطق الغوطة، جعلت من العناوين السياسية اليت 
طرحتها قوى املعارضة يف فرتة سابقة، عناوين 
منفصلة عن الواقع. فضاًل عن أن اجتاهات األمور 
امليدانية تشري إىل بقاء نوعني من القوى اجلّدية 
ولكن  واإلرهاب.  اجليش  السورية،  األرض  على 

ماذا عن شبح التقسيم؟
ذهب الكثري من املتابعني لألزمة إىل توقع تقسيم 
إىل  بذلك  مستندين  املقبلة،  املرحلة  يف  سوريا 
بطء سيطرة أي من األطراف املتحاربة على مناطق 
مساحة  على  القوى  معظم  وحمافظة  أعدائهم، 
سيطرة متقاربة منذ بداية 2014، مع وجود بعض 
االستثناءات، أهمها يف منطقة القملون. ولكن ما 
أدنى مستوى هو  إىل  التقسيم  احتماالت  يضعف 
عدم قدرة أي من األطراف اليت تسعى إليه على 
فرضه، ذلك أن »جبهة النصرة« أو »جيش الفتح« 
ال ميكن  و«داعش«،  يتضمنها،  اليت  واجملموعات 
هلم فرض تقسيم يسيطرون مبوجبه على جزء من 
األراضي السورية، مبوافقة الدولة، أو حتى مبوافقة 
ويعود  طبيعية  احلال  تصبح  عندما  الكربى  الدول 
السلم إىل البالد، ومعنى ذلك أن هذه اجملموعات 
اإلرهابية تشكل حاجًة لألطراف اخلارجية الالعبة يف 
كما  احلرب.  أوقات  يف  حصرًا  السورية،  الساحة 
أن الطرف اآلخر وحلفاءه، وهنا نتحدث عن روسيا 
حتديدًا، ال يناسبهم سوريا مقسمة على اإلطالق، 
وهي نتيجة كانوا ليحصلوا عليها منذ السنة األوىل 
الرافض  للنظام  دعمهم  ولكن  أرادوا،  لو  لألزمة 
للتقسيم ينطلق من حاجتهم إىل الدور الذي تلعبه 
وبني  بينهم  التوازن  إلقامة  املنطقة  يف  سوريا 
ويف  األوسط  الشرق  األخرى، يف  الكربى  القوى 

أماكن أخرى.
اليت  العناصر  معظم  متاسك  ذلك  إىل  يضاف 
للجيش،  صلبة  بنية  ومنها  البالد،  وحدة  تضمن 
إدارة عاملة طوال سنوات األزمة، جسم دبلوماسي 
جدًا،  مؤثرة  خارجية  حتالفات  ومتماسك،  نشط 
املفروضة  احللول  تعطيل  وسائل  خمتلف  ومتلك 
من اخلارج، من الفيتو إىل امليدان، سيطرة على 
قلب البالد ومناطقها ذات األهمية املرتفعة، وأهم 
من ذلك كله، عقل قيادي بارد قادر على الصرب 
لتلقي النتائج األفضل، واستثمار توتر أعدائه يف 

انتزاع مكاسب نوعية منهم.
يف اإلطاللتني األخريتني للرئيس السوري حتدث 
حلول  إن  قائاًل  اجليش،  حال  عن  شفاف  بشكٍل 
أن  أكد  ولكنه  طبيعي،  أمر  عناصره  على  التعب 
ذلك ال يؤثر يف فرص النصر. هذه اإلشارة تعرب 
متامًا عن الطريقة اليت تدير فيها القيادة السورية 
تعرب الحقًا  ورمبا  االسرتاتيجي،  املدى  على  األزمة 

عن هوية املنتصر يف احلرب الدائرة.

بانتظار الحل السياسي

افق املعركة ما يزال مفتوحًا
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العدو،  إعالم  وسائل  زعم  حّد  على 
يف  انتشرت  إيرانية  قوات  فإن 
اإلعالم  وسائل  أن  الالفت  سوريا. 
خرب  نشر  يف  سّباقة  كانت  العربية 
كانت  كما  اإليرانيني،  انتشار 
السباقة أيضًا يف الكشف عن وصول 
طيارين عسكريني روس إىل سوريا 
تنظيم  ضد  القتال  يف  للمشاركة 
»داعش« وأخواته. وبعيدًا عن صحة 
يبقى سؤال  عدمها،  أو  األخبار  هذه 
العدو يف  إجابة: ما هي مصلحة  بال 

نشر هذه املعلومات؟
أول  إسرائيل  كانت  أسبوعني،  قبل 
من حتدث عن خطة روسية ــ إيرانية، 
مسؤولني  بني  موسكو  يف  أقّرت 
بالتدخل  تقضي  وروس،  إيرانيني 
يف  للجانبني  املباشر  العسكري 

القتال اىل جانب اجليش السوري.
كشفت تل أبيب يف حينه، نقاًل عن 
رفيعة،  غربية  دبلوماسية  مصادر 
اجلانب الروسي من اخلطة، بالتنسيق 
التام مع االيرانيني واحلكومة السورية، 

إسرائيل: بعد الروس... انتشار 
قوات برية إيرانية يف سوريا

لن  لكنها  املرحلة،  هذه  التدخل يف 
تتوانى عن التدخل يف حالة التهديد 
املباشر، أو يف حال نقل سالح متطور 
من سوريا اىل حزب اهلل يف لبنان«.

وأشارت القناة اىل أن التطور االيراني 
كتائب  »ووجود  سوريا،  يف  األخري 
االيراني تشارك  الثوري  من احلرس 
الدائرة هناك، وحتديدًا  املعارك  يف 
للحرس  التابعة  اخلاصة  القوات  من 
هو  املصدر،  وصف  حبسب  الثوري 
ومل  ودراماتيكي،  مألوف  غري  تطور 

نعرف مثياًل له يف السابق«.
أبيب  تل  أن  املصدر  تأكيد  ورغم 
لن تتدخل يف هذه املرحلة يف وجه 
رئيس  أن  إال  االيرانية،  القوات 
بنيامني  االسرائيلية،  احلكومة 
بعد  مغاير  موقف  عن  عرب  نتنياهو، 
األمين  املصدر  حديث  من  ساعات 
من  نتنياهو  وقال  املراسلني.  أمام 
»إسرائيل  إن  الربيطانية  العاصمة 
قلقة جدًا من االنتشار االيراني داخل 
إيران«.  لكبح  تستعد  وهي  سوريا، 
الوزراء  رئيس  لقائه  خالل  وأضاف 
أنه  كامريون،  ديفيد  الربيطاني، 
»جيب كبح عدوانية إيران وإرهابها، 
إذ إنها تنشر قوات يف سوريا، واىل 
القيام  يف  حرة  أنها  تشعر  ما  حّد 

بذلك، بعد االتفاق النووي معها«.
االسرائيلي  األمين  املصدر  وتطرق 
الروسية  القوات  انتشار  اىل  أيضًا 
يف سوريا، وقال إن اجليش الروسي 
إقامة  االخرية على  االيام  يعكف يف 
بنية حتتية متّكنه من شن غارات جوية 
السوري،  النظام  محاية  تستهدف 
الروسي  العسكري  االنتشار  واصفًا 
بأنه تطور جديد، »يهدف اىل مساعدة 
اليت  املناطق  اسرتداد  على  االسد 
كان قد خسرها يف العام املاضي«. 
اليت  االخرية  »اخلسائر  أن  وأضاف 
أن  تعين  السوري،  اجليش  بها  مين 
العاصمة السورية دمشق باتت حتت 
تنظيم  قبل  من  وحتديدًا  التهديد، 

الدولة االسالمية ــ داعش«.
للروس مصاحل  أن  املصدر  وأضاف 
مرفأ  حال  هي  كما  سوريا،  يف 
أن  يستبعد  ومل  وغريه،  طرطوس 
من  الروسية،  اجلوية  القوات  تباشر 
شّن  قتالية،  ومروحيات  طائرات 
املتمردين  ضد  سوريا  يف  هجمات 
أن  املقابل  يف  أكد  لكنه  وداعش. 
االمر غري موّجه اىل إسرائيل، »لكن 
أصبحوا  الروس  أن  ندرك  أن  علينا 

العبًا مركزيًا يف املنطقة«.
وكان وزير االمن االسرائيلي، موشيه 
يعلون، قد تطرق أيضًا اىل االنتشار 
العسكري الروسي يف سوريا، وقال 
مستشارين  أرسلت  موسكو  إن 
عسكريني وقوة فاعلة إلقامة قاعدة 
الالذقية  مدينة  من  بالقرب  جوية 
»قاعدة  أن  وأضاف  السورية. 
كهذه ميكن أن تستخدمها الطائرات 
يف  القتالية  واملروحيات  احلربية 
االسالمية  الدولة  ضد  هجمات  شّن 
تهديد  »هناك  وقال:  داعش«.  ــ 
وطرطوس،  الالذقية  منطقة  على 
وهي من املصاحل الروسية، ما دفع 
موسكو اىل أن تكون موجودة هناك، 
نظام  عن  الدفاع  يريدون  فالروس 
القتال  يف  واملشاركة  االسد  بشار 

ضد داعش«.

يحيى دبوق

الكتائب 
اإليرانية 
التي أتت 
إىل سوريا 

تابعة للقوات 
الخاصة 
للحرس 
الثوري

استخدام  عرب 
لطائرات  مباشر 
لسالح  تابعة 
الروسي  اجلو 
يف  وطياريه، 
امليدانية  املعارك 
خيوضها  اليت 
السوري،  اجليش 
اىل  إضافة 
مبعدات  تزويده 
قتالية  ووسائل 
ومتطورة،  دقيقة 

من  حمدثة،  استخبارية  ومعلومات 
شأنها أن تغرّي مشهد احلرب الدائرة 

يف سوريا.
أمين  مصدر  لسان  وعلى  أمس، 
أبيب  تل  حتدثت  رفيع،  إسرائيلي 
اخلطة  من  االيراني«  »الشق  عن 
بالفعل  بدأت  إن طهران  اليت قالت 
تنفيذها يف سوريا، وإن أوىل طالئع 
القوة االيرانية الربية التابعة للحرس 
الثوري، اليت بلغت اىل اآلن املئات 
اىل  بالفعل  وصلت  املقاتلني،  من 
بالقرب  انتشارها  وبدأت  سوريا، 
القتال  بهدف  دمشق،  العاصمة  من 

املباشر اىل جانب اجليش السوري.
املستوى  »الرفيع  األمين  املصدر 
جدًا« ــ حبسب وصف االعالم العربي 
املراسلني  أمام  حديث  أضاف يف  ــ 
االعالم  لوسائل  العسكريني 
االيرانية  اخلطوة  أن  االسرائيلية، 
هي مسعى إضايف من قبل طهران، 
ملساعدة  أيضًا،  مسبوقة  وغري 
الرئيس السوري بشار االسد. وقال 
القدس يف  فيلق  قائد  »إرسال  إن 
من  ملئات  االيراني  الثوري  احلرس 
ضد  للقتال  سوريا،  اىل  مقاتليه 
جاء  داعش،  تنظيم  املسلحني وضد 
أعقاب  يف  روسيا،  مع  بالتنسيق 
بالرئيس  الذي مجع سليماني  اللقاء 
الشهر  بوتني«  فالدميري  الروسي 

املاضي.
اخلطوة  خطورة  من  املصدر  وحذر 
االيرانية ومن تورط طهران أكثر يف 
احلرب الدائرة يف سوريا. لكنه أكد 
الثانية  القناة  حبسب  املقابل،  يف 
تنوي  ال  »إسرائيل  أن  العربية، 

احلرب »املؤجلة« مع املقاومة اللبنانية 
إىل وضع  وتدفعها  إسرائيل،  تؤرق 
ملواجهة  ودفاعية  هجومية  خطط 
احتمال حترير  التهديدات، وال سيما 
على  الفلسطيين،  اجلليل  مناطق يف 
يف  اهلل  حزب  انشغال  من  الرغم 
القتال يف سوريا. صحيفة »يديعوت 
استعدادات  رصدت  أحرونوت« 
الطرفني، وأكدت أن احلرب آتية... 

آتية.
من  العديد  بعد  إسرائيل  اكتشفت 
الساحتان  بها  مرت  اليت  احملطات 
اهلل  حزب  أن  واللبنانية،  السورية 
ما زال متوثبًا يف مواجهة أي اعتداء 
اسرائيلي، برغم انشغاله يف مواجهة 
والتكفريية  االرهابية  اجلماعات  خطر 
هذا  وانعكس  وعربها.  سوريا  يف 
عمالنيًا  أداء  اآلن،  حتى  اإلقرار 
يف  وحمددًا،  مضبوطًا  إسرائيليًا 
إسرائيل  أن  ومع  ولبنان.  سوريا 
استطاعت توظيف احلدث السوري عرب 
مترير بعض الضربات احملددة، لكنها 
وال  كان  الذي  الطموح  دون  تبقى 
يزال االسرائيليون يأملون أن توفره 

هلم األحداث.
على هذه اخللفية، ما زال سيناريو حرب 
لبنان الثالثة حاضرًا يف وعي القادة 
واملعلقني،  واخلرباء  اإلسرائيليني 
الذين يرون أن أي اعتداء اسرائيلي 
قد يتطور حنو مواجهة شاملة اذا قرر 
حضور  ويعين  عليه.  الرد  اهلل  حزب 
هذه احلسابات يف اخلطاب السياسي 
واالعالمي االسرائيلي، جتذر قوة ردع 

اسرائيل  جتاه  اسرتاتيجي  »تغيري 
اختذه األمني العام حلزب اهلل السيد 
القدس قبل  اهلل، وقوة  حسن نصر 

حنو سنة«.
القرار  هذا  خلفية  خبصوص  اما 
وسياقه، فرأى بن يشاي أنه »يرمي 
الضربات  عن  اسرائيل  ردع  اىل 
اجليش  ينفذها  اليت  املوضعية 
االسرائيلي من فرتة اىل اخرى، من 
وتعاظم  ارهابية  عمليات  احباط  اجل 
يسميه  ما  وهو  اهلل،  حزب  قدرات 
اجليش املعركة بني احلروب«. وتابع 
بن يشاي أن »القرار ينطلق من أن 
نشطة  واحدة  جبهة  ولبنان  سوريا 
كل  على  الرد  وأن  اسرائيل،  ضد 
اجليش  به  يقوم  نوعي  استهداف 
سيؤدي  كان  لو  حتى  االسرائيلي 
اىل تصعيد واسع ينطوي على دمار 

وخسائر بشرية كبرية للطرفني«.
واكد بن يشاي أن هذا ما كاد حيصل 
يف كانون الثاني املاضي، عندما »رد 
االسرائيلي  االعتداء  على  اهلل  حزب 
ادى اىل مقتل  الذي  القنيطرة،  يف 
العديد من كوادره وضابط رفيع يف 
احلرس الثوري االيراني«. واوضح بن 
يشاي بأن »كال من حزب اهلل واجليش 
االسرائيلي استعد المكانية أن يؤدي 
واسعة«.  مواجهة  نشوب  اىل  الرد 
الشمالية،  أن قائد املنطقة  واوضح 
»افيف كوخايف، كان يف ذروة امر 
عملياتي لقادة القوات متهيدا هلجوم 
لبنان  يف  حمتمل  مضاد  اسرائيلي 
عملية  عن  املعلومات  وصلت  عندما 
االنتقام اليت نفذها حزب اهلل«. ويف 
حينه، اضاف بن يشاي، اطلق حزب 
اهلل صليات صاروخية ضد الدبابات 
يف منطقة الغجر باجتاه دورية للجيش 
مزارع  اىل  متجهة  كانت  االسرائيلي 
شبعا. وادى ذلك اىل مقتل جنديني 
اسرائيليني. وأوضح انه نتيجة احلذر 
حركة  وسرعة  القوة  ابدته  الذي 

وفق  كبري  حد  اىل  سيتحددان 
وتوقيتها.  املواجهة  بدء  سيناريو 
مواجهة ثالث  اىل  اجليش  وسيضطر 
تلقي  االوىل،  رئيسية:  مشاكل 
والعسكرية،  املدنية  الداخلية  اجلبهة 
لدولة  احليوية  املواقع  فيها  مبا 
اسرائيل، قصفا صاروخيا من العيار 
املاضي.  من  دقة  وأكثر  الثقيل 
يوميًا  الداخلية  اجلبهة  وستتلقى 
اىل  ستؤدي  صاروخ   1200 حنو 
اىل  كبرية،  بشرية  وخسائر  دمار 
حني جناح اجليش يف امخاد عمليات 
حماولة  الثانية،  واملشكلة  االطالق. 
قوات خاصة حلزب اهلل جتاوز احلدود 
رهائن  وخطف  مستوطنات،  واحتالل 
الرئيسية  املواصالت  طرق  وقطع 
العمليات  هذه  وترمي  الشمال.  يف 
حنو  وعلى  اجليش  خطط  ارباك  اىل 
داخل  اىل  الربي  اهلجوم  اساسي 
اجناز  وحتقيق  اللبنانية،  االراضي 
منذ  ق  قَّ حيحُ مل  الوعي،  مستوى  على 
عام 1948. واستحضر بن يشاي يف 
نصر  السيد  اعلنه  ما  السياق،  هذا 
للسيطرة  عام 2011، عن خطط  اهلل 
على اجلليل، ويف الفرتة االخرية قاله 
على حنو واضح. اما املشكلة الثالثة، 
وقذائف  صاروخية  بنريان  فتتمثل 
هاون مكثفة قصرية املدى تستهدف 
املستوطنات االسرائيلية القريبة من 

اجلدار.

حزب اهلل يف غنى عن األنفاق

أشار املعلق العسكري يف »يديعوت 
أن  إىل  يشاي  بن  رون  أحرونوت« 
االسرائيلي  االحتالل  جيش  ردود 
للمقاومة  الواقعية  التهديدات  على 
من  »مؤلفة  املقبلة  املواجهة  يف 
وسائل ومسارات هجومية اليت على 
ما يبدو سيفاجئ جزء منها حزب اهلل، 
دفاعية«.  ومسارات  وسائل  ومن 
وشدد على أن اجليش يولي للوسائل 
اهلجومية أولوية، بهدف تقليص نريان 
حزب اهلل اىل اجلبهة الداخلية، ومنع 
االراضي  داخل  إىل  التوغل  عمليات 
االسرائيلية. ونتيجة لذلك، »سيكون 
وسريعة  كبرية  برية  مناورة  هناك 
للجيش  كبرية  قوات  خالهلا  تتوغل 
اىل لبنان، وتهاجم آالف االهداف يف 
كل لبنان خالل أيام عديدة، بالتوازي 

مع إخالء املستوطنات الشمالية«.
واستند بن يشاي إىل شهادة قائد 
إىل  مشريًا  املناطقي،  الدفاع  لواء 
الطوبوغرافية واملنطقة  »الطبيعة  أن 
النباتية الكثيفة جتعالن حزب اهلل يف 
غنى عن االنفاق«. ومع ذلك، ينقل 
عن الضابط نفسه قوله بأنه ال يعلم 
بالتأكيد إن كان هناك انفاق عابرة 
للحدود أم ال، لكنه عاد واعرب عن 
اعتقاده انه ما دامت االستخبارات مل 
تكشف عن وجود انفاق كهذه، فهو 
مؤشر مشجع. وبعد شروح تفصيلية 
الطوبوغرافية  بالطبيعة  تتصل 
للمنطقة، اقر قائد اللواء، بأن حزب 
القتال  يف  هامة  خربات  راكم  اهلل 
الضباط  كل  وكعادة  سوريا،  يف 
يستعرضون  الذين  االسرائيليني، 
املقابالت،  هذه  مثل  يف  عضالتهم 
»حزب  إن  بالقول  اللواء  قائد  ختم 
اهلل خيشى منا أكثر مما حنن خنشى 

منه«.

اسرائيل وحزب اهلل يستعدان: احلرب آتية آتية!
علي حيدر

اهلل  حزب 
الوعي  يف 
االسرائيلي، 
فيه  مبا 
صانع القرار 
يف تل أبيب، 
مما  انطالقًا 

بات حقيقة واضحة بأن انشغال حزب 
اهلل يف سوريا مل يردعه عن الردود 
اعتداءات  مواجهة  يف  التناسبية 
ال  أنه  احلزب  قيادة  ترى  اسرائيلية 
ميكن جتاوزها برغم الظرف االقليمي 

الصعب.
أورده  ما  يأتي  اإلطار،  هذا  ضمن 
العسكري يف موقع يديعوت  املعلق 
أحرونوت، رون بن يشاي، يف مقالة 
سلسلة  ضمن  األوىل  بأنها  وصفها 
حزب  »رجال  أن  وذكر  الحقًا.  تتبع 
اهلل من الذين مل يذهبوا للقتال يف 
سوريا وبقوا يف جنوب لبنان، جيمعون 
االسرائيلي  اجليش  عن  املعلومات 
ويتمتعون بثقة عالية، ألنهم بفضل 
متطورة  وسائل  من  ميتلكونه  ما 
زودهم بها االيرانيون، قادرون على 
اخرتاق  من  االسرائيلي  اجليش  منع 
الوقت  ويف  اللبنانية«.  االراضي 
نفسه »يعدون العدة للمفاجآت اليت 
ستؤمل اسرائيل يف اجلولة املقبلة«.

الرغم  على  أنه  يشاي،  بن  وأوضح 
يف  بعمق  غارق  اهلل  »حزب  أن  من 
من  وبالرغم  السوري،  املستنقع 
مصلحته القوية باالمتناع عن املواجهة 
مع اسرائيل، إال أن هذه أكثر سنة 
اهلل حلرب  حزب  قيادة  فيها  تستعد 
ستندلع  أنها  لو  كما  الثالثة،  لبنان 
غدًا«. ولفت بن يشاي اىل أن هذا 
من  اساسي  حنو  على  ينبع  القرار 

سوريا ولبنان 
جبهة واحدة 
نشطة ضد 

اسرائيل

جرى  اجلنود، 
سقوط  تفادي 
خسائر أكرب مما 
وبهذا  سقط. 
 ، ب سلو ال ا
لقادة  »أمكن 
أن  الطرفني 
أن  يقرروا 

تسويته  جرت  بينهم  الدم  حساب 
متبادلة  مصلحة  هناك  وأن  تقريبا، 
الوضع«.  تصعيد  وعدم  النار  بكبح 
»اجلمهور  ان  بن يشاي على  وشدد 
عن  فقط  القليل  يعرف  االسرائيلي 
اللحظات،  تلك  يف  قريبني  كنا  كم 
نشوب  من   ،2015 كانون   28 يف 

حرب لبنان الثالثة«.
من  مزيد  الضفاء  منه  حماولة  ويف 
اجلدية على ما تضمنه تقريره من أن 
الطرفني يستعدان فعليا لنشوب مثل 
هذه املواجهة، أكد املعلق العسكري، 
انه ملس على حنو مباشر خالل جتواله 
على طول السياج احلدودي مع لبنان، 
يف  العسكريني  »القادة  أن  كم 
الشمالية، يستعدون  املنطقة  قيادة 
على حنو مكثف لرد هجومي ودفاعي. 
أعّدت  طويلة،  ليست  فرتة  ومن 
قيادة املنطقة، حتديثا شامال وابداعيا 

للخطط اهلجومية والدفاعية«.
املعقول  من  أن  يشاي  بن  ورأى 
االفرتاض أن مسار احلرب ونتائجها 

ستتلقى 
الجبهة الداخلية 

االسرائيلية 
يوميًا حوالي 

1200 صاروخ
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يف  القاعدة  هي  بالرتاضي  الصفقات  صارت 
بتغطية  األمر  جيري  العامة.  اإلدارات  تلزميات 
احملاسبة  قانون  يفّسر  الذي  الوزراء  جملس  من 
العمومية على ذوق وأهواء املنتفعني. نتائج كل 
صفقة من هذا النوع حمسوبة سلفًا، أما عيوبها 
آخر  احملاسبة.  ديوان  عليها  فيتسرّت  الفاضحة، 
املال  وزارة  يف  حاليًا  جيري  ما  الصفقات  هذه 
 10 مببلغ  مالي  طابع  مليون   780 طباعة  لتلزيم 

مليارات لرية<
احملاسبة  ديوان  وافق  اجلاري،  أيلول  مطلع  يف 
على عقد اتفاق رضائي لتأمني طباعة 780 مليون 
مليارات  املال مببلغ 10  وزارة  لزوم  مالي  طابع 
حسن  علي  املال  وزير  إىل  العقد  وأحال  لرية، 
خليل لتوقيعه وتنفيذه. موافقة الديوان استندت 
شباط  يف  الوزراء  جملس  عن  صادر  قرار  إىل 
صفقات  »عقد  املال  لوزارة  جييز  الذي   2015
حتى  أسعار  استقصاء  إىل  استنادًا  بالرتاضي 

نهاية عام 2015«.
كذلك تضمنت املوافقة »االستناد إىل املواد 145 
و146 و147 من قانون احملاسبة العمومية، وإىل 
الشروط  ودفرت  األسعار،  استقصاء  جلنة  حمضر 

وموافقة الوزير املبدئية«.
رأس الفساد

يف الواقع، إن هذه الصفقات بالرتاضي مغطاة 
بنحو 17 قرارًا صادرًا عن جملس الوزراء منذ عام 
2005 إىل اليوم، وكلها تستند إىل الفقرة 12 من 
املادة 147 من قانون احملاسبة العمومية. جملس 
الوزراء هو رأس الفساد، إذ إنه أتاح لوزارة املال 
السنوات  هذه  طيلة  بالرتاضي  التلزميات  إجراء 
الـ15، وفّسر مواد قانون احملاسبة العمومية على 
ذوقه ووفق أهواء اإلدارة املعنية. الفقرة املذكورة 
تشري إىل أن ميكن عقد االتفاقات بالرتاضي إذا 
كانت تتعلق »باللوازم واألشغال واخلدمات اليت 
بناء على  بالرتاضي  تأمينها  الوزراء  يقرر جملس 
اقرتاح الوزير املختص«، إال أن الوزير املختص، 
الوزراء،  أي وزارة كان، إضافة إىل جملس  يف 

يغفالن أمرين أساسيني:
نّص  كما  بالرتاضي  الصفقات  أن  هو  األول  ــ 
عليها قانون احملاسبة العمومية ال تتضمن »بدعة« 
»عملية  هي  البدعة  فهذه  أسعار.  استقصاء 
جتميلية« للقول بأن اإلدارة املعنية حاولت فتح 
باب املنافسة املنصوص عنه يف املواد املتعلقة 
باملناقصات العمومية، كما أن استقصاء األسعار 

ليس ملزمًا يف حالة االتفاق بالرتاضي.
الرتاضي  عقود  أن  هو  واألهم  الثاني  األمر  ــ 
عليها  تسري  أن  جيب  اليت  القاعدة  ليست  هي 
مكانة  االستثناء.  هي  بل  العامة،  اإلدارات 
العمومية  احملاسبة  قانون  يف  بالرتاضي  العقود 
تأتي يف املرتبة الرابعة ضمن »صفقات اللوازم 
واألشغال«. يف املرتبة األوىل تأتي املناقصات 
العمومية اليت تتحّدث عنها املاود 124 حتى 142. 
كل هذه املواد تشري إىل أصول عقد الصفقات 
حترص  أنها  كما  ملسارها،  القانونية  واإلجراءات 
على  ضوابط  وتضع  املنافسة،  باب  فتح  على 
املرتبة  يف  أما  والوزير...  اإلدارة  صالحيات 
تنطبق  اليت  املناقصة احملصورة  الثانية، فهناك 
عليها كافة مواد املناقصة العمومية باستثناء أن 
تكون »طبيعة اللوازم أو األشغال أو اخلدمات ال 

تسمح بفتح باب املنافسة أمام اجلميع«.
العروض  استدراج  هناك  الثالثة،  املرتبة  ويف 
االستثناءات  من  مبجموعة  يتعلق  الذي  احملصور 
سبيل  »على  أشغال  كانت  سواء  الضرورية، 
التجربة أو الدرس« أو سلع ذات »طبيعة خاصة« 
يف  سعر  أي  بشأنها  يقدم  »مل  مناقصات  أو 
املناقصة، أو قدمت بشأنها أسعار غري مقبولة«، 
احلاالت  بعض  تسمح  »ال  ولوازم  أشغال  أو 
املستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها يف 
تسمح  ال  فنية  »خدمات  عن  فضاًل  املناقصة«، 

طبيعتها بطرحها يف املناقصة العمومية«.
ثم يأتي االتفاق بالرتاضي يف املرتبة الرابعة، أي 
إنه يفرتض أن يكون االستثناء لكل ما ورد يف 

املستويات السابقة للصفقات.

عيوب مغفلة
الطوابع  طباعة  تلزيم  صفقة  تندرج  أين  إذًا، 
وغريها من الصفقات اليت جتريها املالية منذ 15 
سنة إىل اليوم؟ اإلجابة واضحة يف ملف التلزيم 
بكامله، ابتداء من استقصاء األسعار »الوهمي«، 
يف  والتمييز  جدًا،  القصرية  التبليغ  مّدة  ثم 
مذكورة  عن خمالفات  الشركات، فضاًل  استدعاء 
يف تقرير املراقب يف ديوان احملاسبة، وصواًل 
الديوان باملوافقة على الصفقة  إىل قرار قضاة 
من دون أي تعليل... كل هذه الشوائب تربز يف 

نتائج عقود الرتاضي اليت تنفذها.
التلزيم،  ملف  يف  الواردة  املعطيات  وحبسب 
يف  استدعى  خليل  حسن  علي  املال  وزير  فإن 
17 حزيران 5 شركات لتقديم أسعار طباعة 780 
للطباعة«،  »األرز  وهي:  مالي،  طابع  مليون 
»اخلوري  أنيس«،  »مطبعة  يونيون«،  »تكنيكال 
للتجارة«، »بي بالس للطباعة«. قراره يشري إىل 
خفض مّدة التبليغ إىل مثانية أيام، إال أن نّص 
تاريخ  أن  إىل  يشري  للشركات  املرسل  الدعوة 
فّض العروض يف 30 حزيران. طبعًا جرى إغفال 
ترغب  كانت  اليت  الشركات  من  العديد  تبليغ 
باملنافسة على هذه الصفقة مثل مطبعة رعيدي 

وشركة انكريبت وسواهما.
داعي  هو  فما  الوحيدة،  تكن  مل  املفارقة  هذه 

الوزارة  يف  مصادر  تقول  التبليغ؟  مّدة  خفض 
الصفقة  الطوابع مؤمنة لسنتني مقبلتني من  إن 
»العجلة« ال تربر خفض  وبالتالي فإن  السابقة، 
املراقب  تقرير  من  يتبني  كذلك  التبليغ.  مّدة 
يف ديوان احملاسبة أن الشركات تبّلغت يف 19 
حزيران، أي قبل 5 أيام من فّض العروض، وهو 

ما يثري الشبهة.
الالفت أن عدد الشركات اليت شاركت يف تقديم 
و«مطبعة  للتجارة«  »اخلوري  اثنان:  األسعار 
أنيس«، وهو أمر كاٍف إلثارة الشكوك، إال أن جلنة 
عقد الصفقات بالرتاضي فتحت األسعار املقّدمة 
ورّست الصفقة على »اخلوري للتجارة« مببلغ 10 

مليارات لرية بفارق بسيط عن منافستها.
يف  املراقب  احملاسبة.  ديوان  إىل  امللف  أحيل 
الديوان رسم الكثري من عالمات االستفهام على 
شروط  دفرت  عن  حتّدث  فهو  وفّندها.  الصفقة 
فضفاض »مل يتضمن املؤهالت والشروط اخلاصة 
اليت جيب أن تتوافر يف من يريد االشرتاك يف 
التلزيم سواء جلهة العارض أوالشركة اليت ميّثلها، 
بل اكتفت املادة الثالثة منه بطلب تقديم العارض 
من شركة  حصرية...  وكالة  أو  متثيل  أو  إفادة 
تتعاطى أعمال الطباعة أو تصنيع املستندات اآلمنة 
من دون أي شروط أخرى تثبت مؤهالت الشركات 
األجنبية يف طباعة الطوابع املالية احلديثة وخرباتها 

صفقات بالرتاضي فاسدة يف وزارة املال
محمد وهبة

مسار الفساد يف تلزيمات الرتاضي يف وزارة املال عمره 15 عامًا )هيثم املوسوي(

يف هذا اجملال ودورها يف تنفيذ االلتزام. وجتدر 
اإلشارة إىل أن شركة خوري للتعهدات والتجارة 
من  واضح  هو  كما  الطباعة  باعمال  هلا  عالقة  ال 
عن  تساؤاًل  يطرح  ما  املرفقة،  التجارية  اإلذاعة 
مبوجبات  االلتزام  على  )اخلوري(  قدرتها  مدى 
الصفقة«. اإلذاعة التجارية تشري إىل أن شركة 
للمكاتب  املفروشات  أعمال  تتعاطى  خوري 
واملستشفيات واألدوات الطبية اليدوية، القطن 
والشاش املطهر، الكفوف الصحية، فيلرت غسيل 
الصحي  الورق  التنظيف،  مواد  احلليب،  للكلى، 
واألمسدة  والبذور  النصوب  بيع  والتواليت، 

الزراعية ومبيدات احلشرات«.
الشروط  دفرت  أن  إىل  أيضًا  التقرير  وأشار 
يذكر  للملتزم، ومل  موجبات حتضريية  على  نص 
»املوجبات اللوجستية اليت تشّكل موجبات اساسية 
الطوابع  وتدقيق  استالم  وسرية  سالمة  لتأمني 
اليت  املستندات  أما  ونقلها...«.  وتوضيبها 
 IN continu« قّدمتها شركة خوري لتمثيل شركة
أيار وتشري  et services« فهي موقعة بتاريخ 19 
إىل أن »خوري متثلنا يف إطار جوابنا على طلب 
العرض الذي سوف جيري إصداره سنة 2015 من 
قبل وزير املالية وحيمل الطوابع الضريبية«. كالم 
مثري لالهتمام؛ كيف علم خوري قبل حنو شهر من 
لديها  املال  وزارة  بأن  حزيران،   17 تبليغه يف 

مشروع يتعلق بالطوابع الربيدية؟
أما بالنسبة الستقصاء األسعار، فقد كان واضحًا 
السابقة،  الصفقة  تسعري  أساس  على  جرى  أنه 
إذ طلبت مديرة اخلزينة موني اخلوري »مقارنتها 
لدينا  ليس  إذ  السابقة  التلزميات  يف  باألسعار 
مراقب  تقرير  أن  غري  املوضوع«.  عن  معطيات 
الديوان ذكر أنه »ال جمال للمقارنة بني السعرين 
ألن تسعري الطوابع يف التلزيم األول خيتلف بني 
قّدم  الثاني  التلزيم  فيما  وأخرى،  طوابع  فئة 
سعرًا مّوحدًا لكل فئات الطوابع بقيمة 12.8 لرية 
للطابع الواحد«. أكثر من ذلك، فإن قيمة التلزيم 
التلزيم  من  لرية  ماليني   105 بنحو  أعلى  اجلديد 

القديم...
اآلتي:  الديوان فهي  املراقب يف  تقرير  خالصة 
»هذه املالحظات تضمنت خمالفات الحكام املادة 
126 من قانون احملاسبة العمومية واملادة 21 من 
تقّرر  ان  أرى  لذلك  املالي،  الطابع  رسم  قانون 

اهليئة عدم املوافقة على املشروع املعروض«.
كل هذه املالحظات ُأهملت. قّررت اهليئة املعنية 
يف ديوان احملاسبة، برئاسة القاضي عبد الرضى 
معلوف،  وإيلي  احلاج  حممد  وعضوية  ناصر، 
»املوافقة على املشروع املعروض على أن يبقى 

اعتدال األسعار على مسؤولية اإلدارة«.
الشركة  هذه  أمام  الطريق  مّهد  حصل،  ما  كل 
اليوم، وأمام الكثري من الشركات سابقًا لتوقيع 
تلزميات  يف  الفساد  مسار  مشبوهة.  صفقات 
الرتاضي وزارة املال عمره 15 عامًا، مثلها مثل 
الوزراء  الكثري من اإلدارات اليت يغّطيها جملس 

وفساد السياسيني.
مديرة الخزينة خبرية فنية

مديرة  أن  الضريبية،  الطوابع  ملف صفقة  يظهر 
فين« يف  »خبري  دور  أدت  خوري  موني  اخلزينة 
املوافقة على املواصفات الفنية للطوابع بناء على 
عرض تقّدمت به شركة »ميديافورم« يف 28 كانون 
األول 2014. موافقة خوري جاءت بعد يومني على 
تقديم الشركة عرضها، وجاءت إجابتها على النحو 
اآلتي: »بعد االطالع على كتاب شركة ميديافورم 
اقرتاح مواصفات حديثة  الذي تعرض من خالله 
التدقيق واملقارنة  وبعد  املالية،  الطوابع  لطباعة 
باملواصفات املدرجة يف دفرت الشروط املعمول 
فيه حاليًا، تبنّي لنا أن املواصفات املقرتحة تراعي 
الضمانات والعوامل السرية اليت حتمي من التزوير 
والغّش إىل حدود مرتفعة جدًا، هذا إضافة إىل 
أن اعتماد الورق الالصق بداًل من الورق الشمعي 
هو سريع وفعال وجيعل إمكانية استعمال الطابع 
املراقب يف ديوان  أخرى مستحيلة«. الحظ  مّرة 
عدم  »عن  تساؤاًل  طارحًا  املسألة  هذه  احملاسبة 
جلنة  على  احلديثة  واملواصفات  االقرتاح  عرض 
ملثل  احلاجة  وحتديد  لدراستها  متخصصة  فنية 
العتمادها،  املوجبة  واألسباب  املواصفات  هذه 
بتحديد  املالية  وزير  عن  قرار  صدور  وبالتالي 
كميات الطوابع املالية املمكن إصدارها وفئاتها 
وأشكاهلا والرقابة على طباعتها عماًل باملادة 21 

من قانون رسم الطابع املالي«.

وزارة املالية لزّمت طباعة الطوابع املالية على عجل وبالرتاضي )هيثم املوسوي(
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بـ«قضايا  روسيا  التزام  عن  بتأكيدات  حمّماًل 
يرأسه  الذي  الوطين«  »اللقاء  وفد  عاد  العرب«، 
الوزير السابق عبد الرحيم مراد إىل بريوت اجلمعة 
املاضي، بعد لقاءين طويلني مع نائب وزير اخلارجية 
الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس جملس 
الشيوخ الروسي، إلياس ماخانوف. ال يكاد يّتسع 
الوقت لوزير الدفاع السابق، رئيس حزب االحتاد، 
توضيب  وإعادة  والرحلة،  الرحلة  بني  لالسرتاحة 
أغراض السفر، من موسكو إىل البقاع اللبناني يف 
عطلة نهاية األسبوع، حيث تتوّسع حركة مناصريه 
واملؤسسات الرتبوية، ثم إىل أوروبا فجر اليوم، 

ومنها إىل مصر... ورّبا اخلليج.
بـ«عروبة  الروسي  التمّسك  وليس غريبًا يف زمن 
اخلارجية  تسارع  أن  العربي«،  العامل  يف  السّنة 
وائل  الدكتور  بساعي  االهتمام  إىل  الروسية 
أرزوني، ممّثل »اللقاء الوطين« يف موسكو، إىل 
استقبال مراد وأعضاء اللقاء النائبني قاسم هاشم 
هشام  اللقاء  يف  السر  وأمني  سكرية  والوليد 

طبارة.
خيرج  مراد،  حبسب  األيام،  هذه  موسكو  زائر 
إىل  العودة  على  الروس  إصرار  عن  بانطباعات 
بوتني  »والرئيس  الروسية«،  االمرباطورية  »زمن 
لديه سنوات عدة يف احلكم بعد، وهو مستمٌر يف 
العمل على تقدم الدور الروسي يف العامل«. وعلى 
ما يقول رئيس حزب االحتاد، »مت احلديث طوياًل 
عن  تطمينات  إىل  واستمعنا  الربيكس،  دول  عن 
مفاجآت يف ما خّص العملة اجلديدة وربا عن بنك 

دولي جديد«.
وبعيدًا عن زيارة روسيا، ال يرتدد مراد يف اإلجابة 
عن تطّور دور »اللقاء الوطين« يف اآلونة األخرية، 
ربطًا بالظروف اليت ميّر بها تّيار املستقبل، بالقول 
إن »زمن احتكار السّنة يف لبنان من قبل آل احلريري 
انتهى«، فال ميكن وضع السّنة أمام خيارين فقط: 
»السّنة  ويضيف:  »صحوات«.  أو  »داعش«  إّما 
يف لبنان هم تارخييًا الدور الوطين وصمام األمان 
يف اللحمة بني اللبنانيني«، مؤكدًا »أننا نسمع من 

بوغدانوف: أمن دمشق من أمن موسكو 
ومتمّسكون بوحدة سوريا

فراس الشويف

للدولة السورية يف حربها ضد اإلرهاب«.
الشيوخ  رئيس جملس  ونائب  بوغدانوف  وتوافق 
الروسي، إلياس ماخانوف، على أن »هناك خالفًا 
احلل يف سوريا. فهم  رؤية  األمريكيني حول  مع 
النظام  الرئيس.  النظام وتنحية  يطالبون بسقوط 
والرئيس واجليش يف سوريا واحد، وحنن نسأهلم: 
ما هو البديل من األسد واجليش؟ برأينا ال بديل 
لألسد سوى الفوضى وداعش. وإذا سقط النظام 
فستكون دمشق عاصمة داعش. من هنا نصّر على 
حتالف  وإىل  السياسي،  احلل  لإلسراع يف  اجلميع 

دول املنطقة ضد داعش«.
بوغدانوف  قال   ،1 جنيف  مؤمتر  عن  احلديث  ويف 
إن »األمريكيني كان لديهم مشروع إزاحة الرئيس 
نوافق يف حينه،  أي حل، ومل  معادلة  األسد من 
توافقية  وهي   ،1 جنيف  بوثيقة  ملتزمون  وحنن 
مبدئي  »طرحنا  أن  الدبلوماسي  دولية«. ويضيف 
التدخل يف شأن أي دولة  يف سوريا، ألننا ضد 
ذات سيادة، وسوريا دولة ذات سيادة، وهذا ما 
تؤّكد عليه الشرعية الدولية وشرعة األمم املتحدة. 
حنن نبين العالقات مع الدول على أساس املوقف 
ولن  األول  اليوم  منذ  موقفنا  نغرّي  مل  املبدئي، 
واملؤمترات  سوريا،  مع  متفاهمون  وحنن  يتغرّي. 
الدولية من موسكو 1 إىل موسكو 2 ومن جنيف 1 
إىل 2، إىل جنيف 3 الذي نعمل بكل جهٍد لعقده، 

حتمًا ستقود إىل حل مناسب للجميع«.
ومل يبِد بوغدانوف تفاؤاًل حبّل سريع يف سوريا، 
لكّنه  موقفهم«.  عند  يزالون  ال  »األمريكيني  ألن 
 ،3 جنيف  لعقد  مكّثفة  بساٍع  نقوم  »أننا  يؤّكد 
والسعوديني  األمريكيني  من  نتبّلغ  أن  وننتظر 
املشاركة  تريد  اليت  املعارضة  شخصيات  أمساء 
يف املؤمتر )40 شخصية(«. ويضيف الدبلوماسي 
وأوروبا  أفريقيا  إىل  وصل  »اإلرهاب  الروسي: 
عرقلة  يف  استمروا  إذا  واألمريكيون  ويتمّدد. 
احللول، فهذا يعين أنهم يعملون على نشر اإلرهاب 
مع أصدقائهم يف املنطقة، كما افتعلوا األزمة يف 
أوكرانيا، وأنهم يسعون إىل تغيري اخلريطة وفقًا 

ملصاحلهم«.
»العالقة  إن  قوله  بوغدانوف  عن  مراد  وينقل 
على  وتأكيده  اسرتاتيجية«،  وروسيا  مصر  بني 
»ضرورة تعزيز العالقات سريعًا بني مصر وسوريا 
ملكافحة اإلرهاب«، وأنه »مازح املصريني بالقول 
إنهم قد حيتاجون يومًا للعودة إىل زمن الوحدة مع 

سوريا«.
بـ«الوصول  بالده  اهتمام  عن  بوغدانوف  وعرب 
إىل  مشريًا  اليمن«،  حّل سياسي يف  إىل  سريعًا 
أن »الروس حيّملون مسؤولية تدهور األوضاع إىل 
طريف الصراع«، وأن »استمرار احلرب يف اليمن 
الطرفني  من  التنازل  وجيب  للجميع،  استنزاف 

للوصول إىل احلل السياسي بشكل سريع«.
»االنتخابات النيابية أواًل« يف لبنان

الصف  لتشّقق  »األسف  عن  بوغدانوف  عرب  وفيما 
الفلسطيين با يهّدد بضياع القضية الفلسطينية«، 
مراد،  وحبسب  اللبناني.  بالشأن  اهتمامًا  أبدى 
استمع املسؤول الروسي اىل رؤية »اللقاء« لألزمة 
اللبنانية، و«توافقت وجهتا الطرفني حول ضرورة 
ال  حتى  وسريعًا،  أّواًل  النيابية  االنتخابات  إجراء 

تتعّمق األزمة«.

يريدون  أنهم  السعوديني 
يف  اجلميع  على  االنفتاح 
لبنان«. وعّلق على طاولة 
أخريًا  انعقدت  اليت  احلوار 
نبيه  الرئيس  من  بدعوة 
أمر  »احلوار  بأن  بّري، 
ممتاز، لكن كّنا نتمنى من 

الرئيس بّري أن تتمّثل فيها كل القوى السياسية 
احلوار  يف  ُتطرح  وأن  والنقابات،  والفعاليات 
ألن  الرئاسة،  انتخابات  قبل  النيابية  االنتخابات 

احلديث يف الرئاسة هو تأجيل للمشكل«.
املوقف  فحوى  »األخبار«  مع  لقاء  يف  نقل  مراد 
األزمة  أزمات املنطقة، ويف مقدمها  الروسي من 

السورية.
نائب وزير اخلارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، 
وسوريا  لبنان  يف  عديدة  سنوات  أمضى  الذي 
والعراق منذ السبعينيات، ويتكلم العربية بطالقة، 
جّدًا  مهتم  الوطنية،  احلركة  أيام  منذ  و«صديق 
العروبة  مفهوم  أن  ويؤّكد  العروبة،  بفهوم 
مع  لقاء  يف  مراد  يقول  سوريا«  يف  مستهدف 

»األخبار«.
احلديث عن العامل العربي يف روسيا يبدأ وينتهي 
يف سوريا، إذ ال تقّل محاسة الدبلوماسية الروسية 
يف  وتريته  ارتفعت  الذي  العسكري  الدعم  عن 
»معركة  السوري.  اجليش  األخرية ملصلحة  اآلونة 
أمن  وأمن دمشق من  سوريا هي معركة روسيا، 
موسكو، وحنن حريصون على وحدة سوريا«، يقول 
احملّنك  الروسي  الدبلوماسي  ويضيف  بوغدانوف. 
انتصار  هو  اإلرهاب  على  سوريا  »انتصار  أن 
بأن  األمريكيني  إقناع  وحناول  وأوروبا،  لروسيا 
انتصار اجليش السوري على اإلرهاب هو انتصار 
هلم أيضًا، ألنه باتت هناك أممية يف اإلرهاب«. 
وأكد بوغدانوف أمام الوفد أن »روسيا لن تتوانى 
عن تقديم كل الدعم العسكري والسياسي واملادي 

انتصار سوريا 
على اإلرهاب 
هو انتصار 

لروسيا وأوروبا 
وأمريكا

الشاطئ يف منطقة طربجا الكسروانية يتآكل طابعه 
العام. أحالم استثماره على يد »مغتصيب« االمالك 
البحرية تتفشى. ُوضع املخطط النشاء »أكرب مشروع 
حبري« ومارينا على البحر، اضافة الستمالك أمالك 
وقف الكنيسة املارونية. هذه االمور دفعت أبناء 
طربجا اىل دق ناقوس اخلطر، حماولني جتنب جترع 
يواجهون  أنهم  وخاصة  الكأس،  هلذه  منطقتهم 
أصحاب املشروع والقيمني على أمالكهم. أما يف 

حال امرار االتفاق، »فسيكون هناك جمزرة«.
طربجا  يف  يقع  حبري  مشروع  KYE…أكرب   «
اخلاصة  النشرة  تقول  هكذا  )كسروان(«، 
باملنتجع السياحي اجلديد واملنشورة على املواقع 
بدأت  به  اخلاصة  الضخمة  االعالنات  االلكرتونية. 
تنتشر على الطرقات منذ فرتة رغم أنه حتى أعمال 
 Rise« احلفر مل تبدأ بعد. املشروع ُتسوقه شركتا
تهديدا  مُيثل  وهو  مارينا«  و«صعب   »properties
جديدا ُيطاول ُملكا عاما آخر على االراضي اللبنانية 

.
يف عام 2011، متّكن أبناء الصفرا )القرية اجملاورة 
لطربجا( من اسقاط ُمطط لطمر 27 ألف مرت من حبر 
» نبع احلسون«. وقد بقيت املنطقة لفرتة طويلة 
عصية على حماوالت حتويل الشاطئ اىل استثمار 
خاص. بات شاطىء طربجا، الصفرا والبوار ُمتنفسا 
مفتوحا ألبناء املنطقة. من بريوت، املدينة االمسنتية 
البشعة اليت ُتغتصب فيها االمالك العامة، يصلون 
كل نهاية أسبوع فتكتظ الصخور برواد البحر. كل 
شيء هنا يوحي باحلياة صيفا. اال أن هذا الواقع 

ال يبدو أنه سيطول طويال.
قّصة التعديات على االمالك البحرية تتواىل فصوال، 
طربجا هي عنوان الفصل اجلديد هذه املرة. فهذا 
مار  أن  األسطورة  تزعم  الذي  التارخيي  الشاطئ 
بولس انطلق منه اىل العامل، يواجه خطر »االقفال 
أهداف  ومارينا.  سياحي  مشروع  اقامة  بهدف   «
جتاري-  بهدف  أصال  تأسست  اليت  الشركة، 
وأمالك  حبقوق  ُتبالي  ال  وبالتالي  استثماري 
بال  يشغل  ما  هي  ليست  عليها،  احملافظة  جيب 
االمالك  على  القيمني  »تواطؤ«  بل  طربجا،  أبناء 
أمالك  على  والقيمني  والبلدية،  احلكومة  العامة، 
ال  الذين  املسؤول،  الكاهن  أي  الكنيسة،  وقف 
يعارضون املشروع بل يسهلون انشاءه. ما صدم 
االهالي أكثر، كان تعبري النائب البطريركي على 
العنداري،  نبيل  املطران  املارونية  جونية  أبرشية 
بواري  خليل  طربجا  يف  الوقف  جلنة  عضوي  أمام 
وجان بيار كيورك، أن هذا املشروع »هو ملصلحة 

الكنيسة ومار جرجس )شفيع البلدة(«.
تبلغ مساحة »KYE« مئيت ألف مرت مربع. اغراءات 
استمالك »شاليه« داخل املنتجع ال تنتهي. النشرة 
اخلاصة به تشرح أن امُلستملكني سيحصلون على 
شاطئ رملي تبلغ مساحته 400 مرت، ما مُيثل اعرتافا 
يضم  البحرية.  االمالك  على  بالتعدي  »وقحا« 
املنتجع أيضا 5 أحواض سباحة وحوضني يتضمنان 
أومليب.  مشربًا، كما سيكون هناك حوض سباحة 
داخل املشروع 4 مطاعم، 9 مالعب رياضية، ناد 
من  مرت   1500 لألطفال،  ألعاب  مساحة  للسيجار، 
أجل ممارسة رياضة الركض، 3000 مرت ُمصصة 
للنادي الرياضي واملنتجع الصحي و2000 موقف 

سيارة حتت االرض.
املادية،  االغراءات  دون  من  تكتمل  ال  العّدة 
»الشاليه«  سعر  اللبنانيني.  توجع  اليت  اخلاصرة 
يبدأ بـ 4800 دوالر للمرت الواحد. ال تشرتط الشركة 
الفرتة  يف   %10« كاملة:  االوىل  الدفعة  تسديد 
االوىل، ثم 15% بعد ستة أشهر«. أما مساحاتها 

فرتاوح بني الـ55 والـ85 مرتا مربعا.
»يبغون اقامة املارينا واقفال طريق البحر علينا. 
وشقيقه  قزي  جوزف  البلدية  ورئيس  الشركة 
يقول  ذلك«،  يريدون  قزي  جورج  املونسينيور 
طوني ناكوزي. وهو ينقل عن أحد ممثلي الشركة 
ميشال صعب تأكيده نيتهم اقامة املارينا »ولكن 
وجنيب  مجهورية  رئيس  يف  يصري  تا  هلق  مش 
مار  صالة  يف  ُنظم  لقاء  خالل  وذلك  مرسوم«، 
جرجس. بادر ناكوزي بكتابة عريضة ضد املشروع 

تضم تواقيع أبناء طربجا.
العام،  الشاطئ  »اغتصاب«  مسألة  اىل  اضافة 
الرقم  العقار  باملقايضة  »الشراء  الشركة  حتاول 
مُيّثل  الذي  طربجا،   – سالم  وطى  حملة  يف   30
واجهة صالة الكنيسة واملدخل الرئيسي للكنيسة 
اجلديدة«. مع العلم أن الشركة متلك العقارين 32 
)مساحته 3806 مرت²( والعقار 84 )مساحته 3327 

مشروع جديد الغتصاب امللك العام: شاطىء طربجا يف خطر
ليا القزي

خالفنا مع أمريكا يطيل األزمة السورية )هيثم املوسوي(

مرت²( اللذين يؤديان مباشرة اىل املشروع وُيغنيانها 
عن استمالك العقار الرقم 30، »اال أن املعلومات 
تقول إن الشركة تريد احلفاظ على عقاريها من أجل 

أن تشّيد عليهما مركزا ثقافيا الحقًا«.
كتاب  توجيه  اىل  أيضًا  ناكوزي  دفع  األمر،  هذا 
غابريال  البابوي  السفري  من  كّل  اىل  اعرتاض 
كاتشيا ) حتى الساعة مل حُيدد موعدا ملقابلة وفد 
والقّيم  الراعي  بشارة  الكاردينال  البلدة(،  من 
البطريركي العام املونسينيور جوزف البواري »الذي 
أكد لنا أن املشروع ما بيمرق«. يف الكتاب املوجه 
»مقايضة  رفض  على  تأكيد  الثالث  اجلهات  اىل 
جرجس  مار  وقف  بأرض  املتطورة  التنمية  شركة 
... ألن هذا األمر سُيمثل اساءة اىل حرمة املكان 
وله ضرر روحي... القيمون على األمالك حُيافظون 
عليها وال يبيعونها«. يف هذا االطار، يقول أمني 
»يف  إنه  كيورك  بيار  جان  الوقف  جلنة  صندوق 
الكنيسة  نقل  أجل  من  مفاوضات  جرت  املاضي 
السابق بسبب جماورتها للشاليهات،  من موقعها 
اآلن ُيساهمون )الكاهن( يف افتتاح مشروع حيوي 

800 شاليه«.
تسليم املشروع من املتوقع أن يكون بعد مخس 
سنوات. عمليات البيع بدأت على اخلرائط والشركة 
اليت ختوهلا  الرخصة  على  الساعة  حتى  مل حتصل 
مباشرة األشغال. استنادا اىل مصادر ُمتابعة فان 
»أصحاب املشروع ُيطمئنون املستملكني إىل أنهم 
اذا مل يتمكنوا من شق طريق اىل املنتجع فستعاد 

االموال مع فائدة 6 باملئة«.
وكتابة  االعرتاض  رسائل  ارسال  تاريخ  حتى 
املعروض، مل يكن أعضاء جلنة الوقف على دراية 
با جيري بشأنهما، وخاصة أنه مضت 5 سنوات على 
آخر اجتماع هلذه اللجنة امُلؤّلفة منذ 15 سنة. أعضاء 
اللجنة مخسة اضافة اىل املونسينوير جورج قزي، 
»الذي حاول أن ينال توقيع كل عضو على حدة«، 
عواضة  كميل  الطلب  وّقع  كيورك.  اىل  استنادًا 
ألف   250 له  ُحسم  أنه  معلومات  تسري  »الذي 
دوالر من مثن الشاليه«، وجوزف ناكوزي »اتفقنا 
على أن نعقد اجتماعا من أجل سحب توقيعه، بعدما 
شرحنا له القصة، اال أن الكاهن تغيب عن املوعد 

الذي كان ُمقررا يف صالة الكنيسة«.
القزي مل يكتف بحاولة »َسِرقة التواقيع ِسْرقة«، 
بل توجه اىل أبناء طربجا خالل عظاته بالقول: »هذه 
 ... أريد  با  وسأقوم  ذئاب  هي ضيعة  الضيعة 
الزبالة ليست يف الشارع بل الزبالة هي اليت توّقع 

العريضة«، كما ينقل ناكوزي.
»األخبار« تواصلت مع املونسينيور قزي الذي حدّد 
لنا موعدًا ثّم تراجع عنه حتت حجة: »ما يف شي 
وما يف موضوع مهم«. يقول يف دردشة هاتفية 
إن أبناء طربجا »استبقوا األمر مفرتضني وجود بيع 
فيما املطلوب حق مرور، وحتى حنن مل نوافق على 
العامل  ُتباع…  ال  الوقف  »أرض  أن  يؤكد  شيء«. 
»ما  املارينا  موضوع  حتى  ويتكلمون«.  يتسرعون 
من رئيس من أجل أن حيصلوا على مرسوم اقفال 
»وجود  فيه عن  البحر«. ويف وقت يكشف قزي 
طلب حنن يف صدد دراسته«، يعود ويقول »لسنا 

املرجع، بكركي تدرس امللف«.
أجواء  كيورك  فينقل  جونية،  أبرشية  جهة  من  أما 
املطرانية »االجيابية جتاه املشروع، وهم يرون أن 
أسبوعني  منذ  فقط«.  استشاري  طربجا  رأينا يف 
تقريبا التقى كيورك برفقة خليل البواري العنداري 
»وأخربناه اصرارنا على عدم توقيع الطلب ويدبرو 
على  الوفد  متنى  أيضا،  طريق«.  غري  من  حالن 
من  له  ملا  التداول  من  امللف  »سحب  املطران 
أضرار على املنطقة«. من جهته، »المنا العنداري 
التواصل  قبل  بكركي  اىل  املعروض  قدمنا  ألننا 
أن  قبل  الكنيسة  »املشروع خلري  إن  قال  معه«. 
يؤكد أن شربا واحدا من االرض لن ُيهدر«. بعد 
أجل  من  املكان  اىل  »وتوجهت  جلنة  ُأّلفت  اللقاء 

القيام بأعمال املساحة«.
الكسروانية  القرية  يف  »بلبلة«  خلقت  القصة 
باتت  اليت حافظوا طويال عليها  أمالكهم  اهلادئة. 
األخطار حُتدق بها. بلهجة مليئة بالتحدي وبالغضب 
توقيع  جرى  »اذا  أنه  على  طربجا  أبناء  يشدد 
إىل  بالنسبة  جمزرة«.  هناك  فسيكون  املشروع 
ُمقدسة وهي  مار جرجس  »أرض  ناكوزي:  طوني 

ليست للمقايضة وال للبيع وال حلق املرور«.
حاولت »األخبار« االستيضاح من الشركة، اال أنها 
تنتظر  السطور  هذه  كتابة  تاريخ  حتى  زالت  ما 

موعدا من أحد مسؤولي الشركة.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 حكمت عليه بالسجن شهرين يف إحدى الدعاوى املالحق بها

»علوكي« أمام »العسكرية«: القنابل جمرد مفرقعا

أمام هيئة احملكمة  عندما مثل زياد صاحل املعروف بزياد علوكي 
بادره  الدعاوى املالحق بها  إحدى  الدائمة حملاكمته يف  العسكرية 
رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم: ما اجتمع اثنان 
حبوادث  املتعلقة  امللفات  يف  ثالثهما  وكنت  اال  طرابلس  من 
طرابلس، فرد علوكي بأن عليه أن حيمل كل طرابلس على كتفيه 

من 8 و14 آذار.
يدوية  رمانات  برمي  آخرين  مع  القضية  هذه  املتهم يف  وعلوكي 
وأصابع ديناميت بني منطقيت التبانة وجبل حمسن بهدف افشال 
نافيًا  بـ«الفافوش«،  االمنية يف طرابلس، وصف جمموعته  اخلطة 
التهم املساقة ضده ومعلنًا انه مع اخلطة االمنية يف طرابلس وما 
قاموا به هو حلماية أنفسهم من تكرار اجملازر اليت ارتكبها احلزب 
العربي الدميقراطي حبقهم، متحدثًا عن عدم امتالكه ألي اسلحة اليت 
تقتصر على قنابل صوتية فيما االخرون ميلكون اسلحة تفوق اسلحة 

اجليش وحتى حزب اهلل بعديدها وعتادها.
وانكر علوكي تسليمه قنابل »علوكية الي من القاصرين او آخرين 
»القنابل  ان  زاعمًا  قنبلة،  كل  عن  لرية  الف   25 مقابل  لرميها 
العلوكية »هي جمرد مفرقعات يتم رميها الرهاب العلويني وبالتالي 
منعهم من اهلجوم عليهم. وقال: »لدي قنابل صوتية امنا احلقيقية 
فانا اخاف منها«. وانتهى اىل التأكيد بانه من اول املتضررين مما 

حصل وحنن طالبنا باجليش واخلطة االمنية.
وكانت احملكمة قد انهت أمس استجواب املوقوفني يف القضية اىل 
»علوكي«، بالل عكاري وعلي حميش والقاصرين نديم ح. وأمحد 
ج. حبضور مندوبة األحداث نسرين فرحات. وقد تراجع االخريان عن 
اعرتافاتهما االولية حول القائهما قنابل »علوكية« واصابع ديناميت 
كانا يتسلمانها من عكاري الذي نفى بدوره ذلك قائاًل: »هودي 

والد وانا ال اعرفهما«.
وبعد ان استمهل وكيل »علوكي » احملامي رشاد العلي للمرافعة 

ارجئت اجللسة اىل 16 تشرين االول املقبل.
يذكر ان جالل منصور حياكم يف القضية عينها بالصورة الغيابية 
بسبب  منصور  اسامة  شقيقه  عن  العامة  الدعوى  اسقطعت  فيما 

الوفاة.
وفاروق  الطري  وحممد  علوكي  زياد  حماكمة  اجللسة  هذه  وسبق 
مأهولة.  أماكن  يف  يدويًا  مصنعة  يدوية  قنابل  بالقاء  مشحاوي 
واصدرت احملكمة حكمها الذي قضى بسجن االولني مدة شهرين 

ومشحاوي مدة سنة وشهرًا.

.. والسجن املؤبد لـ»أمري جند الشام«
  حكمت احملكمة العسكرية الدائمة االثنني على موقوفني باالنتماء 
الصاطم شقيق  ابن عم عمر  بينهم  اىل تنظيمي داعش والنصرة 
احد االنتحاريني الذي فّجر نفسه يف منطقة الضاحية اجلنوبية العام 

املاضي.
بالسجن مدة سنة ونصف  الصاطم  وقضى احلكم حبق عمر مناور 
املؤبد  بالسجن  خالد  جاسم  عماد  على  غيابيًا  حكمت  فيما  السنة 

وجتريده من احلقوق املدنية.
بدر مسؤول  بالل  الفلسطيين  غيابيًا حبق  حكمًا  واصدرت احملكمة 
تنظيم جند الشام يف خميم عني احللوة قضى بوضعه يف االشغال 
الشاقة املؤبدة جبرم جتنيد شبان للقتال يف صفوف جمموعة ارهابية 

مسلحة والقيام باعمال ارهابية.
ودانت الفلسطيين مصطفى عبد العزيز بالسجن مدة سنة ونصف 
السنة، يف حني جرّمت املتهم السوري الفار حممد مصطفى االبرش 

بالسجن املؤبد.

القبض على سوري يف شبعا بتهمة االرهاب
  

ملديرية  التابع  وحاصبيا،  مرجعيون  يف  الدولة  أمن  مكتب  القى 
بتهمة  شبعا،  يف  أ.د  السوري  على  القبض  اإلقليمية،  النبطية 
معه  جار  والتحقيق  ارهابية،  جمموعات  مع  القتال  يف  املشاركة 

باشراف القضاء املختص.

توقيف 28 مطلوبًا
  أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 28 مطلوبا 

االحد، بارتكابات جرمية خمتلفة: خمدرات، سرقة واطالق نار.

جرحى حبوادث سري
الـabc يف  مرأب  الدفع عند مدخل  رباعية  مازدا  انقلبت سيارة    
األشرفية، بعدما فقدت سائقته مها ك. السيطرة عليه اثناء دخوهلا 
املرأب وعدم استعمال املكابح بل داست على البنزين، ما ادى اىل 

انقالب السيارة على ظهرها.
للمعاجلة،  املستشفى  اىل  اثرها  نقلت  جبروح  السائقة  واصيبت 

ووضعها مستقر.
حادث  نتيجة  جريح  سقوط  عن  املروري  التحكم  غرفة  وافادت 
تصادم بني سيارتني على طريق عام رياق وسقوط جرحيني نتيجة 
حادث تصادم بني سيارتني على طريق عام الرفيد البقاع الغربي 

حملة  نارية يف  ودراجة  سيارة  بني  تصادم  حادث  نتيجة  وجريح 
نارية يف  ودراجة  سيارة  بني  بتصادم  وجريح  االشرفية،  احلكمة 

حملة الروشة يف بريوت.

عصابة حمرتفة بسرقة سلسلة مطاعم يف قبضة القوى 
األمنية

  بعد يومني على حادثة سرقة احد املطاعم يف عمشيت السبت 
القوى  متكنت  للمطعم،  املراقبة  كامريات  صور  وحافظ  املاضي 
االمنية من كشف هوية افراد عصابة حمرتفة سطت على سلسلة من 
املطاعم والسوبر ماركت، وتوقيفهم فجر امس يف حملة ضبية بعد 

مطاردة اسفرت عن اصابة عنصرين حال احدهما حرجة.
واوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه منذ 
حوالي مخسة أشهر تعرضت سلسلة من املطاعم والسوبر ماركت 
للسرقة  عمشيت  بلدة  اىل  وصواًل  وجونية  وبصاليم  الضبية  يف 
 »DVR« والسلب من قبل عصابة حمرتفة وكانت تسرق أيضًا جهاز
)حافظ صور كامريات املراقبة( بغية عدم كشف افرادها بالرغم من 

دخوهلم ملثمني.
بالك  املسلوبة:  أو  املسروقة  ماركت  والسوبر  املطاعم  ومن بني 
روك كيموري، كوكلي، إي شيبان، طبلية مسعد، بابل، حلويات 
البابا يف جل الديب، سوبر ماركت غصن، سوبر ماركت اليمامة، 
مطعم  جونية،  الدويهي  حلويات  عمشيت،  ماكدونالدز  ستارفود، 
سنرتال بارك، سوشي هوليك ضبية، بيننسوال، سوبر ماركت باز 

وكان آخرها سرقة مطعم شي بول يف حملة اجلميزة ليل االثنني.
بأشخاص  االشتباه  مت  املكثفة  واالستقصاءات  التحريات  ونتيجة 
استقصاء  مفرزة  وقامت دورية من  أيام،  عدة  منذ  تعقبهم  جرى 
جبل لبنان يف وحدة الدرك االقليمي مبطاردتهم فجر 2015/9/14 
على اوتوسرتاد الضبية باجتاه نهر املوت حيث كمنت هلم وأنذرتهم 
بتسليم أنفسهم لكنهم بادروا اىل اطالق النار من مسدسات حربية 

على عناصر الدورية فردوا باملثل.
أصيب  فيما  اليسرى  قدمه  يف  العصابة  أفراد  أحد  أصيب  وقد 
أحدهما  حالة  املطاردة  أثناء  صدم  حبادث  الدورية  من  عنصران 
مبوجب  مطلوب  عاما(   28 ص.)  من:ي.  كل  توقيف  ومت  حرجة، 
مذكرتني عدليتني جبرم سرقة وح .ح . ) 30 عاما( مطلوب مبوجب 
وخمدرات  السلطة  رجال  ومقاومة  قتل  عدلية جبرائم:  مذكرات   8
أصيب  عاما(   32( د.  والفلسطيين س.  وتزوير وسرقة  وتهديد 

برجله اليسرى ونقل اىل املستشفى للمعاجلة.
من جهة اخرى وبعد ادعاء ع. ز. لدى خمفر درك جبيل أن جمهواًل 
جبيل،   _ بالط  حملة  يف  منزله  من  جموهرات  سرقة  على  أقدم 
جونية  مفرزة  اشتبهت  املكثفة  واالستقصاءات  التحريات  ونتيجة 
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية، بأحد االشخاص القاطنني 
يف احمللة، فتم توقيفه بناًء الشارة القضاء املختص، وهو ح. خ 
املطلوب للقضاء مبوجب 6 مذكرات توقيف جبرائم شيك دون مؤونة 
واحتيال.وبالتحقيق معه اعرتف باقدامه على سرقة املنزل املذكور 
وبيعه بعض املصاغ يف مدينيت صيدا وصور وحمليت برج محود 

وبرج الرباجنة، واخفاء جزء آخر منها داخل سيارته.
كما مت توقيف صديقته ر. م . الخفائها بعض املصاغ املسروق 

وضبط حواىل 80 باملئة من املصاغ وسلم اىل صاحبه.

عمليتا سلب بالضرب والتخدير
الكلية  حرم  داخل  كبوشي  جوزيف  الرياضي  املدّرب  تعّرض    
الشرقية يف زحلة للضرب بآلة حادة من قبل أحد العمال السوريني 
يف املدرسة ما أفقده الوعي. وبعد نقله اىل مستشفى تل شيحا، 
تبني أن السوري سلبه مبلغ 700 الف لرية، وقد اختفى من املدرسة 

وهو موضع مالحقة لتوقيفه بناء إلشارة القضاء.
راشد  ابو  خليل  الداخلي  األمن  قوى  لدى  ادعى  أخرى  جهة  من 
اخللع  بواسطة  يديره  مطعم  اىل  الثالثاء  فجر  دخلوا  اللصوص  أن 
والكسر وسرقوا من داخل اخلزنة مبلغ 15 مليون لرية لبنانية وجهاز 
BTR، وقد مت رفع البصمات عن اخلزنة وبدأت التحقيقات ملعرفة 
الفاعلني.كما ادعى السوري نورس سالم أن شخصني داخل سيارة 
أجرة استقلها من حملة الكوال، توجها به اىل منطقة الروشة حيث 
سلباه بعد رشه مبادة خمدرة أفقدته الوعي مبلغ 800 دوالر كانت 

حبوزته وأنزاله من السيارة وهو فاقد الوعي.

جريح بإشكال فردي يف طرابلس
  اصيب فادي عوض جبروح، إثر إشكال فردي وقع بني شبان 
من عائليت ميقاتي ومراد، تطور إىل إطالق نار. ونقل عوض إىل 
األمن  قوى  ومن  اجليش  من  قوة  وحضرت  للمعاجلة.  املستشفى 

الداخلي وعملوا على تطويق االشكال.

توقيف 126 مطلوباً  
 126 توقيف  عن  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  أفادت 

مطلوبًاجبرائم خمدرات، سرقة، سلب واطالق نار.

وفاة سوريَّني صعقاً وغرقًا
  عثر داخل فندق السان جورج على السوري خليل العبوة جثة. وبعد 
الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي تبني انه تويف نتيحة صعقة 

أثناء  كهربائية قوية.وعند شاطئ الروشة غرق السوري منر فواز 
ممارسته السباحة.وأجرى الطبيب الشرعي كشفًا على جثته.

قتيل حبادث سري يف العبادية
  أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل و3 جرحى نتيجة 
حادث تصادم بني شاحنة و«فان« لنقل الركاب على طريق عام 

ضهور العبادية باجتاه عاليه.
عند  الرفيد،  األمحر  على طريق ضهر  حادث اصطدام وقع  وأدى 
مثلث احمليدثة / كفردينس، بني سيارة نيسان، يقودها الدركي 
من  املغربي  يقودها حممد  بلوبارد  راشيا، وسيارة  من  عليب  محد 
خربة روحا )قضاء راشيا(، اىل وقوع أربعة جرحى هم: عليب وزوجته 
للصليب  تابعة  إسعاف  سيارات  وعملت  وقد  واملغربي.  وطفله، 
املستشفى  اىل  اجلرحى  نقل  على  راشيا،  مركز  اللبناني،  األمحر 

احلكومي يف راشيا، ومستشفى فرحات يف جب جنني.
احلادث  مكان  اىل  الرفيد  درك  ملخفر  تابعة  دورية  حضرت  وقد 

وفتحت حتقيقًا مبسبباته.
وأصيبت مسرية طالب بكسور وجروح متفرقة يف جسدها، نتيجة 
اليت  الرئيسية  الطريق  على  البياض  منطقة  وقع يف  حادث سري 
تربط الضنية مبدينة طرابلس، بني سيارة »بي.إم. دبليو.« كانت 

تقودها طالب، وسيارة »فان«.
ونقلت اجلرحية إىل مستشفى السيدة يف زغرتا للمعاجلة.

كما أدى تدهور سيارة على طريق الكفور - آبار فخر الدين، اىل 
جرح أربعة أشخاص نقلوا إىل مستشفيات النبطية.

وأفادت املديرية العامة للدفاع املدني عن نقل مصاب إىل مستشفى 
املقاصد جراء حادث سري يف الطريق اجلديدة.

مواجهة بني »أمراء رومية« السابقني وسجناء بقضية قتل 
قندقلي

روميه  سجن  يف  قندقلي  غسان  السجني  قتل  قضية  التزال    
عنهم  »ُخلعت«  الذين   « اإلسالميني  »األمراء  يد  على  املركزي 
»عباءة« الزعامة ، تتفاعل على مستوى احملاكمات، على الرغم من 
مرور اكثر من عامني على القضية اليت تنظر فيها احملكمة العسكرية 
الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم. فإمارة السجن 

انتهت امنا افعال امرائها السابقني مل تنته بعد.
ويف ظّل اصرار املتهمني الرئيسيني »االمراء السابقني« ابو تراب 
انكارهم يف عدم قتل قندقلي رغم  الوليد على  وابو عبيدة وابو 
تولي االولنينَ مهمة تأديبه ملخالفته قوانينهم ، فان رئيس احملكمة 
افادات  يستفيض يف كل جلسة يف استجوابهم يف ضوء مساع 
الشهود للوصول اىل احلقيقة يف ما اذا كان قندقلي قد قضى 

انتحارا او قتال.
ويف كلتا احلالتني فان مثة جتاوزات فاضحة ارتكبها »املوقوفون 
» حبق كل سجني خيالف  السابقة  »امارتهم  داخل   « االسالميون 
نظامهم يف مبناهم والذي يرتكز على ثالث ممنوعات : املخدرات 
التعذيب  املخالفني يساقون اىل غرفة  واللواط واال فان  والكفر 
حيث يتعرضون للجلد او الضرب حبيث تتفاوت العقوبة كٌل حبسب 

»جرميته«.
احدهما  اكد  السابقني  »وجاّلديهم«  سجينني  بني  مواجهة  ويف 
امللقب  صاحل  سليم  اليمين  املوقوف  يد  على  للضرب  تعرضه 
بـ«ابو تراب« بسبب تعاطيه حبوبا خمدرة . اما السجني االخر فقد 
رفض يف البدء االدالء بشهادته خوفا على حياته وعائلته مشرتطا 
انفاذ  بعد  قندقلي  مقتل  ليلة  وشاهده  مسعه  ما  بكل  االعرتاف 
حمكوميته بتهمة املخدرات واطالق سراحه . وما لبث السجني الذي 
التحقيق  يف  افادته  مضمون  ايد  ان  كشاهد  افادته  اىل  استمع 
االولي ليأتي بعد ذلك احد العسكريني املدعى عليهما يف امللف 
لدينا  »انه مل يكن  الوظيفة  بواجبات  واالهمال  التعليمات  مبخالفة 
سلطة على السجناء الذين كانوا يأمترون بكل من » ابو عبيدة »وهو 

املوقوف بالل ابراهيم و«ابو تراب«.
القضية  حول  معطيات  من  لديها  اصبح  مبا  احملكمة  تكتف  ومل 
فاستدعت اىل جلسة تعقدها يف شباط املقبل مزيدا من الشهود 

بينهم ضابطان.

قتيل حبادث سري يف املنية
  أدى حادث سري مروع بني سيارة سياحية وفان لنقل الركاب 
عند مدخل املنية اجلنوبي إىل سقوط قتيل وجريح الذي نقل إىل 
وفتحت  املختصة  األمنية  االجهزة  وحضرت  للمعاجلة.  املستشفى 
بسيارة  نارية  دراجة  اصطدمت  أخرى  جهة  من  باحلادث.  حتقيقا« 
أوتوسرتاد املنية الضنية اجلديد، ما ادى إىل إصابة سائق  على 
الدراجة جبروح ورضوض نقل على اثرها إىل املستشفى للمعاجلة.

جثة ألربعيين يف زغرتا
  عثر على م. غبش )42 عامًا( جثة داخل غرفته يف بلدة البحريي 

قضاء زغرتا، واىل جانبه بندقية صيد.
الداخلي  األمن  لقوى  دورية  املكان  إىل  حضرت  الفور،  وعلى 

والطبيب الشرعي للكشف على اجلثة وفتح حتقيق باحلادث.
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السورية  اجلالية  وفد  أعرب 
عن شكره  أسرتاليا  األسرتالية يف 
وامتنانه للمملكة العربية السعودية 
الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
سعود- حفظه اهلل - على مساندتها 
يف  السوري  الشعب  مع  ووقوفها 

احملنة اليت مير بها.
جاء ذلك خالل استقبال سفري خادم 
أسرتاليا  لدى  الشريفني  احلرمني 
آل  حممد  بن  نبيل  ونيوزيالندا 
العاصمة  السفارة يف  صاحل، مبقر 
األسرتالية كانربا ، وفدًا من اجلالية 

السورية األسرتالية .
منسق  ضم  الذي  الوفد  وسلم 
السورية األسرتالية حمسن  اجلمعية 
اجلمعية  من  وأعضاء  الدندشي، 
باسرتاليا،  السورية  واجلالية 
السفري  إىل  وعرفان  شكر  خطاب 
امتنانهم  عن  فيه  عربوا  صاحل  آل 
احلرمني  خادم  ملواقف  وتقديرهم 
واجلهود  واملبادرات  الشريفني 
اليت  الكرمية  واإلنسانية  اإلغاثية 
ملساعدة   - اهلل  حفظه   - بها  أمر 
من  والتخفيف  السوري  الشعب 
احلالية  السوريني  الالجئني  حمنة 
الوطنية  "احلملة  جهود  مثمنني   ،
 ، السوريني"  لنصرة  السعودية 
يف  الطيب  األثر  هلا  كان  اليت 
حتسني أوضاع النازحني السوريني 
حيث  معاناتهم  وختفيف  املعيشية، 
األمم  من  املوثقة  األرقام  تظهر 
حنو  اململكة  تقديم  إىل  املتحدة 
مساعدات   ، دوالر  مليون   "700"
الشعب  إغاثة  جهود  لدعم  مباشرة 
السوري سواء داخل سوريا، أو يف 

دول اجلوار .
وعرب اخلطاب عن أمسى أيات الشكر 
والعرفان خلادم احلرمني الشريفني 
آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
سعود -حفظه اهلل-, مبناسبة صدور 
األمر امللكي بقبول 100 ألف طالب 
يف  السوريني  الالجئني  أبناء  من 
خمتلف املراحل التعليمية مشريًا إىل 
استضافة اململكة ألكثر من مليونني 
املواطنني  من  املليون  ونصف 
السوريني ومنحهم اإلقامة النظامية 
يف  واستقباهلم  األزمة  بداية  منذ 
كضيوف  بل  كالجئني  ال  اململكة 
معززين مكرمني، من دون أن تصدر 
بيانًا واحدًا، ألنها ال ترى يف هذه 
السياسي  للكسب  جمااًل  القضية 
أن قيمها  أو اإلعالمي ، فضاًل عن 
ذلك  تأبى  واألخالقية  السياسية 
عليه  عودتنا  ما  ذلك  أن  مؤكدًا   ،
على  الرشيدة  وقيادتها  اململكة 
لكل  العون  يد  تقديم  يف  الدوام 
املسلمني والعرب يف العامل العربي 
املعمورة  أحناء  وكل  واإلسالمي 

بصمت وبدون أي ضجيج .
حتظى  اليت  األولوية  اخلطاب  وأبرز 
والشعب  السورية  القضية  بها 
العربية  اململكة  لدى  السوري 
السعودية ، يف دعم قرارات األمم 
املتحدة كافة، ومنظماتها اإلنسانية 
املساعدة  لتقديم  اهلادفة  والدولية 
الرازح  السوري  للشعب  واحلماية 
األسد،  نظام  وطغيان  ظلم  حتت 
حتقيق  أجل  من  الدؤوب  وعملها 

كرامة وحرية الشعب السوري .
وأعرب السفري آل صاحل من جهته 
على  الوفد  ألعضاء  شكره  عن 
مشاعرهم الطيبة جتاه خادم احلرمني 
الشريفني وحكومة وشعب اململكة، 
الشعب  من  األشقاء  مساعدة  عادًا 
السوري ودعمها اإلغاثي واإلنساني 
هلم يف احملنة اليت ميرون بها جزء 

اجلالية  السورية االسرتالية تشكر اململكة العربية السعودية لدعمها الشعب السوري
مليونان ونصف مواطن سوري يعيشون يف اململكة العربية 

السعودية ليس كالجئني بل ضيوف معززين مكرمني

من التزام اململكة الديين واإلنساني 
تأسيسها  منذ  عليه  دأبت  الذي 
وإنسانية  دينية  منطلقات  من 
أو  التباهي  لغرض  وليس  حبته، 

السفري ال صالح ومنسق الجالية السورية يف اسرتاليا محسن الدندشي
مساعدة  اإلعالمي، يف  االستعراض 
العربية  للشعوب  العون  يد  ومد 
واإلسالمية ومناصرة احلق والسالم 

واالستقرار يف العامل أمجع.

بوزارة  مسؤول  مصدر  صرح 
العربية  اململكة  أن  اخلارجية 
يف  ترغب  تكن  مل  السعودية 
دعم  يف  جهودها  عن  احلديث 
حمنتهم  يف  السوريني  األشقاء 
بداية  ومنذ  ألنها  الطاحنة، 
املوضوع  هذا  مع  تعاملت  األزمة 
وإنسانية  دينية  منطلقات  من 
أو  التباهي  لغرض  وليس  حبته، 
أنه  إال  اإلعالمي،  االستعراض 
بأهمية توضيح هذه اجلهود  رأت 
على  ردًا  واألرقام  باحلقائق 
تضمنته  وما  اإلعالمية  التقارير 
عن  ومضللة  خاطئة  اتهامات  من 

اململكة.
أن  املسؤول  املصدر  وأوضح 
اململكة  اختذتها  اليت  اإلجراءات 

متثلت يف التالي:
اندالع  منذ  اململكة  استقبلت   -
يقارب  ما  سوريا،  يف  األزمة 
املليونني ونصف املليون مواطن 
سوري، حرصت على عدم التعامل 
يف  تضعهم  أو  كالجئني،  معهم 
على  حفاظًا  جلوء،  معسكرات 
ومنحتهم  وسالمتهم،  كرامتهم 
ومنحت ملن  التامة،  احلركة  حرية 
اململكة  يف  منهم  البقاء  أراد 
األلوف،  مئات  يبلغون  الذين 
ببقية  أسوة  النظامية  اإلقامة 
عليها  يرتتب  ما  بكل  املقيمني، 
الصحية  الرعاية  يف  حقوق  من 
سوق  يف  واالخنراط  اجملانية 
العمل والتعليم، حيث جتلى ذلك 
بوضوح يف األمر امللكي الصادر 

مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية  يف اململكة العربية السعودية:
اململكة استقبلت منذ اندالع األزمة يف سوريا ما 

يقارب املليونني ونصف املليون مواطن سوري

يف عام 2012، الذي اشتمل على 
الزائرين  السوريني  الطلبة  قبول 
التعليم  مدارس  يف  للمملكة 
يزيد  ما  احتضنت  اليت  العام، 
ألف طالب سوري على  عن 100 
وذلك  اجملانية،  الدراسة  مقاعد 
السكينة  محلة  إحصائيات  حسب 

احلكومية.
على  اململكة  جهود  تقتصر  مل   -
األشقاء  واستضافة  استقبال 
السوريني بعد مأساتهم اإلنسانية 
جهودها  وامتدت  بل  بلدهم،  يف 
لتشمل دعم ورعاية املاليني من 
الدول  إىل  الالجئني  السوريني 
من  كل  يف  لوطنهم  اجملاورة 
األردن ولبنان وغريها من الدول. 
تقديم  على  اجلهود  واشتملت 
بالتنسيق  اإلنسانية  املساعدات 
املضيفة  الدول  حكومات  مع 
اإلغاثة  هلم، وكذلك مع منظمات 
اإلنسانية الدولية، سواء من خالل 

الدعم املادي أو العيين.
- بلغت قيمة املساعدات اإلنسانية 
لألشقاء  اململكة  قدمتها  اليت 

مليون   700 حنو  السوريني 
إحصائيات  حسب  وذلك  دوالر، 
للماحنني،  الثالث  الدولي  املؤمتر 
املنعقد يف دولة الكويت بتاريخ 
الوضع  لدعم  2015م  مارس   31
شاملة  سوريا،  يف  اإلنساني 
وكذلك  احلكومية،  للمساعدات 
انطلقت يف  اليت  الشعبية  احلملة 
العام 2012 باسم »احلملة الوطنية 

لنصرة األشقاء يف سوريا«.
اإلنسانية  املساعدات  اشتملت   -
الغذائية  املواد  تقديم  على 
والتعليمية.  واإليوائية  والصحية 
مبا يف ذلك إقامة عيادات سعودية 
خمتلفة  خميمات  يف  ختصصية 
الزعرتي  خميم  أهمها  لالجئني 
اهلامشية،  األردنية  اململكة  يف 
احلدودية،  املعابر  خميمات  ويف 
توفري  من  احلمد  وهلل  متكنت 
بتقديم  املتمثلة  الطبية  الرعاية 
الوقائية،  والعالجات  اللقاحات 
عالوة  اجلراحية.  العمليات  وإجراء 
على تكفلها حبمالت خمتصة بإيواء 
عدد كبري من األسر السورية ذات 
من  كل  يف  اإلنسانية  احلاالت 

لبنان وسوريا.
قائال:  تصرحيه  املصدر  واختتم 
اململكة  بأن  سبق  مما  يتضح 
الدول  مقدمة  يف  دائمًا  ستظل 
الداعمة للشعب السوري الشقيق، 
اإلنسانية،  ملعاناته  واملتلمسة 
وبأنه ال ميكن املزايدة عليها يف 
يف  التشكيك  أو  الشأن،  هذا 
مواقفها بأي شكل من األشكال.

The Saudi Ministry of For-
eign Affairs issued a state-
ment today addressing 
the Kingdom’s efforts to 
support the Syrian people. 
Saudi Arabia has been one 
of the largest providers of 
aid to Syria’s people, and 
has taken in millions of 
citizens from the war-torn 
country. 
The Ministry of Foreign Af-
fairs explained that the fol-
lowing actions have been 
taken by Saudi Arabia: 
1.The Kingdom has received 
around 2.5 million Syrians 
since the beginning of the 
conflict. In order to ensure 
their dignity and safety, the 
Kingdom adopted the poli-
cy not to treat them as refu-
gees or place them in refu-
gee camps. They have been 
given the freedom to move 
about the country, and 
those who wish to remain 
in Saudi Arabia (some hun-
dreds of thousands) have 
been given legal residency 
status like the remaining 
residents. Their residency 

Saudi Arabia hosted 2.5 million Syrians since be-
ginning of Syrian conflict

September 11, 2015

comes with the rights to re-
ceive free medical care, to 
join the labor market and to 
attend schools and univer-
sities. This was contained in 
a royal decree in 2012 that 
instructed public schools 
to accept Syrian students. 
According to government 
statistics, the public school 
system has accepted more 
than 100,000 Syrian stu-
dents.
2.The Kingdom’s efforts 
were not limited to accept-
ing our Syrian brothers and 
sisters after their crisis; it 
also extended its efforts to 
support and care for mil-
lions of Syrian refugees 
in neighboring countries 
such as Jordan, Lebanon 
and others.  Efforts includ-
ed providing humanitarian 
assistance in coordination 
with the host governments 
and with international hu-
man aid organizations. Aid 
was provided in the form of 
money and goods.
3.The aid provided by Saudi 
Arabia to the Syrian people 

totals around $700 million, 
according to the statistics 
of the Third International 
Humanitarian Pledging 
Conference for Syria, which 
took place in Kuwait on 
March 31, 2015. Govern-
ment aid and aid provided 
by the National Campaign 
are included in that figure.
4.Humanitarian aid provid-
ed to Syrians by the King-
dom consisted of food and 
medical, academic, and 
residential supplies, and 
included the establishment 
of Saudi specialized clinics 
in refugee camps, most im-
portantly the Zaatari Camp 
in Jordan. The Kingdom 
was able to provide medi-
cal care in the form of im-
munizations, preventive 
treatments and medical 
procedures. In addition, 
Saudi Arabia sponsored 
a large number of Syrian 
families living in Lebanon 
and Syria (specifically pay-
ing for their rent and living 
costs). 

الشريفني  احلرمني  خادم  أصدر 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
بصرف  الكريم  أمره  ـ  اهلل  حفظه  ـ 
مساعدة لذوي املتوفني واملصابني 
الرافعات  إحدى  سقوط  حادث  يف 
يوم 27 / 11 / 1436 هـ يف املسجد 
قبل  من  حصرهم  مت  الذين  احلرام 
اجلهات املعنية ، وذلك على النحو 
مليون  مبلغ  صرف   )1(  : التالي 
ريال لذوي كل شهيد توفاه ـ اهلل 
سبحانه وتعاىل ـ يف هذه احلادثة . 
لكل  ريال  مليون  مبلغ  صرف   )2(
مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة 
دائمة . ) 3( صرف مبلغ ) مخسمائة 
ألف ريال ( لكل واحد من املصابني 

اآلخرين . 
ال  ذلك  بأن  ـ  اهلل  حفظه  ـ  ووجه 
هؤالء  من  أي  مطالبة  دون  حيول 
باحلق اخلاص أمام اجلهات القضائية 
ـ  اهلل  أيده  ـ  وجه  كما   ، املختصة 
كل  ذوي  من  اثنني  باستضافة 
ضمن  اخلارج  حجاج  من  متوفى 
الشريفني  احلرمني  خادم  ضيوف 
حلج عام 1437 هـ مع متكني من مل 
متكنه ظروفه الصحية من املصابني 
من استكمال مناسك حج هذا العام 
 1437 عام  احلج  أداء  معاودة  من 
احلرمني  خادم  ضيوف  ضمن  هـ 
املصابني  ذوي  ومنح   ، الشريفني 
يف  بقاءهم  األمر  يتطلب  الذين 
املستشفيات تأشريات زيارة خاصة 
لزيارتهم واالعتناء بهم خالل الفرتة 
العام  هذا  حج  موسم  من  املتبقية 

والعودة إىل بالدهم . 
هذا ومن جهة أخرى فقد اطلع حفظه 
اهلل ورعاه على تقرير اللجنة املكلفة 
بالتحقيق يف احلادث والذي انتهت 
فيه إىل انتفاء الشبهة اجلنائية وأن 
السبب الرئيس للحادث هو تعرض 
يف  هي  بينما  قوية  لرياح  الرافعة 
وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة 
التشغيل  لتعليمات  خمالفة  تعترب 
واليت  املصنع  قبل  من  املعدة 
الرئيسية  الذراع  إنزال  على  تنص 
هبوب  عند  أو  االستخدام  عدم  عند 
الرياح ومن اخلطأ ابقاؤها مرفوعة ، 
إضافة إىل عدم تفعيل واتباع أنظمة 
 ، التشغيلية  األعمال  يف  السالمة 
وعدم تطبيق مسؤولي السالمة عن 
املوجودة  التعليمات  الرافعة  تلك 
ذلك  إىل  يضاف  تشغيلها  بكتيب 
قبل  من  واملتابعة  التواصل  ضعف 
باملشروع ألحوال  السالمة  مسؤولي 

األرصاد  رئاسة  وتنبيهات  الطقس 
قياس  وجود  وعدم  البيئة  ومحاية 
الرافعة  اطفاء  عند  الرياح  لسرعة 
مع  التجاوب  عدم  إىل  باإلضافة 
املعنية  اجلهات  العديد من خطابات 
وخاصة  الرافعات  أوضاع  مبراجعة 
 ، احلادثة  سببت  اليت  الرافعة 
املقاول  بتحميل  اللجنة  وأوصت 
السعودية( جزءًا  )جمموعة بن الدن 
أشري  ملا  حدث  عما  املسؤولية  من 
يف  النظر  وإعادة  أسباب  من  إليه 
كانزاس(  شركة  )االستشاري  عقد 
الروافع  مجيع  أوضاع  ومراجعة 
على  والتأكيد  باملشروع  املوجودة 
واحتياطات  متطلبات  مجيع  توفري 
قد  و   ، فيها  والسالمة  األمان 
اهلل  حيفظه  ـ  الكريم  املقام  أصدر 
ـ أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة 
هيئة  إىل  املوضوع  بهذا  يتعلق  ما 
الستكمال  العام  واإلدعاء  التحقيق 
بن  )جمموعة  مع  التحقيق  إجراءات 
الئحة  وإعداد  السعودية(  الدن 
االتهام وتقدميها للقضاء للنظر يف 
القضية ، وإلزام جمموعة بن الدن 
بهذا  شرعًا  يتقرر  مبا  السعودية 

اخلصوص . 
ونظرًا ملا أشري إليه حول مسؤولية 
الدن  بن  )جمموعة  املقاول 
أصدر  فقد  وتقصريه  السعودية( 
الكريم كذلك مبنع سفر مجيع  أمره 
بن  جمموعة  إدارة  جملس  أعضاء 
بكر   / واملهندس  السعودية  الدن 
بن حممد بن الدن وكبار املسؤولني 
وغريهم  اجملموعة  يف  التنفيذيني 
ممن هلم صلة باملشروع وذلك حتى 
وصدور  التحقيقات  من  االنتهاء 
 ، الشأن  بهذا  القضائية  األحكام 
بن الدن  )جمموعة  وإيقاف تصنيف 
الدخول يف  السعودية( ومنعها من 
 ، جديدة  مشاريع  أو  منافسات  أي 
وال يرفع اإليقاف إال بعد استكمال 
األحكام  وصدور  التحقيقات 
ويعاد  احلادثة  هذه  يف  القضائية 
النظر يف التصنيف يف ضوء ذلك ، 
ومبا ال يؤثر على املشاريع احلكومية 
بتنفيذها  اليت تقوم اجملموعة حاليًا 
واجلهات  املالية  وزارة  وتكليف   ،
مجيع  مبراجعة  عاجل  بشكل  املعنية 
اليت  احلالية  احلكومية  املشاريع 
تنفذها جمموعة بن الدن السعودية 
أنظمة  اتباع  من  للتأكد   ، وغريها 
السالمة واحلرص على ذلك ، واختاذ 

ما يلزم وفقًا لألنظمة والتعليمات.

بأمر من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
صرف مليون ريال لكل ذوي شهيد إثر سقوط الرافعة باحلرم املكي 

واستضافة اثنني من ذوي كل متوفى من حجاج اخلارج 
تقرير اللجنة املكلفة بالتحقيق: السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي يف وضعية خاطئة
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اعــالن

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 
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وطنية - اسرتاليا - أقامت غرفة 
جتارة وصناعة لبنان واسرتاليا 
احملامي  برئاسة  فيكتوريا  يف 
فادي الزوقي عشاءها السنوي 
الرابع، يف حضور احلاكم العام 
السابق السرتاليا مايكل جيفري، 
وزير الشؤون االجتماعية سكوت 
يف  اخلزينة  وزير  موريسون، 
باالس،  تيم  فيكتوريا  والية 
يف  الثقافية  التعددية  وزير 
والية »نيو ساوث ويليز« جان 
السابق  الشرطة  وزير  عجاقة، 
اجمللس  رئيس  ماكراتي،  بيل 
فيكتوريا  والية  يف  التشريعي 
النواب:  اتكينسون،  بروس 
سكر،  مايكل  رادوك،  فيليب 
باالس  وكيم  فامفاكينو،  ماريا 
االمسر،  نزيه  مارلينكريوز، 
برزيتو،  وجون  ملحم  سيزار 
خليل  التشريعي  اجمللس  عضو 

عيده.
يف  اسرتاليا  سفري  حضر  كما 
والسفري  ميلز  غلني  لبنان 
القائم  بارتلم،  ليكس  السابق 
ميالد  لبنان  سفارة  بأعمال 
املارونية  االبرشية  راعي  رعد، 
طربيه،  شربل  انطوان  املطران 
يف  اللبنانية  القنصلية  ممثل 
فيكتوريا القائم باالعمال جورج 
الفخريان  القنصالن  فاضل، 

لويس فليفل وانطوني طربيه، 
بكركي  يف  االنتشار  رئيس 
وخادم  الفرخ  لويس  األب 
يف  لبنان  سيدة  كنيسة  رعية 
رئيس  فارس،  األب  ملبورن 
غرفة التجارة االسرتالية العربية 
روالن جبور، رئيس غرفة التجارة 
االسرتالية اللبنانية يف سيدني 
جو خطار، مدير مفوضية التجارة 
غوسرب،  بروس  االسرتالية 
االغرتابي  اجمللس  رئيسة 
موسى،  روال  لالعمال  اللبناني 
املصاحل  جوائز  مؤسسة  رئيس 
املوسيقي  عساف،  جو  االثنية 
ممثل  فاضل،  ميشال  العاملي 
االمني العام لتيار »املستقبل« 
يف  املنسق  احلريري  أمحد 
مديرة  املري،  اهلل  عبد  اسرتاليا 
جوليا  سيدني«  اوف  »بنك 
»شباب  حركة  رئيس  اليوت، 
ممثلو  املرعيب،  خالد  عكار« 
ورؤساء  اللبنانية  االحزاب 
وحشد  ومؤسسات  مجعيات 
اللبنانية  اجلالية  ابناء  من  كبري 

والعربية واجملتمع األسرتالي.
قدم الربنامج املذيع يف القناة 
السابعة االسرتالية جان ديكس 
 mtv ال  تلفزيون  ومراسلة 

جويس عقيقي.
وبعد عزف النشيدين األسرتالي 

واللبناني، حتدث مايكل جيفري 
وتيم باالس والوزير موريسون 
ورئيس  غوسرب  بروي  والوزير 
حترير جريدة »النهار« االسرتالية 
منوهني  حرب،  أنور  الزميل 
بأهمية انعقاد مؤمتر »االستثمار 
ملبورن  االزدهار« يف  اجل  من 
بتنظيم من غرفة التجارة، مثنني 
على »اجلهود اليت بذهلا فادي 

الزوقي الجناح املؤمتر«.
الزوقي

باحلضور  الزوقي  رحب  بدوره، 
الذين أتوا من لبنان والواليات 
اخلليج  ودول  وفرنسا  املتحدة 
كافة،  االسرتالية  والواليات 
للبنان  هي  »الغرفة  وقال: 
اللبناني  واالنتشار  وأسرتاليا 
بعضهم  مع  مجعهم  هو  واالهم 
يف  بنجاح  حققناه  ما  وهذا 
اسرتاليا  يف  ملبورن.  مؤمتر 
جالية لبنانية من أقوى اجلاليات 
وعدد افرادها 500 الف لبناني 
لالقتصاد  الكثري  قدمت  وقد 
األسرتالي، وهي مع املؤسسات 
لديها  االسرتالية  االقتصادية 
تطور  إحداث  على  القدرة 
دعمه  اجل  من  لبنان  يف  كبري 

اقتصاديا«.
االقتصادية  املؤسسات  وحث 
عن  »البحث  على  االسرتالية 

جماالت  يف  لبنان  يف  فرص 
والبناء  والصحة  والنفط  الغاز 
لبنان  طريق  عن  عقود  وتأمني 
املنطقة«،  يف  واللبنانيني 
لبنان  »مينح  ذلك  ان  معتربا 
ما  حقيقية  اقتصادية  فرصا 
الشعب  على  بالفائدة  يعود 

اللبناني«.
»النظر  بـ  اللبنانيني  وطالب 
جبدية اىل املستقبل واالهتمام 
الشعب  ومصاحل  مبصاحلهم 
وحان  الكثري  عانى  الذي 
ما  وإعطائهم  للتغيري  الوقت 

يستحقون«.
اىل  االسرتالية  احلكومة  ودعا 
يف  للبنان  دعمها  »مواصلة 
اجملاالت االقتصادية والسياسية 
الذي  التغيري  احداث  اجل  من 
ان  مؤكدا  اللبنانيون«،  حيتاجه 
اطالع  على  ستعمل  »الغرفة 
لبنان  يف  التجارية  املؤسسات 
واالنتشار على أهمية االستثمار 
والتجارة مع اسرتاليا«، مشددا 
السفري  مع  العمل  »أهمية  على 
األسرتالي الحياء أسبوع اسرتاليا 
مؤمترات  وإقامة  لبنان  يف 
زيارات  وتنظيم  اقتصادية 

وفود جتارية بني البلدين«.
»توقيع  بـ  فخره  عن  وأعرب 
اجمللس  مع  االول  اتفاقني: 

حبضور  االغرتابي  العاملي 
رئيسته روال موسى واملؤسس 
رئيس  مع  والثاني  فواز،  نيد 
اجلامعة  يف  االقتصادية  اللجنة 

الثقافية أنطوان منسى«.
وزير الخزينة

من جهته، كشف باالس أنه زار 
كثرية  مناطق  وشاهد  بريوت 
من لبنان حيث العمران والبناء 
اليت مير بها هذا  الظروف  رغم 
بهذا  »أعجبت  وقال:  الوطن، 
املنتفض  وبشعبه  كثريا  البلد 
على األزمات. واني فخور الليلة 
املناسبة  هذه  يف  أشارك  بأن 

الوطنية اسرتاليا ولبنانيا«.
موريسون

اخلدمات  وزير  وزير  وقال 
موريسون:  سكوت  االجتماعية 

»مجيل ان جتتمع اجلالية اللبنانية 
الدينامية مع اجملتمع االسرتالي 
االقتصادي والسياسي يف مثل 
قرار  احلاشد..ان  اللقاء  هذا 
حكومة ابوت باستقبال 12 الف 
الجىء سوري يتخطى السياسة 
ومفاهيمها اىل مبادرة انسانية 

حيال الالجئني املنكوبني«.
جيفري

السابق  اسرتاليا  حاكم  أما 
اللبنانيني  »ان  فقال: 
نفس  يتقامسون  واالسرتاليني 
املفاهيم واملبادىء الدميقراطية 
احلرية،  ومعاني  واالنسانية 
يرتجم  الزوقي  فادي  واحملامي 
بأفعاله ونشاطاته هذه املفاهيم 
واملبادىء عمليا، واحتفال الليلة 

عشاء سنوي ناجح لغرفة اسرتاليا ولبنان للتجارة والصناعة يف فيكتوريا

 احملامي فادي الزوقي: ملواصلة دعم لبنان اقتصاديا وسياسيا

جو خطار يستلم جائزتهجورج غصني يستلم الجائزة نيابة عن زوجته الربوفيسورة فاديا غصنيالوزير موريسون يسلم الجائزة لسركيس ناصيف ويبدو املحامي فادي الزوقي

جان ديكس من القناة السابعة يجري حديثا مع النائب فيليب رادوكالسيد جوزيف عساف يستلم جائزتهاملطران طربيه، املحامي الزوقي، الدويهي، السفري غلني  مايلز والنائب خليل عيده

املحامي فادي الزوقي والوزير موريسون يسلمان الجائزة للسيد جورج زيسزاملحامي فادي الزوقي والجنرال مايكل جيفري يسلمان الجائزة للسيد مايكل ديباملحامي فادي الزوقي والوزير تيم باالس يسلمان الجائزة للوزير جان عجاقة

املحامي فادي الزوقي والجنرال مايكل جيفري يسلمان الجائزة للدكتور نيد فواز
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هو اكرب دليل على ذلك«.
حرب

وأشاد حرب جبهود غرفة التجارة 
ورئسها، وقال »طريق االزدهار 
عنوانا ملؤسسة  ليس شعارا وال 
التعيسة.  األزقة  يف  لدكانة  أو 
هما  والنجاح  االزدهار  طريق 

طريق فادي الزوقي«.
جوائز

وختلل االحتفال منح الغرفة جوائز 
اىل  أورد«  »بالتينيوم  تقديرية 
كل من النائب رادوك وجو خطار 
وكارال تايلور وجو عساف وسام 
ميليز  والسفري  الزوقي  وجوزف 
والربوفسورة  بويد  كلري  وروز 
نيابة  وتسلمها  غصني  فاديا 
جورج  االعمال  رجل  زوجها  عنها 

غصني.
كما قدمت الغرفة جوائز املصاحل 

سركيس  من  كل  اىل  التجارية 
وجولي  خمول  وعماد  ناصيف 
وجورج  منسى  وأنطوني  إليوت 
زيزيس وداني عراج وروالند جبور 
ومايكل ديب وفواز نيد وسامي 
وراشيل  كريوز  وجوزف  مظلوم 
لطوف وريك منجد وطوني حلود.

جوائز  ايضا  الغرفة  وقدمت 
تقديرية اىل كل من روال موسى 
والقائم  عجاقة  جان  والوزير 

رعد  ميالد  لبنان  سفارة  بأعمال 
شربل  وطوني  فاضل  وميشال 
فيليب  والنائبني  متيم  وليندا 

داليداكس وكريستوفر باين.
الفنان  من  لكل  وكانت مشاركة 
علي  راشيل  والشابة  دين  عمر 
من  أزياء  عرض  وختلله  خضر.. 
الزوقي،  فادي  مرياي  تصميم 
زيارة  عن  مصور  شريط  وعرض 

غرفة فيكتوريا اىل لبنان.

انتهت   - سيدني   - وطنية 
اعمال مؤمتر »االزدهار من خالل 
التجارة« الذي نظمته غرفة جتارة 
يف  واسرتاليا  لبنان  وصناعة 
برئاسة احملامي فادي  فيكتوريا 

الزوقي.
الشخصيات  من  عدد  وحتدث 
ورجال  األسرتالية  الرمسية 
من  مؤسسات  وأصحاب  اعمال 
وفرنسا  اخلليج  ودول  لبنان 
وتكلم  املتحدة،  والواليات 
بداية كل من السفري االسرتالي 
بأعمال  والقائم  مايلز  غلني 
ووزير  رعد  ميالد  لبنان  سفارة 
التجارة والتعددية روبن سكوت 

والزوقي.
وشرح املتكلمون االوضاع احلالية 
يف لبنان والعالقات االقتصادية 
وسبل  البلدين  بني  والتجارية 

تطويرها.
املحامي فادي الزوقي

الزوقي  فادي  احملامي  وخلص 
الوطنية  للوكالة  املؤمتر  اعمال 
هو  »املؤمتر  فقال:  لالعالم، 
نوعها  من  االوىل  تعترب  خطوة 
ان  استطعنا  حيث  اسرتاليا  يف 
ورجال  شخصيات  فيه  جنمع 
العامل  دول  خمتلف  من  اعمال 
ومن لبنان والواليات االسرتالية 
كافة. ولقد تلقينا دعما هاما من 
حكومة الوالية، واهلدف االساسي 
هو دعم لبنان اقتصاديا وجتاريا 
اليت  العصيبة  الظروف  يف هذه 
ذلك  كل  ان  واعتقد  فيها  مير 
يؤكد ان اللبناني اينما كان يف 
العامل على استعداد لدعم لبنان 

اقتصاديا«.
لبنان  من  نريده  »ما  واضاف: 
اعطاؤنا  هو  املسؤولني  ومن 
األمن  من  حقيقية  فرصة 
بل  فحسب  لنا  ليس  والسالم 
للمقيم يف لبنان الذي سئم من 
االوضاع االقتصادية والسياسية 
استعداد  على  وحنن  املتأزمة، 
فيه.  واالستثمار  لبنان  لزيارة 
لقد طلبنا من احلكومة االسرتالية 
اللبنانية  الدولة  تساعد  ان 
موضوع  يف  خصوصا  اقتصاديا 
يرتب  الذي  السوريني  الالجئني 
على لبنان اعباء مادية كبرية ال 

يستطيع ان يتحملها مبفرده«.
الدولة  تتعاطى  »ان  ومتنى 
االوضاع  مع  جبدية  اللبنانية 
اىل  بإجيابية  تنظر  وان  احلالية 
املستقبل ألننا خناف ان نقع يف 
ما حصل لنا يف بداية السبعينات 
التشنج  اجواء  استمرت  اذا 

والتطرف يف البلد«.
املواضيع  ابرز  »ان  عن  وكشف 
هي  املؤمتر  يف  حبثت  اليت 
والصحة  اللحوم  جماالت  يف 
والبناء  واالستثمار  واملصارف 
اضاءة  اىل  باالضافة  والزراعة 
اللبنانية  اهلائلة  الطاقات  على 
حيث  العامل  حول  للمنتشرين 
لبناني يف  مليون   18 يوجد حنو 

احلجم  يوازي  ما  وهو  اخلارج. 
السكاني يف اسرتاليا«.

نقنع  ان  حناول  »حنن  وختم: 
اجلهات االسرتالية ان لبنان هو 
يف  لالستثمار  األساسي  املمر 
اىل  باالضافة  االوسط.  الشرق 
ما قدمته اجلالية يف اسرتاليا عرب 
السنني. هذا ما نسعى اليه لكي 
التواصل  من  مثمرا  جسرا  نبين 

بني لبنان واسرتاليا«.
كل  املؤمتر  بداية  يف  وحتدث 
والسفري  الزوقي  فادي  من 
غلني  لبنان  يف  االسرتالي 
سفارة  بأعمال  والقائم  مايلز 
التجارة  ووزير  رعد  ميالد  لبنان 

والتعددية روبن سكوت.
اللبنانيني  جناح  عن  وحتدث 
فواز  نيد  من  كل  االنتشار  يف 
االغرتابي  اجمللس  مؤسس 
اللبناني لالعمال وايلفا كاروزون 
لألعمال  التنفيذية  املديرة 
فيكتوريا  حكومة  يف  العاملية 
وشالي جاكسون مديرة أوسرتاد 

يف والييت فيكتوريا وتازمانيا.
يف  التجارية  االعمال  وعن 
داني  احملامي  حتدث  اسرتاليا 
من  كل  حتدث  فيما  عراج، 
روس لوف املستشار يف حمال 
إيليوت مديرة  االستثمار وجولي 
»بنك اوف سيدني« عن املصارف 

والقروض واالستثمار.
وحتدث رئيس اللجنة االقتصادية 
انطوان  الثقافية  اجلامعة  يف 
اللبناني  االنتشار  عن  منسى 
وسبل  املصرفية  والعمليات 

مكافحة غسيل األموال.

سركيس ناصيف
صاحب  ناصيف  سركيس  اما 
شركة »هولد مارك« فتحدث عن 
العقارية.  والسوق  البناء  قطاع 
بيل  السابق  الوزير  حتدث  فيما 
املدير  كريوز  وطوني  ماغرات 
عن  األرز  حلوم  لشركة  العام 
واملواد  الزراعة  موضوعي 

الغذائية.

معتز زريقة
والتكنولوجيا  االتصاالت  وعن 
حتدث معتز زريقة فيما حتدث نيد 
فواز عن الغاز والبرتول واملواد 
والدواء  الصحة  وعن  األولية. 
حتدث الدكتور جوزيه مرتي كما 
االنتشار  مكتب  رئيس  حتدث 
الفرخ  لويس  االب  بكركي  يف 
التواصل  واعالم  التعليم  عن 

االجتماعي يف لبنان. 
االول  النائب  لبنان حتدث  ومن 
رائد شرف  لبنان  حلاكم مصرف 
مكحل  فؤاد  والدكتور  الدين 
وركزت  غربيل  نسيب  والدكتور 
كلماتهم عرب الشاشة على الوضع 
لبنان  يف  احلالي  االقتصادي 
احلالية.  معاناته  خروجه  وسبل 
االنتشار  اهمية  عن  حتدثوا  كما 
اللبناني لدعم لبنان يف اجملاالت 

كافة.

انتهاء اعمال مؤمتر االزدهار من خالل االستثمار يف ملبورن 

الزوقي: طلبنا من حكومة اسرتاليا مساعدة 
لبنان وخصوصا يف قضية الالجئني

املحامي فادي الزوقي والزميل أنور حرب يسلمان الجائزة للزميل سامي مظلومالوزير سكوت موريسون واملحامي فادي الزوقي

املحامي الزوقي والوزير موريسون يسلمان الجائزة  للسيدة جولي ايليوتاملحامي الزوقي ووزير الخزانة تيم باالس يسلمان الجائزة لطوني شربل

جان ديكس من القناة السابعة يجري حديثا مع السيد جوزيف عسافاملحامي فادي الزوقي والوزير موريسون يسلمان الجائزة للسيد انطوان منسـّى

صورة جامعة  لبعض الحضور ويبدو اىل يمني املحامي الزوقي السيد ميشال فاضل القادم من لبنان الستالم جائزته

املحامي فادي الزوقي والوزير تيم باالس يسلمان الجائزة للزميلة روال موسىفادي الزوقي وعقيلته مريال، جوزيف عساف وعقيلته، الوزير تيم باالس وحضور



Page 22صفحة 22     

اعالن

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

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 
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مقابلة

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

نائب رئيس بلدية ليفربول غسان )غاس( بلوط لـ »اهلريالد:

انتسبت اىل حزب االحرار قناعة مين بقيمه وشاركت بقرارات هامة  ملصلحة سكان البلدية

حاوره أنطونيوس بو رزق
السيد غسان بلوط يف مكاتب الهريالد

السيد غسان )غاس( بلوط باللباس البلدي

*هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة 
ليفربول  بلدية  رئيس  لنائب 

السيد غسان )غاس( بلوط؟
 ،1962 عام  صور  مواليد  -من 
تلقيت دروسي يف مدرسة حارة 
اىل  هاجرت  الرمسية،  حريك 
متأهل   ..1977 عام  اسرتاليا 

ولنا اربعة اوالد.
*ككل مهاجر تعرتضه صعوبات 
عدة لدى وصوله اىل اسرتاليا، 
فما هي الصعوبات اليت واجهتك، 

خاصة يف حياتك العملية.
االنكليزية  اللغة  تعلم،  كما   -
مفتاح رئيسي للنجاح واالستقرار 
البلد..لذلك  هذا  يف  والتأقلم 
اسرتاليا  اىل  وصولي  فور 
بانكستاون  ثانوية  اىل  دخلت 
التايف  يف  درست  ثم  للبنني، 
صحية  ادوات  بانكستاون  يف 
General Plumbing كما درست 
يف التايف Real State وحصلت 

على رخصة.
* هل عملت بهذه اجملاالت؟

- ال، مل اعمل يف هذه اجملاالت 
يف حياتي العملية حيث اشرتيت 
عليهما  وعملت  تاكسي  منرتي 
وأبدأ  ألبيعهما  سنوات  عدة 
األلبسة  حقل  يف  العمل  بعدها 
يف   Tony Barlow حمالت  يف 

مدينة سيدني.

حملي  بافتتاح  قمت  اجملال 
 Elite اخلاص لأللبسة حتت اسم
Manswear عام 1990 يف مركز 
 Westpoint للتسوق  بالكتاون 
Shopping Center وال يزال حتى 

اآلن.
باملفرق   البيع  اىل  اضافة 
تصّنع  حمالتنا  فان  لألشخاص 
باجلملة  امللبوسات  وتبيع 

للمحالت يف اسرتاليا.
* نعلم انك تشغل منصب نائب 
فمتى  ليفربول،  بلدية  رئيس 
البلدي  اجمللس  بعضوية  فزت 

ألول مرة؟
- فزت ألول مرة عام 2012 على 

الئحة حزب االحرار.
حزب  اعضاء  عدد  يبلغ  كم   *

االحرار يف البلدية؟
على  البلدي  اجمللس  يتوزع 
النحو التالي: 6 أعضاء لالحرار، 

3 للعمال ومستقل واحد.
وننوه هنا انه كان هناك ثالثة 
اعضاء حلزب االحرار يف اجمللس 

البلدي السابق.
* ما هو عدد السكان التقرييب 

لبلدية ليفربول؟
ليفربول  سكان  عدد  يبلغ   -
حواىل 200 ألف نسمة ومساحتها 

305 كيلومرتات مربعة.
ازدهارا  هناك  ان  نالحظ   *
فما  ليفربول،  بلدية  يف  كبريا 

مرد ذلك برأيك؟
اليت  االزدهار  موجة  تعود   -
االدارة  اىل  ليفربول  تشهدها 
الناجحة للحكومة احمللية )البلدية( 
برئاسة ناد مّنون الذي يعطيها 
كما  الدائمني،  واجلهد  الوقت 
وحتويلها  ازدهارها  يف  ساهم 
اىل مركز مهم موقُعها اجلغرايف 

يف جنوب غرب سيدني.
 اضافة طبعا اىل انتعاش الوضع 
االقتصادي وخاصة قطاع البناء 
يف ظل حكم االئتالف لوالية نيو 

ساوث ويلز.
الئحة  على  فزت  انك  قلت   *
انتسبت  فمتى  االحرار،  حزب 

اىل هذا احلزب وملاذا؟
- انتسبت اىل حزب االحرار عام 
2006 اميانا مين باملبادئ والقيم 
بالنسبة  وخاصة  ميثلها  اليت 
واالقتصاد..  واجملتمع  للعائلة 
ولعل ما جذبين اكثر لالنتساب 
اليه هي ادارته الناجحة لسياسة 
آنذاك  املواطن  وشؤون  البلد 
ووزير  هاورد  جون  برئاسة 

خزانته اخلبري بيرت كوستيلو.
* متى فزت مبركز نائب رئيس 

لبلدية ليفربول؟
شهر  يف  باملنصب  فزت   -
آذار عام 2015 ملدة عام واحد 
الستة  احلزب  اعضاء  بأصوات 

والعضو املستقل.
*  ال شك انك وظفت جناحاتك 
العملية يف مسريتك االجتماعية 
فهل  البلدية،  يف  واخلدماتية 
او  اختذتها  مميزة  قرارات  من 

شاركت يف اختاذها؟
أوائل  بالطبع، فقد كنت من   -
اجلديد  سيدني  ملطار  الداعمني 
ومشروع  كريك  باجريي  يف 

الناجح يف حياته قّلما يفشل وإن فشل ال يلبث ان ينهض لينطلق من 
جديد.. والفاشل قلما ينجح يف اي عمل يقوم به.. ونائب رئيس بلدية 

ليفربول غسان )غاس( بلوط انسان ناجح بكل معنى الكلمة..
وصل السيد بلوط اىل اسرتاليا ال يحمل يف قلبه سوى الطموح لغد 
درس  الجديد..  املجتمع  هذا  نفسه يف  اثبات  على  والتصميم  أفضل 
االدوات  درس  العملية..  حياته  يف  ألهميتها  منه  ادراكا  االنكليزية 
رخصة  على  وحصل   Real State الـ  وكذلك  التايف  يف  الصحية 
بممارستها كما اشرتى نمرتي تاكسي وعمل عليهما لسنوات غري انه 
وجد نفسه اكثر يف حقل املالبس.. اذ بعد عمله لسنتني يف محالت 
 Elite اسم  الخاصة تحت  منذ 25 سنة محالته  افتتح  بارلو  طوني 
Manswear وما لبثت هذه املحالت ان بدأت بتصنيع املالبس وبيعها 

بالجملة للمحالت يف اسرتاليا.
وبعد نجاحه يف حياته العملية دخل مجال الحياة السياسية بانتسابه 
على  ودخل  يمثلها  التي  واملبادئ  بالقيم  منه  ايمانا  االحرار  اىل حزب 
الئحته مجلس بلدية ليفربول يف انتخابات عام 2012 ويف اذار من 

العام الحالي فاز بمنصب نائب رئيس.
وحول القرارات الهامة التي شارك فيها يف البلدية قال » كنت من أوائل 
 Carnes الداعمني ملطار سيدني الجديد يف باجريي كريك ومشروع
Hill Reception and Community Precinct  اضافة  اىل دعمي 
البلدية  اتخذت  وقد  العامة،  والحدائق  الطرقات  لتحسني  املتواصل 
 Macquarie Street Mall قرارا هاما جدا يقضي بتحسني وتجديد

وكنت من الداعمني االوائل لهذا القرار.
الناجحة  العملية والسياسية والخدماتية  وللتعرف اكثر  على املسرية 
لـ  كان  بلوط  )غاس(  غسان  السيد  ليفربول  بلدية  رئيس  لنائب 

»الهريالد« معه هذا الحوار: 

 Carnes Hill Reception and
اضافة     Community Precinct
لتحسني  املتواصل  دعمي  اىل 
العامة،  واحلدائق  الطرقات 
هاما  قرارا  البلدية  اختذت  وقد 
وجتديد  بتحسني  يقضي  جدا 
وكنت   Macquarie Street Mall
هلذا  االوائل  الداعمني  من 

القرار.
ونشري هنا اىل ان كلفة مشروع 
 Carnes Hill Reception and
تبلغ   Community Precinct
فيما  دوالر  مليون   40 حواىل 
وحتسني  جتديد  كلفة  تبلغ 
حواىل   Macquarie Street Mall

15 مليون دوالر.
بني  الفرق  هو  ما  *برأيك، 
االدارة العمالية السابقة للبلدية 

واالدارة احلالي؟
يف  حاليا  املوجود  الفريق   -
عملي  فريق  هو  البلدية  ادارة 
من خلفية جتارية وادارية ناجحة 
محل معه اىل البلدية كافة خرباته 
ووظفها من اجل حتسني خدمات 
نعترب  الذين  للمواطنني  البلدية 
يف  وممثليهم  صوتهم  أنفسنا 
اجمللس البلدي وتقع على عاتقنا 

مسؤوليات كبرية جتاههم.
البلدي  العمل  ان  شك  ال   *
يأخذ  هو عمل شبه جماني وهو 
الكثري من وقتك وجهدك، فهل 
نفسك يف  ترشيح  اعادة  تنوي 

االنتخابات املقبلة؟
- انين اعترب ان ما حققته خالل 
ثالث سنوات كعضو بلدية ونائب 
واعتزاز  فخر  مدعاة  هو  رئيس 
بكل  اعترب،  وانين  لي،  بالنسبة 
تواضع، ان مسريتي يف العمل 
ومن  ناجحة،  واخلدماتي  البلدي 
او  مسؤولية  او  أمر  يف  ينجح 
ان  للمواطن فعليه  خدمة معينة 
يستمر بالقيام بعمله اذا اتيحت 
له الفرصة جمددا. وانطالقا من 
هذا فانين بكل تأكيد سأترشح 
البلدية  لالنتخابات  جمددا 

املقبلة.
* هل لديك اي خدمات سياسية 

أبعد من البلدية؟
فكرة  السابق  علّي يف  -ُطرحت 
النيابية،  لالنتخابات  الرتشح 
حاليا  السعادة  غاية  ولكين يف 

خالل  من  املواطنني  خبدمة 
الرتشح  ان  غري  البلدي،  العمل 
فكرة  تبقى  النيابية  لالنتخابات 

واردة لدي يف املستقبل.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
بالشكر من حزب  اتقدم  اوال   -
ثانيا  بي،  ثقته  على  االحرار 
ليفربول  بلدية  مواطين  اشكر 
ألكون  ثقتهم  حمضي  على 
اجمللس  يف  وصوتهم  ممثلهم 
البلدي وشكري العميق لزوجيت 
الذين وقفوا  واوالدي وعائليت 
جانيب  اىل  دائما  ويقفون 
العملية  احلياة  يف  ويدعمونين 
واالجتماعية  والسياسية 

واخلدماتية.
االعالمي  املنرب  هذا  خالل  ومن 
اناشد ابناء اجلالية االخنراط يف 
احلياة السياسية  باالنتساب اىل 
احد احلزبني الكبرين ليكون هلم 
موقع مؤثر يف احلياة السياسية 
تنعكس  اليت  اهلامة  والقرارات 

على حياتنا يف هذا اجملتمع. 

السيد غسان بلوط مع العائلة

السيد غسان بلوط والزميل انطونيوس بو رزق

* هل ما زلت تعمل مع طوني 
بارلو؟

حمالت  بالعمل يف  استمررت   -
سنتني  حواىل  بارلو  طوني 
الالزمة،  اخلربة  اكتسبت  حيث 
هذا  يف  العمل  احببت  وألنين 

 Elite(  تقوم محالتنا
Manswear( بتصنيع 

األلبسة وبيعها للمحالت 
يف اسرتاليا
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
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@Âfl@·ÿmbuby
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 
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Our Lady of Lebanon Maronite Catholic Church
Church: 230 Normanby Avenue Thornbury VIC 3071

Admin. Office: 31-33 Comas Grove Thornbury VIC 3071
Ph: 03 9480 2059 / Fax: 03 9480 2635 / Email: enquiries@maronitesvictoria.org

 
 
 
 
 

With the Blessing and in the Presence of  
 

His Excellency 
Bishop Antoine-Charbel Tarabay 

Maronite Bishop of Australia 
 
 

Father Alain Fares 
& The Parish Priests 
of Our Lady of Lebanon – Melbourne 

 
present the ceremony of the  

 
INVESTITURE OF THE KNIGHTHOOD  

OF THE PAPAL ORDER OF ST GREGORY THE GREAT 
 

to 
 

MR LOUIS FLEYFEL AO 
 

on 
 

Saturday 26th September 2015 
Solemn Mass at 6.00pm 

followed by a cocktail supper in the Maron Hall at 7.30pm 
 

All are invited 
 

 BUSINESS
OPPORTUNITY
MELBOURNE BASED 

PERSON WITH 
ACCOUNTANCY - 

FINANCIAL ABILLITY, TO 
ASSIST WITH SMALL EAST 
GIPPSLAND PROJECT, ON 

A PART TIME BASIS.
TEL; 0428 522 355

 يعترب فيزيرا أشهر شخصية يف تلك املنطقة بسبب شكل شعره 
املنطقة،  تلك  سكان  وصف  حسب  السفينة  حبال  يشبة  الذي 
ويعتقد الكثري يف نيويورك أنه باستطاعة فيزيرا بيع شعرة مبليون 
 دوالر، بسبب شكله الغريب وطوله الذي يصل تقريبا اىل األرض.

نصف  حبواىل  ينمو  الرجل  شعر  أن   الشعر  خرباء قص  ويقول 
تولي  منذ  شعره  قص  عن  فيزيرا  توقف  وقد  شهريا،  انش 
 رئيس بلدية نيوروك مايكل  بلومبريغ فرتته األوىل عام 2002.
ويعيش املتسول ديفالين فيزيرا على قارعة الطريق يف منطقة 
غرينويتش فيليج يف نيورورك، وينفق من ما يتربع به املارة له، 

ويقدر سكان احلي احلي دخله حبوالي 40 دوالر يوميا.

متسول ميلك شعرا مبليون دوالر

 يف حماولة منه لثين الطالب عن استخدام هاتفهم النقال والعبث 
به أثناء الدرس، كشف معلم عن طريقته املضمونة يف اكتشاف 
من يقوم باستخدام هاتفه النقال وإرسال الرسائل النصية أثناء 

الدرس.

وتظهر الصورة اليت حصلت على أكثر من مليون ونصف املليون 
مشاهدة وحصدت مئات التعليقات على موقع imgur.com، معلمًا 
أمام جهاز بروجيكتور وتظهر على الشاشة  الطاولة  جيلس على 

مالحظة موجهة للطالب.

"أعزائي  الشاشة:  على  عرضت  اليت  املالحظة  نص  يف  وجاء 
أثناء  بإمكاني اكتشافكم عندما ترسلون رسائل نصية  الطالب، 
الدرس. إذ ال ميكن ألحد أن ينظر إىل حضنه ويبتسم دون أي 
ألي  فرصة  املالحظة  هذه  ترتك  ومل  معلمكم".  املخلص  سبب. 
طالب بأن يقوم بإرسال أي رسالة، أو تفقد حسابه على فيسبوك 

أثناء دروسه حبسب صحيفة مريور الربيطانية.

ويقول املدرس الذي ظهر يف الصورة يف تعليق له عليها: "أشكر 
كل من شاهد هذه الصورة، هذه هي طريقيت يف اكتشاف من 
يعبث بهاتفه النقال من الطالب أثناء حصيت، وأنصح املعلمني 

يف كل مكان بأن ينتبهوا إىل هذا فاألمر بسيط جدًا".

مدرس جيد طريقة الكتشاف من 
يعبث بهاتفه أثناء الدرس

عمان،  األردنية  العاصمة   شهدت 
الفوز  أجل  من  مسابقة  اجلمعة، 
بلقب أسرع شخص يف أكل شطائر 

اهلوت دوغ )النقانق(.
 40 حنو  املسابقة  يف  شارك 
أن  الفائز  من  ويتطلب  متنافسا، 
يتناول أكرب عدد ممكن من الشطائر 

يف دقيقة واحدة.
ونقلت رويرتز عن ناصر مصري منظم املسابقة أنه من الضروري 
استضافة مثل هذه األنشطة على الرغم من املصاعب اليت يواجهها 

األردن والدول اجملاورة.
أن جنح يف  بعد  البواب  أمحد  يدعى  للمسابقة شخص  بطاًل  وتوج 
التهام مثانية شطائر ونصف شطرية من اهلوت دوغ خالل ستني 

ثانية فقط.

اردني يلتهم 8 شطائر »هوت دوغ« 
يف دقيقة !!
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ضوء القمر

مجيُل وطين  يا  الصرب  جليل 

وبيارق نصِرك احلّد الصقيُل

حرثًا اخللد  جنان  يف  كأنك 

النخيُل مدارجك  يف  تواىل 

حّبًا الوهلان  حبيبك  يذوب 

اخلليُل عاتبه  القلب  ما  اذا 

يوٍم كل  منامي  يف  أراك 

وجرحي يف هواك هو الدليُل

اناٍس من  املودة  تغريت 

الرذيُل حماسنك  يف  فدّمر 

فيا وطن احملبة كفاك غدرًا

العميُل مواردك  يف  فينعم 

شّرًا أتاك  اجلمال  وطن  أيا 

الدخيُل كوارثك  يف  حييك 

سباٍق يف  ُحاتك  نرى  متى 

ويصون عرشك السيُف السليُل

عزٍّ دياَر  هواك  يف  فنبين 

السفيُل مكارمك  من  ونطرد 

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

يا وطين

يغيب بصميت الكالُم   
ليلبس حريف رداء اخلريِف  

ويذوي انكفاًء  
إىل حيث تغفو األماني 
على شرفات القدْر    
ليسرج صميت همومي 

وميضي بعيدًا   
يغيب ... أغيُب ... 

ومرآة عمري بدمٍع تسّلَل  
ثّم انهمْر   

تطّل احلكايا على مفرق الّشوِق 
حيث احلننُي  

ميّزق سور انتظاري   
وميضي على عتبات الّذهوِل  

إىل بعض ماٍض   
تلوح أمامي كسرب الّطيور املهاجِر 

بعض الّصوْر   
يسافر يّف الغياب اهتداًء   

بلحن احلضوِر  
أحّلق عرب احملاِل 

فتشرق مشس األماني 
تدغدغ روحي وخيضّر حلمي 

وتورق كّل اجلهاِت 
أال آن وقت الندى و املطْر 
لتغزو اإلرادة مين مسامي 

ووعيًا أعود لذاتي
أفّك رموز الّسباِت  
أمللم ميّن شتاتي 
وأجتاح حبر احلياِة 

فأحصد خصب الّسنابِل  
فيض الغالِل  
 ونور اللغاِت

أغّرد .. أشدو   
وأقالم روحي 

تفيض بعطر انتشائي 
لتغزل طلعي ربيعًا     

وفيض أماٍن  
ونورًا    

فليلي الّطويل تنّفس ضوء القمْر.
الشاعرة مثرية حسني 

للشخص  هل  املغرور؟  الشخص  تعرف  وكيف  ؟  الغرور  هو  ما 
املغرور صفات معينة؟ وكيف ميكن التعامل مع الشخص املغرور 
وأفراد  أشخاص  وجود  سبب  وما  نفسي؟  مرض  الغرور  وهل  ؟ 

مغرورين؟ وهل الغرور هو نفسه الثقة بالنفس؟!
يعرف الغرور على أّنه كل ما يغر الفرد من مال أو أمالك أو شهره 
أو جاه، ويعترب الغرور نوع من انواع اخلداع ألّن الفرد خيدع ويغر 
أو بغريه من  الفرد بنفسه  أو الشهرة،وهو خداع  أو اجلاه  باملال 
املقّربني واحملّببني له،فيجد بنفسه كل شيء جّيد حلد الغرور أي 
اخلداع ومبعنى أصح خيدع نفسه بإقناع ذاته بأمور غري واقعّية على 
الّنحو اليت يتصورها فريى بنفسه أكثر مما هو موجود فيزيد من 
شأن نفسه ويقّلل من شأن اآلخرين ويقلل من قدراتهم وصفاتهم 

ويرى بنفسه األفضل على اإلطالق.
وميكن معرفة الشخص املغرور بصفات عديدة منها اإلستعالء على 
اآلخرين والّتقليل من شأنهم وتصغريهم، كما أّن الشخص املغرور 
مييل دومًا إلستمالة اآلخرين له وإبداء إعجابهم به لريضي شهواته 
كانت  وسيلة  بأي  دومًا  للشهرة  فيميل  غروره  ويرضي  الّداخليه 
أو  عمل  بأي  املغرور  يقوم  وقد  وجد  مكان  أو  جملس  أي  ويف 
ووسط  به  املتواجد  املكان  ذلك  وسط  نفسه  بإبراز  ليقوم  فعل 
على  األفضل  بأّنه  اآلخرين  إقناع  منه  حماواًل  الّناس  من  جمموعة 
له  شبيه  ال  بأّن  داخلّية  قناعة  ميتلك  املغرور  اإلطالق،والشخص 
الشخص  أّن  كما  الكوكب،  هذا  على  املمّيز  الوحيد  الكائن  وبأّنه 
أناقته  املغرور يسعى دومًا إلبراز نفسه بالشكل اخلارجي فيوّلي 
نصيبًا زائدًا من اإلهتمام،والشخص املغرور ال يعرتف أبدًا بإجنازات 
اآلخرين ومتّيزهم ألّنه يرى نفسه الوحيد املتمّيز وأن ال أحدًا يستحق 
التمّيز سواه، كما أّنه ال يتقّبل الّنصيحة وال يتقّبل اإلنتقاد مهما 
لغريه  اإلنتقادات  من  الكثري  يوجه  آخر  صعيد  وعلى  نوعه  كان 
املتمّيز  وأّنه  ناقص  اجلميع  أّن  نفسه  بإقناع  له  كمحاولة  وذلك 
اإلهتمام  على  للحصول  دومًا  يسعى  املغرور  الفريد،والشخص 
الّدائم واملستمر وقد يلجأ خللق املشاكل يف حال أّن أحدهم أوىل 
اهتمامًا لغريه أكثر فيسسّبب املشاكل والّنزاعات الفردّية، كما أّنه 

مييل دومًا للسطرية والتسّلط.
وللتعامل مع الشخص املغرور إليك بعض النصائح:

• عند توجيه نصيحة أو انتقاد له قم بتوجيهها بشكل غري مباشر حتى 
يستشعر بأّنه ليس ملزم بذلك.

قم بإشعاره دومًا بأهمّية اآلخرين وحاول وضعه ضمن جمموعات   •
ليستشعر روح الفريق وأن كل فرد له أهميه معّينة.

عمل معه بكل هدوء وصرب لكونه يرفض دومًا النصيحة واإلنتقاد   •
وتعامل معه حبكمة بالغة.

• أظهر له بأّن أفكاره مهّمة وحاول إدخال أفكار ألفكاره ليستشعر بأّن 
فكرته األساسّية.

• أعطه املزيد من اإلهتمام والود.
• تقّبل آرائه وإنقاداته لتحّفزه على تقبل إنتقادات اآلخرين.

الّناشئة عن نقص ما لدى  النفسّية  الغرور إحدى األمراض  يعترب 
حماولة  مستوى  منهم  أقل  أناس  عن  للبحث  فيلجؤون  األفراد 
منهم إرضاء أنفسهم بأّن هناك من هم أسوأ منهم فيلجأ للتكرب 

والغرور. 
وال بد الّتنويه بأّن هناك فرق بني الغرور والّثقة بالّنفس فالغرور 
هو نوع من أنواع اخلداع فريى الشخص بنفسه ما ال يراه باالخرين 
وبأّنه ممّيز وقد خيلو مما ميّيزه أّما الثقه بالّنفس فهي نابعة من 
الشخصية  بقوة  يتمّتع  ما  شيء  أو  ما  بعمل  ومتّيزه  الفرد  قدرة 

والثقة.

الغرور

بقلم الدكتور عالء العوادي

ترقبوا
املهرجان الشعري الطالق كتاب

رامز عبيد: شاعر من بالدي
يف 13 تشرين الثاني/ نوفمرب 2015

التفاصيل قريبًا. 
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الالزوردية  وشواطئها  اخلالبة  جزرها  يف  اليونان  جاذبية  تكمن 
الرائعة، لذا جند اليونان مقصدًا هامًا للسياح من كل أحناء العامل، 
وتزخر اليونان باجلزر الفريدة من نوعها، واليت ميكنكم قضاء عطلة 
ال تنسى فيها، ويسعنا القول بأن من يزورها ال بد أن يفكر يف 

العودة إليها.

وإليكم 5 من أمجل اجلزر اليونانية:

Santorini جزيرة سانتوريين
سانتوريين واحدة من أفخم اجلزر يف اليونان ويقصدها األثرياء من 

مجيع أحناء العامل لالستمتاع باإلطالالت الرائعة على حبر إجية.
وتشتهر اجلزيرة باملنازل التقليدية ذات اللونني األبيض واألزرق 
املشيدة على املنحدرات وهي اجلزيرة اليت يفضلها العّشاق أيضًا 
فهي تعترب من الوجهات األكثر رومانسية يف العامل يف حني أن 
العامل وهو الشاطئ  اجلزيرة تضم واحد من أشهر الشواطئ يف 

األمحر ذو الرمل اخلشن.

Rhodes رودوس
األفريقي  طابعها  يف  رودس  ومتزج  إجيه،  حبر  أخرى يف  جزيرة 
واألوروبي واآلسيوي، كما أن التأثري اإليطالي والرتكي له بصمة 
املباني  يف  كبرية  بصورة  مشاهدته  فيمكن  اجلزيرة  يف  كبرية 

التارخيية املشيدة.
هلواة  مناسبة  وهي  اجلذابة،  الرملية  بشواطئها  اجلزيرة  ومتتاز 

الغطس أيضًا نظرًا لنظافة املياه فيها.

Crete جزيرة كريت
تعد جزيرة كريت خامس أكرب جزيرة يف أوروبا وهي أكرب جزيرة 
يونانية كما حتظى بأهمية حضارية فمنذ زمن بعيد نشأت يف هذه 
مينوس  األسطوري  امللك  إىل  نسبة  "املينوية"  احلضارة  اجلزيرة 
الذي أسس احلضارة والعمران فيها منذ ما يقارب من 4000 سنة 
وما لبثت هذه احلضارة املتميزة جبمال قصورها وروعة مبانيها أن 
بسطت سيطرتها على كامل حبر إجيه. وال تزال هذه املعامل بارزة 

يف آثارها التارخيية.
ومتتاز اجلزيرة بشواطئها البيضاء على غرار املوجودة يف منطقة 

البحر الكارييب.

Skopelos جزيرة سكوبيلوس
سكوبيولس اجلزيرة األكثر خضرة بني جزر حبر إجييه. فهي حتضن 
بغابات  مشهورة  وهي  واألشجار.  الزهور  من  حتصى  ال  أنواعًا 
املثمرة  واألشجار  الزيتون  وبساتني  والبلوط،  احلليب  الصنوبر 
الكرستالية اليت جعلت منها جزيرة ذات سحر  إىل جانب مياهها 

خاص.
وروعة اجلزيرة جذبت هلا صّناع السينما يف هوليوود لتكون مسرح 
مريل  األمريكية  للممثلة  ميا  ماما  الرائع  الغنائي  الفيلم  تصوير 

سرتيب.

Skiathos جزيرة سيكاثوس
ولكنها  اليونانية مجااًل،  اجلزر  وأكثر  املخفية  اجلوهرة  سكياثوس 

ليست بشهرة باقي اجلزر اليونانية على الرغم من روعتها.
تضم اجلزيرة أكثر من 60 شاطئًا لعل أشهرها "كوكوناريس" الذي 

يعترب ثالث أمجل الشواطئ اليت تطل على البحر املتوسط.

اليكم أروع 5 جزر عليك 
زيارتها يف اليونان

  شارك   غرد     الربيد اإللكرتوني، مقاطع فيديو تافهة، مراسالت عنيفة 
وتعليقات ساخرة، ال أحد ينكر أن اإلنرتنت قد منحنا أشياء ُمذهلة وأشياء 

باملقابل مملة وسخيفة. فمنها قامت بتدمري عقولنا وحياتنا اإلجتماعية.

الُقدرة جلعلنا  لديه  اإلنرتنت  اإلنرتنت،  لنا  جلبه  ما  كل  مع  هذا صحيح، 
بائسني، غاضبني وأقرب للموتى من األحياء.

1- الربيد اإللكرتوني ُيعد إدمان )مثل امُلقامرة(:

الربيد اإللكرتوني ُيعد واحًدا من األدوات األكثر فائدًة اليت ُيتيحها اإلنرتنت. 
يتيح الربيد اإللكرتوني وسائل أسرع وأكثر تأثرًيا لألعمال، وُينّبه العامل، 

ولكن أيًضا حّول املاليني مّنا إىل مدمنني.
املشكلة هي أن نظام الربيد اإللكرتوني يّتبع شيء ُيسّمى "جدول املتغري 
كلتا  يف  امُلقامرة.  إدمان  إىل  تؤّدي  اليت  العملية  نفس  وهي  الزمين" 
النقود  تضع  أو  اإللكرتوني  بريدك  )تتفّحص  بفعل  تقوم  أنت  احلالتني، 
يف املاكينة( آمال أن تتلّقى مكافأة )بريًدا إلكرتونًيا مهًما أو احلصول على 
وتتسبب  األموال(. لكن املكافأة تأتي فقط يف األوقات غري املتوّقعة – 
يف أنك تعود للقيام بالفعل األول أكثر. وهذه هي واحدة من أقوى طرق 

التعّود املعروفة لدى اإلنسان.

2- "فيس بوك" جيعلك بائسًا:

النهاية هو موقع  الذي يرفض أن ينتهي. يف  "فيس بوك" هو اهلوس 
لطاملا سخرنا منه ولكن ال ميكننا اإلقالع عن إستخدامه، ووفًقا للعلم فإنه 

جيعل حياتنا بائسًة.

"فيس  إستخدام  أن  بالتوضيح  مشرتكة  أمريكيةبلجيكية  دراسة  قامت 
بوك" ألسبوعني سيغرّي من مزاجك. لقد وجدوا أن املستخدمني الدائميني 
تنخفض نسبة رضاهم عن حياتهم بنهاية األسبوعني وبعد زيارات متكررة 
للموقع، على حنٍو آخر، زيارة واحدة لـ"فيس بوك" تساوي مشاهدة جرو 

ُيعّذب لساعات، ولكن هذا ليس األسوء.
اليت حيّسها مستخدم  األولية  أن املشاعر  أملانًيا منفصال  إكتشف حتقيًقا 
"فيس بوك" هي احلسد. النظرية تقول أن معظمنا نقوم بتضخيم إجنازاتنا 
ذهننا  عن  يغيب  ما  ولكن  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  وسعادتنا 

وإفرتاضاتنا هو أن اجلميع يفعل مثلما نفعل.

3- "تويرت" ُيشعرنا بالغضب:

تذّكر آخر تغريدة رأيتها وأثارت فيك رد فعل، بنسبة كبرية هذه التغريدة 
قد أثارت إستياءك، وفًقا للباحثني فإن الشعور بالغضب واإلستياء سببه 

الرئيسي هو شبكات التواصل اإلجتماعي.

 Sina باحثون صينييون قاموا بدراسة أكثر من 70 مليون منشور على موقع
Weibo )النسخة الصينية من تويرت(، لريوا مدى إختالف املشاعر امُلنتشرة 
أخرى من حيث عدد  الغضب يفوق أي عاطفة  أن  الشبكة، ووجدوا  على 

إعادة التغريد.
بنظرة سريعة  لكن  الصينيني،  باملستخدمني  تتعّلق  فقط  الدراسة  اآلن، 
غري علمية على أنواع املواضيع األكثر إنتشاًرا يف "تويرت"، فإن الدراسة 

ُتطّبق هنا أيضًا.
غضبًا،  وأكثر  سعادًة  أقل  جتعلنا  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  بإختصار، 

ولكن ليس هذا كل ما تفعله.

4- "فيس بوك" جيعلك عنصريًا:

مجيعنا يعلم أن اإلنرتنت أرضًا خصبًة للعنصرية، أي شخص ال يظن ذلك 
لكن  "يوتيوب".  تعليقات  يقرأ  أو  يتصّفح  واحدة  ساعًة  قضاء  بإمكانه 
معظمنا يعتقد بأن هذه األشياء ميكن جتاهلها ولكن لسوء احلظ هذا ليس 

صحيحًا.

أثبتت  والعنصرية،  اإلجتماعية  الشبكات  إستخدام  بني  ربطت  دراسٍة  يف 
للتحّيز  عرضًة  األكثر  هم  بوك"  "فيس  على  طوياًل  وقتًا  يقضون  من  أن 
والعنصرية. قام باحثون بصنع حسابًا وهميًا لشاٍب أبيض يسّمى جاك، 

وطلبوا من املشاركني بتقييم عباراته.
كانت هناك عبارة تّدعي أن البيض يتفوقون على السود، وأخرى أن ذوي 
على  أمثلة  أعطت  واحدة  آخر  بينما  للمجتمع،  ضحية  هم  البيضاء  البشرة 
املشاركني  هؤالء  وبأغلبيٍة ساحقة،  السمراء.  البشرة  ذوي  على  التحامل 
الذين كانوا مستخدمني دائمني لـ"فيس بوك" أعربوا عن دعمهم القوي 

لعبارة "التفّوق"، وهي األكثر عنصريًة بني العبارات الثالثة.

ا: 5- "فيس بوك" قد جيعلك غبيًّ

يف عام 2009، جملة العلوم "The Journal Science" نشرت تقريرًا لدراسة عن 
تأثري شبكات التواصل اإلجتماعي على القدرات املعرفية لدينا. وجدوا أنه 
كلما تزيد قدرات القرائة والكتابة لدينا، هذه الزيادة تسبب نقصان يف 
جماالٍت أخرى مثل التفكري النقدي، والقدرة على حل املشكالت والتخّيل.

نتائج أفضل يف بعض اجملاالت  آخر، من املمكن أن حنصل على  مبعنى 
ولكّننا نصبح أكثر غباًء يف جماالٍت أخرى، وهذه اجملاالت رمبا تكون أكثر 

أهمية مثل التفكري النقدي أو التخيل فهم من أهم صفات اإلنسان.

6- إنه يعيد تشكيل دماغنا:

هل تعلم.. 10 أمور على اإلنرتنت دّمرت حياتنا!
من  لكن  وأفعالنا.  تفكرينا  طريقة  من  يغرّي  اإلنرتنت  أن  إنكار  ميكن  ال 

املمكن أن يصل ألّنه يعيد تشكيل دماغنا؟
يف عام 2011، جاءت دراسة بإقرتاح أنه يفعل ذلك متامًا، وذلك عن طريق 
فحص دماغ 125 طالبًا يف لندن. اكتشف الباحثون رابطًا مباشرًا بني عدد 
األصدقاء على "فيس بوك" لبعض الطالب وبني كمية املادة الرصاصي 
يف عقوهلم، ومن حينها ُيَظن أن هذه املناطق تؤّثر على الذاكرة والتواصل 

اإلجتماعي وميكن أيضًا أن ُتصيب بالتوّحد، هذا مهمًا نوعًا ما.
اآلن، الدراسة ال ميكن أن تقول سواء كانت شبكات التواصل اإلجتماعي 
ميلكون  الذين  الناس  أو  للدماغ  التشكيل  هلذا  الرئيسي  السبب  هي 
التواصل  شبكات  إلستخدام  األقرب  هم  للدماغ  املختلفة  الرتكيبة  هذه 

اإلجتماعي.

لكن هناك العديد من األدلة حول أن اإلنرتنت يؤّثر على طريقة تفكرينا 
وتصرفاتنا، لذا من الذي يعلم مدى تأثريه أيًضا؟

7-يسمح للشركات بالتأثري علينا:

"الدعاية الزائفة" هي عندما تضع الشركات اآلالف من الشخصيات الوهمية 
من  عدًدا  ستالحظ  أنك  بذلك  آملة  معينة  ألسباب  الرسائل  مستنقع  إىل 
التعليقات امُلناقشة حول أن Snooki جيب أن يكون رئيًسا )أو أًيا كان( 
ويتأّثر بهم. إنها تستخدم من قبل اجلميع من شركات التبغ إىل القّوات 

واملخيف من كل هذا، أنها جتدي نفعًا. اجلوية األمريكية – 
دراسة كندية جائت بـ 278 طلبًا لإلجابة على إستبياًنا حول التغرّي املناخي 
ا صفحة علمية  وكيف يشعرون به. ثم قدموا عشوائًيا لإلطالع إذا كان حقًّ
حول التغرّي املناخي أو جمّرد دعاية زائفة لتشويه هذه الفكرة.وجدوا أن 
الطالب الذين زاروا الصفحات الوهمية وواجهوا امُلعّلقني غري احلقيقيني 
هذه  أن  ظّنوا  وإن  حتى  قبل،  من  املناخ  تغرّي  حول  تأكيدًا  أقل  أصبحوا 

املواقع تكذب.

8- يساعد على إنتشار التطّرف:

شبكات التواصل اإلجتماعي هي واحدة من أكثر األدوات الداعمة للتطّرف 
واملتطرفني. يف عام 2011، زعمت احلكومة الربيطانية أنها حّولت املدى 
يف  هذا  تطّرفهم  إستخدام  معهم  واملتعاطفني  للمتطرفني  مَيّكن  الذي 

البلد.
بعدها بعاٍم واحد، أعلنت BBC أنها حتّرت عن خطة القاعدة اخلاّصة مبوقع 
املنظمة  هذه  وجود  أن  ووجدوا  واحدة(  ميلكون  بالتأكيد  )نعم،  "تويرت" 

اإلرهابية كان حمدودًا ولكن متطّورًا نوعًا ما.
جماٍل  إىل  وصلوا  مطلوبني،  إرهابيني  بأمساء  حسابات  إنشاء  طريق  عن 

وصل إىل حد التوظيف. أوسع وأثروا أكثر من أي وقٍت مضى – 
لكن ليس املتطرفني اإلسالميني فقط هم املستفيدون من شبكات التواصل 
اإلجتماعي، النروجيي أندريس بريفيك Andre Breivik إستخدم العديد من 
أن   Simon Wiesenthal أعلن مركز  بينما  املواقع واملنتديات يف تطّرفه، 
السنة  يف  والتطّرف  اإلرهاب  منتديات  من   %30 منو  يف  ساعد  "تويرت" 

املاضية، وهذا شيء ال ُيفخر به.

9- إدمان اإلنرتنت أسوأ من إدمان اهلريوين

سوء إستخدام اإلنرتنت مل يصّنف بعد من ضمن األمراض العقلية، لكن 
الذين يعانون منه جيدون أنفسهم يدمنون اإلنرتنت، إنه يبدو كعذٍر سخيف 
قاله طفل ذو 14 عامًا عندما سألته أمه ملاذا قضيت طوال اليوم أمام 
أنه شيء غري جيد  اليت تقرتح  األحباث  العديد من  اإلنرتنت، لكن هناك 

على اإلطالق.
الذين يعانون من هذا النوع من اإلدمان يظهر عليهم أعراض اإلنسحاب 
تبدو  األعراض  وهذه  اإلنرتنت،  إستخدام  على  قادرين  يكونون  ال  عندما 
فرتة  يف  والكوكايني  اهلريوين  يدمنون  الذين  هلؤالء  مماثلة   – مشابهة 

العالج.
هذا صحيح: إستخدام اإلنرتنت يومًيا يؤّثر على عقولنا مثلما يؤّثر اهلريوين 

على متعاطيه.

10-شبكات التواصل اإلجتماعي قد تدّمر التعاطف

من  تعاطًفا  أقل  اليوم  شباب  أن  تقرتح  اليت  األحباث  من  العديد  هناك 
أقل بنسبة 40%، حبسب ما جاء يف هذه  الشباب من 30 عاًما مضت – 

الدراسة.
الطالب اليوم أقل عرضة للشعور ببعضهم البعض، ليظهروا التعاطف مع 
القدرة على تقّبل أراء  بعضهم البعض، وأسوأ على اإلطالق يف احملادثة – 

اآلخرين، شعورهم ودوافعهم.

واسعة،  جمتمعية  مشكلة  تكون  أن  ميكن  هذا،  حيدث  ملاذا  يعلم  أحد  ال 
وميكن أن ترجع ملشاكل ثقافية، لكن البعض يظنون أن السبب الرئيسي 

هو إتساع رقعة مستخدمي الشبكات اإلجتماعية من الشباب.

فّكر يف األمر، مجيعنا يشاهد مقاطع فيديو ألشخاص جُيرحون أو ُيعتدى 
عليهم، قبل التغريد عنهم لكل متابعينا على تويرت. مجيُعنا ضحك كثرًيا 
على الشخص اللذي رأيناه جُيرح على التلفاز، أو الشخص ذو الوزن الزائد 
يبدو قاسًيا،  إم هذا  تعاُطفي؟ ال،  يبدو كسلوٍك  رأيناه، هل هذا  الذي 
يقرتح العلماء أن هذا قد يرجع لشبكات التواصل اإلجتماعي واليت تبطئ 

من إستجابة عواطفنا.
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حتول سجن سابق يف والية أوهايو األمريكية إىل 
فندق لإلقامة وتناول الطعام، لكنه بقي حمافظًا 
ضيوفه  ليستقبل  كسجن  األصلي  طابعه  على 

الراغبني بقضاء ليلة خلف القضبان.

إىل  زنازين   4 من  املكون  السجن  حتويل  ومت 
الالزمة الستقبال  التجهيزات  فندق مزود بكامل 
الضيوف يف جتربة فريدة جتمع بني األناقة من 

جهة، وأجواء السجن من جهة أخرى.
 

فندق  استقبل   ،2013 عام  يف  افتتاحه  ومنذ 
السجن املئات من الضيوف، بعد أن حتول إىل 
استئجاره  ميكن  العامل  نوعه يف  من  سجن  أول 
ميل  دايلي  صحيفة  حبسب  النزالء  قبل  من 

الربيطانية.

من  التارخيية  امليناء  منطقة  يف  الفندق  ويقع 
مدينة  من  دقيقة   45 بعد  على  فريميليون  بلدة 
كل  أشخاص   4 يستضيف  أن  وميكن  كليفالند، 
ليكون   1910 عام  األوىل  للمرة  وبين  ليلة. 
للبلدة. سجن  إىل  حتويله  يتم  أن  قبل   مكتبة 

ومت تصميم الفندق من الداخل بوحي من القالع 
األسطورية القدمية على النمط االوروبي، ويوصف 
بأنه  اإلنرتنت  شبكة  يف  صفحته  على  الفندق 
والرحالت  الرومانسية  لألمسيات  املثالي  املكان 

العائلية.

الفندق  استئجار  األفراد  أو  للمجموعات  وميكن 
وقضاء ليلة يف إحدى زنازين السجن الثالث اليت 
يف  باإلقامة  التمتع  أو  لالستحمام  دوش  تضم 

الصالة الرئيسية.

سجن أمريكي يتحول لفندق 
يستقبل ضيوفه وراء القضبان

يف أثناء مزاحه مع أصدقائه، تناول رجل بريطاني، 
35 قرصا من عقار "فياغرا" خالل ساعة واحدة، 
ما تسبب له يف انتصاب بعضوه الذكري ملدة 5 

أيام، حبسب صحيفة "الصن" الربيطانية.

وقال دانيال ميدفورث، 36 عاما، إنه شعر بعد 
ذلك بغثيان ودوران، وبدأ يف اهللوسة، ورأى 
كل ما حوله باللون األخضر، كما أنه مل يستطع 
عودته  ولدى  عضوه،  انتصاب  من  التخلص 
ملنزله، صارح زوجته مبا فعل، فاتصلت خبدمة 

اإلسعاف اليت نقلته على الفور للمستشفى.

املستشفى  ظل يف  إنه  قائال  ميدفورث،  وتابع 
كانوا حمرتفني  املسعفني  وأن  36 ساعة،  ملدة 
فيما يفعلونه، وأنهم كانوا حياولون منع أنفسهم 
من الضحك، وأن األطباء واملمرضات وخبوه على 

ما فعل.

ميدفورث  قضى  املستشفى،  من  خروجه  وبعد 
عدة أيام يف منزله، وقال "حلسن احلظ ساحمتين 

زوجيت وعرفت أني كنت حمظوظا للغاية".

تناول 36 قرص )فياغرا(..
فماذا حدث له ؟

كأس  جائزة  لندن  يف  سحاب  ناطحة  حصدت 
كاربنكل اليت تقدم سنويا ألسوأ تصميم معماري، 
بعد تسببها يف صهر سيارة جاكوار كانت أسفل 

البناية.

وحتمل ناطحة السحاب املكونة من 37 طابقا يف 
لندن اسم 20 فينتشريش  بالعاصمة  املال  حي 
سرتيت وكان يطلق عليها اسم " ووكي توكي" 

أي جهاز الالسلكي باعتبار شكلها املنحين.

الشمس  أشعة  فيها  أدت  اليت  احلادثة  وبعد 
يف  سيارة  صهر  إىل  سطحها  على  املنعكسة 
الشارع عام 2013، محل املبنى امسا جديدا وهو 

" سكورتشي" يعين "اجلهاز احلارق".

وذهبت جائزة كاربنكل ملبنى "ووكي سكورتشي" 
مهندسني  من  املكونة  التحكيم  جلنة  من  بإمجاع 
معماريني، لعدة أسباب أهمها ما يتعلق بالواجهة 
اجلنوبية املقعرة اليت أثناء مرحلة التشييد عكست 
النبعاج  أدى  ما  مكثف  بشكل  الشمس  أشعة 
املرآة اجلانبية وجزء من السطح والعالمة التجارية 

لسيارة جاكوار كانت تقف أسفل املبنى.

باإلضافة إىل أن أصحاب أعمال جتارية كانوا قد 
اجلدران  بطالء  وأضرار  احرتاق سجاد  عن  أبلغوا 
تلفزيوني  فريق  سجل  فيما  متاجرهم  داخل 
من  املنعكسة  الشمس  أشعة  على  بيضة  نضوج 
املبنى، وركبت ألواح أفقية الحقا لتشتيت أشعة 

الشمس.

كأس  جائزة  ديزاين"  بيزنس   " جملة  وتنظم 
يف  الدعابة  من  كنوع   2006 عام  منذ  كاربنكل 
متنح  اليت  املرموقة  ستريلينج  جائزة  مواجهة 

ألفضل التصميمات املعمارية.

ناطحة سحاب تصهر سيارة جاكوار 
وحتصد جائزة أسوأ تصميم معماري

حياة  عن  مفاجئة  تفاصيل  املاني  كتاب  كشف 
الزعيم السياسي االملاني أدولف هيتلر، وأوضح 
أن هيتلر كان يتعاطى نوعًا من اهلريوين خالل 
احلرب، وهذا املخدر امسه  Pervitin ، وفق ما 

نقل موقع ديلي ميل.

 The Total Rush;" أوهلر  نورمان  كتاب  ويتطرق 
حول  األنظمة  اىل   ،'Drugs in the Third "Reich
العامل اليت تعكس طريقة عيش سليمة ونهج حياة 
متقدم، ويلفت اىل أن هذه األنظمة كان حكامها 

وقادتها "منتشني"، ويتعاطون املخدرات.

حقيقة صادمة عن هيتلر!

تسمية  سبب  حول  واملصادر  الروايات  ختتلف 
أوروبا بهذا االسم تقول أحدها أن األصل فينيقي 
من املنطقة العربية احلالية يعود إىل اسم احدى 

بنات ملوك الفينيقيني وهو امللك أجينور 

واليت اختطفها أمري يوناني ومسيت بالد أوروبا 
تيمنا بها، والرواية الثانية تقول األصل فينيقي 
بالد  غرب  تقع  كانت  ألنها  الغرب  بالد  ويعين 
تعين  الفينيقية  يف  غرب  وكلمة  الفينيقيني، 

)أرب(.

والية نيفادا

يشري البعض من املختصني أن العديد من أمساء 
خاصة  االسبانية  للغة  يعود  األمريكية  املدن 
املدن والواليات يف اجلانب الغربي من الواليات 
نيفادا  لتسمية  وبالنسبة  األمريكية،  املتحدة 
فيشري لغويون عرب أنه عندما قام العرب بغزو 
صحراوية  األندلس  يف  منطقة  يوجد  األندلس، 
تشبه صحراء النفود فأطلق عليها العرب صحراء 
النفود أو ما يطلق عليها باللغة اإلسبانية  سريا 
دي نيفادا، وعند إحتالل االسبان للمنطقة الغربية 
توجد صحراء  حيث  حاليا،  املتحدة  الواليات  من 
كبري شرق كاليفورنيا، وقد أطلق عليها األسبان 

Nevada أي صحراء النفود.

مدريد

يف األصل كانت جمريط كما أطلق عليها العرب 
املشهور  الباحث  وأشار  احلصن  الكلمة  وتعين 
الدكتور حممد علي مكي يف كتابه أن األمري حممد 
ومسجدا،  له،  موقعها قصرا  بنى يف  الذي  هو 
وشيدها مطلقا عليها امسها احلالي جمريط، ثم 
أضحى مدريد، لقد أّمها الناس يف عهده وبنوا 
فيها أسواقًا ومحامات، ومساكن حتى أضحت يف 

العصور الالحقة عاصمة إلسبانيا منذ ميالدية.

اقليم األندلس:

أطلق  كما  االسباني  األندلس  اقليم  أن  ال شك 
كما  العربي  لقبه  على  بقي حمافظا  العرب  عليه 
حافظت مدن االقليم على مسمياتها العربية، إبان 
مع  الزمن  مرور  رغم  لألندلس،  اإلسالمي  احلكم 
إدخال حروف اسبانية لسهولة النطق، مثل مدن 

العامرية، وغرناطة، واشبيلية، وقرطبة.

جرينادا

الغربية  اهلند  جزر  يف  تقع  دولة  هي  جرينادا 
الكارييب، وأصل امسها غرناطة، تلك  البحر  يف 
املدينة األندلسية الشهرية، وقرينادا هو لفظها 
اإلسباني. وقد مسيت هذة اجلزيرة بهذا االسم 
الزرق  وشطآنها  اخلضر  جبباهلا  منظرها  جلمال 

الصافية.

عشق آباد:

تركمانستان  جلمهورية  التارخيية  العاصمة  وهي 
لفظ  ويستمد  احلب،  أو  العشق  مدينة  وتعين 

العشق من اللغة العربية.

اسالم أباد:

مدينة باكستانية تعين مدينة السالم. اسالم اباد 
تأخذ امسها من كلمتني: الكلمة العربية اإلسالم, 
البالد,  يف  السائدة  الديانة  اىل  تشري  واليت 
وأباد وهي كلمة فارسية وتعين املكان املأهول 

أو املدينة.

غواداالجارا

األسبان  عليها  أطلق  معروفة.  مكسيكية  مدينة 
أسبانيا  يف  املدينة  لنفس  نسبة  احلالي  امسها 

وأصله عربي يعين وادي احلجارة.

 أمساء مدن عاملية مل تكن 
تعرف أن أصلها عربي

 الكثري من احلوادث اليت يتعرض هلا األشخاص، 
يتم  بها،  ميرون  اليت  السعيدة  غري  واألحداث 
من  ذويهم،  جانب  من  أو  جانبهم  من  تفسريها 
تعبري  حد  على  النحس،  أو  احلظ،  سوء  زاوية 
قدر  الذي  القدر  النهاية  يف  ولكنه  البعض، 
هلم، والذي يواري سبًبا قد يعرفه البعض الحًقا 
وقد ال يدركه، وفيما يلي قائمة بأربع أشخاص، 
رصدتهم قناة »هل تعلم« على موقع »يوتيوب« 
يف  املنحوسني  البشر  »أكثر  بأنهم  ووصفتهم 

العامل«.
 

4ـ ميالني مارتينيز

أعاصري خمتلفة،   4 منازل خمتلفة يف   4 فقدت 
والثاني   ،1965 »بيتسي«  إعصار  يف  األول 
إعصار  والثالث يف   ،1985 »خوان«  إعصار  يف 

»جورج« 1998، ثم أخرًيا »كاترينا« يف 2005.
واستطاع أحد برامج التليفزيون بنشر قصتها أن 
املنزل، ولكن  التربعات لرتميم  جيلب هلا بعض 
هذا مل يستمر طويال حيث ضرب إعصار خامس 

املنزل.
 

3ـ »حونلني« الرجل األسوأ حًظا يف بريطانيا

تعرض »حونلني« لـ 16 حادثة ضخمة يف حياته، ما 
بني حوادث السيارات وسقوط الصخور الضخمة 
عليه، وضربه الربق أكثر من مرة، وسقوطه من 
حلادثة  تعرضه  ثم  بكسور  وإصابته  شجرة  على 

سيارة أثناء ذهابه غلى املستشفى.

2ـ روي سوليفان

تعرض روي للصعق بالربق 7 مرات خمتلفة، وجنا 
منها مجيًعا ومن خالل هذا حصل على لقب »موصل 
الصواعق« البشري حيث دخل قائمة »جينيس« 
املتكرر  الصعق  حاالت  كأكثر  القياسية  لألرقام 
يف التاريخ، ولعله يكون األفضل أو األسوا حًظا 

يف هذا العامل.

1ـ فران سيالك: رجل احلوادث األشهر

فران سيالك مدرس املوسيقى الكرواتي تعرض 
لسلسلة من احلوادث الغريبة غري املفهومة، يف 
وقتل  النهر،  يف  وسقط  قطاًرا  استقل  البداية 
كل من كانوا عليه إال هو وبعدها بعدة سنوات 
اخنلع باب الطائرة اليت كان يستقلها، وتسبب 
شفط اهلواء يف سحبه إىل اخلارج وسقوطه على 
تلة رملية، ويوًما ما كان يركب سيارة، وحاول 
فوق  من  سيارته  فوقعت  نقل،  سيارة  تفادي 
سيارته  وشاهد  شجرة  على  هو  وسقط  منحدر، 

تهوى لتنفجر على األرض.

أكثر 4 أشخاص “منحوسني” 
يف العامل
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 على الرغم من توفر الطائرات كواحدة من أسرع 
أو داخل  آخر  بلد إىل  النقل للسفر من  وسائل 
تشكل  تزال  ال  القطارات  أن  إال  الواحد،  البلد 
واحدة من وسائل النقل املفضلة لدى الكثريين 

ملا تتمتع به من مزايا ال تتوفر يف الطائرات.
أساسية  نقل  وسيلة  القطارات  كانت  أن  وبعد 
إىل  حتولت  املاضي،  والبضائع يف  للمسافرين 
الطبيعية، وال  باملناظر  والتمتع  للسياحة  وسيلة 
تزال تلعب دورًا هامًا للتنقل يف بعض البلدان 

ذات املساحات الشاسعة.
تدفعك  اليت  األسباب  من  جمموعة  يلي  وفيما 
حبسب  الطائرة  على  بالقطار  السفر  لتفضيل 

صحيفة اإلنديبندنت الربيطانية:
1- توفري املال

الرخيصة  النقل  وسائل  من  القطارات  تزال  ال 
نسبيًا إذا ما قورنت بالطائرات، وخالفًا لشركات 
الطريان يقدم مشغلو السكك احلديدية ختفيضات 
على أسعار التذاكر لألطفال وكبار السن والطالب 

واألفراد العسكريني يف بعض بلدان العامل.
2- ثبات أسعار التذاكر

تتميز أسعار تذاكر القطارات بالثبات على مدى 
أسعار  أن  حني  يف  نسبيًا،  طويلة  زمنية  فرتة 
تذاكر الطريان ختتلف حسب املوسم واليوم من 
األسبوع بل وميكن أن ختتلف أسعار الرحالت يف 

اليوم الواحد.
3- املرونة يف احلجز

الرحالت  بعض  فيه  حتتاج  الذي  الوقت  يف 
الطويلة على منت القطارات إىل حجوزات مسبقة 
متامًا مثل رحالت الطريان، ميكن أن تسافر على 
حجز،  أي  دون  القصرية  الرحالت  بعض  منت 
املوعد  القطار يف  إىل حمطة  تتوجه  أن  ويكفي 

الذي ترغب بالسفر فيه.
4- املزيد من االمتعة

أعلى  الركاب حد  الطريان على  تفرض شركات 
يف  كغ   30 و   20 بني  يرتاوح  األمتعة  حلمولة 
معظم األحيان، ويضطر املسافر إىل دفع مبالغ 
إضافية إذا ما أراد أن يزيد محولته عن ذلك، يف 
حني أن القطارات توفر فرصة محل عدد أكرب من 

احلقائب واألمتعة.
5- إجراءات أقل

خيضع املسافر إىل إجراءات عديدة قبل الصعود 
شركات  معظم  وتنصح  الطائرة،  منت  على 
الطريان ركابها بالوصول إىل املطار خالل فرتة 
ترتاوح بني ساعتني و 3 ساعات، يف حني ميكن 
القطار قبل نصف  أن يصل املسافر إىل حمطة 

ساعة فقط.
6- قرب حمطات القطار من املدينة

ممكنة  نقطة  أقرب  إىل  القطار  ينقلك  ما  غالبًا 
قلب  احملطات يف  بعض  ومتر  بل  املدينة،  عن 
املدن، مما جيعل الوصول إىل وجهتك أمرًا سهاًل 
تكون  ما  غالبًا  اليت  املطارات  مع  املقارنة  عند 
بعيدة عند املدينة وتضطر إىل دفع مبالغ كبرية 

لسيارات األجرة.
7- صديقة للبيئة

تعد القطارات أكثر كفاءة يف استهالك الوقود 
عنها  وينتج  السيارات،  وحتى  الطائرات  من 
انبعاثات غازية قليلة نسبيًا مما جيعلها صديقة 

للبيئة.
8- سحر املاضي

أنها جتعلك تعيش  بالقطار  الرحلة  ما مييز  أكثر 
عن  بعيدًا  اجلميلة  بتفاصيله  املاضي  أجواء  يف 
املعاصرة،  احلياة  وتعقيدات  احلديثة  التقنيات 
خاصة وأن العديد من القطارات املستخدمة يف 
الطراز  على  تزال  ال  العامل  من  عديدة  مناطق 

القديم.
9- الراحة واالسرتخاء

للحركة  أكرب  مساحات  لركابها  القطارات  توفر 
على  تفرض  وال  واالسرتخاء،  والنوم  والتنقل 
يف  احلال  هو  كما  األمان  حزام  ربط  املسافر 

الطائرات.
10- التمتع باملناظر الطبيعية

من  حيرمك  الذي  بالطائرة  السفر  عكس  على 
مشاهدة أي مناظر مجيلة، ميكن لك التمتع جبولة 
هدير  على صوت  الطبيعة  أحضان  بني  مدهشة 

القطار لساعات طويلة.

10 أسباب تدفعك للسفر بالقطار 
بدالً من الطائرة

 يف حال أحببت نتيال أم مل تفعل، ال ميكن ألي 
رهيب  بشكل  انتشارها  مدى  ينكر  أن  شخص 
للجميع،  هدية  مبثابة  نوتيال  فتعترب  عاملًيا، 
ولعاشقي الشوكوال خصوًصا. ولكن هناك عّدة 

أمور جتهلها عن نوتيال، من أبرزها:

نوتيال  كلمة  لفظ  طريقة  إن  لفظها:  *طريقة 
املوقع  فبحسب  تعتقده،  عّما  خمتلًفا  يكون  قد 
آه"  "نيو-تيل-  تلفظ  أن  جيب  للشركة  الرمسي 

.)new-tell-uh أو(

*االمهات جعلن من نوتيال وجبة فطور مناسبة: 
يف  ايطاليا  يف  الشوكوال  ملس  مهرجان  أطلق 
ملس  فكرة  تعميم  اهلدف  وكان  اخلمسينات، 
االمهات  على  االوالد،  حيّبه  الذي  الشوكوال 
وسريع  سهل  فهو  الفطور،  يف  الستخدامه 

التحضري.
*ال يقاوم لدرجة أن أحد االشخاص صنع قفال 
له: ورغم أنه صنعها كمزحة يف البداية، غري أنه 

."ebay" يتلقى طلبات لشرائه عرب موقع

*مسؤول بشكل جزئي عن مملكة من 23.4 مليار 
ميلكون  وعائلتها  فيسولو  فرانكا  ماريا  دوالر: 
 "Kinder" اليت تصنع شوكوال  "فرييرو"  جمموعة 
أكثر  إىل  ثروتهم  أوضل  ما   "Nutella" وبالطبع 

من 20 مليار دوالر.
*التقنني باستخدام الشوكوال خالل احلرب العاملية 
الثانية أدى إىل اخرتاع نوتيال، إذ أضاف بيرتو 

فرييرو البندق إىل الشوكوال لزيادة كمّيته.
جناحه:  أساس  من  نوتيال  زجاجة  *تصميم 
بفتحته  خصوًصا  غريه،  عن  مميز  الشكل  إن 
الواسعة اليت تسمح بالوصول إىل الشوكوال بكل 

سهولة.
نوتيال:  زجاجة  كّل  داخل  بندق  حبة   97 *يوجد 
وتستهلك الشركة كمية بندق أكثر من أي شركة 

أخرى، وتشرتي 25% من انتاج العامل.

*نوتيال كان ميلك شبكة إجتماعية حتى قبل وجود 
"فايسبوك"، وقد أنشئت يف نيسان 2003، أي 
قبل 3 أشهر من فايسبوك. وكان يف املوقع أكثر 
من 150 ألف عضو يتشاركون الصور واالفكار. 

لكن لألسف املوقع مل يعد موجوًدا.

نيويورك وشيكاغو يوجد مقاهي خمصصة  *يف 
شيء  أي  مع  تناوله  فيمكن  فقط،  لنوتيال 

موجود.
*أحد املهووسني بنوتيال حّدد يوًما عاملًيا لنوتيال 

يف اخلامس من شباط.

!Nutella ما ال تعرفونه عن

ملا  شفيستوف  بسريغي  الزمن  عاد  لو  رمبا   
كان سجل هذا اهلدف.. إنها مباراة ذهاب دور 
الـ32 بكأس االحتاد األوروبي )الدوري األوروبي 
حاليًا(، عام 1982 بني فريقه سبارتاك موسكو 

وهارليم اهلولندي على ملعب لوزينكي.

كان سبارتاك موسكو يأمل الفوز بهدفني على 
أرضه ليضمن التأهل نسبيا قبل مباراة العودة، 
ولكنه ظل متقدما بهدف نظيف حتى قبل النهاية 
أن  اجلماهري  بعض  ظنت  حيث  قليلة،  بثوان 
املباراة ستؤول هلذه النتيجة، لذا بدأت يف ترك 

مقاعدها وبدء عملية اخلروج قبلها بدقائق.
أثناء هذا األمر سجل شفيستوف اهلدف الثاني 
ليسمع هؤالء الذين كانوا حياولون اخلروج زئري 
انتفضت لالحتفال بهذه املفاجأة  اليت  اجلماهري 
احلكم  إن  حيث  للخروج،  مقاعدها  من  وقفزت 
أطلق صافرته بثوان قليلة بعد اهتزاز الشباك.

حنو  اجلماهري  اندفعت  هذه،  الفرح  حالة  وسط 
اخلروج لالحتفال لتصطدم مع من كانوا حياولون 
العودة يف ممرات االستاد ملعرفة ما الذي حدث 
يف الداخل وهل إن سبارتاك سّجل أم ُمين مرماه 

بهدف.
وحشية،  اجلماهري  بني  التصادم  نتيجة  وكانت 

ويف أكثر من سّلم وممر من ممرات امللعب.

املساعدة  أن  الضحايا  عدد  زيادة  يف  وساهم 
الصحية يف االحتاد السوفيييت مل تكن مثالية: 
عملية اإلجالء كانت بطيئة واملستشفيات مل تكن 

جمّهزة.
وصل  وحينما  متأخرا،  السلطات  فعل  رد  كان 
فإن كل ما فعلوه كان حماولة التقليل من األمر، 
حيث جرت حماوالت ملنع انتشار اخلرب خارج حدود 
االحتاد السوفيييت، حيث كان الرقم املعلن عنه 
داخليا حينها خبصوص عدد القتلى هو 62 شخصا 
فقط، وتقرر إغالق امللعب ملباراتني "حدادًا" على 

أرواح الضحايا.

وُتفتح  للحكم  غورباتشوف  السنوات ويصل  متر 
ملفات القضية جمددا، وُتكشف األرقام احلقيقية 
القتلى  عدد  أن  وُيعلن  املؤسف  احلادث  هلذا 

الذين سقطوا هو 340 قتيال.

ألخذ  شفيستوف  عن  الصحافة  حبثت  حينها 
األمور  إن  األمر، حيث قال  تصرحيات منه حول 

كانت لتكون أفضل لو مل يسجل هذا اهلدف.
إزهاق  يف  اهلدف  هذا  تسبب  من  الرغم  وعلى 
جانب  يوجد  كان  أنه  إال  شخصا،   340 أرواح 
اجيابي يف املوضوع، حيث إن سبارتاك خسر يف 
اإلياب بثالثة أهداف لواحد ليعرب الفريق إىل مثن 
النهائي حيث واجه فالنسيا الذي أقصاه ليصعد 

لربع النهائي ويواجه أندرخلت البلجيكي.

قصة اهلدف الذي أزهق 340 روحًا

 ذكرت صحيفة "ستار تريبيون" انه "عثر على 
أفراد عائلة أمريكية قتلى يف عملية قتل وانتحار 
الفخم يف والية مينسوتا"،  مجاعي يف منزهلم 
برايان  املنزل  مالكي  على  "عثر  انه  اىل  الفتًة 
وابناؤهم  عاما"   48" وكارن شورت  عاما"   45"
عاما"   15" وماديسون  عاما"   17" كول  الثالثة 
منزهلم  يف  هامدة  جثثا  عاما"   14" وبوركلني 

املطل على حبرية مينتونكا بوالية منسوتا".

قرية  يف  يقع  "املنزل  ان  الصحيفة  وافادت 
"غرين وود" الصغرية اليت يقطنها 100 شخص 
بعد  على  الواقعة  مينتونكا  حبرية  على ضفاف 
حوالي 20 ميال من مدينة منيابوليس أكرب مدن 
والية مينسوتا، ويتألف املنزل من 5 غرف نوم 

وثالث محامات ومثان مرائب للسيارات".

واذ اوضحت الشرطة للصحيفة إنها "استدعيت 
إىل املنزل صباح اخلميس عندما مل يسمع أو ير 
أي حد يف املنزل منذ أيام ومل حيضر األطفال 
على  "عثرت  أنها  اىل  مشريًة  املدرسة"،  إىل 
اجلثث يف أماكن خمتلفة من املنزل الفخم الذي 
قدرت قيمته مبليوني دوالر أمريكي، حيث عثر 
على أول جثة يف غرفة نوم، وكانت الثانية يف 
غرفة نوم يف طابق حتت األرض، والثالثة يف 
املرآب واثنني أخريني يف طابق حتت األرض"، 
أياما  ستستغرق  معقدة  "جرمية  انها  مؤكدًة 
إنها  لوصفها،  كلمات  توجد  وال  بها،  لإلحاطة 

مأساة".

عائلة تنتحر مجاعيا يف منزهلا الفخم

 انتقامًا منه سكبت عليه البنزين وأحرقته، هو 
الذي طلب منها أن ترتك خطيبها لالرتباط به فما 
كان منه إال أن قرر االرتباط بغريها، مل تستطع 

أن تكتم غيظها فأنهت حياته على يدها.

هذه قصة الشاب اللبناني بري الشامي املقعد 
الذي فارق احلياة قبل حنو شهر بعد أن تذوق 
آالمًا تهد اجلبال. ابن الثالثني ربيعًا تعرض قبل 
ظهره  بكسر  تسبب  حلادث  سنة  عشرين  حنو 
وجعله يالزم الكرسي بعد وقوعه عن جرة، لكن 
حبروق  فأصابه  منه  أقوى  كان  الثاني  احلادث 
بليغة، "اثنا عشر يومًا استطاع أن يقاوم املوت 
الروح  أسلم  النهاية،  يف  لكن  املستشفى  يف 
لينهي رواية اشبه بأفالم السينما"، حبسب احد 
اقاربه الذي أضاف " آخر ما كنا نتوقعه أن تكون 
ابنة جرياننا اليت يبعد بيتها عن بيت بري مئة مرت 

ال أكثر هي وراء احلادث".

بني االعرتاف والنكران
أرض  ويف  منزله  من  مرت   500 حنو  بعد  على 
من  عبري  جاءته  لعائلته  تعود  اليت  الزيتون 
اخللف، ببنزين وعود كربيت اضرمت النار فيه، 
يكن،  مل  شيئا  كأن  منزهلا  اىل  بعدها  لتعود 
كانت طبيعية ومل يبُد عليها أي شيء لكن بعد 
التحقيقات اليت قامت بها القوى األمنية السيما 
الكشف عن الرسائل واالتصاالت على هاتف بري 
توصلت اىل توقيفها حيث اعرتفت انها اقدمت 
على فعلتها السباب شخصية، يقول شقيقها عبد 
الكريم جلريدة النهار اللبنانية: " صدمت عندما 
علمت ان شقيقيت الوحيدة على ست اشقاء هي 
من قامت بذلك، رغم انها أطلعتين بعد توقيفها 

ان ال يد هلا يف املوضوع".

وأضاف: "أنا أعمل يف منطقة أخرى لكن حبسب 
بعد  ما  الفرتة  يف  تصرفت  انها  إخباري  مت  ما 

احلادث وكأنها مل تقدم على فعل شيء".

جريانها  مع  اشكاالت  أي   ، بري  عائلة  تريد  ال 
"نعلم أن ال ذنب لعائلة عبري باملوضوع، ما قامت 
به يعود للقضاء البت فيه، نتابع املوضوع فقد 
ال  نفسه  الوقت  يف  لكن  خلوقا،  شابا  خسرنا 
نريد أن خنسر جريانا عشنا واياهم سنوات وهم 
األقرب إلينا من غريهم، حنن ال حّنمل أي انسان 

وزر ما قام به انسان آخر".

بالغ القوى األمنية

وكان قد صدر عن املديرية العامة لقوى األمن 
التالي:  البالغ  العامة  العالقات  ـ شعبة  الداخلي 
"عند الساعة 20.00 من تاريخ 2015/07/30 ُأدخل 
إىل مستشفى السالم يف البحصاص املدعو: بري 
الشامي )مواليد عام 1985، لبناني( مصابًا جبراح 
خطرة نتيجة تعرضه للحرق من شخص جمهول، 

إال انه فارق احلياة متأثرًا جبراحه بعد أسبوع

متكنت  واإلستقصاءات،  التحريات  وبنتيجة   .
الدرك  وحدة  يف  القبيات  فصيلة  عناصر 
توقيف  من   2015/09/03 بتاريخ  اإلقليمي 
عام  )مواليد  م.  ع.   - املدعوة:  بها،  املشتبه 
بإقدامها  اعرتفت  لبنانية(بالتحقيق معها   ،1983
إىل  املغدور  استدراج  على  شخصية  وألسباب 
خراج بلدة الفرض يف وادي خالد وعاجلته برمي 
#مادة_البنزين عليه من اخللف واضرام النار به". 
وقبلها  عبري  طبقتها  عبارة  قتل  ما  احلب  ومن 

كثريون!

لبنانية اشعلت النار جبسد خطيبها 
واحرقته حتى املوت!
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تتــمات
»داعش« يستبق التظاهرات ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
»أبو  يدعى  آخر  انتحاري  ونفذها  الوثبة  ساحة  وقعت يف  الثانية 

عبيدة«. 
إذ  األخرية،  الشهور  خالل  النتحاريني  عمليات  بغداد  تشهد  ومل 

كانت يف معظمها بسيارات مفخخة.
من  بواسطة  عمليات  إىل  »داعش«  جلوء  إن  أمين  مسؤول  وقال 
يسميهم »االنغماسيني« دليل على صعوبة إيصاله السيارات إىل 
داخل العاصمة.وأضاف أن أكثر من 150 عراقيًا قتلوا وأصيبوا يف 

تفجريي أمس.
وأوضح أن »انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه يف ساحة الوثبة 
وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 57 آخرين«، 
وأضاف أن »انتحاريًا آخر فجر نفسه يف سوق هرج وسط بغداد 
ما أسفر عن سقوط 13 قتياًل و64 جرحيًا. وقد كثفت قوات األمن 

انتشارها يف عدد من املناطق حتسبًا لوقوع تفجريات أخرى«.
وعلى رغم احلادث يعتزم ناشطون عراقيون استئناف تظاهراتهم 
اليوم يف ساحة التحرير، باإلضافة إىل مدن أخرى، فيما وصلت إىل 
جمموعة من احملتجني مشيًا من حمافظة ذي قار )400 كلم جنوب 

بغداد( اىل املنطقة اخلضراء وسط بغداد، للتظاهر أمامها.
على  لداعش  واسع  هجوم  »صد  عسكري  مصدر  أكد  ذلك،  إىل 
القطعات العسكرية يف منطقة املضيق، قرب الرمادي«، وأضاف 
أن »اهلجوم أسفر عن قتل العشرات من عناصر التنظيم وتفكيك 

6 منازل مفخخة«.
الرمادي متهيدًا  حول  القوات من كل احملاور  التقاء  »قرب  وأكد 
لدخوهلا وحتريرها«، وأشار إىل أن »مدفعية الفرقة السابعة نفذت 
قصفًا مكثفًا على معاقل داعش يف منطقة الدوالب أسفر عن قتل 

ثالثة وعشرين مسلحًا«.
على صعيد، آخر فشلت القوى الكردية الرئيسة اخلمس يف التوصل 
إىل حل توافقي ألزمة رئاسة إقليم كردستان، إثر خالفات على آلية 

انتخاب وصالحيات الرئيس.
وقال رئيس ديوان الرئاسة يف اإلقليم فؤاد حسني، خالل مؤمتر 
األمام،  حنو  خطوات  »خطونا  الثامن:  هو  اجتماع  عقب  صحايف، 

ونقرتب من التوصل إىل حل توافقي يف أقرب وقت«.

موسكو تبدي استعدادها  ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
باألمر عرب  التداول االمريكي  القنوات املالئمة، منتقدة  وذلك عرب 

اإلعالم.
من جهته قال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف إن فكرة حل 
مجيع قضايا سوريا عرب إطاحة الرئيس بشار األسد وهٌم ويستحيل 

حتقيقها.
مولود  الرتكي  نظريه  لقائه  بعد  به  أدىل  صحايف  تصريح  ويف 
جاويش أوغلو يف سوتشي شدد الفروف على ضرورة أال تتحول 
إصرارا على  وأبدى  القوانني،  على  الدوس  إىل  اإلرهاب  مكافحة 
السورية يف  احلكومة  مع  التعاون  لرفض  أسباب  أي  وجود  عدم 

هذا اجملال.
مذبحة يف حلب

وقبيل وصول املبعوث اخلاص لألمم املتحدة ستيفان دي ميستورا 
القتلى  عشرات  ضحيتها  راح  جديدة  مذحبة  وقعت  دمشق  اىل 

واجلرحى من املدنيني يف مدينة حلب.
واعلن البيت االبيض ليل أمس االول ان ال حل عسكريًا يف سورية 
وان الواليات املتحدة مستعدة ملناقشة التعاون مع روسيا حملاربة 

»داعش« يف سورية.
أن  تأكيده  سوري  عسكري  مصدر  عن  ُنقل  فيما  املذحبة  وجاءت 
عالية«  دقة  »ذات  جديدة  أسلحة  باستخدام  بدأ  النظامي  اجليش 
مروحيات  وصول  عن  معلومات  وسط  موسكو،  من  عليها  حصل 
حربية روسية بعد رصد دبابات وقطع مدفعية وما ال يقل عن 200 
الساحل  على  نشرهم  مت  الذي  الروس  البحرية  مشاة  من  جندي 

السوري.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان بعد ظهر أمس االول إن ما 
الطائرات  ُقتلوا يف ضربات جوية نفذتها  ال يقل عن 47 شخصًا 
حلب.  مدينة  يف  املعارضة  لسيطرة  خاضعة  مناطق  يف  السورية 
املعارضة  مناطق  احمللية يف  اإلنقاذ  خدمات  باسم  متحدث  وقال 
يف حلب إن عدد القتلى يتجاوز 60 مجيعهم من املدنيني، بينما 
تبادلت القوات احلكومية ومقاتلو املعارضة إطالق النريان الكثيف 

باملدينة املقسمة.
وجاءت غارات حلب يف وقت سّجل ناشطون عشرات الغارات األخرى 
على دوما معقل »جيش اإلسالم« يف غوطة دمشق الشرقية وعلى 

مدينة الرقة معقل تنظيم »داعش« يف مشال سورية.
على  النظام،  من  واضحة  تصعيد  سياسة  الغارات  هذه  وتعكس 
رغم وجود مبعوث األمم املتحدة دي ميستورا يف دمشق للبحث يف 

خطته من أجل السالم.
وبعد لقائه وزير اخلارجية السوري وليد املعلم، اكتفى دي ميستورا 
بالقول للصحافيني: »سنواصل اجتماعاتنا، ال تزال لدينا لقاءات، 

لذلك ال استطيع اإلدالء بأي تعليقات«.
وأكد املعلم أن »موضوع مكافحة اإلرهاب يف سورية هو األولوية 
»ستدرس  دمشق  أن  موضحًا  السياسي«،  للحل  املدخل  باعتباره 

األفكار اليت قدمها املبعوث اخلاص الختاذ املوقف املناسب جتاه 
مبادرته«، وفق وكالة األنباء السورية )سانا(.

إىل  فلفتت  النظام،  من  القريبة  السورية،  الوطن  صحيفة  أما 
االختالف يف وجهات النظر بني دمشق وموسكو من جهة، واألمم 

املتحدة من جهة ثانية.
الروسي  املوقفني  »تطابق  عن  افتتاحيتها  يف  الوطن  وحتدثت 
على  وللحرب  السورية  لألزمة  املقرتحة  احللول  جتاه  والسوري 
سورية، فالرئيسان )األسد والروسي فالدميري بوتني( أكدا أن ال 

حلول سياسية قبل دحر اإلرهاب«.
األممي  للمبعوث  وخطة  حديث  ظل  »يف  يأتي  ذلك  أن  وأضافت 
يكون  بأن  يطالب  )الذي(   ... املعارض  احللف  منحازين ملصلحة 

احلل السياسي قبل احلرب على اإلرهاب«.
ووفق »سانا«، قدم دي ميستورا للمعلم »اجابات حول التساؤالت 
اليت اثارها اجلانب السوري يف شأن مقرتحه املتعلق بفرق العمل 
)...( مشريًا اىل ان لقاءات فرق العمل هى للعصف الفكري وغري 

ملزمة«.
وتتزامن حتركات دي ميستورا الديبلوماسية مع »عرض عضالت« 
كريي  جون  األمريكي  اخلارجية  وزير  وكشف  سورية.  روسي يف 
بني  »حمادثات  اجراء  واشنطن  على  اقرتحت  موسكو  أن  األربعاء 
عسكريني« من الدولتني حول النزاع يف سورية تفاديًا ألي احتكاك 

ميداني بني الطرفني.

اسرائيل تقر استخدام  ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
احلكومة  أقرت  كذلك  والنقب،  القدس  الفلسطينيني يف  احلجارة 
غنيم  ابو  جبل  استيطانية يف  وحدة  اربعمئة  بناء حنو  االسرائيلية 

بالقدس احملتلة.
 مل ميض على كالم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو اربع 
وعشرون ساعة بتشديد العقوبات على املقدسيني، حتى صادقت 
حكومته على قرار يقضي باستخدام القناصني يف القدس احملتلة 
واطالق الرصاص احلي على املقدسني الذين يتصدون القتحامات 

املستوطنني وقوات االحتالل للمسجد األقصى.
وإرساء  االشتباك  قواعد  بتعديل  ايضا  نتنياهو  طالب  قد  وكان 
عقوبات مشددة حبق من يلقون احلجارة والزجاجات احلارقة وغرامات 

حبق القاصرين.
وهذه املرة االوىل اليت تقرر فيها احلكومة اإلسرائيلية استخدام 
القناصة يف القدس، وهي بذلك تساوي بينها وبني الضفة الغربية 

اليت يستخدم فيها اجليش االسرائيلي.
وتزامنت املصادقة على هذا القرار مع موافقة احلكومة على بناء 
راموت  حي  يف  أبوغنيم  جبل  على  جديدة  استيطانية  وحدة   396
على  املصادقة  هذه  وجاءت  الشرقية.  القدس  يف  االستيطاني 
خلفية املواجهات العنيفة اليت شهدها املسجد األقصى منذ األحد.

إثر جتدد املواجهات يف القدس احملتلة خالل األيام االخرية أعلن 
أشدود  مدينة  حميط  احلديدية يف  القبة  نشر  اإلسرائيلي  اجليش 

احملاذية لقطاع غزة.
 جاء ذلك بعد اعالن الفصائل الفلسطينية املقاومة  عن يوم غضب 
الفلسطينيون  بعد صالة اجلمعة .. فالقدس خط امحر لن يسمح 

إلسرائيل بتجاوزه.

صرخة »النقاذ »وسط«  ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يزالون ضد اخلطة كي ينجز تفاهم شامل يتيح الشروع يف التنفيذ 
ولفتت  املقبل.  االسبوع  مطلع  فعال  يبدأ  أن  املرجح  من  والذي 
املصادر اىل ان احلكومة آثرت عدم استخدام القوة يف تنفيذ اخلطة 

واختارت احلوار الذي سيتسع نطاقه يف االيام املقبلة.
على  بشدة  الشعيب«  احلراك  متابعة  »جلنة  محلت  املقابل،  ويف 
الداخلي  االمن  قوى  بني  حصل  الذي  الصدام  غداة  السلطة 
واملتظاهرين االربعاء املاضي، معتربة ان »العنف كان غري مسبوق، 
مما يشري اىل تفاقم أزمة النظام من تنامي احلراك واخرتاق القاعدة 
نهاد  الداخلية  وزير  »مبحاسبة  وطالبت  السلطة«  ألحزاب  الشعبية 
االوامر  أعطى  من  حول  شفاف  حتقيق  وفتح  واقالته  املشنوق 
أمنية  املتظاهرين من ضباط وعناصر  االنتهاكات يف حق  لتنفيذ 
عن  املضربني  الناشطني  اعالن  مع  ذلك  وتزامن  وميليشيوية«. 
التحرك  البيئة وانضمامهم اىل  الطعام فك اضرابهم قبالة وزارة 

الشعيب.
مجلس الوزراء

الوزراء متام سالم يرتيث يف  أن رئيس  ويف غضون ذلك، علم 
الدعوة اىل عقد جلسة جمللس الوزراء لئال تأتي اخلطوة ناقصة يف 
من  العسكرية.وبات  التعيينات  اقرتاح  حيال  التباين  استمرار  ظل 
املرجح عدم انعقاد جلسة جمللس الوزراء قبل سفر الرئيس سالم 

اىل نيويورك اخلميس املقبل.
والحظت مصادر وزارية أن الرئيس سالم، قبل سفره اىل االمم 
املتحدة، متكن من احلصول على ثقة نيابية متجددة من خالل كل 
الكتل النيابية املشاركة يف طاولة احلوار، واليت صدر عنها بعد 
لرئيس  تغطية  ميثل  مبا  للحكومة،  داعم  موقف  االربعاء  اجتماعها 

الوزراء خالل متثيله لبنان يف نيويورك.
الوفد  يقتصر  الذي  الرئيس سالم  متصل، سريكز  وعلى صعيد 

جربان  اخلارجية  وزير  على  املتحدة  االمم  اىل  له  املرافق  الوزاري 
باسيل يف كلمته امام اجلمعية العمومية لالمم املتحدة على انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية ومساعدة لبنان على حتّمل أعباء الالجئني 
السوريني، الفتا اجملتمع الدولي اىل أن ملف الالجئني تفاقم حتى 
وصل اىل اوروبا، ومن الضروري مّد يد العون اىل الدول املضيفة 
هذا  على  السيطرة  أجل  من  لبنان  مقدمها  املنطقة ويف  هلم يف 

امللف.
بري والحوار

اىل ذلك، علم أن احلوار النيابي بعد جلسته الثانية ترسخت مسريته 
ويعود ذلك وفق مصادر عدد من املتحاورين اىل ان القدرة على 
وقفه غري متوافرة بفضل الدعم العربي والدولي له. ورأت هذه 
املصادر ان كل املواقف السلبية والتهديد باالنسحاب هي للتهويل 

وحتسني املوقع التفاوضي.
وأكد رئيس جملس النواب نبيه بري امام زواره امس االول ان 
جلسة احلوار الثانية كانت أفضل من االوىل وطلبت من املتحاورين 
تقديم »اقرتاحات حمددة ومل اكشف عنها. ويبقى اهلدف التوصل 
اىل حل شامل يبدأ برئاسة اجلمهورية أواًل ولتشمل البنود االخرى. 
اجللسة  االقرتاحات يف  على  ردًا  بأجوبة  يأتوني  ان  منهم  وطلبت 
للمحاضرات  مفتوحة  اجللسات  تبقى  ان  مطلوبًا  وليس  املقبلة، 

واملطوالت«.
وسئل عن عدم مشاركة العماد ميشال عون يف اجللسة االخرية، 
فأجاب: »اتصل بي عون وابلغين انه لن حيضر وان الوزير جربان 
ألن  املقبلة،  اجللسة  يف  يشارك  ان  ويفرتض  سيمثله،  باسيل 
هذا  اآلخرين  سلوك  احتمال  أمام  الباب  يفتح  قد  غيابه  استمرار 
مواصلة  قرار  عندها  للحوار وسأختذ  يعود مربر  عندها ال  املنحى، 
احلوار أم ال. وأكرر ان احلوار ليس من أجل بيت ابي، بل هو ملصلحة 

مجيع االفرقاء، وقلت يف اجللسة االخرية ال أحد يهددني«.
على  ألجربه  احد  رأس  يف  مسدسًا  اضع  ال  »انا  وأضاف:   

احلضور«.
ان  كررت  فقد  الشارع،  يف  احلراك  اىل  بالنسبة  »أما  قال:  ثم 
وينجح  املطالب  هذه  احلوار  يليب  ان  وجيب  احلراك حمقة  مطالب 
املتحاورون يف هذا االمر، اال ان مثة جهات يف هذا احلراك ال تريد 
للحوار ان يثمر وتنفذ بنود املواضيع اليت وضعها. ومثة من يعتقد 
ان احلوار يستهدفه ولذلك يتم العمل على استهدافه، النه يعتقد 

انه يلغي دوره«.
وكشف بري انه مل يكن على علم بكل ما كان يدور خارج اجللسة ويف 
حميط اجمللس من مواجهات بني املتظاهرين والقوى االمنية »اىل 
ان وصلت اىل عني التينة وعلمت مبا حصل يف خيم املعتصمني. 
التهدئة  أجل  التدخل من  أمل  بعدها من كوادر يف حركة  وطلبت 

ومنع تفاقم االمور«.
وقال ان »الكالم الذي قيل يف حقي واالمام موسى الصدر معيب 
وغري اخالقي وأنا لست ضد النقد السياسي. من حق املتظاهرين 
توجيه انتقادات اىل السياسيني واملسؤولني، ولكن ما هي الفائدة 

من التجريح الشخصي املرفوض«.
وتساءل: »ما دخل االمام يف الشأن السياسي الداخلي. واذا كانت 
عند هؤالء مالحظات على الطبقة السياسية، فلماذا يعربون بهذه 

الطريقة«.
وردا على سؤال، قال: »انا جزء من هذه الطبقة ومل أغط االخطاء 
وقت  السلطة،  يف  مواقعهم  من  كثريون  استفاد  ارتكبت.  اليت 
بري  ومل خيف  احملطات«.  من  الكثري  معارك سياسية يف  خضت 
مالحظاته على طريقة تعامل عدد من حمطات التلفزيون مع احداث 
احلراك »ويف النهاية أبقى مع حرية االعالم والصحافة سواء أكانت 

ظاملة ام مظلومة«.
الهيئات ووسط بريوت

اىل ذلك، تفاعلت قضية اقفال وسط بريوت بقوة أمس االول من 
خالل اللقاء االقتصادي الذي عقد يف مقر غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان حتت عنوان »من أجل انقاذ قلب 

بريوت« يف حضور عدد من نواب العاصمة.
اقفال  من  انطالقًا  بريوت  على وسط  اخلطر  ناقوس  اللقاء  ودق 
وتسريح  البقاء  أخرى  مئات  ومصارعة  التجارية  املؤسسات  مئات 
املشددة وقطع  االمنية  التدابري  جراء  اعماهلم  من  املوظفني  االف 

الطرق املتكرر والتحركات الشعبية املتعددة الوجه.
واذ أعلن رئيس احتاد الغرف حممد شقري »الرفض املطلق الستباحة 
»سوليدير«  ادارة  جملس  رئيس  شدد  وختريبه«،  بريوت  وسط 
عاما  فضاء  وسيبقى  »كان  بريوت  وسط  ان  على  الشماع  ناصر 
مفتوحًا للجميع وهو ليس كما حياول البعض ان يصوره خنبويًا أو 
مقتصرًا على فئات معينة بل مساحة مشرتكة لكل أهل هذه املدينة 

ولبنان«.
أما رئيس مجعية جتار بريوت نقوال مشاس فهاجم بعنف من وصفهم 
ولن  طبقية  حربًا  احلراك  ارادوا حتويل  الذين  الشيوعيني  »ببقايا 

ينجحوا يف ذلك«.

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

عاد من لبنان الصديق سايد بركات بعد زيارة نقاهة واستجمام 
اىل بلدته البحريي تفقد خالهلا االهل واالصدقاء.

بركاته  سايد  بالصديق  عالقة صداقة  تربطها  اليت  »اهلريالد« 
تهنئه بسالمة العودة.

الحمد هلل على السالمة
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تكاد ال ختلو أّي من وجباتنا اليومية يف بالدنا من النشويات، سواء 
على الفطور أو الغداء أو العشاء، وخصوصًا اخلبز، الذي نتناوله 
إدراك  أو  الغذائية السيئة  يوميًا من دون االنتباه إىل خصائصه 

وجودها حّتى.

 تشرح اختصاصية التغذية بيان أمحد أّن "البعض خيتارون اّتباع 
رجييم خاّص باالنقطاع التام والكامل عن تناول النشويات بشكل 
عن  االنقطاع  ُيفّضلون  الذين  من  اآلخر  البعض  هناك  لكن  عام، 
تناول اخلبز فقط وحصرًا، وتناول أنواع أخرى من النشويات بداًل 
النشويات  تكون من  اليت يستمّدها اجلسم  الطاقة  ألّن  منه. هذا 
والربوتني والدهون، لكّن أكرب نسبة من الطاقة تأتي من النشويات، 
أي ما ُتقارب نسبته الـ50% وصواًل إىل 60 %". وُتضيف أمحد، 
اختيار  على  وقعنا  حال  "يف  أّنه  اجلديد"،  لـ"العربي  حديث  يف 
التوقف نهائيا عن تناول النشويات كّلها، أو اّتباع محية التوقف 
بشكل  اليت سنخسرها،  احلرارية  السعرات  فإّن  اخلبز،  تناول  عن 
إجيابّي، من خالل التوقف عن تناول اخلبز، سيستمدها اجلسم من 
خالل تناول أنواع أخرى من النشويات كاألرز، وذلك بكميات أكرب 
والربوتني،  الدهون  تناول  سيزيد  أو  الواحدة،  الغذاء  وجبة  يف 
وتعترب  حّتى".  ننتبه  أن  دون  النشويات  من  أكرب  كمية  لنتناول 
أّنه "جيب اّتباع نظام صحي متوازن من الذي يعتمد على الدهون 
والربوتني والنشويات والفواكه واخلضر، ويف حال إلغاء نوع معني 
ومهم من األغذية اليت حيتاجها اجلسم يصبح النظام الصحي غري 
متوازن، وبالتالي جيب عدم كسر هذا النظام بإلغاء قسم مهّم منه 
كاخلبز، ألنه ضرورّي أن نتناوله يف حياتنا اليومية". وتوضح أّن 
"عدم تناول اخلبز يسّبب اللجوء إىل تناول نوع آخر من النشويات 
حيتوي على سعرات حرارية موجودة يف اخلبز، وأحيانًا تكون غري 
صحية، من تلك املعلبة واملصّنعة".  وُتّذر اختصاصية التغذية من 
وآثارًا سلبية  أضرارًا  ألنه يسبب  النظام ملدة طويلة؛  هذا  "اّتباع 
حتى  وحمّددة.  قصرية  لفرتة  نعتمده  أن  جيب  لذا  اجلسم،  على 
إّن العودة إىل تناول هذا النوع الذي انقطعنا عنه سيزيد بسرعة 
السابق".  الزائد  الوزن  من  أكثر  وأحيانا  خسرناه،  الذي   الوزن 

ومعادن  وألياف  فيتامينات  على  تتوي  اخلبز  من  بأنواع  وتعّرف 
عن  واالنقطاع  والشوفان،  األمسر  "كاخلبز  للجسم  "ب"  وفيتامني 
عن  التعويض  مّت  حال  ويف  اجلسم.  صّحة  إىل  سُيسيء  تناوهلا 
اخلبز بالدهون والربوتني، وتناول كميات أكرب من الربوتني، هذا 
قد ُيسّبب، بعد فرتة متوّسطة، يف أضرار بالكلى، ألّنها ستتلقى 
كّميات كبرية من الربوتني اليت ال تستطيع التخلص منها بسرعة. 
وحّتى إّن الدهون اليت ال حيتاجها اجلسم بكميات كبرية، خصوصا 
وإىل  القلب  يف  بأمراض  التسّبب  إىل  تؤّدي  قد  منها،  السيئة 
ارتفاع معّدالت الكوليسرتول السّيئ يف الشرايني. وختتم بالتأكيد 
يف  مضاعفات  أي  ُيسبب  ال  اخلبز  تناول  عن  "التوقف  أّن  على 
حال مّت التعويض عنه بنشويات أخرى بطرق سليمة، كتناول األرز 

والبطاطا".

اخلبز: هذه سيئاته... وهذه حسناته

البعض  التى يتعرض هلا  الكبد من املشاكل املرضية    دهون 
نتيجة للعديد من العوامل.

اهلضمى  اجلهاز  أمراض  استشارى  يوضح  التالية  السطور  فى 
واملناظري الدكتور حممد أنور سليمان، أهم أعراض وطرق تشخيص 

دهون الكبد أو ما يعرف بالكبد الدهنى.
أعراض اإلصابة بالكبد الدهنى.

يوضح سليمان أن األعراض التى ميكن أن يالحظها املريض، غالبا 
ما تبدأ بعد وصول الكبد الدهنى ملرحلة متأخرة إىل حد ما، وبداية 
تسببه فى التهاب بنسيج الكبد، وهو ما يؤدى إىل ارتفاع إنزميات 
الكبد والتى يصاحبها بعض األعراض كالكسل واخلمول والوخم.

تشخيص الكبد الدهنى

أعراض ارتفاع دهون الكبد

أجراء اجلسم  إرادية تدث يف بعض  ال  "الدغدغة" هي عملية 
نتيجة إثارة خارجية، وقد تتسبب الدغدغة يف ردة فعل معينة 
أو نوبات ضحك ال يتحكم فيها اإلنسان. وهناك بعض األماكن 

أكثر تسسا للدغدغة. لكن كيف تتم هذه العملية؟

شفتيه  أو  ما  شخص  قدم  ألسفل  مفاجئة  ملسات  عرب  ميكن 
التسبب يف دغدغة  اإلبطني  أو عند مالمسة منطقة  أو لسانه 
والقهقهة.  الضحك  من  نوبات  يف  وإدخاله  املقابل  الشخص 
متحسسات  على  القدم  أسفل  احتواء  إىل  ذلك  سبب  ويعود 
صغرية، واليت ميكنها تسس احلرارة والربودة وأي تغري مفاجئ 
أو مالمسة هلا. وتنتقل هذه التغريات واملعلومات بسرعة إىل 
الدماغ ليتفاعل معها. ويقوم الدماغ بإرسال إيعازات للتعاطي 
تتوي  والشفتني  واللسان  اإلبطني  وكذلك  املعلومات.  مع 
على مثل هذه املتحسسات بصورة كبرية مقارنة بأجزاء اجلسم 
املستشفى  من  شبيتسري  مانفريد  الدكتور  ذكر  كما  األخرى، 
أونالين"  "شبيغل  موقع  مع  مقابلة  يف  أومل  ملدينة  اجلامعي 

االلكرتوني األملاني.

احلساسة يف  املناطق  خارجية هلذه  أي مالمسة  الدماغ  ويعترب 
اجلسم، كأسفل القدمني، مالمسة خارجية مفاجئة ويتفاعل معها 
برد فعل سريع خوفا على اجلسم من اإلصابة، إذ ال يفرق بينها 

وبني تعرض اجلسم لوخزة البعوض مثال.

لعملية  علميا  تفسريا  اليوم  لغاية  جيد  مل  احلديث  العلم  لكن 
الدغدغة، رغم التفسريات واملعطيات الطبية الكثرية. وميكن أن 
توصف الدغدغة بعملية اجتماعية، كما يقول الطبيب شبيتسري، 
بعضهم  بدغدغة  الناس  يقوم  "عندما  قائال:  يضيف  والذي 
البعض يبدؤون بنوبات من الضحك بعد ذلك، وهذا قد يعين أن 
الدغدغة والضحك والتعلق بشخص ما مرتبطة ببعضها. وعملية 
الدغدغة تزداد مع األشخاص الذين منيل إليهم". ولكن هنالك 
ألخر،  للدغدغة من شخص  تعرضا  األكثر  املناطق  اختالف يف 
الطبيب  اإلنسان، كما يضيف  على شخصية  ذلك  يعتمد  وقد 

شبيتسري.

أما الطبيبة األخصائية واخلبرية يف األعصاب كريستينه هاريس 
من جامعة كاليفورنيا فرتى من جانبها أن الدغدغة هي فقط رد 
فعل حلماية األجزاء احلساسة يف اجلسم. وهذا ما يفسر وجود 
مواقع عديدة حساسة للدغدغة يف اجلسم. وميكن مشاهدة ذلك 
يف  الشعر  من  خالي  جلزء  واحدة  شعرة  مالمسة  عند  بوضوح 
اجلسم، وهو ما يسبب شعورا غريبا يسبب الدغدغة لإلنسان، 
بعض  مالمسة  تشبه  للشعر  الضارة  غري  املالمسة  هذه  ألن 

احلشرات و وخزاتها للجسم، واليت قد تكون ضارة جدا.

فيما تقول اخلبرية انغريد مول رئيسة قسم األمراض اجللدية 
عنها  نقل  كما  اجلامعي،  إبيندورف   – هامبورغ  مستشفى  يف 
موقع "شبيغل أونالين": "حتى يف أماكن األعضاء اجلنسية نكون 
عند  طيبا  شعورا  ذلك  يسبب  أن  وميكن  للدغدغة.  حساسني 
ينتج  أن  الوقت  مبرور  تعلم  قد  كان  اإلنسان  ومخ  املتلقي. 

أحاسيس خمتلفة حسب املناطق اليت تتعرض للدغدغة".

عند  نادرا  إال  تنجح  ال  لنفسه  الشخص  دغدغة  عملية  لكن 
اإلنسان. واملرضى النفسيون وحدهم ميكنهم عمل ذلك. وقد 
يعود سبب ذلك إىل أن دماغ اإلنسان يعرف مسبقا أن هنالك 
إيعازات لدغدغة اجلسم ومن أين صدرت وأين ستحدث، ويعرف 
ال  ولذلك  اجلسم،  على  ضارة  غري  اإليعازات  هذه  أن  الدماغ 
يتعامل معها كمصدر خطر، كما يقول الطبيب شبيتسري. ولذلك 
تكون بعض األماكن اليت ال ميكن للعني مشاهدتها أكثر تعرضا 
للدغدغة من املناطق األخرى، وهذا ما يفسر أن أسفل القدمني 

هي أكثر األماكن تعرضا للدغدغة عند اغلب البشر.

ما هو سر حدوث عملية »الدغدغة« 
يف بعض أجراء اجلسم؟

 10 عوارض للسرطان نتجاهلها دائمًا
السعال الدائم والبّحة يف الصوت: 

يشري السعال عادة إىل أّن هناك خطب ما يف اجلهاز التنفسي 
لكن إن استمّر السعال على فرتٍة مع خروج  الدّم من الفّم فهذا 
السعال  كّل  ليس  إّن  اخلرباء  ويقول  آخر.  أمٍر  إىل  يشري  قد 
سرطانيًا لكن جيب مراجعة  الطبيب ملعرفة سبب السعال الدائم 

ألنه قد يكون سرطان الرئتني. 
 

تغيري دائم يف حركة األمعاء: 
الدائم يف حركة األمعاء إىل شيء أخطر من  التغيري  قد يرمز 
هذا  كان  وإن  كان  خباصٍة  اهلضم،  حركة  يف  انزعاج  جمّرد 
التغرّي فجائي ألّنه قد يعين إصابة الشخص بسرطان القولون. 
كتلة  وجود  على  داللة  قد  تكون  احلاجة  قضاء  يف  الصعوبة 
تعيق حركة خروج الرباز من األمعاء. وينصح باستشارة الطبيب 

املختّص  فورًا لدى حصول ذلك. 
 

تغيري دائم يف حركة املثانة: 
كّم مّرة تتبولون؟ كيف يبدو البول؟ إّن اإلجابة على هذه األسئلة 
قد يساعد يف تديد ما إذا كان الشخص  سيصاب بالسرطان. 
إن رافق التبّول القليل من الدماء فقد يكون ذلك مؤشرًا على 

إصابة الشخص بسرطان  الكبد أو املثانة. 
 

آالم دائمة بدون السبب: 
ال تشري اآلالم يف شكٍل عام إىل إصابة اإلنسان بالسرطان لكن 
إذا استمّرت لفرتٍة طويلة فهذا داللة على  وجود خطٍب ما. إذا 
كنت تعاني من آالٍم دائمة يف الرأس، قد ال يعين ذلك أنك 
بالفحوص  الطبيب للقيام  بالسرطان لكن عليك  زيارة  مصاب 

الضرورية. 
 

تغيري شكل شامة يف اجلسم أو الوجه: 
إذا حملت تغرّيًا يف شكل شامٍة على جسمك أو إذا رأيت شامة 

جديدة فعليك استشارة طبيب جلدي فورا. 
 

القرحة الدائمة: 
يشفي اجلسم نفسه من تلقاء نفسه، لكن إن كنت تعاني من 
قرحٍة ألكثر من ثالثة أسابيع فعليك استشارة  الطبيب فورًا ألّن 

هذا النوع من القرحة قد يشري إىل اإلصابة بالسرطان. 
 

النزيف املفاجئ: 
الدورة  خارج  وقت  يف  املهبل  من  مفاجئًا  نزيفًا  حصل  إن 
الشهرية فهذا قد يعين اإلصابة بسرطان العنق.  لكن النزيف 
القولون.  الشرج فقد يشري إىل اإلصابة بسرطان  من منطقة 

ويف احلالتني عليك استشارة  الطبيب فورا. 
 

خسارة الوزن بسرعة: 
خسارة الوزن بسرعة وبدون القيام بأي جمهود قد يكون داللة 
خطرة على اإلصابة بالسرطان.  فاإلنسان يسعى جاهدًا خلسارة 
الوزن وإن حصل ذلك بدون أي جمهود فقد يشري إىل اإلصابة 
مبرٍض خبيث  أو روٍم سرطاني. وعليك استشارة الطبيب فورا. 

 
ظهور ورم: 

إذا شعرت بوجود كتلٍة أو ورٍم مل يكن من قبل يف جسمك حتى 
ولو كان حجمه صغريًا فعليك استشارة  الطبيب لفصحه.  

 
صعوبة دائمة يف االبتالع: 

لكن حني  بها  نقوم  اليت  األمور  أبسط  من  الطعام  ابتالع  إّن 
يصبح هذا األمر صعبًا فقد يشري ذلك إىل  اإلصابة بالسرطان. 
سرطان  السرطان:  من  بنوعني  االبتالع  يف  الصعوبة  وترتبط 
العنق وسرطان املريء.  لذا عليك استشارة الطبيب فور حدوث 

ذلك. 

أما عن التشخيص فيؤكد حممد أن الكبد الدهنى كأغلب أمراض 
وغالبا  املرض،  من  املتأخرة  املراحل  فى  أعراضه  تظهر  الكبد، 
اجلهاز  سونار  بواسطة  مصادفة  الدهنى  الكبد  تشخيص  يتم  ما 

اهلضمى.

أسباب اإلصابة بالكبد الدهنى
يوضح سليمان أن هناك العديد من األسباب تقف وراء اإلصابة 

بالكبد الدهنى وهى:
- السمنة وزيادة الوزن وخاصة تلك التى ترتكز مبنطقة البطن.

- االخنفاض السريع بالوزن.
- ارتفاع نسبة الدهون الثالثية بالدم.
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منوعات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

تهنئة بعيد األضحى املبارك
يتقدم عضو بلدية ليفربول، رئيس جملس اجلالية 
اللبنانية يف نيو ساوث ويلز السيد علي كرنيب 
من اجلالية االسالمية عامة واللبنانية خاصة بأحر 
التهاني مبناسبة عيد االضحى املبارك اعاده اهلل 
على اجلميع باخلري واليمن والربكات وعلى وطننا 
واالستقرار  باالمن  أمجع  والعامل  لبنان  احلبيب 

والسالم.. وكل عيد واجلميع بألف خري.
صادر عن السيد علي كرنيب

***
ساوث  نيو  يف  اللبنانية  اجلالية  جملس  يتقدم 
ويلز رئيسا واعضاء من اجلميع بأطيب التمنيات 
اهلل  اعاده  املبارك  االضحى  عيد  حلول  مبناسبة 
وطننا  وعلى  والربكات  واليمن  باخلري  عليكم 
الغالي لبنان بالسالم وعلى اسرتاليا مبزيد التقدم 

واالزدهار.. وكل عيد واجلميع بألف خري.
االعالم جهاد حيدر

عيد  تورتة  اختيار  صار   
امليالد يستغرق وقتا أطول، 
تصميمات  ظهور  مع  خاصة 
واالبتعاد  للتورتة  متنوعة 
التقليدية.  األشكال  عن 
حتى  العامل  يف  تورتة  أغلى 
مليون   75 مثنها  ناهز  اآلن 
دوالر ومت تصميمها بناء على 
تكتمل  عربية.ال  أسرة  طلب 
عادة  امليالد  أعياد  حفالت 
ختتلف  اليت  التورتة،  دون 
وبالطبع  ومكوناتها  أشكاهلا 
أسرة  واختارت  أسعارها. 
عربية ثرية إعداد أغلى تورتة 
 48.5 دفعت  إذ  العامل،  يف 
يعادل  )ما  إسرتليين  مليون 
حنو 74.9 مليون دوالر( مقابل 
من  قطع  على  حتتوي  تورتة 

األملاس.

دييب  الربيطانية  وتولت 
إعداد  عاما/  وينغهام/33 
أحد  على طلب  بناء  التورتة، 
يف  يعيش  الذي  زبائنها 
اإلمارات، والذي طلب إعداد 
مبناسبة  هلا  مثيل  ال  تورتة 
عيد ميالد وخطبة ابنته، وفقا 
ميل"  "ديلي  صحيفة  لتقرير 
تكشف  مل  لكنها  الربيطانية. 

عن هوية الزبون.

وينغهام  وصممت  وسبق 
أغلى فستان يف العامل مكون 

زبون عربي يشرتي أغلى قالب كيك 
يف العامل بـ 75 مليون دوالر !!

واألسود  األمحر  األملاس  من 
 11 من  أكثر  قيمته  وبلغت 

مليون اسرتليين.
عرض  شكل  التورتة  وتتخذ 
العارضات  مبمشى  أزياء 
وصفوف املشاهدين. وحتتوي 
مالبس بعض العارضات على 
احلقيقي.  األملاس  من  قطع 
من  األول  الصف  ويف 
النساء  جتلس  املشاهدين 
املرتديات لتصميمات شهرية 
واحلقائب  املالبس  يف 

واألحذية.

من  التورتة  إعداد  واستغرق 
وينغهام أكثر من 1100 ساعة 
عمل. وتتكون التورتة من 120 
كيلوغراما من العجينة السكرية 
احللوى،  إلعداد  املخصصة 
عالوة على 50 كيلوغراما من 
لونا   80 وحنو  الشوكوالتة 
 450 التورتة  وتزن  خمتلفا. 
كيلوغراما، وحتتوي على قطع 
من األملاس الوردي واألصفر 
بنحو  عددها  يقدر  واألبيض، 

4000 قطعة.

التورتة  مصممة  وقالت 
أطفال لصحيفة  لثالثة  واألم 
سعيدة  "أنا  ميل":  "ديلي 
فقد  العمل،  بنجاح  للغاية 
احلفل  وضيوف  الزبون  شعر 

بساعدة بالغة".

يف  املبذول  اجملهود  وعن 
وينغهام:  قالت  العمل 
جدا  الكثري  األمر  "استغرق 
وجود  مع  السيما  الوقت  من 
تفاصيل كثرية، لكين حاولت 
أن أجعلها تشبه عرض األزياء 
اإلمكان"،  قدر  احلقيقي، 
العمل  ستواصل  أنها  مؤكدة 
حتمل  تورتات  تصنيع  على 

أفكارا غري معتادة.

التورتة  هذه  حتطم  وبهذا 
تورتة  ألغلى  القياسي  الرقم 
وأن  سبق  حيث  العامل،  يف 
 2013 عام  يف  تورتة  بيعت 
جنيه  مليون   32.4 مقابل 

اسرتليين.

 قال امللياردير األمريكي “إيلون 
موسك” مؤسس شركة “سبيس 
يف  موتورز”  و”تيسال  إكس” 
ستيفن  مع  شو  “ليت  برنامج 

كولبري” إن هناك طريقتني
الستقبال  املريخ  لتجهيز 

البشر.
وأوضح موسك إن هناك طريقة 
أن  إال  سريعة،  وطريقة  بطيئة 
كالهما تنطويان على رفع درجة 

حرارة الكوكب.

إغراق  هي  البطيئة  الطريقة 
االحتباس  بغازات  الكوكب 
نوعا  هذا  وسيسبب  احلراري، 
املريخ  على  املناخ  تغري  من 

خالل بضع سنوات.
فهي  السريعة،  الطريقة  أما 
مثرية لالهتمام أكثر من األوىل 
يف  تتمثل  واليت  كبري،  بشكل 
فوق  النووية  القنابل  “إسقاط 
موسك  قال  حسبما  القطبني”، 

بوجه

تبدو عليه اجلدية متاما.
طريقة  إن  موسك  وأوضح 
معقولة  بكلفة  بذلك  القيام 
صواريخ  بواسطة  ستكون  رمبا 
ميكن  اليت  اكس”،  “سبيس 

إعادة استخدامها.

لتلك  مت  قد  اختبار  آخر  كان 
فشال  فشل  قد  التكنولوجيا 
الصاروخ  انقلب  عندما  ذريعا، 
بالرغم  موسك  أن  إال  وانفجر، 
غضون  يف  إنه  قال  ذلك  من 

من 2

املستقبل،  يف  سنوات   3 إىل 
الصواريخ  هذه  تكون  سوف 

مستعدة لنقل البشر للمريخ.
اململوكة  إكس  سبيس  شركة 
ملوسك تقوم بتصنيع صواريخ 
من  سنوات   7 وخالل  الفضاء، 
إكس  سبيس  قامت  انشاءها 
بتصميم عائلة صواريخ فالكون

واملركبات الفضائية دراغون.
ويف أيلول 2009 أصبح صاروخ 
شركة  من  املنتج  فالكون1 
سبيس إكس واملصمم بواسطة 
من  صاروخ  أول  ماسك  ايلون 

شركة خاصة خيرج عن
نطاق األرض ، حبسب ما ذكرت 

قناة روسيا اليوم.
كانت   2012 عام  أيار   25 ويف 
هي  دراغون  الفضائية  املركبة 
أول مركبة جتارية خاصة ترسو 
الدولية،  الفضاء  حمطة  على 

ويف عام 2006

حصلت شركة سبيس إكس على 
واختبار  إلدارة  ناسا  من  عقد 
لنقل محولة   9 فالكون  صاروخ 
الفضاء  حمطة  إىل  األرض  من 

الدولية.
 2008 األول  كانون   23 ويف 
حصلت سبيس إكس على عقد 
من ناسا بقيمة 1.6 مليار دوالر 
رحلة   12 على  ينص  أمريكي، 

إىل حمطة الفضاء

الصاورخ  بواسطة  الدولية 
الفضاء  ومركبة   9 فالكون 

دراغون.

هل سيتم تفجري سطح املريخ 
نووياً من أجل إعداده للبشر ؟

امرأة تصحو يف قربها بعد دفنها بيوم
أفادت صحيفة "ديلي تيليغراف" الربيطانية، ان امرأة يف 
هندوراس تدعى نيسي برييز استيقظت يف قربها بعد 
مرور يوم كامل على تشييع جنازتها، حيث مسع زوجها 
رودي غونزاليز صراخا وأصوات طرق صادرة من القرب.

واوضحت الصحيفة، أن نيسي فقدت وعيها عند مساع 
صوت إطالق النار بالقرب من منزهلا يف مدينة النرتادا 
اهلندوراسية، حيث وجد والداها زبدا على فمها واعتقدا 
جماورة  كنيسة  من  قسيسًا  فاستدعيا  مسكونة،  أنها 
تلك  إجراء  الشريرة.وبعد  األرواح  طرد  طقوس  إلجراء 
الطقوس، توقفت نيسي عن إظهار ما يشري إىل أنها ال 
تزال على قيد احلياة، فظن اجلميع أنها توفيت ونقلوها 
إىل مستشفى، حيث أكد األطباء وفاتها، وقامت عائلتها 
التالي من  بدفنها. وحضر الزوج إىل املقربة يف اليوم 
يوم تشييع جنازة زوجته، واكتشف أنها ال تزال على قيد 
احلياة، حيث مسع صوتا من القرب وقام باستدعاء أقاربه 
ومصابة  احلياة  قيد  على  نيسي  فوجدوا  القرب،  لنبش 
جبروح على يديها نتيجة حماوالتها للخروج من التابوت، 
اجلهود  رغم  توفيت  لكنها  املستشفى،  إىل  نقلها  ومت 

املبذولة إلنقاذ حياتها.
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MALCOLM Turnbull will 
be Australia’s 29th prime 
minister, after responding 
to more than a year of dis-
satisfaction with Tony Ab-
bott by launching a brutal 
and well-planned chal-
lenge.
Speaking to the media on 
Monday night after his 54-
44 win in the partyroom, 
Mr Turnbull pledged to be 
a more consultative leader 
who would take voters 
with him when explaining 
policy.
He said he would lead a 
traditional Cabinet pro-
cess, pointing to criticism 
of Mr Abbott’s many di-
sastrous “captain’s calls”.
“We will be making deci-
sions in a thoughtful and 
considered manner,” the 
former communications 
minister told reporters.
He said he wanted a “thor-
oughly Liberal govern-
ment” that was committed 
to giving “freedom to indi-
viduals”.
He went on to say that in 
order for Australia to com-
pete on the world stage 
it had to be “agile, inno-
vative and creative” and 
pledged to drive the coun-
try in that direction.
“There has never been a 
more exciting time to be 
alive today and to be in 
Australia,” he said.
“This has been a very 
important, sobering ex-
perience today. I am very 
humbled by it,” said the 
man often accused of dis-
playing limited humility.
“We need to have in this 
country — and we will 
have now — an economic 
vision, a leadership, that 

Malcolm Turnbull wins Liberal leadership

explains the great chal-
lenges and opportunities 
that we face,” Mr Turnbull 
said.
He would be “seeking 
to persuade, rather than 
seeking to lecture”.
Mr Turnbull was quick to 
establish critical bench-
marks of the new admin-
istration:
- “The culture” of his lead-
ership would be “thor-
oughly consultative”
- The Abbott climate 
change policy would be 
retained, despite Mr Turn-
bull’s past preference for 
a market-based emissions 
trading scheme
- To appease the Liberal 
right, he promised a “thor-
oughly Liberal govern-
ment committed to free-
dom, the individual and 
the market”
- And to satisfy Liberals 
who believed policy was 
stalled in last century un-
der Mr Abbott, he prom-
ised not to attempt to 
“future-proof ourselves” 
and to “recognise the dis-
ruption we see driven by 
technology … is our friend, 
if we are agile and smart 
enough to take advantage 
of it”.
He paid tribute to the out-
going prime minister, say-
ing the party owed him a 
“great debt”.
“The burden of leadership 
is a very heavy one,” Mr 
Turnbull said.
He singled out free-trade 
agreements and stopping 
the boats as among Mr 
Abbott’s biggest achieve-
ments.
“I want to thank Tony for 
that,” he said.
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Malcolm Turnbull looked right at home addressing the media with Julie 
Bishop after the vote. Picture: Ray StrangeSource:News Corp Australia

Mr Turnbull won’t be prime 
minister officially until he 
is sworn in by Governor-
General Peter Cosgrove 
on Tuesday. Then he will 
have to face Parliament 
and Labor taunts.
The Government will un-
dergo a massive overhaul 
of style and substance 
with a new frontbench 
next week, expected to in-
clude Scott Morrison, an 
Abbott supporter, getting 
the job of Treasurer.
Christopher Pyne, a South 
Australian and Turnbull 
backer, might be the new 
Defence minister with re-
sponsibility for getting the 
Navy’s new submarines 
built in Adelaide.
Earlier, Mr Turnbull 
beamed as he left the par-
tyroom flanked by his dep-
uty, Foreign Minister Julie 
Bishop. Mr Abbott looked 
stunned as he walked past 
the cameras.
Ms Bishop, who in the af-
ternoon told Mr Abbott he 
had lost the confidence of 
his colleagues, will retain 
the deputy leadership.
She won the partyroom’s 
second vote for deputy 
leader 70-30 over Kevin 
Andrews.
There were two extra votes 
for the deputy leader con-
test because there was one 
informal ballot for the first 
vote and Victorian senator 
Michael Ronaldson made 
it to the partyroom in time 
for the second vote.
Mr Turnbull’s 10-vote vic-
tory means Australia has 
had four prime ministers 
in just over two years, with 
Labor’s Julia Gillard and 
Kevin Rudd filling out the 

extraordinary list
For the third time since 
2010, voters will wake up 
tomorrow to find the per-
son they had gone to bed 
thinking was their Prime 
Minister replaced without 
them having a say at an 
election.
It was a humiliation for Mr 
Abbott, who replaced Mr 
Turnbull as Opposition 
leader in December 2009 
and appeared to cement 
his position in the Liberal 
hierarchy with a huge win 
over Mr Rudd in 2013.
He now will be recorded as 
one of the shortest-serv-
ing Liberal Prime Minis-
ters with one year and 361 
days, just ahead of Harold 
Holt who died in the Port-
sea surf in 1967.
And to rub in that humilia-
tion, the Australian dollar 
rose on news of his down-
fall.
Ms Bishop’s overwhelm-
ing win indicates the party 
is not going to punish her 
for turning on Mr Abbott.
Ministers who backed Mr 
Abbott now will be wait-
ing to hear their own fate 
in a Turnbull executive — 
should there be a job for 
them.
That includes some of 
the frontbenchers who 
walked in with Mr Abbott, 
including Joe Hockey, 
Eric Abetz, Jamie Briggs, 
Greg Hunt, Bruce Bilson, 
Josh Frydenberg, Kevin 
Andrews and Mathias Cor-
mann.
Mr Turnbull’s ascension 
to the nation’s top job is 
likely to threaten Labor’s 
strong polling numbers. 
Here’s how Opposition 

A successful Malcolm Turnbull leaves with Julie Bishop after winning 
the leadership ballot at Parliament House in Canberra tonight. Picture: 
Ray StrangeSource:News Corp Australia

A stunned-looking Tony Abbott leaves the partyroom after losing the leadership ballot. Pic-
ture: Ray StrangeSource:News Corp Australia

Leader Bill Shorten react- ed to the news on Twitter.

Minister for Health Jill 
Hennessy today warned 
Victorians to be wary 
when downloading health 
and wellbeing apps, with 
a new Australian-first rat-
ings system revealing 
many are ineffective and 
poorly designed.
With VicHealth, the Min-
ister today launched 
the Healthy Living Apps 
Guide. The Guide rates 
more than 200 phone apps 
that claim to help people 
eat better, move more, 
quit smoking, reduce their 
alcohol consumption, and 
improve their mental well-
being
The highest score pro-
vided was three out of five 
stars – a score which only 
five apps achieved.
The top apps were Freelet-
ics – Workout and Train-
ing, Quit Now: My Quit 
Buddy, Get Some Head-
space, Water Balance and 
UP – Tracker Required.
The worst app of the 200 
reviewed was Smoke Free 
– Finally Non Smoking, 
which achieved just half 
a star.
The Healthy Living Apps 
Guide is the first inde-
pendent, evidence-based 
review into the effective-
ness of health and wellbe-
ing apps. Apps were rated 
based on their quality, 
user-friendliness and ef-
fectiveness.
Earlier this month, the An-
drews Labor Government 
released the Victorian 
Public Health and Wellbe-
ing Plan 2015-2019 that 

outlines the Government’s 
vision to create a healthier 
Victoria.
The six key areas for ac-
tion to improve the health 
and wellbeing of all Vic-
torians include healthier 
eating and active living, 
tobacco free living, reduc-
ing harmful alcohol and 
drug use, improving men-
tal health, preventing vio-
lence and injury, and im-
proving sexual health and 
reproductive health.
The Plan was developed 
in consultation with over 
200 people from leading 
health organisations, local 
governments and health-
care service providers.
For health advice, Victori-
ans are encouraged to visit 
the Better Health Channel 
website, which features an 
extensive range of quality 
assured information about 
health and healthy living.
The Healthy Living Apps 
Guide can be found at 
www.vichealth.vic.gov.au/
apps
Quotes attributable to 
Minister for Health Jill 
Hennessy
“These days, there seems 
to be an app for every-
thing.”
“Some apps can be a great 
way to achieve a healthier 
lifestyle, but some may 
not be as useful as they 
claim.”
“This independent Guide 
is a great way for Victo-
rians to find an app that 
will be effective and useful 
for them to achieve their 
goals

New Guide Reveals Most Health 
Apps Not So Helpful
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MALCOLM Turnbull will 
not be given easy entry 
to the Prime Minister’s of-
fice today with the Nation-
als and Abbott diehards 
among those wanting 
some tough talks before 
he gets settled.
And first he has to get 
used to the idea he sud-
denly has become the na-
tion’s leader.
“This is a turn of events I 
did not anticipate,” he said 
this morning on his way to 
Parliament House after a 
night of drama and a lead-
ership battle with Tony Ab-
bott that saw Mr Turnbull 
emerge the victor by 54 
votes to 44.
The incoming PM must 
today negotiate his party 
room which well include 
unhappy conservatives and 
supporters of Tony Abbott 
such as Cory Bernardi who 
has described Mr Turnbull’s 
elevation as “an indictment 
of politics in this country”.
Mr Turnbull, already the 
target of a new Labor at-
tack ad, will have to help 
manage the departure of 
his predecessor, who has 
not yet spoken in public 
and was angered although 
“stoic” about his loss, ac-
cording to one minister. 
Another said he was “calm” 
and “very hurt”.
Mr Abbott must formally 
resign as Prime Minister 
and indicate whether he 
will stay in Parliament, and 
whether he is interested in 
a ministry.
Mr Turnbull also faces 
the prospect of a menac-

Day one: Malcolm Turnbull to confront some 
difficult realities as PM

ing presence on the back 
bench, with unhappy 
former ministers sitting 
around Mr Abbott.
After being sworn in by 
Governor-General Peter 
Cosgrove, Mr Turnbull 
will consult colleagues 
on a new front bench to 
be announced next week. 
It is expected to see more 
women in senior positions 
alongside Deputy Liberal 
Leader and Foreign Minis-
ter Julie Bishop.
“What we must do is move 
on the convince the Aus-
tralian people there is sta-
bility in its Government, 
that we can turn things 
around,” Ms Bishop told 
the Nine Network.
The woman who told Mr 
Abbott he was going to be 
removed said, “I’m not en-
joying this.”
Scott Morrison is expected 
to replace Joe Hockey as 
Treasurer, while Defence 
Minister Kevin Andrews — 
who ran against Ms Bish-
op for the Deputy Leader-
ship — has made clear he 
wants to keep his job.
As well as surviving a 
taunting Labor Opposi-
tion at Question Time, Mr 
Turnbull will also have to 
renegotiate the Coalition 
agreement with the Nation-
als. There is no chance the 
Nationals will quit govern-
ment, but at midnight last 
night, Agriculture Minister 
Barnaby Joyce made clear 
Mr Turnbull had to work 
on the relationship.
“Without a Coalition gov-
ernment you don’t have 
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HE IS considered socially 
progressive; someone whose 
centrist views make him pop-
ular even with soft Labor vot-
ers.
But Aussies who think that 
Malcolm Turnbull is going to 
steer Australian policy in an 
entirely new direction, think 
again.
If there is one thing our new 
Prime Minister has made 
clear over the last two days is 
that he plans to lead a more 
consultative government, a 
“traditional Cabinet govern-
ment”. This means his own 
personal views on climate 
change, same-sex marriage, 
immigration and republican-
ism will have to take a back 
seat. He has a whole party to 
appease.
Dr Ian Cook, a senior lecturer 
in Australian politics from 
Murdoch University in WA, 
told news.com.au Australians 
should not expect too much 
to change in terms of policy.
“There are 44 people who 
didn’t vote for him,” Dr Cook 
said. “That’s part of the prob-
lem he faces.
“Of them, quite a few basi-
cally don’t agree with him or 
support the policies he would 
generally adopt. So he has 
to appease that side of the 
party.
“He will be trying to keep the 
other side of the party in-
volved. In some ways I think 
what Turnbull was saying was 
that Tony Abbott did not ad-
dress and bring in Malcolm 
Turnbull’s side of the party. It 
wasn’t proper Cabinet govern-
ment in the sense that people 
weren’t encouraged to share 
their views, and have robust 
conversations.
“He now has to do the same 
thing too. He has to include 
them or be seen to be inclu-
sive. And that’s going to hold 
him to a relatively conserva-
tive position for quite a long 
time.”
During Mr Turnbull’s first 
Question Time as Prime Min-
ister yesterday, he told Parlia-
ment he was standing by the 
Coalition government’s com-
mitment to hold a national 
plebiscite on legalising same-
sex marriage. All Australians 
will have a choice about how 
the issue is resolved at the 
next election, likely in 2016, 
he said.
“Labor will say vote for us 

and marriage equality will be 
dealt with by the politicians 
... we will say, if we are re-
elected to government, every 
single Australian will have a 
say,” he said.
He has also reaffirmed his 
support for the Abbott gov-
ernment’s contentious climate 
change policy, the Direct Ac-
tion plan. Mr Turnbull lost the 
leadership of the Liberal Party 
to Tony Abbott in 2009 over 
his support for emissions 
trading, but yesterday during 
Question Time he said he be-
lieved Direct Action was the 
right way to go.
“We are talking about a very 
specific policy that was care-
fully put together by the Min-
ister for the Environment, 
that was carefully considered 
by the Government and it is 
working,” he said.
Professor John Phillimore 
from the John Curtin Insti-
tute of Public Policy at Curtin 
University in WA told news.
com.au this commitment to 
keep current policy was the 
result of the “inevitable com-
promise” to secure the votes 
needed to win leadership.
“It seems to me that Kevin 
Andrews getting 30 votes as 
deputy leader after Malcolm 
Turnbull had been appoint-
ed as leader - and hence no 
prospect that Kevin Andrews 
would become the deputy 
leader - those 30 votes to me 
represent the hard core con-
servative vote who were just 
basically reminding Mr Turn-
bull that there is a conserva-
tive wing of the party who will 
be keeping him on notice,” 
Professor Phillimore said. 
“Perhaps part of the compro-
mise or deals that were done 
was that he would basically 
stick with current government 
policies.
“I think it’s also the reason 
why Malcolm Turnbull has 
made the economic issue 
much more prominent. He is 
relying on his reputation as 
a former successful business 
person - and the Liberal Party 
was always quite keen to show 
its economic credentials - and 
I think he is trying to put that 
front and centre over the next 
year before the next election 
to show that he’s on top of 
that agenda.”
But whether Mr Turnbull man-
ages to hold onto the leader-
ship in Australia’s revolving 

Why Malcolm Turnbull will end up disappointing many voters

a government,” he said. 
And he cautioned against 
thinking he would not 
disrupt the change if he 
thought regional Australia 
was not getting a fair deal.
“Don’t ever, ever doubt 
what my belief structure is 
and what I’m prepared to 
do,” said Mr Joyce, who 
has rejected shadow cabi-
net positions and crossed 
the floor on critical votes.
“It’s not about personali-
ties. It’s about values. It’s 
about what we want to de-
liver to regional people.
“It’s about making sure 
that people, especially in 
the Prime Minister’s Of-
fice, and Tony Abbott, are 
properly dealt with.”
Assistant Education Min-
ister Simon Birmingham, 
a Turnbull backer and a 
minister expected to be 
given a more-senior posi-
tion, today said the new 
PM would consult more 
widely than Mr Abbott.
And he defended the move 
against a sitting first-term 
leader by is own party.
“Our system of govern-
ment, our Westminster 
system of government is 
one were there are two 
checks on political leader-
ship — the check of elec-
tions and the check of the 
party room,” Senator Bir-
mingham told ABC radio.
“Of course we’ve seen that 
check of the party room 
exercised.
“What Australians care 
about is the type of gov-
ernment they will have 
now and into the future.”

MALCOLM Turnbull

door-style of politics depends 
upon his ability to stay out of 
the limelight, adds Dr Cook.
He said he thought Mr Tunbull 
would be a more articulate 
prime minister and a better 
communicator than Tony Ab-
bott but questions the former 
lawyer’s ability to take a step 
back.
“I think if he isn’t able to rec-
ognise his job is to lead a team 
and not to be out in front ab-
sorbing the limelight, that’s a 
big ask for Malcolm Turnbull,” 
Dr Cook said. “That’s not his 
style. I think he learned a lot 
from being opposition leader 
and basically failing at that 
job. But whether he will ad-
dress that larger problem (of 
leading a team and staying 
out of the limelight). I am not 
so sure about.”
Professor Phillimore thinks 
Mr Turnbull has made all the 
“right noises” in terms of try-
ing to create a more inclusive 
government but also ques-
tions whether being a team 
player “suits his personality”.
And as for whether he think 
the Rhodes scholar will be a 
good Prime Minister, he ex-
plained sometimes some poli-
ticians have the skills for cer-
tain roles and that maybe Mr 
Turnbull might have the skills 
to be the Prime Minister.
“In terms of political leader-
ship, sometimes good minis-
ters are sometimes not good 
prime ministers and that was 
probably the case of Julia Gil-
lard,” he said. “Sometimes 
good opposition leaders 
aren’t good prime ministers 
and that seems to be the 
problem with Tony Abbott. 
The skills that are required to 
be a good opposition leader 
in that case weren’t the skills 
that were required to be prime 
minister. He carried the oppo-
sition mentality over into the 
Prime Ministership.
“Malcolm Turnbull was not 
a good opposition leader 
and eventually he was de-
feated by his own party. But 
the skills of being opposi-
tion leader don’t necessar-
ily translate to being a prime 
minister. Maybe he has the 
skills to be a prime minis-
ter. When you have actually 
got the authority of office as 
the leader you are viewed 
as a different type of leader 
as you were as opposition 
leader.”
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THERE is growing specu-
lation that his career in 
politics is over — but Tony 
Abbott has told news.com.
au he intends to remain in 
Parliament.
Whispers in Canberra’s 
corridors tell of a “sulky” 
Mr Abbott, still coming to 
terms with being dumped.
He has not shown his face 
in Parliament since being 
ousted as Liberal leader on 
Monday night — but this 
afternoon he indicated he 
wanted to stay in politics.
“It’s been a tumultuous 
week and I now intend to 
spend some time with my 
family to think about the 
future,” Mr Abbott told 
news.com.au.
“But my intention is to re-
main in the Parliament.”
The seat next to Queen-
sland MP Andrew Laming 
in the House of Represen-
tatives was again empty on 
thursday.
For the second Question 
Time in a row Tony Abbott 
declined to appear as a 
backbencher.
Mr Laming was among 
those whose agitations in 
February led to Mr Abbott’s 
close call in a leadership 
spill ballot, but that’s not 
why he sat alone.
Mr Abbott has all but dis-
appeared, remaining out 
of contact to almost every-
one since he lost the lead-
ership to Malcolm Turnbull 
Monday night.
Last night his sister, Chris-
tine Forster, revealed she’d 
not had a reply to text mes-
sages she sent him.
But today Mr Abbott did 
take a call from US Presi-
dent Barack Obama who 
saluted him as “a good 
mate on so many issues”.
Opposition Leader Bill 
Shorten has also heard 
from Mr Abbott, who re-
plied to a voice message 
from Mr Shorten late to-
day.
Mr Abbott told Mr Shorten 
he was grateful for the La-
bor leader’s words about 
him in Parliament on Tues-
day.
After Mr Abbott’s bitter de-
parture speech on Tuesday 

Dumped PM Tony Abbott says he 
intends to stay in Parliament

and his refusal to mention 
Malcolm Turnbull in his fi-
nal public words as prime 
minister, there was consid-
erable speculation about 
his future.
It is still not known whether 
he has been offered, or if 
he’s asked for, a ministry.
“I have had a discussion 
with Tony Abbott but he 
hasn’t given me an indi-
cation in those terms,” Mr 
Turnbull said of his prede-
cessor.
While Mr Abbott says he 
intends to stay in Parlia-
ment, it’s unclear whether 
he would stick around af-
ter the next election.
Monash University profes-
sor of politics James Wal-
ter expects that Mr Abbott 
will end up pursuing a non-
government or business 
role.
“I guess he’d probably go 
into some sort of business 
role or some sort of con-
sultancy position,” Prof 
Walter said.
“It depends what he’s of-
fered. People usually get 
picked up because of their 
connections.
“Abbott is unlike Kevin 
Rudd because Rudd had 
international relations, 
foreign policy-type aspira-
tions all along and some 
academic connections, so 
he could move into things 
related to the UN and he 
could move, for instance, 
to Harvard.
“I don’t think Abbott has 
those types of links or aca-
demic credibility.”
Prof Walter said Mr Abbott 
was “much more likely 
to go into some sort of 
straight business-related 
position, with the possible 
exception of working in 
fields he was always inter-
ested in before he became 
PM, like social issues or 
the work he did with indig-
enous people and Catholic 
connections”.
“I think it’s pretty unlikely 
that he might stay in poli-
tics for rest of this term be-
cause it’s not a long-term 
option unless he thinks he 
can make a comeback,” he 
said.
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Treasurer Joe Hockey has 
all but confirmed he is will-
ing to serve on Malcolm 
Turnbull’s frontbench in 
another portfolio amid fe-
verish speculation that he 
faces demotion from the 
key economic portfolio 
and will be replaced by 
Scott Morrison.
Mr Turnbull, meanwhile, in-
dicated his new frontbench 
would be sworn in on Mon-
day and hinted at the pro-
motion of more women.
“I will be making announce-
ments about future minis-
terial arrangements later. 
I expect the new ministry, 
with some changes, to be 
sworn in on Monday,” Mr 
Turnbull said.
“I will - there is no greater 
enthusiast than me for 
seeing more women in 
positions of power and 
influence in Parliament, in 
ministries right across the 
country. I can assure you 
that. I am very committed 
to that but I am not going 
to say any more about the 
new ministerial arrange-
ments.”
The Prime Minister said he 
did not plan to visit Can-
ning before Saturday’s 
byelection because “there 
is a huge amount of work 
to do here, putting together 
the changes to the ministry 
and a lot of other work”.
Announcing multinational 
tax avoidance measures 
on Wednesday, Mr Hockey 
was peppered with ques-
tions about whether he 
would serve on the gov-
ernment front bench.
He confirmed he had 
spoken to the new Prime 
Minister on his future but 

refused to be drawn on 
the detail of these discus-
sions.
“I have had discussions 
with the PM. We will leave 
it at that and see what hap-
pens,” he said.
He said he has always 
been loyal and supportive 
of leaders.
“Well, as all of you know, 
and you see it all, I am in-
stinctively a loyal person. 
You know that. And I see 
the job that I have as one 
being loyal to the Austra-
lian people. That is why I 
am doing my job. It’s what 
I’m here for, to be loyal to 
the Australian people, to 
do what is right for them. 
And in relation to prime 
ministers, I have always 
been loyal and supportive 
of leaders. And that is not 
going to change. I’m sorry, 
but I don’t disclose discus-
sions.”
He told Liberal colleagues 
unhappy with the lead-
ership change that “the 
worst thing you can do is 
see a change of govern-
ment. We had six years of 
Labor. It was bad in policy, 
bad in principle.” 
Despite repeated ques-
tions, Mr Hockey refused 
to clarify whether he had 
pleaded to stay in his cur-
rent job or whether he 
would accept another role 
on Mr Turnbull’s front 
bench.
There have been sugges-
tions he could serve in the 
communications post, va-
cated by Mr Turnbull.
Immigration Minister Peter 
Dutton’s office, meanwhile, 
refused to reject reports he 
had offered his resignation 
to Mr Turnbull in the wake 

‘I am instinctively a loyal person’: Joe Hockey signals he is ready to serve 
under new Prime Minister Malcolm Turnbull

of the leadership change.
Reports emerged on 
Wednesday that Mr Dutton 
had volunteered to quit. A 
spokeswoman for Mr Dut-
ton would not confirm or 
deny the claim, saying “we 
don’t have any comment to 
make on that”.
Mr Turnbull’s new line-up 
is likely to include several 
new faces, including more 
women.
Parliament House is alive 
with speculation that Edu-
cation Minister Christo-
pher Pyne could get De-
fence, Arthur Sinodinos 
- a key backer of Mr Turn-
bull - could be installed as 
cabinet secretary, possibly 
in conjunction with a min-
istry.
Assistant ministers Mi-
chaelia Cash could move 
up to the immigration port-
folio, while junior ministers 

Marise Payne, Josh Fryden-
berg and Mitch Fifield could 
move into the cabinet too.
Former Howard govern-
ment minister Mal Brough 
and parliamentary secre-
taries Kelly O’Dwyer and 
Christian Porter could also 
move up to the outer min-
istry. 
Employment Minister Eric 
Abetz and current Defence 
Minister Kevin Andrews, 
both Tony Abbott loyal-
ists, have been mentioned 
as possible demotions, 
though they have indicated 
a willingness to serve.
Living up this promise to 
be more consultative, Mr 
Turnbull met on Tuesday 
night with two state opposi-
tion Liberal leaders and on 
Wednesday sat down with 
NSW Premier Mike Baird 
and Victorian Premier Dan-
iel Andrews.

Treasurer Joe Hockey refuses to be drawn on the detail of discussions with new Prime 
Minister Malcolm Turnbull about his future on the frontbench. Photo: Alex Ellinghausen

Michaelia Cash could be promoted to Immigration Minister under the new Turnbull gov-
ernment. Photo: Andrew Meares

Malcolm Turnbull>s rise to 
prime minister has already 
given the Liberals a poll 
bounce of nearly three per-
centage points.
The first poll since Mr 
Turnbull>s party room defeat 
of Tony Abbott on Monday 
night shows the government 
and opposition now 50-50 
on a two-party preferred ba-
sis.
A fortnight earlier, Labor 
was comfortably ahead 53-
47 percent.
The ReachTEL poll of 3278 
people across Australia, 
conducted on Wednesday 
night for the Seven Network, 
shows primary support for 
the Liberal Party at 39.3 per-
cent, up 2.8 points in just 

over a fortnight.
Labor>s support dropped 
1.6 point.
Mr Turnbull comfortably 
leads Opposition Leader Bill 
Shorten as preferred prime 
minister - 61.9 percent to 
38.1 percent.
At the last poll on August 
28, Mr Shorten comfortably 
led Mr Abbott 57.9 to 42.1 
percent.
The verdict on Mr Abbott>s 
performance hasn>t changed 
much.
The latest poll shows just 
14.4 percent rate his per-
formance as very good, 
the same as on August 28, 
while 36.5 percent rate his 
performance as very poor, 
a one point improvement.

New PM Malcolm Turnbull gives Lib-
erals poll bounce



Page 38صفحة 38     

نــجوم

Saturday 19 September 2015  2015 أيلول   19 السبت 

عندما كتبنا منذ سنتني يف جريدتنا 
بانه  درويش  ايلي  الالعب  عن 
االسرتالية  املالعب  يف  األفضل 
كنا  القدم   بكرة  العاملية  وحتى 
القمة  سيصعد  بانه  تماما  ندرك 
يوما  النجومية  اىل  سيصل  وانه 
الكثريين  واحالم  حلمه  ويحقق  ما 
من الذين يتابعونه. وها هو االن، 
بعد انتصارات كثرية يف العاصمة 
افضل  اىل  اضافة  اختري  كانربا،  
ليكون  هداف  اكثر  ليضا  العب 
ضمن املنتخب فشارك يف بطولة 
وتوج  مرات،  لعدة  اسرتاليا 
 Kanga( بكأس  املاضي  الشهر 
كانربا  منتخب  فاز  حيث   )Cup

بالبطولة.
اىل  املقبل  الشهر  ايلي  ويتوجه 
امريكا  وكندا للمشاركة  ببطوالت 
اعطيناه  قد  بذلك  ليكون  عدة  
القارات وهو لم يزل  لقب العب 
يف السادس عشر ربيعا من العمر  
اسيا  يف  ولعب  سبق  حيحيث 

وأوروبا وأسرتاليا وأمريكا.
ان املثابرة والتضحية والتمارين ملا 
يقارب الثالث ساعات يومية هي 
منزل  ان  ومع  للنجاح..  األساس 
كلم   40 حواىل  يبعد  ايلي  عائلة 
دائما  انه  اال  التدريب  مكان  عن 
امللعب  اىل  الحاضرين  اول  يكون 

وآخر املغادرين.
سنه  صغر  رغم  ايلي  حقق 
حيث  محرتف  العب  إنجازات 
دخل االكاديمية العاملية.. كووفر..

األوروبية  الدول  يف  املنتشرة 
وأمريكا  وأسرتاليا  واالسيوية 
يف  العب  افضل  بكأس  ليفوز 
العبني   608 بني  من  سنغافورة 

من عدة بلدان.
ويف اليابان كان ايلي اصغر العب 
يف  شارك  حيث  اسرتاليا  من 
اديداس  لشركة   )DVD( تصوير 
عامليني  مدربني  اشراف  تحت 
ووضعت صورة ايلي على الغالف 
العالم   انحاء  كافة  يف  يوزع  الذي 
لالعبني الذين يريدون االحرتاف.

كابتن  ايلي  كان  اسبانيا  ويف 
سجل  كما  االسرتالي.  الفريق 
خمسة اهداف ضد فريق الربتغال 

وكندا والعراق.
امليداليات  درويش  ايلي  وتوج 
بحفر  حصدها   التي  والكؤوس 
عليه  يتناوب  كأس  على  اسمه 
اسرتاليا  يف  العب  مئة  افضل 
ملئة عام فكان نصيب البطل ايلي 
 2013-2012 العب  افضل 
كما منحه كابتن منتخب اسرتاليا 
تيم  العاملي  الالعب  للرجال 
ليضمه   الذهبي   الحذاء  كايهل 
من  املنزل  يمأل  الذي  رصيده  اىل 

الكؤوس وامليداليات.
وقد شارك أيضا ببطولة اسرتالية 
صاالت  القدم  كرة  بلعبة  مرتني 
فوتسول  حيث لعب مع منتخب 

املعروفة  القدم  للرجال كرة  كانربا 
عامليا ومنتخب كانربا فوتسول.

ليكون  اآلن  ايلي  ويسعى 
للرجال  اسرتاليا  منتخب  ضمن 
يف  العالم  ببطولة  للمشاركة 
بطولة  او   2018 سنة  روسيا 
العالم يف قطر سنة 2022. كما 
ويدخل  الحظ  يحالفه  ان  يتمنى 
يف  العاملية  األوروبية  النوادي 
عمر مبكر ليشارك يف اللعب مع 

العبني عامليني. 
تربطها  التي  »الهريالد«،  اسرة 
ايلي  البطل  بعائلة  أخوّة  عالقة 
جوزيف  الصديق  والده  وخاصة 
ايلي  للبطل  تتمنى   درويش، 
االنتصارات  من  املزيد  درويش 
االسرتالية والعاملية خاصة الشهر 
املتحدة  الواليات   يف  القادم  

كأس يتناوب عليه أفضل 100 العب لـ 100 عام
البطل اللبناني ايلي درويش  حيفر 

أمسه أفضل كرة قدم العب يف اسرتاليا

الالعب ابن الـ 5 سنوات أصبح نجما

النجم ايلي مع والده الصديق جوزيف درويشالنجم ايلي بني والديه وشقيقتيه

وتهنئ  وتهنئه  وكندا  األمريكية  
عائلته الكريمة يف كانربا اسرتاليا  

وضيعته التي يحبها ويحب أهلها 
جديدة  الحبيب  لبنان  يف  كثريا 

انفسنا   ونهنئ  بعلبك  الفاكهة 
أيضا بهذا الالعب اللبناني الخلوق 

مع  أيضا  نراه  ان  عسى  البطل 
املنتخب اللبناني  يوما ما. 

يسدد احدى الركالت

يسدد احدى الركالت

يف احدى املباراة احدى الكؤوس التي فاز بها

الكرة خلقت لرجليهمتألق دائما

النجم ايلي درويش اثر فوزه بكانغا كاب

بعض الجوائز وامليداليات
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة 
يف مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني 
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، 
أعاده اهلل باخلـري  واليمن والربكات 

على  الـجميع.
أضحى مبارك

Adha Mubarak

Bank of Sydney Ltd ABN 44093488 629 AFSL & Australian Credit Licence Number 243 444. 

1300 888 700                        banksyd.com.au

كل عام وأنتم بخير

  تتقدم أسرة بنك سيدني بأخلص التهاني وأطيب التمنيات 

 من عمالء المصرف الكرام والجالية االسالمية والعربية

  بمناسبة عيد ا�ضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

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

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

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

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

مناقيش ع الصاج



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

معجزة النقل التلفزيوني 
حتققت بـ

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au
 Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au - Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

ألول مرة يف تاريخ اجلالية العربية يف اسرتاليا:
اجلهاز جماناً - الرتكيب جماناً - التوصيل بالربيد جمانًا

معاملتنا هي األفضل

من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

أكثر من 400 قناة تنقل 
العامل اىل شاشاتكم 

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

العرض الثالثالعرض الثانيالعرض األول

9،95 دوالرًا
شهريا

99 دوالرًا
سنويا

249 دوالرًا
ملدة 3 سنوات
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