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رئـيس بلـدية بانـكستاون كـال عـصفور لـ »الـهريالد«:
تتمتع البلدية بكل املواصفات املطلوبة للبقاء على حاهلا وعدم االندماج لكن احلكومة تصر على دجمها
هناك إعادة تصنيف لألراضي وخاصة يف الوسط التجاري الستيعاب التزايد السكاني يف السنوات املقبلة

* نعلم انك كنت رئيسا لبلدية 
بانكستاون عدة مرات، ففي اي 

سنوات شغلت هذا املنصب؟
- استلمت رئاسة البلدية ثالث 
دورات وذلك يف أعوام 2011 - 
2012 و 2012 - 2013 و 2013 
الرئاسة  - 2014.. اضافة اىل 

احلالية لعام 2015 - 2016.
ماذا  السنوات  تلك  خالل   *

حققت لسكان املنطقة؟
العديد  آنذاك  البلدية  حققت   -
غري  واالجنازات  املشاريع  من 
املكتبة  مشروع  كان  اهمها  ان 
واملعلومات  املعرفة  ومركز 
 23 حواىل  كلفته  كانت  الذي 
يتمتع هذا  مليون دوالر، حيث 
املركز بكل املواصفات البيئية 

والتقنية.
واجلدير بالذكر ان اعداد مرتادي 
املكتبة يف تزايد مستمر وكذلك 
املعلومات  مركز  مرتادي  اعداد 
يعرضون  الذين  واالشخاص 
ويعقدون  الفنية  اعماهلم 
املسرح  صالة  يف  اجتماعاتهم 

يف تزايد مستمر.
املسرح  استعمال  هل   *

جماني؟
ينبغي  معني  رسم  هناك  -ال، 
املركز  استعمال  بدل  دفعه 
املوسيقية  اآلالت  واستخدام 
واالضاءة وكل التسهيالت ذات 

املواصفات العالية.
على  اليت  املشاريع  هي  ما   *
للدورة  البلدية  اعمال  جدول 
 -  2015 للعام  اي  احلالية 

2016؟
التحديات  من  العديد  هناك   -
عملية  مقدمتها  يف  تأتي 
ان  فمع  البلديات..  دمج 
تستويف  بانكستاون  بلدية 
للبقاء  املطلوبة  الشروط  كل 
خاصة  هي،  كما  واالستمرار 

جلهة التعداد السكاني والوضع 
البلدية  عجز  ان  حيث  املالي 
خالل  تسديده  وبامكاننا  ضئيل 
عامني، غري ان حكومة الوالية ما 
زالت تضع شروطا صعبة لتبقى 
دمج  دون  حاهلا  على  البلدية 
لتلبية  علينا  لزاما  يصبح  حيث 
ضريبة  رفع  احلكومة  شروط 
االرض على املساكن مبعدل 10 

يف املئة ملدة مخس سنوات.
مع  مثال  الدمج  قبلنا  اذا  ولكن 
لرفع  حاجة  فال  كانرتبري  بلدية 

ضريبة االرض 10 يف املئة.
وقد تلقيت رسالة من احلكومة، 
االسبوع  من  االربعاء  يوم 
اجلاري،   11 يف  اي  املاضي 
بالدمج  نقبل  مل  اذا  انه  تقول 
بلدية كانرتبري فانه ستتم  مع 

اقالة عمدة البلدية.
سكان  غالبية  ان  ومع 
بانكستاون وضواحيها ال زالت 
بلدية  اي  مع  الدمج  ترفض 
نفعل  مل  اذا  ولكن  اخرى، 
كنرتبري  بلدية  وقبلت  ذلك 
بانكستاون  بلدية  فان  بالدمج 
دوالر  مليون   25 ختسر  سوف 
واذا   الوالية.  حكومة  من 
ستعني  فانها  احلكومة  اقالتنا 
»مصفًّ )مصفي( حسابات« 
يف  وهذا،   Administrator اي 
حال تعيينه، سيصغي للحكومة 
يعين  مما  للمجتمع،  وليس 
القدرة  للحكومة  ستكون  انه 
وتقليص  املوظفني  اقالة  على 
األصول  وبيع  اخلدمات 
للبلدية  التابعة  واملمتلكات 
البلدية  على  كارثة  وهذه 

وكذلك منطقة بانكستاون.
سيحدث  عما  النظر  وبغض 
فاننا حباجة اآلن ألن تكون لنا 
رسم  على  والقدرة  االمكانية 
انتخابنا  جرى  لقد  املستقبل. 

اقالتنا  متت  واذا  دميوقراطيا 
فان جهة أخرى سرتسم مستقبل 

بلدية بانكستاون ومنطقتها.
 Crane هناك حواىل 15 رافعة *
ويتضاعف  ليفربول  يف  تعمل 
هذا العدد يف باراماتا الستيعاب 
السنوات  يف  السكاني  التزايد 
بلدية  ستفعل  فماذا  املقبلة، 

بانكستاون؟
- من املتوقع ان يزداد سكان 
السنوات  يف  بانكستاون 
العشرين املقبلة حواىل 22 ألف 
نسمة وهذا يضع امامنا الكثري 
ارى يف  وكذلك  التحديات  من 
تصبح  ان  واريد  فرصة  ذلك 

بانكستاون مركزا اقليميا.
وليفربول  باراماتا  ارى  انين 
للنمو  وتستعدان  تتأهبان 
نبدأ  لن  حال  ويف  املستقبلي، 
فاننا  للمستقبل  بالتخطيط 
عن  متخلفني  أنفسنا  سنجد 
التمويل  وسوف خنسر  الركب، 
املهمة  التحتية  للبنى  احلكومي 
ونفقد اآلالف من فرص العمل 

ملصلحة مناطق اخرى.
وقد ادركت حكومة الوالية ذلك 
ميرتو  خلط  خطط  عن  واعلنت 
 )Sydney Metro Line( سيدني
عام  تشغيله  يبدأ  عندما  الذي 
2024 سيقلص اوقات السفر 
بشكل ملحوظ لآلالف من سكان 
بانكستاون الذين يذهبون اىل 

املدينة للعمل يوميا.
أصغت  قوية  ضغوط  وبعد 
وادركت  النهاية  يف  احلكومة 
 Stacey( سرتيت  ستايسي  ان 
حتديث  اىل  حباجة   )Street
فوق  خطوط  وبناء  وتوسيع 

هيوم هاي واي.
املشاريع  هذه  تنجز  وعندما 
اقتصادي  تأثري  هلا  فسيكون 
واجتماعي كبري جدا على مدينتنا 

الطريق الن  اننا على  ويضمن 
نصبح مركزا اقليميا.

على كل حال هذا ليس كافيا، 
الضرورية،  التحتية  فالبنى 
مثل املدارس واملستشفيات، 
من  جزءا  تكون  الن  حباجة 
االسرتاتيجية احلكومية، وليس 

هناك من ذكر هلا حتى اآلن.
الوظائف  لنمو  التخطيط  وجيب 
حمليا وايضا فاننا نرى احلكومة 

ال حترك ساكنا حيال ذلك.
وسوف تقدم بلدية بانكستاون 
اقرتاحا حبدود 22 اجلاري )غدا( 
كحد أقصى خلط ميرتو سيدني 
واشجعهم  السكان  وادعو 
ويرفعوا  كلمة  هلم  لتكون 

صوتهم ايضا.
والعمل  النقاش  وسأواصل 
لتحسني البنية التحتية والتأكيد 
من عدم ختلف بانكستاون عن 

ركب التطور.
ازدياد  العام  هذا  نالحظ   *
اسرتاليا  يف  املنزلي،  العنف 
وكذلك يف جمتمع بانكستاون، 

فماذا ستفعلون حيال ذلك؟
- بالفعل ان من دواعي قلقنا 
على  ونعمل  املنزلي  العنف 
يف  الرجال  ان  من  التأكد 
يدركون  بانكستاون  جمتمع 
بالعائالت  يلحق  الذي  الضرر 
واجملتمع بسبب العنف املنزلي 
النساء  حبق  ميارسونه   الذي 
مصممون  وحنن  واالطفال، 
على وضع حد، ما أمكن، لذلك 
نفسه  الوقت  ويف  وحماربته 
حول  اجملتمع  وتثقيف  تعليم 

خماطر العنف املنزلي ملنعه.
االعمال  جدول  على  هل   *
تصنيف  العادة  احتمال  اي 

االراضي؟
اعادة  عملية  هناك  بالطبع،   -
مركز  يف  وخاصة  تصنيف 

يتحلى  رئيسا  بانكستاون  بلدية  عرفت  قلما 
كذلك  االنسانية،  واملزايا  العملية  باملواصفات 
قلما عرفت رئيسا يتمتع بدعم اعضاء البلدية من 
السيد  الحالي  البلدية  الرئيسني كرئيس  الحزبني 
يف  املنصب  هذا  وشغل  سبق  الذي  عصفور  كال 
 2013  -  2012  ،2012  -  2011 االعوام 

و2013 - 2014.
من  العديد  البلدية  شهدت  االعوام  تلك  وخالل 
رأسها مشروع  وعلى  املهمة  واالنجازات  املشاريع 
بلغت  الذي  واملعلومات  املعرفة  املكتبة ومركز  بناء 

كلفته حوال 23 مليون دوالر.
ويقول السيد عصفور ان هناك ثالثة تحديات على 
عملية  وهي  الحالية  للدورة  البلدية  أعمال  جدول 
والعنف  املستقبل  أجل  من  البناء  البلديات،  دمج 

املنزلي.
الدمج،  عملية  على  الضوء  من  املزيد  وإللقاء 
السكاني  التزايد  الستيعاب  والبناء  التخطيط 
وخاصة لناحية اعادة تصنيف االراضي يف السنوات 
املنزلي  العنف  وقف  وكذلك  املقبلة  العشرين 

بانكستاون التجاري الستيعاب 
املزيد من السكان يف السنوات 
وحنن  املقبلة،  العشرين 
بانكستاون  جملتمع  سنصغي 
ونستمع  خططنا  على  ونطلعه 

آلرائه ونناقشها.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
-انين اعاهد سكان بانكستاون 

افعل  سأبقى  كنت  كما  بانين 
األفضل هلم وللمنطقة وأطلب 
اقرتاحات  لديه  من  كل  من 
البلدية  عمل  تطوير  بشأن 
كما  عليها،  اطالعنا  واملنطقة 
صوته  يرفع  ان  منه  نطلب 
ملا  الدمج  عملية  ضد  عاليا 
انعكاسات سلبية على  هلا من 

بانكستاون ومنطقتها.

حاوره أنطونيوس بو رزق

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور

الزميل أنطونيوس بو رزق والسيد كال عصفور

قصدت »الهريالد« مكتب رئيس البلدية السيد كال عصفور وكان 
لها معه هذا الحوار:
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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

جملس األمن: الفراغ 18 شهراً تهديد للبنان حلُّ أزمة النفايات بعد عطلة االستقالل
كنعان زار معراب موفدا من عون: سننسق مع القوات لبلورة رؤية مشرتكة حول قانون االنتخاب

زار، أمس االول، امني سر 
»التغيري واالصالح«  تكتل 
كنعان  ابراهيم  النائب 
التكتل  رئيس  من  موفدا 
النائب العماد ميشال عون 
معراب، حيث التقى رئيس 
اللبنانية«  »القوات  حزب 
مدار  على  جعجع  مسري 
يف  ساعة،  ونصف  ساعة 
حضور رئيس جهاز االعالم 
»القوات«  يف  والتواصل 

ملحم الرياشي.
كنعان:  قال  اللقاء،  عقب 
»حبثت والدكتور جعجع يف 
التشريعية،  اجللسة  نتائج 
على  رافقها  ما  سيما  ال 
الصعيد الوطين. وقد أثبتنا 
األولويات  جنمع  عندما  أنه 
وتكون لدينا رؤية مشرتكة 

اليوم،  االنتاج.  نستطيع 
لبنان حتصن ماليا بالنسبة 
كانت  اليت  القوانني  إىل 

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
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باريس ال تستبعد اعتداءات بأسلحة 
»كيماوية أو بيولوجية«

الداخلية  وزارة  أعلنت 
توقيف  أمس  الكويتية 
»شبكة  يف  أعضاء  ستة 
عشرة  تضم  متطرفة« 
بتمويل  اتهمتهم  أشخاص، 
وتزويده  »داعش«  تنظيم 

أسلحة، بينها صواريخ، عرب 
تركيا.

بيان  يف  الوزارة  وقالت 
نقلته وكالة األنباء الكويتية 
تضم  اخللية  إن  الرمسية، 
مخسة سوريني واسرتاليني 

الكويت توقف خلية متّول »داعش« وتسلّحه

التتمة صفحة  31

مّلح رئيس الوزراء الفرنسي 
مانوييل فالس اىل احتمال 
ارهابية  اعتداءات  شن 
كيماوية  أسلحة  باستخدام 
»حرب  ضمن  بيولوجية  أو 
جديدة تضرب صميم احلياة 
بدافع  للفرنسيني  اليومية 
يف  ووصف  ترهيبهم«. 
الربملان  أمام  ألقاها  كلمة 
الطوارئ  حال  مدد  الذي 
أسبوع  بعد  أشهر،   3 ملدة 
اليت  باريس  اعتداءات  من 
حصدت 129 قتياًل، »احلرب 

»مربجمة  بأنها  اجلديدة« 
جيش  قبل  من  هلا  ومعد 
من اجملرمني، وجديدها هو 
األساليب املستخدمة للقتل 

اليت تتطور دائمًا«.
األمريكي  الرئيس  وحتدث 
مع  هاتفيًا  أوباما  باراك 
فرنسوا  الفرنسي  نظريه 
التحقيقات  عن  هوالند 
االعتداءات،  يف  اجلارية 
ال  الذي  »التزامهما  وكررا 
داعش  بإضعاف  يتزعزع 

جعجع مستقبال كنعان بحضور رياشي

اللبنانية  املصارف  تقلق 
خلق  حبيث  والعاملية، 
يف  جديدة  دينامية  لبنان 

السلطة.  تكوين  مسألة 
فنحن نريد قانون انتخابات 
بدأت  واليوم  جديدا، 
اجمللس  يف  عمل  ورشة 
اليت مت  اللجنة  مع  النيابي 
وبالتالي،  حوهلا.  االتفاق 
احرتام  اىل  أن نصل  جيب 

ولبنانيًا  وكويتيًا  اثنني 
صور  ونشرت  ومصريًا، 
إضافة  املوقوفني،  الستة 
إىل صور لبعض األسلحة. 
وأضاف البيان: »مت ضبط 

وللشراكة  للدستور  كامل 
إقرار  خالل  من  الوطنية 
قانون جديد، فهذا مطلب 
األفرقاء  وطين يشمل كل 
اللبنانيني وال يعترب رحبا أو 
اآلخر،  على  لفريق  خسارة 
األمر الذي كان جيب فعله 

منذ زمن«.
القوانني  »كل  أضاف: 
األخرى من قانون البلديات 
واستعادة اجلنسية هي خلري 

اخلارجية  وزيرة  أكدت 
السابقة  األمريكية 
واملرشحة األبرز يف السباق 
لالنتخابات  الدميوقراطي 
الرئاسية األمريكية هيالري 
أن  االول،  أمس  كلينتون 
السعودية  العربية  اململكة 

إيران  حماربة  على  تركز 
أذرعها،  من  تدعمهم  ومن 
يف  وغريهم  احلوثيني  أي 
»املد  أن  معتربة  اليمن«، 
إىل  طهران  من  اإليراني 
هو  دمشق«  إىل  بغداد 
نبحثها  أن  جيب  »مسألة 

مع حلفائنا« يف إطار جهود 
حماربة تنظيم »داعش«.

أول  يف  كلينتون  وقالت 
اعتداءات  منذ  هلا  خطاب 
املاضي،  األسبوع  باريس 
إن »على الواليات املتحدة 

كلينتون تعترب أن السعودية حتارب »أذرع إيران« يف اليمن

التتمة صفحة  31
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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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

إجتمع وزير الصحة العامة وائل 
أبو فاعور يف مكتبه يف وزارة 
األقضية  أطباء  مع  الصحة، 
عقد  ثم  اللبنانية.  املناطق  يف 
مؤمترا صحافيا إستهله باحلديث 
سالمة  قانون  إقرار  أهمية  عن 
الغذاء، مؤكدا أنه »ال يهدف إال 

إىل خدمة املواطن اللبناني«.
تكون  ألن  األوان  »آن  وقال: 
تطرح  سياسية  خميلة  لدينا 
واألفكار  الوطنية  القوانني 
بني  جيمع  وما  الوطنية 
يفرقهم.  ما  وليس  اللبنانيني 
يفيد  الغذاء  سالمة  قانون  إن 
كل املواطنني من كل الطوائف 
واملناطق واألحزاب واملشارب، 
متمنيا أن يكون هذا هو النموذج 
كسياسيني  إليه  نسعى  الذي 
للقوانني  والتقدير  اإلحرتام  مع 
األخرى اليت تعرب رمبا عن هواجس 
حمقة، إمنا يبقى اهلاجس األهم 
واألكرب هو اهلاجس الذي جيمع 

كل اللبنانيني«.
إىل  بالشكر  فاعور  أبو  وتوجه 
واملفتشني  األقضية  أطباء 
الذين  الصحيني  واملراقبني 
من  الصحة  وزارة  استطاعت 
عام  مدى  على  جهودهم  خالل 
الدولة  أن  تثبت  أن  كامل، 
عندما حتزم أمرها حتقق الكثري«. 
سالمة  محلة  »أثبتت  وقال: 
الكثري  وحققت  ذلك،  الغذاء 
مستوى  رفع  يف  وأسهمت 
سالمة وصحة املواطن اللبناني. 
كما استطاعت احلملة أن تكشف 

 أبو فاعور أطلق محلة إقفال مراكز التغذية والنظارات غري املرخصة: قانون سالمة الغذاء إجناز لكل املواطنني
الكثري من الشوائب يف حياتنا 

الصحية«.
وأكد أن »القانون سينقل صحة 
املواطن اللبناني من مرحلة إىل 
أخرى«، الفتا اىل أن »النصف 
سيكون  املعركة  من  الثاني 
التطبيقية  املراسيم  يف صدور 
وزارة  باشرت  وقد  للقانون 
ذلك«،  على  العمل  الصحة يف 
املراسيم  هذه  صدور  متمنيا 
قريبا«. وقال: »بذلك نكون قد 
حققنا باحلد األدنى إجنازا فعليا 

لكل املواطنني اللبنانيني«.
العامة إىل  الصحة  وأشار وزير 
األقضية  أطباء  مع  اإلجتماع  أن 
»تناول إستكمال خطوات وزارة 
الصحة اليت تتجاوز سالمة الغذاء 
الطبية  القطاعات  إصالح  إىل 
بالوزارة  املرتبطة  والصحية 
وحماربة الفساد فيها«. وأعلن 
مراكز  تنقية  محلة  »بدء  عن 
يف  كالفطر  املنتشرة  التغذية 
علمت  واليت  اللبنانية،  املناطق 
وزارة الصحة أن عددا من هذه 
املراكز ال ميلك املسؤولون عنها 

رخصة وإذن مزاولة مهنة«.
أن  إىل  فاعور  أبو  ولفت 
املراكز  هذه  يقصد  »املواطن 
سبب  ألي  أو  وزنه  إلنقاص 
إذا  يعرف  أن  دون  من  آخر، 
كان املسؤول عن املركز جمازا 
أم ال، أو إذا كان املركز مرخصا 
أم ال. كما أن مسؤولي املركز 
السجل  باحلد األدنى  ال ميلكون 
لتحديد  املواطن  هلذا  الطيب 

من  يتناوله  أن  ميكنه  الذي  ما 
طعام وما الذي عليه جتنبه«.

تقوم  اليت  التجارة  عن  وحتدث 
خالل  »من  املراكز  هذه  بها 
إرسال الطعام إىل منزل الزبائن 
الذين يدفعون لقاء ذلك مبالغ 

خيالية!«.
وقال: »إن املسؤولية يف هذا 
بل  املواطن  على  تقع  ال  األمر 
على الدولة وحتديدا على وزارة 
الوزارة  سجالت  إن  الصحة. 
ترخيصا   1267 هناك  أن  تظهر 
علم  مهنة  ملزاولة  ممنوحا 
التغذية وتنظيم وجبات، فيما ال 
نعرف شيئا عن العدد الكبري من 
املراكز املنتشرة يف املناطق«.

أن  على  فاعور  أبو  وشدد 
»املعيار األساسي األول يرتبط 
للمسؤول  يكون  أن  بوجوب 
أو  لبنانية،  شهادة  املركز  عن 
من  ومصدقة  معدلة  شهادة 
وزارة الرتبية يف حال كانت من 
املعين  للشخص  ليحق  اخلارج، 

مزاولة املهنة«.
وقال: »إن أي مركز ليس فيه 
مزاولة  إذن  على  حائز  شخص 
فورا  إقفاله  سيتم  املهنة 
املنطقي  غري  من  أنه  باعتبار 
تأمني  بهدف  مهل  إعطاء 
احلصول على شهادة، يف وقت 
يقع ضرر صحي على املواطنني 

اللبنانيني«.
وأعلن وزير الصحة عن اصداره 
قرارا يف هذا اجملال مينع مبوجبه 
التغذية  علم  مهنة  »ممارسة 

شخص  ألي  الوجبات  وتنظيم 
مزاولة  إجازة  على  حائز  غري 
املهنة من وزارة الصحة العامة 
 ،623 القانون  أحكام  وفق 
حبيث   ،2004/11/20 تاريخ 
لتطبيق  املخالفون  يتعرض 
من  و15   14 املادتني  أحكام 

القانون«.
األقضية  أطباء  »على  أن  وأكد 
خصوصا يف املدن حيث تنتشر 
هذه املراكز، البدء بتطبيق هذا 
إقفال  سيتم  حبيث  القانون، 
املراكز غري املستوفية للشروط 

بشكل فوري«.
بيع  مراكز  موضوع  تناول  ثم 
املرخصة  غري  الطبية  النظارات 
والعدسات الالصقة، مشريا إىل 
أيضا  األقضية  أطباء  »على  أن 
تنظيم  عدم  ألن  بإقفاهلا  البدء 
خماطر  إىل  سيؤدي  األمر  هذا 
اللبناني«.  املواطن  صحة  على 
وقال: »ابتداء من 2015/11/29 
غري  املراكز  إقفال  سيتم 

مبا  أسوة  للشروط  املستوفية 
مت إقفاله من مؤسسات غذائية 
تستويف  ال  وصحية  وطبية 

الشروط«.

أسئلة

إنتقد  استفسارات،  على  وردا 
ماكينات  »تأجري  فاعور  أبو 
إىل  مكان  من  ونقلها  الاليزر 
آخر، وإىل املنازل«، مؤكدا أن 
هذه  متابعة  وتتم  ممنوع  »هذا 

املخالفة«.
ويف ملف املراقبني الصحيني، 
استعانت  »الوزارة  أن  أوضح 
بعدد من املراقبني مبوجب عقود 
مع اليونيسف«، وقال إنه طلب 
»املوافقة  الوزراء  جملس  من 
على 85 مراقبا صحيا جديدا«، 
حيتاج  القطاع  »هذا  أن  مؤكدا 
صحي  مراقب   400 حواىل  إىل 
وستعمل  اللبنانية  املناطق  يف 
العدد،  استكمال  على  الوزارة 

علما أنه بات حاليا يف األقضية 
من  األدنى  باحلد  يقوم  من 
الواجبات، إمنا جيب العمل على 

استكمال كادر الوزارة«.
النفايات،  أزمة  استمرار  وحول 
أزمة  »إن  فاعور:  أبو  قال 
كبري«.  صحي  إخفاق  النفايات 
وأمل أن تكون »قد بذلت كل 
ضمن  من  املمكنة«  اجلهود 
ينتمي  الذي  السياسي  الفريق 
إليه ومن ضمن واجباته كوزير 
من  احلد  أجل  »من  للصحة، 
األزمة والتخفيف من األضرار«.

وقال: »إن األضرار كانت أكرب 
قبل  النفايات  أزمة  حصلت  لو 
قد  الصحة  وزارة  تكون  أن 

خاضت محلة سالمة الغذاء«.
»اإلجراءات  أن  إىل  وأشار 
التخفيف  يف  ساهمت  املتخذة 
من السلبيات، رغم أن ذلك ال 
السياسيني  مجيع  كما  يعفيين 
ال  إخفاقا  أخفق  الكل  أن  من 

مثيل له يف أزمة النفايات!«.
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 استقبل رئيس جملس الوزراء 
االول  امس  ظهر  سالم  متام 
الكبري  السراي  يف  اخلميس 
الرئيس ميشال سليمان الذي 
قال بعد اللقاء: »كانت مناسبة 
يف  الساعة  مواضيع  ملناقشة 
والشد  كثرية،  وهي  لبنان، 
على يد الرئيس سالم وتهنئته 
يف الدرجة األوىل باألداء األمين 
لألجهزة األمنية ألنه ينسق بني 
ومكافحة  األمن  لفرض  القوى 
النقطة  هذه  ويف  اإلرهاب، 
يف  اإلسراع  ايضا  منه  طلبت 
الوزراء،  جمللس  جلسات  عقد 
بل  للنفايات  فقط  ليس 
ألنها  األخرى،  احلياتية  لألمور 
وحده  يستطيع  وال  مهم  شأن 
عقد اجللسات. جيب أن يكون 
األطراف  من  جتاوب  هنالك 
لعقد هذه اجللسات، ولكن اذا 
كان هناك إصرار على مقاطعة 

اجللسات فليكن«.
املوضوع  »إن  وأضاف: 
األساسي هو كارثة مثل الكارثة 
األمنية اليت حصلت وأدت اىل 
شهيدا  مخسني  حنو  سقوط 
وعدد من اجلرحى يفوق املئة، 
يستأهل  ال  األمر  هذا  فهل 
اجتماع اجلميع؟ وقد طلب كل 
األطراف ومكونات احلكومة من 
ففي  اإلجتماع.  الرئيس سالم 
األمر  هذا  مثل  حدوث  حال 
يف أي موقع، سواء يف هيئة 
عائلة،  أو  عشرية  أو  كشفية 

 سليمان من السراي: املطلوب أن جيتمع جملس الوزراء

Saturday 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

تقفل مكاتب قنصلية لبنان العامة يف سيدني يوم االثنني 
يف 23 - 11 - 2015 ملناسبة »ذكرى االستقالل«.

قنصل لبنان العام قي سيدني
جورج البيطار غانم

قنصلية لبنان العامة - سيدني
اعالن

كبرية  مصيبة  حتصل  عندما 
اجلميع  على  أمتنى  جيتمعون. 
احلكومة  رئيس  يطلبوا من  ان 

اإلجتماع كمجلس وزراء«.
موضوع  يف  »أما  وتابع: 
النفايات فهو امتحان كبري لنا 
لسوء إدارة شؤوننا السياسية. 
فنحن  عيب،  هذا  احلقيقة  يف 
كنا نصدر احلرف واليوم نفكر 
وأمتنى  النفايات،  تصدير  يف 
يكون  أن  التصدير  حصل  إذا 
إجياد  حتى  قصرية  لفرتة 
احللول، وهذه احللول موجودة 
فإذا  اإلدارية،  الالمركزية  يف 
مل نتمكن يوما من القيام بإمناء 
األقل  على  لبنان  يف  متوازن 
ولتتول  الضرر،  توزيع  علينا 
ريثما  األمر  هذا  الالمركزية 
يف  لبريوت  شيء  تأمني  يتم 
املستقبل وإجياد حل موقت من 

اآلن اىل حينه يف حماولة توزيع 
النفايات على كل األقضية«.

أيضا موضوع  »ناقشنا  وقال: 
يشكل  أصبح  الذي  اإلرهاب 
على  فقط  ليس  كبريا  خطرا 
الدول،  كل  على  بل  لبنان 
وتفكر  اخلطر  تعي  جعلها  مما 
جيب  وحنن  سياسي،  حل  يف 
احلل  هلذا  جاهزين  نكون  ان 
كثريا  نادينا  حنن  السياسي، 
أيضا  ونادينا  احلل  هذا  يف 
كثريا باقتالع داعش وأنا كنت 
التقي  كنت  الذين  مع  حتدثت 
بهم وحتديدا الرئيس الفرنسي 
الدول  أن  هوالند  فرنسوا 
عن  املسؤولة  هي  اخلمس 
جملس  داخل  العام  اإلنتظام 
ولدت  دولة  فهناك  األمن، 
األراضي  من  وأخذت مساحات 
أن  تفكر  ورمبا  دولتني  من 

تأخذ من دولة ثالثة. ففي هذه 
احلال ماذا يفعل جملس األمن؟ 
جيب  كان  متفرجا؟  يبقى  هل 
عليه أن يتخذ إجراء إلقتالع هذه 
كنا  آخر  موقع  ويف  الظاهرة. 
سياسي  حل  عن  إحبثوا  نقول 
ان  أعتقد  اليوم  سوريا،  يف 
املوضوعني يتم التفكري فيهما 
بشكل جدي وبدأت احملادثات، 
جاهزا  يكون  أن  جيب  ولبنان 
واإلنتباه  السياسي  احلل  هلذا 
هذا  قلب  يف  مصاحله  اىل 
مرتبطة  أمور  له  والذي  احلل 
احلدود  كرتسيم  سوريا  مع 
الالجئني.  وعودة  اللبنانية 
وجيب ان نكون كحكومة جاهزة 
وواعية ديبلوماسيا ودوليا هلذا 
بإيصال  أقوم  وأنا  املوضوع. 
كلما  بتفاصيلها  الرسالة  هذه 

سنحت لي الفرصة«.
اىل  وجهت  »لقد  وختم: 
الرئيس سالم دعوة للمشاركة 
يف السادس من شهر كانون 
األول املقبل يف مؤمتر اإلعالن 
للقاء  الوطنية  »الوثيقة  عن 
عن  تعرب  وهي  اجلمهورية«، 
أقوم  الذي  السياسي  النشاط 
اجلمهورية  أسس  لدعم  به 

اللبنانية.

فنيش

الدولة  وزير  سالم  والتقى 
حممد  النواب  جملس  لشؤون 
األوضاع  وتناوال  فنيش 

العامة.

النواب  استقبل رئيس جملس 
االول  امس  ظهر  بري  نبيه 
التينة،  عني  يف  اخلميس 
لبنان  يف  الربيطاني  السفري 
حضور  يف  شورتر،  هيوغو 
علي  االعالمي  املستشار 

محدان.
اىل  الربيطاني  السفري  ونقل 
الرئيس بري رسالة من رئيس 
دايفيد  الربيطانية  احلكومة 
عن  فيها  اعرب  كامريون 
بشهداء  وتعازيه  »استنكاره 
التفجريين االرهابيني يف برج 
الوحدة  »روح  وحيا  الرباجنة«، 
الوطنية اليت ابداها اللبنانيون 
جتاه  كافة  السياسية  والقوى 

هذه اجلرمية وهذا املصاب«.
احلوار  »دعم  التأكيد  وجدد 
بري«،  الرئيس  يقوده  الذي 
منوها »بعودة العمل التشريعي 
للمجلس النيابي«، وآمال يف ان 
خرق  اىل  اللحظة  هذه  »تؤدي 

 بري تلقى رسالة تعزية بريطانية بشهداء تفجريي برج الرباجنة

كامريون حيا الروح الوطنية: خلرق 
على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية

انتخاب  صعيد  على  خصوصا 
رئيس اجلمهورية«.

الرئيس  أبرق  ثانية،  جهة  من 
اجمللس  رئيسة  اىل  بري 
دولة  يف  االحتادي  الوطين 
املتحدة  العربية  االمارات 
مهنئا  القبيسي  عبداهلل  امل 

بانتخابها رئيسة لالحتاد.
رئيسة  من  برقية  وتلقى 
الروسي  االحتادي  اجمللس 
 Valintina ماتفينكو  فالنتينا 
عن  فيها  اعربت   Matvienko
بشهداء  وتعزيتها  استنكارها 
التفجريين االرهابيني يف برج 

الرباجنة.
من  مماثلة  برقية  تلقى  كما 
رئيس جملس النواب البلجيكي 

اندريه فالهو.
واستقبل السيدة مرييام سكاف 
مواساتها  على  شكرته  اليت 
السابق  الوزير  بوفاة  والعائلة 

الياس سكاف .

بري مستقبال شورترسالم مستقبال سليمان يف السراي

 اعترب الشيخ عفيف النابلسي 
»جتمع  من  وفدا  لقائه  خالل 
برئاسة  املسلمني«  العلماء 
الشيخ  اإلدارية  اهليئة  رئيس 
حسان عبد اهلل »أن املسؤولية 
تزداد يوما بعد يوم على كل 
املسلمني يف ما خيص تقديم 
دينهم  عن  أصيلة  صورة 
شوهت  بعدما  وثقافتهم 
صورة  املتطرفة  اجلماعات 
يقرن  بات  حتى  اإلسالم 

بالتوحش والدموية«.
جتميع  إعادة  »علينا  أضاف: 
وجه  وشيعة يف  طاقاتنا سنة 
يريد  اليت  املذهبية  الفتنة 
االعداء من خالهلا تبديد جهودنا 
ومتزيق  قوانا  واستنزاف 
لنعود  عصبياتنا  وإبراز  بلداننا 
وأمم  متصارعة  جاهلية  قبائل 

متناحرة«.
علماء  »على  النابلسي:  وتابع 
املزيد  يبذلوا  أن  املسلمني 
الفكر  دعم  يف  اجلهد  من 
مرتبط  وجودنا  ألن  املقاوم 
فما  الفكر.  وهذا  اخليار  بهذا 
والعراق  سوريا  يف  حيصل 
يف  يصب  وفلسطني  واليمن 
إطار اجتثاث املقاومة من روح 
واإلسالمية  العربية  الشعوب 
مكان  إىل  اجلهود  وتوجيه 
من فنت  ما حيصل  فهل  آخر، 
أنفسهم  العرب  بني  وتقاتل 

وبني املسلمني أنفسهم ببعيد 
اليت تريد  عن هذه املخططات 
النيل من كل إنسان مقاوم«.

الزين
من جهته أكد الشيخ أمحد الزين 
»أن مدينة صيدا ستبقى رائدة 
وداعمة  اإلسالمية  الوحدة  يف 
للمقاومة ومساندتها وتأكيدها 
معتربا  الفلسطينية«،  للقضية 

أن »ما جرى يف امللعب البلدي 
إقامة  أثناء  مؤخرا  املدينة  يف 
هي  إمنا  القدم،  لكرة  مباراة 
ومن  فتية  من  ظهرت  فتنة 
أعمال صبيانية ترفضها صيدا 
ويرفضها  اجلنوب  ويرفضها 
وهي  املسلمني  العلماء  جتمع 
املقاوم  املدينة  خلط  منافية 

وللوحدة اإلسالمية«.

النابلسي وجتمع العلماء: لتجميع الطاقات يف وجه الفتنة املذهبية
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

لتيار  االعالمي  املكتب  اعلن   
ان  اليوم،  بيان  »املردة«، يف 
تتناقل  االعالم  وسائل  بعض 
خربا عن لقاء مرتقب بني رئيس 
سليمان  النائب  »املرده«  تيار 

فرجنية والرئيس سعد احلريري 
يف باريس. لذا يوضح املكتب 
االعالمي للمرده ان ال صحة هلذا 
لباريس  فرجنية  وزيارة  اخلرب 

اجتماعية فقط«.

املردة: زيارة فرجنية لباريس اجتماعية 
وال صحة للقاء مع احلريري

أشار عضو كتلة املستقبل مسري 
اذاعة  اىل  حديث  يف  اجلسر 
»ان  إىل  الشعب«،  »صوت 
واملداهمات  األمنية  االجراءات 
األمنية  القوى  بها  تقوم  اليت 
يتلقاها  الشمال  منطقة  يف 
»ان  موضحا  بارتياح«،  الناس 
القبض  ألقي  الذين  معظم 
عليهم مرتبطون بأحزاب خارجية 
وان  املنطقة،  من  وليسوا 
لبعض  االرهابية  القوى  جتنيد 
الناس ليس صعبا حيث تعتمد 
استغالل  على  التنظيمات  تلك 
واملادي  النفسي  الوضع 
»أن  الفتااىل  جتندهم«،  ملن 
حاضنة  بيئة  ليست  طرابلس 

لالرهاب«.
التسوية  مفتاح  »أن  أكد  كما 
هو  األزمات  وحل  الشاملة 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
مشكلة  برزت  غيابه  يف  الذي 
االتفاق على آلية عمل احلكومة، 

النواب،  جملس  أيضا  وتعطل 
من  أي  قدرة  عدم  ظل  يف 
والرابع  آذار  من  الثامن  قوى 
نصاب  تأمني  على  منه  عشر 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
اىل  الذهاب  من  بد  ال  لذلك 
اجلمهورية  رئيس  حول  تسوية 
العتيد ال يكون حمسوبا على أي 

منهما«.
احلكومة  على  كان  »أنه  ورأى 
الدعوة جللسة اثر تفجريي برج 
الرباجنة، ومن ال حيضر اجللسة 
ولكن  مسؤوليته،  يتحمل 
الدعوة  تتم  مل  أنه  املؤسف 

اليها«.
الضرورة  تشريع  جلسة  وعن 
أقرته من قوانني لالنفاق  وما 
هذه  »ان  اعترب  االضايف، 
القوانني كان من املفرتض ان 
مشروع  عرب  احلكومة  من  تأتي 
عن طريق  وليس  عامة  موازنة 

اقرتاح قانون«.

 اجلسر: طرابلس ليست بيئة حاضنة 
لالرهاب وحل االزمات بانتخاب رئيس  أقام »حزب اهلل« احتفاال تأبينيا 

تكرميا ألحد عناصره مجيل حممد 
اإلمام  مركز  ملعب  يف  مليجي 
يف  املساكن  حملة  يف  اخلميين 
مدينة صور، يف حضور عدد من 
العلماء والفعاليات والشخصيات، 

وحشد من األهالي.
»الوفاء  كتلة  عضو  وألقى 
نواف  السيد  النائب  للمقاومة« 
»إننا  املوسوي كلمة جاء فيها: 
التحدي  قدر  على  وسنبقى  كنا 
مجعاء  لالنسانية  نقدم  بأن 
منوذجا خمتلفا عن منوذج اجلرمية 
يرتكبها  اليت  الرببرية  الوحشية 
التكفرييون، فباألمس كان لدينا 
يف الضاحية اجلنوبية 41 شهيدا 
وشهيدة، قتلوا بصورة متعمدة، 
واستهدفوا بذاتهم، ومل يقتلوا 
بشكل جانيب أثناء عملية عسكرية 
قتالية مشروعة، بل قتلوا ألنهم 
إن  وهذا  بالقتل،  مستهدفون 
دل على شيء، فإمنا يدل على 
واملمولني  املخططني  وحشية 
واملنفذين، فهل البطولة يف أن 
وتفتك  السالح  من  عزال  تهاجم 
ما  هي  البطولة  إن  بل  بهم، 
نفعله حنن وما فعلناه من قبل، 
والبطولة كانت عندما كان يذهب 
املوقع  إىل  اجملاهدون  إخواننا 
وهم  تلة،  أعلى  الصهيوني يف 
مكشوفون حتت الرصاص وحتت 
املوقع  يهامجون  ثم  القصف، 
احملصن، ويدمرونه ويسيطرون 

عليه، فهذه هي البطولة«.
وتابع: »أما يف ما يتعلق بشأننا 
أن  فينبغي  الداخلي،  السياسي 

نقول، إننا باألمس وعلى لسان 
اهلل  حلزب  العام  األمني  مساحة 
قمنا بإعطاء دفع معنوي وسياسي 
لبنان،  يف  الوطين  للحوار  كبري 
عنها  أعلن  اليت  املبادرة  وإن 
العام، هي نقطة  مساحة األمني 
السياسي  املسار  يف  فاصلة 
اللبناني، وما قبل هذه املبادرة 
لن يكون كما بعدها، ففي هذه 
املبادرة فرصة للقوى السياسية 
للشروع يف حبث جدي للتوصل 
األزمة  خترج  تفاهمات  إىل 
اإلقليمية،  قيودها  من  اللبنانية 
فال يعود لبنان مرتبطا باحلل يف 
سوريا أو العراق أو اليمن، بل 
يف  حلول  إىل  نصل  أن  ميكن 
لبنان مبعزل عما جيري يف تلك 
مساحته  عرض  وحني  البلدان، 
إىل  أشار  فإنه  املبادرة،  هذه 
موضوعات  هي  موضوعاتها  أن 
وقد  املواضيع،  لكل  شاملة 
مسعت من قال إن البحث ينبغي 
اجلمهورية،  برئاسة  يبدأ  أن 
ومبلء الشغور الذي حصل بفعل 
خلو سدة الرئاسة، فمن الطبيعي 
تبدأ  أن  السياسية  للعملية 
بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن 
االنتخاب  عملية  تكون  أن  على 
وشامل  كامل  تفاهم  من  جزءا 
فإذا  مجيعا،  املوضوعات  يطال 
مهمة،  اجلمهورية  رئاسة  كانت 
اليت  وهي كذلك، فإن احلكومة 
انتخاب  بعد  تتشكل  أن  ينبغي 
رئيس للجمهورية ال تقل أهمية 
عن انتخاب الرئيس إن مل تفقه 
التنفيذية  السلطة  ألن  أهمية، 

 املوسوي: مبادرة نصراهلل نقطة فاصلة يف املسار السياسي اللبناني
باتت بفعل اتفاق الطائف منوطة 
مبجلس الوزراء جمتمعا، وبالتالي 
فإن  مهما،  االنتخاب  كان  إذا 
أيضا،  مهم  احلكومة  تشكيل 
وكما تشكيل احلكومة مهم، فإن 
األهم من ذلك هو التوصل إىل 
اإلرادة  يعكس  انتخاب  قانون 
الدقيقة  والتوازنات  احلقيقية 
يعتمد  حبيث  اللبناني،  للناخب 
انتخاب  دوائر  االنتخابي  النظام 
تعرب حقيقة وبدقة عن اخليارات 
اللبناني، ال  السياسية للمواطن 
حيسم  انتخاب  بقانون  نأتي  أن 
االنتخابية،  العملية  نتائج  سلفا 
أنه  االنتخاب  قانون  أهمية  وإن 
التشريعية  السلطة  تولد  منه 
يف  املؤسسات  أم  هم  اليت 
لبنان، فإذا قام يف لبنان جملس 
نيابي يعرب عن اللبنانيني بشكل 
دقيق وحقيقي وسليم وصحيح، 
احتواء  باإلمكان  سيكون 
السياسية  املنازعات  تداعيات 
الدستورية،  املؤسسات  داخل 
يضطرب  شارع  عندنا  يعود  فال 
من  ذلك  إىل  ما  أو  يقفل،  أو 
كنا  اصطدامات  أو  احتجاجات 
حجمه  لديه  واحد  فكل  نراها، 
الذي يعرب عنه بدقة يف اجمللس 
النيابي  واجمللس  النيابي، 
السياسية،  العملية  يضبط 
برئيس  للحكومة،  الثقة  ويعطي 
قد  يكون  وبذلك  اجلمهورية، 
السياسي  النزاع  كل  أصبح 
يكون  وال  املؤسسات،  داخل 
من  اللبنانيني  عند  هناك خشية 
حرب  إىل  نزاع  أي  يتطور  أن 

أهلية«.
الكبرية اليت  وأكد »لوال احلكمة 
نتمتع بها، ملا كان لبنان على ما 
عليه اآلن، فنحن نريد لالستقرار 
استقرار  إىل  يستند  أن  األمين 
سياسي متني، وهذا االستقرار 
إمنا ينشأ من التسوية السياسية 
استعدادنا  أعلنا  اليت  الشاملة 
على  وبقي  فيها،  للدخول 
يقابلوا  أن  الوطن  يف  شركائنا 
يف  احلرة  املستقلة  إرادتنا 
السعي لتسوية سياسية بتظهري 
عن  واحلرة  املستقلة  إرادتهم 
حلفائهم اإلقليميني والدوليني، 
فنحن لدينا حلفاء، ونتصرف يف 
لبنان على قاعدة ما نراه مناسبا 
أن  نرجو  ولكن  املصاحل،  من 
يتمكن الفريق اآلخر من أن يضع 
رأس  يف  اللبنانية  األولويات 
اإلقليميني  أعمال حلفائه  جدول 
والدوليني، ال أن يكون مضطرا 
أولوياتهم،  إىل  لالنصياع 

وأجنداتهم السياسية«.
إلخراج  »اجلميع  املوسوي  ودعا 
الصراعات  تعقيدات  من  لبنان 
نثق  وأن  املنطقة،  يف  اجلارية 
ونؤمن  كلبنانيني،  بيننا  ما  يف 
والسياسي،  األمين  استقرارنا 
اجلرمية،  حصلت  عندما  باألمس 
سعداء  اللبنانيون  كان  كم 
حينما رأوا هذا االجتماع الوطين 
يف  بينهم  ما  يف  العاطفي 
القتلة،  التكفرييني  مواجهة 
فنحن نريد هلذا املناخ التوافقي 
أسس  إىل  مرتكزا  يكون  أن 

سياسية صلبة«.
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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  
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. 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 
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اختتم وزير اخلارجية واملغرتبني 
الرمسية  زيارته  باسيل  جربان 
لروسيا بعقد مؤمتر صحايف تلبية 
لدعوة من وكالة »ريانوفوسيت«، 
الوسائل  عن  ممثلون  حضره 
فيه  عرض  الروسية،  االعالمية 
وقال:  ملوسكو،  زيارته  نتائج 
يف  للبحث  روسيا  اىل  »أتينا 
العالقات الثنائية التارخيية بني 
بلدينا، ولطاملا كان هلا التدخل 
اإلجيابي يف منطقتنا ويف لبنان 
االقليات  محاية  موضوع  يف 
واحدة  قراءة  لدينا  والتنوع. 
وجهات  يف  وتطابق  لألحداث 
النظر يف ما جيري يف منطقتنا 
العالقات  ناقشنا  كما  والعامل. 
املستويني  على  الثنائية 
االقتصادي والسياسي والتنوع 
املسرح  على  حاجة  هو  الذي 
الدور  بإجيابية  وقيمنا  الدولي، 
الدولية،  الساحة  على  الروسي 
والذي هو عنصر حيقق التوازن 
الدولية،  العالقات  مسرح  على 
مما يساعد على إجياد حلول اكثر 

توازنا«.
التقاطع  نقطة  »ان  أضاف: 
على  احلفاظ  هي  األساسية 
تكون  أن  ميكن  ال  اذ  التنوع، 
هناك بيئة حاضنة لالرهاب إذا 
هو  فاالرهاب  متنوعة،  كانت 
خطر داهم على املنطقة والعامل، 
ولبنان عليه مسؤولية كربى من 
ريادي  دور  وله  منوذجه،  خالل 
العاملية  املعركة  يف  وفاعل 
ضده. واخلطر الثاني هو النزوح 
أشكاال  يأخذ  بدأ  الذي  السوري 

خمتلفة ويتجه حنو أوروبا«.
النزوح  وتابع: »أصبحت قضية 
اىل أوروبا تتمثل بأقلية سورية 
من  املئة   يف   40 أقل  أصبح 
انضمت  أن  بعد  السوريني، 

إىل  أخرى  بشرية  جمموعات 
قافلة اهلجرة. وإن اخلطر اليوم 
عناصر  من  منطقتنا  بتفريغ  هو 
استقطاب  ويقابله  التنوع، 
من  وطلبنا  التطرف.  لعناصر 
مساعدتنا  الروس  أصدقائنا 
النزوح  موضوع  يكون  كي 
فيينا  طاولة  على  أساسيا  بندا 
لالزمة  احلل  يف  أساسيا  وبندا 
هذه  تسبق  وأن  السورية، 
شرط  سياسي  حل  أي  العودة 
الكرمية  والعودة  االمان  توافر 

هلؤالء«.
مع  لقائه  إىل  باسيل  وأشار 
رئيس دائرة العالقات اخلارجية 
الذي  والتوضيح  الكنسية 
مسعه يف شأن احلرب املقدسة 
الروسية بإجتاه املنطقة، فقال: 
وهو  صحيح،  غري  االمر  »هذا 
مبعنى العمل املقدس ضد الشر 

الذي هو االرهاب«.
وقال: »يف هذا اجملال، هناك 
التنوع  لقضية  مشرتكة  قراءة 
على  يقوم  فالتنوع  والتسامح، 
يصل  وعندما  اآلخر،  وجود 
إلغاء  حد  اىل  التسامح  مفهوم 
الذات ونكرانها، حينها ال يعود 
العامل  االخر موجودا، فهذا هو 
الذي جعل أوروبا متساحمة اىل 
درجة أن موضوع حقوق االنسان 
على  يطغى  اصبح  والتسامح 
وأعتقد  باحلياة.  االنسان  حق 
أن هناك حاجة إىل تصحيح هذا 
املسار، ونقول إن التسامح يقف 
عند حد احلفاظ على اخلصوصية 
والذات ليكون التنوع قائما على 
وجود اآلخر. من هنا، نرى لبنان 
ضد  احلرب  يف  حاجة  املتنوع 
عامال  القوي  ولبنان  االرهاب، 
لالزمات  حلول  إلجياد  مساعدا 
يف املنطقة، وعلى رأسها االزمة 

 باسيل التقى بوشكوف واختتم زيارته ملوسكو: الدور الروسي عنصر توازن يف املنطقة وشبكات متويل النزوح ختفي نزعة لزيادة التطرف

 - اجليش  قيادة  عن  صدر 
التوضيح  التوجيه  مديرية 

اآلتي:
أحد  أورده  ما  على  »ردا 
على  صفحته  على  احملامني 
مواقع التواصل االجتماعي عن 
توقيف مديرية املخابرات ألحد 
القاصرين، وحماولته استغالل 
املؤسسة  من  للنيل  ذلك 
قيادة  توضح  العسكرية، 
اجليش أن القاصر املشار إليه 
يدعى عثمان امساعيل ويعرف 
عام  مواليد  التكرييت،  بعثمان 
تاريخ  يف  أوقف  وقد   ،2000
واحدا من  لكونه   2015/11/12
الواتساب  عرب  مرتبطة  جمموعة 
باإلرهابي املوقوف عبد الرمحن 
الكيالني، وقد ثبت بعد توقيف 
عدد من أفراد هذه اجملموعة، 
الستهداف  ختطط  كانت  أنها 
وعسكريني  عسكرية  مراكز 

إرهابية  بعمليات  والقيام 
بينهم  من  انتحاريني  بواسطة 

العديد من القاصرين.
وقد اعرتف املوقوف إمساعيل 
خالل التحقيق الذي أجري معه 
يف حضور مندوب قضائي عن 
حمكمة األحداث، بأنه قابل أحد 
إليها  املشار  اجملموعة  أفراد 
)أوقف  القاسم  عمر  ويدعى 
بينهما  نقاش  وحصل  الحقا( 
إمساعيل  استعداد  مدى  حول 
وقد  انتحارية،  عملية  لتنفيذ 
لذلك،  استعداده  األخري  أبدى 
اىل  اضطر  أنه  ادعى  لكنه 
التظاهر بالقبول خشية تعرض 
حال  يف  له  »داعش«  تنظيم 

رفض القيام بهذه العملية.
النيابة  على  املوقوف  وأحيل 
تاريخ  يف  العسكرية  العامة 
من  االنتهاء  بعد   2015/11/16

التحقيق معه«.

اجليش: توقيف قاصر مرتبط مبجموعة 
االرهابي عبد الرمحن الكيالني

السورية«.
لبنان  »قوة  ان  باسيل  واعترب 
السياسي  نظامه  قوة  من  هي 
يتخذ  ان  له  يسمح  الذي 
مواجهة  يف  الالزمة  القرارات 
هلم  قادة  خالل  من  االرهاب، 
والدستورية  الشعبية  الشرعية 
عليه  واحلفاظ  البلد  وقيادة 
تشكل  اليت  مكوناته  كل  وعلى 
الغنى للبنان واملنطقة، وتكون 
النموذج األفضل ملواجهة منوذج 

داعش االرهابي«.
عاملية  حرب  يف  »اننا  وقال: 
ضد  آخر  اىل  بلد  من  متدرجة 
عامل  القوي  ولبنان  االرهاب، 
والتغلب  االرهاب  لدحر  مساعد 
عليه. ونشكر روسيا على عدم 
الداخلية  الشؤون  يف  تدخلها 

اللبنانية«.

أسئلة
الصحافيني،  أسئلة  على  وردا 
بأزمة  مير  »لبنان  باسيل:  قال 
متديد  وهناك  كربى  وجودية 
شلل  وهناك  اللبناني  للربملان 
الرئاسة،  يف  وفراغ  حكومي 
واحلل ال يكون اال بالعودة اىل 
الشعب، الننا عندما نعتمد هذا 
على  يسري  احللول  من  النمط 
هي  وهذه  املنطقة،  دول  كل 
بها  نطالب  اليت  الدميقراطية 
ونشأ على اساسها لبنان. احلل 
الطرف  اىل  بالعودة  دائما  هو 
الصراعات  يف  للحكم  الثالث 
وهذا  املتنازعة  االطراف  بني 

الطرف هو الشعب«.
ضروري  امر  »احلوار  أن  وأكد 
باحلد  النه  لبنان  مثل  بلد  يف 
االحتقانات،  ينفس  األدنى 
مفاهيم  بتثبيت  ويكتمل 
»حنن  وقال:  الدميقراطية«، 

وصوغ  الرئاسية  االنتخابات 
وإجراء  عادل  انتخابي  قانون 
يتميز  ما  نيابية حتقق  انتخابات 
به لبنان عن سائر دول العامل، 
او  املتشاركة  املناصفة  وهو 
وهذا  املتناصفة،  الشراكة 
املتميز  اللبناني  النموذج  هو 
الذي ميكن للعامل االستعانة به 

ملواجهة االرهاب«.
بوشكوف

باسيل  التقى  ثانية،  ناحية  من 
اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس 
الكسي  الروسي  الربملان  يف 

بوشكوف. 

ويتوحد  كثرية،  أزمات  لدينا 
مشرتكة  مواقف  يف  اللبنانيون 
كثرية منها حماربة االرهاب. لقد 
امنا  النتائج،  بعض  احلوار  حقق 
نأمل  الداخلية  السياسية  االزمة 
إلرساء  حال  احلوار  هلا  جيد  ان 
الصحيحة.  الدميقراطية  القواعد 
االن  حتى  يتحقق  مل  االمر  هذا 
اي  بانتظار  يبقى  اال  ونأمل 
النها  تأتي  لن  خارجية  تطورات 
ان أتت اىل مصلحة فريق على 
أساس  على  احلل  وجاء  االخر، 
التطور اخلارجي، فإن هذا االمر 
لن يدوم، فاحلل الذي يدوم هو 

خبيار اللبنانيني«.
وعن الوجود الفلسطيين، قال: 
»أعلم ان لبنان يعاني من موضوع 
ارضه  على  الفلسطيين  اللجوء 
ان  املفرتض  من  كان  والذي 
يدوم بضعة أعوام، وحنن خنشى 
ان نصارع التفكري الدولي ذاته 
الذي كنا نطالبه بضرورة عودة 
ازمة  على  ينسحب  ان  هؤالء، 
اإلصرار  هذا  السوري.  النزوح 
على تفريغ سوريا واملنطقة من 
واستبداهلم  األصلية  شعوبها 
بآخرين، هو ما نرفضه يف لبنان 
تكون  ان  مطالبتنا  سبب  وهذا 
بلدهم  اىل  السوريني  عودة 
سوريا موضوعا أساسيا يف حل 

االزمة السورية«.
ويف ما يتعلق مبستقبل التعاون 
انه  أوضح  الفرنسي،  الروسي 
إىل  لبنان  دعا  البداية  »منذ 
حتالف التحالفني ضد االرهاب، 
ثغرة  اي  وجود  جيوز  ال  النه 
تسمح بدخول االرهاب«، وقال: 
تكون حمصنة  أن  »اجلبهة جيب 
كان  إن  االرهاب  ضد  بالكامل 
ام  السياسي  املستوى  على 
أطراف  ان  والفكري.  املالي 
االرهاب تطال الدول والعواصم، 
وجيب اال تكون اإلرادة الدولية 
حملاربة االرهاب متأتية من ردة 
فعل على حدث ما، امنا جيب ان 
تكون قناعة كاملة وهلا االولوية 
يؤسس  ان  ونأمل  املطلقة. 
الفرنسي   - الروسي  التعاون 
كل  تضم  دولية  كاملة  جبهة 
الدول، وكل من يستثين نفسه 
للقرارات  خيضع  ان  عليه  عنها 
تتضمن  ان  جيب  اليت  الدولية 
عن  يتخلف  من  ضد  عقوبات 

حماربة االرهاب«.
وعن تقديم الئحة باملنظمات اليت 
يعتربها لبنان ارهابية يف اجتماع 
فيينا، قال: »مل يقم لبنان بهذا 
أولي  إطار  امنا مت وضع  االمر، 
ومن  االردن  به  تكفلت  لبحثه 
خالله سنرى كيف تكون مشاركة 
لبنان مييز بني حق  لبنان فيه. 
الشعوب يف الدفاع عن نفسها 
االرهاب  وبني  مصريها  وتقرير 

الذي يقتل األبرياء«.
»لبنان  ان  اىل  باسيل  ولفت 
بني  التميز  البداية  منذ  طالب 
والسياسي  االمين  النزوح 
وقال:  االقتصادي«،  والنزوح 
للنزوح  متويل  شبكات  »هناك 
التطرف  زيادة  اىل  نزعة  ختفي 
وذلك  املتوسط،  ضفيت  على 
املشروع  إطار  ضمن  يندرج 
التنوع  وازالة  لتغيري  املشبوه 

من منطقتنا«.
سينتظر  لبنان  كان  اذا  وعما 

لتحل  السورية  االزمة  انتهاء 
»هناك  قال:  مشاكله،  بعدها 
وعي وسعي دولي للحفاظ على 
وعدم  لبنان،  يف  االستقرار 
االمين  االنفجار  اىل  االنزالق 
يكفي،  ال  هذا  ولكن  الكبري، 
فنحن مطالبون بتحمل مسؤوليتنا 
الداخلية ألن ما جيري يف العامل 
القبول  وعدم  عنا،  باله  يشغل 
وبالتالي  خارجي،  تدخل  بأي 
وعلى  الداخلي،  احلل  إجياد 
املسار  بإجتاه  العمل  اللبنانيني 
فرصة  لدينا  الدميوقراطي. 
خالل  من  االمر  هذا  لتحقيق 

ويسعى  األمنية  أجهزته  قدرات 
على  وتعزيزها  تطويرها  إىل 

الصعيدين البشري والتقين«.

استقبل وزير الداخلية والبلديات 
بريطانيا  سفري  املشنوق  نهاد 
على  أثنى  الذي  شورتر  هوغو 
اللبنانية  األمنية  األجهزة  »عمل 

وجهوزيتها وقدراتها«.
تعازيه  شورتر  قدم  وبعدما 
تفجريي  بضحايا  اللبنانيني  إىل 
بالده  تقدير  نقل  الرباجنة،  برج 
إلجنازات قوى األمن يف لبنان، 
»ما  قائال:  املشنوق  عليه  فرد 
وليس  عقول  حرب  هو  نشهده 
لذلك  فقط،  عضالت  حرب 
حتديث  على  يركز  لبنان  فإن 

املشنوق استقبل سفري بريطانيا: ما نشهده حرب 
عقول ال حرب عضالت فقط

مت استبعاده عن االجتماع األمين 
الطارىء يف السرايا. أمام هذا 
ان  نؤكد  املقبول،  غري  الواقع 
ال  والنكايات  اإلقصاء  سياسة 
البالد سوى  على  ان جتر  ميكن 
كل  على  التشنجات  من  املزيد 
تتوقف  ان  بد  وال  املستويات، 
تداركا  ممكن  وقت  أسرع  يف 
ملزيد من االنقسامات اليت حنن 

بغنى عنها«.

حزب  رئيس  مكتب  عن  صدر 
اجلميل  سامي  النائب  الكتائب 
البيان التالي:»يف وقت يتطلب 
البالد  يف  اخلطري  الوضع  فيه 
تضافر جهود كل املعنيني بأمن 
الشعب اللبناني، يبدو أن سياسة 
زالت  ما  والتغييب  االستنساب 
هذه  ومتددت  املفعول،  سارية 
الدولة  أمن  املرة لتطاول جهاز 
ومديره اللواء جورج قرعه الذي 

سامي اجلميل: سياسة االستنساب والتغييب 
متددت لتطاول جهاز أمن الدولة
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واإلصالح  التغيري  تكّتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة 
عون  ميشال  العماد  الرئيس 
وبعد  الرابية،  يف  دارته  يف 
السابق  الوزير  تال  االجتماع، 
سليم جريصاتي مقّررات التكّتل 

فقال:
من  بداًل  اليوم  اجتماعنا  عقدنا 
بسبب  باألمس  املعتاد  موعده 
عني  يف  احلوار  جلسة  انعقاد 
رئيس  فيها  شارك  اليت  التينة 

التكّتل العماد عون بشخصه.
يف بداية اإلجتماع، متت مراجعة 
مواقف العماد عون االستشرافية 
من احلروب التكفريية، لعّل يف 
ذكر  أّول  عربة.  االستعادة 
العماد  من  التكفريية  للحروب 
عون كان منذ 26 عامًا، وحتديدًا 
من  األول  تشرين   29 يف 
وجهه  كتاٍب  يف   1989 العام 
الراحل  الفرنسي  الرئيس  إىل 
فرانسوا ميرتان حيث قال العماد 
أن نهاية القرن ستشهد إرهابا 

من نوع خمتلف وعنفي ومدّمر.
يف مقابلٍة له مع صحيفة احلياة 
ميشال  العماد  قال   1994 عام 
سيحكمون  األصوليني  إن  عون 
يفشلون.  وسوف  عربية  بالدًا 
وعام 1995 يف كتاٍب شهرٍي له 
إىل حّكام العامل من أجل العامل 
قال العماد عون إننا على مشارف 
القرن الواحد والعشرين شهدنا 
واجلزائر  البوسنة  يف  أحداثًا 
أصولية  إنها  قال  وباريس. 
وإرهابية وهي أخطر من احلروب 
العادية وحتى النووية. قال إّنه 
إرهاٌب عنفٌي عدمٌي ظالمي وعابٌر 

للحدود.
يف 17 أيلول من العام 2001، 
على  أسبوع  من  أقّل  بعد  أي 
الواليات  يف  أيلول  أحداث 
نشرة  ويف  األمريكية،  املتحدة 
األمريكي  املفهوم  إّن  قال 
واملقاومة،  يتعارض  لإلرهاب 
واستشرف حربًا عامليًة ثالثة هي 

إرهابيٌة بامتياز.
يف 3 آب من العام 2012، ويف 
حديٍث إعالمي قال العماد عون: 
من  السوري  النظام  اقرتب  إذا 
السقوط، فستندلع حينئٍذ احلرب 
قال  من؟!  له  قيل  احلقيقية. 
أول  إنذاٌر  والّصني.  الروس 
من الشرق للغرب وقد تكّلم عن 

نظاٍم عاملي جديد.
الفصول  نشهد  هذه  أّيامنا  يف 
اإلرهاب  نهايات  من  األخرية 
وإرهاصاته، وحنن على مشارف 
أو  قُصرت  مهما  األخري.  النزاع 
لإلرهاب  التصدي  مّدة  طالت 
 15 يتواجد.  حيث  واستئصاله 
عامًا بعد أيلول 2001، هذه املدة 
الغرب كي يعي  اليت استلزمها 
يضرب  التكفريي  االرهاب  أن 
قلبه يف القارة األوروبية. قال 
هي  باريس  إّن  عون  العماد 
»turning point«، أي بعد إرهاب 
باريس الذي وقع باألمس ليس 
كّل  القول  هذا  يف  قبله.  كما 
وبدأنا  الدالالت  وكّل  املعاني 

نشهد االرتدادات.
العماد  أشار  الثاني،  املوضوع 
يف  احلوار  مواضيع  إىل  عون 
له  كان  حيث  األخرية،  اجللسة 
حرٌب  هو  اإلرهاب..  من  موقف 

جريصاتي بعد اجتماع التكّتل: ال حيق لوزير البيئة املستقيل من مهامه يف 
النفايات، أن يوقف مشروعاً إمنائياً تقّرر يف جملس الوزراء

شاملة قال، هلا أصوهلا وقواعدها 
إىل  فلننصرف  ومستلزماتها. 
تنظيم أمور دولتنا ومتكينها من 
التصدي، بالتفافنا حول ميثاقنا 
والدستور  امليثاق  ودستورنا. 

اّواًل وأخريًا.
العماد  قال  أيضًا،  احلوار  يف 
اإلنتخاب  قانون  إّن  عون 
امليثاقية  مواصفاته  يف  هو 
سنتكّلم  واليت  والدستورية، 
عنها بعد حني. تكّلم عن صحة 
التمثيل وفعاليته وعدالته، وعن 
هي  اليت  واملساواة  اإلنصاف 

عناوين كل قانون لإلنتخاب.
ثّم يف الرئاسة، قال العماد، إّن 
رئاسة األمر الواقع تكّرس األزمة، 
مرفوضة  رئاسٌة  هي  وبالتالي 
حنن  واملقاييس.  املعايري  بكّل 

. طالب رئاسة تغيرٍي وحلٍّ
بالنسبة لقانون اإلنتخاب. عندما 
جيب  اإلنتخاب  قانون  إّن  نقول 
ومقتضيات  متوافقًا  يكون  أن 
نعود  الوطين،  الوفاق  وثيقة 
إىل ما تنّص عليه الوثيقة، أي 
ويؤّمن  ومنصف  عادل  قانون 

صحة التمثيل وفعاليته.
وجهة  العماد  شرح  واملقصود، 
والنظرة  متوافقة  وهي  نظره 
امليثاقية والدستورية إىل قانون 
الشعيب  والتمثيل  االنتخاب 
القانون  عن  حتّدث  الصحيح. 
يعّوض  قانونًا  يعين  ما  العادل 
رئيس  صالحيات  تقليص  عن 
الفعلية  بالشراكة  اجلمهورية 
اإلجرائي  القرار  صناعة  يف 
والقرار  الوزراء،  جملس  يف 
والرقابي يف جملس  التشريعي 
النواب، ما يعين مناصفة فعلية 
فعلية.  وشراكة  رقمية  وليس 
منصف يعين أنه جيب أن ُينصف 
ويساوي  الوطن  مكونات  مجيع 
بني املواطنني اقرتاعيًا ومتثياًل. 
صحة التمثيل هي أن يأخذ كل 
فريق سياسي حجمه يف التمثيل 
هل  أقل.  وال  أكثر  ال  الشعيب 
وفقًا  دائرة  الـ15  قانون  إّن 
للّنظام النسيب الذي مّت التوافق 
هذه  حيقق  بكركي  يف  عليه 
والدستورية  امليثاقية  األهداف 
النيابية  اللجنة  والقانونية؟ 
على  لالنكباب  مدعوة  املصغرة 
امليثاقية  املواصفات  هذه 

والدستورية وعدم جتاوزها.
سّد  اإلمنائية.  املشاريع  ثالثًا، 
جنة.  سّد  وأيضًا  أيضًا  جّنة. 
معالي وزير البيئة األستاذ حممد 
املشنوق يعرقل السّد، يف حني 
أّن قرارًا جمللس الوزراء قد اُتذ 
وزير  معالي  السّد.  هذا  بإنشاء 
البيئة كما تعرفون، مستقيٌل من 
إاّل  النفايات،  يف  مهامه  صلب 

أن السّد يعنيه.
ال  الوزراء  جمللس  قراٌر  هناك 
يلتزم به بعض الوزراء. يف حني 
الوزراء  قراٌر جمللس  يغيب  انه 
العسكرية  التعيينات  مبوضوع 
واألمنية، وينفرد وزير وزير أو 
وزيران، كتأجيل التسريح بتجاوٍز 

كّلي للمادة 65 من الدستور.
أّيًا كان األثر البيئي الذي يزعمه 
وزير البيئة، إّن إّتذت السلطة 
مبشروع  قرارًا  العليا  السياسية 
إمنائي بامتياز، فُينّفذ املشروع، 
وذلك مع األخذ بعني اإلعتبار إن 

بيئي سليب، كلفة  أثر  أّي  وجد 
معاجلة هذا األثر..

يوقف  أن  البيئة  لوزير  حيّق  ال 
يف  تقّرر  إمنائيًا  مشروعًا 
السلطة  هذه  الوزراء..  جملس 
السياسية العليا، حسب ما جاء 
يف دستور الطائف. كما ال حيّق 
حملافظ أن يعرقل هذا املشروع 
ذلك  كانت،  حّجة  بأّي  اإلمنائي 
السلطة  من  تقّرر  املشروع  اّن 
السياسّية العليا.. لن نقبل أّي 
تهاون يف هذا األمر بعد اليوم!

استجواب  عن  احلديث  يف 
تطٍّ  عن  حتّدثنا  لقد  احلكومة. 
واإلصالح  التغيري  تكّتل  لوزراء 
هذا  جاء  وقد  احلكومة،  داخل 
»التعّدي« من قبل وزير، وذلك 
القادة  تسريح  تأجيل  خالل  من 
بقرار  واألمنيني  العسكريني 

وزاري منفرد..!
األصول  لكّل  كبري  هناك جتاوز 
خبّفة  والقانونية،  الدستورية 
متنافية، وال يّرف للوزير جفن! 
نطلب  بل  ال  احلكومة،  نريد من 
بإحلاح من احلكومة، قبل التفعيل 
بتصحيح  للتفعيل،  ومتهيدًا 
من  وذلك  الراهن،  الوضع 
خالل إجراء التعيينات العسكرية 
أو  زيادة  دون  من  واألمنية، 
من   65 باملاّدة  عماًل  نقصان، 
جمال  ال  اللبناني..  الدستور 
للحديث عن مهادنة يف امليثاق 
والدستور، ألّنهما ملكًا للشعب!

األخرية،  التشريعية  اجللسة  يف 
قانون  من  حتّقق،  ما  حتّقق 
استعادة اجلنسّية للمتحّدرين من 
أصل لبناني، وهو رهن علينا يف 
لوزرائنا  التنفيذ، كما وسيكون 
وملختلف الفعاليات واملؤّسسات 
مساهمات  باإلنتشار،  املعنّية 
وإن  القانون،  هذا  تنفيذ  يف 
سنوات..   10 مّدة  على  إقتصر 
لبنان  شعب  على  »إستكرتوا« 
يستعيد  أن  املنتشر  العظيم 
إلزامه  فتّم  باملطلق،  جنسّيته 

بفرتة معّينة.
أّما باحلديث عن قانون االنتخاب، 
وال  األولويات،  من  هو  الذي 
األساس  املرتكز  على  اولوية 
السلطة.. هو  إعادة تكوين  يف 
إعادة  من  ميكّننا  الذي  القانون 
اّن  حني  يف  السلطة،  تكوين 
عون  العماد  حّددها  مواصفاته، 
احلوار، ويف  وخارج  احلوار،  يف 
واإلجتماعات،  األحاديث،  كّل 
امليثاق  مواصفات  ولكّنها 
العماد  مواصفات  ال  والدستور 

عون.
قانون  اقرتاح  على  حنصل  مل 
توزيع عائدات اخلليوي مباشرة، 

جيدًا،  تعرفونها  ألسباب  وذلك 
وإن ُنظّمت بعض مراسيم توزيع 
هذه العائدات، عن سنة 2014. 
البلديات  أموال  أن تصل  يهّمنا 
يهّمنا  ما  ولكن  البلديات،  إىل 
أكثر، هو أن تصل هذه األموال 
دون  من  أّي  مباشرة،  بطريقة 
ال  صناديق،  عرب  أو  وساطة 
وينقصها  بها،  التحّكم  نستطيع 
التنظيمية  النصوص  من  الكثري 
أموال  إّن  لعملها.  الضابطة 
البلديات ستصل عن عام 2014، 
عون  للعماد  يسّجل  جهد  وهذا 

وملكّونه السياسي.
يف  جتّلت  اليت  اإلجيابيات  إّن 
اآلونة األخرية، سواء عن طريق 
اّن  ونذّكر  املبادرات،  إطالق 

من  الكثري  أطلق  عون  العماد 
تنقذ  اليت  اإلنقاذية  املبادرات 
أن  نريد  ما  ولكن  الوطن... 
هذه  سنراكم  اّننا  هو  نقوله، 
منطلق  من  ودائمًا  اإلجيابيات، 
تكّلم  لقد  والدستور.  امليثاق 
السيد نصراهلل يف خطابه األخري 
والدستور.  امليثاق  سقف  عن 
ومن هنا، ندعو اجلميع لإللتزام 
ننقذ  كي  والدستور  بامليثاق 
شعبنا، وننقذ دولتنا من األزمة 

اخلانقة والعالقة.

أسئلة  عن  أجاب  ثّم 
الصحافيني:

س: حتّدثتم عن ضرورة تفعيل 
الدستورية،  املؤسسات  عمل 
هذا  هل  احلكومة،  ضمنها  ومن 
يعين اّنكم ستشاركون يف حال 
مّلف  لبحث  احلكومة  دعوة  مّت 

النفايات؟!
ج: أعلن العماد عون مرارًا، اّن 
تعطياًل،  ليس  التعطيل  تعطيل 
واّن مصلحة الشعب العليا تسمو 
حلواًل  وجدنا  إن  إعتبار..  كّل 
تتعّلق  مبسائل  جاهزة  جذرية 
لن  احليوية،  الشعب  مبصاحل 
نرتّدد باملشاركة، ولكن املطلوب 
كي  التصحيح  هو  وأخريًا،  أواًل 
إذًا،  احلكومي..  العمل  ينتظم 
نطالب من جهة  ان  ال نستطيع 

ونقفل  احلكومة،  عمل  بتفعيل 
التعيينات  بأهمّية  مّلف  على 

األمنّية والعسكرّية.
املشاريع  تفعيل  جيب  لذا 
جملس  يف  املقّررة  اإلمنائية 
الوزراء، ومُينع توقيفها بأّي حّجة 
السلطة  عن  القرار  صدر  طاملا 
تلكأ  حيث  العليا،  اإلجرائية 
جملس الوزراء عن إّتاذ قرارات 
مبواضيع حساسة مبقتضى املاّدة 
65 من الدستور.. جيب أن يّتخذ 

جملس الوزراء هذه القرارات..
شهودًا  اليوم  بعد  نكون  لن 
معامل  إندثار  على  للزور 
املشاريع اإلمنائية يف املناطق، 
شهودًا  نكون  أن  ونرفض  كما 
الدستور  طعن  على  للزور 
وامليثاق. إذًا، عندما نتكّلم عن 
تسويات شاملة، جيب أن حتصل 
والدستور.  امليثاق  سقف  حتت 
اليوم  املطلوب  هو  التعاون  إّن 
من كّل األفرقاء، إلجياد املخارج 
مؤسسات  كّل  لتفعيل  واحللول 
على  األبرز  الدليل  إّن  الدولة. 
كالمنا، كان تلبيتنا لدعوة اجللسة 
يف  شاركنا  حيث  التشريعية، 
اجللسة بعد تأمني كّل مقتضيات 
حنن  والدستور..  امليثاق 
التشريعي  العمل  يف  مبادرون 
واإلجرائي، ولكن ضمن امليثاق 

والدستور.  
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

ان  االول  أمس  أعلن 
منتصف  ستضيف  السعودية 
موسعًا  مؤمترًا  املقبل  الشهر 
وشدد  السورية  للمعارضة 
على  اوباما  باراك  الرئيس 
االسد  بشار  الرئيس  رحيل 
منذ  املستمر  النزاع  النهاء 
وقت  يف  سنوات  مخس  حنو 
السوري  الرئيس  اشرتط 
واستعادة  االرهاب«  »هزمية 
التزام  قبل  االراضي  كامل 
اجلدول الزمين املقرتح الجراء 
عن  تباينا  عكس  ما  انتخابات 
املوقف الروسي الداعم لبيان 
فيينا اضافة اىل شن القوات 
على  مكثفة  غارات  النظامية 
لدمشق  الشرقية  الغوطة 
مفاوضات  مع  بالتزامن 
برعاية روسية لعقد هدنة مع 

املعارضة.
وذكرت قناة »العربية« مساء 
السعودية  ان  االول  أمس 
موسعًا  مؤمترًا  ستضيف 
بعد  السورية  للمعارضة 
الوزاري  البيان  على  أيام 
لدعم  الدولية  »اجملموعة  لـ 
روسيا  مبشاركة  سورية« 
ونص  املتحدة  والواليات 
على  ينص  زمين  جدول  على 
خالل  انتقالية  حكومة  تشكيل 
انتخابات  واجراء  اشهر  ستة 
خالل 18 شهرا، على ان يعقد 
النظام  عن  ممثلني  بني  لقاء 
بداية  حبلول  واملعارضة 

العام.
ان  قالت   مصادر  وكانت 
 38 بـ  قائمة  اعدت  روسيا 
 15 مقابل  معارضة،  شخصية 
اضافة  امريكا  مرشحًا مستهم 
 25 ضمنت  عربية  قائمة  اىل 
االنتقالية«  »اهليئة  لـ  مرشحًا 
السابق  الرئيس  نائب  بينهم 
اىل  واشارت  الشرع.  فاروق 
وجوب  سورية  داعمي  تأكيد 
مؤمتر  بنجاح  ضمانات  توفري 
وفد  وتشكيل  املعارضة 
النظام  مع  للتفاوض  مشرتك 
لتشكيل  املقبلة  السنة  بداية 

حكومة انتقالية.
الدولي  املبعوث  وقدم 
امس  ميستورا  دي  ستيفان 
االمن  جملس  العضاء  عرضا 
نتائج  حول  العامة  واجلمعية 
لوقف  واخلطط  فيينا  مؤمتر 
شامل للنار يف سورية، على 
»االئتالف  قادة  يلتقي  ان 
املعارض  السوري«  الوطين 
يف اسطنبول االثنني املقبل، 
العامة  اهليئة  اجتماعات  بعد 
اليومني  يف  »االئتالف«  لـ 
بعض  وبدأت  املقبلني. 
الفصائل املعارضة االستعداد 
بينها  كان  التفاوض،  ملرحلة 
اعالن 19 فصياًل يف »اجليش 
تسمية  سورية  جنوب  احلر« 
»ممثال  املطلق  حممد  قاسم 

سياسيا« هلا.
وقال اوباما أمس االول: »ال 
ميكنين ان اتصور وضعا ميكننا 
االهلية يف  احلرب  انهاء  فيه 
يف  االسد  بقاء  مع  سورية 
ايام  بعد  ذلك  السلطة«، 

الرئيس  )اوباما(  لقائه  على 
على  بوتني  فالدميري  الروسي 
يف  العشرين  قمة  هامش 
االقرتاب  بوادر  وظهور  تركيا 
الطرفني.  بني  اتفاق  من 
على  مانيال  من  اوباما  وشدد 
ان السوريني لن يقبلوا ببقاء 
واضاف:  السلطة.  االسد يف 
»حتى لو وافقت على ذلك، ال 
اعتقد ان هذا االمر سينجح«.

»وكالة  نقلت  املقابل،  يف 
الرمسية  السورية  األنباء 
)سانا( عن االسد قوله حملطة 
الرمسية  االيطالية  التلفزيون 
الزمين  اجلدول  ان  )راي( 
بعد  »يبدأ  االنتقالية  للمرحلة 
باالرهاب«،  اهلزمية  إحلاق 
مضيفا: »قبل ذلك لن يكون 
جدول  أي  حتديد  اجملدي  من 
زمين.. ألنه ال ميكن ان حتقق 
أي شيء سياسي يف الوقت 
الذي يستولي فيه االرهابيون 
يف  املناطق  من  العديد  على 
النظام  ان  علما  سورية«، 
يعترب مجيع فصائل املعارضة 
روسيا  وان  االرهابيني  من 
وراى  فيينا«.  »بيان  اقرت 
هذه  تسوية  مبجرد  انه  االسد 
ونصف  »عاما  فان  املسالة 
العام أو عامني ستكون فرتة 

كافية ألي مرحلة انتقالية«.
شخصا   12 قتل  ميدانيا، 
جراء  اخرون  سبعون  واصيب 
النظام  لقوات  جوية  غارات 
على مدينة دوما، ابرز معاقل 
الفصائل املقاتلة شرق دمشق، 
السوري  »املرصد  حبسب 
اشار  الذي  االنسان«  حلقوق 
اىل اصابة »16 شخصا جبروح 
مصدرها  قذائف  سقوط  جراء 
احياء  على  الفصائل  مواقع 
والعدوية  والزبلطاني  املزرعة 

يف دمشق«.
بعد  املتبادل  القصف  وجاء 
االعالن يف وقت متأخر من ليل 
امس االولعن مفاوضات بني 
والفصائل  السورية  احلكومة 
الشرقية  الغوطة  يف  املقاتلة 
بهدف  دمشق  ريف  يف 
التوصل اىل اتفاق على وقف 
الطالق النار. واكد »املرصد« 
بني  االتصاالت  استمرار 
للتوصل  الطرفني يف حماولة 
»جيش  واعلن  اتفاق.  اىل 
مجاعات  أقوى  أحد  اإلسالم« 
املعارضة املسلحة إنه يدرس 
النار  إطالق  لوقف  اقرتاحا 
طرحه وسيط دولي. وافادت 
على  اآلن«  »دمشق  صفحة 
»فايسبوك« ان روسيا  موقع 
قادة  مع  باملفاوضات  تقوم 
ان  مضيفة  باملعارضة، 
املعارضة طلبت أن تكون مدة 
الطلب  لكن  يوما،   15 اهلدنة 
رفض يف الوقت اجلاري وإنه 
مل يطرأ أي تغيري على العمليات 
ويف  املنطقة.  يف  العسكرية 
تأكد الدور الروسي يف اهلدنة 
من  لقصف  دوما  وتعرض 
قوات النظام، فان ذلك يدل 
اىل بوادر خالفات بني موسكو 

ودمشق.

السعودية تستضيف مؤمتراً 
للمعارضة الشهر املقبل اليوم  املتحدة  الواليات  تطلق 

اجلاسوس األمريكي - اإلسرائيلي 
عامًا  ثالثني  بعد  بوالرد  جوناثان 
لتسريبه  السجن  يف  أمضاها 
تل  إىل  وخطرية  سرية  وثائق 
وقت  يف  أخرى،  وأطراف  أبيب 
يدور جدل يف شأن إمكان ختلي 
األمريكية  جنسيته  عن  بوالرد 

لالنتقال للعيش يف إسرائيل.
على  فاوض  الذي  بوالرد، 
رؤساء  مخسة  من  أكثر  مصريه 
حكومات إسرائيلية وأربعة رؤساء 
خيرج   ،1985 عام  منذ  أمريكيني 
مشروط«  سراح  »بإطالق  اليوم 
من وزارة العدل األمريكية بسبب 
أن  إال  الصحية.  حالته  تدهور 
اليت  والتسريبات  إطالقه  توقيت 
سبقته توحي بأن اخلطوة تأتي يف 
سياق إرضاء إسرائيل بعد االتفاق 
ومساعي  اإليراني،  النووي 
إصالح العالقات من خالل زيادة 
األمريكية  العسكرية  املساعدات 
دوالر سنويًا،  باليني  إىل مخسة 
الرئيس  لقاء  هلا  مهد  واليت 
احلكومة  ورئيس  أوباما  باراك 
نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلية 
تعطي  كما  املاضي.  األسبوع 
األمريكي  الرئيس  اخلطوة  هذه 
ونواب احلزب الدميوقراطي دفعًا 
قبل انتخابات عام 2016، مبا هي 
انعكاس لقوة العالقة األمريكية - 
اإلسرائيلية وطي صفحة السجال 

يف شأن االتفاق النووي.
سنة(   61( بوالرد  وسيخرج 
السجن  يف  زنزانته  من  اليوم 
والية  بوتنر  يف  الفيديرالي 
أمضى  حيث  الشمالية،  كارولينا 
القضاء  وكان  عقود.  ثالثة  حنو 
احمللل  على  حكم  األمريكي 
األمريكية،  البحرية  يف  السابق 
وهو من مواليد تكساس وحصل 
عام  اإلسرائيلية  اجلنسية  على 
1995، بالسجن املؤبد عام 1987 
بتسريب   1984 عام  إدانته  بعد 
»سرية  املصنفة  الوثائق  آالف 
شأن  يف  إسرائيل  إىل  للغاية« 

الواليات املتحدة  أنشطة جتسس 
على دول عربية خصوصًا.

نقلها  اليت  الوثائق  وساعدت 
تفجري  يف  إسرائيل  إىل  بوالرد 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقر 
وكذلك   ،1985 عام  تونس  يف 
يف قتل الرجل الثاني يف املنظمة 
خليل الوزير )أبو جهاد( يف تونس 

عام 1988.
الواليات  إىل  بالنسبة  لكن 
أسفر  التجسس  فإن  املتحدة، 
عن أضرار كبرية ملصاحلها خالل 
لبعض  ووفقًا  الباردة.  احلرب 
بوالرد  فإن  اإلعالمية،  التقارير 
غري  أخرى  دواًل  سّلم  يكون  قد 
رمبا  حامسة  معلومات  إسرائيل 
انتهى بها املطاف للوقوع بأيدي 

االحتاد السوفياتي يف حينه.
ووفق جدول وزارة العدل، كان 
بوالرد  عن  اإلفراج  املقرر  من 
السبت، لكن املوعد تضارب مع 
العطلة األسبوعية لدى اليهود، ما 

حّتم إطالق سراحه اجلمعة.
ولعبت حال بوالرد الصحية دورًا 
بعد  عنه،  اإلفراج  يف  رئيسيًا 
خضوعه إىل عمليات جراحية خالل 
واملعدة.  الكبد  يف  سجنه  فرتة 
بوالرد  أصبح  القضبان،  وخلف 
إذ  اإلسرائيلي،  لليمني  رمزًا 
تبنى جزٌء كبري من اإلسرائيليني 
قضيته. كما كان ورقة يف بعض 
املتعلقة  املقرتحة  املساومات 
بإطالق سراح سجناء فلسطينيني 
أو مفاوضات السالم الفلسطينية 
- اإلسرائيلية لوقف االستيطان، 
جون  اخلارجية  وزير  عرض  كما 
أن  غري  املاضي،  العام  كريي 
البيت األبيض أوقف هذا الطلب، 
وجرى استمهال اإلفراج عنه بعد 

االتفاق اإليراني.
يف  بوالرد  زار  نتانياهو  وكان 
وحاولت   ،2002 عام  زنزانته 
متعاقبة  إسرائيلية  حكومات 
اإلفراج عنه بعدما منحته إسرائيل 
أن  غري   .1995 عام  اجلنسية 
األمريكية  االستخبارات  وكالة 

املركزية )سي آي إيه( اعرتضت 
عنه،  اإلفراج  على  املاضي  يف 
وهو ما مل حيصل يف إدارات بيل 
كلينتون وجورج بوش، يف حني 
هدد مدير »سي آي إيه« السابق 
جورج تينيت باالستقالة يف حال 
اإلفراج عن بوالرد، ودعا إىل عدم 

التسامح مع جرمية التجسس.
عنه،  اإلفراج  لشروط  ووفقًا 
على  بوالرد  يبقى  أن  ينبغي 
مخس  مدة  األمريكية  األراضي 
الرئيس  يسمح  مل  ما  سنوات 
البالد.  مبغادرة  له  أوباما  باراك 
ورجحت تقارير إعالمية أن يكون 
لبوالرد  وسكن  وظيفة  جتهيز  مت 

يف منطقة نيويورك.
لكن وفقًا ألقاربه، يود اجلاسوس 
مع  إسرائيل  اإلقامة يف  السابق 
الكندية  اليهودية  زيتز،  إستري 
اليت تزوجها يف السجن. وطلب 
من  الكونغرس  أعضاء  من  اثنان 
وزيرة العدل لوريتا لينش إعادة 
مغادرة  حظر  قرار  يف  النظر 
األمريكية.  األراضي  اجلاسوس 
عن  اليهوديان  النائبان  وأوضح 
نادلر  جريالد  نيويورك  والية 
على  بوالرد  أن  إنغل  وإليوت 
جنسيته  عن  للتخلي  استعداد 

األمريكية للسفر إىل إسرائيل.

إطـالق سـراح الـجاسوس بـوالرد!

بوالرد يف صورة من األرشيف. )رويرتز(

مفاوضات  جتري  أنها  روسيا  أعلنت 
صناعة  جمال  يف  التعاون  لتوسيع 
دميرتي  وقال  إيران.  مع  الطريان 
الوزراء  رئيس  نائب  روغوزين، 
القطاع  عن  املسؤول  الروسي 
اجلانبني  إن  احلكومة،  يف  العسكري 
بلغا املراحل النهائية من اتفاق على 
مئة  طهران  لتزويد  ضخمة  صفقة 
»سوخوي  طراز  من  ركاب  طائرة 
السنوات  خالل  املدنية  جيت«  سوبر 
اخلمس املقبلة. ومل يستبعد أن تنقل 
األراضي  إىل  التصنيع  مركز  موسكو 
الصفقة.  ضخامة  بسبب  اإليرانية، 
الطرفني  بني  حمادثات  إىل  ولفت 
للتعاون يف جمال الفضاء، إذ قال إن 
طهران »مهتمة جدًا مبنظومة غلوناس« 
لالتصاالت  الروسية  الفضائية 
بني  احلوار  أن  وأضاف  واملراقبة. 
اجلانبني يرتّكز على »تصنيع مشرتك 
أن  إىل  مشريًا  اصطناعية«،  ألقمار 
أقمار  امتالك  إىل  تسعى  »إيران 
مبا  روسيا،  مع  بالتعاون  اصطناعية 

يف ذلك أقمار لالتصاالت واملراقبة«. 
أن  »يريدون  اإليرانيني  أن  وتابع 
ألراضيهم  فضائيًا  رصدًا  جيروا 

ومناطق اجلوار احمليطة بها«.
مفاوضات  وبكني  موسكو  وتّوجت 
صفقة  بإبرام  سنة،  من  أكثر  دامت 
قيمتها بليوَني دوالر لتزويد الصني 
24 مقاتلة روسية من طراز »سوخوي-
35«، يف اتفاق يعكس »قرارًا سياسيًا 
بني  االسرتاتيجية«  الشراكة  بتعميق 

البلدين.
مدير  تشيميزوف،  سريغي  وأعلن 
مؤسسة »روس تيك« املسؤولة عن 
أن  الروسية،  العسكرية  الصناعات 
كل  حول  اتفاق  إىل  توصال  اجلانبني 
االتفاق  توقيع  أّجلت  اليت  التفاصيل 
أن اجملّمع  أكثر من مرة، مشريًا إىل 
إنتاج  سيبدأ  العسكري  الصناعي 
أن تستكمل موسكو  على  املقاتالت، 

تنفيذ العقد حبلول العام 2018.
وهو  كالدوف،  فيكتور  ولفت 
يف  الصادرات  قطاع  عن  املسؤول 
»روس تيك«، إىل أهمية الصفقة، إذ 
اعتربها »سابقة«، ألن هذه املقاتالت، 
صنعها  بدأ  الرابع  اجليل  من  وهي 
دولة  أي  إىل  ر  ُتصدَّ مل   ،2007 عام 
اجلو  سالح  على  استخدامها  واقتصر 
»التطور،  هذا  أن  وأضاف  الروسي. 
كما مع صواريخ أس-400 اليت كانت 
الصني أول شريك لروسيا يشرتيها، 
تعكس خيارًا سياسيًا لروسيا بتعميق 
أهم  مع  االسرتاتيجية  شراكتها 

حلفائنا«.
أساسيًا  شريكًا  تقليديًا  بكني  وُتَعد 
العسكرية،  التكنولوجيا  يف  ملوسكو 
أبرز  بني  الثالثة  املرتبة  وحتتّل 
مستوردي السالح الروسي، بعد اهلند 
الصفقة  تتيح  أن  ح  وُيرجَّ والعراق. 
إذ  اجلانبني،  بني  التعاون  توسيع 
ُتعترب األضخم خالل السنوات األخرية.
ملقاتلة  املطّورة  النسخة  وتتمّيز 
ستشرتيها  اليت  »سوخوي-35« 
إىل  تصل  خارقة  بسرعة  الصني، 
وهي  الساعة،  يف  كيلومرت   2500
كيلومرتًا   3400 التحليق  على  قادرة 
وإصابة  بوقود،  التزّود  دون  من 
أهدافها بدقة على مدار قطره 1600 

كيلومرت.
روسيا  استخدمتها  اليت  واملقاتلة 
سورية،  يف  ميدانيًا  األوىل  للمرة 
األخرية،  العسكرية  عملياتها  خالل 
ميلليمرتًا،   30 عيار  مدافع  ُمزّودة 
أطنان  مثانية  محل  على  وقادرة 
صواريخ  ذلك  يف  مبا  الذخرية،  من 
زة  جُمهَّ واملقاتلة  ثقيلة.  وقذائف 
بنظام إدارة معلوماتي متطّور، وجبهاز 
جديدين  ومبحركني  متطّور،  رادار 

بتقنية إشعال بالزمي.

إيران مهتمة برصد دول اجلوار وتريد 
أقماراً اصطناعية روسية
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اإلجازات  موسم  اقرتاب  مع 
احلكومة  أطلقت  املزدحم، 
إعالنات  محلة  األسرتالية 
معلومات  وصفحة  جديدة 
اإلنرتنت  على  العربية  باللغة 
أبناء اجلالية العربية  ملساعدة 
أن  على  األخرى  واجلنسيات 
يكونوا أكثر دراية واستعدادًا 
بالدهم  إىل  يسافرون  عندما 
األهل  لزيارة  األصلية 

واألصدقاء.
 Smartraveller تتوافر يف موقع
وعنوانه  اإللكرتوني، 
الذي   ،smartraveller.gov.au
هو مبادرة من وزارة اخلارجية 
)DFAT(، جمموعة من املوارد 
مجيع  ملساعدة  اإلنرتنت  على 
االستعداد  على  األسرتاليني 
أنفسهم  على  واالعتماد 
اخلارج.  إىل  يسافرون  عندما 
عن  نصائح  املوقع  ويشمل 
ألصحاب  ومعلومات  السفر، 
جنسية بلَدين، ونصائح عملية 
حول ما ميكن عمله عند وقوع 
تأمني  لشراء  ودلياًل  طارئ، 

السفر الصحيح.

أن  ميكن  تتوقعه  ال  ما  إن 
إذا  عّما  النظر  بصرف  حيدث 
مكان  إىل  ستسافر  كنت 
تعرفه أو إذا كنت حتظى بدعم 
عائلتك وأصدقائك هناك. لذا 
تكون  أن  جدًا  الضروري  من 
واستعداد  جيدة  دراية  على 
على  قادرًا  تكون  لكي  جيد 

معاجلة الظروف غري املتوقعة، 
تقع  أن  ميكن  فاحلوادث 
األماكن  يف  حتى  كان،  ألٍي 

املألوفة.
املناسب،  التأمني  وبدون 
شخصيًا  تتحمل  سوف 
طبية  تكاليف  أية  مسؤولية 
احلوادث  عن  تنجم  غريها  أو 
موقع  يوّفر  املتوقعة.  غري 
لتأمني  دلياًل   Smartraveller
على  ملساعدتك  السفر 
السفر  تأمني  على  احلصول 

املناسب لرحلتك.

موقع  يوفر  كذلك 
عن  معلومات   Smartraveller
أن  ميكن  اليت  املساعدة  نوع 
األسرتالية  القنصلية  تقدمها 
وعن  طارئ  وقوع  حال  يف 
ع فيها من  احلاالت اليت ُيتوقَّ
يستخدموا  أن  األسرتاليني 

قبل  هلم  املتاحة  املوارد 
احلكومة  من  املساعدة  طلب 

األسرتالية.
 Smartraveller موقع  ويقدم 
عن  هامة  معلومات  أيضًا 
القوانني والقيود اليت تنطبق 
إليه.  تسافر  الذي  البلد  يف 
األوسط،  الشرق  بلدان  يف 
احلكومة  تعرتف  ال  مثاًل، 
وقد  املزدوجة،  باجلنسية 
تستمر السلطات يف معاملتك 
البلد  مواطين  أحد  باعتبارك 
أنه  يعين  مّما  تزوره،  الذي 
إذا حدث لك شيء قد ال يتم 
إخبار املسؤولني األسرتاليني 
أو  مبقابلتك  هلم  السماح  أو 
التحّدث معك أو إتاحة اجملال 
أمر  وهذا  ملساعدتك.  هلم 
االعتقال  حاالت  يف  شائع 

واحلبس. 

كذلك هناك التزام يف مصر 
ولبنان  وإسرائيل  وإيران 
على  يفرض  أخرى  وبلدان 
أداء  البلَدين  جنسية  أصحاب 

اخلدمة العسكرية.

 Smartraveller موقع  وحيتوي 
باللغة  مرتمجة  خالصة  على 
الرئيسية  للمعلومات  العربية 
قبل  ملعرفتها  حتتاج  اليت 
ميكن  اخلارج.  إىل  السفر 
العثور على هذا املورد املفيد 
smartraveller.gov.au/ يف 

.arabic
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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.

فلسطيين  االول،  امس  نفذ، 
عملية طعن يف تل أبيب ويقتل 
آخر،  وجيرح  اثنني  إسرائيليني 
والعملية متت يف جممع بانوراما 
التجاري، وثالثة قتلى يف عملية 
غوش  يف  نار  وإطالق  دهس 

عتسيون يف الضفة الغربية.
إسرائيلية  إعالم  وقالت وسائل 
يف  حصلت  الطعن  عملية  إن 
تل  يف  التجاري  بانوراما  جممع 

ابيب.
منفذ  إن  املعلومات  وافادت 
العملية أصيب جبروح متوسطة.

اخرتاقًا  العملية  هذه  وتعترب 
الذي  اإلسرائيلي  األمين  للجدار 
تعمل على تعزيزه منذ تصاعدت 

عمليات الطعن.
منفذ  فإن  املعلومات  وحبسب 
مساملة  رائد  يدعى  العملية 
اخلليل  منطقة  من  عامًا(   36(
كان  وهو  أوالد،  مخسة  وله 
يعمل يف مطعم قريب من مبنى 
العملية.  نفذت  حيث  بانوراما 
وقد أقدمت قوات االحتالل على 
دورا  منطقة  يف  منزله  مداهمة 

حيث اعتقلت شقيقه. 
مشلت  مزدوجة  ثانية  عملية 
شهدتها  النار  وإطالق  الدهس 
يف  عتسيون  غوش  مستوطنة 
الضفة الغربية ما أدى إىل مقتل 
وإصابة  وأمريكي  إسرائيليني 
عدد آخر وفق ما ذكرت وسائل 
ذكرت  فيما  إسرائيلية.  إعالم 
العملية  منفذ  أن  معلومات 

استشهد برصاص االحتالل. 
البلدات  عام  إضراب  ويعم 
احملتلة  فلسطني  يف  العربية 
ضمن املناطق احملتلة عام مثانية 
قرار  على  احتجاجًا  واربعني 
السلطات االسرائيلية حظر اجلناح 

الشمالي للحركة االسالمية.

املؤسسات  االضراب  ويشمل 
العامة والبلديات واحملال التجارية 

واملدارس، وستليه جمموعة من 
احمللية  والتظاهرات  النشاطات 
اليت  القْطرية  للتظاهرة  متهيدًا 
ستجري يف أم الفحم يف السابع 

والعشرين من الشهر اجلاري.

قتلى وجرحى يف عمليتني يف تل أبيب وغوش عتسيون محلة جديدة تساعد العرب املسافرين إىل اخلارج 

برغم خالفات كثرية يف التكتيك 
وبني  بينها  واالسرتاتيجيا 
يف  موسكو  متضي  واشنطن، 
واحد  مشرتك  عدو  ضد  حربها 
األرض  على  اإلرهاب.  هو 
حرفيًا.  كالمه  بوتني  يرتجم 
وتعزيز  اجلوية  الغارات  تكثيف 
الطائرات  من  باملزيد  األسطول 
واملعلومات  االسرتاتيجية 
ويف  املتقاطعة،  االستخبارية 
اجنازات:  من  عنه  أعلن  ما  آخر 
الروسية  املقاتالت  استهداف 
بالنفط  حمملة  صهريج  ل500 
تابعة ل »داعش« كانت متجهة 
ما  على  العراق  اىل  سوريا  من 
الدفاع  وزارة  بيان  يف  جاء 

الروسية.
صحيح أن اهلدف املعلن مشرتك، 
ولكن موسكو تكاد تسري منفردة 
انطالقتها  منذ  املهمة  هذه  يف 
أعلن  فعندما  قبل حنو شهرين. 
فالدميري بوتني حربه ضد اإلرهاب 
تغزو  الروسية  الغارات  وبدأت 
مساء سوريا مل يسلم الكرملني 
وحلفائه،  الغرب  انتقادات  من 
حتى أن حرب البيان املشرتك بني 
وأملانيا  وفرنسا  وأمريكا  تركيا 
ودول اخلليج مل جيف، بعد هذا 
البيان الذي قرأ يف مطلع الشهر 
املاضي يف التحركات العسكرية 
لن  جديدًا  »تصعيدًا  الروسية 

يسفر إال عن تأجيج التطرف«.
لو  إيف  جان  إستغرب  حينها 
دريان كيف أن القوات الروسية 

تقصف  ال  سوريا  تضرب  اليت 
أن  قناة  من  غامزًا  داعش« 
بل  داعش  حتارب  ال  موسكو 

حتمي السلطة السورية. 
النفط  صهاريج  بضربها   
موسكو  قدمت  الداعشية 
أنها  إضايف  إثبات«  »صك 
اإلرهابي.  التنظيم  هذا  حتارب 
أنطاليا  يف  العشرين  قمة  يف 
األقمار  بوتني:«  صراحة  قاهلا 
الصناعية الروسية تظهر بوضوح 
على  النفط  صهاريج  اصطفاف 
مد البصر« تصريح دفع البعض 
هل  العارف:«  تساؤل  اىل 
يعقل أن ترى األقمار الصناعية 
نظرياتها  تراه  ال  ما  الروسية 
دفع  ما  هذا  رمبا  األمريكية؟«. 
اىل  أمريكي  عسكري  مسؤول 
اشارته  يف  استلحاقي  تصريح 
األمريكية  الضربات  »أن 
هلا  كان  املاضي  العام  خالل 
وان  داعش  ضد  طفيف  أثر 
جديدًا  تكتيكًا  جربوا  األمريكيني 
للصهاريج  كبري  موكب  مبهامجة 
الصحراء شرق سوريا  جتمع يف 

لتسلم النفط املهرب«.
موسكو  حققته  الذي  اهلدف 
احلياة  شريان  قطع  مشوار  يف 
عالمات  يطرح  »داعش«،  عن 
حصيلة  حول  عديدة  استفهام 
لتحالف  غارة   7000 حققته  ما 
عام  مدى  على  واشنطن 
وبضعة أشهر ضد هذا التنظيم 

االرهابي.

موسكو تقدم للغرب »صّك إثبات« إضايف يف حماربتها داعش
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داتون  بيرت  اهلجرة  وزير  دافع 
احلدود  أمن  سياسات  عن 
اهلجمات  أعقاب  يف  االسرتالية 
ولكن  باريس،  يف  اإلرهابية  
أكدان أسرتاليا يف وضع خمتلف 
جدا عن أوروبا بعدما دعا نائب 
ساوث  نيو  يف  الوطين  احلزب 
اغالق   إىل  فرايزر  اندرو  ويلز 

حدود البالد.
اهلجرة  وزير  رفض  حني  ويف 
باين  ماريز  الدفاع  ووزيرة 
الدعوات إلغالق احلدود، اقرتح 
طوني  السابق  الوزراء  رئيس 
وزير  يكون  ان  جيب  أنه  ابوت 
من  جزءا  داتون  السيد  اهلجرة 
جملس  يف  القومي  األمن  جلنة 
عندما  احلال  كان  كما  الوزراء، 

كان رئيسا للوزراء.
لن  »حنن  داتون  السيد  وقال 
نتسرع« مضيفا لقد اعلنا قبول 
من  متضررين  الجئا   12000
لكن  والعراق  النزاع يف سوريا 
احلكومة لن تتنازل عن التفتيش 

األمين   لالجئني القادمني.
يصل  ان  املتوقع  من  وكان 
اسرتاليا  اىل  الالجئون  هؤالء 

حبلول عيد امليالد.
 2UE وقال السيد داتون لراديو
واقع  ويف  حبكمة،  نعمل  »حنن 
لالنتقاد  احلكومة  تعرضت  األمر 
الننا  فقط  املاضي  األسبوع 
نقوم بتدقيقات أمنية صارمة«.

إذا  نتسرع،  لن  »اننا  وقال 
ذهب الربنامج يف مهب الوقت 
فذلك فقط ألننا نريد أن نتأكد 
واحلكومة  بالدنا  إىل  يأتي  ممن 

لن ترتاجع عن هذا املوقف.«
بعد  داتون  تصرحيات  وأتت 
مطلع  ابوت يف  السيد  حذر  أن 
يف  املهامجني  بان  االسبوع 
باريس قد يكونون اختبأوا بني 
من  الفارين  الالجئني  تدفق 

سوريا إىل أوروبا.
يف  الوطين  احلزب  نائب  ودعا 
نيو ساو ويلز اندرو فريزر، وهو 
عضو بارز يف االئتالف احلكومي 
يف  صفحته  على  الوالية،  يف 
رئيس  االحد،  يوم  الفيسبوك 
إىل  تورنبول  مالكومل  الوزراء 
الجئي  امام  حدودنا«  »إغالق 
والالجئني  األوسط  الشرق 

املسلمني.
السيد  من  كل  استخدم  وقد 
باين  والسيناتورة  داتون 
االثنني،  يوم  املقابالت، 
يف  أسرتاليا  أن  على  للتشديد 
فيما  أوروبا  عن  خمتلف  وضع 

يتعلق بالالجئني.
وقال السيد داتون »من الواضح 
 ،12،000 الالجئني  بشأن  انه 
حنن نتحدث عن اشخاص يفرون 
من نظام األسد، أو من الدولة 

االسالمية ISIL نفسها«.
واضاف يقول »إنه وضع خمتلف 
بالنسبة لنا الن لدينا ... دولة 
لدينا  ليس  )جزيرة(،  جزرية 
بعض  لدى  كما  برية  حدود 

البلدان األوروبية«.
من  »ولكن  قائال  واستطرد 
نعرف  أن  للغاية،  الضروري 
أو  اجلو،  طريق  عن  أتوا  سواء 
الذين  من  القوارب،  طريق  عن 
سيدخلون وخيرجون عرب حدودنا، 
اننا حباجة ملواصلة هذا املوقف 

داتون يدافع عن سياسات احلدود وسط دعوات 
الغالق ابواب اسرتاليا بوجه الالجئني

طوني أبوت

بيرت داتون

أندرو فرايزر

الناس  أن  وأعتقد  القوي 
يدركون ذلك«.

السيد  ان  داتون  السيد  وقال 
ما  يف  أيضا،  ينظر،  تورنبول 
كعضو  تعيينه  جيب  كان  إذا 
دائم يف اللجنة  احلكومية لألمن 

القومي.
»ان  عن  اهلجرة  وزير  وكشف 
ذلك  أن  أوضح  الوزراء  رئيس 
هذا  أن  وأعتقد  الدرس،  قيد 
سوف  شك  ال  لذلك  منطقي 
يأخذون ذلك باالعتبار يف األيام 

واألسابيع القادمة«.
خلليفته،  واضح  انتقاد  ويف 
أن  حقيقة  ابوت  السيد  أبرز 
وزير اهلجرة، حتت قيادته، كان 
لصنع  رئيسية  هيئة  عضوا يف 

القرار.
السابق  الوزراء  رئيس  وقال 

عندما  املؤكد  »من   2GB لرديو 
كنت رئيس الوزراء، كان وزير 
اهلجرة ومحاية احلدود عضوا يف 

جلنة األمن القومي«.
يقول  أبوت  السيد  وأضاف 
مرتوك  األمر  النهاية  »يف  انه 
قرار  الختاذ  الوزراء  لرئيس 
يكون عضوا  أن  ينبغي  يف من 
املختلفة يف جملس  اللجان  يف 

الوزراء«.
وقال ان »وزير محاية احلدود، 
يف رأيي، هو جزء أساسي من 

آليتنا لألمن الوطين«.
القومي  األمن  جملس  ويتألف 
تورنبول،  السيد  من  احلالي 
تراس،  وارن  بيشوب،  جولي 
سكوت  براندس،  جورج 
باين  السيناتور  موريسون، 
.Sinodinos وآرثر سينودينوس

Re: Terrorist attack in 
Beirut, Lebanon.
When the terrible news of 
the series of co-ordinated 
terrorist attacks in Paris 
on 13th Friday came to us 
we were simply stunned 
and shocked. We were 
equally
stunned and shocked 
when we also learned of 
the terrorist attacks in 
Bourj Al Baraajineh in 
South Beirut on Thursday 
12 November, which un-
fortunately received less 
publicity.
We strongly condemn the 
callousness of the perpe-
trators as they murdered 
at least 41 innocent peo-
ple and wounded many, 
many more. We join in 
spirit with the Lebanese 
Prime Minister Tammam 

Salam in calling for unity 
in the face of attempts to 
create strife in Lebanon.
On behalf of the Multicul-
tural Communities Coun-
cil of NSW, representing 
Australians of all diverse 
backgrounds, we wish to 
convey our sincere con-
dolences to the families 
of the victims who died 
needlessly at the hands 
of those terrorists. We 
also hope and pray for 
those wounded to quick-
ly recover, and for those 
suffering life-threatening 
injuries to soon move 
from a critical to a stable 
condition. Although Leba-
non and Australia are far 
apart geographically but 
we share the grief of the 
families of the victims and 
the plight of the Lebanese 

MULTICULTURAL COMMUNI-
TIES COUNCIL OF NEW SOUTH 
WALES

people and in particu-
lar the Australian Leba-
nese Community and our 
thoughts go out to them 
on their national day of 
mourning Please convey 
our message to the Leba-
nese Government and to 
the members of the Leba-
nese Community in Aus-
tralia.
Yours sincerely,
Dr Anthony Pun, OAM
Email correspondence Chair 
Dr Anthony Pun, OAM tony-
pun@hotmail.com or
Email correspondence to Sec-
retary General Mr Raymond 
Arraj
rayarraj@optusnet.com.au
His Excellency Milad Raad
Charge d’Affaires of the Em-
bassy of Lebanon, CANBER-
RA
Email: lebanemb@tpg.com.au
Dear Mr Raad,
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The 4th annual Multicul-
tural and Indigenous Me-
dia Awards (MIMA) dinner 
presentation were held 
last Wednesday night at 
NSW Parliament House. 
Representatives from 
Multicultural and Indig-
enous media outlets, 
Members of Parliament 
and community represen-
tatives joined together to 
recognise and celebrate 
the achievements of mul-
ticultural and Indigenous 
media.  
 “Tonight - is all about the 
journalists in our com-
munities who are at the 
frontline of multicultural-
ism and Indigenous Aus-
tralia. This is but a small 
tribute to all the tireless 
work that you do.” The 
Hon. Shaoquett Mosel-
mane, Chairperson of the 

Multicultural and Indigenous Media celebrated at NSW Parliament House
The 2015 Multicultural and Indigenous Media Awards

Awards, said.
“For me, the idea of hav-
ing a MIMA was simple, 
but long overdue. Multi-
cultural and Indigenous 
media had never been 
celebrated in a specific 
event acknowledging 
their achievements and 
in particular the many 
talented migrant and In-
digenous Journalists who 
have been serving their 
communities through 
multicultural media yet go 
unrecognised” said the 
Chair of MMA, the Hon 
Shaoquett Moselmane 
MLC.
The Multicultural & Indig-
enous Media Awards are 
intended to recognise 
excellence among jour-
nalists, photographers, 
editors and publishers as 
well as to encourage and 

recognise their significant 
service to Multicultural 
and Indigenous Australia. 
Australia’s ethnic media 
has come a long way. 
From the foreign lan-
guage press, as it was 
called, viewed with sus-
picion, as a hindrance to 
assimilation, to an impor-
tant voice serving multi-
cultural Australia. 
Similarly, Indigenous-
specific media has made 
significant strides in pro-
moting community issues 
and putting community 
agenda on the national 
platform. From its grass-
roots origins Indigenous 
Media is staking a hold 
in the mainstream while 
retaining its authenticity 
and Indigenous political 
discourse.
This empowerment of In-

digenous people through 
Indigenous specific me-
dia is engaging the high-
est public institutions in 
our nation, and has high-
lighted Indigenous issues 
long untold.

The Award Winners were:
News Reporting Award 
was won by Mr Pawan Lu-
thra of Indian Link Media 
Group. 
Online News Coverage 
was won by Mr Shant 
Soghomonian of Arme-
nian Media Incorporated. 
Indian Link Media Group 
continued their success-
ful evening taking out the 
award for Photographer 
of the Year, to Mr Sachin 
Wakhare. 
Miss Margherita Angeluc-
ci of Il Globo/La Fiamma 
won the award for Edito-

rial Reporting, and this 
award was accepted on 
her behalf by La Fiamma 
Chief Editor Armando 
Tornari. Ms Violi Calvert 
of the Filipino Australian 
was humbled by her vic-
tory in the category of 
Coverage of Community 
Affairs. 
The Encouragement 
Award was presented to 
13 year old Miss Nata-
lie Sukkarieh, who im-
pressed the gathering 
with a speech stating how 
she loves investigative 
journalism and to bring 
the truth to light. 
The Hall of Fame Award 
had two recipients this 
year, first to Editor in 
Chief of the An-Nahar 
Arabic newspaper, Mr An-
war Harb AM, for bringing 
news and analysis to the 

Lebanese and Arabic-
speaking communities 
since 1978. 
The second hall of fame 
Award went to Chief Ex-
ecutive Officer of the 
Sing Tao Daily Mr Simon 
Ko, who has been in the 
media business and at 
the helm of Sing Tao for 
17 years bringing local, 
international news to the 
Chinese Australian com-
munity. 
The Young Journalist of 
the Year was won by the 
Indian Telegraph’s Arijit 
Banarjee and the most 
prestigious award of the 
night, Journalist of the 
Year award was won by 
Ms Natalie Ahmat of NITV 
News, who dedicated her 
award to her small but 
hard working team of col-
leagues.                       
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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 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

يف  موقوفني  عشرة 
املعلومات«.  »فرع  قبضة 
وانتحاري  مهربني  ثالثة 
ُيشّكلون  ولوجستيون 
نّفذ  انتحاريني«،  »خلية 
برج  تفجريي  منهم  اثنان 
الرباجنة، وال تزال األجهزة 
األمنية تبحث عن انتحاريني 
أما  قدومهما.  تأّخر  اثنني 
الئحة األهداف يف الضاحية 
فطويلة، وعلى األغلب لن 
الرباجنة  برج  تفجريا  يكون 

نهاية املطاف.

األجهزة األمنية سّجلت رقمًا 
قياسيًا يف كشف مالبسات 
اإلرهابيني،  التفجريين 

فكيف سارت األمور؟
توقف  أن  الصدف  شاءت 
دورية من فرع املعلومات، 
املشتبه  طرابلس،  يف 
إبراهيم  اللبناني  فيه 
اخلميس  فجر  الثالثة  ج.، 

عشرة موقوفني بينهم »نعيم عبّاس 2«:
 اعرتافات »العقل األمين« خللية »داعش«

Saturday 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 

رضوان مرتضى

تشريع  جلسة  انعقاد  اىل  أفضت  اليت  التسوية  حسابات  يف 
الضرورة أمس، على طريقة »ال ميوت الذيب وال يفنى الغنم«، 
على  واخلسارة  الربح  مناسيب  توزيع  يف  التقديرات  تتفاوت 

األطراف املختلفة.

عن  أمنلة  قيد  يرتاجع  لن  انه  أّكد  اليت  اجللسة  ربح  بري  نبيه 
جانب  اىل  ــــ  جعجع  مسري  ومعه  انتزع،  عون  ميشال  عقدها؛ 
بأن  اعرتافًا  ــــ  اخلليوي  وعائدات  اجلنسية  استعادة  قانوني 
ال  ما  اىل  تستمر  أن  ميكن  ال  للمسيحيني  التهميش«  »حفلة 
على  احلريص  صورة  اكتساب  يف  احلريري  سعد  جنح  نهاية؛ 
حقوق املسيحيني، وإن على حساب بعض من فريقه )كالرئيس 
فؤاد السنيورة( الذي كان حيّرض على عقد اجللسة طمعًا يف 
دق إسفني بني حارة حريك والرابية لإلحياء لألخرية بأن التفاهم 

مع احلزب بات عبئًا يصعب حتّمل تبعاته.

الرابية ـ حارة حريك:
حتويل »التهديد« إىل فرصة

وفيق قانصوه

اللقاء  بعد  عون،  أعلن  عندما 
التغيري  لتكتل  األسبوعي 
أن  املاضي،  االثنني  واالصالح 
حبزب  احلر  الوطين  التيار  عالقة 
اهلل »أثبت من قلعة بعلبك«، مل 
يكن يرّد فقط على االشاعات عن 
خالفات بني الطرفني باتت تهدد 
على  أيضًا  وإمنا  »تفاهمهما«، 

خلفية  على  احلزب  قناة  من  يغمزون  الذي  البيت  أهل  بعض 
موقفه املؤيد لعقد اجللسة التشريعية. بعض املطلعني يؤكدون 
أن صوت جنرال الرابية عال داخل لقاء التكتل منفعاًل يف وجه 
من شّككوا يف مواقف احلزب، مؤكدًا أن املوقف االسرتاتيجي ال 

تغرّيه تكتيكات السياسة واالختالف يف وجهات النظر.
يدرك اجلنرال جيدًا حراجة موقف احلزب يف أي خالف بني حليَفيه، 
كما يدرك حرص املقاومة على وحدة بيئتها احلاضنة املباشرة 
يف وقت ختوض مواجهة على اجلبهتني اجلنوبية والشرقية. وهو 
وزمالئه  الفرنسي  للسفري  املفاجئة  »الغرية«  أن  أيضًا  يدرك 
الغربيني على عقد اجللسة التشريعية، مل تكن حرصًا على احلياة 
الربملانية والدميقراطية، بل ملعرفتهم بأن وقوف احلزب اىل جانب 
بّري ميكن أن »ُيقّرش« موقفًا سلبيًا لدى اجلمهور املسيحي من 
عدم االعرتاف به شريكًا كاماًل. فاملطلوب تغيري عكسي للتغيري 
العميق الذي أحدثه العماد ميشال عون يف الوجدان املسيحي 
بتفاهمه مع حزب اهلل. تصفيق آالف من الشباب العونيني، يف 
التيار الوطين احلر،  الوزير جربان باسيل رئاسة  احتفال تسّلم 
يف 20 أيلول املاضي، لدى وصول السفري االيراني حممد فتح 
علي اىل قاعة »بالتيا« متأخرًا حواىل ربع ساعة، ال يزال صداه 

قويًا يف اآلذان الغربية.
يكن  مل  خمايل  مار  تفاهم  على  التشريعية  اجللسة  »قطوع« 
أصعب من »قطوع« التمديد لقائد اجليش العماد جان قهوجي، 
وهو مّر من دون أضرار. لكن املطلوب، لتفادي أي »قطوعات« 
مستقبلية، العمل وفق الشعار الذي حيّبه احلزب: »حتويل التهديد 
اىل فرصة«. تدرك الرابية أن جنراهلا كان وال يزال وسيبقى، 
لرئاسة  والدائم  والثابت  األول  املرشح  احلزب،  اىل  بالنسبة 
اجلمهورية. وتدرك، بالقدر ذاته، أن حزب اهلل لن يسمح، يف 
أي حال، ألي قوة لبنانية، مسيحية أو اسالمية، بكسر ميشال 
عون، وهذا ما أثبته يف حمطات كثرية. ومن باب َأْوىل، فإنه 
على تواصل مع حليفه رئيس حركة أمل الذي يتفّهم موقفه هذا 
جيدًا، وال خيتلف معه يف االسرتاتيجيا. أضف اىل ذلك، أن مسار 
امليدان يف سوريا بعد التدخل الروسي واملسار الدبلوماسي يف 
وهذا  واملمانعة،  املقاومة  يسّجالن حتسنًا ملصلحة حمور  فيينا 

كله يصّب يف مصلحة عون.
يف املقابل، مطلوب من الرابية مزيد من االنفتاح على احللفاء 
وحلفاء احللفاء. ومطلوب أداء جديد حيال قوى مسيحية وازنة، 
كسليمان فرجنية وآل سكاف، وقوى وازنة يف الساحة املسيحية 
كاحلزب السوري القومي االجتماعي. وباملقدار نفسه، مطلوب 
أن يرى التيار الوطين احلر يف البلد سّنة خارج تيار املستقبل: 
عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وأسامة سعد ميثلون حنو 30 
يف املئة من السنة، وهم قادرون على تشكيل رافعة شعبية 
كبرية للمشروع العوني. واألهم، مطلوب التعامل مع نبيه بري 
كقوة رئيسية ووازنة يف البلد، ليست يف أي حال من األحوال 
ملحقة حبزب اهلل، بصرف النظر عن غياب الكيمياء الشخصية. 
يبقى بري »حليف احلليف«، وغياب الكيمياء مل يصل أصال اىل 

حّد »اإلبراء املستحيل«.

صوت عون عال 
يف لقاء التكتل يف 
وجه من شّككوا يف 

مواقف الحزب

يف الضاحية اجلنوبية خيتار منها ما ُيريد، وأن من ضمن املهمات 
املوكلة إليه استطالع املنطقة املستهدفة ثم نقل االنتحاري إىل 
املكان احملدد. أما بقية املوقوفني، فأشارت املعلومات إىل أّن 
معظمهم من العاملني يف جمال البناء، وأغلبهم دخلوا إىل لبنان 
األحزمة  خلسة، وكانوا يشاركون يف نقل املتفجرات و«طبخ« 

الناسفة وتسليمها لالنتحاريني.
للعمل  وعناصره  العام« ضباطه  »األمن  جّند  ذلك،  موازاة  يف 
على كشف بقية أفراد اخللية. وخالل ساعات، متّكن من توقيف 
بيان  وأعلن  اجلرف.  والسوري مصطفى  رايد  إبراهيم  اللبناني 
لألمن العام أن »رايد اعرتف بنقل أحد االنتحاريني من سوريا 
إىل مشال لبنان، ومن هناك ُأعيد نقله إىل بريوت حيث جرى 
تسليمه كمية من املتفجرات«، وأن اجلرف اعرتف بتحويل أموال 
ملصلحة الشبكة اإلرهابية وضبطت يف حوزته كمية كبرية من 
األموال. وقد سّلم األمن العام املوقوفني إىل فرع املعلومات 
أحد  اىل صورة  رايد  تعّرف  وقد  معهما.  التحقيق  للتوّسع يف 
انتحاريي برج الرباجنة، املدعو »أبو الوليد السوري«، باالستناد 
إىل إفادة »نعيم عباس 2«. كذلك أقّر األخري بأن اخلطة كانت 
بعد ظهر  إبراهيم ج. نفسه يف جبل حمسن  يفّجر  بأن  تقضي 
الرباجنة  برج  إىل  انتحاريني  نقل  هو  يتوىل  أن  على  اخلميس، 
كي ينّفذا هجومًا مزدوجًا. ويف موازاة ذلك، ينتظر انتحاريان 
سيارات  قدوم  األعظم  الرسول  مستشفى  أبواب  على  آخران 
اإلسعاف، على أن يستغال الفوضى اليت تصاحب نقل اجلرحى 
لُيفّجرا نفسيهما يف الكادر الطيب للمستشفى. املوقوف أفاد 
األربعة،  من  اثنني  انتحاريني  سوى  يصل  مل  ما  لسبب  بأّنه 
كونه  الرباجنة  برج  مكتظًا يف  شارعًا  اهلدف  يكون  أن  فارتأى 
أولوية على املستشفى. وعن اجلهة اليت يتلقى منها األوامر، 
أّنه مرتبط مباشرة بأحد قيادات تنظيم »الدولة  ذكر املوقوف 

اإلسالمية« يف الرقة.
وأمس، دهمت قوة من فرع املعلومات منزل حممود سرور، يف 
بلدة اللبوة البقاعية، لالشتباه فيه بتهريب االنتحاريني اللذين 
مع  وأوقفته  مالي،  بدل  لقاء  الرباجنة  برج  نفسيهما يف  فّجرا 
والده سعد سرور، وعثرت يف املنزل على وثائق مزورة و٤٥0 

ألف دوالر.
وستة  لبنانيني  أربعة  عشرة:  املوقوفني  جمموع  بلغ  وبذلك، 
االنتحاريني  تهريب  توّلوا مهمة  اللبنانيني  من  ثالثة  سوريني. 
بداية  أنكرا  سرور  وحممود  سعد  أن  ورغم  املتفجرات.  ونقل 
معرفتهما بطبيعة عمل أفراد اخللية اليت نقلوها، توقف احملققون 
عند املبالغ املالية اليت كان يدفعها هؤالء مقابل تهريبهم. ويف 
النهاية، اعرتف األب وابنه ورايد بأنهم كانوا يهّربون أشخاصًا 

وأكياسًا حتتوي على مواد متفجرة.
يسلكها  اليت  الطرق  لتحديد  مستمرة  التحقيقات  تزال  وال 
املهّربون لنقل االنتحاريني واملتفجرات، ال سيما أن عددًا من 
عمليات التهريب هذه جرت من منطقة القصر عرب اهلرمل مقابل 

مبالغ مالية، بلغ أحدها ٥00 دوالر فقط.

يقود  كان  الذي  الشاب  يف  الدورية  عناصر  اشتبه  املاضي. 
دّراجته النارية يف ذلك الوقت املتأخر، فالحقوه من دون أن 
يعلموا أنه كان مزّنرًا حبزام ناسف. حاول سحب مسدسه فانُتزع 
منه، ولدى حماولته سحب »عتلة« تفجري احلزام انكسرت، لُتنقذ 
الصدفة عناصر الدورية. كذلك عثر يف حوزته على قنبلة يدوية. 
مل يتمكن عناصر الفرع من استجواب املوقوف فورًا، لكونه حتت 

تأثري احلبوب املخّدرة.
جبل  يف  للتفجري  معّدة  ناسفة  عبوة  كت  ُفكِّ اخلميس،  صباح 

على  ُأقفل  اليوم  لكن  حمسن. 
اشتبه  الرباجنة.  برج  تفجريي 
أن  احتمال  يف  املعلومات  فرع 
يكون االنتحاريان من بني أفراد 
إليها املوقوف يف  خلية ينتمي 
فرع  رئيس  تواصل  طرابلس. 
عثمان  عماد  العميد  املعلومات 
االرتباط  وحدة  مسؤول  مع 
وفيق  اهلل  حزب  والتنسيق يف 

صفا، وأبلغه بتوقيف االنتحارّي الذي مل يعرتف بعد ألنه حتت 
تأثري اهللوسة، نتيجة تناوله كمية من احلبوب املخّدرة، حبسب 
ما أظهرته الفحوصات. أرسلت اجلهات املعنية يف احلزب اىل 
عثمان صورة عن احلزام الناسف الذي مل ينفجر بأحد انتحاريي 
الربج، ليتبنّي أن احلزامني متشابهان متامًا. بعدها بدأ التحقيق 
كان  بعدما  تنقالته،  ومسار  وارتباطاته  عالقاته  إبراهيم:  مع 
عناصر الفرع قد باشروا جتميع خريطة اتصاالته ريثما يستعيد 
وعيه. وبالفعل، أقّر إبراهيم بأنه كان ينوي تفجري نفسه بعد 
ظهر اخلميس )يوم توقيفه( يف جبل حمسن، وأنه كان على علم 
إزاء ذلك،  الضاحية.  الوقت نفسه يف  تفجريًا سيقع يف  بأن 
كّثفت األجهزة األمنية )فرع املعلومات واألمن العام وخمابرات 

اجليش( وجهاز أمن املقاومة حتقيقاتها.
بداية، أنكر إبراهيم معرفته باالنتحاريني اللذين نفذا هجوم برج 
الرباجنة، لكّنه عاد واعرتف بأنهما ينتميان إىل اخللية اليت ينتمي 
اليها. وكان عناصر الفرع التقين قد متكنوا من حتديد »شبكة 
معارفه«. وعرب داتا االتصاالت، متكنوا من حتديد أفراد شبكة 
برج الرباجنة. عندها دهمت قوة من الفرع، مبواكبة من عناصر 
حزب اهلل، شقة برج الرباجنة، وأوقفوا ثالثة سوريني، كان بينهم 
الرابط بني العقل املدّبر واالنتحاريان. وخالل وقت قصري، اعرتف 
األخري بوجود شقة األشرفية اليت جُتّهز فيها األحزمة الناسفة، 
واليت تؤوي العقل املدّبر ع. ش. الذي وصفه احملققون بأنه 
»نعيم عباس« ثاٍن، إذ إنه ميلك سجاًل أمنيًا نظيفًا، وال يستعمل 
الذي  ش.  ع.  وُأوقف  الشقة  دوهمت  أبدًا.  اخللوية  اهلواتف 
إىل  وإحضارهم  االنتحاريني  استقبال  بأّن مهمته كانت  اعرتف 
هذه الشقة ثم تأمني مكان ملبيتهم. وأقّر بأن لديه الئحة أهداف 

لم يصل 
االنتحاريان اللذان 

كان مقررًا أن 
يفجّرا نفسيهما يف 
مستشفى الرسول

املشنوق يف مؤتمره الصحايف  )داالتي ونهرا(
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مقاالت وتحقيقات

للوهلة األوىل، يبدو اتهام »داعش« بوقوفه وراء هجمات باريس يف 
13 تشرين الثاني اجلاري منطقيًا، ال سيما بعد إعالن التنظيم نفسه 
هوالند.  فرانسوا  الفرنسي  الفرنسي  الرئيس  وكذلك  مسؤوليته، 

ولكن السؤال: عن أّي »داعش« نتحّدث؟
ارتبطت  وبنيوية  اسرتاتيجية  ثالثة  بتحّوالت  »داعش«  تنظيم  مّر 
مجيعها جبغرافيا التنظيم/الدولة، فأضفى كل حتّول بعدًا إيديولوجيًا 
اجلغرافيا  إن  أخرى،  بكلمات  واسرتاتيجية.  تنظيمية  أخرى  وأبعادًا 

كانت هي املوّجه العملي إليديولوجيا التنظيم وليس العكس.

واملراحل هي على النحو اآلتي:

املرحلة الُقطرّية: )دولة العراق االسالمية( )2006 ـ 2011(
مبثابة  كانت  جوهرها  متعّددة، ويف  املرحلة خماضات  هذه  شهدت 
عملية انتقالية للتنظيم بهدف »عرقنته«، بعد جتاوز الكتلة العراقية 
يف التنظيم للشخصية الكاريزمية اليت فرضها أبو مصعب الزرقاوي، 
مؤّسس مجاعة التوحيد واجلهاد )2001 ـ 2004( ثم قاعدة اجلهاد يف 
بالد الرافدين )2004( عقب موافقة أسامة بن الدن وأمين الظواهري 
على البيعة املشروطة اليت قّدمها الزرقاوي هلما وموافقتهما على 
إشعال حرب طائفية يف العراق. بعد مقتل الزرقاوي يف متوز 2006، 
شّكله  الذي  اجملاهدين  شورى  جملس  يف  العراقية  الكتلة  قّررت 
الزرقاوي يف منتصف كانون الثاني 2006، وضّم جمموعة تنظيمات 
مسّلحة من بينها )قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين، وسرايا اجلهاد 
أن  وغريها(،  التوحيد  أنصار  وسرايا  األهوال،  وكتائب  االسالمي، 
تضع يدها على التنظيم ورفضت تعيني أبو محزة املهاجر )أبو أيوب 
املصري( خلفًا للزرقاوي بقرار من بن الدن والظواهري. ومّت اختيار 
أبو عمر البغدادي ) امسه احلقيقي حامد الزاوي( رئيسًا لتنظيم دولة 

العراق االسالمية.
عملية  بدأت  التنظيم،  رئاسة  سّدة  البغدادي  عمر  أبو  اعتالء  مع 
»عرقنة« واسعة النطاق، على قاعدة أن التنظيم يعمل على الرتاب 
العراقي ويستهدف أواًل وأخريًا تغيري الواقع السياسي يف العراق، 

والدفاع عن أهل السّنة العراقيني.
جتدر اإلشارة اىل أن الزرقاوي عمل على التنسيق مع جماميع شبابية 
العربية على وجه اخلصوص مثل  اجلزيرة  القاعدة يف  مع  متعاطفة 
»قاعدة اجلهاد يف اجلزيرة العربية«، وجاءت اىل العراق جمموعات من 
عناصر القاعدة أو املتحّمسة بفعل التحريض من مشايخ الوهابية يف 
السعودية اىل العراق بهدف االخنراط يف عمليات قتالية ضد اجليش 
والقوات االمنية واملدنيني الشيعة يف العراق، وشّكل السعوديون 
داخل  االنتحاريني  جمموعة  من  األعلى  النسبة  الليبيني  جانب  إىل 
العراق، حبسب تقارير أمنية عراقية وأمريكية. ولكن هذه اجملاميع 
مل تغرّي يف الرتاتبية التنظيمية، فضاًل عن أن يكون هلا متثّيل من 
أي نوع يف الطبقة القيادية. يف هذه املرحلة، سعى التنظيم اىل 
استقطاب مجهور القاعدة وعناصرها، يف سياق عملية تثمري للزخم 
الشعيب واإلعالمي الذي حتظى به شبكة »القاعدة«، يف ظل شلل 
شبه تام أصاب قيادتها املتوارية واملعزولة يف منطقة نائية على 
من  والبغداديان  الزرقاوي  كان  االفغانية.  الباكستانية  احلدود 
بعده يبنون أجمادهم من خالل استثمار الرأمسال الرمزي والشعيب 
للقاعدة، بعيدًا عن أعني بن الدن والظواهري اللذين فقدا التواصل 
مع حليفهم يف العراق، ومنعوا وصول أي تقارير نقدية ألدائهم. 
وقد مات بن الدن من دون أن حيصل على معلومات كان قد طلبها 

عن أبو بكر البغدادي.
نشاطات  لديه  يكن  مل  التنظيم  أن  اليه  االنتباه  إلفات  يلزم  ما 
خارج العراق، فقد كانت اسرتاتيجية أبو عمر البغدادي ورفاقه يف 
»دولة العراق االسالمية« هي استعادة ما خسره »أهل السّنة« يف 
العراق بعد سقوط نظام صدام حسني يف نيسان 2003. قد جيادل 
عدد  يف  )القاعدة(  نّفذتها  اليت  االنتحارية  العمليات  بأن  البعض 
الثاني 2005،  من فنادق العاصمة االردنية، عّمان، يف 9 تشرين 
وأودت حبياة العشرات، من بينهم رئيس االستخبارات الفلسطينية 
ختالف  العقاد،  مصطفى  الدولي  السينمائي  واملخرج  نافع،  بشري 
بكل  العمليات  هذه  إن  األمر،  حقيقة  يف  »العرقنة«.  اسرتاتيجية 
الغموض احملفوف بها ال تنهض دلياًل دامغًا على توّجه التنظيم، وقد 
بقيت عملية معزولة ومل تكن يف إطار اسرتاتيجية واضحة املعامل، بل 

تندرج يف سياق املناكفة بني الزرقاوي والسلطات االردنية.
يف كل االحوال، فإن مسّمى التنظيم )دولة العراق االسالمية( يكفي 
يف ذاته جمااًل جغرافيًا السرتاتيجية عمل التنظيم، وبقي كذلك حتى 
اندالع األزمة السورية عام 2011. نزعة العرقنة لدى قيادة التنظيم 
انعكست بصورة واضحة يف التشكيلة الوزارية االوىل لدولة العراق 
بطاقم  جاءت  واليت   ،2007 نيسان   19 عنها يف  املعلن  االسالمية 
عراقي )تسعة وزراء( ووزير حرب مصري )أبو محزة املهاجر(، وكذلك 
احلال بالنسبة إىل التشكيلة الوزارية الثانية يف 22 أيلول 2009. 
مجع التنظيم يف تشكيلتيه الوزاريتني بني الشكل الكالسيكي للدولة 
السلطانية كما نّظر هلا املاوردي وابن فراء احلنبلي، والبنية الدولتية 
أن  األهم يف ذلك كله  بائسة. ويبقى  احلديثة، يف عملية تهجني 

أّي »داعش« يقف وراء هجمات باريس؟

Saturday 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 

فؤاد إبراهيم

اجلغرافيا العراقية فرضت نفسها على اسرتاتيجية عمل التنظيم، ومل 
جتنح به اىل توسيع نطاق عمله خارج احلدود، فكان إشعال احلرب 

الطائفية السنّية الشيعية العنوان الوحيد السرتاتيجيته.

)داعش(  والشام  العراق  يف  االسالمية  الدولة  اإلقليمية:  املرحلة 
)2011 ـ 2014(

توىل أبو بكر البغدادي رئاسة تنظيم »دولة العراق االسالمية« بعد 
مقتل أبو عمر البغدادي وأبو محزة املهاجر يف قصف بالطائرات على 
سامراء  مدينة  من  بالقرب  الثرثار  مبنطقة  فيه  جيتمعان  كانا  منزل 
يف حمافظة صالح الدين يف 4 نيسان 2010، وأبقى على النسبة 
أول  يتسلل  بدأ  حينذاك،  التنظيم.  العراقي يف  للتمثيل  املرتفعة 
العراقيني  انفراد  حول  العراقيني  غري  املقاتلني  وسط  الشكوك 
أساسية(  بدرجة  )والسعوديني  العرب  إقحام  يتم  فيما  بالقيادة 

واألجانب يف العمليات االنتحارية.
رافق قرار اخنراط التنظيم يف األزمة السورية جدل واسع، وخالف 
بكر  أبو  إن  تقول  »داعش«  رواية  »القاعدة«.  قيادة  مع  مفتوح 
البغدادي أوفد أبو حممد اجلوالني اىل سوريا ليشّكل فرعًا لتنظيم 
أموااًل  قبض  أن  بعد  ذلك  على  وبايع  الشام،  بالد  يف  »الدولة« 
»القاعدة«  رواية  تقول  املقابل،  املهمة. يف  لتنفيذ  البغدادي  من 
بالفصل بني النطاقني، وأن ال والية للبغدادي على اجلوالني ويف 

رقبته بيعة للظواهري.
على أّي حال، أعلن أبو بكر البغدادي حّل »جبهة النصرة« بتاريخ 9 
نيسان 2013 وقيام الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش(. 
وتركيبته  التنظيم  بنية  على  اجلغرافيا نفسها  أخرى، فرضت  ومرة 
القيادية  التشكيلة  يف  سورّية  عناصر  إدماج  مّت  حيث  القيادية، 
للتنظيم اجلديد. يف غضون ذلك، نصح القيادي واليد اليمنى ألبو 
بكر البغدادي، حجي بكر )وامسه احلقيقي مسريعبد حممد نايل اخلليف 
واألسلحة  الكيميائي  السالح  تصنيع  يف  اخلبري  مسري(،  ينايل  أو 
عمومًا، والضابط السابق يف اجليش العراقي، وقد قتل يف سوريا 
صارم  توجيه  بإصدار  البغدادي  نصح   ،2014 الثاني  كانون  يف 
لقيادات التنظيم العراقيني بعدم الذهاب اىل سوريا، بهدف حتصني 
الساحة العراقية، وتفويض فريق سوري للقيام مبهمة تشكيل فرع 
للتنظيم يف سوريا، يف عملية ختادم تفضي يف نهاية املطاف اىل 

متّدد »الدولة«.
مثة ما يلفت يف هذه املرحلة، أن البنية التنظيمية مل تعد مقتصرة 
الستقبال  واسع  نطاق  على  األفق  ُفتح  بل  العراقي،  املكّون  على 
رأسها  وعلى  خمتلفة،  تنظيمات  من  املسّلحني  العناصر  من  آالف 
»القاعدة«. ويف غضون فرتة قياسية، جنح »داعش« يف استقطاب 
بني  األقوى  الالعب  يكون  وأن  واألجانب،  العرب  املقاتلني  آالف 
الوقت،  ومبرور  السوري.  امليدان  يف  كافة  املسّلحة  اجملموعات 
لدى  البشرية  الرساميل  من  يقضم  سريعة،  وبوترية  التنظيم،  بدأ 
اجملاميع املسّلحة األخرى، مبا يف ذلك »جبهة النصرة«. ويف نهاية 
اجلغرايف  النطاق  أن  يعين  كان  إىل سوريا  االنتقال  فإن  املطاف، 
لعمل التنظيم بات مفتوحًا على كل امليادين ذات الصلة بامليدان 
»داعش«  بدأ  اسرتاتيجيًا،  لبنان.  اخلصوص  وجه  وعلى  السوري، 
يعمل على خّطني: احلرب الطائفية، وتصفية املنافسني )االفرتاس 

الداخلي( على الساحة السورّية.

املرحلة الكونية: الدولة االسالمية/الخالفة )2014ـ اآلن(
بعد سيطرة »داعش« على حمافظة املوصل يف 10 حزيران 2014، 
العام  من  حزيران   29 يف  االسالمية«  »الدولة  قيام  إعالن  وتاليًا 
نفسه، انتقل التنظيم من مرحلة الُقطرية )دولة العراق اإلسالمية( 

واإلقليمية )داعش( اىل الكونّية )دولة اخلالفة(.
أسقطت االيديولوجيا على اجلغرافيا وفق منظور اسكاتولوجي مبّيت 
)ثم تكون خالفة على منهاج النبوة(، وكأن نبوءة جرى استدعاؤها 
على وقع متّدد التنظيم على مساحة متتد من حلب السورية اىل دياىل 
العراقية. ما جتدر اإلشارة إليه، أن جناحًا إعالميًا الفتًا حّققه التنظيم 
إعالن  ثم  ومن  املوصل  على  التنظيم  بسيطرة  متقنة  احتفالية  عرب 
دولة اخلالفة، إذ انتقل آالف من العناصر يف فروع القاعدة إلعالن 
البيعة للبغدادي. هنا تآكلت تركة بن الدن والظواهري، واحنلت يف 

مشروع »الدولة« اليت بات لديها منذ اآلن مشروع كوني.
لطاملا  غلوباليًا/عومليًا  بعدًا  »دولة/اخلالفة«  اىل  »القاعديون«  نقل 
احتكروه على مدى سنوات، حني كانوا ينفردون يف التخطيط لضرب 

معاقل »العدو املفّضل«، أي الغرب كما يسّمونه.
و«القاعدة«.  »الدولة«  بني  التقاتل  من  جديد  شكل  يظهر  وهنا 
والظواهري،  الدن  بن  أجماد  سرقة  يف  ورفاقه  البغدادي  فنجاح 
وتفّكك شبكة »القاعدة« ملصلحة »الدولة« يف الفروع األكثر حصانة 
العربية،  واجلزيرة  واليمن،  ومصر،  وباكستان،  أفغانستان،  مثل 
اىل  وصواًل  القوقاز،  ومجهوريات  والشيشان،  أفريقيا،  ومشال 
بن  مثل  اجلهاد«  »أرباب  لدى  صدمة  أحدثا  قد  األوروبية،  القارة 

الدن والظواهري.
بإشعال  للتنظيم  األصلية  االسرتاتيجية  التقت  كيف  جند  وسوف 
حرب طائفية بني السّنة والشيعة مع االسرتاتيجية الكونية لتنظيم 
»القاعدة«، لتنشأ اسرتاتيجية اجلبهات املتعّددة. لقد نقل البغدادي 
يف  الشيعة  من  وجعل  العراق،  حدود  خارج  اىل  الطائفية  احلرب 
بكر  العربية هدفًا مركزيًا )كما ورد ذلك يف خطابني ألبو  اجلزيرة 
البغدادي بعد تقّمصه منصب اخلالفة(، ومل يكن هو أو من كان قبله 

معنّيًا بأي طائفة شيعية خارج حدود العراق.
مع  التامة  القطيعة  يعين  ال  الكوني  املسرح  اىل  »داعش«  انتقال 
اخليارين الُقطري واإلقليمي، بل هو مبثابة استكمال جلبهات املواجهة. 
قتال  ويعّد  الطائفية  اجلبهة  يقاتل يف  الذي  الوقت  فالتنظيم يف 
الشيعة على وجه اخلصوص أولوية اسرتاتيجية لدى التنظيم، يقاتل 
أيضًا على جبهة األنظمة السياسية العربية واالسالمية اليت يصمها 
باملرتّدة، وصواًل اىل اجلبهة االمّمية حيث تتماهى االيديولوجيا مع 
اجلغرافيا، جتسيدًا ملفهوم األمة املؤّسسة على مبدأ العقيدة، فيصبح 
كل مؤمن مهما كان موطنه جزءًا من األمة، فيكون اجملال اجلغرايف 

مفتوحًا على مساحة متسرح املؤمنني...
على  كاملة  وبصورة شبة  »الدولة«  جغرافيا  النتائج، متفصلت  يف 
واسرتاتيجيًا  وإيديولوجيًا  بنيويًا  حتّواًل  عنى  ما  »القاعدة«،  كونّية 
جوهريًا لدى »الدولة«. بكلمات أخرى، إن عراقية »الدولة االسالمية« 
بإيديولوجيتها، واسرتاتيجيتها، وبنيتها التنظيمية، كانت تعبريًا عن 
اندكاك التنظيم يف اجملال اجلغرايف العراقي واالسرتاتيجية الطائفية 
العراقي  »داعش« مبكّونيها  )احلرب السنّية الشيعية(، فيما كانت 
والشامي انفتاحًا نسبيًا، وإىل حّد ما إقليميًا، على مستويات عّدة: 
»دولة  مشروع  كان  وأخريًا،  وتنظيمية،  واسرتاتيجية،  إيديولوجية، 
اخلالفة« انتقااًل كونّيًا يستوعب معه جماميع »القاعدة« باسرتاتيجيتها 
التنظيم يقوم ليس  األممية، أي إضافة بعد جديد يف اسرتاتيجية 
فقط على إشعال احلرب الطائفية السنّية الشيعية كما كان يفعل 
التنظيم يف العراق والذي على أساسه نشأ، ولكن بعد إدماج الرتكة 
القاعدية يف التنظيم، أصبح هناك عنصر املصادمة مع الغرب أيضًا، 
»دولة«  فيه  تقع  الذي سوف  املقصود  الفخ غري  هذا  يكون  وقد 
الثاني  تشرين   13 يف  باريس  هجمات  بعد  خصوصًا  البغدادي، 
أجماده  »القاعدة« على من سرق  رّد  اجلاري، ورمبا يكون هذا هو 

املاضية.

أطروحة البغدادي
يف أول ظهور له على املأل يف 4 متّوز 2014، أعلن أبو بكر البغدادي 
يف خطبته من جامع املوصل الكبري حتّقق الوعد املؤجل بإقامة دولة 
اخلالفة، ووعد أتباعه بأن يقيم اخلالفة على كل األرض. ويف خطبة 
أخرى بّثت يف 14 أيار من هذا العام، دعا البغدادي املسلمني كافة 
للهجرة اىل دولته وقال: »ليس هناك أّي سبب مينع أي مسلم من 
والقتال يف صفوفه،  االنضمام  أو  اخلالفة  أرض  إىل  اهلجرة  عدم 
)إىل(  إما  ندعوكم  »حنن  مضيفًا  مسلم«،  كل  واجب  ذلك  يعّد  إذ 
االنضمام إلينا أو محل السالح والقتال أينما كنتم«. ويف توضيح 
لرؤيته حول االسالم قال: »مل يكن اإلسالم يومًا دين )دينًا( يدعو 
حرب  ليست  خنوضها  اليت  وحربنا  القتال،  إىل  يدعو  بل  للسالم، 
تنظيم الدولة اإلسالمية بل حرب مجيع املسلمني اليت يتوىل قيادتها 
ضد  املسلمني  »حرب  أنها  إىل  مشريًا  اإلسالمية«،  الدولة  تنظيم 
الكفار«. ويف خطاب مباشر للمسلمني عامة، يقول البغدادي: »أيها 
املسلمون، إن احلكام الطواغيت الذين حيكمون بالدكم يف احلرمني 
واليمن والشام والعراق ومصر واملغرب وخوراسان والقوقاز واهلند 
وأفريقيا ويف كل مكان، إمنا هم حلفاء لليهود والصليبيني، بل عبيد 
هلم وخدم وكالب حراسة ليس إال«. ويف توجيه مكّثف يكشف عن 
اإلطار الغلوبالي السرتاتيجية دولة اخلالفة بإمامة البغدادي: »أيها 
املسلمون يف كل مكان، آن لكم أن تدركوا حقيقة الصراع، وأنه 
بني الكفر واإلميان...«. هي دعوة واضحة إىل إعالن احلرب الكونّية 

املفتوحة بني املسلمني وغريهم.

فرنسا نحو طرد األجانب »الذين يمثلون خطرًا« )أ ف ب(
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النفايات ال تزال يف الشوارع، وإن ُأزيلت من امام 
اليت  العشوائية  احللول  كّلها.  ال  البيوت،  معظم 
اعتمدت يف معاجلة األزمة أنتجت واقعًا ُيشبهها. 
تنتشر  الطمر  ومواقع  العشوائية  املكبات  مئات 
املخصصة  العقارات  وفاضت  املناطق،  كل  يف 
اربعة  منذ  املرتاكمة  بالكميات  النفايات  الختزان 
لدرء  الفرز  خيار  ُيطرح  مل  ذلك  ظل  يف  أشهر. 
املخاطر الصحية والبيئية، وهذا ما دفع الكثري من 
املتابعني للتعبري عن اعتقادهم ان االمر مقصود 

لفرض احملارق، بعدما فشلوا يف فرض املطامر
يف الوقت الذي تنشغل فيه السلطة السياسية 
يف البحث عن امكانية تصدير النفايات، مصورًة 
أن حل هذه األزمة كان منوطا بقبول خيار املطامر، 
ومتجنبة خيار الفرز وتفعيل معامل ومراكز املعاجلة 
للتخفيف من حدة التداعيات البيئية، فاضت مراكز 
ختزين النفايات بالكميات املتكّدسة على مّر اشهر، 
االمر الذي اضاف املزيد من املخاطر، وال سيما 
النفايات خلقت حنو 760 مكبا عشوائيا  ازمة  ان 

حبسب تقديرات وزير البيئة حممد املشنوق.
ان  للملف  املتابعني  البيئيني  من  عدد  يقول 
على  »الضغط  السلطة  »سلوك«  من  اهلدف 
الناس« لقبول أي حل يندرج ضمن اسرتاتيجيتها 
ومتخوفني  »األزل«،  منذ  املنتهجة  البيئية  غري 
من امكانية اعادة طرح احملارق كوجه ثان لعملة 

املطامر.
مجع  عن  مّحود  برج  بلدية  توّقفت  يومني،  منذ 
بعدما  املنطقة،  شوارع  بعض  يف  النفايات 
»غّص« العقار املخصص لـ »ركن« النفايات ومل 
يعد مبقدوره إختزان املزيد منها. ال خيارات بديلة 
النفايات  بعثرة  خطر  لتجّنب  البلدية  امام  متاحة 
بني املنازل. يقول نائب رئيس بلدية برج محود 
جورج كريكوريان إن مشكلة البلدية » أكرب وأسوأ 
مشاعات  منتلك  ال  إذ  البلديات،  من  غريها  من 
البلدية اىل »استحداث  كغرينا«، الفتا اىل جلوء 
مساحات جديدة عرب كبس النفايات«، ومشريا اىل 
ان البلدية عمدت اىل »تسييج النفايات املوضوعة 
لفصلها  حديدية  بأسالك  محّود  برج  عقار  يف 
عن  لفصلها  كذلك  بريوت،  ونهر  الكرنتينا  عن 

البحر«.
البلدية  أرادت  لو  حتى  أنه  كريكوريان  يضيف 
البريوقراطية،  املعامالت  »فإن  عقارات  إستئجار 
من شأنها أن تؤخر احلل الطارئ الذي تستلزمه 

االزمة اليت نقع فيها«.
وإذا كانت بلدية برج مّحود تتخّوف من تكرار مشهد 
سّد  منطقة  حصل يف  الذي  النفايات  »طوفان« 
البوشرية إذا مل تتمكن من اجياد بديل عن العقار 
اجلديدة-البوشرية-السّد،  بلدية  فإن  »امُلتخم«، 
حاليا  تعمد  األمطار،  فيضان  من  »امللسوعة« 
املنطقة  لنفايات  املخصص  العقار  »إفراغ  اىل 
منذ مدة بعدما امتأل كليا«، وفق ما يقول رئيس 
للمجال  إفساحا  وذلك  جبارة،  طانيوس  البلدية 
الستيعاب كميات جديدة جتنبا خلطر إبقائها بني 

بريوت تقّر بأن هذا »العقار مل يعد مبقدوره ان 
عقارات  عن  البلدية  تبحث  هل  املزيد«،  حيتمل 
اجياد  من  ابعد  اىل  املصادر  تذهب  جديدة؟ 
عقارات بديلة وتقول: »سنّتكل على أنفسنا إذا 
اكرم شهّيب«، الفتة  الزراعة  تقّر خطة وزير  مل 
اىل ان هناك جلنة مؤلفة من اجمللس البلدي تعقد 
واحملافظ،  الداخلية  وزير  مع  دورية  اجتماعات 
وتناقش الكثري من »اإلحتماالت املفتوحة«. هل 
تتضّمن هذه اإلحتماالت خيار احملرقة؟ نعم، تقول 
املصادر قبل أن ُتسهب يف احلديث عن »املعايري 
البيئية العاملية« وعن »النماذج القائمة يف الدول 

األوروبية«.
الضغط لـ »تعميم« محارق؟

»يف ظّل الغياب الكلي لللدولة وللخطة الطارئة 
يف  ليصبح  احملارق  موضوع  يتقّدم  للنفايات، 
البيئي  اخلبري  يقوله  ما  هذا  النقاشات«،  واجهة 
ناجي قديح يف حديث لـ »األخبار«، واصفا الواقع 
برأي  األزمة«.  استثمار  على  »العمل  بـ  احلاصل 
قديح، أنه بات لدينا الكثري من الدالئل واإلشارات 
على اننا غارقون بأزمة )مطامر ومكبات عشوائية، 
نفايات يف الشوارع وخطر فيضانها بفعل السيول 
بهذه  اشغالنا  هو  »املطلوب  ان  اال  وغريها…(، 
الدالئل كي نغفل عن املسار اخلاطئ للحلول اليت 
يعتقد  كان«.  حل  أي  قبول  وبالتالي  يقّدمونها 
قديح ان االسرتاتيجية اخلاطئة يف معاجلة األزمة 
»التغافل عن  ال تزال نفسها واليت هي قوامها 
الفتا  الفرز«،  عرب  النفايات  من  القيمة  اسرتداد 
بتعميم  تتمّثل  جذرية سهلة  حلوال  هناك  ان  اىل 
مراكز معاجلة النفايات«، ومشريا اىل ان احملارق 
معاجلات  تلحظ  ال  السرتاتيجية  وجهان  واملطامر 

سليمة.
واقعا  احملارق  فرض  حماوالت  حول  قديح  كالم 
جنيم  رجا  البيئي  الناشط  يقوله  وما  يتوافق 
احملارق  جتار  ميارسه  بدأ  الذي  التسويق  حول 
امام البلديات، هؤالء، حبسب جنيم، ال تتضارب 
مصاحلهم مع إبقاء »سوكلني«، »خبالف ما ُيشاع«، 
الفتا اىل ان إبقاء هذا الواقع هدفه »الضغط على 
الناس من قبل ثالثة جمموعات«: جتار احملارق، 
وزعماء املناطق الذين يريدون اخذ حصصهم أّنى 
كانت االقرتاح، و«سوكلني« وما متثله من نفوذ 

يف الدولة.
يشري جنيم اىل ان الضغط الرامي اىل إعادة إرساء 
املركزي  املطامر  مبدأ  فشل  بعد  يأتي  احملارق 
عندما طالبنا  انه  اىل  الطائفية، والفتا  واملطامر 
بإلغاء القرار رقم 2015/1 القاضي بانشاء حمارق، 
بالرفض،  مطلبنا  قوبل  املناقصات  يبقي  الذي 
النية السيئة اليت كانت حتكم  »وهو دليل على 
ان  قديح  يقول  فيما  بدايته«،  منذ  امللف  ادارة 
كل التواصل الذي كان جتريه معنا جلنة شهيب ال 
يتعدى كونه شكليا لـ »تقطيع الوقت«، الفتا اىل 
غياب »االستعداد احلقيقي للتخّلي عن السياسة 

اخلاطئة«.
من جهته يتساءل اخلبري البيئي زياد ابي شاكر 
عن عدم اعتماد خيار الفرز من املصدر لنفايات 
بريوت »إذ انه كفيل بتخفيف نسبة كبرية جدا من 
حجم النفايات«، الفتا اىل وجود الكثري من معامل 

اعادة التدوير اليت تستطيع تولي هذه املهمة.

إبقاء النفايات بال حل: التمهيد لفرض احملارق
هديل فرفور

البيوت. أين ُتوضع 
القدمية  النفايات 
اىل  تعمدون  اليت 
منها؟  العقار  إفراغ 
نضعها يف أكياس 

ونرميها يف »مطارح بعيدة«، يقول جبارة، الفتا 
اىل »أن خيار الرمي يف االحراج أو البحر او غريهما 

سّيئ اال ان األسوأ إبقاؤها بني الناس«.
أّما واقع النفايات املكّدسة يف الكرنتينا، »معقل« 
نفايات بريوت اإلدارية، فهو ليس افضل حاال، 
يزداد  جبال  باتت  حتى  النفايات  ترتاكم  حيث 
تتجاوز  ال  الذي  العقار  يزر  من  يوميا.  ارتفاعه 
تقديرات  حبسب  مرّبع،  مرت  الـ10آالف  مساحته 
شاحنات  فسُيشاهد  بريوت،  بلدية  يف  مصادر 
حمّملة باألتربة تعمد اىل تغطية النفايات املكّدسة، 
يزعم اصحاب القرار يف البلدية أن هدف االتربة 
التخفيف من »وطأة« هذه النفايات، و«طمس« 
ان  هناك،  املنطقة  اهالي  يعتقد  فيما  رائحتها، 
اهلدف هو إقامة »جبل جديد للنفايات«، متخّوفني 
بلدية  مطمر غري صحي. مصادر  اىل  من حتويله 

مصادر يف بلدية 
بريوت:

خيار املحارق قائم

زعماء  بإحراج  بوتني  فالدميري  االثنني  أمعن 
دول »التحالف« الذي تقوده الواليات املتحدة 
لنظرائه  ضرب  أنه  معلنًا  داعش«،  »ضد 
»أمثلة متعلقة مبعلوماتنا عن متويل أشخاص، 
من خمتلف الدول، ألقسام خمتلفة من داعش؛ 
مبا  دولة،   40 من  يأتي  التمويل  أن  وحددنا 

فيها بعض دول جمموعة العشرين«
يف مؤمتره الصحايف من مدينة أنطاليا الرتكية، 
حيث تنعقد قمة جمموعة الدول العشرين، أعلن 
الرئيس الروسي، فالدميري بوتني، أنه عرض 
على نظرائه صورًا جوية وفضائية ُتظهر أنشطة 
داعش اليت ال ميكن أن ختطئها وسائل الرصد 
ضرورة  على  مشددًا  »األطلسية«،  التقين 
إيقاف جتارة النفط اليت ميارسها التنظيم بكل 

حرية.
غري  التجارة  أبعاد  بوضوح  »تبنّي  الصور 
الشرعية بالنفط ومشتقاته، حيث متتد قوافل 
الكيلومرتات،  لعشرات  والناقالت  السيارات 
على مد البصر، وتشاَهد من على ارتفاع 4 إىل 
5 آالف مرت، وتبدو كأنظمة أنابيب نفط«، قال 
ناقشوا  اجملتمعني  القادة  أن  مضيفًا  بوتني، 
الصلة،  ذات  القرارات  تنفيذ  إىل  »احلاجة 
املتخذة من قبل جملس األمن الدولي، واليت 
اعُتمدت بناًء على املبادرة الروسية من أجل منع 
متويل اإلرهاب واحلد من التجارة غري املشروعة 
من  اإلرهابيون  يسرقها  اليت  األثرية  بالقطع 
األراضي اليت يستولون عليها«. وفقًا ملسودة 
»جمموعة  زعماء  التزم  للقمة،  اخلتامي  البيان 
العشرين« العمل على مكافحة متويل اإلرهاب، 
وتكثيف اجلهود للسيطرة على احلدود الدولية 
إرهاب  انتقل  بعدما  الطريان،  سالمة  وتأمني 
أوروبا.  قلب  إىل  التكفرييني  »اجلهاديني« 
كذلك أكدت القمة، وفقًا لنص املسودة، أن 
اإلرهاب جيب أال ُينسب اىل أي دين أو جنسية 

أو مجاعة عرقية.

للدعاية  املتطرف  الفكر  ومواجهة  اإلرهابيون، 
خطر  من  لنا  أفضل  محاية  وتوفري  اإلرهابية، 
معلومات  تبادل  خالل  من  األجانب،  املقاتلني 

االستخبارات، ومنع )األخريين( من السفر«.
املستشارة  قالت  األخرية،  املسألة  وحول 
اتفقوا  الزعماء  إن  مريكل،  أنغيال  األملانية، 
تصعيد  جانب  إىل  اإلجراءات،  من  مجلة  على 
العمل العسكري، »تتضمن التعاون بني أجهزة 
املخابرات ومراقبة االتصاالت على اإلنرتنت«. 
إن  الرتكية  الرئاسة  يف  مصادر  وقالت 
حث  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس 
القادة اجملتمعني على تعميق تبادل املعلومات 
االستخبارية، علمًا بأن أنقرة تشكو، منذ فرتة 
مع  هذه  املعلومات  تبادل  من ضعف  طويلة، 
حلفائها الغربيني، الذين حثتهم على تزويدها 
مبزيد من املعلومات عن املشتبه فيهم، قبل 
سفرهم إىل أراضيها. ويف الوقت نفسه، كانت 
أنقرة تتعرض بدورها لضغوط غربية حتثها على 
حماربة داعش، وتشديد الرقابة على حدودها 
اليت متتد 900 كيلومرت مع سوريا، واليت ينقل 
)والنفط(  اإلمدادات  عربها  »اجلهاديون« 
تركي  مسؤول  ولفت  األجانب.  واملقاتلني 
رفيع املستوى إىل أن أنقرة كانت قد أبلغت 
باريس مرتني معلومات استخبارية ختص أحد 
منفذي هجمات يوم اجلمعة املاضي، لكنها مل 
تتلق من األخرية إال طلبًا بتزويدها املزيد من 

املعلومات... بعد وقوع اهلجمات.
هامش  على  الثنائية  اللقاءات  صعيد  وعلى 
القمة، قال املتحدث باسم الكرملني، دميرتي 
الرئيس  مع  بوتني  اجتماع  إن  بيسكوف، 
ال  وأن  بّناًء،  كان  أوباما،  باراك  األمريكي، 
مل  اللقاء  أن  رغم  الثنائي،  احلوار  من  بديل 
الطرفني،  مواقف  يف  انعطاف  نقطة  يشّكل 
بيسكوف  وأشار  اخلالفية.  املسائل  ُيزل  ومل 
العالقات  يف  انقالب  »حدوث  توقع  أن  إىل 
هو  دقيقة،   20 استمر  لقاء  خالل  الثنائية«، 

أمر غري واقعي.
يف  موحد  الغرب  أن  تعتقدون  كنتم  »إن 
مواقفه مئة يف املئة، فإنكم خمطئون«، قال 
مكافحة  مسألة  أنه يف  إىل  مشريًا  بيسكوف، 
اإلرهاب، »هناك تفاهم لضرورة التعاون، إال 
أنه ال ميكن التوصل إىل اتفاقات بني روسيا 
والغرب، ألن ال يوجد مثل هذا املفهوم، وذلك 
بشأن خمتلف  اخلاص  موقفها  دولة  لكل  ألن 

جوانب )املسألة(«.
)األخبار، رويرتز(

»قـمة العـشرين«:

بوتني يعّري »التحالف الدولي«

ناجي قديح: املحارق واملطامر وجهان السرتاتيجية ال 
تلحظ معالجات سليمة )هيثم املوسوي(

اتفق القادة على توثيق التعاون االستخباراتي ومراقبة اإلنرتنت )أ ف ب(

الوزراء  رئيس  وقال 
ديفيد  الربيطاني، 
كامريون، إن »اهلجمات 
باريس  يف  املروعة 
اجلمعة  يوم  )مساء 

كارثة طائرة  بعد وقت قصري من  املاضي(، 
الركاب الروسية، وبعد تفجريات أنقرة وهجمات 
نواجهه«،  الذي  اخلطر  تؤكد  ولبنان،  تونس 
مضيفًا أنه ونظراءه اتفقوا على »اختاذ خطوات 
عليه  يعتمد  الذي  التمويل  لقطع  أخرى  مهمة 

بيسكوف: 
مخطئ من 

يعتقد أن الغرب 
موحد يف مواقفه
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مل حتسم باريس أمرها. ال تزال اهلجمات اليت تعّرضت هلا األسبوع 
إىل  بعضها  وصل  وتكّهنات  حتليالت  أمام  الباب  تفتح  املاضي 
»حلف مشال  تدخل  طلب  إىل  فرنسا  جلوء  إمكان  عن  احلديث  حد 
األطلسي« يف سوريا ملواجهة »داعش«، بناًء على املادة اخلامسة 

من معاهدة احللف.
تكّهنات مل تنضج بعد، ولكنها عكست رغبة لدى كثريين يف إعادة 
أيلول األمريكي، يف وقت ال تزال فيه احلكومة  إحياء ما بعد 11 
الفرنسية ترتّوى يف التقدم باجتاه هذه اخلطوة ألسباب كثرية، تبدأ 
من الداخل وال تنتهي عند احللفاء يف اخلارج فقط، بل عند اخلصوم 

أيضًا.
مصراعيه  على  الباب  فتحت  اليت  وحدها  اهلجمات  ليست  ولكن 
أمام التأويالت الكثرية، بل إن الرئيس فرانسوا هوالند ساهم يف 
استنتاج ما تقدم، حني قال إن بالده يف حالة حرب، بالتوازي مع 

طلبه مساعدة أوروبا يف مواجهة هذا اخلطر.
فرنسا اليوم ميكن أن تكون التالية بعد الواليات املتحدة يف استدعاء 
املادة اخلامسة من معاهدة حلف »مشال األطلسي«، وباريس حاليًا 
للسيناريوات  ميكن  وبالتالي   ،2001 عام  نيويورك  البعض  يراها 
بعض  إىل  بالنسبة  حتى  مستحب،  غري  هو  ما  كل  إىل  جتنح  أن 
الدول الغربية اليت ترى يف التدخل العسكري الرمسي يف سوريا 
مسبقًا  وفت  املتحدة  »الواليات  أن  فرغم  القومي.  ألمنها  تهديدًا 
طلبت  حال  يف  األطلسي،  احللف  عمليات  سياق  يف  مبسؤولياتها 
اليت  األخرى  الدول  ولكن  اخلامسة،  للمادة  وفقًا  التدخل  فرنسا 
اختذت املقاعد اخللفية، مثل أملانيا، ميكن أن تقدم دعمًا إضافيًا إىل 
اجلهود يف سوريا، ولكن من غري املرّجح أن تصّعد يف استخدامها 
للقوة«، يقول احمللل العسكري يف مركز »سرتاتفور« عمر العمراني 
لشبكة »سي ان بي سي« األمريكية، مضيفًا أنها »مسألة تتعلق يف 

النهاية بالسياسة الداخلية أكثر من كونها مسألة عسكرية«.
بريطانيا وضعها ليس خمتلفًا كثريًا. قد يستفيد رئيس حكومتها 
ديفيد كامريون من فرصة طلب فرنسا تدخل »الناتو«، ليستخدمه 
كعذر طاملا انتظره لشّن حرب يف سوريا، ولكن أيضًا هناك عوائق 
أمامه يف هذا اجملال. بول مايسون يقول يف صحيفة »ذا غارديان« 
طلب  إلمكان  ضمنيًا  قبواًل  تشهد  الربيطانية  األمنية  »الدائرة  إن 
فرنسا تدخل الناتو واللجوء إىل املادة اخلامسة من معاهدة احللف، 
تعّرض  حلليف  العسكري  الدعم  تقديم  بريطانيا  من  تتطلب  اليت 

هلجوم«.
الربيطانيني  العسكريني  »املخططني  أن  إىل  الكاتب  يشري  وفيما 
أمامهم  املتاحة  اخليارات  باستكشاف  احلالي،  الوقت  يقومون، يف 
يف حال طلبت فرنسا املساعدة العسكرية«، إال أنه يضيف يف حال 
»صياغة االستجابة الربيطانية ــ مع أو بدون الناتو ــ فإن املشاكل 
)اليت ستواجهها احلكومة( كبرية، ذلك أن الناخبني ال يثقون بالعمل 
العسكري. وهم خيافون ــ بناًء على الدالئل من العراق وأفغانستان 
ــ من أن تؤدي احلمالت احلربية إىل الفوضى، وهو ما يفتح اجملال 

سجال حول تدّخل »أطلسّي« دونه عقبات

بقية الدول، وجيب املبادرة مبباشرة حق الدفاع الشرعي، الفردي 
واجلماعي، وفقًا للمادة 51 من ميثاق هيئة األمم املتحدة«.

تصبح  أن  فرنسا  أرادت  ما  إذا  أنه  ستافريديس  يذكر  هنا،  من 
األطلسي، فإن  استدعاء حلف  إطار  أمريكا يف  بعد  الثانية  الدولة 
اخلطوة األوىل اليت جيب عليها القيام بها هي اللجوء إىل التشاور 
وفقًا للمادة الرابعة )اليت تنص على إقرار مبدأ التشاور يف ما بني 
األطراف املوّقعة على امليثاق، يف حال حدوث تهديد لسالمة أراضي 

إحداها، أو تهديد استقالهلا السياسي، أو أمنها(.
عام  يف  وهو  ذلك،  حصول  على  قريبًا  مثااًل  ذكر  املقال  كاتب 
2014، عندما طلبت تركيا اجتماعًا وفقًا للمادة الرابعة، بعد هجمات 
»داعش« فيها. وفقًا لستافريديس، فإن من املتوقع أن خيلص 
ــ  إىل حجمها ونطاقها  نظرًا  ــ  باريس  اعتبار هجمات  إىل  االجتماع 

خاضعة للبند اخلامس.
عن مهمة »الناتو« يف سوريا، يشري الكاتب إىل أن هدفها األساسي 
جيب أن يكون دحر »داعش« يف سوريا وتدمري البنى التحتية اليت 
منفعة  هلا  »سيكون  املهمة  هذه  مثل  أن  مضيفًا  هناك،  أنشأها 
أخرى، وهي إظهار أن »حلف األطلسي« يريد فعاًل التصرف بشكل 

حاسم عندما يتعرض لتهديد«.
يتوسع الكاتب يف شرح املهمة اليت جيب أن يقوم بها احللف. أواًل، 
اللجوء إىل  ووفقًا ملعاهدة »حلف مشال األطلسي«، جيب أن يتم 
يتبّنى  أن  مثاليًا  الدولي، سيكون  القانون  األمن. فبحسب  جملس 
يتصرف  أن  للناتو  ميكن  أنه  »رغم  العسكري،  الرد  األمن  جملس 

بغض النظر عن هذا التبن«، يضيف ستافريديس.
ثانيًا، جيب أن خيصص واحدة من قياداته الكربى للتخطيط والقيام 
بأي رّد عملياتي. ويف هذا اإلطار، يشري الكاتب إىل أن »قيادة 
بشكل  ملتزمة  هولندا  يف  بروسوم  يف  املشرتكة  التحالف  قوات 
كامل يف أفغانستان«، لذا يرى أن »املهمة ستقع يف الغالب على 
ليبيا،  التدخل يف  قادت  اليت  اإليطالية،  نابولي  أخرى يف  قيادة 
واليت تتمتع خبربة ختطيطية وعملياتية مهمة، كما أنها تتمتع بصالت 
عميقة مع شركاء التحالف يف املنطقة مثل اإلمارات واألردن وقطر 
وغريها«. عالوة على ذلك، يشري الكاتب إىل أن على »املخططني 
التحالف،  أن يهتموا ليس فقط بدمج أعضاء  يف احللف األطلسي 
ولكن أيضًا بشركائه العديدين، مبا فيهم السويد وفنلندا وغريهما 

من الدول الفاعلة«.
أما النقطة الثالثة، فهي »إعداد القوات اخلاصة التابعة للناتو للقيام 
بدور مركزي يف العمليات العسكرية«، ولكن هنا مل يغب عن بال 
الكاتب الذي ارتأى التخطيط الكامل لعمليات »الناتو« أنه »جيب 
أن يأخذ زمام املبادرة يف  بلجيكا  العمليات اخلاصة يف  على مقّر 
األعضاء،  الدول  بني  االستخبارية  املعلومات  تبادل  عملية  تنظيم 
كما جيب أن ُيعّد قوات التحالف املشرتكة لنشرها على األرض يف 
سوريا، من أجل تدريب وإعداد املقاتلني يف وجه التنظيم، إضافة 
إىل مجع املعلومات وشّن غارات، والعمل مبثابة راصدين حللف مشال 

األطلسي وطائرات التحالف«.
العراق كان له مكان يف اسرتاتيجية القائد األطلسي السابق، فقد 
رأى أن على »الناتو« أن ُيعّد مهمات تدريبية، على املدى البعيد، 
حتارب  اليت  واإليزيديني  البشمركة  من  املؤلفة  القوات  مع  تعمل 
بغداد. يكمل  العراقية يف  القوات  مع  وأيضًا  العراق،  يف مشالي 
ستافريديس يف تكتيكاته وال يهمل روسيا من كل ذلك. ويف حني 
الواليات  تقودها  اليت  اجلوية  احلملة  تنضوي  أن  »جيب  إنه  يقول 
املتحدة يف العراق وسوريا حتت قيادة الناتو«، إال أنه يضيف أنه 
»جيب أن يشدد الناتو على أن يبن حتالفًا مفتوحًا، ميكن أن يشمل 
ليس فقط قوات احللفاء التقليديني، ولكن أيضًا القوات التابعة 

للخصوم التقليديني، مثل روسيا«.

نادين شلق

الدائرة األمنية الربيطانية تشهد قبواًل ضمنيًا إلمكانية طلب 
فرنسا تدخل »الناتو« )أ ف ب(

إىل  إضافة  طائفي،  اقتتال  أمام 
اجلهاد وقتل املدنيني«.

على  اإلحياءات  تكثر  أمريكيًا، 
واإلعالمي  الرمسي  املستوى 
قليل  عدد  دعا  فقد  والتحليلي؛ 
انتشار  إىل  املسؤولني  من 
السيناتور  ومنهم  كبري،  عسكري 
ديان فينستاين وليندسي غراهام 

إنشاء  يتم  أن  اقرتح  الذي  األمريكية(،  للرئاسة  )مرشح مجهوري 
رمسي  فرنسي  طلب  إمكان  على  بناًء  سوريا،  يف  للتدخل  حتالف 
للمساعدة، وفق معاهدة »حتالف مشال األطلسي«، وبناًء على أحكام 

الدفاع املشرتك.
مسؤولني  عن  جورنال«  سرتيت  »وول  صحيفة  تنقل  ذلك،  رغم 
أمريكيني وفرنسيني قوهلم إن البلدين يعارضان تدخل »الناتو« يف 
احلرب السورية، حبجة أن »التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
فرنسيًا  مسؤواًل  فإن  كذلك،  احلرب«.  ملواصلة  أفضل  هو  حاليًا 
بناًء على  للحرب  إعالنًا  أن  »تعلم متامًا  بأن فرنسا  الصحيفة  أفاد 
املادة اخلامسة أصبح يشكل مادة سياسية يف واشنطن، وبالتالي 
هناك خوف من أن يستخدم من قبل الصقور للضغط على احلكومة 

األمريكية لتوسيع احلرب بطريقة غري مقبولة شعبيًا يف أوروبا«.
يف مقابل ذلك، كتب القائد العام السابق لقوات »حلف األطلسي« 
يف أوروبا، جيمس ستافريديس، مقااًل يف جملة »فورين بوليسي«، 
شرح فيه كيفية تنظيم تدخل احللف األطلسي يف سوريا، إذا ما 
الناتو لعب  أن تتوقع من  باريس  فـ«من حق  طلبت فرنسا ذلك، 
قال  اهلجمات«،  على  عسكري  لرّد  اإلعداد  سياق  يف  مهم  دور 
ستافريديس، مشريًا إىل تأسيس »الناتو« »بناًء على مقدمة أساسية 
منصوص عليها يف البند اخلامس من املعاهدة، تنص على أن أّي 
اعتداء مسّلح على إحدى الدول األعضاء، يعترب اعتداًء مسلحًا على 

فرنسا اليوم يمكن 
أن تكون التالية بعد 

أمريكا يف استدعاء املادة 
الخامسة من معاهدة 

حلف »األطلسي«

مل يكن حديث بنيامني نتنياهو هذه املرة مباشرًا إىل يهود فرنسا 
الذي  »داعش«،  باملغادرة واجمليء إىل إسرائيل طلبًا لألمان من 
أكد موشيه يعلون أنه تنظيم »غري معّن إطالقًا باملواجهة مع الدولة 

اليهودية«.
استغلت إسرائيل اهلجمات اإلرهابية األخرية يف باريس كي تدفع 
اليهود الفرنسيني إىل االنتقال إليها. وعمدت تل أبيب بعد ساعات 
معدودة على اهلجمات، إىل أن تشيع جوًا إضافيًا من الرعب جُتاه 
أكثر من نصف مليون يهودي فرنسي، معظمهم يسكن يف مدينة 
نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية،  احلكومة  رئيس  وجه  فقد  باريس. 
إىل وزارة اخلارجية يف تل أبيب كي تطلب من السلطات الفرنسية 
يف  اليهودية  واملنشآت  املصاحل  حول  األمنية  اإلجراءات  تعزيز 
إىل  أدى  الذي  األمر  جديدة،  العتداءات  تعرضها  خشية  فرنسا، 

ارتفاع منسوب اخلشية لدى اليهود الفرنسيني.
إىل  اليهودية«،  »الوكالة  من  مبساعدة  أيضًا،  إسرائيل  وعمدت 
االتصال باليهود ودفعهم إىل »اهلجرة« إىل إسرائيل، على خلفية 
إىل  العسكرية«  »االستخبارات  تعبري  وفق  املرشح  األمن  الوضع 
بل عواصم  اليت قد ال تطاول فرنسا فحسب،  اهلجمات  مزيد من 
غربية على امتداد القارة األوروبية، فيما تؤكد إسرائيل، على لسان 
وزير األمن، موشيه يعلون، أنه ال قلق من داعش ضد إسرائيل، 
ألن هذا التنظيم »غري معن إطالقًا باملواجهة مع الدولة اليهودية 

رغم وجوده القوي يف سوريا ويف سيناء«.
يف هذا االجتاه، أكد نتنياهو أن إسرائيل هي املكان اآلمن دائمًا 
لليهود يف العامل، يف رسالة مباشرة إىل اليهود الفرنسيني، أما 
اإلعالم العربي، فتماشى مع التوجه الرمسي، ووجه تقاريره لتسليط 
إسرائيل،  إىل  الفرنسيني  اليهود  من  »مهاجرين«  على  الضوء 
وربطهم باهلجمات األخرية يف باريس، مع العلم أن إجراءات »اهلجرة« 
الفاصلة عن  املعدودة  األيام  جدًا على  تزيد  نفسها، تتطلب مدة 

اهلجمات الباريسية.
ويف عينة خمتارة من اإلعالم العربي، أشار موقع »والال« الواسع 
»اجلالية  أن  إىل  اخلارج،  ويف  إسرائيل  اليهود يف  بني  االنتشار 
اليهودية« يف فرنسا ختشى البقاء يف »عاصمة النور«، يف أعقاب 
املاضي،  األسبوع  نهاية  يف  شوارعها  شهدتها  اليت  العمليات 
مشريًا إىل أن اليهود يعانون كثريًا وهم يشاهدون أماكن توجههم 
واملؤسسات  الكنس  مداخل  مثل  األمن،  برجال  مليئة  ومعيشتهم 
واخلشية  اخلوف  من  دائرة  يف  يضعهم  الذي  األمر  اليهودية، 

الدائمني.
جدًا  عدد كبري  هناك  املوقع،  توصيف  وفق  الرعب،  ونتيجة حلالة 
إىل  والتوجه  الرحيل  ترتدد يف  ال  أنها  تؤكد  اليهودية  األسر  من 
إسرائيل، بل بادرت فعاًل إىل ذلك. ويشري املوقع إىل أن »قصص 
اليهود الفرنسيني باتت ال تطاق يف  االستفزاز واملضايقة« حبق 
يف  عيشهم  وطريقة  أسلوب  يعرقل  الذي  األمر  األخرية،  األشهر 
فرنسا، وهو أيضًا دافع هلم لـ«اهلجرة« إىل إسرائيل، مع أو من 

دون اهلجمات األخرية يف باريس.
وحتدث »والال« مع عدد من اليهود الفرنسيني، الذين أكدوا أنهم 
قرروا اجمليء إىل إسرائيل، ومعظمهم قالوا إن تذكرة الطائرة جرى 
»كوارث سابقة«  بناًء على  األخرية  العمليات  بالفعل قبل  شراؤها 
يف فرنسا، لكنهم يؤكدون يف املقابل أن عددًا كبريًا من العائالت 
وقت  أقرب  يف  إسرائيل،  إىل  والتوجه  الرحيل  قررت  الصديقة 

ممكن.
كذلك أجرى املوقع مقابلة مع فرنسي يهودي )دانيال( وصل إىل 
إسرائيل مع طفليه، أكد فيها أن »الوضع يف فرنسا غري طبيعي« 
وأضاف: »مل أشاهد منذ وقت طويل أمرًا كهذا. الوضع خطري جدًا 
وهذا  يتجولون،  ال  الناس  مغلق،  اليهود. كل شيء  إىل  بالنسبة 

صعب جدًا وحتديدًا لألطفال. الوضع اآلن بات أكثر خطورة«.
ويشري املوقع إىل أن العمليات األخرية يف باريس مل تكن موجهة 
ضّد »اجلالية اليهودية« يف فرنسا، مقارنة بالعمليات السابقة اليت 
املاضي،  الثاني  كانون  يف  يهودية  ومؤسسات  مصاحل  طاولت 
أنه رغم ذلك، قررت عائالت بأعداد كثرية، املغادرة إىل  مضيفًا 

إسرائيل.

سرائيل تدفع يهود فرنسا 
إىل »اهلجرة«

يحيى دبوق
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أبواب الضفة مفتوحة لإلسرائيليني: جنود برداء صحافيني

امـنيات لبنانية يف اسبوع
إرجاء حماكمة طليقة البغدادي إىل 28 كانون األول
الدليمي بلسان وكيلها: مستعدة أن أفدي بروحي 

العسكريني املخطوفني
  

الذهب،  باللون  املّطرزين  وحجابها  السوداء  بعباءتها  متأنقة 
البغدادي  بكر  أبو  االسالمية«  الدولة  »خليفة  طليقة  مثلت 
ابراهيم الدليمي، امام احملكمة  املوقوفة العراقية سجى محيد 
عام  بعد  من حماكمتها  الثانية  اجللسة  الدائمة، يف  العسكرية 
كامل على توقيفها يف التاسع عشر من شهر تشرين الثاني 
العام املاضي، واىل جانبها زوجها احلالي الفلسطيين كمال حممد 
خلف التهامها باالنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام 
بأعمال ارهابية وتزويرها وثائق هلا وألوالدها بامساء وجنسيات 

مغايرة واستعماهلا خالل جتواهلا على االراضي اللبنانية.
ومل تتبّدل كثريا وقائع جلسة األمس عن سابقتها اليت انعقدت 
يف متوز املاضي، فالدليمي ادخلت اىل قاعة احملكمة وهي حتمل 
قبل  وضعته  الذي  خلف،  زوجها  من  يوسف،  الرضيع  طفلها 

مخسة اشهر اثناء توقيفها.
رمق خلف طفله بنظرة سريعة وهو يراه للمرة االوىل فسارع 
رئيس احملكمة اىل السماح له باحتضانه للحظات قبل ان ُيسّلم 

اىل شرطية اىل حني انتهاء اجللسة.
»جّفت«  قد  املاضية  اجللسة  ذرفتها يف  اليت  الدليمي  دموع 
امس، فبدت اكثر صالبة ومتاسكا حني »عاتبت« رئيس احملكمة 
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم على ارجاء جلستها السابقة 
اربعة اشهر واطفاهلا االربعة يقبعون معها يف السجن من دون 
ان تعمد اي مؤسسة او مجعية اىل رعايتهم متحدثة عن معاناتها 
مع اطفاهلا داخل السجن واكربهم ابنة البغدادي »هاجر« اليت 

مل تبلغ بعد السنوات السبع من عمرها.
ومل تفصح الدليمي اثناء اجللسة عما اسّرته لوكيلها احملامي 
موكلته  ان  كشف  والذي  عنها  الدفاع  توىل  الذي  جعجع  حنا 
العسكريني  ودمي  بروحي  افدي  فانا  باهلل  »قسما  له:  قالت 
املخطوفني لدى النصرة وداعش«، وقد عرضت املساعدة يف 

هذا اجملال.
وهنا قاطعه رئيس احملكمة مؤكدا بان احملكمة ال تدخل يف هذا 
معطيات  ومثة  بامتياز  قضائي  ملف  فهناك  السياسي  البازار 
مع  التشاور  جعجع  وعندها طلب  املتهمة.  ما سيق حبق  حول 
فطلب  اجللسة،  ارجاء  او  باالستجواب  االنطالق  جلهة  موكلته 
امهاله لالطالع على امللف، وبالتالي رفع اجللسة اىل 28 كانون 

االول املقبل.
وكانت الدليمي تنصت اىل احلوار بني رئيس احملكمة ووكيلها 
من دون ان تظهر اي ردة فعل منها على ارجاء اجللسة وهي 
االربعة،  اطفاهلا  بسبب  بقضيتها  البت  استعجلت  طاملا  اليت 
وتوجهت اىل رئيس احملكمة قائلة:« ان شهادتي بك جمروحة«، 
يف ردها على توجيه رئيس احملكمة نداء عرب وسائل االعالم 

الذين كانوا يتابعون اجللسة لالعتناء بأطفاهلا.
وقبل ان تعاد الدليمي اىل سجنها مُسح هلا مبقابلة زوجها خلف 

حبضور الشرطة.
يذكر ان الدليمي كانت اكدت يف اجللسة االوىل من حماكمتها 
بأنها مل تعرف بان ابو بكر البغدادي هو زوجها السابق والد 
سبع  حنو  قبل  تزوجته  ان  بعد  االعالم  وسائل  من  اال  هاجر 
وافادت  منه.  حاماًل  حينها  وكانت  فقط  اشهر  لثالثة  سنوات 
عراقي  ضابط  وهو  الثاني  زوجها  من  توأمًا  لديها  ان  حينها 
وقتله االمريكيون ثم تزوجت من خلف وكانت حامال منه اثناء 
توقيفها. والدليمي هي احدى السجينات اليت تطالب النصرة 

مبقايضتها يف صفقة اطالق العسكريني املخطوفني.

طلب من ابنه تنفيذ عملية انتحارية مقابل 100 ألف 
دوالر

  
العسكري،  القضاء  امام  املتزامحة  االرهاب  ملفات  خضّم  يف 
كملف  ملفًا  واجهت  ان  الدائمة  العسكرية  للمحكمة  يسبق  مل 
السوري راضي اليوسف الذي حاول جتنيد ابنه الشاب للقيام 

بعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف.
ابنه حممد  بأنه عرض على  التحقيق االولي  اقّر يف  فاليوسف 
)20 عامًا( أن يفجر نفسه مقابل حفنة من الدوالرات، لكنه عاد 
وانكر ذلك اثناء استجوابه امس امام احملكمة بتهمة انتمائه اىل 
جبهة النصرة وجتنيد اشخاص للقيام بعمليات انتحارية بواسطة 
ارادوا االقتصاص منه  احزمة ناسفة، زاعمًا ان اشقاء زوجته 
يف سوريا، وعندما مل يتمكنوا من ذلك حاولوا االقتصاص منه 

يف لبنان.
احملكمة  قررت  االمر  هذا  انكار  على  اليوسف  اصرار  وازاء 

مواجهته بابنه ودعوة االخري لالدالء بإفادته امام احملكمة.
ابنه حممد  اىل  بالطلب  اليه  اسند  ما  نفى  اليوسف قد  وكان 

الف  اي املتهم على مبلغ مئة  ان يفّجر نفسه مقابل حصوله 
الننا  ذلك  قول  اىل  دفعوه  ابين  اخوال  »ان  وقال:  دوالر. 
اعداء«. واوضح انه يعمل يف احدى الورش يف منطقة جبيل 
وقصد عرسال لزيارة شقيقته، نافيًا ان يكون قد عرض على 
علي الصفوري وخالد ملحم االنتماء اىل النصرة. كما تراجع عن 
اعرتافاته السابقة جلهة جتنيده اشخاصًا لصاحل النصرة وبطلب 
من زاهر النعسان وابو عدي البغدادي على ان يتقاضى مقابل 

ذلك مبلغ الف دوالر عن كل شخص يقوم بتجنيده.

وبسؤاله عن سبب طرح فكرة تنفيذ عملية انتحارية على ابنه 
بعد ان عرض عليه النعسان احلزام الناسف اجاب: »صدقًا مل 
أفعل ذلك ومل أعرض على أي شخص أي أمر فأنا ال عالقة لي 

بأي عمل إرهابي كوني احتسي املشروبات الروحية.

احلكم على »قائد حمور البداوي« و24 من 
جمموعته يف »أحداث طرابلس«

  
انهت احملكمة العسكرية الدائمة النظر يف احدى امللفات املتعلقة 
بـ »احداث طرابلس » منجزة بذلك معظم الدعاوى املتصلة بتلك 
االحداث اليت تزامحت على طاولة احملكمة، مع توقيف العديد 
من املتهمني وتسليم آخرين انفسهم من قادة احملاور اثر بدء 
اخلطة االمنية يف طرابلس بعد 19 جولة من القتال بني منطقيت 

التبانة وجبل حمسن.
واستكملت احملكمة استجواب 8 موقوفني يؤلفون مع 17 آخرين 
فارين جمموعة »عمر ابراهيم« قائد حمور البداوي املعروف بـ 
»عمر اريش« والذي سبق ان اوقف الكثر من شهرين بتهمة 
اطالق نار يف اهلواء، ليتبني بعد انفاذ حمكوميته بانه مطلوب 

يف »احداث طرابلس«.
ابراهيم  الطيار خليل  الركن  العميد  برئاسة  واصدرت احملكمة 
املوقوفني  من  افرادها  نفى  اليت  اجملموعة  هذه  على  حكمها 
احدهم  وذهب  البداوي«  »حمور  على  االحداث  مشاركتهم يف 
اىل اتهام اريش نفسه بتوريطهم لينجو هو بنفسه، خصوصا 
وان اريش هو الذي ذكر امساءهم اثناء التحقيق معه يف حادثة 
اطالق النار، فيما رّكز وكالء الدفاع عن املتهمني على مسألة 

العطف اجلرمي الذي ال ميكن الركون اليه لالدانة.
وقضى احلكم بسجن كفاح ابراهيم مدة سنتني، وكل من بالل 
حمرز وحسن سيف وعماد خضور وابراهيم عبيد مدة سنة ونصف 
الكور مدة سنة وراتب ورور مدة  غّيا وعقاب  السنة، وحييى 

ستة اشهر.
عمر  الفارين  على  عاما  عشر  مخسة  بالسجن  غيابيا  وحكمت 
ابراهيم ، امحد مراد، علي حمرز، عبد الرمحن حمرز، ماهر دالل، 
عالء خضور، حممد عبد الرزاق، بالل عوض ،حممد خضر، يوسف 
حمرز، امحد احلاج، حممود مالح، كفاح حمرز، زكريا حمرز، خضر 

جلول، عبداهلل الشعار وجالل عجيل.

القبض على عصابة سرقت 26 منزالً يف قرى 
عكارية

  
ما يزيد على 26 منزاًل يف قرى عكارية، سطا أفراد عصابة قوامها 
أربعة اشخاص على أموال وجموهرات من داخلها وتقامسوا يف 

ما بينهم مثن املسروقات بعد بيعها.
داخل  السرقة من  عمليات  األخرية  اآلونة  كُثَرت يف  أن  وبعد 
وتكثيف  والرصد  املتابعة  وبنتيجة  عكار،  حمافظة  املنازل يف 
االستقصاءات والتحريات، متكنت مفرزة استقصاء الشمال يف 
كانت  اليت  العصابة  أفراد  معرفة  اإلقليمي، من  الدرك  وحدة 
تواجدهم،  أماكن  مداهمة  بعد  وتوقيفهم  األعمال  بهذه  تقوم 
وهم كل من م.م. وف.ح. وخ.أ. ومّت ضبط مسروقات كانت 
حبوزتهم وسيارتني و«فان« كانوا يستخدمونها يف عملياتهم.

أنهم  اعرتفوا  املختص،  القضاء  بناًء إلشارة  وبالتحقيق معهم 
عكارية،  قرى  من  منزاًل   26 على  يزيد  ما  سرقة  على  أقدموا 
واخللع  الكسر  بواسطة  لياًل  املنازل  اىل  الدخول  عرب  وذلك 
وسرقة ما بداخلها من أموال وجموهرات وأدوات منزلية وأسلحة 
صيد، وأنهم كانوا يبيعون املسروقات ويتقامسون املبالغ يف 

ما بينهم.
املسروقات  تسليم  ومت  املختص  القضاء  املوقوفون  وأودع 
اىل أصحابها وحجز السيارات املستخدمة يف عمليات السرقة، 

والعمل جاٍر لتوقيف شريكهم املتواري.

1459 خمالفة سرعة
 

  افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 1459 
خمالفات سرعة زائدة عن طريق الرادار.

قتيل صعقاً يف رياق
  قضى علي ابراهيم مجعة )30 عاما( نتيجة صعقة اثناء وجوده 
على عمود للكهرباء يف بلدة رياق. ونقلت جثته اىل مستشفى 

رياق.

منتحل صفة ضابط يف الشياح »مضطرب نفسيًا«
  

على اثر تداول مقطع فيديو على بعض وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي، يظهر شخصا يرتدي بزة ضابط يف قوى 
األمن الداخلي برتبة مالزم، وقد التقطته كامريا مراقبة داخل 
مالبسه،  تبديله  أثناء  الشياح  حملة  يف  التجارية  احملال  أحد 
وترافق الفيديو مع شائعات سرت عن أن هذا الشخص يريد 
التحضري ألعمال إرهابية، ما أثار اخلوف لدى املواطنني، حتركت 
القوى االمنية اليت اماطت اللثام عن هذه احلادثة بعد اقل من 

24 ساعة.
الضاحية  سرية  متكنت  واالستقصاءات،  للمتابعة  ونتيجة 
يف  الشخص  توقيف  من  اإلقليمي  الدرك  وحدة  يف  اجلنوبية 
العسكرية حبوزته، ويدعى: م.  البزة  الليلكي، وضبطت  حملة 

ص. )18 عاما(.
األمنية  الصفة  ينتحل  مل  انه  تبني  معه،  التحقيق  خالل  ومن 
بهدف القيام بعمل أمين أو ما شابه، وإمنا بسبب إضطرابات 

نفسية يعانيها، وهو ليس من عديد قوى األمن الداخلي.
واكدت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا أنه 
ال صحة ملا تناقلته بعض وسائل اإلعالم أو مواقع التواصل 
االجتماعي عن أن هذا الشخص من عديد قوى األمن الداخلي أو 

أي جهاز أمين آخر.

االدعاء على جمموعات من »داعش«
  

القاضي صقر  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  ادعى 
صقر، على املوقوف حممد ابراهيم احلجريي جبرم االنتماء اىل 
تنظيم ارهابي مسلح »داعش«، بهدف القيام بأعمال ارهابية 
وتفجري مقر اجتماع »هيئة علماء القلمون«، ما أدى اىل مقتل 
اجليش  من  دورية  على  قنبلة  والقاء  عرسال،  منهم يف  عدد 

اللبناني يف حميط منطقة عرسال.
طالب  عبدو  حممد  املوقوف  على  صقر  القاضي  ادعى  كذلك 
جبرم االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح »داعش«، بهدف القيام 
بأعمال ارهابية، وعلى تفجري سيارات مفخخة يف وقت سابق 
ونقل انتحاريني، سندا اىل مواد تنص عقوبتها القصوى على 

االعدام.
كما ادعى على اربعة لبنانيني وثالثة سوريني جبرم االنتماء اىل 
ارهابية  بأعمال  القيام  بهدف  »داعش«  مسلح  ارهابي  تنظيم 
والتخطيط النشاء إمارة اسالمية يف الشمال ولتفجري نفق شكا 
اللبنانية، وهم على عالقة  املناطق  باقي  الشمال عن  وفصل 
مبجموعة ارهابيني ثم االدعاء عليها يف وقت سابق وهي قيد 

املالحقة القضائية.
وجاء االدعاءات سندا اىل مواد تنص على عقوبة االعدام.

إمخاد حريق مبستودع لألخشاب يف األشرفية
الدفاع  عناصر  من  مبؤازرة  بريوت  اطفاء  فوج  عناصر  عمل    
معمل  يف  امس  ظهر  قبل  اندلع  حريق  امخاد  على  املدني، 
شارع  معماري يف  جربان  مرتي  لصاحبه  لالخشاب،  ومستودع 

السيدة يف االشرفية.
وقد اقتصرت االضرار على املاديات، فيما بوشرت التحقيقات 

ملعرفة اسباب اندالع احلريق.

مقتل أم وطفليها صدماً يف بعلبك
  

السوريني مصرعهم يف حادث صدم على  أم وولديها  لقيت 
الطريق الدولي زحلة - بعلبك .

عندما  صدمتهم  جيب  نوع  من  الدفع  رباعية  سيارة  وكانت 
الطريق عند مدخل بلدة اخلضر، وقد نقلوا اىل  كانوا يعربون 
ان فارقوا احلياة، فيما متكن  لبثوا  مستشفيات املنطقة، وما 

الصادم من الفرار.
وناشد رئيس بلدية اخلضر صادق عودة وزارة األشغال العامة 
مصيدة  أصبح  الذي  السريع،  األوتوسرتاد  ملشكلة  حل  اجياد 

للعابرين، من خالل إقامة جسر للمشاة.
من جهة اخرى، افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني 
نتيجة تصادم بني سيارتني على طريق عام راشيا مفرق خربة 
روحا، وسقوط جريح نتيجة انزالق دراجة نارية يف حملة عائشة 

بكار نقل اىل مستشفى اجلامعة االمريكية.
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احلكم على حسني عطوي بإطالق صواريخ باجتاه 
إسرائيل

  
الدائمة  مثل االثنني الشيخ حسني عطوي امام احملكمة العسكرية 
حملاكمته جبرم اطالقه صواريخ من بلدة املاري يف مرجعيون حاصبيا 

باجتاه االراضي الفلسطينية احملتلة.
طارق  احملامي  وكيله  حبضور  استجوابه  اثناء  عطوي  نفى  وقد 
شندب، ما اسند اليه حول اطالقه الصواريخ يف متوز العام 2014 
حيث اوقف انذاك 21 يوما واطلق سراحه بسند اقامة. ويف رده 
على اسئلة رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قال 
انا استاذ  عطوي: »انا ال انتمي اىل حركة اجلهاد االسالمي امنا 

جامعي وامام مسجد«.
وهل تنتمي اىل »قوات الفجر« اجاب: »افتخر بانتمائي اليها 
عن  وكيله  قبل  من  وبسؤاله  االسرائيلي«.  العدو  قاومت  فهي 
القصف  يف  »استشهدت  بانه  عطوي  قال  والدته  وفاة  كيفية 

االسرائيلي العام 1976«.
ادانة  عقيقي  فادي  القاضي  العامة  النيابة  ممثل  طلب  ان  وبعد 
النيابة  ان  لو  الذي »متنى  ترافع وكيله احملامي شندب  عطوي، 

العامة طلبت الرباءة ملوكله«.
العمل  سياق  يف  يندرج  عطوي  اقرتفه  ما  »بأّن  شندب  واعترب 
املقاوم ضد العدو اإلسرائيلي، وقد كفل هذا العمل، البيان الوزاري 
للحكومة احلالية، وأعطى كل اللبنانيني حق املقاومة حتى حترير كامل 
األراضي الفلسطينية من العدو اإلسرائيلي احملتل«، معتربًا »أّن 
إطالق صواريخ على فرض صّحته ضد إسرائيل، يدخل ضمن أعمال 
املقاومة ضد احملتل»، وقال: »ال جيوز استخدام االستنسابية يف 
املقاومة بأْن ُيسمح لفريق باملقاومة من دون اآلخر، إمّنا ال ُبدَّ من 

التعامل مع كل املقاومني على قدم املساواة«.
واصدرت احملكمة مساء امس حكما قضى بسجن عطوي مدة شهر. 

إحالة موقوف من جمموعة »انتحاريي الفنادق« على 
القضاء العسكري

  
أحالت مديرية املخابرات إىل القضاء العسكري ظهر امس اإلرهابي 
التنظيمات اإلرهابية  املوقوف حممد عبدو طالب الذي ينتمي ألحد 

وملشاركته يف القتال إىل جانب هذا التنظيم يف سوريا.
واوضح بيان للجيش ان املوقوف وبعد عودته إىل لبنان قد باشر 
وأمنية يف  إرهابية  بعمليات  للقيام  مسلحة  جمموعة  مع  بالتخطيط 
طرابلس. ثم توارى عن األنظار بعد توقيف معظم أفراد اجملموعة، 
وانضم إىل جمموعة عالء كنعان الذي ورد امسه يف ملف فندق دي 
منها فيما  اثنني  العثور على  ناسفة مت  أحزمة  بإخفاء  روي، وقام 

جيري العمل على كشف مكان األحزمة األخرى.
كما ساعد املوقوف يف إخفاء إرهابيني من جمموعة اإلرهابي نبيل 
سكاف، من بينهم املطلوب جوهر مرجان، وشارك من ضمن جمموعة 
أفراد  أحد  توقيف  بعد  فنيدق  أمنية يف  عناصر  على  االعتداء  يف 
اجملموعة من قبل مديرية املخابرات، ثم خطط الحقا مع آخرين، وبعد 
حملة  اجليش يف  مركز  على  لالعتداء  ميقاتي،  سليم  أمحد  توقيف 
الصدقة قرب فنيدق. وتوجد حبقه مذكرات توقيف وبالغات حبث 
وحتر جبرم اإلرهاب. من جهة اخرى اوقفت قوة من اجليش اربعة 
سوريني يف منزل يف املصيطبة وضبطت اسلحة واعتدة عسكرية.

وافاد بيان للجيش عن دهم قّوة عددا من األشخاص املشبوهني، 
أحد املباني يف حملة وطى املصيطبة - بريوت،  املوجودين داخل 
حيث أوقفت السوريني: عمر محد احلسني، حسني سراي احلسني، 
عبود محد احملمد العبد، محود محد احملمد العبد، وعثرت القوة داخل 
أحد طوابق املبنى املذكور، على قاذف آر بي جي وبندقية حربية 
نوع كالشنكوف، وكمية من القذائف الصاروخية والذخائر املختلفة، 
باإلضافة إىل عدد من املناظري وأجهزة االتصال، وأعتدة عسكرية 
متنوعة.وسلم املوقوفون مع املضبوطات اىل املرجع املختص وبوشر 

التحقيق.

حاول إحراق نفسه لوجود خمالفات حبقه
  

احراق  على  عاما(   43( الدين  زين  امني صالح  الفلسطيين  اقدم 
نفسه وسيارته من نوع نيسان اليت حتمل لوحة عمومية على مدخل 
نفق سليم سالم. وكان حاجز لقوى االمن الداخلي قد اوقف زين 
ان  السيارة فتبني  الثبوتية واوراق  اوراقه  ابراز  الدين طالبا منه 
جسده  على  البنزين  اىل صّب  فعمد  كثرية حبقه،  هناك خمالفات 
وعلى السيارة وإضرام النار.وعلى الفور مت التدخل ملنعه ونقله اىل 
مستشفى اجلعيتاوي بعد اصابته حبروق بسيطة، فيما عملت فرق 

اسعاف على امخاد احلريق يف السيارة.

إطالق نار على منزل رئيس بلدية يف عكار
  

تعرض منزل رئيس بلدية بزال يف عكار الشيخ حامت عثمان ومنزل 

ابن عمه علي عبدالقادر عثمان، الطالق النار من اسلحة حربية، ما 
ادى اىل إحداث اضرار يف كال املنزلني من دون وقوع اصابات.

العمل  ان »هذا  فيه  اعترب  بيان  بزال  البلدية  رئيس  عن  وصدر 
الدنيء واجلبان لن يرهبنا وال يقلل من عزميتنا يف االستمرار بالعمل 
البلدة إلجنازه مهما  الذي رمسته لنفسي وتعهدت فيه ألهلنا يف 

كلفين من مثن«.
وكشف  حتقيق  فتح  األمنيه  األجهزة  وكل  الداخلية  وزير  وطالب 
الفاعلني وسوقهم للعداله ليكونوا عربة لغريهم موضحا بانها »املرة 

الثانية اليت يتم فيها إطالق النار علينا ومل ُيكشف الفاعلون«.

توقيف مطلوبني وخمالفني
  

متكنت دوريات من مفرزة استقصاء من توقيف 25 مطلوبا وخمالفا 
بينهم سوري وثالثة فلسطينيني .

كما حجزت دورياتها 21 دراجة نارية و12 سيارة خمالفة .
وأ.غ.ش.  وز.غ.ص.  م.أ.ص.  من  كل  اوقفت  النهر  حملة  ويف 
الكيف  وحشيشة  الكوكايني  مادة  من  كمية  بعدما ضبط حبوزتهم 

وحبوب خمدرة.
من  كمية  حبوزته  وضبط  ط.ع.ن  اوقف  احلصن  ميناء  حملة  ويف 
ود  باملارة،  وحترش  خّوة  بفرض  مطلوب  وهو  املخدرة  احلبوب 

.ح.ح.أ.و أ.ر.أ وع.ص.أ.أ. حليازتهم كمية من احلبوب املخدرة.
كما اوقفت يف حملة االشرفية و.ع.ق لقيادته سيارة حتمل لوحة 
عمومية مزورة ، وش.ج.أ.س حليازته مادة الكوكايني،وأ.س.ك 
كمية  حبوزتهم  ضبط  بعدما  و.  د.  ف.  والسوري  وج.ن.ب.   ،.
من مادة املارجوانا، وكل من ر.أ.ح. و.ب.ب . وك.أ.س.ش . 
حليازتهم كمية من مادة حشيشة الكيف ، وهـ.ح.س . املطلوب 
جبرم فرار من اجليش. ويف حملة املصيطبة اوقفت م.ح.م . جبرم 

سرقة.
وانتحال  احتيال  جبرم  ب.و.أ.  اوقف  اجلديدة  الطريق  حملة  ويف 
صفة. والفلسطينيني أ.ص.ع .املطلوب مبوجب بالغي حبث وحتر 
قرار  بالغ  مبوجب  املطلوب   . وف.ن.أ  السالح  بقوة  سلب  جبرم 

جزائي.
ويف حملة طريق الشام اوقف ب.ع.أ.أ . وإ.ع.أ.ق. وحبوزتهما كمية 

من مادة اهلريويني.
ويف حملة رأس بريوت اوقفت الفلسطيين ع.م.أ.أ . وضبط حبوزته 

مسدس حربي من دون ترخيص.
ح.س.ح.  .و  ك.ن.ح  من  كل  اوقف  البيضاء  الرملة  حملة  ويف 
حشيشة  مادة  من  كمية  حبوزتهم  وضبط  وس.م.أ.   . وخ.س.أ 

الكيف.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 62 مطلوبا 

االحد  جبرائم خمدرات، سرقة، دخول البالد خلسة وإطالق نار.

جرحى حبوادث سري
  

ادى حادث سري اىل جرح فتاتني بعد انقالب سيارتهما من نوع مازدا 
رصاصية اللون صباح االثنني، على املسلك الغربي الوتوسرتاد نهر 

ابراهيم مفرتق قرطبا.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح، نتيجة تصادم بني 

سيارة ودراجة نارية على طريق عام اجلميزة.
وكانت احصاءات الغرفة قد افادت عن سقوط قتيلني و21 جرحيا 

يف 13 حادثا خالل األربع والعشرين ساعة املاضية.

اصابة شاب بطلق ناري يف رأسه

مرجعيون،  جديدة  بلدة  من  عاما(   25 بركات،)  رمزي  الشاب  وجد 
مصابا بطلق ناري يف رأسه من سالح صيد واصابته بالغة. وعلى 
الفور مت نقله اىل مستشفى مرجعيون احلكومي لتلقي العالج، فيما 

باشرت القوى األمنية حتقيقها يف احلادث.

اعرتافات خطرية ملوقوف بالتخطيط لعمليات تستهدف 
اجليش وتفجري مقّر »هيئة علماء القلمون« وخطف 

قاض مقابل فدية
  

كشفت قيادة اجليش عن مجلة اعرتافات خطرية ادىل بها املوقوف 
حممد ابراهيم احلجريي امللقب بـ»كهروب » بعد القاء القبض عليه 
اخلميس املاضي مبداهمة مكان إقامته يف حي السبيل - عرسال، 

ومطاردته وإصابته جبروح غري خطرة إثر حماولته الفرار.
والتخطيط  اهلرمل  على  صواريخ  باطالق  مبشاركته  املوقوف  واّقر 
اجليش  ودراجات الستهداف  تفخيخ سيارات  خلطف قاض وكذلك 
متهيدا للسيطرة على منفذ حبري يف طرابلس وتنفيذ عمليات اغتيال 

يف عرسال.
السابق،  لبيانها  انه »إحلاقا  بيان هلا  واعلنت قيادة اجليش يف 
احلجريي  إبراهيم  حممد  املوقوف  مع  التحقيقات  متابعة  وبنتيجة 
امللقب بـ »كهروب»، إلنتمائه إىل شبكة إبراهيم قاسم األطرش 

ومشاركته معها يف تفخيخ مخس سيارات، وارتباطه بتنظيم داعش 
يف القلمون، تبني أيضا أن املوقوف سبق وانضم إىل كتيبة جند 
إىل  انضم  األخري  أصيب  وبعدما  اخلالد،  أنس  يتزعمها  اليت  احلق 
جمموعة سيف احلق اليت كان يتزعمها السوري أمني حممد غورلي، 
وأسسا معا جمموعة ضمت لبنانيني وسوريني، أقدمت على إطالق 
صواريخ بإجتاه اهلرمل ومراقبة منزل أحد القضاة بهدف خطفه مقابل 
فدية، كما أقدمت اجملموعة نفسها على نقل ذخائر من وادي اخليل 
املسلحني  على  توزيعها  ليتم  عرسال،  املستشفيات يف  أحد  إىل 
تعمل  البلدة  يف  أمنية  جمموعة  أنشأ  كما  عرسال،  معارك  خالل 
يعملون  الذين  األشخاص  مراقبة  مهمتها  داعش،  تنظيم  ملصلحة 

ملصلحة األجهزة األمنية.
وتبني خالل التحقيق أيضا أن املوقوف احلجريي قام مع املدعو أبو 
علي اليربودي جبمع معلومات حول توقيت ومكان إجتماع هيئة علماء 
القلمون يف عرسال، وكلفا السوري أبو فراس بتفخيخ دارجة نارية 
وركنها يف مكان اإلجتماع وتفجريها بتاريخ 2015/11/5. ثم أقدم 
علي  وأبو  فراس  وأبو  اليربودي  مع  باإلشرتاك  التالي  اليوم  يف 
األسريي على استهداف ناقلة جند للجيش بعبوة أثناء توجهها إىل 

مكان التفجري.
قد  معها  عمل  اليت  اليربودي  علي  أبو  بأن جمموعة  أيضا  واعرتف 
قامت بتفخيخ مخس سيارات الستهداف مراكز اجليش بهدف تسهيل 
دخول املسلحني ومتكينهم من الوصول إىل طرابلس للسيطرة على 
منفذ حبري، باإلضافة إىل تفخيخ عشر دراجات نارية بهدف تنفيذ 

عمليات اغتيال داخل عرسال.
وتستمر التحقيقات مع املوقوف باشراف القضاء املختص«.

االدعاء على »داعشي«
  

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
على املوقوف ابراهيم الرفاعي جبرم االنتماء اىل تنظيم »داعش» 
التحقيق  قاضي  اىل  وأحاله  عرسال،  يف  اجليش  ضد  والقتال 

العسكري االول رياض أبو غيدا.

ثالث مذكرات توقيف جبرم التعامل
  

مذكرات  غيدا  ابو  رياض  االول  العسكري  التحقيق  قاضي  اصدر 
توقيف وجاهية حبق كل من السوري رامز السيد وزوجته اللبنانية 
»اليونيفل«  الدولية  الطوارئ  قوات  يف  واملوظف  شكر  سالم 
هاني مطر وذلك بعدما استجوبهم جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي 
ومراقبة اماكن وجود شخصيات سياسية ودينية وعسكرية حتضريا 

للقيام بأعمال ارهابية .

سوري يسلب مواطنه 15 ألف دوالر
  

صور  يف  الداخلي  االمن  قوى  يف  املعلومات«  أوقفت »شعبة 
السوري علي صرباوي الذي كان سلب مواطنه ابراهيم بدوي مبلغ 

الف دوالر بقوة السالح.
عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  افادت  اخرى  جهة  من 

توقيف 73 مطلوبا جبرائم خمدرات، سرقة، احتيال وتزوير.
كما متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل اسبوع من توقيف 466 
شخصا، وذلك إلرتكابهم أفعاال جرمية على كل األراضي اللبنانية، 

ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

البحث عن فتى ُفقد من ببنني
  

اىل  ببالغ  عاما(   15( الرفاعي  مصطفى  عمر  الفتى  عائلة  تقدمت 
االجهزة االمنية يفيد عن مغادرته منزل ذويه يف بلدة ببنني عكار 

منذ يومني قرابة السابعة والنصف صباحا ومل يعد حتى تارخيه.
وعّممت العائلة صورة الرفاعي آملة ممن يعرف عنه شيئا او شاهده 

ابالغ القوى االمنية.

قتيالن حبادثي سري يف الكورة واهلرمل
  

ادى حادث سري وقع بني سيارتني على طريق عام كوسبا بصرما 
يف الكورة اىل وفاة املعاون االول املتقاعد يف قوى األمن الداخلي 
الكورة  مستشفيات  اىل  نقلوا  اجلرحى  من  عدد  واصابة  ز.(  )م. 

وطرابلس.
كما وقع على طريق الشربني يف قضاء اهلرمل، حادث سري بني 
سيارة »رينو رابيد» وفان لنقل الركاب ما أدى اىل مقتل سائق 

الرابيد )ح.ا.( وهو يف العقد الثاني من العمر.
تصادم  نتيجة  جريح  سقوط  عن  املروري  التحكم  غرفة  وافادت 
بني سيارة ودراجة نارية على اوتوسرتاد خلدة باجتاه املطار حملة 

االنفاق.
كما افادت عن سقوط جريح نتيجة تصادم بني سيارتني على بولفار 

سن الفيل باجتاه الصالومي.

امـنيات لبنانية يف اسبوع
قضاء وقدر
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LORD MAYOR’S MESSAGE
CR PAUL GARRARD

استضافت بلدية باراماتا االسبوع املاضي قمة مع الخرباء الدوليني للمدينة 
الذكية international Smart City experts ملناقشة تجاربهم وما يمكن 

تحقيقه حيث تسعى باراماتا لتصبح رائدة يف هذا املجال.

وحضر هذا الحدث متحدثون رئيسيون بمن فيهم كبري مستشاري أمسرتدام 
العمراني املتصل  الكربون والتخطيط  الذكية لتخيفض  السرتاتيجية املدينة 
فرانس-انطون فريماست Vermast، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا  

.Duyshart بروس Meld Strategies جون تولفا ومدير PostivEnergy يف مدينة شيكاغو رئيس
وقد تبنت بلدية باراماتا املخطط الرئيسي للمدينة الذكية يف آب )اغسطس( من هذا العام، وعينت موظفا  السرتاتيجية 
التجديد  أنحاء املدينة، بما يف ذلك مشاريع  الرائدة والتخطيط يف جميع  التكنولوجيات  الذكية لتوجيه دمج  املدينة 

الحضرية الكربى مثل تطوير ساحة باراماتا )Parramatta Square development( الذي يكلف ملياري دوالر.
اختربوا سحر عيد امليالد يف باراماتا

حفلة عيد امليالد السنوية يف املدينة  هي قاب قوسني أو أدنى مع ليلة مليئة باملرح من وسائل الرتفيه املخطط لها يوم 
الخميس 26 تشرين الثاني )نوفمرب( ابتداء من الساعة الـ 4،30 بعد الظهر حتى الـ 8،30 مساء.

الحدث هذا العام أكرب وأفضل من أي وقت مضى مع عروض حية من Sydney Eisteddfod وجوقات املدارس املحلية، 
انها فرصة لألطفال لتلبية توابع عيد امليالد وحديقة حيوانات يداعب فيها االطفال.

سوف يكون هناك سوق عيد امليالد كامل من مأكوالت لذيذة وعرض مذهل لأللعاب النارية وأملع اضاءة رسمية لشجرة 
discoverparramatta.com/events لم تشهدها باراماتا. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة

نقدم تعازينا
كانت بضعة أيام مظلمة للغاية حيث شهد العالم عددا من الهجمات اإلرهابية العنيفة التي صدمتنا جميعا. أفكارنا هي 
مع أولئك الذين فقدوا حياتهم وأسرهم وأصدقاءهم ضحايا الهجمات اإلرهابية يف باريس واملآسي املروعة يف أجزاء 

باراماتا تستضيف قمة قادة خرباء دوليني للمدينة الذكية

. PIC. Caption: Speakers at the summit L to R: 
David Hagger, Professor Ed Blakely, Cr Steven 
Issa, Marise Hannaford, Bruce Duyshart, Lord 
Mayor of Parramatta Cr Paul Garrard, Frans 
Anton Vermast, John Tolva, Sandy Burgoyne

أخرى من العالم، بما يف ذلك بريوت.
وقد أشعـِل مبنى البلدية يف باراماتا باأللوان األزرق واألبيض واألحمر 
حتى يتسنى لنا أن نفكر يف املأساة وتكريم الضحايا واالنضمام إىل 

بقية العالم يف الدعوة للسالم.
اللبناني  العلم  رفع  حفل  سنستضيف  االسبوع  هذا  نهاية  يف 
اللبنانية االسرتالية يف ذكرى  الجالية  السنوي حيث نحتفل برتاث 
استقالل لبنان وسوف يكون للحدث أهمية خاصة هذا العام يف ضوء 
الهجمات األخرية. اننا ندعو أبناء املجتمع ليكونوا جزءا من حفل يقام 

السبت )اليوم( من الـ 9 صباحا حتى الـ 11 من قبل الظهر.

تعيني البطل ربيع محزة سفريا عن لبنان والشرق االوسط يف لعبة اجليت كون دو 
كتبت كوليت إسكندر سركيس

الشرق  اسطورة  تسلم 
العامل  بطل  األوسط 
يف  محزه  ربيع  للمحرتفني 
برلني،  أملانية  عاصمة 
األستاذ  شقيقه  برفقة 
ممتاز محزه، شهادة سفري 
والشرق  والعرب  للبنان 
اجليت  لعبة  يف  األوسط 
عن  للدفاع  دو   كون 
النفس عن أسس و قواعد 
انه  كما  دو  كون  اجليت 
خليفة بروس لي أسطورة 
القتال، وهو الوكيل الوحيد 
العربية  والدول  لبنان  يف 

والشرق األوسط...
عدد  أستقباهلم  يف  وكان 
اجلالية  أبناء  من  كبري 
اللبنانية والعربية املقيمني 
على  واألبطال  أملانية  يف 
الدولي  املدرب  رأسهم 
حبماية الشخصيات والدفاع 
حممود  البطل  النفس  عن 
يقضي  كان  الذي  األمسر 
برفقتهم.  أوقاته  معظم 

التعريف  عن  بالغنى  وهو 
الرحب  وصدره  بكرمه 
أبناء  لكل  ومساعدته 

الوطن واملهجر.
وقام البطل حممود االمسر 
محزة  ربيع  البطل  بتعريف 

الشخصيات  اكرب  على 
األبطال يف اجليت كون دو، 
وقدم هلم اسطورة الشرق 
للمحرتفني  العامل  بطل 
قتالية  عروضًا  محزه  ربيع 
مّما  عاملي  مستوى  على 

واألبطال  احلضور  أدهش 
احتادات،  ورؤساء  من 
اسطورة  خصص  وكما 
حصص  األوسط  الشرق 
للصغار  للمدارس  تدريب 
والنساء  والرجال  والكبار 

ملدة يومني.
محزه  األسطورة  ُكرم  وقد 
البلدية  رئيس  قبل  من 
العالية شهادة  على خربته 
فنون  مخس  يف  ماسرت 
قتالية وكذلك قدم ماسرت 
تذكارية  درعا  له  محزه 
االستاذ  شكر  وايضًا 
األمسر على وقفته  حممود 
كل  يف  ومتابعته  جبانبه 
باللغة  والرتمجة  اجملاالت 
انه  وخصوصًا  األملانية، 
املدارس  يف  املدرب  هو 
العروض  بها  أقام  اليت 
حبضور الفعاليات ورؤساء 
واحتادات وغريهم  بلديات 
واملشجعني  احملبني  من 

للفنون القتالية...
محزه  األسطورة  وقام 
حممود  نادي  بزيارة 
اخلربة  وتبادلوا  األمسر 
 Mixed أسلوبني  بني 
عن  والدفاع   Martial Arts
النفس ضد اإلرهاب وضد 
احلربي  السالح  تهديد 
والسكني  العصي  وضد 
وعملية اخلنق، وبعد انتهاء 
محزه  ماسرت  نال  التدريب 
الدفاع  يف  شهادات  عدة 
 Tactical النفس  عن 
عدة  يف   Combat System
جماالت للدفاع عن النفس 
Cross- وكذلك نال شهادة

تقدير  وشهادتي   Fit
Mixed Martial Arts، وبعد 
إعطاء الشهادات مت تبادل 
ومتنوا  التذكارية  الدروع 

لبعضهم النجاح الكامل..
رئيس  مع  اجتماعًا  وعقدا 
دو،  كون  اجليت  إحتاد 
ومن ثم مت بينهم التوقيع 
ربيع  ماسرت  بتوكيل  خطيا 
املسؤول  ليصبح  محزه 
لبنان  يف  والوحيد  االول 
والدول العربية ويف سائر 
األوسط  الشرق  أحناء 
ممثال وسفريًا للعبة اجليت 
كون دو يف هذه املنظمة 

العاملية...
الشرق  أسطورة  وشكر 
ربيع  العامل  بطل  األوسط 
اإلعالمية  املسؤولة  محزه 
دراغون  بالك  نادي  عن 
إسكندر  كوليت  السيدة 
دعمها  على  سركيس 
وعلى  للنادي  املتواصل 
اليت  اإلعالمية  التغطية 

بعض  مع  بها  قامت 
األملانيني  الصحفيني 
فنون  يف  واملدربني 
القتال ونشر هذه اجملموعة 
العاملية يف صحف وجماالت 
خمتلفة يف أحناء العامل...

التوفيق  ونتمنى 
لبنان  ويظل  والنجاح... 
يف  مرفوعني  وعلمه 

واملراتب  املراكز  أعلى 
شعب  هو  هذا  العاملية.. 
احلضاري  ووجهه  لبنان 
والرياضي  والثقايف 
الثقافات  واملتعدد 
واإلجنازات  واملواهب 
لبنان   ... واإلبداعات 
األخضر  لبنان  احلضارة، 

ولبنان العطاء والشموخ.
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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 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 
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2 SHEPHARD STREET, THORNBURY
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مع الدعاء هلل سبحانه وتعاىل ان يبعد عن الجميع كل مكروه 
وان يدخل كافة موتانا جناته الواسعة.

Saturday 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 

Mr Hafez Kassem, Pres-
ident of the Australian 
Federation of Islamic 
Councils, (Muslims 
Australia), condemn 
the heinous act of vio-
lence in Paris and other 
parts of the world. He 
said Australian Mus-
lims are shocked and 
shaken as the rest of 
the Australian commu-
nity at the senseless 
killing of innocence. He 
said we are saddened, 
pained and share our 
condolence with those 
who have lost loved 
ones and we pray for 
the recovery the in-
jured and safety all hu-
man beings.
Mr Kassem further 
stated, “Muslims are 
outraged by this and 
other criminal acts 
committed by criminals 
and there is no basis or 
justification in Islam for 

Australian Muslims Con-
demn Paris Attacks

Mr Hafez Kassem

such merciless acts of 
terrorism. He said, we 
stand together, united 
in our efforts to bring 
an end to this criminal 
madness that plagues 
societies across the 
globe”.
He further said, “We are 
equally moved and hurt 
at what has happened, 
our plea to the wider 
Australian community 
is not to blame Islam 
or Muslims for these 
criminal acts and not to 
harbour resentment or 
target women and girls 
especially at this dif-
ficult time. Our hearts 
are heavy, our will is 
strong and we pray to 
Almighty God to keep 
this nation united and 
safe”.

Hafez Kassem
President
Sydney, 16 - 11 - 2015

حاز مؤخرا الزميل بادرو احلجة على اجلنسية االوسرتالية جبدارة  الف 
وليسوا  مضافة  قيمة  هم  حلو   اينما  اللبنانني  هم  هكذا  مربوك  
زيادة , خصوصا هوالء الذي حيملون رسالة  »الزميل بادرو احلجة 
يعمل يف ميادين الصحافة واالعالم  منذ اكثر من مخس سنوات يف 
ثقافة  ينشر وحيدث عن  الوطن كعادته  يغادر  وكانه مل  اوسرتاليا 
حقه  مع  وبالتزامن   , واحملبة   السماوية   واالديان  الرسالة  وطن 
باجلنسية ,  اعد الزميل احلجة منذ فرتة قصرية برنامج حيمل  شعار  
» الوفاء الوسرتاليا »  ليس النه استحق لطاملا كانت ومازالت البلد 
الثاني للبنانيني , حيث غطت هذا الربنامج االذاعي الوسائل االعالمية 

األوسرتالية و العربية.
اجلنسية  على  حصوله  بان  لنا  اكد   « احلجة  الزميل  مع  باالتصال 
االوسرتالية امر يفخر به مع الوفاء لوطنه االم وطن األرز و اجلمال 

لبنان.
يذكر بأن الزميل احلجة  حاصل على لقب سفري السالم العاملي من 
منظمة األمم املتحدة بشهر حزيران املنصرم و أهدى اللقب لوطنه 

اجلريح لبنان.

مربوك للزميل بادرو احلجة اجلنسية األوسرتالية

اجلنسية  على  حبصوله  احلجة  بادرو  الزميل  تهنئ  »اهلريالد«  أسرة 
االسرتالية وهو املعروف باخالصه وتفانيه للبلد الذي استضافه.
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على وترين داخل جوقٍة كربى 
من الالءات واآلهات والوجِع

تقاسيٌم مدّماٌة
على إيقاع هاجسها 

وذاكرٌة تقول هلا
هنا الدوزان خمتلٌٌ

فال تقعي 
مقام الرفض مّجرني 
ألعزف صبوتي جهرا

وال أدري 
هلاث الصدر أمسعُه

أم املخزون من وجعي
شديٌد يا مقام الرفض

يف أكٍم ومرتفِع
شديد اللهجة العمياء بني الكبت والورِع

أداة النهي مشرعٌة ...
يقول القوس ال لل ال

نعم لبقية النوتات فاستمعي
ستنتصرين فاندفعي 

ستنتصرين باسم الرعش فوق 
النعش باسم الويل عند الليل

واسم الشعر مرسومًا
يقّدم مشعه املسفوح
 بني الصمت واهللِع

ستنتصرين قال اللحن لألوتار أجنحٌة
ستحملين وحتمل من دمي شفقًا

إىل أصدافك الدنيا
لرتتفعي 

ستنتصرين فاندفعي ..
آلخذ من منري رضابك الروحّي مغفرًة

تعيد هدوء ماء النهر للبجِع
دعي حلين ميارس مهنة 

التنقيب عن غدنا .. 
وموعدنا صالُة العشق أعلنها وأنت معي 

على وترين جّن الطقُس هاج احلس
حان األنُس غاب األمس مل ُيذِع

يدغدغ حزنها قوسي 
فتبدأ رعشها ترتى

خيّر النور مما كان خمضاًل...
أنبدأ حالًة أخرى ؟

إذن مّلي رذاذ الرعش 
واجتمعي ...

وتران

تقاُم حسنُي  يا  اربعينك  يف 
االهلاُم ونوُرك  الركاُب  حتبو 
يا قاصدًا مثوى احلسني كرامًة
األياُم وُتسِرع  اللقاء  ترجو 
كم قاظٍم يغدو احلسنَي ودمُعه
فيُض األسى واحلاقدون نياُم
الضحى بدَر  بضيائه  جال  نوٌر 
االسالُم مشسه  من  وترّنقت 
أنرت طريقنا النيّب قد  بن  يا 
ويضاُم مسلٌم  يعاني  فكيف 
غصٍة يف  لضرحيه  ثائٍر  كم 
االحراُم شّده  قد  ووافٌد 
والشمُس تشرق يف رداٍء أمحر
االعالم ضياءه  والقاصدون 
عربٍة يف  ضرحيه  والزائرون 
وكراُم أفاضٌل  والوافدون 
قد رافقتهم يف املسري غمامٌة
األقواُم بفيئها  استظل  اذ 
وترى الوجوه على الرمال ضريعًة
وقياُم تالوة  الشفاه  وعلى 
بتقاوٍة ُسّجدًا  أو  ُرّكعًا  أو 
اخلدود سهاُم ودموُعهم فوق 
ديارُكم بالفرقدين  سيدي  يا 
األياُم جبراحها  أنِكئْت  قد 
عادٍل إماٍم  من  دّره  هلل 
خصاُم باملارقني  ضّره  ما 

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

زيـارة الـحسني

محمد عامر األحمد

شاِعرا                        ُنْكِرُم  عر  الشِّ ِبَرْكِب  ِجْئنا 
َمناِئرا ُهنَّ  كلَّ القصائَد  ى  َخلَّ
اِمٌر             َمَ فالقلوُب    علينا  ْت  َضوَّ
اِمرا   َمَ القلوِب  قناديُل  كانْت 
رًة   َخْ َع  تشبَّ والدِه  كرِم   ِمْن 
شاِعرا  َف   َخلَّ عِر  الشِّ يف  شاعٌر  قْل 
ِعندنا  من  شاعٌر  غامَن  روبرُي 
هاِدرا  الَقصيدِة   يف   مَيشي  نُي  ِصنِّ
يا  الضِّ كَشالَِّل  وطٍن   على  غاٍل 

وَمناِبرا     َجريدًة   احلياَة    عاَش 
شْأُوُه  َِعاٍل    عر  الشِّ يف   لُه  ماٍض 
احَلاِضرا! َيزاُل   ال  ِباٍض  َأْكِرْم 
حاماًل                              للجريدِة  ميشي  ِلليوِم 
زاِئرا ميشي  ...ليَت  القصيدِة  همَّ 
كأنُه                     السننِي  َوجِع  على  مَيشي 
اِذرا ُمَ القصيِد   َوجِع  على  مَيشي 
مَمالكًا يشاُء  ما  وَيهدُم  َيبين 
اآلِمرا األمرَي   يبقى  ِشعرِه   يف  
َكفؤاِدِه       َطاهٌر  ِشعِرِه  َشيطاُن 
طاِهرا! ى  ُيسمَّ َشيطانًا  َأعَرْفَت 

واَحًة  َيطلُب    ليَس  حارى  الصَّ َطاوي 
ْسُر                                                                  والنَّ
َطاِئرا  ال  جاِلسًا  يتعُب  
َحراِئرًا     احِلساُن  قصائُدُه   عاشْت 
َحراِئرا   الُدروِب  ُدْهِم  يف  وَبقنْيَ 
ثائرًا َحَببتَك   »ِغيفارا«  عهِد  ِمْن 
ثاِئرا     ُتبالي  ال  عمَرَك  أمضيَت 
َخاِطري  يف  تزْل  مْل  القصيدُة  تلَك 
اخَلاِطرا  يطوُل  ما  القَصائِد  أْغلى 
ُه   َحدُّ ماٍض  يِف  السَّ َكحدِّ  قلٌم 
أوجاِئرا فاسدًا  ُحْكمًا  هزَّ  كْم 

اِلَبا              كُه   مَتلَّ إذا   َلْلَقصيِد  يا 
وبياِدرا أزاِهرًا   إليَك   َأهدى   

َجهاليت    َعْفَو  ْعر،  الشِّ فيلسوَف  يا 
ُماِضرا اجِلداِل   يف  عقلَي  كاَن  ما 
ُمْؤمنًا أْو  كًا  ُمشكِّ َأنَت  هلِلِ   

الَكاِفرا   أنَت  لسَت  ِعندَي  اِن  سيَّ  
ِلشاعٍر   يُكنَّ    أْن  القوايف  َحْسُب 
َحاِئرا َيِة   الربِ يف  ميشي  اَء  َمشَّ

 
والٍد  َبْهجَة  ْعر،  الشِّ عندليَب  يا 
                   قرَأ احلياَة  قصيدًة   وَمآِثرا           
َعناِدٍل    ْمِع  جَلَ يا   غامَن   َأْبناُء 
ُمفاِخرا   بالكراِم   يْزهو  لبناُن 
؟      مثَلُه    كربنا  وما  ماُن    َكربَالزَّ
َأَساِورا؟ ِلْلحبيِب  ُنهدي   َبْعُد  هْل 
؟     الغوى  فستاَن  عِر  الشِّ َعروُس  لِبسْت 

َغداِئرا َيديَك  على    َتفكُّ  وأتْت 
صاِدقًا كالمًا  قالْت،  وما  قالْت، 
ُمباِشرا  الكالِم   يف  ُم   امُلتيَّ كاَن 
شاِعرًا    َحَبْبتَك  َذْنيب  َشاِعري،  يا 
... اِعرا  الشَّ بَّ  ُنِ ال    ْأن  وَنِصْيحيت 

انطوان السبعالني                     

روبري غامن الشاِعُر!
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@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 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 
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ساهمت هجمات باريس الدامية والتوافق 
الدولي حول أولوية حماربة »داعش« يف 
تسارع العمليات واملعطيات القادمة من 
ضرب  يريد  اجلميع  السوري.  الشمال 
»الدولة االسالمية«، وإحالل حلفائه يف 
واشنطن  اجلديدة.  احملررة«  »املناطق 
شحنت »أدواتها« بالتنسيق مع أنقرة، 

لتحاول كسب بعض املناطق.
مسرح  جمّرد  السوري  الشمال  يعد  مل 
تتداخل فيه القوى الكردية حتت الرعاية 
حمسوبة  معارضة  قوى  مع  األمريكية 
على تركيا أو »داعش«. فمنذ تسارع 
العمليات السورية املدعومة بغطاء جوي 
لتهّدد  الشرقي  روسي يف ريف حلب 
دير حافر، بوابة الرقة، تعّقدت منطقة 
»التوافق«  إليها  ليضاف  العمليات، 
فيينا  لقاءات  أظهرته  الذي  الدولي 
و«جمموعة العشرين« حول أولوية قتال 

»داعش«.
الدولي  وإذا كانت مستجدات املشهد 
هّيأها  وللمفارقة،  )اليت،  اجلديد 
»داعش« بنفسه بعد هجمات باريس( 
دفعًا  وحلفاءها  واشنطن  منحت  قد 
لتكثيف  مباشرًا  ظاهريًا  وعاماًل  جديدًا 
األرض  على  املسلحة«  »األذرع  دعم 
السوري  اجليش  جناح  فإن  السورية، 
امليدانّية  املعادلة  قلب  يف  وحلفائه 
إىل  وصواًل  كويرس  مطار  من  بدءًا 
ختوم الباب )أبرز معاقل »داعش« يف 
ريف حلب الشرقي( كما إىل أوتوسرتاد 
حلب ــ الرّقة، يبدو سببًا جوهرّيًا كافيًا 
لنقل تعامل احملور األمريكي مع املسرح 
السوري إىل مستوى جديد. عمليًا، هو 
سباق بني واشنطن وحلفائها من جهة 
رئيسيًا(،  دورًا  فيه  أنقرة  )تلعب 
جهة  من  وحلفائه  السوري  واجليش 
األطراف  من  كّل  يسعى  إذ  أخرى، 
املناطق  من  »حّصة«  أكرب  قضم  إىل 
املفاوضات.  طاولة  إىل  اجللوس  قبل 
يعمل  األمريكي  أن احملور  جلّيًا  ويبدو 
يف املرحلة الراهنة على حتقيق أهداف 
واقع  بفرض  بدءًا  امليدان،  يف  عدة 
الشمال  يف  »داعش«  يبّدل  جديد 
بقوى حليفة تسحب الغطاء عن موسكو 
املتذرعة بقصف التنظيم املتطّرف يف 
اخلطر  إبعاد  إىل  وصواًل  مكان،  كّل 
وفرض  احملررة«،  بـ«املناطق  احملدق 
توازنات جديدة تعيد األمور إىل نصابها 
خرجت  أن  بعد  الرتكي«  ــ  »األمريكي 
اجليش  الذي حيرزه  التقدم  بفعل  عنه 

السوري على غري جبهة.
منحه  الذي  الكبري  الدعم  ويعرب 
حترير  لعملييت  األمريكي  »التحالف« 
)غرب  وسنجار  احلسكة(  )شرق  اهلول 
ــ  السورية  احلدود  لربط  املوصل(، 
العراقّية بالتعاون مع القوات الكردّية 
يف سوريا والعراق، حتت إشرافه، عن 

هذا التوجه.
»احلصص«  اعتبار  ميكن  كذلك، 
الشمال حتى اآلن، هي  األمريكية يف 
سيطرة  مناطق  من  املقضومة  تلك 
»داعش«، مع االخذ بعني االعتبار عدم 
مع  نقاط متاسه  التنظيم على  إضعاف 
السوريني. وهو ما عكسه تباعًا هجوم 
وحماولته  احلسكة  مدينة  على  التنظيم 
الزور  دير  مدينة  كامل  على  السيطرة 
تدمر،  وتقّدمه يف  احملاصر،  ومطارها 
ريف  يف  أخرى  مناطق  يف  والحقًا 
محص الشرقي )القريتني، مهني...(. 
املضي يف سيناريو خوض احلرب عرب 
»األدوات« ُيظهر أّن الواليات املتحدة، 
يصلوا  مل  األطلسي،  احللف  وبالتالي 
إىل اقتناع يفضي إىل إرسال جنودهم 
»داعش«.  ضد  مباشرة  حرب  خلوض 

احتدام السباق يف الشمال السوري: واشنطن َتشحن أدواتــها
إيلي حنا

واشنطن اليت تراهن جنوبًا يف الدرجة 
)برنامج   »CIAالـ »جيش  على  األوىل 
وكالة االستخبارات املركزية األمريكية 
للتدريب والتسليح والتزويد باملعلومات 
»اجلبهة  املقاتلني يف  آلالف  امليدانية 
احلر«  السوري  اجليش  يف  اجلنوبية 
وجدت  سنويًا(،  دوالر  مليار  بكلفة 
جديدين  أسودين  حصانني  أخريًا  هلا 
اجلديد«،  سوريا  »جيش  الشمال:  يف 

و«قوات سوريا الدميقراطية«.
 وقد أعلن وزير اخلارجية األمريكي جون 
كريي أّن بالده بدأت عملية مع تركيا 
إلغالق ما تبقى من حدودها مع سوريا. 
أما التفسري الفعلي هلذا اإلعالن فيعين 
أّن كريي، الذي سبق له أن وضع اخلط 
الغرب  )أقصى  ديوار  من عني  املمتد 
السوري( إىل عني العرب )حواىل %75 
من الشريط احلدودي مع تركيا(، حتت 
أخريًا  أعلن  األكراد،  أصدقائه  محاية 
البدء بـ«تسوية وضع« آخر 98 كيلومرتًا 
أعزاز(  إىل  جرابلس  )من  متبقية 
بالتعاون مع أنقرة. الالفت أن احلديث 
موعودة  وتركية  أمريكية  غارات  عن 
تزامن  »املتبقية«،  املنطقة  تلك  يف 
الدميقراطّية«  »قوات سوريا  إعالن  مع 
توسيع حضورها من خالل انضمام ستة 
حلب  يف  عاملة  جديدة  عربّية  فصائل 
وإدلب )أبرزها الفرقة 30، لواء شهداء 
 455 ولواء  مشاة،   99 اللواء  إدلب، 
الناطق  السالجقة(.  لواء  خاّصة،  مهام 
الدميقراطية«،  سوريا  »قوات  باسم 
أّن »ستة  لـ«األخبار«  طالل سلو، أكد 
موجودة  إليها  انضمت  جديدة  فصائل 
رّبا  اليت  وحلب،  إدلب  ريفي  يف 
ستشهد عمليات هلم يف احملافظتني«، 
لربط  مشروعًا  »لدينا  أن  إىل  مشريًا 
ريف  وعفرين يف  العرب  مدينيت عني 
املفروض  من  وكان  الشمالي،  حلب 
ريف  قبل  هلم  عملية  أّول  تكون  أن 
احلسكة«. ولفت إىل أنهم »لن يبادروا 
الفتح  جيش  على  اهلجوم  إىل  حاليًا 
بعنف  سريّدون  لكن  النصرة،  وجبهة 
يف  يستهدفهم«،  هجوم  أي  على 
النصرة«  لـ«جبهة  حشود  إىل  إشارة 
فّسر  سلو  عفرين.  مدينة  حميط  يف 
تصرحيات الوزير جون كريي، حول بدء 
التنسيق مع تركيا إلغالق ما تبقى من 
احلدود  إغالق  يقصد  بـ«أنه  حدودها، 
من اجلانب الرتكي، ومراقبة احلدود من 
قبل التحالف، وال يعين وجود أي عملية 
آمنة«.  منطقة  إجياد  أو  سوريا،  داخل 
اخلطوات  عن  اإلعالن  تزامن  كذلك، 
احلدود  لـ«ضبط  املرتقبة  األمريكية 
»جيش  تسجيل  مع  عليها«  والسيطرة 
سوريا اجلديد« إعالنًا بارزًا عن وجوده 
رمسيًا عرب خطوتني متزامنتني: األوىل 
متّثلت يف رفع راية »اجليش احُلر« يف 
مدرسة األمني وسط مدينة البوكمال، 
يزيله عناصر  أن  أمس، قبل  أول من 
اشتباكات  عرب  والثانية  »الدولة«، 
يف  »داعش«  عناصر  ضد  متقطعة 
وسط  الطوبّية  وحي  العاّمة  الساحة 
قبل  »داعش«  أنهاها  البوكمال، 
احلوادث  وهذه  املنفذين.  »اختفاء« 
)اليت  األبيض«  »الكفن  جبماعة  ُتذّكر 
عدة  اغتيال  عمليات  نّفذت  أن  سبق 
دير  أرياف  »داعش« يف  من  لعناصر 
األمريكي  احللف  أن  يبدو  اليت  الزور( 
عام  من  أكثر  بعد  استمالتها  جنح يف 
الزور،  دير  ريف  يف  ظهورها  على 
»اجليش  راية  حتت  منضوية  وباتت 
»التحالف«  تكثيف  يبدو  وال  اجلديد«. 
والبوكمال  الشعفة  على  غاراته 
املتزامن مع هذه العمليات منفصاًل عن 

الوالدين  حبضور 
واالقارب  واالهل 
ويف  واالصدقاء 
الفرح  اجواء 
متت  والسعادة 
الطفلة  عمادة 
ابن  اريا  املالك 
بيلي  السيد 
سكي  د تيفو
جانا  والسيدة 
كان  حيث  عقيلته 
شقيق  العراب 
والد الطفلة تومي 
دانياال  والعرابة 
تيفودسكي وذلك 
السبت  يوم  ظهر 
الواقع  املاضي 
تشرين   14 يف 
الثاني يف كنيسة 
القديس نيقوال يف  

منطقة برستون.
وقد حضر املناسبة 
اقارب  من  حشد 
الطفلة..  والدي 
الكنيسة  ومن 
اجلميع  انتقل 
جدة  منزل  اىل 
الطفلة يف منطقة 
حيث  غريغبرين 
اقيمت حفلة عامرة 
قدمت  باملناسبة 
اشهى  خالهلا 
اللبنانية  االطباق 
ت  با و ملشر ا و

الروحية.
احلفل  احيت  فنيا 
مكدونية  فرقة 
االغاني  بامجل 
راقصة  وقدمت 
امجل  عربية 
الفنية  اللوحات 
احلفل  دام  حيث 
من  اكثر  الفين 
ساعات  ثالث 

متواصلة.
املساء  وعند 
الطفلة  قطعت 
احللوى  قالب 
التصفيق  وسط 

عـمادة مـباركة

سوريا  »جيش  أحدثها  اليت  اخلروقات 
واشنطن  أن  يعين  ما  وهو  اجلديد«. 
عملية  إلكمال  عليه  لالعتماد  ختّطط 
إغالق احلدود السورية العراقية املقابلة 
لدير الزور، وهو ما يتكامل مع عمليات 
»قوات سوريا الدميقراطّية« يف ريفي 
كذلك،  واجلنوبي.  الشرقي  احلسكة 
اليت  لـ«التحالف«  الـ12  الغارات  فإن 
استهدفت حقلي العمر واجلفرة ليست 
»الكوماندس«  عملية  عن  منفصلة 
تابعة  طائرات  ست  بها  قامت  اليت 
التنك  حقل  واستهدفت  لـ«التحالف«، 
النفطي شرق دير الزور. العملية جرت 
ومروحيتني  حربّية  طائرات  أربع  عرب 
اشتباكات  أعقبها  احلقل،  داخل  هبطتا 
مع عناصر »داعش« ملدة نصف ساعة، 
لينتج منها تعطيل كافة معدات احلقل، 
حسب مصادر متابعة، األمر الذي ميكن 
إدراجه يف خانة »جتفيف مصادر داعش 

املالية«
»املنطقة اآلمنة«

من  بّد  ال  التسارع،  هذا  وسط 
استعراض التطورات عرب نافذة الالعب 
الرابح  اآلن  حتى  يبدو  الذي  الرتكي 
متّدد  أي  على  الرتكي  الفيتو  األكرب. 
عني  شرق  الشعب«  محاية  لـ«وحدات 
»مرونة«  قابلته  )كوباني(،  العرب 
أمريكية، أفضت إىل خلق قالب عربي 
ــ تركماني يكون األكراد جزءًا منه حتت 
ثّم  الدميقراطية«،  »قوات سوريا  اسم 
أعادت واشنطن إحياء جمموعات إخوانية 
الزور  دير  عاملة يف  كانت  وعشائرية 
اجلديد«،  سوريا  »جيش  اسم  حتت 
مع  وانسجامًا  واشنطن،  أن  يعين  ما 
مؤشرات البوصلة الرتكّية، باتت تتعامل 
»باملفرق« مع الوجود املعارض السوري 
يف الشمال عرب أذرع متعّددة، ال سطوة 
ساحة  ألنقرة  وُتبقي  عليها،  كردية 
»القومية«  وتتجّنب مشكلتها  عملياتها 

مع الشريط الكردي احلدودي.
العمل  إىل  سّباقة  أنقرة  وتعترب 
املشهد  يف  »املفّرق«  أسلوب  وفق 
على  حافظت  اليت  فهي  السوري، 
مبدأ  على  السابقة  السنوات  امتداد 
السلل«،  كل  على  البيض  »توزيع 
مرورًا  الرتكمانّية،  اجملموعات  من  بدءًا 
إىل  الشامّية«،  »اجلبهة  بكّونات 
»جيش الفتح«، و«داعش«، و«احلزب 
إىل  وصواًل  الرتكستاني«،  اإلسالمي 
من  وليس  اجلديد«.  سوريا  »جيش 
املتوّقع إزاء سري األحداث كما تشتهي 
حلمها  عن  األخرية  تتخّلى  أن  أنقرة 
الرغم  وعلى  اآلمنة«.  »املنطقة  األبرز 
من صعوبة اإلقدام على خطوة مماثلة 
على  املتزايد  موسكو  حرص  ظل  يف 
السورّية،  األجواء  تكثيف حضورها يف 
غرَي أن املراحل املقبلة قد تشهد عودة 
األتراك إىل عزف األسطوانة ذاتها، مع 
اجلغرافّية  البقع  تطاول  قد  تعديالت 

املقرتحة لتلك املنطقة.
واجلدة  واجلد  الوالدان  تقبل  حيث 
الطفلة  تقبلت  كما  التهاني  واالقارب 

املالك القبالت.
الف مربوك آلل سابا وتيفودسكي

الطفلة املالك اريا اثناء العمادة

جد وجدة الطفلة جان وسهام سابا

لويس سابا يحتضن ابنة شقيقه

اهل والد الطفلة

الزغلول والسيدة جمال عقيلته
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اكتشف علماء روس خالل إجراء جتارب روتينية على فئران يف 
تثري   dendritic cells املتغصنة(  )أو  الشجرية  اخلاليا  أن  خمترب 

التنظيم اإلجهادي لتكّون الكريات احلمر.

وكشف العلماء عن امليزة اجلديدة لتلك اخلاليا بطريق الصدفة 
رئات  على  املتفرعة  اخلاليا  تأثري  استيضاح  حاولوا  عندما 
ثم  اإلنفلونزا  بفريوس  الفئران  إصابة  بعد  وذلك  القوارض 

معاجلتها باملضادات.

وبعد إجراء عمليات التلقيح الحظ الباحثون زيادة حجم الطحال 
لدى هذه احليوانات. فاستنتجوا من ذلك وجود قدرات جديدة 
غري معروفة سابقا للخاليا املتغصنة dendritic  cellsوهي تنشيط 
عملية تكّون الكريات احلمر حيث حياول اجلسم تكوين أكرب عدد 

ممكن من الكريات احلمر ملكافحة “اخللل” الواقع.

وخيطط العلماء لالستفادة من هذه امليزة لدى اخلاليا املتغصنة 
ملكافحة مرض فقر الدم ألن هذه اخلاليا تعترب “مفاتيح حتويل” 

طبيعية لعمل الطحال.

تأثري  إثبات  الباحثون إلجراء جتارب جديدة تهدف إىل  وخيطط 
اخلاليا املتفرعة على الطحال األمر الذي سيكون خطوة كبرية جدا 

يف موضوع معاجلة األشخاص املصابني بفقر الدم.

علماء روس: مفعول عجيب 
ضد مرض فقر الدم للخاليا 

الشجرية أو املتغّصنة

بينت نتائج دراسة علمية ان االفراط يف تناول اللحوم املشوية 
على نار مكشوفة يسبب اإلصابة بسرطان الكلى.

حاالت  ازدياد  اىل  األمريكية،  هيوسنت  جامعة  علماء  ويشري 
تناول  يف  املفرطني  بني  السرطان  من  النوع  بهذا  اإلصابة 

اللحوم املشوية.

االصابة  ينسبون  األطباء  ان  فو  سيفني  العامل  قول  وحسب 
السريعة  األكالت  تناول  يف  االفراط  اىل  الكلى  بسرطان 
واألغذية الدهنية واملقلية بسبب احتوائها على مواد مسرطنة 
املواد  من  وغريهما  والدهن  اللحم  مصدرها  وخمتلفة،  عديدة 

املستخدمة يف عملية القلي.

سرطان الكلى
واكتشف العلماء املفعول السليب للحم املشوي على نار قوية 
يف جمال تطور السرطان، بعد مقارنة بنية احلمض النووي لـ 
600 مريض بسرطان الكلى بـبنية احلمض النووي لـ700 أصحاء. 
فركز العلماء انتباههم على املسرطنات Me1Qx وPhIP ، اليت 
تظهر حسب قول العلماء نتيجة ارتفاع احلرارة ويزداد تركيزها 

عند شّي اللحم على املنقل أو على نار مكشوفة.

وبينت نتائج املقارنة أن الذين كانوا يفرطون يف تناول اللحوم 
املشوية )احلمراء والبيضاء( هم أكثر املصابني بسرطان الكلى. 
كما اتضح انه حتى الرتكيز املنخفض للمسرطنني Me1Qx و
سببا  أيضا  يكون  أن  ميكن  قويًا  شيًا  اللحم  شي  عند   PhIP

الرتفاع اإلصابة بالسرطان.

ويشري العلماء إىل أن نتائج دراستهم ال تعين أبدا االمتناع عن 
تناول اللحوم املشوية.

لذلك ينصح األطباء بعدم شّي اللحوم أكثر من املطلوب وعدم 
اإلفراط يف تناوهلا.

اللحم املشوي يسبب 
سرطان الكلى

سلطت صحيفة الديلى ميل الربيطانية الضوء على ابتكار جديد 
من نوعه يقضى على الكولسرتول نهائيًا، حيث جنح فريق من 
ابتكار عالج جديد خيفض مستويات  الربيطانيني فى  الباحثني 
الكولسرتول “السيئ”، مؤكدين أنه ميكن أن يكون أكثر قوة 

من العقاقري العادية املخفضة للكولسرتول.
يسمى  بروتني  يستهدف  اجلديد  العالج  أن  الباحثون  وأوضح 

PCSK9، الذى ينظم الكولسرتول فى الدم.
وقال الباحثون إن األشخاص الذين لديهم حتور فى هذا الربوتني 
القلب، فى  بأمراض  اإلصابة  زيادة خطر  يعانون من  ما  غالبا 
حني أن أولئك الذين ال ينخفض لديهم هذا الربوتني لديهم 

خماطر أقل.
ويعترب الكولسرتول “LDL” مادة الدسم التى تدور حول الدم، 
وإذا زاد عن حده أكثر من الالزم، فإن الشرايني ميكن أن متنع 
والسكتة  القلب  بأمراض  اإلصابة  إىل  يؤدى  مما  الدم،  مرور 

الدماغية.
وأشار الباحثون إىل أن النظام الغذائى وممارسة الرياضة املفتاح 
حلفظ الكولسرتول فى أدنى معدالته، ولكن املاليني من الناس 

فى مجيع أحناء العامل تأخذ الستاتني خلفض الكولسرتول.
وفسر الباحثون نتائجهم، قائلني إن العالج احلديث يعترب من 
أبرز األدوية املبتكرة مؤخرًا للحد من مستويات الكولسرتول فى 
الدم بشكل كبري، وذلك عندما مت جتربته على الفئران والقرود، 

مما يشري إىل أنه ميكن أن يكون عالجا فعااًل فى البشر.
وأضافت صحيفة الديلى ميل الربيطانية، أن هناك عدة شركات 
الدم،  الكوليسرتول فى  أدوية طورت عالجات جديدة الرتفاع 
 ”Alirocumab“ ،على سبيل املثال  – ”PCSK9“ التى تستهدف
و”Evolocumab”، التى وافقت عليهم إدارة األغذية والعقاقري 
األمريكية “FDA”، فى اآلونة األخرية، وكانت النتائج إجيابية، 
ولكن العالجات باهظة الثمن مبا يزيد عن 10000 سنويًا، وفى 

املقابل، هذا العالج اجلديد يبدو أنه أكثر فعالية وغري مكلف.

ابتكار حقنة جديدة تعاجل ارتفاع 
الكولسرتول نهائيا.. وداعاً النسداد 

الشرايني!

فصل  يف  خاصة  التدفئة  بسبل  األشخاص  من  العديد  يهتم 
الشتاء، لذلك يلجأون إىل جتربة مجيع الوسائل اليت قد متنحهم 

ما يبحثون عنه من دفء.

هذه بعض املأكوالت اليت تشعرك بالدفء، وحتميك من برودة 
الشتاء..

الزجنبيل :  – 1

يساعد الزجنبيل على تفعيل الدورة الدموية وعلى زيادة املناعة 
وحتسني أداء اجلهاز اهلضمي .

املكسرات :  – 2

تساعد املكسرات جسم االنسان على الشعور بالدفء، خصوصًا 
اللوز لذلك ميكن تناول حفنه 7 حبات من اللوز يوميًا .

القرفه :  – 3

تساعد القرفه على تسريع عملية احلرق، لذلك فإنها تعمل على 
وفقدان  الدهون  حرق  على  تساعد  كما  بالطاقة  اجلسم  إمداد 
الوزن ,  ميكن إضافتها اىل املشروبات الساخنة بدل السكر 

فهي تزيد حالوتها .

التوابل :  – 4

هذه املأكوالت اليت تشعرك بالدفء
ميكن إضافتها على األطعمة املختلفة مما مينح الشعور باحلرارة 
والطعم الرائع , ومن أفضل التوابل اليت تساعد على الشعور 

بالدفء الفلفل األسود، القرنفل، البابريكا، الكمون .

البصل :  – 5

الدموية كما حيتوي على  الدورة  باحلرارة وينشط  متد اجلسم 
مضادات طبيعية للبكترييا والفطريات واليت تقي من نزالت 

الربد .

الشوربه :  – 6

تساعد  الشتاء، فهي  املفضلة يف فصل  املقبالت  أنواع  من 
جسم االنسان على الشعور بالدفء  ولكن ال جيب أن ننسى 
ضرورة حتضريها يف املنزل دون إضافة الدهون من أفضل 
االنواع ”  شوربة العدس ، شوربة الدجاج ، شوربة البصل ، 

شوربة اخلضروات ».

العسل :  – 7

جيب تناوله كبديل للسكر .

البقوليات :  – 8

مثل الفاصوليا , العدس , احلمص , الفول .
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اجلسم،  رشاقة  لتحسني  الطرق  أفضل  إحدى  العدو  رياضة  تعترب 
حرق السعرات احلرارية وتقوية العضالت. سواء بدأت مبمارستها 

حديثًا أو بعد فرتة انقطاع، 
قدر  أكرب  استخالص  يف  تساعدك  اليت  احليل  من  جمموعة  إليك 
من الفوائد، من الضروري العمل على وضعيتك واالستعانة خبطة 
تدريب إن كنت ترغب يف االستمتاع واالستفادة إىل أقصى حد من 

دون التعّرض إلصابات.
ال يهم ما التمرين الذي متارسه، بل طريقة ممارسته هي األهم. 
صحيح أن تقنية اجلري املناسبة هي عامل لتفادي اإلصابات، وعرب 
إجراء تعديالت بسيطة على وضعية جسمك وتغيريات طويلة األجل 
على وضعيتك، قوتك، مركز جسمك، بوسعك حتسني منط عيشك.

تصنف األخطاء التقنية املتعلقة باجلري بنوعني: »داخلية« كرجلني 
كتوسيع  »خارجية«  و  اجلسم،  مركز  استقرار  عدم  أو  مقوستني 
اخلطوات أو االحنناء إىل األمام من جهة اخلصر. ميكن تصحيح كال 

النوعني وختفيف أثرهما عرب اللجوء إىل متارين املّط والتقوية.
ا، وخذ دومًا  أربع مرات أسبوعيًّ العدو أكثر من  ال متارس رياضة 
يوم عطلة، لتعتاد العضالت واألوتار على اجلري. يعترب مترين العدو 
األخري لكل أسبوع مبثابة حتدٍّ ملساعدتك يف التقدم. أركض على 
العشب، الدروب الرملية، آلة املشي، ولتكن دروبك دومًا مسّطحة 
ومستوية. ال ختف إذا مل تكن قادرًا على خفض فرتات املشي يف 

األسابيع احملددة، فكل شخص يتقدم مبعدالت خمتلفة. 

املشي يطيل العمر
يف دراسة حديثة أجراها علماء اسرتاليون على مدى تأثري املشي 
نتيجة  اإلنسان، توصلوا إىل  القدمني يف طول عمر  اليومي على 
اليت  اخلطوات  عدد  زيادة  بأن  تفيد  نتيجة  إىل  وخلصوا  مذهلة، 
خيطوها اإلنسان يوميًا يف مشيه يقلل من خطر املوت املبكر بنسبة 

.%12
وكان العلماء قد أجروا جتربة مشلت 3 آالف متطوع ترتاوح أعمارهم 
تزود كل  عامًا، وكانت  عامًا واستغرقت 15  و 52  عامًا  بني 48 
زيادة عدد  أو  منهم تقصري  للخطوات، وتطلب  بعّداد  املتطوعني 
كل  وزن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  خيطونها،  كانوا  اليت  اخلطوات 

متطوع وعمره ومنط حياته.
وأثبتت التجربة أن الناس الذين زادوا كل يوم من عدد اخلطوات 
قلصوا خطر املوت املبكر بنسبة 50%. وبناًء عليه ينصح العلماء 
باخلطو يوميًا 3000 خطوة، األمر الذي يسمح بتجنب املوت املبكر 

بنسبة %12.

3000 خطوة يومياً تطيل العمر 
أو مبعدل %12 ِهم  النَّ الليلي  اجلوع  مبتالزمة  املصابون 

اضطراب األكل الشِره يف الليل يستيقظون 
ليال ويأكلون كثريا كي يستطيعوا مواصلة 
النوم جمددا. ولكن ما أسباب نوبات اجلوع 
الليلي؟ وما عالماته وأعراضه؟ وما نصائح 

التغلب عليه وطرق عالجه؟

أثناء  واألكل  الليلي  اجلوع  األكل  متالزمة 
الشعور  اضطراب  من  نوع  هي  الليل 
الطعام،  تناول  إىل  واحلاجة  باجلوع 
منتظم  بشكل  بها  املصابون  منها  ويعاني 
الليل.  منتصف  جبوع  كذلك  وتسمى  لياًل 
التقديرات فنسبة املصابني بهذا  وحبسب 
االضطراب، يف أملانيا مثاًل، يبلغ 2% من 
مت  عامًا   50 وقبل  للسكان.  الكلي  العدد 
وصف متالزمة األكل اجلوع الليلي والتعرف 
على اضطراب األكل أثناء الليل، لكن اجلدل 
ما زال قائما حول إن كانت هذا االضطراب 
عادة سيئة،  عبارة عن  كان  إن  أم  مرضًا 
علمي  تعريف  أي  اآلن  حتى  يصدر  مل  إذ 

جلوع الليلي..كيف تتغلب على شراهة األكل لياًل؟

يعاني مليون ونصف شخص من اآلثار السلبية لتناول االدوية اليت 
تدفعهم إىل دخول املستشفى.

ومن ابرز العقاقري اليت ميكن أن تسّبب لك فقدان الذاكرة هي:
– األدوية “املضادة”: تؤثر االدوية اليت تبدأ بكلمة “ُمضادة” يف 
معدل األستيل كولني يف جسمك. وهو عبارة عن ناقل عصيب أساسي 
معيّن بالذاكرة والتعّلم، وعند اخنفاض مستوياته ميكن أن يؤدي إىل 
وضوح  عدم  االرتباك،  مثل  بـاخلرف  املرتبطة  تلك  تشبه  أعراض 

الرؤية، فقدان الذاكرة واهلذيان.

احلبوب املنّومة: لطاملا ُعرفت بتأثريها السليب يف الذاكرة. ميكن   –
هلذه األدوية أن تضعك يف حالة تشبه الغيبوبة أو حالة متقّدمة جدًا من 

السكر من دون احلصول على نوم جيد ُمصلح.

خفض  على  تساعد  اليت  األدوية  هذه  إن  الستاتني:  عقاقري   –
الكولسرتول هي حتمًا األسوأ لدماغك! عالوة على أن فقدان الذاكرة 

هي من اآلثار الثانوية التابعة لعقاقري الستاتني.

ما هي االدوية اليت ُتفقدك ذاكرتك؟

األكل خالل اليوم. ومن األعراض املرتبطة بهذا االضطراب، هي 
أن املصاب مبتالزمة اجلوع الشره الليلي:

- ال يتناول طعام الفطور يف موعده صباحا وإمنا يتناول وجبته 
األوىل خالل اليوم بعد ساعات عديدة من استيقاظه من النوم.

- أكثر من 25% من سعراته احلرارية يتناوهلا يف وقت متأخر من 
املساء أو يف الليل بعد الساعة التاسعة مساًء.

- يف كثري من احلاالت يساوره شعور باالكتئاب واخلوف.

- حتدث له زيادة يف الوزن.

على  القدرة  عدم  تتمثل يف  النوم  اضطرابات يف  من  يعاني   -
الدخول يف عملية النوم ويف االستغراق فيه وعدم االستمرار يف 
النوم، وبعض املصابني باضطراب اجلوع الليلي الشره قد ميشون 

وهم ال يدرون، أي من دون مشيئتهم، أثناء النوم.

املصابون يتساءلون دائما عما ميكنهم فعله ضد هذه املتالزمة. 
ومن املهم هنا التذكري بأن سلوك تناول الطعام غري السوي هو 
ما قد يؤدي إىل نوبات اجلوع الشره. لذلك جيب على املصابني 
أن يتحققوا أوال من أن السبب ال يعود إىل سلوك تناول الطعام 
غري السوي. ولذلك على اإلنسان أوال تغيري سلوكه وجتنب كل 
ما ميكن أن يساهم يف حدوث نوبات األكل الليلية. وهنا بعض 

ِهم: النصائح لتصحيح السلوك املتعلق مبتالزمة األكل الليلي النَّ

والغداء  الفطور  رئيسية:  وجبات  ثالث  يوم  كل  باألكل  ُقم   -
والعشاء بكميات مناسبة ومالئمة.

يف  النشوية  بالكربوهيدرات  الغنية  املأكوالت  تناول  ب  جتنَّ  -
املساء وهي مواد ال حتتوي على قيمة غذائية ومن ذلك: الدقيق 
أو الطحني األبيض والسكر األبيض وكل املواد الغذائية احملتوية 
على الكربوهيدرات واألفضل من ذلك هو أكل مواد غذائية كاخلبز 

األمسر احملتوي على احلبوب الكاملة، أو كذلك البطاطا.

تشبع  ألنها  بالربوتينات  غنيا  العشاء  طعام  يكون  أن  ينبغي   -
اإلنسان أكثر من الكربوهيدرات النشوية.

- قم باستبعاد املأكوالت احللوة والنشوية من البيت أو إخفائها 
أثناء الليل.

السلطات:  ومن  اخلضار  من  العشاء  نصف  يكون  أن  ينبغي   -
فالكثري من احلميات الغذائية تسمح فقط بأكل كميات قليلة من 
الطعام ولكن هذا غري مفيد يف حالة اضطراب اجلوع الليلي. ومن 
أجل جتنب السعرات احلرارية الزائدة ينبغي أكل الكثري من اخلضار 
العجني  منتجات  من  )أقل  قليلة  حرارية  سعرات  على  الحتوائها 

واللحوم(، ويف الوقت نفسه جتعلك تشعر سريعا بالشبع.

وإذا استمرت املشكلة بعد تصحيح سلوك األكل اليومي فينبغي 
الذهاب إىل الطبيب فرمبا تكون هناك مسببات نفسية أو جسدية 
أخرى. وحتى اآلن مل يُبح لنا البحث العلمي بالكثري حول ظاهرة 
عرب  النجاح  بعض  حققت  عالجية  طرق  مثة  ولكن  الليلي،  هم  النَّ
مستحضرات طبية نفسية، واملعاجلة بالضوء، والطرق املؤدية إىل 
االسرتخاء، وكذلك حترك املصاب كثريًا ودعمه ومرافقته نفسيًا.

موقع  االضطراب حبسب  على هذا  هنا  ونتعرف  خبصوص ذلك. 
وموسوعات  األملاني  إكسبريتو  وموقع  األملاني  غيفيشت  تراوم 

طبية.

أسباب اضطراب الجوع الليلي النَِّهم
مل يتم البحث علميا عن كثب يف أسباب اضطراب اجلوع الليلي 
الشره حتى اآلن علميا بشكل مستفيض أو بشكل كاٍف، ولكن 
مثة أحباث حتاول أن تقرتب من أسبابه، فقد يكون السبب وراثيا 
من العائلة، أو رمبا يكون لتفاعالت اهلرمونات يف اجلسم ضلع 
يف ذلك، مثل: االفتقار إىل هرمون امليالتونني )الذي يتم إفرازه 
حني تواجه عينا اإلنسان الظالم ويساعد على النعاس والنوم( أو 
قلة هرمون اللبتني )الذي يلعب دورا مهما يف تنظيم استهالك 
الغذائي(  التمثيل  وعملية  الشهية  تنظيم  ذلك  يف  مبا  الطاقة 
وإلفراز  للشهية  منظم  هرمون  )وهو  الغريلني  هرمون  زيادة  أو 
هرمون النمو وتزداد مستوياته قبل وجبات الطعام وتقل بعدها(. 
وهذا رمبا هو ما يفسر ارتباط اجلوع الشره الليلي باضطراب النوم 

والسلوك االكتئابي املرافق لذلك.

وحبسب أطباء املخ واألعصاب األمريكيني فإن املصابني مبتالزمة 
نوبات األكل الليلي قد يكونون قد تعرضوا أثناء الطفولة لسوء 
معاملة نفسية أو عاطفية من قبل َمن هم حوهلم وأيضا إلهمال 
النفسية  اجلوانب  يفسر  ما  رمبا  وهذا  الطفولة،  خالل  جسدي 

املرتافقة مع هذه املتالزمة.

عالمات وأعراض متالزمة الجوع الليلي 
الشَِّره

وتنتمي متالزمة األكل اجلوع الليلي واألكل أثناء الليل إىل جمموعة 
مجيع  وهي  باجلوع،  الشعور  ونوبات  والشره  النهم  اضطرابات 
اإلنسان  خالهلا  يقع  متكرر  بشكل  حتدث  اليت  اجلوع  اضطرابات 
يف نوبات جوع شديد. واضطراب اجلوع الليلي يؤدي إىل زيادة 
التحكم  الذي ال يستطيع  اإلنسان عرب سلوكه  الوزن وذلك ألن 
به أو السيطرة عليه يقوم عرب األكل بإضافة الكثري من السعرات 
َره العصيب أو  احلرارية إىل جسمه، وبعكس ما يسمى مبرض الشَّ
ِره( ففي حالة  »البوليميا« )الذي يتسم أيضا بنوبات األكل الشَّ
ؤ الطعام بل يقوم بهضمه. وال  اجلوع الليلي ال يقوم املصاب بتقيُّ
ِره  ينتمي كل نوع من أنواع األكل يف الليل إىل اضطراب اجلوع الشَّ

الليلي ولكن هناك عالمات هلذا االضطراب وهي:

ِره الليلي  - اضطرابات يف النوم: فاملصابون باضطراب اجلوع الشَّ
يستيقظون يف الليل وال ميكنهم النوم من جديد إال بعد األكل 

من جديد.

رِه: وهي شعور أكثر من الطبيعي باجلوع. - نوبات اجلوع الشَّ

الليلي  ِره  الشَّ اجلوع  باضطراب  فاملصابون  السيطرة:  فقدان   -
يفقدون سيطرتهم على سلوكهم أثناء اجلوع ويأكلون دون انتباه 

بشكل غري واٍع.

- االنتظام: فنوبات اجلوع الليلي الشره حتدث لياًل بشكل متكرر.
وليس سبب نوبات اجلوع الليلي الشره عدم األكل خالل النهار 
أو عدم تناول طعام العشاء، وال ميكن تفسريها بأنها نتيجة لعدم 
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تعترب الرائحة الكريهة التى خترج من البالوعات واالحواض أمر مزعجا 
وحمرجا ايضا إذا كان لديكم ضيوف باملنزل،

كريهة،  املنزل  رائحة  كل  فتجعل  املقززة  الرائحة  هذه  فتخرج   
الروائح  هذة  على  للقضاء  اجلو  معطر  يستعملون  الناس  وبعض 

ولكن بال جدوى وال تنفع هذه الطريقة.
على  وتقضي  املشكلة  هلذه  ورائع  فعال  حبل  لكم  أتينا  واليوم 

الرائحة فى احلال وبدون تكلفة باهظة الثمن.

املكونات:
ستحتاجون اىل نصف كوب كربونات الصودا + نصف كوب عصري 

ليمون .

طريقة االستخدام:
أوال: قوموا بتسخني عصري الليمون ثم أسكبوا العصري ببطء على 

الكربونات حتى حيدث التفاعل مثل الفقاقيع أو شكل الرغاوي .
واجملاري  والبالوعات  االحواض  يف  ببطء  اخلليط  أسكبوا  ثانيا: 
الروائح  كل  أمتص  احمللول  هذا  أن  10دقائق ستجدوا  وأنتظروا 
وأي قاذورات ملتصقة يف البالوعات، ثم أسكبوا ماء ساخن بعدها 
ستختفي كل الروائح بل ستشعر بأن رائحة الليمون تفوح فتعطي 

أحساس بالنظافة الفائقة.
يعمل الليمون على التطهري وقتل أي بكرتيا وعند مزجة مع كربونات 
الصوديوم فيتفاعل على ازالة وقتل البكرتيا والفطريات املسببة 

للروائح الكريهة.
ميكنكم أستعمال: اخلل االبيض بدل عصري الليمون فيعطي نفس 

النتيجة بهذة الطريقة .

كيف نتخلص من الرائحة الكريهة 
للبالوعات واألحواض بدقائق؟

اكتشف باحثو كاسربسكي الب تهديدات خطرية تتعرض هلا األجهزة 
الذكية املنزلية املتصلة باإلنرتنت.

ومن ضمن تلك األجهزة آلة حتضري القهوة اليت تتسبب يف الكشف 
لالتصال  واملستخدمة  املنزل  بصاحب  اخلاصة  املرور  كلمة  عن 
بشبكة الـ »Wi-Fi«، وشاشة مراقبة األطفال اليت من املمكن 
األمن  ونظام  ثالث،  لطرف  خبيثة  برجمية  طريق  عن  بها  التحكم 
املنزلي اخلاضع للتحكم عن طريق اهلاتف الذكي والذي من املمكن 

اخرتاقه باستخدام مغناطيس.

يف العام 2014، نظر ديفيد جاكوبي، الباحث األمين يف كاسربسكي 
الب، يف أرجاء غرفة معيشته وتفقد األجهزة املتصلة باالنرتنت اليت 
يستخدمها، وقرر إجراء حبث للكشف عن الثغرات األمنية املوجودة 
اإللكرتونية.  للهجمات  تعرضها  ومدى  حبوزته  اليت  األجهزة  يف 
وتوصل يف نهاية املطاف إىل أن مجيع تلك االجهزة تقريبًا كانت 

عرضة ملثل تلك املخاطر.

ويف أعقاب ذلك، وحتديدًا يف العام 2015 قام فريق من خرباءمكافحة 
فارق  مع  التجربة  بتكرار  كاسربسكي الب  اخلبيثة  يف  الربجميات 
بسيط، وهو أنه يف حني كان حبث ديفيد يرتكز يف معظم األحيان 
على اخلوادم املتصلة بالشبكة وأجهزة التلفزيون الذكية، كان هذا 
البحث اجلديد يشمل خمتلف األجهزة املتصلة بالشبكة املتوفرة يف 

سوق األجهزة املنزلية الذكية.

وكانت األجهزة املختارة إلجراء هذه التجربة على النحو التالي: جهاز 
وكامريا  اإلنرتنت  عرب  الفيديو  تدفقات   )USB-dongle( استقبال 
مراقبة عرب اإلنرتنت خاضعة للتحكم عن طريق اهلاتف الذكي وآلة 
ونظام  الذكي  اهلاتف  طريق  عن  للتحكم  خاضعة  القهوة  حتضري 
األمن املنزلي اخلاضع للتحكم عن طريق اهلاتف الذكي. وخلصت 
نتائج التحقيق إىل أن مجيع هذه األجهزة تقريبًا حتتوي على ثغرات 

أمنية.

وخالل التجربة، أتاحت كامريا مراقبة األطفال للقراصنة املتصلني 
بنفس شبكة صاحب الكامريا، االتصال بالكامريا ومشاهدة الفيديو 
من خالهلا وتشغيل الصوت على الكامريا ذاتها. وهناك كامريات 
على  السطو  من  القراصنة  مّكنت  البائع  نفس  من  مشرتاة  أخرى 
كلمات املرور اخلاصة بصاحب الشبكة، وأظهرت التجربة أنه بإمكان 
أي متسلل على نفس الشبكة اسرتجاع كلمة املرور األصلية من 

الكامريا والقيام بتعديل برنامج الكامريا.

عندما يتعلق األمر بأجهزة حتضري القهوة اخلاضعة للتحكم بواسطة 
تطبيق، فليس من الضروري أن يكون املهاجم متصاًل على نفس 
شبكة الضحية. وأثناء التجربة كان جهاز حتضري القهوة املستخدم 
يرسل ما يكفي من املعلومات غري املشفرة للمهاجم الكتشاف كلمة 
 »Wi-Fi« املرور املستخدمة من قبل املالك لالتصال بشبكة الـ

بأكملها.
وعند قيامهم باختبار نظام األمن املنزلي اخلاضع للتحكم عن طريق 
اهلاتف الذكي، توصل باحثو كاسربسكي الب إىل أن برنامج النظام 
ال حيتوي إال على نقاط ضعف بسيطة وكانًا آمنا مبا فيه الكفاية 
ملقاومة أي هجوم إلكرتوني. وبدال من ذلك، لوحظ وجود الثغرة 

األمنية يف إحدى أجهزة االستشعار املستخدمة من قبل النظام.

اإلنذار  إلطالق  أساسًا  املصمم  االتصال،  استشعار  جهاز  يعمل 
اجملال  عن  الكشف  طريق  عن  النوافذ،  أو  األبواب  أحد  فتح  عند 
النافذة.  أو  الباب  املثبت  املغناطيس  من  املنبعث  املغناطيسي 
املغناطيسي،  اجملال  يتالشى  النافذة  أو  الباب  فتح  يتم  عندما 
ومع  للنظام.  إشارات حتذيرية  يرسل  االستشعار  جهاز  مما جيعل 
ذلك، يف حال عدم تالشي اجملال املغناطيسي، لن يتم إرسال أي 

إشارات تنبيهية.

خالل إجراء التجربة على نظام األمن املنزلي، متكن خرباء كاسربسكي 
الب من استخدام مغناطيس بسيط الستبدال اجملال املغناطيسي 
املتولد عن املغناطيس املثبت على النافذة. وهذا يعين أنه بإمكانهم 
فتح وإغالق النافذة دون أن ينطلق جهاز اإلنذار. تكمن املشكلة 
املستحيل  من  أنه  حقيقة  يف  األمنية  الثغرة  هذه  يف  الرئيسية 
الربنامج، فاألمر يتعلق بتصميم نظام  إصالحها عن طريق حتديث 
أن  يف  يتمثل  للقلق  إثارة  االكثر  واألمر  نفسه.  املنزلي  األمن 
من  نوع  هي  املغناطيسي  اجملال  استشعار  على  القائمة  األجهزة 
املنزلي  األمن  أنظمة  واملستخدمة يف  الشائعة  االستشعار  أجهزة 

املتعددة يف السوق.

خماطر  من  وأحبائهم  أنفسهم  محاية  على  املستخدمني  وملساعدة 
خرباء  يوصي  أمنية،  بثغرات  املصابة  الذكية  املنزلية  األجهزة 

كاسربسكي الب باتباع التوجيهات البسيطة التالية:

 اخرتاق منزلك الذكي أصبح ممكناً من خالل آلة حتضري القهوة
1. قبل شراء أي من أجهزة إنرتنت األشياء، احبثوا يف اإلنرتنت 
تعترب  اجلهاز.  هذا  داخل  توجد  قد  أمنية  ثغرات  أي  عن  للتقصي 
من  الكثري  وحيرز  جدًا  الساخنة  املوضوعات  من  األشياء  إنرتنت 
الباحثني تقدمًا مذهاًل يف جمال الكشف عن قضايا أمنية يف منتجات 
من هذا النوع: بدءًا من أجهزة مراقبة األطفال إىل البنادق اخلاضعة 
للتحكم عن طريق التطبيق. ومن املمكن جدا أن يكون اجلهاز الذي 
األمن، ومن  تعتزمون شراءه قد مت فحصه مسبقًا من قبل خرباء 
املمكن أيضًا معرفة ما إذا كان قد مت تصحيح تلك الثغرات األمنية 

أم غري ذلك.

2. ليس من الصائب دائمًا شراء املنتجات اليت مت طرحها مؤخرًا 
يف السوق. وإىل جانب األخطاء الربجمية االعتيادية املتأصلة يف 
املنتجات اجلديدة، قد حتتوي األجهزة اليت تطرح حديثًا على ثغرات 
وأفضل  بعد.  اكتشافها  من  األمنيون  الباحثون  يتمكن  مل  أمنية 
لتحديثات  خضعت  اليت  املنتجات  بشراء  القيام  هي  لكم  نصيحة 

برجمية عديدة بشكل فعلي.

3. عندما تفكرون باختيار ما جيعل أحد جوانب حياتكم أكثر ذكاء، 
كان   حال  يف  االعتبار.  عني  يف  األمنية  املخاطر  بأخذ  ننصحكم 
جوهرية  قيمة  ذات  أشياء  فيه  تودعون  الذي  املكان  هو  منزلكم 
لكم، فمن األفضل لكم اختيار نظام إنذار متخصصة من املمكن أن 
حيل حمل أو يكمل نظام اإلنذار املنزلي احلالي اخلاضع للتحكم عن 
طريق التطبيق، أو إعداد النظام احلالي على حنو مينع تأثري أي ثغرة 
أمنية حمتملة على تشغيله. وعند اختيار أي جهاز سيستخدم جلمع 
وختزين معلومات عن حياتكم الشخصية وحياة عائلتكم، مثل جهاز 
مراقبة األطفال، فمن احلكمة اختيار أبسط أنواع املوديالت املرتكزة 
على موجات تردد الراديو يف السوق، جهاز قادر على بث حتذير 
صوتي فقط، دون احلاجة لالتصال باإلنرتنت. يف حال عدم توفر 

هذا اخليار، ننصحكم باتباع النصيحة األوىل وهي االختيار حبكمة.

استعدادها  االجتماعي  للتواصل  األمريكية  فيسبوك  شبكة  أبدت 
عن  االبالغ  ملشرتكيها  تتيح  خاصية  استخدام  نطاق  لتوسيع 
سالمتهم يف احلاالت الطارئة الكربى كما حصل خالل االعتداءات 

اليت شهدتها باريس اجلمعة واوقعت 129 قتيال.
وحميطها  باريس  يف  شخص  ماليني  مخسة  من  أكثر  طمأن  فقد 
أقاربهم وأصدقاءهم بفضل هذه اخلاصية اليت عمدت الشبكة اىل 

تفعيلها سابقا فقط يف حاالت كوارث طبيعية.
هذه  تفعيلها  عدم  بسبب  انتقادات  واجهت  »فيسبوك«  ان  إال 
الضاحية  شهدته  الذي  االعتداء  بعد  املاضي  اخلميس  اخلاصية 
اجلنوبية لبريوت وأوقع 44 قتيال يف أعنف هجوم يتعرض له لبنان 

منذ انتهاء احلرب يف البالد قبل اكثر من عقدين.
وقال املدير العام لشبكة فيسبوك مارك زاكربرغ يف رسالة نشرها 
خالل اليومني املاضيني عرب صفحته على املوقع »كثريون تساءلوا 
يف  السالمة(  )بالغ  تشك«  »سايفيت  خاصية  تشغيل  سبب  عن 
بتوسيع هذه  واعدا  أخرى«،  اماكن  أو  باريس وليس يف بريوت 

اخلدمة لتشمل »عددا اكرب من الكوارث البشرية يف املستقبل«.
وترصد هذه اخلاصية مواقع تواجد املستخدمني الذين قد يكونون 
يف حالة خطر بسبب قربهم من املوقع اجلغرايف للمناطق املتضررة 
ارسال  يتم  بعد ذلك  أمان«.  »يف  االبالغ عن كونهم  وتتيح هلم 

تنبيه جلميع االعضاء املوجودين على قائمة األصدقاء.

فيسبوك تعمل على خاصية االبالغ يف حال الطوارئ

أثبتت دراسات عدة أن ضوء األجهزة الذكية يشكل اضطرابا يف 
النوم لدى األطفال واملراهقني مما دفع خمتصني اىل رفع توصية 

بضرورة إضافة خاصية »وقت السرير« اىل األجهزة الذكية.
لندن،  إفلينا يف  بول غرينغراس، مبستشفى  الربوفيسور  أوصى 
والقارئ  اللوحية  واحلواسب  الذكية  اهلواتف  أجهزة  بتزويد 
اإللكرتوني بوضعية أوتوماتيكية خمصصة لوقت النوم أطلق عليها 

اسم »خاصية وقت السرير«.
»أكثر  يكون  األجهزة  من  جديد  إصدار  كل  إن  غرينغراس  وقال 
إشراقا وزرقة« وأن املصنعني جيب أن ُيظهروا بعض املسؤولية. 
ومع حلول الظالم، يبدأ اجلسم يف إفراز هورمون امليالتونني اخلاص 

بالنوم، والذي يساعد الناس على النعاس.
األزرق  باللونني  أطياف  نهايات  هلا  اليت  الضوء،  موجات  وبعض 
واألخضر، ميكن أن تسبب اضطرابا يف النوم. وشارك غرينغراس 
يف دراسة نشرت يف دورية »حدود يف الصحة العامة«، مشلت 

حتليال لنوعية الضوء الصادر عن األجهزة اإللكرتونية.
وقال غرينغراس، املتخصص يف طب نوم األطفال، ليب بي سي: 
»األجهزة هلا استخدامات هائلة يف النهار، ولكنها شديدة السوء 
يف الليل. وتوجد بيانات تؤيد فرضية أنك إذا بقيت أمام أحد هذه 
األجهزة يف الليل، فإنها ُتسبب األرق ملدة ساعة«. وأضاف أنه 
األزرق  اللونني  انبعاثات  لتقليل  املخصصة  التطبيقات  بعض  مثة 
حتد  قد  األجهزة  يف  النوم  لوقت  خاصية  إضافة  وأن  واألخضر. 

بشكل أوتوماتيكي من األضواء الزرقاء.
كما قال: »جيب أن يتمتع املصنعون ببعض املسؤولية، واألهم هو 
جعل اخلاصية أوتوماتيكية«. وأضاف: »ال ميكن االكتفاء بالقول أنه 
جيب استخدام األجهزة بشكل أقل، وأن هذه هي طبيعة العامل. إنها 

أجهزة ممتعة، لكننا حنتاج إىل محاية منها يف وقت الليل«.

خمتصون يوصون خباصية خفض 
ضوء األجهزة الذكية ليال
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Saturday 21 November 2015  2015 الثاني  تشرين   21 السبت 

أسابيع قليلة ونطوي صفحة العام احلالي بأفراحه وجناحاته 
وأحزانه وخيبات امله، ونستقبل عامًا جديدًا بأمل جديد بغد 
أفضل. فما الذي حيمله عام 2016 على الصعيد العاطفي.   

برج احلمل  21 مارس/آذار - 19 أبريل /نيسان

مل يكن حظ احلمل مع احلب جيدًا خالل السنوات املاضية. 
لكن الكواكب ستكون كرمية جدًا العام املقبل. ستكون الفرتة 
املمتدة من 1 آذار/مارس اىل منتصف شهر شباط/ فرباير 
عالقات  سيخترب  احلمل  غرامية.  عالقات  للدخول يف  مثالية 
غرامية رومانسية مجيلة عام 2016 ، لكنها لن تكون جدية 

ولن تؤدي اىل الزواج.

برج الثور 20 أبريل/ نيسان - 20 مايو/ أيار

يف  أسياسيًا  دورًا  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  ستلعب 
حياة الثور العاطفية عام 2016. قد تشهد حياة هذا الربج 
العاطفية بعض التقلبات والتحديات. يف الفرتة املمتدة من 
الثور  تركيز  سيكون  أبريل   نيسان/  وحتى  فرباير  شباط/ 
من  املمتدة  الفرتة  من  أما  الصداقة،  عالقات  على  الكلي 
تصرفات  فان  نوفمرب  الثاني/  تشرين  وحتى  حزيران/يونيو 
الثور غري التقليدية ستزعج األصدقاء وقد تؤثر سلبًا على 
عامًا جيدًا،  املرتبط بعالقة سيشهد  الثور  العاطفية.  احلياة 
اما الثور االعزب فسيجد احلب بني شباط /فرباير و حزيران/ 

يونيو.

برج اجلوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

عام 2016 حيمل الكثري للجوزاء على الصعيد العاطفي وحتى 
قد يقبل على الزواج خصوصا يف بداية العام. احلب سيجد 
طريقه اىل اجلوزاء بني شباط/فرباير وحزيران/ يونيو وأيضًا 
لكن  ديسمرب.  األول/  وكانون  نوفمرب  الثاني/  تشرين  بني 
ورغم الصورة الوردة فان حركة الكواكب ستجعل العالقات 

العاطفية حمفوفة باملخاطر بشكل دائم.

 برج السرطان 22 يوينو/ حزيران - 22 يوليو/ متوز

سيشهد السرطان على جتارب عاطفية مثرية حتى ان العام 
2016 كاماًل سيكون سنة خالية من االحداث اململة . حتت 
والعالقات  للحب  السرطان  نظرة  فان  زحل  كوكب  تأثري 
ستشهد تغريات جذرية وذلك النه سيجد توأم روحه يف هذا 
الدخول يف عالقات غرامية  آذار/ مارس  العام. خالل شهر 
سيكون سهاًل للغاية لكنها ستصبح أكثر صعوبة خالل  أيار/ 

مايو .

برج األسد 23 يوليو/ متوز - 22 أغسطس/ آب

عالقات منعشة بإنتظار األسد لكنها حمفوفة باملخاطر وغري 
العاطفية  االحداث  بسبب  باالرتباك  األسد  سيشعر  ثابتة. 
العالقة بشكل مفاجئ من  بإنهاء  اليت سيشهدها واملتمثلة 
قبل الشريك. سيجد نفسه ينجذب اىل أشخاص ال يثريون 
إهتمامه عادة. العام املقبل سيكون رحلة وعرة لالسد تتنوع 

بني عالقات رائعة وخيبات أمل عديدة.

برج العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمرب/أيلول

العام، فيحدد عالقاته  بزمام االمور يف هذا  العذراء  ميسك 
كما يشاء. لن يبحث هذا الربج عن عالقات جدية هذا العام، 
ينظر  كما  احلب  اىل  ينظر  على شخص  عثوره  حال  اال يف 
خالل   . التضحية  كل  تستحق  عفيفة  سامية  مشاعر  اليه.. 
شهر شباط/ فرباير تصرفات العذراء ستكون اكثر جرأة لكنه 

سيعود اىل شخصيته االساسية يف شهر آذار/ مارس.

 

برج امليزان 23 سبتمرب/أيلول - 22 أكتوبر/ تشرين األول

عام رائع جدًا للميزان على مجيع الصعد العاطفية واملهنية 
والعائلية. نسبة زواج هذا الربج خالل العام املقبل مرتفعة 

جدًا واحلياة الزوجية ستكون حافلة بالسعادة والرومانسية. 
سيجد امليزان نصفه االخر يف أماكن قريبة من مكان سكنه. 
شهر  من  املمتدة  الفرتة  يف  احلذر  توخي  الربج  هذا  على 
كانون الثاني/ يناير وحتى أيلول/ سبتمرب الن العالقات ستمر 

ببعض املتاعب.

برج العقرب 23 أوكتوبر/ تشرين األول - 21 نوفمرب/ تشرين 
الثاني

عام االختبارات للعقرب، العالقات املتينة ستنتهي بالزواج 
أما العالقات القائمة على أسس هشة فستنهار. على العقرب 
توخي احلذر يف حال قرر الدخول يف عالقة عاطفية جديدة 
يف العام 2016 وذلك الن معايري هذا الربج عالية جدًا وقد 
تؤدي اىل فشل العالقة. العائلة ستتدخل كثريًا يف خيارات 

العقرب العاطفية وستتنوع بني القبول والرفض.

برج القوس 22 نوفمرب/ تشرين الثاني- 21 ديسمرب/كانون 
االول

لن يشهد العام املقبل أي تغريات جدية يف احلياة العاطفية، 
أعزبًا.  سيستمر  واألعزب  متزوجًا  سيبقى  املتزوج  القوس 
لكن العام سيشهد على عالقات عاطفية جديدة لكنها لكن 
تكون جدية ولن تنتهي بالزواج. شهر شباط/فرباير مثالي 
للوقوع يف احلب أما العالقات الفعلية فلن تبدأ قبل شهر 

نيسان/ أبريل.

اجلدي 22ديسمرب/ كانون األول - 19 يناير/ كانون الثاني

عام خال من أي إثارة للجدي، لكن شهر آذار/ مارس قد حيمل 
رومانسية  ستكون  العالقات  هذه  العاطفية.  اإلثارة  بعض 
الفرتة بني حزيران/ بالزواج. يف  ومجيلة لكنها لن تنتهي 
يونيو و متوز/ يوليو سيكون اجلدي اكثر شجاعة وقد يبادر 
سيكون  عام  بشكل  العام  لكن  باالخر.  إعجابه  عن  ويعرب 

هادئًا بعالقات حمتملة قليلة.

برج الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فرباير / شباط

عالقته  حساب  على  للصداقة  إهتمامه  الدلو  برج  يولي   
العاطفية. العام احلالي سيكون رحلة مع الذات لربج الدلو 
ما سيجعله شخصًا أفضل مما هو عليه ما سيمنحه مفهومًا 
واضحًا عما يبحث عنه يف الشريك. شهر أيار/ مايو سيكون 

شهر احلب فقط الن الدلو سيخصص هذا العام لنفسه.

برج احلوت 19 فرباير/شباط - 20 مارس/آذار

احلوت سيفضل الرتكيز على احلياة املهنية و الروحية على 
التزام  مبدى  مرتبطة  النجاحات  العاطفية.  العالقات  حساب 
وجدية احلوت، لكن كوكب عطارد سيؤثر لفرتة قصرية على 
احلياة العاطفية. احلب سيجد طريقه اىل احلوت خالل شهر 
كانون الثاني/ يناير، أما العالقات اجلدية ستكون خالل شهر 

حزيران/ يونيو .

توقعات األبراج 2016 على الصعيد العاطفي

بعد مرور 53 عامًا على غلق التحقيقات يف مقتل أسطورة 
السينما األمريكية مارلني مونرو، واعتبار االنتحار جبرعة زائدة 
املخابرات  ضابط  عاد  املفاجئة،  للوفاة  سببًا  األدوية،  من 
»سي  أن  اعرتافه  بعد  أغلقت،  لفتح ملف قضية  األمريكية 
أي أيه كانت وراء مقتل مونرو« اليت مل يرجح حبها للحياة 

وانطالقها ومحاسها أي احتماالت لإلقدام على االنتحار.

وحسب موقع »زا رايفل بريد«، كان دخول  نورمان هودجز، 
ضابط متقاعد بوكالة االستخبارات املركزية األمريكية، يبلغ 
من العمر 78 عامًا،  املستشفى، االثنني املاضي، سببًا يف 
مونرو،  مارلني  وفاة  وراء  الفعلي  السبب  عن  جلل  كشف 
حيث اعرتف أنه هو من قام باغتياهلا بأمر من إدارة الوكالة، 
مشريًا إىل أنه نفذ 37 عملية اغتيال أخرى ألجل خدمة مصاحل 
مسؤولسن باإلدارة األميكية، خالل الفرتة بني  1972-1959، 

مبا يف ذلك عملية تصفية املمثلة مارلني مونرو.

أيه  أي  لدى سي  »عمل  إنه  املوقع،  يقول هودجز، حسب 
ألكثر من 41 عامًا، توىل خالهلا املهام األمنية عالية املستوى، 
ومت اختياره لتنفيذ مهام اغتيال األفراد«، زاعمًا أنه »كان 
مسؤواًل عن تصفية العلماء والفنانني ممن يشكلوا خطرًا على 

مصاحل الواليات املتحدة«.

وأوضح هودجز، أن مديره بالوكالة، ويدعى جيمي هايورث، 
أسند له مهمة اغتيال »مونرو« اليت ربطتها عالقة غري سوية 
بالرئيس األمريكي الراحل جون كنيدي، وغريه من الرؤساء 
»إذ أنها مل تضاجع كنيدي فقط، وإمنا فيدل كاسرتو أيضًا«، 
على  قبل  من  يقدم  مل  أنه  من  الرغم  على  أنه  إىل  مشريًا 
قتل امرأة، فإنه مل جيد بد من  االنصياع لألوامر، موضحًا، 
أن مثة خماوف انتابت االستخبارات املركزية، من أن تقوم 
دوائر  بشأن  أخرى،  دولة  ملمثل  معلومات  بنقل  »مونرو« 

احلكم األمريكية، وهلذا كان البد من اغتياهلا.

ضابط باالستخبارات األمريكية 
يعرتف على فراش املوت:

أنا من قتل مارلني مونرو

الضابط املتقاعد نورمان هودجز

مالني مونرو
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تتــمات
كنعان زار معراب موفدا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
االنتاج  عرب  واألهداف  األولويات  مجع  مثرة  وأتت  اللبنانيني،  خلري 
سويا يف هذا السياق. وإننا سننسق ونتعاون مع اجلميع يف األيام 
املقبلة للتوصل اىل عدالة متثيل وإنصاف ومواصفات جتعل اجمللس 
النيابي املقبل جملسا شرعيا دستوريا ميثاقيا يؤمن الشراكة الوطنية، 
دميوقراطي  بشكل  السلطة  تكوين  إعادة  ورشة  ننطلق يف  وبالتالي 
سليم، كما يرغب كل اللبنانيني، ونأمل أن يشهد املستقبل خطوات 

عملية أكرب«.
وعن امكان اتفاق املسيحيني حول رئيس مجهورية، ال سيما أنه بعد 
يبدو كأن  السيد حسن نصراهلل،  العام ل«حزب اهلل«  أالمني  مبادرة 
االتفاق جيري مع »تيار املستقبل«، قال كنعان: »كل أمر وارد، فحني 
نتكلم عن قانون االنتخاب، ال يعين أننا مل نتطرق اىل موضوع الرئاسة. 
ففي إعالن النيات كانت الرئاسة بندا أول نص على أننا نريد رئيسا 
قويا يتمتع بصفة متثيلية ويطمئن اجلميع وحيرتم قسمه الدستوري. 
وحنن مستعدون ألي مناقشة، لكن ضمن املواصفات الدستورية اليت 

ذكرناها«.
أضاف: »أعتقد أن كل ما توصلنا إليه، رغم األزمة الكبرية املستفحلة، 
فإن إقرار قانون انتخاب جديد هو أيضا من األولويات ويؤسس لعمل 
اليت  والثقة  اجلدي  عملنا  مع  ترافق  ما  اذا  به  يستهان  ال  مستقبلي 
كل  وبني  بيننا  بل  وقوات،  كتيار  فقط  بيننا  ليس  بناءها،  حناول 
االفرقاء، خصوصا على الساحة املسيحية، من كتائب ومرده وسواهما. 
إذ أن عملنا ليس فرديا، بل هو عمل وطين يهدف اىل اعادة تصحيح 
اخللل واالنطالق بشكل أفضل حنو مجهورية حترتم دستورها وميثاقها 

وإرادة أبنائها«.
قانون  حول  واالصالح«  التغيري  »تكتل  الذي سيطرحه  التصور  وعن 
مع  تنسيق  وجود  وعن  فيه،  للبحث  املؤلفة  اللجنة  داخل  االنتخابات 
القوات حول مشروع موحد، قال: »لو أن لدينا تصورا لن نتكلم عنه 
يف الوقت الراهن واألكيد أن كل طرف منا ينطلق من قوانني معينة. 
لكن منلك تصورا مشرتكا لناحية اإلنصاف وعدالة التمثيل اليت نطمح 
اليها، وبالطبع سيجري التنسيق بني التيار والقوات لبلورة مشروع أو 

رؤية مشرتكة لقانون االنتخاب«.
وعمن يعطل انعقاد جلسة جملس الوزراء، قال: »هناك دعوة جللسة 
حول النفايات وسنشارك فيها، لكن بالنسبة لألمور األخرى، فهناك 
آليات طلبناها حترتم الدستور، وسنبحث حني تعاجل إمكانية مشاركتنا يف 

اجللسات، فضال عن بعض املسائل املزمنة اليت نتفاوض حوهلا«.
مجلس األمن

االمم  ومواقف  االمن  جملس  بيانات  وقع  أن  ومع  آخر،  صعيد  على 
الفراغ  بأزمة  يتعلق  ما  يف  وخصوصا  لبنان  يف  الواقع  من  املتحدة 
الرئاسي، مل يكن أفضل من الضغوط األخرى اليت فشلت يف وضع حد 
هلذه االزمة منذ 18 شهرا، اكتسب البيان االخري الذي أصدره اجمللس 
دالالت بارزة، إذ خصص العالن موقف امجاعي من التفجري املزدوج 
يف برج الرباجنة ومن ثم اعادة التشديد على انتخاب رئيس للجمهورية. 
وعشية احياء الذكرى الـ72 لالستقالل اليت ستمر للمرة الثانية وسط 
فراغ رئاسي بدا املشهد الداخلي منشّدًا اىل اهلواجس االمنية يف ظل 
موجة شائعات جوالة واكبت احلمالت اليت تتوالها االجهزة االمنية يف 
حني تؤكد االوساط االمنية املعنية متانة االجراءات االمنية واتساعها 

يف كل املناطق.
جمددًا  بشدة  ندد  األمن  ان جملس  االول  امس  نيويورك  وأفيد يف 
برج  )داعش( يف  اإلسالمية«  »الدولة  دبرته  الذي  اإلرهابي  باهلجوم 
الرباجنة، مؤكدا »دعمه القوي« ملؤسسات الدولة، وخصوصًا اجليش 
أن  واعترب  البالد«.  استقرار  لصون  »جهودها  األمنية، يف  واألجهزة 
بقدرة  خطري«  حد  اىل  »يضر  اجلمهورية  رئاسة  يف  الفراغ  استمرار 
الزعماء  داعيا مجيع  يواجهها،  اليت  التحديات  مع  التعامل  على  لبنان 
اللبنانيني اىل عدم التحزب، والتحلي باملسؤولية وعقد جلسة نيابية 

النتخاب الرئيس.
وعقب اإلستماع اىل احاطة من املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
سيغريد كاغ يف شأن أحدث تقارير األمني العام للمنظمة الدولية بان 
الفرنسية مشروع  البعثة  القرار 17٠1، وزعت  كي - مون عن تنفيذ 
كرروا  الذين  اجمللس،  يف  الـ1٥  األعضاء  إمجاع  نال  صحايف  بيان 
»التنديد بأشد العبارات باهلجوم اإلرهابي الذي دبرته الدولة اإلسالمية 
)داعش( يف 12 تشرين الثاني يف بريوت وأدى اىل مقتل ما ال يقل 
عن ٤٣ شخصًا وجرح أكثر من 2٠٠ آخرين«، مشددين على »ضرورة 
تقديم مرتكيب هذه اهلجمات اإلرهابية اىل العدالة«. وجددوا »يف هذه 
الظروف العصيبة دعمهم القوي ملؤسسات دولة لبنان، مبا يف ذلك 
أمن  األمنية، يف جهودها لصون  واألجهزة  اللبنانية  املسلحة  القوات 
البالد واستقرارها«. وأبدوا »قلقهم املتواصل من األثر السليب لألزمة 
السورية على استقرار لبنان والتهديد اآلني ألمنه«، مربزين »أهمية 
باإلمتناع  اللبنانيني  »كل األطراف  بالنفس« ومطالبني  النأي  سياسة 
عن أي تورط يف األزمة السورية، طبقًا اللتزامهم يف البيان الوزاري 

للحكومة الراهنة ويف اعالن بعبدا تاريخ 12 حزيران 2٠12«.
وعرب أعضاء اجمللس عن »قلق عميق من الشغور ملدة 18 شهرًا يف 
التعامل  رئاسة اجلمهورية، مما يضر اىل حد خطري بقدرة لبنان على 
مع التحديات األمنية واإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية اليت تواجه 
لبنان  بدستور  »التقيد  اىل  اللبنانيني  الزعماء  مجيع  داعني  البالد«، 
ومصاحله  لبنان  استقرار  وتقديم  الوطين،  وامليثاق  الطائف  واتفاق 
القومية على سياسات التحزب، والتحلي مبسؤولية وبقيادية ومرونة 

من أجل عقد جلسة نيابية والشروع يف انتخاب الرئيس«.
على  الالجئني  ألزمة  اإلجتماعي   - اإلقتصادي  األثر  »بقلق«  والحظوا 

لبنان. وحضوا الدول األعضاء على »زيادة الدعم« له. وجددوا دعم 
كل  مطالبني  »اليونيفيل«،  لبنان  يف  املتحدة  لألمم  املوقتة  القوة 
األطراف جمددًا بـ«التزام واجبهم بدقة جلهة احرتام سالمة اليونيفيل 
والعاملني اآلخرين يف األمم املتحدة«. وعربوا عن »تقديرهم لنتيجة 
األمني  عقده  الذي  للبنان  الدولية  الدعم  الوزاري جملموعة  االجتماع« 
عملها  »مواصلة  على  اجملموعة  وحضوا  املاضي  أيلول   ٣٠ العام يف 
على  تساعد  فرص  اىل  و«السعي  اخلاصة«  املنسقة  مع  بالتنسيق 

التعامل مع التحديات املتصاعدة ألمن لبنان واستقراره«.
سالم وسالمة

يف غضون ذلك، حتول افتتاح املؤمتر املصريف العربي السنوي يف 
فندق فينيسيا امس االول اىل مناسبة للطمأنة اىل االستقرار املالي 
يف لبنان، اذ لفت رئيس الوزراء متام سالم اىل ان لبنان »متكن على 
رغم كل الضغوط من تثبيت استقراره النقدي وجنح القطاع املصريف 
اللبناني يف احملافظة على مالءة عالية ومنو مستمر يف موازنته اجملمعة«. 
االستحقاقات  الن  بواجباتها  »ستقوم  التنفيذية  السلطة  ان  وأكد 
الداخلية داهمة واملخاطر اخلارجية حقيقية وخطرية«. واعترب ان القوى 
السياسية مجيعا »مدعوة اىل التواضع والتواصل والتوافق مبا يسمح 
اليت  الكربى  السياسية  التسوية  انتظار  يف  احلكومي  العمل  بتسيري 

يشكل مدخلها حتما انتخاب رئيس اجلمهورية«.
اللبنانية  »اللرية  ان  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أكد  كذلك، 
مستقرة وستبقى مستقرة وان كل الشائعات اليت سَرت يف الشهر 

االخري مل ترتجم يف األسواق«.
امس رسالة من  بري  نبيه  النواب  تلقى رئيس جملس  املقابل  ويف 
البحر  يف  اللبناني  النفط  خمزون  ان  فيها  تبلغه  النفط  ادارة  هيئة 
لبنان  لثروة  وتهديدها  االسرائيلية  االعمال  جراء  حقيقي«  »خطر  يف 

وسرقتها.
ملف النفايات

يتابع  يزال  ال  انه  امس  به  املتصلني  أبلغ  الرئيس سالم  ان  وعلم 
الوزراء. ووسط  جلسة جمللس  عقد  اىل  يدعو  النفايات كي  موضوع 
مؤشرات تفيد أن خطة ترحيل النفايات تتقدم، أفادت مصادر وزارية 
مواكبة ان العد العكسي إلنطالق التنفيذ عربرْ جملس الوزراء سيكون 
الثلثاء املقبل بعد عطلة االستقالل، مشرية اىل ان عطلة نهاية االسبوع 

اجلاري ستكون حمكا ملعرفة ما إذا كانت اخلطة قد فشلت أم ال.
اىل ذلك، علم ان سريان مفعول القوانني اليت أقرها جملس النواب 
يف جلسته التشريعية االخرية سيبدأ بعد مرور 1٥ يوما مضافة اليها 
مخسة أيام على هذه اجللسة كي تنقضي املهلة املعطاة أصال لرئيس 
اجلمهورية واليت حتّولت اىل أعضاء جملس الوزراء جمتمعني. ومبا ان 
وزراء الكتائب لن يوقعوا هذه القوانني انطالقا من موقف دستوري، 
صار لزاما انقضاء هذه املهلة كي يتم نشرها. وقالت مصادر وزارية 
يعطل.وليل  ال  لكنه  يؤّخر  احلزب  موقف  إن  الصدد  هذا  كتائبية يف 
امس االول عقدت قيادات 1٤ آذار اجتماعا قّومت خالله نتائج االجتماع 
قانون  إعداد  مبرحلة  يتعلق  ما  يف  مرتقب  هو  وما  للحوار  النيابي 

االنتخاب.

الكويت توقف خلية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االرهابيون  الرأس املدبر وعدد من أعضاء اخللية، وأدىل  »مت ضبط 
باعرتافات تفصيلية عقب سقوطهم يف قبضة األمن«.

وأشار إىل أن املتهم األول أسامة خياط )لبناني، ٤٠ سنة( هو »املنسق 
إلرسال اإلرهابيني إىل اخلارج وممول مالي وداعم لوجسيت للتنظيم 
وحتويل  اإلرهابي  التنظيم  شعار  عليها  وأختام  طوابع  بتصميم  وقام 

املبالغ إىل حسابات يف تركيا وأسرتاليا«.
وأوضح البيان أن »املتهم أدىل خالل التحقيقات باعرتافات تفصيلية 
كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع اف ان 6 
ملصلحة التنظيم، وأنه على اتصال دائم مع قياديي التنظيم اإلرهابي 
يف سورية، كما أقر بعقد هذه الصفقات يف أوكرانيا ومن ثم شحنها 

إىل تركيا ومنها إىل تنظيم داعش يف سورية«.
وقاد خياط إىل املوقوفني اآلخرين، وهم عبدالكريم سليم )سوري، ٥2 
سنة( وصفه البيان بأنه »تاجر سالح لديه شركة أوكرانية، وقد جهز 
لشراء صواريخ حممولة على الكتف وأجهزة السلكية«، وحازم طرطري 
)سوري، ٣1 سنة(، ووائل حممد أمحد بغدادي )مصري،٤1 سنة( قال 
البيان إنه »عضو يف تنظيم داعش اإلرهابي«، وراكان ناصر العجمي 
أعماهلم  يف  املتهمني  إىل  الدعم  »بتقديم  اُتهم  سنة(   27 )كوييت، 

اإلرهابية«، وعبدالناصر الشوا ) سوري، 28 سنة(.
أربعة  وجود  االعرتافات  كشفت  االعرتافات  أن  إىل  الوزارة  ولفتت 
آخرين يتبعون اجملموعة يف اخلارج، بينهم اسرتاليان من أصول لبنانية 

وصراف سوري يف تركيا.

باريس ال تستبعد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وتدمريه«. وواصلت األجهزة يف فرنسا وبلجيكا محلة البحث عن شركاء 
لعبداحلميد أباعود العقل املدبر اعتداءات باريس، وختلل ذلك توقيفات 

مشلت 9 أشخاص يف بلجيكا.
ووجهت أجهزة األمن الفرنسية ضربة بالغة األهمية لإلرهاب بعدما تأكد 
مقتل العقل املدبر جملزرة باريس املروعة اإلرهابي البلجيكي املغربي 
األصل عبد احلميد أباعود خالل عملية دهم شقة وسط ضاحية سان 
وزير  وأكد  بالغ.  بعنف  اتسمت  واليت  االربعاء،  باريس  دوني مشال 
بدور حاسم يف اجملزرة،  »اضطلع  أباعود  أن  برنار كازنوف  الداخلية 
وهو ما سيثبته التحقيق«، مشريًا إىل أن األجهزة الفرنسية مل متلك 

أي عناصر حتملها على االعتقاد بأن أباعود موجود يف فرنسا، لكنه 
استدرك أن اإلرهابي البلجيكي كان ضالعًا يف أربعة من أصل ستة 
اعتداءات جرى إحباطها يف فرنسا منذ الربيع، خصوصًا االعتداء على 
كنيسة يف منطقة فيلجويف جنوب باريس واهلجوم الفاشل على قطار 

تاليس يف نيسان وآب املاضيني.
الثاني  تلقت يف تشرين  الفرنسية  األجهزة  أن  كازنوف عن  وكشف 
)نوفمرب( املاضي، معلومات رجحت وجود أباعود يف اليونان، على رغم 

صدور مذكرتني أوروبية ودولية باعتقاله.
ويف رفض مبطن ملسؤولية األجهزة الفرنسية وحدها عن تسلل أباعود 
اجتماع  يف  )امس(  اليوم  سيشارك  إنه  كازنوف  قال  باريس،  اىل 
مشرتك لوزراء العدل والداخلية األوروبيني »ألن على أوروبا أن تنظم 

نفسها يف مواجهة اإلرهاب وتعزز مراقبة حدودها اخلارجية«.

كلينتون تعترب ان السعودية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احتوائه«.  أو  لردعه  وليس  داعش  الدولي هلزمية  التحالف  تقود  أن 
واعتربت أن االسرتاتيجية ضد هذا التنظيم »دخلت فصاًل جديدًا بعد 
اعتداءات باريس« اليت تبناها »داعش« وقام بها عناصر يف التنظيم 

كان بعضهم يقاتل يف سورية.
اخلارجية يف  العالقات  أمام جملس  ألقته  وقالت كلينتون يف خطاب 
نيويورك، إن على التحالف الدولي »زيادة الضربات ضد داعش وحمو 
خالفته«. وحتدثت عن نقص يف املعلومات االستخباراتية من األرض 
حول »داعش«، داعية إىل »جتنيد ناطقني باللغة العربية« و »زيادة 

االستخبارات البشرية«.
ويف الشأن العراقي، قالت كلينتون إن بغداد »لن تنجح ضد داعش 

من دون إشراك الُسّنة يف املعركة«.
أما يف سورية، فافرتقت كلينتون عن أوباما بتبنيها خيار »مناطق حظر 
جوي حلماية املدنيني من قصف )الرئيس بشار( األسد«، وأكدت أن 
الرئيس السوري »ال يساعد يف هذه  ما تفعله روسيا وإيران بدعم 
املرحلة«. غري أنها مّيزت بني الدور الروسي واإليراني، وقالت إنها 
يف  للمشاركة  روسيا  على  للضغط  اجلوي  احلظر  مناطق  ستستخدم 
التحالف الدولي والوصول إىل تسوية سياسية. أما عن إيران، فقالت 
إنه »ال ميكن الفصل بني حتدي داعش وحتدي إيران« يف احلديث عن 
سورية، ومشرية إىل أن دول املنطقة قلقة من هذا الدور. واعتربت 
كلينتون أن على »تركيا وقف ضرب األكراد والرتكيز بدل ذلك على 
داعش«، كما حضت أنقرة على »إقفال حدودها اليت يعرب من خالهلا 

معظم عناصر داعش«.
ويف سؤال حول دور السعودية يف التحالف، قالت كلينتون إن اململكة 
اليوم »تركز على اليمن وضرب من تدعمهم إيران واحلوثيني هناك«. 
الدول  مع  نناقشه  أن  جيب  اإليراني  املد  من  »القلق  أن  وأضافت 
وانتقدت  إىل سورية«.  بغداد  إىل  من طهران  التحالف،  العربية يف 
كلينتون اخلطاب احملّرض ضد الالجئني السوريني يف الوسط اجلمهوري 
األمريكي وقالت إن »إغالق الباب بوجههم يتضارب مع قيمنا... من 
سخرية القدر أن هؤالء الالجئني يفرون من داعش أيضًا«. واعتربت أن 

املسلمني األمريكيني »يعملون كل يوم حملاربة اإلرهاب«.
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 أقام السفري اللبناني يف سلطنة ُعمان حسام دياب مأدبة عشاء 
يف دارته يف مسقط، على شرف رئيس جملس إدارة بنك بريوت 
الُعماني  الدكتور سليم صفري، يف حضور رئيس اجمللس اللبناني – 
الشخصيات  من  وعدد  اجمللس،  وأعضاء  مسعد  شادي  لألعمال 

والفاعليات الُعمانية واللبنانية. 
فيها  عّرف  احللو  مارون  اجمللس  لعضو  املقتضبة  الكلمة  وبعد 
رأس  على  واإلنسانية  املهنية  مزاياه  معّددًا  صفري،  بالدكتور 
مصرف عريق، قّدم دياب ومسعد درعًا تقديرية إىل صفري نظرًا 
إىل عالقات بنك بريوت التارخيية واملتطورة مع سلطنة ُعمان حيث 

افتتح مخسة فروع للمصرف.
وشكر صفري السفارة اللبنانية يف ُعمان ورئيس اجمللس وأعضائه 
التكريم، واعدًا مبتابعة املهمة ومواصلة  واحلضور كافة على هذا 
اجلهود لتطوير تواجد بنك بريوت يف السلطنة ودفع عالقاته قدمًا مبا 

فيه خري السلطنة والشرحية الواسعة من املتعاملني مع املصرف.
ثم قّدم مسعد السفري اللبناني يف ُعمان ومنحه مع أعضاء اجمللس، 

درعًا تقديرية.
الُعماني لألعمال على  وتوّجه دياب بالشكر إىل اجمللس اللبناني – 
التعاون املشرتك  العمل على متتني أواصر  هذه املبادرة، مؤكدًا 

وتطوير العالقات.

درع تقديرية عمانية إىل سليم صفري
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تكنولوجيا
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اختتمت شركة غوغل مؤمترها السنوي للمطورين 
يف حدثGoogle I/O 2015 الذي عقد يف مدينة 
سان فرانسيسكو األسبوع املاضي، حيث عرضت 

الشركة رؤيتها املستقبلية للتكنولوجيا.
كشفت شركة غوغل عن جهاز استشعار تفاعلي 
أوامر  إىل  اليد  حركات  لرتمجة  الرادار  يستخدم 
لألجهزة اإللكرتونية، وله قدرة على تغيري طريقة 
 Soli تصميمه من شكل اىل آخر. ومشروع اجلهاز
الذي  املتقدمة،  التكنولوجيا  مشروعات  أحد  هو 
كشف عنه الفريق العلمي )ATAP( التابع لغوغل 

خالل مؤمتر I / O ملطوري الشركة.
أنشأ الفريق جهاز استشعار دقيقًا فوق رقاقة 
صغرية احلجم، وهو قادر على تتبع امللليمرتات 
املتناهية الصغر من حركات يد اإلنسان بسرعة 

عالية ودقة بواسطة جهاز رادار.

باألجهزة  للتحكم  احلركات  هذه  اجلهاز  يستخدم 
بها،  جسدي  اتصال  أي  دون  من  اإللكرتونية، 
وهذا قد يزيل احلاجة إىل تصميم األزرار واألقراص 
الدائرية على منتجات األجهزة اإللكرتونية، مثل 
الساعات واهلواتف وأجهزة الراديو والتلفزيون، 
هذه  دمج  املمكن  ومن  الطبية.  املعدات  وحتى 
لالستفادة  الذكية،  غوغل  نظارات  يف  الرقائق 
للنظارة،  أوامر  وإعطاء  اليد،  حركات  من 
بالتصوير أو تسجيل وختزين الفيديوات، وغريها 
النوع  التطبيقات املثرية املرتبطة مبثل هذا  من 

من النظارات املتطورة.

تعقب أدق الحركات
طيف  موجات  على  الرقاقة  عمل  طريقة  تعتمد 
اليد  إىل  تنبعث  اليت  الراديوية،  الرتددات 
الرقاقة  شرحية  تتلقى  ثم  الرقاقة،  طريق  عن 
املوجات املنعكسة من اليد ليتم نقلها إىل دائرة 
الكمبيوتر، اليت تفسر هذه اإلشارات وحتوهلا إىل 

أوامر تنفذها األجهزة اإللكرتونية.
التقنية:  هذه  مطور  بوبوريف،  إيفان  ويقول 
»الرادارات تستخدم عادة لتتبع األجسام الكبرية 
مثل السيارات واألقمار االصطناعية والطائرات 
أننا سنستخدمها يف  إال  أخرى خمتلفة،  وأشياء 
التقنية لتعقب احلركات املتناهية الصغر،  هذه 
كاإلمياءات البسيطة من أيدي البشر لتتفاعل مع 

األجهزة الذكية«.

مؤمتر Google 2015 كسر حاجز العامل الرقمي
بسام القنطار

الذكية،  والساعات  الرقمية  الراديو  أجهزة  يف 
الرقائق يف أحجام كبرية  وميكن أيضًا أن تنتج 
للمساعدة  األخرى  واألشياء  األجهزة  وتدمج يف 

يف التحكم فيها حبركات األصابع.

هجني
راي  غوغل،  شركة  يف  اهلندسة  مدير  وتوقع 
بشكل  البشري سيتطور  التفكري  أن  كورزويل، 
كورزويل  وقال   .2030 عام  حلول  مع  رهيب 
إن عقولنا ستكون قادرة على االتصال بسحابة 
مرتبطة بآالف أجهزة الكمبيوتر اليت ستعمل على 
روبوتات  وتربط  األصلي«.  ذكائنا  »تضخيم 
صغرية مصنوعة من جدائل احلمض النووي أطلق 
السحابة،  بهذه  العقل  »نانوبوتس«  اسم  عليها 
مشريًا إىل أنه كلما زادت السحابة حجمًا وتعقيدًا، 

تطور تفكرينا.
عبارة  »سيكون تفكرينا حينها  وقال مورزويل: 
عن هجني بني التفكري الطبيعي واالصطناعي«، 
أغلب  سيصبح   2030 نهاية  يف  أنه  متوقعًا 
التفكري اإلنساني اصطناعيًا، و«سنتمكن تدرجييًا 
وحتى  قوله،  حسب  أنفسنا«  وتطوير  دمج  من 
عمل نسخ احتياطية من األفكار واملعلومات يف 

عقولنا.
تكهن  يف  لكورزويل  جتربة  أول  ليست  وهذه 
املستقبل، فقد أعطى 147 توقعًا يف تسعينيات 
احلياة  شكل  عليه  سيكون  عما  املاضي  القرن 
يف  التوقعات  هلذه  مراجعة  ويف   ،2009 عام 
بالفعل.  منها حتقق  أن %86  وجد   ،2010 عام 
على  االصطناعي  الذكاء  سيطرة  من  وللقلقني 
أخالقيًا  واجبًا  لدينا  إن  كورزويل  قال  العامل، 
لتطوير التكنولوجيا دائمًا، مع احلرص على إدراك 
على  النار  »حافظت  خماطرها احملتملة، مضيفًا: 
دفئنا واستعملناها يف طبخ طعامنا، لكنها أيضًا 
تسببت بإحراق الكثري من بيوتنا. لكل تكنولوجيا 

فوائد وخماطر«.
وكشف مؤمتر I/O غوغل 2015 أن من بني كل 
عشرة هواتف ذكية مبيعة عام 2014 مثانية منها 
األندرويد. ووصل عدد مستخدمي  بنظام  تعمل 
مليون.   600 إىل   2014 يف  الذكية  اهلواتف 
من  للعديد  مستخدم  مليار  هناك  إن  وأضافت 
ويوتيوب،  اإللكرتوني  الربيد  فيها  مبا  خدماتها 
إضافة إىل خرائطها ومتصفح كروم وغريها من 

اخلدمات.

مزايا وخدمات حديثة
وكشفت غوغل عدة مزايا وخدمات حديثة خالل 
تشغيل  نظام  من  حديثة  نسخة  مثل  مؤمترها، 
اخلرائط،  خلدمة  جديدة  وقدرات  األندرويد 
باإلضافة إىل إطالق نظام للدفع والقدرة العالية 
على ختزين الصور. كما كشفت غوغل عن جهاز 
واقع افرتاضى للهاتف الذكي، ونوع جديد من 
نظارات الواقع االفرتاضي التى ميكن أن تعمل 
مع اهلاتف الذكي، على الرغم من أنها كشفت 
عن الفكرة العام املاضى ولكنها طورتها لتصبح 

 ،Cardboard اسم  حيمل  واجلهاز  فاعلية  أكثر 
 6 من  أكرب  بشاشة  تأتي  اليت  اهلواتف  وتدعم 

بوصات.
 Brillo IoT وأطلقت غوغل نظامًا جديدًا حيمل اسم
يعمل مع األجهزة املنزلية مثل األبواب واللمبات 
الذكية، وهو يسمح للمستخدم بالتحكم مبنزله عرب 
هاتفه الذكي باألوامر الصوتية ويسمح لألجهزة 

بالتحدث مع بعضها البعض.
كما أعلنت الشركة أن نظام Google now أصبح 
 Google Now أذكى، وأطلقت ميزة حتمل اسم 
فى  املعلومات  قراءة  على  قادرة  وهى   on tap
تطبيق معني وتوفر االقرتاحات التى ميكن القيام 

بها بتلك املعلومات.
على  قادرة  عقولنا  ستكون   ،2030 حبلول 
االتصال بسحابة مرتبطة بآالف أجهزة الكمبيوتر 

اليت ستعمل على تضخيم ذكائنا األصلي.
وشهد املؤمتر إعالن شركه غوغل رمسيًا عن نظام 
أبرز مميزات هذا  التشغيل Android m ، ومن 
النظام »App Permissions« اليت متكن املستخدم 
من  عدد  إىل  الوصول  من  تطبيق  أي  منع  من 
اخلصائص مثل طلب الوصول إىل املايكروفون 
والرسائل، وهي ميزة مقتبسة من نظام ويندوز 
هذه  توفر  مايكروسوفت  إن  حيث  للهواتف   10
كما  اجلديد.  النظام  يف  للمستخدمني  اخليارات 
أن نسخه املطورة ستتوفر على  الشركة  أعلنت 

أجهزه نكسس اجلديدة.
 Android Pay الدفع  خدمة  عن  غوغل  وكشفت 
اليت ستعمل مع هواتف أندرويد اليت تتوفر فيها 
ميزة NFC. ومتتلك هذه اخلدمة نظام محاية قويًا 
توفر  اخلدمة  أن  كما  للبصمة،  دعمها  خالل  من 

الدفع عرب 700 ألف متجر حول العامل.
ومن ضمن اخلدمات اليت أعلن عنها خالل املؤمتر 
خدمة HBO Now اليت كانت حصرية لنظام آبل، 
باشرتاك شهري  مدفوعة  خدمة  عن  عبارة  وهي 
من  املستخدمني  تقريبًا متكن  دوالرًا   15 قيمته 
باإلضافة  احلصرية،  العروض  أحدث  متابعة 
هوليوود  أفالم شركة  من  العديد  مشاهدة  اىل 

السينمائية.
القابلة  لألجهزة  املخصص  أندرويد  نظام  وعن 
ميزة  إضافة  متت   ،Android Wear لالرتداء 
ميزة  وهي  الذكية،  للساعات   »Always On«
مع  التشغيل  وضع  يف  دائمًا  الساعة  تبقي 
واجهة  بتحويل  وذلك  املستهلكة  الطاقة  توفري 
فقط،  واألسود  األبيض  اللونني  إىل  النظام 
الواجهة إىل العمل باأللوان عند تشغيل  وتعود 
أي تطبيق. كما متت إضافة ميزة جديدة للتحكم 
التبديل  مثل  اليد  حركات  طريق  عن  بالساعة 
أو  اليمني  اليد حنو  بتحريك  وأخرى  بني شاشة 
اليسار، اضافة اىل ميزة التعرف إىل االبتسامات 
واقرتاح  اليد،  خبط  الشاشة  على  املرسومة 
الستخدامها  إليها  األقرب  التعبريية  الرسومات 
أكثر من  يف املراسالت. وأوضحت الشركة أن 
للعمل  جاهزة  أصبحت  اآلن  حتى  تطبيق   4000
 Android« على الساعات الذكية اليت تعمل بنظام

.»Wear

كشفت غوغل عدة مزايا حديثة خالل مؤتمرها، كنسخة حديثة من نظام تشغيل األندرويد وقدرات جديدة 
لخدمة الخرائط

فريق  استطاع  وقد 
العمل حتويل مقاصد 
إىل  اليد  إشارات 
ومعلومات،  بيانات 
يف  ختزينها  يتم 
تضم  بيانات  قاعدة 
احلركات  أنواع  مجيع 

والغرض منها، حبيث يتم فهم القصد من حركة 
»األدوات  من  نوعًا  خيلق  ما  الفور،  على  اليد 
االفرتاضية«، مثل األزرار أو األقراص الدائرية 

االفرتاضية.
وبشكل عام، فأجهزة الرادار لديها دقة موضعية 
املتناهية  باحلركات  الشعور  ميكنها  جدًا  عالية 
الصغر، وميكن للرادار أن يعمل أيضًا من خالل 
أن  ميكن  الرقائق  أن  يعين  وهذا  أخرى،  مواد 
تكون جزءًا من أجهزة أخرى، إال أن هذا لن مينعها 

من التقاط اإلشارات وحتويلها إىل أوامر.
اإلمياءات  من  جمموعة  العمل  فريق  اختار  وقد 
احلركات  مع  لتشابهها  املعينة  واإلشارات 
الطبيعية، اليت يقوم بها الناس عادة كل يوم، 
مع  السبابة  تالمس  عند  املثال،  سبيل  على 
هذه  استخدام  ميكن  مغلقة،  دائرة  يف  اإلبهام 
الذكي،  اجلهاز  شاشة  على  التنقل  يف  احلركة 
بينما يعين نقر السبابة مع اإلبهام الضغط على 

الزر االفرتاضي.
هذه  تطبيقات  غوغل  يف   ATAP فريق  وخيترب 
اجلديدة يف  التكنولوجيا  للحصول على  التقنية، 
أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك ضوابط التحكم 

وصل عدد 
مستخدمي 

الهواتف الذكية 
يف 2014 إىل 

600 مليون

امسه  متمّيزُا  جهازًا   IndieGoGo مشروع  أطلق 
Athena وهو عبارة عن وسيلة للحفاظ على أمن 

النساء وسالمتهن من أّي اعتداء جنسّي.
امسه  متمّيزُا  جهازًا   IndieGoGo مشروع  أطلق 
Athena وهو عبارة عن وسيلة للحفاظ على أمن 

النساء وسالمتهن من أّي اعتداء جنسّي.
 عند الضغط على الزر الصغري يتم إرسال اتصال 

حلاالت الطوارئ ويصدر صوت إنذار.
 وعلى عكس رذاذ الفلفل ال ميكن استخدامه ضد 
الضحية لكنه آمن للغاية وميكن أن ترتديه السّيدة 

كقالدة على املالبس.
أّيار   ستتوّفر Athena يف كّل الدول ابتداء من 
2016 بسعر حوالي 65 £، بعّدة ألوان كالذهيّب، 

الفضّي واألسود.

جهاز إنذار جديد حيمي 
النساء من االغتصاب

يصل للمستخدم العديد من الرسائل اإللكرتونية 
به،  اخلاص  اإللكرتوني  الربيد  على  العشوائية 

واليت تكون نتيجة الشرتاكه 

يف بعض املواقع واخلدمات اليت نسي أنه مشرتك 
بها باألساس، وبالتالي فإن مثل هذه الرسائل 
ستكون مزعجة بالنسبة له، والتخلص منها بشكٍل 

فردي عملية متعبة.

Unroll. لذلك ميكن للمستخدم االعتماد على خدمة
بهذه  التحكم  إمكانية  ببساطة  له  ُتتيح  اليت   Me
إلكرتونية  رسائل  منها  تصله  اليت  االشرتاكات 
إلغاء  ببساطة  ميكن  حبيث  بها،  مرغوب  غري 
االشرتاك أو حتويله إىل Rollup، وهي عبارة عن 
بريد إلكرتوني يومي جيمع ملخص كل االشرتاكات 

اليت متت إضافتها هلذه القائمة.

حيتاج  اليت  االشرتاكات  ترك  ببساطة  ميكن  أو 
بريده  الوصول إىل  إليها املستخدم لتستمر يف 
تطبيق  من  االستفادة  إمكانية  مع  اإللكرتوني، 
اخلدمة املتوفر ألجهزة iOS عرب متجر آب ستور، 
والذي يوّفر نفس القدرات بطريقة سلسة للغاية، 
وكل ما على املستخدم هو تسجيل حساب والسماح 
للخدمة بالوصول إىل بريد املستخدم اإللكرتوني 

لقراءة اشرتاكاته.

خدمة لتنظيف الربيد اإللكرتوني 

من االشرتاكات العشوائية
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من هنا وهناك

97505588

 * 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
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 قد تشعرين بضرورة التوجه إىل صالون التجميل للعناية بشعرك 
ملا مينحه صالون التجميل لشعرك من مظهر مميز وصحي ورونق 

خمتلف رمبا مل حتصلي عليه من عنايتك الروتينية يف املنزل.
فما هي اللمسات اليت يضعها خرباء التجميل يف الصالونات واليت 
متنح شعرك كل هذا الرونق؟ سنخربك عنها اآلن لتتألقي بشعر 

المع ومميز دون احلاجة إىل التوجه للصالون.
بنوعية ممتازة وال حتتاج إىل شطف حيث  الكونديشنر  استخدمي 

يضيف املزيد من الربيق واللمعان إىل شعرك.
بنوعية جيدة  بالشعر  العناية  استخدام مستحضرات  احرصي على 
واليت  القاسية  الكيميائية  للمواد  الشعر  تعريض  وجتنيب  أيضًا، 
كما  أيضًا.  السباحة  ومحامات  املستحضرات  بعض  عليها  حتتوي 
عليك أن تتجنيب أيضًا تلك املنتجات اليت حتتوي على الكحول فهو 

يفقد شعرك رطوبته وبريقه.
ملعانَا  يزيده  كما  للشعر  رائع  ألنه  الفاتر  باملاء  شعرك  اغسلي 

ومجااًل أما املاء الساخن فهو جيفف الشعر وجيعله باهتَا ومتعبًا.
ميكنك أيضًا إضفاء الكثري من اللمعان لشعرك عن طريق استخدام 
باجتاه األعلى ولكن  الشعر  الشعر على أطراف  القليل من مصل 
احرصي على عدم استخدام كمية كبرية. كما تستطيعني االستعانة 

برذاذ اللمعان الذي يزيد أيضًا من بريق شعرك.
جسمك  برتطيب  كفيلة  يوميًا  املاء  من  كبرية  كميات  تناول  إن 
مجالي  كروتني  الوصفة  هذه  تتبعي  أن  فعليك  ولذلك  وشعرك 

دائم ويومي.
A وبالطبع فاألطعمة املغذية واليت حتتوي على الفيتامينات خاصًة

و E باإلضافة إىل تلك الغنية بالربوتني الضروري جدًا لنمو وكثافة 
الشعر كالبيض واللحوم واملكسرات.

مجعنا لك أسرار أشهر صالونات التجميل 
العاملية للعناية بشعرك

نسختني   2015 للسيارات  دبي  معرض  خالل  رولزرويس  قدمت 
جولف  وجوست  تاجير  كوبيه  فانتوم  وهما  جديدتني،  خاصتني 

ايديشن.
انضمت هاتني النسختني لإلطالق الرمسي ملوديلي Dawn وريث 
Inspired by Music والبداية مع موديل فانتوم كوبيه تاجير الذي 
يعترب من السيارات املتألقة يف املعرض وحيمل لونني يف اخلارج 

وهما الربتقالي واألريزونا الشمسي.
وحتمل مقصورة السيارة فرش جلدي Tan و Seashell مع ملسات 
من  أخرى  الرأس جبانب ملسات  مساند  النمور يف  من  مستوحاة 
األبنوس وفرش أرضية Moccasin Lambswool نسخة جوست جولف 
ايديشن باللونني األخضر بروكالندز ولون الكثبان الرملية اليت تعطي  
حملة عن الصحاري العربية. وصممت هذه السيارة يف عامني يف 

مصنع جودوود يف بريطانيا.
أما ريث Inspired by Music اليت قدمت يف وقت سابق من العام 
عامليًا ، فقد ظهرت حمليًا يف االمارات ألول مرة خالل املعرض ، 
وحلقها موديل Dawn الذي أكدت الشركة أنه املوديل األكثر إثارة 
السيارة  نت “ حتمل  “املربع  موقع  االطالق.وحسب  علي  لديها 
وسقف  حصان   563 بقوة  لرت   6.6 سعة   V12 حمرك  املكشوفة 

قماشي ، ميكن فتحه يف 20 ثانية علي سرعة 50 كم/ساعة.

رولزرويس تكشف عن نسختني 
جديدتني يف معرض دبي للسيارات

أعلنت شركة »بي إم دبليو« األملانية العمالقة لصناعة السيارات 
األربعاء استحواذها على شركة »هريالند ليسنغ« الصينية لتأجري 
السيارات يف إطار مساعيها لتوسيع أعماهلا يف الصني اليت تعترب 

أكرب أسواقها، حبيث تشمل قطاع تأجري السيارات.

وقالت الشركة يف بيانها ان الصفقة سببها »األهمية املتزايدة 
لسوق تأجري السيارات يف أكرب سوق للسيارات يف العامل، وترسي 
األسس ملزيد من النمو«. وصرح اريك ايبنر فون ايشنباخ رئيس 
اخلدمات املالية يف جمموعة بي ام دبليو »حنن نؤمن باالمكانيات 
والطويل،  املتوسط  املديني  على  الصيين  السيارات  سوق  يف 

ونستعد للمرحلة التالية من النمو«.
وأضاف »ان جماالت األعمال اجلديدة مثل تاجري السيارات وادارة 
هذا  وسيتيح  النمو«.  هذا  من  مهما  جزءا  ستشكل  االساطيل 
االستحواذ لشركة بي ام دبليو اضافة خيارات التاجري اىل جمموعة 

خدماتها احمللية للتمويل.
ومتتلك شركة هريالد ليسنغ مكاتب يف 58 مدينة صينية وتوظف 
حنو 250 شخصا وسجلت عائدات وصلت اىل 208 مليون يوان )30 
مليون يورو، 33 مليون دوالر( يف العام 2014. وباعت الشركة 
األملانية العمالقة حنو 343 الف سيارة بي ام دبليو وميين ورولز 
العام 2015،  االوىل من  التسعة  االشهر  الصني يف  رويس يف 

بارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة مع نفس الفرتة من العام السابق.

»بي إم دبليو« تشرتي شركة صينية 
لتأجري السيارات

العاصمة  وسط  السيارات يف  وقوف  األسبانية  السلطات  منعت 
يف  البيئي  التلوث  من  التخفيف  منها  يراد  خطوة  يف   ، مدريد 

املدينة .
وإثر تنفيذ القرار بدت العديد من الطرق الرئيسية يف العاصمة 
هادئة متاما بعدما كان معدل التلوث قد ارتفع على مدى األيام 
القليلة املاضية. كما طبقت السلطات قرارا خبفض السرعة على 
الطرق املؤدية للعاصمة من 120 كم / ساعة إىل 70 كم/ ساعة.

وكانت مجيع مساحات االنتظار يف مدريد خارج اخلدمة مما شجع 
املسافرين يوميا إىل استخدام وسائل النقل العام. يذكر أنه مت 
تطبيق هذه اإلجراءات الطارئة بعدما سجلت مدريد مستويات خطرية 
من انبعاث غاز ثاني أكسيد النيرتوجني حبيث جتاوز احلد األقصى 

وهو 200 ميكرو غرام.

مدريد متنع وقوف السيارات يف املدينة
رغم ان بعض السيارات مل تتغري يف تصميمها عن األعوام 
املاضية، إال أن عددا ال بأس به من خضع لعمليات جتميل 
بعضا  يلي  ما  يف  نذكر  أشكاهلا،  من  غريت  وزن  وخسارة 

منها:
 شيفروليه كامارو 2016: أطلقت الشركة السيارة بشاسيه 

أمنت وحمرك بقوة 270 حصانا، إىل جانب تعديالت أخرى.
 بورشه بوكتسر سبايدر 2016: استوحى املصممون من سيارة 
خلفيتها،  وخاصة  اجلديد  السيارة  تصميم  GT4 يف  كاميان 

علما أنها حافظت على نفس احملرك.
التصميم  على  الشركة  أضافت   :2016 ماليبو  شيفروليه   

اجلديد أنظمة تكنولوجية حديثة إىل جانب تدعيم حمركها.
 نيسان ماكسيما 2016: مرت السيارة بتغريات عديدة إىل 

سيارات تغريت كليا يف 2016

جانب هيكلها اخلارجي.
 

لكزس ES: تصميم جديد وألوان جديدة.
 

جاغوار XF: خسرت السيارة 120 كيلوغراما 
من وزنها بفضل هيكل األلومنيوم اجلديد.

 
هيونداي تاكسون: حزمة تكنولوجية جديدة 

بتصميم جديد.
 

LEXUS RX: مبحرك تبلغ قوته 300 حصان، 
تقدم RX نفسها بصورة جديدة كليا.

 
جديد  شيء  كل  سرييز7:  دبليو  أم  بي 
 130 وزنها  ن  خسرمت  السيارة.  هذه  يف 
كيلوغراما بعد استخدام فايرب الكربون. كما 

توفر الشركة نسخة هجينة منها.



Page 35صفحة 35     

NEWS

Immigration Minister Pe-
ter Dutton has defended 
Australia’s border secu-
rity policies in the wake 
of the Paris terror attacks, 
but has emphasised Aus-
tralia is in a very different 
position to Europe after a 
NSW Nationals MP called 
for the country’s borders 
to be closed.
And as Defence Minister 
Marise Payne and Mr Dut-
ton pushed back at calls 
to close the border, for-
mer prime minister Tony 
Abbott suggested that as 
Immigration Minister Mr 
Dutton should be part of 
cabinet’s national security 
committee -  as had been 
the case when he was 
prime minister.
Mr Dutton said on Monday 
“we aren’t going to rush” 
the processing of 12,000 
refugees affected by con-
flict in Syria and Iraq be-
cause the government 
would not compromise on 
security checks of the in-
coming refugees.

Paris attacks: Peter Dutton defends border policies 
amid calls for Australia to close its doors

The refugees were expect-
ed to arrive in Australia by 
Christmas.
“We are being prudent and 
in fact the government was 
criticised only last week 
for the fact that we are do-
ing these security checks 
so stringently,” Mr Dutton 
told radio station 2UE.
“We’re just not going to 
rush.
“If the program time is 
blown out, it’s blown out 
because we want to make 
sure we can be assured as 
to who is coming to our 
country and the govern-
ment is not going to step 
back from that position.”
Mr Dutton’s comments 
come after Mr Abbott 
warned at the weekend 
that the Paris attackers 
could have been hidden 
among the influx of refu-
gees fleeing Syria into Eu-
rope.
And Nationals MP Andrew 
Fraser, a senior member 
of the NSW Coalition gov-
ernment, used a Facebook 
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post on Sunday to call on 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull to “close our bor-
ders” to Middle Eastern 
and Muslim refugees.
Both Mr Dutton and Sena-
tor Payne used interviews 
on Monday to stress that 
Australia was in a different 
situation to Europe with 
regards to refugees.
“Obviously the 12,000 ref-
ugees, we’re talking about 
people who are fleeing 
from the Assad regime, 
or fleeing from ISIL them-
selves ,” Mr Dutton said.
“It’s a different situation 
for us because we’ve got...
an island nation, we don’t 
have the land borders that 
some European countries 
do.
“But it is absolutely es-
sential, we must know 
whether they come by 
air, or whether they come 
by boat, who’s coming 
across our borders, in and 
out and we need to contin-
ue that strong stance and 
I think people recognise 
that.”
Mr Dutton said Mr Turnbull 
was also reviewing wheth-
er he should be reinstated 
as a permanent member of 
the government’s national 
security committee.
“The PM made it clear that 
it was under review and I 
think that’s perfectly rea-
sonable so no doubt I’ll 
consider that in the com-
ing days and weeks,” he 
said.
In an apparent swipe at 
his successor, Mr Abbott 
highlighted the fact that 
the immigration minister, 
under him, had been a 

member of the key deci-
sion-making body.
“Certainly when I was the 
prime minister, the min-
ister for immigration and 
border protection was a 
member of the national 
security committee,” he 
told 2GB.
“In the end it is up to the 
prime minister to decide 
who should be the mem-
ber of all the various com-
mittees of cabinet.
“The minister for border 
protection is, in my judg-
ment, a significant part of 
our national security ma-
chinery.
Mr Turnbull, Julie Bishop, 
Warren Truss, George 
Brandis, Scott Morrison 
and Senator Payne and 
Arthur Sinodinos com-
prise the current NSC.
Senator Payne told the 
ABC’s AM program Aus-
tralia could look at in-
creasing the number of 
Australian forces involved 
in military operations in 
Iraq.
“Yes, those discussions 
are certainly possible and 
I will be dealing with the 
Prime Minister as he re-
turns to Australia in due 
course,” she said.
“We will take advice from 
the chief of the defence 
force and senior officials 
to determine the best way 
forward.”
But she would not “pre-
judge” whether the role 
played by Australian de-
fence personnel would 
change from their current 
status which is restricted 
to advising and assisting 
Iraqi forces.

Former prime minister Tony Abbott says the Immigration Minister should be 
part of the government’s national security committee - as it was when he was 
prime minister. Photo: Alex Ellinghausen 

Immigration Minister Peter Dutton has pushed back at calls for Australia to 
close its borders in the wake of the Paris attacks. Photo: Alex Ellinghausen

Andrew Fraser....calling for a ban on refugees from the Middle East in the wake 
of the Paris terrorist attacks Photo: Ben Rushton 

Premier Daniel Andrews 
and Minister for Training 
and Skills Steve Herbert 
have today visited Wodon-
ga to open the Wodonga 
Skills and Jobs Centre.
Wodonga TAFE received 
$1 million to establish its 
new hub at TAFEspace, 
158 Lawrence Street, 
Wodonga. It is the first 
Skills and Jobs Centre in 
Victoria to open its doors, 
and will be helping locals 
from today.
The Premier and Minister 
also used the visit to an-
nounce Wodonga TAFE 
will receive $3.7 million 
from the Andrews La-
bor Government to sup-
port the delivery of rel-
evant training and to drive 
growth in apprenticeships 
and traineeships.
The funding will help 
Wodonga TAFE better 
meet the employment 
needs of the local com-
munity and industries by 
providing relevant skills 
to meet the needs of the 
changing economy.
The Wodonga Skills and 
Jobs Centre is one of 
a series established in 
conjunction with TAFEs 
across Victoria, thanks to 
$15 million from the Labor 
Government.
The hub will be the first 
point-of-call for students 
looking to start train-
ing, workers needing to 
reskill, unemployed work-
ers needing support for 
retraining and for employ-
ers.
The centres will help link 
jobseekers and employ-
ers to ensure they’re en-
gaged in quality training 
that will lead to a job at 
the end of their course. 
Each centre will be tai-
lored to meet the needs of 
the local community and 
industries, with coordi-
nated, intensive support 
services.
The announcements fol-
low the Regional State-
ment made this afternoon 
which includes $34 mil-

lion for a Regional Skills 
and Training package to 
support local communi-
ties.
The Labor Government 
promised to invest $1.2 
billion into TAFE and 
training in Victoria and 
that’s what we are deliv-
ering on.
Quotes attributable to 
Premier Daniel Andrews
 “I am thrilled to open 
this Skills and Jobs Cen-
tre which will be crucial 
to help people looking to 
train or reskill.”
 “Our election commit-
ment to create Skills and 
Jobs Centres will help 
TAFEs build on vitally im-
portant links with industry 
to make sure Victorians 
get the skills they need to 
find a job.”
 Quotes attributable to 
Minister for Training and 
Skills Steve Herbert
 “This Government is 
committed to making 
sure everyone has quality 
access to training so they 
can get off the treadmill of 
unemployment and onto 
the footpath of success.”
 One other hand The An-
drews Labor Government 
today unveiled Victoria’s 
Regional Statement, a 
new vision for our regions 
that will change the way 
government works with 
the Barwon region.
Premier Daniel Andrews 
today joined Minister for 
Regional Development, 
Jaala Pulford, and region-
al leaders from across 
the state at Brown Broth-
er’s Winery in Milawa, 
to launch the Regional 
Statement and outline 
the Labor Government’s 
commitment to rural and 
regional Victorians.
The Regional Statement 
will give regional com-
munities a stronger voice 
in government decision-
making by directing prior-
ities identified by regional 
communities straight into 
the heart of the Labor 
Government’s agenda.

Victoria’s First Skills And Jobs 
Centre Open For Business
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More than half of Austra-
lian voters would back 
an increase in the 10 per 
cent goods and services 
tax if adequate compensa-
tion could be paid to the 
poor and other taxes are 
trimmed, according to the 
latest Fairfax Ipsos poll.
The result, which con-
founds the orthodox view 
that Australians would 
never vote to pay more tax, 
especially over the coun-
ter, provides Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull with 
a historic opportunity to 
enact wider and long-over-
due tax reform.
But it also highlights the 
politically tricky terrain of 
GST reform, with overall 
support for a change (with-
out considering the ques-
tion of compensation) fall-
ing 7 per cent since April, 
when the question was last 
asked.
It is an endorsement of 
the approach Mr Turnbull 
has taken to the tax re-
form debate in which he 
has kept all options on 
the table, including a GST 
hike to 15 per cent, as part 

GST rise backed by voters if other taxes cut: Fairfax-Ipsos poll
of a number of unspeci-
fied changes, but always 
accompanied by an as-
surance to voters that the 
most vulnerable would not 
be disadvantaged.
After two months in the 
job, Mr Turnbull has cata-
pulted ahead of his Labor 
rival, Bill Shorten, and now 
leads as preferred prime 
minister 69 per cent to 18.
And the bad news keeps 
on coming for the ALP in 
the November Fairfax-Isp-
sos poll, with the Coalition 
ahead strongly after pref-
erences with a 56 per cent 
share of the vote, com-
pared with Labor’s 44 per 
cent. That is according to 
the preference flows at the 
2013 election. When the 
1402 respondents were 
asked which party would 
get their second prefer-
ences, the Coalition lead 
widened to 57 to 43.
Underpinning the strong 
support for the government 
is an eyebrow-raising jump 
in primary support for the 
government to 48 per cent 
– up 3 points in a month – 
and a corresponding col-
lapse of primary support 
for the ALP to just 29 per 
cent, down 1 since the al-
ready surprising 30 per 
cent finding in October.
If confirmed in subsequent 
polls, the disparity will 
bring pressure on Mr Short-
en’s leadership because it 
would suggest Labor had 
not only lost any chance 
of winning the 2016 elec-
tion, but had actually gone 
backwards since being 
trounced in 2013.
Labor lost the election in 
September 2013 after a di-
sastrous period of infight-
ing and leadership chang-
es, securing a primary vote 
of 33 per cent to the Coali-
tion’s 46.
Pollster Jessica Elgood 
said this was “the lowest 
approval rating Bill Short-
en has ever received since 
becoming Leader of the 
Opposition and matches 
the low figures Tony Ab-
bott achieved in January 
2015, before the first lead-

ership spill motion”.
“That said, during his first 
term as Liberal Party lead-
er, Malcolm Turnbull also 
received approval ratings 
as low as 31 per cent [Au-
gust 2009].”
The number of voters who 
approve of the way Mr 
Turnbull is performing in 
his job has reached the 
record-high proportions of 
Kevin Rudd at his height, 
driven by an approval rat-
ing of 69 per cent, which 
is dented only slightly by a 
disapproval rate of 16 per 
cent for a net rating of plus 
53 per cent.
In Mr Shorten’s case, the 
number of voters approv-
ing of his performance as 
Opposition Leader at 29 per 
cent, is dwarfed by those 
who disapprove on 57 per 
cent. This gives the Labor 
leader a net approval rating 
of minus 28 per cent.
The findings of the poll 
reflect what appears to be 
an accelerating trend away 
from Labor and back to 
the Coalition in the period 
since Mr Turnbull replaced 
the less popular Tony Ab-
bott as Prime Minister.
With the nationwide sur-
vey taken over the three 
evenings of November 12-
14, it is likely some of the 
respondents would have 
been affected by the ter-
rorist tragedy dominating 
news bulletins from Satur-
day. This may have led to 
an increase in conserva-
tive support as it is gener-
ally regarded as the side of 
politics best equipped to 
provide strong leadership 
in defence and security 
matters.
Ms Elgood said that when 
asked if they would sup-
port an increase to the GST 
if it were accompanied by 
other tax cuts and compen-
sation for households with 
income less than $100,000, 
“a slim majority”, at 52 per 
cent, would support the 
change.
Among Coalition vot-
ers, that support jumped 
sharply to 65 per cent, and 
was even safely above half 

Prime Minister Malcolm Turnbull 
may have a historic opportunity to 
enact wider tax reform. Photo: Gary 
Ramage
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among Greens voters at 54 
per cent. Only in the cat-
egory of Labor voters was 
an increase opposed, even 
if other measures were in-
stituted, with GST support 
at 41 per cent.
The poll has a margin of er-
ror of plus or minus 2.6 per 
cent.
The two-party-preferred 
vote of 56-44 represents 
a swing to the Coalition of 
2.5 per cent since the 2013 
election, more than vin-
dicating the switch to Mr 
Turnbull from Mr Abbott, 
under whose leadership 
the next election looked 
anything but safe.
Labor remains steadfastly 
opposed to a GST increase 
believing its position re-
flects the vast bulk of or-
dinary voters. It is a posi-
tion informed by its own 
research and anecdotal 
evidence, and reinforced 
by this poll, which shows 
a higher GST is backed by 
just 28 per cent of voters.
But when other sweeteners 
are included, such as lower 
income tax rates, and per-
haps changes to stop the 
wealthy from exploiting su-
perannuation tax breaks as 
a kind of legalised tax ha-
ven, that 28 jumps to more 
than half.
That gives the government 
something to work with, 
and suggests if Mr Turnbull 
can articulate an argument, 
including by explaining 
“why” reform must occur, 
he can win the argument 
and thus win the next elec-
tion.
Under pressure in Parlia-
ment, he has described as 
“inconceivable” the sug-
gestion that the regressive 
nature of a GST increase 
would be used to worsen 
the relative burden carried 
by the lowest paid.
Support for an increased 
GST differed according to 
income group, with wealth-
ier voters more inclined 
to a bigger GST than the 
less well off, i.e. those who 
would proportionately pay 
more of their income under 
an expanded GST.

Opposition Leader Bill Shorten at 
Parliament House. Photo: Alex El-
linghausen 

The federal government 
may face a «political crisis» 
in a few years if it does not 
reverse the freeze on the 
indexation of Medicare re-
bates, the deputy director 
of the Menzies Centre for 
Health Policy has warned.
Associate Professor James 
Gillespie says voters need 
to realise that Medicare is 
an industry, GPs are run-
ning businesses and that 
co-payments are here to 
stay.
But general practitioners 
may be forced to increase 
co-payments at some stage, 
to cover for lost income, if 
the Medicare rebate freeze 
continues «for the foresee-
able future», he said.
Mr Gillespie told a forum 
at the Australian National 
University on Tuesday that 
Australia>s health debate 
was finally recovering after 
the damaging row over GP 
co-payments.
But he warned that the 
Turnbull government might 
face increasing pressure to 
remove the Medicare rebate 
indexation freeze - in place 
until at least July 2018 - 
because GPs would find it 
increasingly harder to cov-
er their costs the longer it 
dragged on.
«It was the Gillard govern-
ment that froze GP rebates 
and it looks like they will 
be frozen into the foresee-
able future, forcing GPs, all 
other things being equal, to 
make up their incomes from 
co-payments,» Mr Gillespie 
said.
«This happened under the 
Howard government and 
they had a political crisis 
and backed off and brought 
in Tony Abbott to become 
Medicare>s best friend, 
[and] his main job was 
pouring money into the 

Medicare: Government <may face 
political crisis> over rebate freeze

pockets of GPs to restore 
bulk-billing levels. 
«I suspect, if nothing else 
changes, we>re going to 
have a crisis like that in a 
few years, [with] GPs ramp-
ing up co-payments and a 
[subsequent] political reac-
tion.» 
In March, Minister for Health 
Sussan Ley killed the then 
Abbott government>s 
planned GP co-payment, 
which had been cut from $7 
to $5, saying she had found 
no support from doctors 
for the policy.
But she said the federal 
government would keep the 
Medicate rebate indexation 
freeze in place while it con-
sidered ways to make Medi-
care more sustainable.
Ms Ley says Medicare 
works well for episodic and 
acute care, because it is 
based on a fee for service 
model, but it may not be ap-
propriate for patients who 
have ongoing expensive 
costs and require ongoing 
interaction, because that 
makes it too expensive.
Mr Gillespie agreed that 
Australia>s health profes-
sionals are grappling with 
the changing nature of 
healthcare, because pa-
tients are now living longer 
and need ongoing treat-
ment. 
The Grattan Institute>s 
health program direc-
tor, Stephen Duckett, has 
warned previously that the 
Medicare rebate freeze will 
have a «much bigger» im-
pact on general practitioner 
revenue than the $5 rebate.
He said the impact of the 
rebate freeze up to July 
2018, assuming inflation 
of 2 per cent, would reduce 
the real value of a consulta-
tion item by an average of 
6.8 per cent.

Health Minister Sussan Ley has said the government is considering 
ways to make Medicare more sustainable. Photo: Alex Ellinghausen
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The first Syrian refugee 
family granted sanctu-
ary in Australia under 
an emergency intake 
says the nation’s people 
are “very fair and very 
kind”, following calls 
for humanitarian arriv-
als from the Middle East 
to be barred.
Social Services Minister 
Christian Porter con-
firmed the family of five, 
including three children, 
arrived in Perth on Mon-
day night. More of the 
12,000-strong intake is 
expected before Christ-
mas.
The family were origi-
nally from the city of 
Homs, which has been 
devastated by the Syr-
ian civil war. They are 
arriving earlier than 
expected because the 
mother is seven months 
pregnant.
The family was met by 
staff from Western Aus-
tralia’s Metropolitan Mi-
grant Resource Centre. 

‘We’re very, very careful’: MPs and community groups reaf-
firm support for Syrian refugees after Paris atrocity

In a written statement, 
the father thanked those 
who had welcomed his 
family.
“Thank you to the Aus-
tralian government for 
opening their doors and 
providing a better future 
for me and my children,” 
he said.
“Thank you to the Aus-
tralian embassy in Jor-
dan for helping us and 
providing their servic-
es.
“From what I’ve seen 
just from the Austra-
lian embassy in Jordan, 
Australians are very 
fair and very kind, and 
I’m sure that I’ll find the 
same treatment here as 
well.”
The man said he as-
pired to “educate my 
kids well, to find safety, 
to get a job, and live in 
peace.”
“We would just like to 
thank everybody for giv-
ing us a chance at hap-
piness,” he added.

Mr Porter said the fam-
ily had undergone “the 
usual checks and pro-
cesses” and they should 
now be given “time and 
space to adjust to their 
new circumstances”.
News Corp has reported 
that Queensland Nation-
als MP George Chris-
tensen said the decision 
to accept 12,000 Syrian 
refugees should be “re-
visited” and the human-
itarian refugee intake 
from the Middle East 
should be suspended 
following the Paris ter-
rorist attacks.
One Paris attacker is 
believed to have been a 
Syrian who posed as a 
refugee and entered Eu-
rope via Greece.
South Australian Liberal 
senator Cory Bernardi 
also used the Paris at-
tacks to call for perse-
cuted Christians to be 
given priority in Austra-
lia’s Syrian refugee ad-
mission.
It follows calls by NSW 
Nationals state MP An-
drew ¬Fraser, who said 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull should “close 
our borders” to refu-
gees from the Middle 
East in response to the 
attacks.
But a number of gov-
ernment MPs who have 
previously expressed 
caution over the Syrian 
refugee intake on Tues-
day said given proper 
screening, the arrivals 

The first four refugee families given visas for resettlement in Australia earlier this month, pictured in Jor-
dan. Photo: Nick Miller

Defence Minister Marise 
Payne has backed the US-
led strategy against the Is-
lamic State even as Presi-
dent Barack Obama faced 
growing questions and 
criticism over the plodding 
progress against the mili-
tants.
It came as Senator Payne 
said the government would 
keep the Paris attacks 
in mind as it considered 
whether to send an Aus-
tralian frigate to support 
a French aircraft carrier in 
the Middle East.
Mr Obama - who has faced 
fierce criticism at home 
from rival Republicans - 
faced a bruising 45-minute 
press conference in Turkey 
on Monday night in which 
he showed frustration as he 
was repeatedly grilled over 
his strategy, which was al-
ready being questioned be-
fore the Paris attacks.
He vowed to stay the course 
and urged patience – a tone 
that was echoed by Senator 
Payne on Tuesday.
It was the strongest public 
indication yet that any fur-
ther military contribution 
from Australia is likely to be 
modest and that the Turn-
bull government is largely 
comfortable with the pres-
ent trajectory.
“President Obama and oth-
er leaders who have been 
at the G20 and elsewhere 
have made some very con-
sidered comments. We 
need to approach the fight 
against ISIL in a number of 
ways and I think that’s what 
the President was acknowl-
edging,” she said.
“These are matters that 
take some time. There’s no 
doubt about that and what 
Paris says to us and what 
events in other cities in the 
Middle East and Europe say 
to us is that we cannot take 
a moment of breath on this. 
We must keep our focus, 
keep our attention and in 
that regard I agree with the 
President, yes.”
She said the govern-
ment was still considering 
whether to send HMAS Mel-
bourne to help the French 
Charles de Gaulle car-
rier group, which is being 
used in the Persian Gulf to 
launch air strikes against 

Islamic State. It would act 
as part of the “screen” of 
ships that protects the air-
craft carrier.
But Fairfax Media under-
stands there is a view that 
the Melbourne is more 
useful in its current role, 
conducting anti-drugs and 
anti-piracy operations. 
The Australian navy has 
stopped nearly $5 billion 
worth of drugs in the past 
two years, some of which 
would have funded terror-
ism
Foreign Minister Julie Bish-
op, meanwhile, left the door 
open on further military 
involvement, saying that 
Australia would “always 
consider a request” from 
allies for more help.
But she raised the prospect 
that military action would 
“intensify” on the forma-
tion of a super-coalition 
between the US and Rus-
sia in the wake of positive 
talks between Mr Obama 
and Russian leader Vladi-
mir Putin.
Some government insiders 
have expressed doubt as to 
whether that coalition will 
happen given the previous 
intractability of differences 
between the major pow-
ers on the way forward in 
Syria.
Peter Jennings, executive 
director of the Australian 
Strategic Policy Institute, 
said coalition advisers and 
trainers should start ac-
companying Iraqi forces 
out onto the battlefield to 
strengthen their resolve. 
That would mean a force of 
about 10,000 troops on the 
ground, up from the current 
number of about 4000.
But he added: “Do I really 
think that’s going to hap-
pen? Probably not. There’s 
very much a sense of cau-
tion now with the Canadi-
ans [scaling back their ef-
forts], the Brits who have 
failed to get parliamentary 
approval to extend their air 
strikes.
“Turnbull is much more 
cautious than Abbott, and 
Obama doesn’t seem to be 
fundamentally moving.”
He said the current strategy 
would deliver “a stalemate 
with small tactical advanc-
es from time to time”.

Paris attacks: Defence Minister Marise 
Payne backs Barack Obama on IS strategy
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did not pose a security 
threat.
WA MP Luke Simpkins 
said there was “a world 
of difference” between 
Australia’s controlled 
process for accepting 
refugees and the flood 
of refugees across Eu-
rope.
“I’m confident that the 
processes in place will 
provide the protections 
we need,” he said.
WA Liberal senator Ian 
Macdonald said the 
government was being 
“very, very careful on 
who we select as part of 
[those] 12,000 people”.
“We would hope at the 
end the people who do 
come to Australia from 
a war-torn country … 
will be people who can 
easily assimilate and in-
tegrate into Australian 
society,” he said.
Nationals Riverina MP 
Michael McCormack 
has consistently sup-
ported the intake of Syr-
ian refugees and says 
despite some “pockets 
of resistance”, his com-
munity’s welcoming at-
titude has not waned 
after the Paris attacks.
Mr McCormack said 
Wagga Wagga had the 
capacity to accept 300 
refugees and towns 
such as Leeton and 
Griffith would also open 
their doors.
He said new arrivals 
would be well-screened, 
and could be employed 
in the region as fruit 
pickers and abattoir 
workers – jobs that 
“some of our local peo-
ple don’t always want to 
fill”.
“The Riverina has been 
a multicultural region 
and has always shown 
the milk of human kind-
ness when it comes to 
helping out those in 
need and stands ready 
to do it again,” Mr Mc-
Cormack said.

Social Services minister Christian Porter says the family has under-
gone “the usual checks and processes”. Photo: Andrew Meares
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There can be no deal with 
Islamic State and no ne-
gotiations either, Malcolm 
Turnbull has declared, as 
the international commu-
nity inches towards the un-
palatable truth that a politi-
cal settlement in Syria will 
involve talking to terrorists 
and may also mean leav-
ing the “murderous tyrant” 
President Bashar al-Assad 
in place for a transitional 
period.
While President Assad is 
wanted for war crimes and 
responsible for the deaths 
of hundreds of thousands 
of his own people, the US, 
Russia, Iran, and other 
countries associated with 
the crisis are looking at 
some kind of power-shar-
ing arrangement if IS can 
be moved to the periphery 
or, preferably, defeated.
Formal negotiations for 
that are set to commence in 
the new year, if a timetable 
agreed in Vienna recently is 
to be met.
Opposition Leader Bill 
Shorten has described the 
Syrian despot as “a butch-
er” and the Prime Minister 
did not quibble with that 
term.
“Well, he’s killed, he’s been 
responsible for killing many 
thousands of his citizens, 
so many people have de-
scribed him as a butcher,” 
Mr Turnbull said in Manila.
“I think he has been a mur-
derous tyrant, there is no 
doubt about that.”
Mr Shorten said the conflict 
in Syria is very deep and 
complex.
“There’s a lot of deep enmi-
ties, sectarian or religious 
rivalries, overlaid by the 
rise of these terrorist or-
ganisations such as ISIL or 
Daesh,” he said.
“I do not believe that long-
term peace in Syria can be 
guaranteed while Assad, 

No deal with Islamic State: Turnbull

the ‘Dutch Butcher’, re-
mains in control.”
Events in Paris, following 
quickly from the downing 
of a Russian airliner over 
Egypt’s Sinai Peninsula, 
have shocked the world and 
significantly accelerated 
the pace of global moves to 
resolve the Syrian civil war 
which has seen millions 
displaced, with 2.5 million 
Syrian refugees currently in 
Turkey alone.
Among the dearth of agree-
able options is the prospect 
of some form of power-
sharing agreement in Syria 
which allows the Sunni 
Muslim population access 
to proper representation 
and a degree of power.
But that can only occur if IS 
is neutralised.
Mr Turnbull, who in recent 
days has held one-on-one 
talks with leaders of coun-
tries big and small includ-
ing the US and Russia, has 
moved to clarify what is be-
ing pursued, stressing that 
there will be no IS represen-
tative at the table.
“The goal here is to de-
feat or degrade and defeat 
Daesh or ISIL and there are 
military measures which we 
are undertaking and people, 
Australians in particular, 
should not forget that we 
are making the second larg-
est military contribution in 
that theatre after the United 
States,” he said.
“But there is also, of course, 
the political dimension and 
that is why you’ve seen the 
agreement or consensus 
arising out of the Vienna 
meeting to endeavour - I’m 
not suggesting this is by 
any means assured - but to 
endeavour to reach a politi-
cal settlement.
 “I read somewhere that 
someone had suggested 
that a political settlement 
would mean that Daesh 

would be at the table ... no-
body is suggesting that, 
least of all me.
“Daesh or the so-called 
Islamic State, seeks to es-
tablish its own caliphate. It 
has no interest in any po-
litical settlement and I’m 
not aware of anyone hav-
ing any interest in raising 
it with them. The key to a 
political settlement in Syr-
ia is finding a mechanism 
where the aggrieved Sunni 
majority of that country can 
feel included ... not ‘feel’ 
but be included in a new 
government which shares 
power between the various 
groups.”
The reality, however, is that 
in the aftermath of bloody 
civil wars, settlements se-
curing a lasting peace in-
variably involve the very 
pragmatism that leaders 
such as Mr Turnbull and 
his British counterpart Da-
vid Cameron have urged: 
ie, a pragmatic and practi-
cal approach aimed at com-
promise.
In Afghanistan, this even-
tually involved what had 
previously been regarded 
as unthinkable: talking di-
rectly with the murderous 
‘stone-age’ fanatics of the 
Taliban.
In Syria, while the interna-
tional coalition (US, Aus-
tralia, France, and 20 other 
countries) may yet be able 
to eliminate IS militarily - 
which few genuinely think 
is possible without ground 
troops - it would only be 
part of the story. There 
are many similarly unsa-
voury groups such as al-
Nusra (which is sometimes 
called al Qaeda in Syria), 
with whom any peace deal 
would need to be brokered.
But Mr Shorten said leaving 
the brutal Assad regime in 
place would be a mistake.
“I do understand that some 
countries have a preference 
for Assad, being Russia and 
perhaps Iran,” he said.
“But what I also understand 
is that you are not going to 
get long-term peace, you 
are not going to get stabil-
ity or have people thinking 
they can have save lives 
in Syria or for refugees to 
return, while he remains in 
power in the long term,” he 
said.

Prime Minister Malcolm Turnbull with Philippines President Benigno Aquino at 
the Asia-Pacific Economic Co-operation summit in Manila.

A government crackdown 
to stop «vigilante» green 
groups challenging large 
mining projects in court 
should be passed by Par-
liament despite criticism 
they are undemocratic, a 
Senate inquiry controlled 
by the government says.
Labor, the Greens, com-
munity groups and envi-
ronmental advocates have 
argued the changes pro-
posed by the former Ab-
bott government limit the 
public’s right to ensure 
environment laws are up-
held.
The bill was proposed after 
a Federal Court challenge 
by a grassroots commu-
nity group threw a span-
ner in the works of Austra-
lia’s largest coal project, 
Adani’s Carmichael mine 
in central Queensland – a 
move former prime minis-
ter Tony Abbott described 
as «sabotage».
The proposed changes 
would mean legal chal-
lenges can only be made 
by people directly affected 
by a development, such as 
a land holder.
However the committee’s 
findings may be a moot 
point: Prime Minister Mal-
colm Turnbull is reportedly 
poised to scrap or water 
down the changes and En-
vironment Minister Greg 
Hunt last month said they 
were unlikely to pass the 
Senate.
Supporters of the bill 
claimed many legal chal-
lenges to large projects 
on environmental grounds 
were vexatious and frivo-
lous.
But the inquiry noted evi-
dence that 0.4 per cent of 
the 5500 projects referred 
to the Department of the 
Environment in the last 15 
years had been subject to 
a legal challenge.
Opponents of the bill ar-
gued this meant the gov-
ernment’s assertion that 
the laws were being used 
to deliberately delay proj-
ects could not be sus-

tained.
The Minerals Council of 
Australia said even unsuc-
cessful legal action could 
severely delay projects and 
add $46 million a month to 
a major greenfields mining 
project.
Ports Australia said the 
current laws led to delays 
and blocks to development 
projects, saying «virtually 
every major coal project» 
or related infrastructure in 
Australia in recent years 
had been subject to costly 
legal proceedings, despite 
the approvals process and 
community consultation 
by proponents.
The Business Council of 
Australia told the inquiry 
the laws had not led to 
«clear substantial improve-
ments in environmen-
tal outcomes that would 
not have been achieved 
through less costly ap-
proaches».
The inquiry received many 
submissions in support of 
retaining the laws, which 
said they were in the public 
interest and their use was 
the exception rather than 
the rule.
Lock the Gate argued the 
government was display-
ing a «knee-jerk response» 
to the Federal Court deci-
sion on the Adani mine, 
when the government itself 
admitted it made an error 
in the rule of law when ap-
proving the project.
Law Council of Australia 
told the inquiry that the 
laws intended to broaden 
access to justice in envi-
ronmental matters, and  
were an important safe-
guard for the rule of law 
and accountable, respon-
sible government.
The Australian network of 
Environmental Defenders 
Offices said the current 
law recognised all Austra-
lians have an interest in 
the protection of natural 
heritage.
In its ruling, the commit-
tee’s report said the pro-
posed changes «will not 

diminish the protection of 
Australia’s environment 
and the conservation of 
biodiversity and heritage», 
because environmental 
impact assessments, and 
matters the minister must 
consider when consider-
ing approvals, would re-
main unchanged.
It added that reviews of de-
cisions under the law were 
available through other av-
enues.
The committee comprised 
three Liberal senators in-
cluding chair Linda Reyn-
olds, who had the casting 
vote, Chris Back and Mi-
chael Ronaldson.
In a dissenting report, 
Labor senators Anne 
Urquhart and Lisa Singh 
said the proposal was a 
«very unsophisticated, and 
short-sighted, response to 
an administrative error» 
made by the government 
when approving the Car-
michael coal mine.
Greens Senator Larissa 
Waters said the bill was 
«the latest in a long line of 
attacks by a government 
that cannot face criticism 
or dissent on independent 
voices for the environ-
ment.»
The Australian Conser-
vation Foundation on 
Wednesday said the com-
mittee’s recommendation 
was «at odds with public 
opinion and conflicts with 
democratic principles».
Environmental Justice 
Australia said evidence 
in support of the changes 
«came only from industry 
lobbyists who have a fi-
nancial interest in prevent-
ing public participation».
Farmers, lawyers, aca-
demics, non-government 
organisations and envi-
ronment groups did not 
support the bill and gov-
ernment senators were 
«clearly privileging the in-
terests of big mining over 
ordinary Australians con-
cerned about the environ-
ment», the organisation 
said.

Government-controlled Senate probe backs 
crackdown on green ‘lawfare’
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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.

اللبناني  الشيوعي  الحزب  يتشرف 
ملشاركته  بدعوتكم  سدني   فرع   -
الحزب  تأسيس  ذكرى  احياء 
الساعة  وذلك   والتسعني  الحادية 
يف     الواقع  السبت  مساء  من  الثامنة 

     2015/11/28
املكان: مركز نقابة عمال البناء والتعدين 

 CFMEU   والغابات
على العنوان التالي:

12 Railway st,  LIDCOMBE
العائلي  الجو  يجعل  معنا    حضوركم 

حميمًا.     
... بعض »السناك«  الحضور مجاني 
مؤمن، احضروا ما ترغبون من أطعمة 

..ومشروبات.

» احلراك الشعيب يف لبنان خطوة 
باجتاه التغيري«

People s movement is a step towards a major change in 
Lebanon.
You are invited to our 91st anniversary LCP 8 pm Saturday 
the 28th of November, at the CFMEU building 12 Railway St., 
Lidcombe NSW. Free entry with music, songs, snack drinks 
available & welcome to bring your own plate & drink.

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

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

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 معجنات على الصاج

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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


www.soufra.com.au

















8 Norfolk Court, Coburg North, VIC 3058
Tel: 03 9350 6114  Mob: 0417 677 717


$1
$2.80
$2.80

$2.80


MT  LEBANONمـطعم جـبل لـبنان
مطعم جبل لبنان يقدم لزبائنه الكرام أشهى األطباق اللبنانية..

نظافة تامة .. خدمة سريعة.. جلسة مرحية.. معاملة ودودة.. خربة 
طويلة

مرخص جلميع املشروبات الروحية مع أطيب َنَفس أركيلة

املطعم يتسع لـ 160 شخصا
نؤمن الطلبيات لكافة املناسبات خارج املطعم

إسهروا كل يوم سبت مع مطرب املغرتبني ربيع السكماني والفنان 
القدير بديع مظلوم

 Mt. Alexander 561نفتح  أيام يف األسبوع
Rd. Moonee Ponds 

3031
T: 93700997

M; 0418114435
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