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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

عاصفة ترشيح فرجنية يف الغرف الصامتة

عون لن ينسحب والكتائب تثري »الضمانات«
عم  الذي  الصمت  رسم 
خمتلف االوساط والكواليس 
االول  امس  السياسية 
طبيعة  عن  معربة  صورة 
واحلسابات  املراجعات 
اليت  الدقيقة  السياسية 
جتريها كل القوى الداخلية 
التسوية  مشروع  شأن  يف 
رئيس  عربه  تقدم  الذي 
النائب  املردة«  »تيار 
سليمان فرجنية اىل مصاف 
املرشح »املتقدم« لرئاسة 

اجلمهورية.

ومل يكن ادل على اخضاع 
للمشاورات  التطور  هذا 
من  البعيدة  واالتصاالت 
اختاذ  وجتنب  االضواء 
املتسرعة  العلنية  املواقف 

»كتلة  جتاهل  من  منه، 
يف  للمقاومة«  الوفاء 
بيانها السياسي االسبوعي 

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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األجواء السورية حتت مظلة 
الصواريخ الروسية

حتّدث علي سعيدي، ممثل 
علي  إيران  يف  املرشد 
»احلرس  لدى  خامنئي 
حدود  متّدد  عن  الثوري«، 
األبيض  »البحر  إىل  بالده 
املندب«،  وباب  املتوسط 

مستشاري  أبرز  اعترب  فيما 
القدس«  »فيلق  قائد 
التابع لـ »احلرس« اجلنرال 
إنتاج  أن  قاسم سليماني، 
سالح نووي هو »أبسط من 
صنع نظارتني مشسيتني«، 

إيران ترى يف انسحاب األمريكيني تقويضاً ألحالم »العثمانيني« اجلدد

اعلنت موسكو امس االول 
العسكري  وجودها  تعزيز 
منظومة  ونشر  وبرًا  حبرًا 
 »400  - »اس  صواريخ 
»قلق«  أثار  الذي  األمر 
يغري  باعتباره  واشنطن 
الشرق  يف  القوى  ميزان 
األوسط، اضافة اىل اختاذ 
اقتصادية  اجراءات  روسيا 
ضد تركيا، يف وقت اتهم 
رجب  الرتكي  الرئيس 
بـ  روسيا  اردوغان  طيب 

السوري  النظام  »دعم 
بداًل من  املعارضة  وضرب 
موسكو  وطالب  داعش«، 
خرق  عن  »االعتذار«  بـ 
اجملال  قاذفاتها  احدى 

الرتكي.
اخلارجية  وزير  وأكد 
اجلبري  عادل  السعودي 
أمس أن »اخليار العسكري 
قائمًا  زال  ما  سورية  يف 
وأن دعم اململكة للمعارضة 

الرئيس سالم يرأس أمس االول اجتماع اللجنة الوزارية املكلفة شؤون الالجئني السوريني يف السرايا. )داالتي ونهرا(
أمس االول أي اشارة اىل 
فرجنية  ترشيح  موضوع 
سعد  الرئيس  لقائه  او 

كما  باريس،  يف  احلريري 
ان إرجاء االجتماع الذي كان 
مقررا أمس االول لـ«اللقاء 
برئاسة  الدميوقراطي« 
بدا  جنبالط  وليد  النائب 
انعكاسا لرتيث جنبالط يف 

ورأى أن »انسحاب القوات 
املنطقة«  من  األمريكية 
سيقضي على »أحالم إعادة 

اإلمرباطورية العثمانية«. 
لقاء  بأن  سعيدي  وذّكر 
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طائرة روسية عمالقة تُفرغ شحنة صواريخ يف قاعدة »حميميم« يف 
الالذقية )روسيا اليوم(

الروسي  الرئيس  أكد 
لنظريه  بوتني  فالدميري 
هوالند  فرنسوا  الفرنسي 
لتعاون  بالده  استعداد 
حملاربة  فرنسا  مع  وثيق 
بعد  »داعش«  تنظيم 
باريس  اعتداءات  تبنيه 
يف 13 الشهر اجلاري اليت 

أسفرت عن 130 قتياًل.
وقال بوتني هلوالند خالل 
الكرملني  يف  لقائهما 
أمس االول، إن »األعمال 
البلدين  جترب  اإلرهابية 
على توحيد جهودهما ضد 
عدو مشرتك«، فيما شدد 
»ضرورة  على  هوالند 
واسع«  ائتالف  تشكيل 
تباين  رغم  اإلرهاب، 
 - الروسية  املواقف  يف 

األمريكية بشأن سورية.
يف غضون ذلك، خفضت 

بوتني مستعد 
لتعاون وثيق مع 

فرنسا ضد »عدو 
مشرتك«
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اعــالن
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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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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

P: 9832 0000  (APCO)

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
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لبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
امس  ظهر  قبل  سالم  متام 
السراي  يف  اخلميس  االول 
الوزارية  للجنة  إجتماعا  الكبري 
الالجئني  شؤون  متابعة  املكلفة 
الوزراء  حضور  يف  السوريني، 
 ، املشنوق  نهاد  باسيل،  جربان 

رشيد درباس وسجعان قزي.
وقال درباس: »حبثت اللجنة يف 
أمور عدة أهمها التأكيد على أن 
اللجوء السوري هو جلوء موقت، 
دائما  هو  الدؤوب  العمل  وان 
ال  سوريا  ان  فكرة  تثبيت  على 
تستطيع ان تستغين عن أبنائها 
و ان دول اجلوار ال تستطيع أن 

تكون مقرا للجوئهم«.
املقاربات  حبثنا يف  »كما  تابع: 
السوري  اللجوء  جتاه  الدولية 
وضرورة تغيري الوسائل املتبعة 
من اإلغاثة اىل تدعيم اجملتمعات 
أفضل  ظروف  وتهيئة  املضيفة 
حتت  يتمكنوا  كي  للسوريني 
احمللية السيما  القوانني  سقوف 
تأمني  من  اللبناني  القانون 
أيضا  هناك  وكان  معيشتهم، 
للبنان  الدولي  الدعم  ان  تأكيد 
ألن  كرما  أكثر  يكون  ان  جيب 
إلجتماعات  وفقا  مقررا  كان  ما 
الكويت مل تصل منه حتى نسبة 
النصف . هناك توجه لدى اللجنة 
متطورة  جديدة  خططا  ننتج  لكي 
إلدارة  املاضية  السنة  عن 
املقررة  املبالغ  نرفع  األزمة كي 
ايضا  املقررة  والنسبة  للبنان 
حبثنا  اللبناني،  اجملتمع  لصمود 

 سالم عرض مع مقبل االوضاع العامة وترأس اجتماع جلنة متابعة 
شؤون الالجئني السوريني
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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

والرتبية  األطفال  موضوع  يف 
الصحية  والشروط  والتغذية 
وما يتعرض له اجملتمع اللبناني 
بناه  إستهالك  باجتاه  عبء  من 
للسوريني  الضخم  العدد  جراء 
بصورة  سيستمر  العمل  وهذا 
دورية ألن اللجنة مل جتتمع منذ 
هذا  سنجدد  اليوم  وحنن  مدة 

النشاط«.
مقبل

نائب  سالم  الرئيس  والتقى 
الدفاع  وزير  احلكومة  رئيس 
وتناول  مقبل،  مسري  الوطين 
البحث األوضاع والتطورات على 

الساحة الداخلية.
مطرجي

رئيس  سالم  الرئيس  واستقبل 
الدفاع عن بريوت صائب  هيئة 
مع  قال:«حبثنا  الذي  مطرجي 
قضايا  سالم  الرئيس  دولة 
بريوتية وخدماتية ملحة، وتطرق 
اإلقليمية  اللحظة  اىل  البحث 

واملؤاتية  الساحنة  والدولية 
ويف  الداخلية،  امللفات  حلسم 
مقدمها إنتخاب رئيس للجمهورية 

يف أسرع وقت ممكن«.
خريا  »استبشرنا  وتابع: 
على  تطرح  اليت  باملبادرات 
الساحة احمللية ونأمل أن تنعكس 
قصر  خط  على  واضحا  إنفراجا 
بعبدا، وهو ما ترجم يف اللقاءات 
الوطنية اليت عقدت خالل األيام 
القليلة املاضية يف باريس بني 
الرئيس سعد احلريري وقيادات 
واليت  األول  الصف  من  وطنية 
كان أبرزها لقاء الزعيم الشمالي 
سليمان فرجنيه، الذي نرى فيه 
خالهلا  من  ميكن  مجة  مؤهالت 
اإلستفادة من موقعه الوطين«.

وختم: »حنن مطمئنون اىل وجود 
هذه  يف  سالم  متام  الرئيس 
الظروف الدقيقة، وهو يدير كل 
من  قدر  بأكرب  املعطيات  هذه 

احلكمة والصرب والكفاءة«.

سالم مستقبال مقبل يف السراي

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

رعد وحضور أعضائها.
أنه  بيان  يف  الكتلة  وأعلنت 
»جرى التوقف بداية عند مناسبة 
عربتها  »اليت  االستقالل  عيد 
البالد للعام الثاني على التوالي، 
مثقلة حبالة االهرتاء اليت أصابت 
مؤسساتها  وعطلت  الدولة  بنية 
االنقسام  وفاقمت  الدستورية 
يستولد  برح  ما  الذي  السياسي 
عن  والعجز  الرتدي  من  املزيد 
مقاربة احللول لألزمات املتصاعدة 

يف خمتلف اجملاالت«.
»للهجمة  الكتلة  وعرضت 
تطال  اليت  التكفريية  االرهابية 
فيها  ورأت  مجعاء«،  االنسانية 
»مدعاة إىل امجاع دولي انساني 
التكفريي  اخلط  استئصال  على 
بناه  اىل  الفكرية  جذوره  من 
االجرامية،  وامكاناته  التنظيمية 
لألزمة  واستدعاء ملقاربة خمتلفة 
السورية تقوم على تقديم أولوية 
أجل  من  االرهاب  على  القضاء 
متكني الشعب السوري من تقرير 
االعتداءات  عن  مبعزل  مصريه 

التكفريية«.
»احلوار  أن  الكتلة  واعتربت 
أو  يتخلله  وما  املنعقد،  الوطين 
ومبادرات،  نقاشات  من  يواكبه 
ال يزال يشكل املعرب املتاح راهنا 
وحتريك  الدولة  تركيب  إلعادة 
ونظم  الدستورية  مؤسساتها 
احلياة السياسية والعامة جمددا، 
العام  الوطين  الشعور  واحياء 

باالستقالل احلقيقي للبالد«.
الكتلة  عرضت  ذلك،  بعد 
الروسية  الطائرة  اسقاط  لعملية 
االجواء  ظل  »يف  وتداعياتها 
اليت  واالستثنائية  احلساسة 

حتيط باألزمة السورية«.
اللبناني  للشأنني  نقاش  وبعد 
اىل  الكتلة  خلصت  واالقليمي، 

ما يلي:
الذين  كل  الكتلة  تشكر   -1«
تضامنوا مع أهلنا اثر التفجريين 
االرهابيني يف برج الرباجنة، وكل 
االرهابي  العمل  أدانوا  الذين 
الشهداء  ذوي  مع  وتعاطفوا 
مراسم  يف  وشاركوا  واجلرحى، 
العزاء وتفقدوا املصابني، وحتيي 
ومؤسسات  شخصيات  وقفتهم، 
ومقامات دينية وسياسية لبنانية 
وأحزابا  وعربية،  وفلسطينية 
كما  ودوال،  ومنظمات  وقوى، 
عرب  اليت  اخلاصة  االلتفاتة  حتيي 
عنها سعادة السفري البابوي يف 
لبنان املونسنيور غربيال كاتشيا 
خالل زيارته التفقدية للجرحى يف 
راعي  مع  الضاحية  مستشفيات 
سيادة  املارونية  بريوت  أبرشية 
وكذلك  مطر...  بولس  املطران 
اجلهود اليت بذلتها القوى األمنية 
برج  بلدية  وكذلك  والعسكرية 
الضاحية  بلديات  واحتاد  الرباجنة 
واالطباء واملستشفيات واهليئات 
الصحية والرعائية والدفاع املدني 
من  وكل  لإلغاثة  العليا  واهليئة 
ساهم يف بلسمة اجلراح وختفيف 

املعاناة.
وتدعو الكتلة كل شعبنا اللبناني 
اىل املزيد من اليقظة والتعاون 
املقام  وعلو  الرمحة  اهلل  وتسأل 

 الوفاء للمقاومة: ملواصلة احلوارات وتشكيل سلة سياسية شاملة ال 
تقبل اجتزاء أو اهماال
للشهداء والشفاء والعافية لكل 

اجلرحى واملصابني.
الكبري  اعتزازها  الكتلة  وتسجل 
الوعي  على  املقاوم  جبمهورنا 
مع  املتماهي  النبيل  واملوقف 
يف  اهلل،  حزب  قيادة  موقف 
الوطنية  الوحدة  على  التأكيد 
الفتنة  اىل  االجنرار  ورفض 
املذهبية أو اللبنانية الفلسطينية 
واحلرص  السورية،  اللبنانية  أو 
العدو  حنو  البوصلة  توجيه  على 
واعوانه  اسرائيل  احلقيقي 
التكفرييني كخطر جيب مواجهته 
وعدم الوقوع يف حبائل مشاريعه 

الفتنوية.
أهلنا  تشارك  اذ  الكتلة  وان 
العقاب  بإنزال  فرحتهم  االحباء 
االهلي بأحد اجملرمني الذين نقلوا 
االنتحاريني اللذين اقرتفا االعتداء 
االرهابي يف برج الرباجنة، فإنها 
اىل  والشكر  بالتحية  تتوجه 
االسالمية  املقاومة  جماهدي 
الذين  السوري  اجليش  وأبطال 
الباسلة  أيديهم  على  اهلل  كتب 

معاقبة االرهابيني.
2- ان احلرص على اجناز التفاهم 
بني خمتلف القوى السياسية يف 
وأهمية  ضرورة  يؤكد  لبنان، 
تنعقد  اليت  احلوارات  مواصلة 
الرئيس نبيه بري،  برعاية دولة 
وتعزز اآلمال املرجوة عرب إنضاج 
واملقرتحات  االفكار  من  العديد 
األعمال  جدول  ببنود  املتصلة 
سلة  تشكل  واليت  املقرر، 
سياسية شاملة ومتكاملة ال تقبل 

اجتزاء أو اهماال ألي منها.
مواقف  صدقية  معيار  إن   -3
األطراف املعنيني باالزمة السورية 
هلا،  احللول  اجياد  يف  وجديتهم 
بأولوية  العملي  التزامهم  هو 
مكافحة االرهاب التكفريي الذي 
شعوب  على  خطرا  يشكل  بات 

ودول املنطقة والعامل.
اذ  للمقاومة  الوفاء  كتلة  وان 
الفعال  دورها  لروسيا  تقدر 
واجلاد ضد االرهاب وفصائله يف 
سوريا، فإنها ترى أن استهداف 

الروسية تصرف  للطائرة  تركيا 
تشجيع  اىل  ويؤدي  مربر  غري 
وتدعو  االرهابية،  اجملموعات 
الدول  مجيع  تعاون  اىل  الكتلة 
التكفريي  االرهاب  ملواجهة 
شعوب  أضراره  تطال  الذي 

العامل بأسره.
اجالل  وقفة  الكتلة  تقف   -4
الفلسطيين  شعبنا  أمام  واكبار 
وفتياته  بفتيانه  يضحي  الذي 
ارادته  عن  تعبريا  بسخاء 
االحتالل  مقاومة  سبيل  انتهاج 
تتقدم  اذ  وهي  الصهيوني. 
الشهداء  ألولياء  التربيك  بآيات 
امداد  اىل  االمة  تدعو  االعزاء، 
بإمكانات  املقاوم  الشعب  هذا 
وكما  نوعا  تصعد  اليت  القوة 

اجنازاته املقاومة املرتاكمة.
أصدره  الذي  القرار  ان   -5
مؤخرا  األمريكي  الكونغرس 
تستهدف  بنودا  واملتضمن 
ومؤسساته  ومؤيديه  اهلل  حزب 
االعالمية، هو اعتداء سافر على 
لبنان وانتهاك فاضح لسيادتنا 
الوطنية، فضال عن كونه جتاوزا 
والعالقات  القانون  معايري  لكل 

الدولية.
تدين  للمقاومة  الوفاء  كتلة  ان 
فيه  وترى  بشدة،  القرار  هذا 
استكباريه  نزعة  عن  تعبريا 
للتسلط والوصاية وتبنيا منحازا 
العدو  وأكاذيب  الفرتاءات 
متعمدا  وتزويرا  االسرائيلي 
يثين  ولن  واملفاهيم،  للحقائق 
نهجها  مواصلة  عن  املقاومة 
ومبادئها  بقيمها  والتمسك 
ودعم  وطنها  عن  والدفاع 
والعدل  احلق  قضايا  ومساندة 
املستضعفة  للشعوب  واحلرية 

يف العامل.
السعودية  استهداف  أن  كما 
هو  مماثل  بقرار  اهلل  حزب 
لإلمالءات  سريعة  استجابة 
القرار  أن هذا  االمريكية خاصة 
سبق  عما  مكررة  نسخة  هو 
لإلدارة االمريكية أن أعلنته من 

اجراءات«. 

»اللقاء  رئيس  استقبل 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
بكليمنصو،  دارته  يف  جنبالط 
برملانيا  االول وفدا  امس  مساء 

 جنبالط عرض األوضاع مع الوفد الربملاني الربيطاني

مايكل  النائب  ضم:  بريطانيا، 
يامسني  والنائبة  غايبس 
قريشي، وعرض معهما التطورات 

السياسية الراهنة. 

إستقبل قائد اجليش العماد جان 
الريزة  يف  مكتبه  يف  قهوجي 
الوفاء  كتلة  رئيس  اليوم،  ظهر 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة 
ومسؤول جلنة االرتباط والتنسيق 
»حزب اهلل« وفيق  املركزية يف 

قهوجي عرض األوضاع مع رعد وصفا والتقى 
حناس والداعوق

السابقني  الوزيرين  ثم  صفا، 
الداعوق،  ووليد  حناس  نقوال 
العامة  االوضاع  البحث  وتناول 
البالد. يف  الراهنة  والتطورات 
كما استقبل وفدا من رابطة ابناء 
بريوت هنأه يف عيد االستقالل.
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 عرض الرئيس فؤاد السنيورة 
شؤونا  صيدا،  يف  زواره  مع 
امنائية واجتماعية وعامة، فاطلع 
مشروع  يف  العمل  سري  على 
التارخيي  صيدا  متحف  إنشاء 
من كل من استشاري املشروع 
وعلمي«  »خطيب  شركة  مدير 
املهندس مسري اخلطيب، مدير 
املشاريع يف الشركة املهندس 
التنفيذي  واملدير  احلاج،  علي 
للشركة العربية لألعمال املدنية 
املهندس  للمشروع  املنفذة 

حممد الشماع.
وفدا  السنيورة  استقبل  كما 
صيدا  أبرشية  من  مشرتكا 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
األب  تقدمه  صيدا،  وروتاري 
ورئيسة  فرنسيس  جهاد 
النادي منى قطب، واطلع من 
املشرتكة  األنشطة  على  الوفد 
وجلنتا  النادي  بها  يقوم  اليت 
األبرشية  يف  واملرأة  البيئة 
وخالل  احلالي  الشهر  نهاية 
األعياد، ال سيما مسرية  فرتة 
سرطان  ضد  للتوعية  املشي 
امليالدية  واألمسية  الثدي 

السنوية.
واطلع السنيورة من فرنسيس 
للمعرض  التحضريية  واللجنة 
صيدا  يف  الثالث  امليالدي 
سري  على  جتمعنا«،  »األعياد 
وبرنامج  للمعرض  التحضريات 

األنشطة املرافقة.
من مجعية  وفدا  أيضا  والتقى 
وشاطىء«  زيرة  »أصدقاء 
له  قدم  كزبر  كامل  برئاسة 
أعادت  بعدما  للجزيرة  جمسما 
اجلمعية تأهيلها بإشراف بلدية 

صيدا.
السنيورة  استقبل  كذلك، 
يف  الشباب  قطاع  من  وفدا 
اجلنوب  يف  »املستقبل«  تيار 

برئاسة هشام قطب.
واستقبل وفدا من عائلة املدير 
»املستقبل«  جلريدة  العام 

الراحل رفيق النقيب.
من ناحية ثانية، زار السنيورة 
سييت«  »قطب  مؤسسة 
على  حديثا  افتتاحها  ملناسبة 
األوتوسرتاد الشرقي للمدينة، 
وجال يف أقسامها برفقة صاحب 

املؤسسة سامي القطب.

 السنيورة تابع سري العمل مبتحف صيدا 
والتقى وفد أبرشية صيدا وروتاري

يتشرف جملس والية نيو ساوث ويلز، اجلامعة اللبنانّية الثقافّية 
يف العامل بدعوة أعضاء اهليئة العاّمة الكرام حلضور جلسة إجتماع 
احلادية  الساعة  متام  عند  إنعقادها  تقّرر  اليت  العمومّية  اجلمعّية 
عشرة من صباح يوم األحد الواقع يف 2015/12/6 ، حيث ستجري 
إنتخابات جملس الوالية للسنتني املقبلتني وذلك يف مقر جملس 

الوالية الكائن على العنوان :

519 King Georges Road, Beverly Hills NSW 2209

جدول أعمال اجللسة: 
كلمة رئيس جملس الوالية

عرض تقارير عمل احلقائب عن السنتني املنصرمتني
عرض ومناقشة التعديالت املقرتحة على النظام الداخلي

اإلنتخابات
لإلستفسار واملراجعة:

الرئيس وسام قّزي 0415120120 
أمني السر بالتكليف باتريك يزبك 0456555555

مسؤول اإلعالم
مجلس والية نيو ساوث ويلز
الجامعة اللبنانيـّة الثقافيـّة يف العالم

جملس والية نيو ساوث ويلز

اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل 

دعـوة الـهيئة الـعاّمة

th

Y

وجه الوفد السويسري املشرتك 
األساقفة  مؤمتر  من  املؤلف 
املطران  برئاسة  الكاثوليك 
واحتاد  بوتشيل،  ماركوس 
الكنائس الربوتستانتية برئاسة 
املطران غوتفريد لوتشر، خالل 
مقر  يف  عقده  صحايف  مؤمتر 
إقامته يف كاثوليكوسية األرمن 
األرثوذكس يف إنطلياس، يف 
ختام زيارته للبنان، نداء بعنوان 
أساس  يف  الدينية  »احلرية 

جمتمع متعدد الثقافات«.
الناطق  مولر  والرت  ووصف 
لبنان  يزور  الذي  الوفد  باسم 
منذ اإلثنني 23 اجلاري، الزيارة 
اجلماعتني  من  »تعبري  بأنها 
يف  الرئيسيتني  املسيحيتني 
مع  تضامنهما  عن  سويسرا 
بلدان  يف  املسيحية  اجلماعات 
وعن  املتأزمة  األوسط  الشرق 
التزامهما الكامل حبرية املعتقد 

الديين وحقوق اإلنسان«.
التقى  »الوفد  أن  اىل  ولفت 
رؤساء  أيام  مخسة  مدى  على 
وغري  املسيحية  الطوائف 
املسيحية، وتسنى له من خالل 
احملادثات اليت أجراها التشديد 
على أنه طاملا أن ال سالم دائم 
األوسط،  الشرق  بلدان  يف 
هدفا  املسيحيون  فسيبقى 

سهال للعنف واإلرهاب«.
املؤلف  »الوفد  أن  اىل  وأشار 
زار  أشخاص،  مثانية  من 
كاثوليكية،  رعاية  مؤسسات 
أرمنية  إجنيلية  مدرسة  ومنها 
أوالدا  تستقبل  بريوت  يف 
الذي  الدعم  بفضل  الجئني 
تقدمه مؤسسة الرعاية »احلركة 
املسيحية يف الشرق«، كما زار 
مدينة زحلة حيث ترافق كنيسة 
الكاثوليك  امللكيني  الروم 
الالجئني  من  عائالت  احمللية 
»إعانة  الرعاية  بفضل مؤسسة 

الكنيسة احملتاجة«.
الوفد  »قلق  عن  مولر  وأعرب 
الجئني  من  تبلغه  ما  حيال 

إلتقاهم، من جتاهل  مسيحيني 
مساعدات اجملتمع الدولي هلم، 
حيث أنهم ال يقيمون يف خيم، 
وال  الالجئني،  سائر  خبالف 
ما  خال  ما  املساعدة  يتلقون 
مؤكدا  الكنائس«،  هلم  تقدمه 
إنسانيا حقيقيا ال  »جمتمعا  أن 
حرية  إحرتام  دون  من  يبنى 
احلرية  وأن  الدينية  املمارسة 
ملستقبل  أساسية  الدينية 
الثقافات،  متعدد  جمتمع  أي 
أوروبا  أو  سويسرا  يف  أكان 
من  بقعة  أي  أو  الشرق،  أو 

العامل«.
الوفد  باسم  الناطق  ودعا 
واملسؤولني  »املؤمنني 
اىل  سويسرا  يف  السياسيني 
إخوتهم  اىل  الدعم  تقديم 
يتعرضون  الذين  الدين  يف 
التضامن  واىل  لالضطهاد 
»املؤمنني  وحض  معهم«، 
والرعايا  السويسريني 
تقديم  على  السويسرية 
الرعائية  للمؤسسات  املساعدة 
والكاثوليكية  الربوتستانتية 
ملناسبة  نفسه  للهدف 

امليالد«.

الوفد السويسري اختتم زيارته للبنان مولر:
ال سالم دائما من دون احرتام احلرية الدينية عرض وزير اخلارجية واملغرتبني 

من  وفد  مع  باسيل  جربان 
»االحتاد من أجل لبنان« برئاسة 
أمينه العام مسعود االشقر أزمة 

النازحني السوريني.
»ان  اللقاء:  بعد  االشقر  قال 
موضوع النازحني السوريني هو 
اىل  حاجة  ويف  موقوتة  قنبلة 
ألن  التنظيم  من  والكثري  احلل 
لبنان حيتمل عبئا كبريا أكرب من 

كل الدول احمليطة به«.
اعوام  ثالثة  »منذ  وأضاف: 
اللبنانية  احلدود  بإقفال  طالبنا 
احلاالت  بإستثناء  السورية   -
حينها  وصفنا  االنسانية، 
والعنصريني،  بالطائفيني 
واليوم وصلنا اىل ما كنا خنشاه 
ان  ونأمل  االصعدة.  كل  على 
يف  قريب  حل  هناك  يكون 

اىل  العودة  يتيح هلؤالء  سوريا 
بلدهم«.

باسيل  الوزير  التقى  ثم 
العمل  »جبهة  قيادة  من  وفدا 
يف  العضو  برئاسة  االسالمي« 
اجلبهة الشيخ غازي حنينة الذي 
االجتماع  »ان  اللقاء  بعد  أوضح 
تطرق اىل اهمية حتصني الواقع 
العواصف  من  ومحايته  اللبناني 
اليت متر يف املنطقة عرب انتخاب 
واستكمال  للجمهورية،  رئيس 
الدستورية،  املواقع  كل 
انتخاب  قانون  على  واالتفاق 
وحيفظ  النسبية  يراعي  عصري 
الصحيح،  التمثيل  الفئات  لكل 
تأليف  على  العمل  اىل  اضافة 
أطياف  كل  فيها  تتمثل  حكومة 
يصبو  ما  كل  لتحقيق  اجملتمع 

اليه املواطن اللبناني«.

باسيل استقبل وفدي االحتاد من أجل لبنان وجبهة العمل االسالمي

الوطين  احلوار  حزب  رئيس  أيد 
املهندس فؤاد خمزومي من باريس 
»االتصاالت واجلهود املبذولة من 
رئيس  انتخاب  إىل  التوصل  أجل 
»هذه  أن  مؤكدا  للجمهورية«، 
يف  برزت  اليت  اإلجيابية  األجواء 
اآلونة األخرية عن إمكان التوصل 
االنتخابات  حول  توافق  إىل 
غاية  يف  أمر  هو  الرئاسية، 
الشلل  أن«  إىل  الفتا  األهمية«، 
الذي ضرب املؤسسات الدستورية 
ال ميكن معاجلته إال بقرارات وطنية 
من خارج االصطفافات السياسية 
االعتبار  يف  تأخذ  جديدة  وبرؤية 
أن األوضاع يف لبنان على خمتلف 
املستويات وال سيما االقتصادية 
مل تعد حتتمل، وأن لبنان بات يف 
معه  يتحول  أن  ميكن  شديد  خطر 

إىل دولة فاشلة«.

خمزومي يؤيد اجلهود املبذولة 
النتخاب رئيس للجمهورية

التغيري  »تكتل  عضو  أكد   
خميرب  غسان  النائب  واإلصالح« 
»أن  »الفجر«،  إلذاعة  حديث  يف 
العماد  النائب  التكتل  رئيس 
مع  تفاهم  على  عون  ميشال 
النائب  املردة«  »تيار  رئيس 
مرشحان  بأنهما  فرجنية  سليمان 
معتربا  للرئاسة«،  آذار   8 لفريق 
»أن التفضيل بينهما يعود إليهما 
األمني  هو  بينهما  وثالث  حصرا 
العام ل«حزب اهلل« السيد حسن 

نصراهلل«.
واوضح »أن كتلة فرجنية جزء من 
ينتظر  اجلميع  وان  عون،  تكتل 
للرئاسة  فرجنية  ترشيح  انتقال 
»بأن  متوقعا  رمسي«،  طرح  إىل 
أن حيصل يف  ميكن  اتفاق  هكذا 
حال وصل إىل اجلدية املطلوبة«.

سعد  بالرئيس  »الثقة  أن  وأكد 
احلريري أوعدمها مرتبطة بتفاصيل 
التسوية«،  حول  الدائر  احلوار 
من  السابقة  املواقف  »أن  معتربا 
كانت  احلريري  مع  التسويات 
الوطين  التيار  أعضاء  لبعض 
عن  ختتلف  مراحل  ويف  احلر 
»أن  إىل  الفتا  احلالية«،  املرحلة 
هنا  من  الصادرة  التصرحيات 
اهلل«  »حزب  من  السيما  وهناك 
للعماد  األخرية  الكلمة  عودة  حول 
الواحد  الفريق  لتطمني  هي  عون 
جدية«،  تبدو  مباحثات  ولتغطية 
ومؤكدا »أن موقف عون هو موقف 

املرتقب«.

املعايري  »أن  على  شدد  كما 
على  بكركي  اليت مت وضعها يف 
لدى  تتوفر  الرئاسي  املرشح 
وإن  األربعة  املسيحيني  األقطاب 
اىل  مشريا  متفاوتة«،  بنسب 
املطلوب  املستوى  لفرجنية  »أن 
الذي ال ميكن إنكاره من التمثيل 
»أن  معتربا  الصحيح«،  املسيحي 
األطراف  تقبل  يف  تبقى  املسألة 

اآلخرين هلذا الرتشيح«.
التغيري  »تكتل  »أن  وأكد 
مع  خبطوة  يرد  لن  واإلصالح« 
القوات اللبنانية وكأن هناك عداء 
»إىل  مشريا  األقطاب«،  بني  ما 
النهاية  يف  ستخضع  األمور  أن 

للتوافق«.
ورأى خميرب أن »أي وسيلة إلعادة 
إذا  بها  مرحب  السلطة  تكوين 
أو  أوال  اجلمهورية  رئاسة  كانت 
قانون االنتخاب«، مشريا إىل »أن 
النهاية  يف  تعين  السلة  تسوية 
اجلميع«،  من  تنازالت  تقديم 
مستبعدا »أن تصل األمور إىل حد 
انفراط عقد قوى 8 آذار«، ومؤكدا 
على  تلتقي  القوى  هذه  »أن 
بالضرورة  وليس  اسرتاتيجيات 

على مواقف تفصيلية«.

خميرب :عون متفاهم مع فرجنية بأنهما مرشحان لفريق 8 آذار للرئاسة
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 أعرب الرئيس العماد ميشال 
مع  مفصل  حوار  يف  سليمان 
وكالة األنباء اإليرانية »إرنا«، 
ل«الوضع  اطمئنانه  عن 
الرغم  على  لبنان،  األمين يف 
»ان  جازما  التفجريات«،  من 
اإلرهاب »ال يستطيع أن يقيم 
إمارات أو قواعد على األراضي 
اللبنانية، فهم مرفوضون من 
لبنان،  يف  البيئات  معظم 
السنية  البيئة  وخصوصا 
يسهل  ما  وهذا  املعتدلة، 
القبض  وإلقاء  انكشافهم 

عليهم وتفكيك شبكاتهم«.
عما  سليمان  الرئيس  وحتدث 
يسميه »التماسك الوطين ضد 
دور  وعن  لبنان  اإلرهاب يف 
األجهزة  تؤديه  ومهم  عظيم 
هؤالء  تعقب  يف  األمنية 
خالياهم«،مطالبا  وتفكيك 
جملس  اىل  ب«التوجه 
رئيس«،  النتخاب  النواب 
انتخاب  ب«جتربة  مستشهدا 
يف  فرجنية  سليمان  الرئيس 
املاضي  القرن  سبعينيات 
واحد«،  صوت  بفارق  وفوزه 
الفراغ  إنهاء  »ضرورة  مؤكدا 
وإلغاء هذا الوضع الشاذ ألنه 
يؤسس ألزمات عديدة، أبرزها 
النيابي  للمجلس  التمديد 

واألزمة الرئاسية«.
سليمان  الرئيس  ورحب 
مببادرة األمني العام ل«حزب 
اهلل«اليت أطلقها مؤخرا بهدف 
الوصول اىل تسوية سياسية 
شاملة يف لبنان، وقال :«ان 
أن  جيب  كان  املبادرة  هذه 
يتم  حتى  زمن  منذ  حتصل 
يبقى  األهم  لكن  األمور،  حل 

انتخاب رئيس للجمهورية«.
املبادرة  »ان  سليمان  ورأى 
تتطلب إجابة عن أسئلة عديدة 
قانون  إجناز  كيفية  حول 
تشكيل  وكيفية  اإلنتخاب 
مبدأ؟  أي  ووفق  احلكومة 
يف  املبادىء  على  واإلتفاق 
موضوع انتخاب الرئيس،معربا 
املبادرة  ب«أن  اعتقاده  عن 
باجتاه  إجيابيا  جوا  ستخلق 

احلل«.
تكتل  رئيس  سليمان  ومحل 
النائب  واالصالح  التغيري 
و«حزب  عون  ميشال  العماد 
انتخاب  عدم  مسؤولية  اهلل« 
»ألنهما  للجمهورية  رئيس 
جلسات  حضور  يرفضون 
اإلنتخاب ما مينع توفر النصاب 
جلسات  ومقاطعة  املطلوب، 
يتعارض  الرئيس  انتخاب 
الدستورية  الواجبات  مع 

والدميوقراطية«.
واذ مل ينف سليمان »االختالف 
»أن  متنى  اهلل««،  »حزب  مع 
معتربا  جيدة«،  العالقة  تكون 
»ان اإلختالف حول إعالن بعبدا 
ازدادت  العالقة  السبب،  هو 
سوءا بعد رفض »حزب اهلل« 
البيان  يف  اإلعالن  إدراج 

الوزاري«.
بعبدا  »إعالن  سليمان  واعترب 
سياسة  اعتماد  يتضمن  الذي 
الكبري  اإلجناز  مبثابة  التحييد 
له يف ختام واليته الرئاسية، 
حال  يف  انه  يعترب  والذي 
حتييد  يضمن  فإنه  تنفيذه 
احملاور  صراعات  عن  لبنان 
أمله  عن  معربا  اخلارجية«، 
السيد  مبادرة  تتوج  ب«أن 
اهلل«  »حزب  بعودة  نصراهلل 

من سوريا.
سبب  عن  سؤال  على  وردا 
»حزب اهلل« يف  تواجد  اعتبار 
ان  حني  يف  مرفوضا  سوريا 
هناك سياسة عاملية واخنراطا 
أجاب  دوليا يف هذه احلرب؟ 
اهلل«  »حزب  »ان  سليمان: 
السوري،  النظام  لدعم  ذهب 
فجاءت  األخرى  الدول  أما 

لتحارب داعش.
على  سليمان  وأصر 
املقاومة  مشاركة  القول:«ان 
يضر  اإلرهاب  مواجهة  يف 
بلبنان«، إال انه رفض مقولة 
هي  املشاركة  هذه  »ان 
اإلرهابي  اإلستهداف  سبب 
للبنان«، معرتفا »ان اإلرهاب 
بأن  قناعة  على  لكنه  موجود 
إعالن  وإن  كبريا  ليس  حجمه 
من  اإلرهاب  ليمنع  جاء  بعبدا 
اللبناني  اجليش  وان  التمدد، 
لديه أوامر بضرب اإلرهاب«، 
كان  عندما  بتجربته  مذكرا 
ومواجهته  للجيش  قائدا 
يف  التكفريية  للجماعات 
وكيف  البارد،  ونهر  الضنية 
يزال مهددا يف حياته  انه ال 
على  له  عقابا  هؤالء  قبل  من 

موقفه«.
وفضل سليمان »اإلتكال على 
مواجهة  يف  الدولية  اجلهود 
ان  اىل  مشريا  اإلرهاب«، 
جديني  ليكونوا  الوقت  حان 
املتحدة«،  األمم  مظلة  حتت 
تنظيم  املطلوب  »ان  معتربا 
أساسها  مشرتكة  جيوش 
حتى  داعش  لتحارب  عربي 
اقتالعها من أساسها«، معربا 
روسيا«،  »موقف  تفهمه  عن 
حماربة  ضرورة  على  مشددا 
تنظيم »داعش« الذي يشكل 

عدوا للحضارة.
وذكر »ان موقفه منذ البداية 
السورية  االزمة  حل  كان 
أطرافا  أبلغ  وانه  سياسيا 
دولية رأيه القاضي بأن يبقى 
السلطة  يف  األسد  الرئيس 
وان  واليته  انتهاء  حني  اىل 
اإلنتخابات هي الكفيلة حبسم 
تداول  »ان  معتربا  احللول«، 
هذه  يف  ضرورة  السلطة 
املنطقة ويف كل بلدانها ممن 

دون استثناء«.
خالل  يف  سليمان  واستشهد 
اجلمهورية  بتجربة  احلوار 
هذا  يف  اإليرانية  اإلسالمية 
بالقيادة  مشيدا  اجملال، 
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الرئيس  واصفا  اإليرانية، 
احلوار  رجل  ب«أنه  روحاني 
بدليل  واملنطق،  واحلكمة 
اإلتفاق  إجناز  استطاع  انه 
»ضرورة  مؤكدا  النووي«، 
احلوار بني طهران والرياض، 
فال ميكن أن نكون دوال جماورة 
تربطنا عقائد مشرتكة وثقافة 
اىل  نلجأ  وال  وأديان مساوية 
واضعا  خالفاتنا«،  احلوار حلل 
التوترات  إطار  »يف  اخلالفات 
ما  سرعان  اليت  املرحلية 
الشروع  عند  مفاعيلها  تنتهي 
مقلال  الطرفني«،  باحلوار بني 
من أهمية وقيمة »من حياول 
العدو  خانة  يف  إيران  وضع 
»ان  معتربا  العربي«،  للعامل 
هذا الكالم انفعالي وال أسس 

له لدى الشعوب العربية«.
إيران  سليمان  ووصف 
يف  والكبري  املهم  ب«البلد 
املنطقة«، ورأى انه »جيب أن 
أساسيا  دورا  طهران  تلعب 
يف  األوضاع  استقرار  يف 

الشرق األوسط«.
العالقات  بتطوير  رحب  واذ 
اىل  لفت  اللبنانية،  اإليرانية 
اجلمهورية  اىل  االربع  زياراته 
اعترب  اإليرانية،  اإلسالمية 
اإلقتصادية  اإلتفاقات  »ان 
البلدين  بني  وقعت  اليت 
للبنان  مفيدة  ذخرية  ستكون 
مع  خاصة  املستقبل،  يف 
الدولية  العقوبات  إلغاء 
االسالمية  اجلمهورية  عن 
عرض  »أي  نافيا  اإليرانية«، 
اجليش  لتسليح  إيران  قدمته 

اللبناني«.
السعودية  للهبة  وبالنسبة 
للجيش اللبناني، ابدى سليمان 
على  مصريها  حول  اطمئنانا 
الرغم من تأخر الدفع، واضعا 
اإلجراءات  خانة  يف  »التأخري 
الطبيعية«،  اللوجستية 
اهلبة حتتاج  »ان هذه  مضيفا 
اللبناني  اجليش  وان  لوقت، 
يساهم  ما  جديدا  يريد سالحا 
األسلحة  تسليم  تأخري  يف 
السفري  »ان  معلنا  املطلوبة، 

يقول  بريوت  يف  السعودي 
والرئيس  ماشية  اهلبة  ان 
األمر  هذا  يؤكد  الفرنسي 
اهلبة  ان  اعتبار  على  ايضا 
األسلحة  وصول  على  تنص 

من فرنسا حصرا«.

نص الحوار مع سليمان
س: ما هو تقييمكم لألوضاع 
لبنان  واألمنية يف  السياسية 
خاصة بعد عودة موجة اهلجمات 

اإلرهابية؟
موضوع  ان  شك  »ال  ج: 
موضوعا  أصبح  اإلرهاب 
خيص  موضوعا  وليس  عامليا 
لبنان أو أي دولة، بل أصبح 
لناحية  عاملية،  صيغة  له 
السؤال  لكن  أعماله،  انتشار 
إرساء  يستطيع  اإلرهاب  هل 
واليات  أو  قواعد  أو  إمارات 
إسالمية داعية؟ ال، يف لبنان 
يستطيع،  ولن  يستطيع  ال 
وباستطاعته أن ينفذ عمليات 
اإلنتحارية،  سيما  ال  تفجري، 
مقدورهم  يف  ليس  ولكن 
أي  يف  داعش  نظام  إرساء 

منطقة لبنانية، ال«.
هناك  أن  نسمع  دائما  س: 

اعتقاالت يف لبنان؟
انهم  أقول  السبب  »هلذا  ج: 
لن يقدروا، ألنهم منكشفون، 
بيئة  يوجد  ال  انه  وتبني 
حقيقية حاضنة هلم يف لبنان، 
معظم  من  مرفوضون  فهم 
طبعا  لبنان،  يف  البيئات 
السنية  غري  البيئة  وأكيد يف 
البيئة  ويف  مرفوضون، 
هي  واليت  املعتدلة  السنية 
األكثرية أيضا هم مرفوضون، 
اىل  يتسللوا  أن  املمكن  من 
بعض األماكن وينشئون خلية 
أو موطىء قدم كما فعلوا يف 
األشرفية - بريوت، من خالل 
بعض  وترتيب  استئجار شقة 
بالتأكيد  لكن  فيها،  األمور 
بيئة  هلم  ليس  األشرفية  يف 
يسهل  ما  وهذا  حاضنة، 
القبض  وإلقاء  انكشافهم 

عليهم وتفكيك شبكاتهم«.

س: هل أنتم مرتاحون للوضع 
األمين يف لبنان؟

مرتاحا  العامل  يف  أحد  ج:«ال 
حنن  ال  األمنية،  الناحية  من 
وال  سوريا  وال  فرنسا  وال 
روسيا،  وال  إيران  وال  مصر 
وتورطه  انشغاله  واحد  وكل 
عن  خمتلفا  يكون  ان  ميكن 
من  مرتاحني  لسنا  اآلخر، 
مرتاحون  لكننا  الناحية،  هذه 
ضد  الوطين  التماسك  لناحية 
هذا اإلرهاب، وهذا يعين ان 
مقبول  غري  الداعشي  النظام 
أن  ممكن  لكن  لبنان،  يف 
هنا  التفجريات  بعض  نشهد 
أو هناك من خالل وضع عبوة 
لكن  هناك،  انتحاري  أو  هنا 
بدور  تقوم  األمنية  األجهزة 
مهم وعظيم يف تعقب هؤالء 

وتفكيك خالياهم«.
أكثر  منذ  لبنان  يشهد  س: 
من 500 يوم شغورا يف موقع 
واحلكومة  اجلمهورية،  رئاسة 
واملؤسسات  النواب  وجملس 
ما  معطلة،  شبه  الدستورية 

رأيكم بهذا الواقع؟
ج:«ارى ان القوانني والدساتري 
هي يف حد ذاتها جتد احللول 
وإذا طبقنا الدستور والقانون 
بشكل صحيح وسليم ال يبقى 
لو  انه  يعين  تعطيل،  هناك 
نزلنا  كنا  الدستور  طبقنا 
وانتخبنا  النيابي  اجمللس  اىل 

رئيسا«.
اىل  انها  أعلنت  روسيا  سل: 

جانب النظام؟
موقف  »أناأتفهم  أجاب: 
روسيا اليت تدافع عن نفسها، 
فقد أتى اربعة آالف مقاتل من 
اىل  ليحاربوا  القوقاز  مشال 

جانب داعش.
س: إيران وروسيا أعلنا انهما 
السوري،  الشعب  خيار  مع 
بأنها  فيينا  إيران يف  وقالت 
السوري،  الشعب  خيار  مع 
تقول حنن  الدول  بعض  لكن 

خنتار عن الشعب السوري؟
الدميوقراطية  »األنظمة  ج: 
تداول  داخلها  يف  تتضمن 

تعمل  الدول  كل  السلطة، 
واحد  ممنوع  للسلطة،  حدا 
سنة،  كذا  السلطة  يف  يبقى 
والنظام  حتددها،  األنظمة 
يتجاهل  عندما  الدميوقراطي 
يتحكم  صار  السلطة  تداول 
مانع  ال  أنا  وبآلياته،  بالنظام 
اإلنتخابات  إجراء  من  عندي 
بشرط أن تكون انتخابات حرة 
سياق  يف  املناطق،  كل  يف 
السلطة  تداول  الدميوقراطية، 

هو أمر ضروري جدا.
تريد  اليت  الدول  بعض  س: 
تغيري النظام يف سوريا ليس 

هلا نظام دميوقراطي؟
يعترب  السوري  »النظام  ج: 
هذه  دميوقراطيا،  نظاما 
تؤمن  ان  جيب  الدميوقراطية 
لبنان  يف  السلطة،  بتداول 
الواليات  يف  واحدة،  والية 
واليتني،  يعتمدون  املتحدة 
نظامها،  تقرر  دولة  كل  لذا 
النظام  ان  عن  أتكلم  أنا 
يؤمن  أن  جيب  الدميوقراطي 
هنناك  طبعا  السلطة،  تداول 
يف  عندكم  للسلطة  تداول 
رئيس  يقدر  وال  أيضا  إيران 
أن يبقى يف السلطة دائما«.

س: بعد اهلجمات اإلرهابية يف 
باريس واملواقف اليت صدرت 
من دول العامل خاصة يف قمة 
بأن  اساسها  هل  العشرين، 
أكثر  أصبحت  اإلرهاب  حماربة 

جدية؟
ج: »طبعا، أنا أعتقد انه حان 
حتت  جديني  ليكونوا  الوقت 
ينظموا  املتحدة،  األمم  مظلة 
جيوشا مشرتكة أساسها عربي 
حتى  داعش  تنظيم  وحتارب 

اقتالعه من أساسه«.
يبيع  كيف  داعش  س: 

نفطه؟
أجاب: »هناك تواطؤ، الروس 
هناك  معينة،  وثائق  عرضوا 
وجمموعات  وأطراف  دول 

تتواطأ معهم«.
يأتون  إرهابيون  هناك  س: 
يأتون  كيف  سوريا،  اىل 

برأيكم؟
ج: »هناك تواطؤ، ال أستطيع 
سبق  كيف،  لك  أقول  أن 
انه  الفرنسي  للرئيس  وقلت 
جيب اقتالع داعش وإذا كنتم 
يف  داعش  ببقاء  تفكرون 
بعض األماكن للمساعدة على 
نكتة،  هذه  السوري،  النظام 
أنت حتارب داعش ألنها غلط 
وهي ضد احلضارة واإلنسانية 
الذهاب  أقول  لذلك  والدين، 
داعش  جيلب  مل  سوريا  اىل 
موجودون  هؤالء  لبنان،  اىل 
يف كل مكان، نعم رمبا يكون 
سعر اإلنتحاري السوري أرخص 
من اإلنتحاري اللبناني، هذا ال 
يلغي التفكري بأنهم موجودون 
ببعض البيئات ويف املخيمات 

الرئيسسليمان خالل املقابلة
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التشاوري  »اللقاء  أمل   
احلراك  »ينجح  أن  الصيداوي« 
السياسي الناشط يف البالد يف 
رئاسة  موقع  يف  الشغور  انهاء 
اجلمهورية والتوافق على انتخاب 

رئيس للبالد« .
يف  انعقد  الذي  اللقاء  ودان 
جمدليون  يف  الدوري  اجتماعه 
احلريري  بهية  النائب  من  بدعوة 
برج  يف  االرهابيني  »التفجريين 
بالتعزية  متوجها  الرباجنة«، 
منوها  الشهداء،  اهالي  اىل 
»بالوحدة الوطنية اليت جتلت يف 

مواجهته«.
»للوضع  ارتياحه  اللقاء  وابدى 
وخميماتها«،  صيدا  يف  األمين 
مثنيا على »جهود القوى األمنية 

والعسكرية يف هذا اجملال«.
انه  اللقاء  اثر  احلريري  واكدت 
»كما كان للرئيس سعد احلريري 
جلسة  انعقاد  يف  اساسي  دور 
فيها  اقرت  اليت  النواب  جملس 
مل  فانه  املشاريع،  من  رزمة 
يقصر يوما يف أي حماولة لتقريب 
وجهات النظر بني اللبنانيني حلل 
مشكلة الشغور الرئاسي«، الفتة 
اآلن  احملورية  »النقطة  ان  اىل 
الوزراء  جملس  عمل  تفعيل  هي 
حتى تأخذ هذه املشاريع طريقها 

لتصبح مراسيم تنظيمية«.
مقررات اللقاء

التداول  االجتماع  خالل  جرى 
الساحة  على  املستجدات  يف 
الداخلية سياسيا وامنيا ومعيشيا 
وانعكاسها على املدينة ومنطقتها 
يف  األمين  الوضع  جانب  اىل 

صيدا وخميماتها.
استهل االجتماع بالوقوف دقيقة 
ارواح شهداء  صمت حدادا على 
واستنكر  الرباجنة  برج  تفجريي 
االرهابية«،  »اجلرمية  هذه  اللقاء 
اليت  الوطنية  »بالوحدة  منوها 
جتلت يف مواجهة هذا االعتداء«، 
اهالي  اىل  بالتعزية  ومتوجها 
اللقاء  دان  كما   ، الشهداء 
»العمليات االرهابية املتنقلة حول 
العامل«. واكد ان »االرهاب وقتل 
املدنيني أمر مدان ومرفوض من 

أي جهة اتى« .
عيد  مناسبة  عند  اللقاء  وتوقف 
فابدى  العام  هذا  االستقالل 
املناسبة  هذه  »ملرور  اسفه 
دون  من  الثاني  للعام  الوطنية 
اللقاء  واعرب  للبالد«.  رئيس 
احلراك  ينجح  »أن  يف  امله  عن 
البالد  يف  الناشط  السياسي 
رئاسة  موقع  الشغور يف  بانهاء 
توافق  اىل  والتوصل  اجلمهورية 

على انتخاب رئيس للبالد« .
وشدد اللقاء على اهمية »تفعيل 
عمل املؤسسات وال سيما جملس 
الدولة  شؤون  لتسيري  الوزراء 
ومصاحل الناس خصوصا يف ظل 
واالجتماعية  املعيشية  األزمات 

واالقتصادية يف البالد«.
للوضع  »ارتياحه  اللقاء  وأبدى 
وخميماتها«.  صيدا  يف  األمين 
وأمل يف »استمرار اجواء اهلدوء 
واالستقرار«. مثنيا على »جهود 
يف  والعسكرية  األمنية  القوى 

هذا اجملال«.
البلدية  رئيس  من  اللقاء  واطلع 

 بهية احلريري : سعد احلريري مل يقصر يوما يف 
أي حماولة حلل مشكلة الشغور الرئاسي

حممد السعودي على »تقدم سري 
العمل يف عدد من مشاريعها وال 

سيما البيئية منها« .
وكانت مداخالت لعدد من اعضاء 
القضايا  بعض  تناولت  اللقاء 

الراهنة وطنيا وصيداويا .
الحريري

ويف ختام االجتماع حتدثت النائب 
فقالت:  اللقاء  بإسم  احلريري 
»التشاوري الدوري عقد كالعادة 
ابعادها  بكل  االمور  وطرحت 
واالقليمية.  والوطنية  احمللية 
استهل اللقاء بدقيقة صمت حدادا 
على أرواح الشهداء الذين قضوا 
يف تفجريي برج الرباجنة . وكما 
يف كل لقاء حنن نعترب انه طاملا 
هناك  موجود  الرئاسي  الشغور 
شلل يف كل مؤسسات الدولة، 
االستحقاق  هلذا  ندعو  فدائما 
الذي مر عليه اليوم سنة ونصف 
ظل  يف  خصوصا  الشغور،  من 

التطورات الدامية من حولنا ويف 
هذه  تنجح  ان  ونأمل   ، العامل 
حتاول  اليت  السياسية  احلركة 
ان جتمع اللبنانيني على موضوع 

انتخاب رئيس للجمهورية« .
اضافت: »مت التداول يف وضع 
وخصوصا  ومشاريعها  املدينة 
تبقى  الذي  البيئي  املوضوع 
وقناة  الدباغات  موضوع  منه 
 ، الصحي  للصرف  زيتون  عني 
متويل  لتأمني  حماولة  وهناك 
خالل  وننتظر  املشروعني  هذين 
ان  اهلل  شاء  ان   2016 العام 
تكتمل  وهكذا  جاهزين  يكونا 
كما  . وضع صيدا  املنطقة  كل 
األمنية  القوى  تتابعون احلمد هلل 
بواجباتها  تقوم  والعسكرية 
ووضع املخيم اىل حد ما هادىء 
وان شاء اهلل يبقى دائما ، لكن 
صيدا  ان  نقول  ان  نستطيع  ال 
مدينة معزولة عما جيري حوهلا ، 

بل هي تتأثر خاصة يف املوضوع 
على  جيري  ما  بكل  االقتصادي 
بنفس  وسنكمل  لبنان.  مستوى 
الثوابت ، وعنواننا االساسي هو 
ومؤسسات  الدولة  وبناء  الدولة 
الدولة لن نتنازل عنه وهو احلل 
اليت  املشاكل  لكل  األساسي 
حتدث على مساحة الوطن كله«.

دور  حول  سؤال  على  وردا 
الرئيس سعد احلريري يف احلراك 
موضوع  يف  اجلاري  السياسي 
االستحقاق الرئاسي قالت: »كما 
حمور  هو  احلريري  الرئيس  كان 
يف  جرت  اليت  اجللسة  انعقاد 
ان  نعرف  وكلنا  النواب  جملس 
الرئيس  اجراها  اليت  االتصاالت 
انعقاد  يف  ساعدت  احلريري 
اجللسة اليت اقرت فيها رزمة من 
النقطة احملورية  املشاريع، طبعا 
جملس  عمل  تفعيل  هي  اآلن 
الوزراء حتى تأخذ هذه املشاريع 
طريقها لتصبح مراسيم تنظيمية 
اجلمهورية  لرئاسة  وبالنسبة   .
والرئيس   ، يتابع  الكل  اكيد 
أي  يف  يوما  يقصر  مل  احلريري 
حماولة لتقريب وجهات النظر بني 
الشغور.  مشكلة  حلل  اللبنانيني 
شاء  ان  النجاح  له  نتمنى  وحنن 
اهلل فنحن يهمنا ان يكون هناك 

انتخاب رئيس للجمهورية« .

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
النائب سامي اجلميل يف مقره 
يف بكفيا وزير الصحة وائل ابو 
نائب  اللقاء  فاعور، شارك يف 
سليم  الدكتور  احلزب  رئيس 
الصايغ ومت البحث يف تطورات 

األوضاع السياسية.
بعد  فاعور  ابو  الوزير  وقال 
سامي  النائب  »التقيت  اللقاء: 
اجلميل يف اطار التشاور الدائم 
والذي حنرص عليه بني احلزب 
التقدمي اإلشرتاكي وبني حزب 
هناك  تعلمون  وكما  الكتائب، 
البلد  يف  ما  لتسوية  حماوالت 
السياسية  األزمة  حلل  ونقاش 
نظرنا  وجهة  من  احلاصلة. 
حنن  اشرتاكي  تقدمي  كحزب 
األوضاع  بأن  متاما  مقتنعون 
واإلقتصادية  األمنية  السياسية 
يف  ما  تسوية  حصول  حتتم 
البلد، والنقاش حول حل األزمة 
السياسية احلاصلة. ومن وجهة 
اشرتاكي  تقدمي  كحزب  نظرنا 
حنن مقتنعون متام اإلقتناع بان 
واألمنية  السياسية  األوضاع 
حصول  حتتم  واإلقتصادية 
اخلبايا  وكل  عناوينها  تسوية، 
هي  فيها  توجد  ان  ميكن  اليت 
القوى  بني  نقاش  حمور  اليوم 
نستطيع  ما  لكن  السياسية، 
جامعة  النية  ان  عليه  التأكيد 
السياسية  القوى  كل  لدى 
امسيناها  تسوية  عن  للبحث 
يف البيان املشرتك الذي صدر 

بني  حصل  الذي  اإلجتماع  بعد 
الرئيس سعد احلريري والنائب 
وطنية  تسوية  جنبالط  وليد 
حلزب  وطبعا  جامعة،  ميثاقية 
الكتائب يف هذا األمر موقف حنن 
حنرص اإلستماع اليه والتشاور 
ونأمل  حوله،  احلزب  قيادة  مع 
ان تتقدم املشاورات يف األيام 
املقبلة ونرى ما ميكن ان يقود 

اىل تسوية بني اللبنانيني«.
وعما إذا كانت التسوية لصاحل 
النائب سليمان فرجنية، أجاب: » 
من دون الدخول يف التفاصيل 
املطروح  اإلسم  ان  واضح 
املتقدم هو اسم النائب سليمان 
فرجنية ولكن حتى اللحظة األمور 
ضفيت  على  التشاور  طور  يف 
البالد  يف  السياسية  املعادلة 
الوصول  للوصول اىل ما ميكن 

اليه«.
سئل: هل نضجت التسوية وهل 

كل األطراف موافقة عليها؟
هناك  اللحظة  »حتى  اجاب: 

نقاشات جتري«.
العماد  موقف  عن  ماذا  سئل: 

ميشال عون؟
هذا  عن  غريي  »اسألي  أجاب: 
املوضوع. هناك نقاشات حتصل 
على ضفيت 14 و8 آذار واعتقد 
ضفة  على  ناشط  النقاش  ان 
والتيار  اهلل  حزب  بني  آذار   8
يقود  اين  اىل  احلر،  الوطين 
هذا األمر، ينبئنا باألخبار العماد 

ميشال عون وحزب اهلل«.

أبو فاعور زار سامي اجلميل : فرجنية هو اإلسم 
املطروح للرئاسة لكن األمور يف طور التشاور

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
عبد األمري قبالن السفري االملاني 
تعارفية  زيارة  يف  هوت  مارتن 
تعازيه  السفري  خالهلا  قدم 
االرهابيني  التفجريين  بشهداء 
معربا  الرباجنة،  برج  منطقة  يف 
لسقوط  وحزنه  اسفه  عن 

االبرياء.
اجلديد  بالسفري  قبالن  ورحب 
متمنيا  الثاني«،  وطنه  »يف 
لتعزيز  مهامه  يف  »التوفيق  له 
الدولتني  بني  العالقات 
والشعبني الصديقني، وال سيما 
للبنان  دولة صديقة  املانيا  ان 
اللبنانية  اجلالية  ابناء  احتضنت 
يف  بانهم  يشعرون  الذين 
من  يالقونه  ملا  الثاني  وطنهم 

حسن تعاون رمسي شعيب«.
وأكد قبالن أن »اللبنانيني جسم 
واخوة  متعددة  بأطراف  واحد 
وعلينا  اخلري،  على  متعاونون 
االحرتام  ندعم  ان  كلبنانيني 
وحدتنا  فنحصن  املتبادل، 
وتفانينا  تعاوننا  ونعزز  الوطنية 
يف مواجهة املؤامرات اليت تهدد 
لبنان«، مشددا على أن »االسالم 
التوحيد والوحدة والتعاون  دين 
وهو يرفض الظلم وينبذ االرهاب 
النه يعترب االنسان أخا لالنسان، 
ال يظلمه وال يسمح باالعتداء اليه 

او االساءة اليه«.
مصدر  اسرائيل  »ان  وأضاف 
الشر وهي تتحمل مسؤولية كل 
املشاكل اليت تعصف باملنطقة، 
شرد  الذي  الصهيوني  فالكيان 
واغتصب  الفلسطيين  الشعب 
االرض وانتهك املقدسات يرعى 
االرهاب الدولي ويدعمه، وعلى 
اسرائيل  تلجم  ان  العامل  دول 
عودة  حق  فتدعم  عدوانها  عن 
اىل  الفلسطينيني  الالجئني 

ديارهم«.
سروره  عن  السفري  وأعرب 
بلقاء قبالن واعجابه »بالتعايش 

لبنان  يف  االسالمي-املسيحي 
حلفظ  اللبنانيني  وتعاون 
وطنهم«، منوها »حبرص االمام 
قبالن على ترسيخ هذا التعاون 

وحفظ الوحدة الوطنية«.
وفدا  أيضا  قبالن  واستقبل 
مشرتكا  سويسريا  دينيا 
الكنائس  مؤمتر  رئيس  ضم: 
ماركوس  املطران  الكاثوليكية 
بوشل، ورئيس احتاد الكنائس 
االجنيلية القس غوتفريد، ورجال 
دين يرافقهم عضو جلنة اللحوار 
حارس  االسالمي-املسيحي 
الوفد  اعضاء  وقدم  شهاب. 
التعازي لقبالن بشهداء تفجريي 
برج الرباجنة، معربني عن أملهم 
جراء  ضحايا  لسقوط  العميق 
التفجريات االرهابية اليت تضرب 
النظر  وجهات  وكانت  العامل، 
االرهاب  استنكار  على  متفقة 
وتعميق  حماربته  وضرورة 
االسالمية-املسيحية  العالقات 
ملا فيه مصلحة االنسان وترسيخ 

ثقافة التعايش بني االديان.
»ضرورة  على  قبالن  وشدد 
ان يعود اصحاب الديانات اىل 
تأمرهم  اليت  االنبياء  تعاليم 
باحملبة والتعاون والتحلي مبكارم 
االخالق، فيتضامنوا يف مواجهة 
باملبادىء  ويتمسكوا  االرهاب 
والقيم  والفضائل  واالصول 
وينبذوا االحقاد ليكون االنسان 
فيه  ملا  فيتعاونوا  مكرما، 
حتى  وحفظه  االنسان  مصلحة 
نكون يف خط االعتدال مما حيتم 
على  الدين  كرجال  نتعاون  ان 
نشر ثقافة احملبة والتعاون يف 
مواجهة القتل واالرهاب والعنف 
فاالنسان  والتكفري،  والظلم 
خليفة اهلل على االرض وعلينا ان 
نكون يف خدمة االنسان فنحفظ 
امنه وسالمته وكرامته وال سيما 
ان االديان جاءت خلدمة االنسان 
اىل  وارشاده  وتكرميه  وحفظه 

سبيل الصالح واخلري«.

 قبالن:االسالم دين الوحدة والتعاون يرفض 
الظلم وينبذ االرهاب
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

مكافحة  أجهزة  كشفت حتقيقات 
أن  عن  التونسية  اإلرهاب 
استخدمها  اليت  املتفجرات 
االنتحاري »أبو عبد اهلل التونسي« 
الرئاسي  لألمن  باص  لتفجري 
مصدرها  املاضي،  الثلثاء 

األراضي الليبية.
التونسي  الداخلية  وزير  ونفى 
أمس،  الغرسلي  ناجم  حممد 
االنتحاري  أن  مفادها  تقارير 
العبدلي  حسام  احلقيقي  وامسه 
السلك  إىل  ينتمي  سنة(   27(
لوزارة  بيان  وذكر  األمين. 
الداخلية أن االنتحاري كان يعمل 

بائعًا متجوال.
»داعش«  تنظيم  تبين  وبعد 
 12 عن  أسفر  الذي  اهلجوم 
قتياًل، قرر جملس األمن القومي 
عاجلة  إجراءات  »اختاذ  التونسي 
»بؤر  من  العائدين  حق  يف 
التوتر« )سورية والعراق وليبيا( 
الطوارئ«،  قانون  إطار  يف 
املراقبة  تشديد  إىل  إضافة 
األمنية على كل من حتوم حوله 

شبهة اإلرهاب.

تونس تعتقل 30 مشبوهًا

القومي  األمن  جملس  قرر  كما 
الذي يضم كبار القادة األمنيني 
يف  ويشارك  والعسكريني، 
اجلمهورية  رؤساء  اجتماعاته 
حجب  إىل  والربملان،  واحلكومة 
وصفحات  اإللكرتونية  املواقع 
تروج  اليت  االجتماعي  التواصل 
حرب  إطار  يف  وذلك  لإلرهاب، 

شاملة ضد اإلرهابيني.
اعتقاالت  محلة  مع  ذلك  تزامن 
واسعة، إذ دهمت الشرطة 526 
مشبوهًا   30 واعتقلت  موقعًا 
وذخرية  أسلحة  وصادرت 
بيان  أفاد  كما  وكومبيوترات، 

لوزارة الداخلية.
التونسي  الوزراء  رئيس  وأشار 
احلبيب الصيد أمس، إىل اعتقال 
ثبت  عنصر   2600 من  أكثر 
إرهابي،  تنظيم  إىل  انتماؤهم 
تفكيك  إىل  إضافة  يسّمه،  مل 
 12 وضبط  ختريبية،  خلية   34
و57  اإلرهاب  لتمويل  شبكة 
للقتال  الشبان  لتسفري  شبكة 
يف سورية إضافة إىل 21 خلية 

حتريض تنشط على اإلنرتنت.

رئيس الوزراء التونسي الصيد يلقي خطابا يف جمعية ممثلي الشعب بعد الهجوم )رويرتز(

فلسطينيان  االول  أمس  استشهد 
يف الضفة الغربية احملتلة برصاص 
عدد  لريتفع  االسرائيلي،  اجليش 
شهداء اهلبة الشعبية املتواصلة منذ 
شهرين اىل اكثر من مئة، ما جعل 
والسياسيني  املعلقني  من  العديد 
واالسرائيليني  الفلسطينيني 
اسم  عليها  يطلقون  السواء  على 
انتفاضة، كما رفع مستوى السجال 
يف اسرائيل بني املؤسسة األمنية 
شأن  يف  السياسي  واملستوى 
الضفة،  األوضاع يف  سبل مواجهة 
أجهزة  مع  التعاون  جلهة  خصوصًا 

األمن الفلسطينية من عدمه.
الشعبية  اهلبة  شهداء  عدد  وارتفع 
املتواصلة منذ مطلع تشرين األول 
وفق   ،101 إىل  املاضي  )أكتوبر( 
اليت  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
من   18 ان  هلا  بيان  يف  أوضحت 
بينهم سقطوا يف قطاع غزة، وواحد 
اسرائيل.  يف  النقب  منطقة  يف 
وفتاة  فتى   22 بينهم  ان  وذكرت 
و4  عشرة،  الثامنة  سن  حتت 

سيدات.
التخبط  يتواصل  إسرائيل  يف 
اهلجمات  مواجهة  كيفية  شأن  يف 
املسلحة وعمليات الطعن بالسكني، 
وسط رفض رئيس احلكومة بنيامني 
مبنح  اجليش  توصيات  نتانياهو 
الفلسطينية،  للسلطة  تسهيالت 
ودعم  احلركة  يف  تسهيالت  بينها 
وإطالق  بناء  ومشاريع  االقتصاد 
وذخرية  أسلحة  ونقل  أسرى  سراح 
األمن  ألجهزة  حمصنة  وسيارات 

ختبط إسرائيلي يف مواجهة التطورات األمنية يف الضفة
تنفيذ  يف  ملساعدتها  الفلسطينية 
بالنظام  اإلخالل  ومنع  اعتقاالت 

العام.
موشيه  الدفاع  وزير  ووصف 
إىل  تدعو  اليت  األصوات  يعالون 
يف  العمل  من  الفلسطينيني  منع 
مفرطة  قوة  استخدام  أو  إسرائيل 
اهلجمات،  ملواجهة  بيوت  وتدمري 
للضفة  عسكري  اجتياح  إىل  أو 
الغربية »كالمًا ال يقوم على تفكري 
فارغة«.  شعارات  بل  ودراسة، 
يف  اعتقل  اجليش  أن  وأضاف 
فلسطيين   800 األخريين  الشهرين 
بعضهم  الغربية،  الضفة  أحناء  من 

اعتقل إداريًا من دون حماكمة.
الكنيست مساء  أبلغ  وكان يعالون 
األربعاء أن اجليش يعد لبناء سياج 
بني  يفصل  اإلغالق  حمكم  أمين 
جنوب  »خليش«  ومنطقة  اخلليل 
إسرائيل أشبه بالسياج املقام على 

احلدود مع مصر.
وأقّر قائد وحدة املظليني الكولونيل 
منرود ألوني يف حديث اىل اإلذاعة 
العسكرية أمس أن اجليش »يشعر 
موجة  مواجهة  كيفية  يف  باحلرية 
اإلرهاب احلالية«، مضيفًا أن السؤال 
على  االنتصار  ممكنًا  كان  إذا  عما 
اإلرهاب »ليس سؤااًل عسكريًا ألن 
األمر مرتبط جدًا بقرارات سياسية. 
فنحن يف هذه املرحلة نقوم باللعب 
الدفاعي عن خط مرمانا وحناول منع 
املقبل«،  املسلح  اهلجوم  حصول 
بدعم  حتظى  العمليات  أن  مضيفًا 

شعيب فلسطيين.

االول  أمس  السعودية  فرضت 
عقوبات على 12 قياديًا من »حزب 
اهلل« اللبناني، إضافة إىل كيانات 
للحزب  استثمارية  أذرعًا  تعمل 
يف  عمليات  تنفيذ  يف  وساهمت 
استنادًا  األوسط،  الشرق  أحناء 
إىل نظام جرائم اإلرهاب ومتويله. 
وصنفت السعودية يف أيار )مايو( 
يف  كبارًا  مسؤولني  املاضي، 
واتهمتهم  »إرهابيني«،  اهلل  حزب 
بـ«الضلوع يف نشر الفوضى وعدم 

االستقرار«.
السعودية  الداخلية  وزارة  وقالت 
فرض  »إن  أمس:  بيان  يف 
إىل  استنادًا  يأتي  العقوبات 
مرسوم ملكي يستهدف اإلرهابيني 
أو  معهم  يعمل  ومن  وداعميهم، 
نيابة عنهم، إذ يتم جتميد أي أصول 
تابعة لتلك األمساء املصنفة، وفقًا 
على  وحيظر  اململكة،  يف  لألنظمة 
املواطنني السعوديني القيام بأي 

تعامالت معهم«.
من  شخصًا،   12 التصنيف  ومشل 
يف  العسكري  القيادي  بينهم 
احلزب مصطفى بدر الدين، املدرج 
سابقًا على الئحة اإلرهاب الدولية، 
عدة،  وكنيات  بأمساء  ومعروف 
منها: ذو الفقار، ومصطفى أمني 
بدر الدين، ومصطفى يوسف بدر 
وإلياس  عيسى،  وسامي  الدين، 
مواليد  من  وهو  صعب.  فؤاد 
السادس  الغبريي يف بريوت يف 
من نيسان )أبريل( 1961. وتقرر 
تعديل أسباب إدراجه من »إرهابي 
عاملي  »إرهابي  إىل  حبت«  عاملي 
يف  وناشط  اهلل  حبزب  مرتبط 
مسؤول  وهو  السورية«.  احلرب 
العسكرية يف  احلزب  عمليات  عن 
يف  مبا   ،2011 العام  منذ  سورية 
احلزب  عناصر  نقل  عمليات  ذلك 

من لبنان إىل سورية.
يف  مسجونًا  كان  الدين  وبدر 
اتهامه  قضية  ذمة  على  الكويت 
املتحدة  الواليات  سفارتي  بتفجري 

السعودية تعاقب 12 قيادياً من »حزب اهلل« تعتربهم إرهابيني
من  وهرب   ،1983 عام  وفرنسا 
أيام  أول  مع  املركزي  السجن 
الغزو العراقي يف آب )أغسطس( 
1990. وهو متهم أيضًا باملشاركة 
يف اغتيال الرئيس اللبناني السابق 
رفيق احلريري، وحياكم غيابيًا يف 

حمكمة العدل الدولية بالهاي.
األعمال  رجل  التصنيف  ومشل 
هم  اتُّ الذي  اللبناني قاسم حجيج، 
يف  املالية  احلزب  أنشطة  بدعم 
مواليد  من  وهو  والعراق.  لبنان 
الغوس- نيجرييا )لبناني األصل(. 
الشرق  بنك  إدارة  وترأس جملس 
حتى   ،MEAB وأفريقيا  األوسط 
املاضي.  )يونيو(  حزيران  نهاية 
وزارة  فرضت  بعدما  واستقال 
على  عقوبات  األمريكية  اخلزانة 
ثالثة لبنانيني، ومن بينهم حجيج، 
وشركاتهم، التهامهم باالنتماء إىل 

شبكة تدعم »حزب اهلل«.
 24 مواليد  من  طباجة  وأدهم 
تشرين األول )نوفمرب( 1967، يف 
اخلزانة  وزارة  وتقول  كفرتبنيت، 
»حزب  يف  عضو  إنه  األمريكية 
شركة  أسهم  معظم  وميلك  اهلل«، 
جمموعة »اإلمناء لألعمال السياحية« 
ضمن  السعودية  أدرجتها  اليت 
التصنيف. وُتعنى بقطاع العقارات 
فروع،  وهلا  لبنان،  يف  والبناء 
للهندسة  »اإلمناء  شركة  منها 
واملقاوالت« اليت تنشط يف لبنان 
والعراق، وشركة »اإلمناء للتسلية 
إىل  معلومات  وتشري  والرتفيه«. 
وبني  بينه  مباشرة  عالقات  وجود 
كبار القادة التنظيميني يف احلزب، 
التنفيذية،  الذراع  ذلك  يف  مبا 
األراضي  على  ممتلكات  وبامسه 

اللبنانية نيابة عن احلزب.
واستخدم طباجة عالقته مع قيادات 
احلزب من أجل إنشاء شركة مسيطرة 
يف  البناء  ألعمال  بشركته  خاص 
وجنوب  لبريوت  اجلنوبية  الضاحية 
فروع  طباجة  استخدم  كما  لبنان. 
شركة اإلمناء للهندسة واملقاوالت 
العراق للحصول على تلزميات  يف 
لتقديم  وتنموية؛  نفطية  مشاريع 
املزيد من الدعم املالي والتنظيمي 

إىل احلزب.
عام  مواليد  فاعور،  علي  حسني 
1966 يف اخليام، لبناني اجلنسية، 
عن  املسؤولة  الوحدة  عضو  وهو 
لبنان.  خارج  العمليات  تنفيذ 
بالسيارات  العناية  مركز  ويدير 
بريوت،  يف   Car Care Center
لتوفري  احلزب  واجهة  ُيعترب  الذي 
اخلاصة  النقل  لوسائل  صيانة 
إىل  البيان  أشار  كما  بعناصره. 
فاعور  بني  مشرتك  نشاط  عمل 
أعمال  وإدارة  تأمني  يف  وطباجة 
أخرى  ومشاريع  والنفط  البناء 
اإلمناء  شركة  حلساب  العراق  يف 

للهندسة واملقاوالت.
معينة  لفرتة  عقيل  إبراهيم  وعمل 
قائدًا عسكريًا جنوب لبنان، وكان 
العسكري يف  للقائد  اليمنى  اليد 
يف  مغنية،  عماد  اهلل«  »حزب 

عمليات عدة.
ُيعرف  الذي  عقيل،  وإبراهيم 
من  عقيل،  حممد  بإبراهيم  أيضًا 
 24 يف  )لبنان(  بدنايل  مواليد 
 ،1962 )ديسبمر(  األول  كانون 
أو 1 كانون الثاني )يناير( 1962. 
»حزب  بـ  ارتباطه  إدراجه  وسبب 
وهو  سورية.  يف  ونشاطه  اهلل«، 
يعمل ضمن ما يعرف باسم »جملس 
يف  حيويًا  دورًا  ويلعب  اجلهاد«، 
يف  العسكرية  احلزب  عمليات 
سورية، من خالل مساعدة عناصره 
السوري  للنظام  املوالية  والقوات 
 . املعارضة  ضد  معاركهم  يف 
وأصدر اإلنرتبول مذكرات »محراء« 
مع  تارخيه  تؤكد  عقيل  حق  يف 
»حزب اهلل« وإرهابه، مبا يف ذلك 

أملانيتني  رهينتني  خطف  عملية 
امليالدي  القرن  مثانينات  أواخر 
املاضي، ومحلة تفجري يف باريس 

عام 1986.
»احلاج  بـ  املعروف  شكر  وفؤاد 
بناية  يف  وعنوانه  شكر«،  حمسن 
الفردوس، عزي، يف حارة حريك 
عام  مواليد  من  وهو  )لبنان(. 
يف  شيت  النيب  بلدة  يف   1962
آخر  حمتمل  والدة  ومكان  بعلبك. 
هو  إدراجه  وأسباب  بريوت.  هو 
ونشاطه  اهلل«  »حزب  بـ  ارتباطه 
أحد  وهو  السورية.  احلرب  يف 
أعضاء »جملس اجلهاد« يف اجلناح 
ويلعب  اهلل.  حلزب  العسكري 
السوري،  الصراع  دورًا حيويًا يف 
و«حزب  النظام  قوات  مبساعدته 
قوات  ضد  املعارك  يف  اهلل« 

املعارضة السورية.
الثالثي  وامسه  شعالن،  عبدالنور 
مواليد  من  علي شعالن.  عبدالنور 
بعبدا )لبنان( عام 1961، أو بتاريخ 
17 أيار )مايو( 1964. وهو مدرج 
»إرهابي عاملي مرتبط حبزب اهلل«. 
أعمال مرتبط يف شكل  وهو رجل 
وشخصية  التنظيم،  بقيادة  وثيق 
األسلحة  نقل  حمورية ساهمت يف 
املنطقة  احلزب وشركائه يف  بني 
على مدى السنوات الـ15 املاضية. 
تأمني  يف  رئيسًا  دوره  وكان 
حصول »حزب اهلل« على األسلحة، 
بداية  منذ  الصغرية،  فيها  مبا 
حيرص  وكان  سورية،  يف  الثورة 
على مرور األسلحة عرب احلدود إىل 
عناصر احلزب من دون سؤال من 
ويف  املختصة.  األمنية  األجهزة 
عمله  شعالن  استخدم   2014 عام 
كغطاء للحصول على مواد عسكرية 
وأسلحة للحزب يف سورية. وساهم 
يف 2012 يف مساعدة »حزب اهلل« 
ومعدات  أسلحة  على  احلصول  يف 

نقلها إىل داخل سورية.
مسؤول  هو  الكوثراني  وحممد 
اهلل«،  »حزب  يف  العراقي  امللف 
األمريكية  اخلزانة  وزارة  وتتهمه 
يف  اهلل  حلزب  مشاريع  بإمتام 

العراق، بالتعاون مع أدهم طباجة، 
ضد  العدائية  بتصرحياته  واشتهر 

السعودية.
»احلاج  أو  دقدوق  موسى  وعلي 
احلزب،  قيادي يف  وهو  ساجد«، 
للقائد  اليمنى  باليد  معروف 
مغنية،  عماد  السابق  العسكري 
ويعرف  سورية،  يف  ُقتل  الذي 
إقليم  مواجهات  بـ«قائد  دقدوق 
التفاح« يف الثمانينات. واعتقلته 
عام  العراق  األمريكية يف  القوات 
2007، بتهمة التعاون مع احلكومة 
اهلجوم  يف  والضلوع  اإليرانية، 
وأسر  اختطاف  عن  أسفر  الذي 
أربعة جنود أمريكيني وقتلهم يف 
مدينة كربالء عام 2007 يف عملية 
احلق«.  أهل  »عصائب  نفذتها 
خروج  حتى  السجن  يف  وبقي 
إذ  العراق،  من  األمريكية  القوات 
الوزراء  رئيس  عنه حكومة  أفرجت 

العراقي السابق نوري املالكي.

القيادي  )لبناني(،  شهاب  سامي 
يف »حزب اهلل«، هرب من السجن 
يف مصر عام 2011، خالل أحداث 
الفوضى،  عمت  حني  يناير،  ثورة 
مع عدد كبري من السجناء األمنيني. 
العليا  الدولة  أمن  نيابة  واتهمته 
املصرية، مع 27 شخصًا بالتخطيط 
داخل  ختريبية  وأعمال  هلجمات 
وتهريب  املصرية،  األراضي 
يف  املقاتلة  الفصائل  إىل  أسلحة 
غزة. ونال بعدها حكمًا بالسجن 15 
كان  أنه  ويرجح   .2009 عام  عامًا 
مسؤواًل عن ملف مصر يف احلزب.

اخللية،  مع  التحقيقات  وكشفت 
القبض  بعد  شهاب  ترأسها  اليت 
لتنفيذ  يسعون  كانوا  أنهم  عليه، 
ثالث عمليات إرهابية ضد مواطنني 
مصر.  يف  وإسرائيليني  مصريني 
واعرتف شهاب بأن العمليات كلها 
الداخلي  الوضع  تستهدف  كانت 
يف مصر،  وال عالقة هلا مبساعدة 

التنظيمات الفلسطينية يف غزة.
وتشري املعلومات إىل أن كاًل من 
سلمان  وحممد  كريم،  حممد جنيب 
فواز، ترتكز جهودهما يف خطوات 
ماليًا،  دولية لتعزيز مكانة احلزب 
والبنى  القتال  وبوسائل  وبشريًا، 

التحتية.
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سدني

Master License No: 409566317

لتمرير  تورنبول  حكومة  أسرعت 
أمان  شبكة  على  تغيريات 
عن  اإلفراج  دون  امليديكري 
تأثريها  مدى  حول  تفاصيل 
على املرضى املصابني بأمراض 

مزمنة.
وقد واجه مشروع القانون، الذي 
العتبات  خيفض  أن  شأنه  من 
الفوائد  إىل  للوصول  الالزمة 
اليت تعود اىل خدمات االستشفاء 
يضع  بينما  املستشفى،  خارج 
للخدمات  املستحق  للمبلغ  حدا 
املطلوب،  السقف  الفردية 
جمموعات  من  شرسة  معارضة 
و واألورام  النفسية  األمراض 
IVF اليت يعرتيها القلق من ان 
هذا سيجعل اخلدمات فوق طاقة 
وامكانية التحمل بالنسبة لبعض 

املرضى.
تسيطر  اليت  اللجنة،  وأوصت 
عليها احلكومة يف جملس الشيوخ 
برئاسة السيناتور األحراري زاد 
سيسيلجا Seselja،  ان البيانات، 
االثنني،  يوم  صدرت  اليت 
املتوقع  التأثري  عن  كشفت 
للتغريات، قائلة ان فشل القيام 
بذلك كان جزئيا »وتسبب بقلق 
بني  ضروريني«  غري  وارتباك 

أصحاب املصلحة.
وكانت احلكومة قد مررت، يوم 
جملس  يف  التغيريات  االربعاء، 
جملس  اىل  وقدمتها  النواب 
التغيريات  إجراء  دون  الشيوخ 
املذكرة  إىل  بها  املوصى 
القانون،  ملشروع  التفسريية 
جلنة  لتقرير  بعد  تستجب  ومل 

جملس الشيوخ.
جلسات  أسبوع  احلكومة  ولدى 
مشروع  لتمرير  العام  هذا  واحد 
املقرر  من  كان  الذي  القانون، 
أن يدخل حيز التنفيذ يف االول 
من كانون الثاني املقبل لتوفري 
مدى  على  دوالر  مليون   266،7

مخس سنوات.
وقالت وزيرة الصحة سوزان لي 
ان هذا املبلغ  سوف تتم إعادة 
املستقبل  صندوق  إىل  توجيهه 

للبحوث الطبية.
كانت  إذا  ما  الواضح  غري  ومن 
التغيريات سوف متر يف جملس 
حزب  معارضة  مع  الشيوخ، 
جملس  أعضاء  ان  كما  العمال 
اخلضر  حزب  يف  الشيوخ 
الصغرية واملستقلني  واالحزاب 
كانوا  اذا  ما  بعد  يقرروا  مل 

احلكومة تستعجل لتمرير التغيريات على شبكة أمان امليديكري 
رغم دعوات االفراج عن منوذج التأثري على املرضى

وزيرة الصحة سوزان لي

السيناتور زاد سيسيلجا

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

Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK

سيقدمون الدعم للمشروع.
وقالت السيدة لي امام الربملان 
يوم االربعاء ان تغريات متعددة 
لشبكة األمان على مدى سنوات 
واخفقت  للغاية  »معقدة  جعلتها 
الذين يف أشد  أولئك  يف دعم 

احلاجة إليها«.
واضافت تقول ان حزب العمال 
تأثري  مدى  يف  بالغ  قد  كان 
التغيريات على النفقات اليت من 
خارج جيوب )املرضى(، وقالت: 
هي  املقدمة  املضخمة  »األرقام 

وفق مصاحلهم اخلاصة ...«
إن  عن  لي  السيدة  وكشفت 
األورام  عالج  متوسط   تكلفة 
مبوجب  سرتتفع  باالشعة 
دوالرا،   23 املقرتحة  التغيريات 
املرضى  على  الكلفة  يرفع  مما 
من   دوالرا   2649 حوالي  اىل 
متوسط   تكلفة  وإن  جيوبهم.. 
دورة IVF األولية سريتفع قليال 
من 2720 إىل 2730دوالرا، يف 
الثانية  املرحلة  تكلفة  أن  حني 
   5085 من  تزيد  أن  شأنها  من 

إىل 5398 دوالرا.
هناك  ان  لي  السيدة  وقالت 
عدم  ملعاجلة  للتغيريات  حاجة 
احلالي  النظام  يف  املساواة 
الذي »يدفع املرضى يف بعض 
ما  اسرتاليا  ضواحي  أغنى  من 
متوسطه  60 دوالرا من فوائد 
شبكة األمان للفرد مقابل فقط 
يف  الواحد  للفرد  دوالرين 

املناطق األكثر حرمانا«.
الذين  »اولئك  تقول  وتابعت 
نادرا  املناطق حرمانا  أكثر  من  
شبكة  إىل  الوصول  ميكنهم  ما 
أالمان ألنها مل يدفعوا ما يكفي 
من التكاليف من جيوبهم ملالقاة 
والسبب  جدا،  عالية  عتبات 
الرئيسي هو ان أسرتاليا تتمتع 
جدا  عال  باجلملة  فوترة  مبعدل 

ومتنام.«
على  قيود  وضع  ان  وقالت 
للخدمات  تعود  اليت  الفوائد 
خارج املستشفى يقلل أيضا من 
رسوم  بفرض  لألطباء  حافز  أي 

مبالغ فيها.

 60 لربنامج  تقارير  ذكرت 
مال  ان  االحد  يوم    Minutes
وزير   )Mal Brough( برو 
حديثا،  املعني  اخلاص  الدولة 
ال يزال خيضع لتحقيق الشرطة 

الفيدرالية االسرتالية.
وقال بيل شورتن ان على مال 
برو الوقوف جانبا )االستقالة من 
الشرطة  حتقيق  خالل  الوزارة( 
وذلك  اشيب  جيمس  يف قضية 
ضد  للمعارضة  تصعيد  يف 

الوزير اخلاص للدولة.
اعرتف  قد  برو  السيد  وكان 
يف وقت سابق بتشجيع جيمس 
سابق  مساعد  وهو  اشيب، 
سياسي  ومنافس  برو  للسيد 
يوميات  بنسخ   سليرب،  لبيرت 
وقد  السابق.  الربملان  رئيس 
الحق  وقت  يف  تسريبها  مت 
حماولة  اإلعالم يف  وسائل  إىل 
سليرب،  بالسيد  الضرر  إلحلاق 
الذي خسر يف وقت الحق مقعد 
يف  برو  السيد  لصاحل  فيشر 

االنتخابات عام 2013.
وقد داهمت الشرطة الفيدرالية 
برو  السيدين  منازل  االسرتالية 
بتحقيقاتها  لعالقاتهما  واشيب 
يف ما إذا متت خمالفة أي قوانني 
مبا خيص نسخ وتوزيع سجالت 
وهو  سليرب،  السيد  مذكرات 

موظف سابق يف الكومنولث.
الضغط  العمال  حزب  وواصل 
على السيد برو يف وقت األسئلة 
الضغط  ليبلغ  األسبوع  هذا 
الوزير  بتنحية  باملطالبة  ذروته 

اخلاص للدولة من منصبه.
يوم  شورتن  السيد  وقال 

اخلاص  »الوزير  ان  اخلميس 
سالمة  عن  مسؤول  للدولة 
ليست  أنها  أعتقد  احلكومة. 
عليه  كان  اذا  ما  مسألة  جمرد 
جيب  ال،،  ام  يستقيل(  )ان 
ان  اعتقد  برو،  السيد  اقالة 
املسألة يف يد مالكومل ترينبول 

لتقرير ذلك«. 
ورفض السيد برو مرارا التنحي 
ورفض التعليق على تصرحيات 

شورتن يوم اخلميس.
وقضية جيمس اشيب هي واحدة 
للجدل  اثارة  القضايا  أكثر  من 

يف التاريخ السياسي احلديث.
السيد  ان  السيد اشيب  وادعى 
لكن  جنسيا،  به  حترش  سليرب 
احملكمة  من  قذفها  مت  قضيته 
القاضي  قال  حيث  الفيدرالية، 

شورتن: جيب اقالة  برو لتورطه يف قضية أشيب -  سليرب

دوافع  ذات  انها  راريس 
سياسية.

وقد حتدى السيد اشيب النتيجة 
ويف االستئناف حصل على حق 
خسر  ولكنه  القضية  ملتابعة 
بعد  الحق  وقت  يف  قضيته 
التكاليف  متكبدا  أشهر،  بضعة 

القانونية.
الرجل  ادىل  االربعاء،  يوم 
سابقا  ماليا(  )الداعم  املانح 
حلزب االحرار رئيس حزب باملر 
بادعاءاته  باملر  كاليف  يونايتد 
ان  وهي  الربملان  يف  املثرية 
عام  يف  منه  طلب  برو  السيد 
2012 متويل قضية السيد اشيب 
سليرب،  السيد  ضد  املرفوعة 
إىل  كلفتها  تصل  رمبا  واليت 

200 ألف دوالر.

رئيس الربملان السابق بيرت سليرب
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محلة جديدة تساعد العرب املسافرين إىل اخلارج
اإلجازات  موسم  اقرتاب  مع 
احلكومة  أطلقت  املزدحم، 
إعالنات  محلة  األسرتالية 
معلومات  وصفحة  جديدة 
اإلنرتنت  على  العربية  باللغة 
ملساعدة أبناء اجلالية العربية 
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 
اإلنرتنت ملساعدة مجيع  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 
حتظى  كنت  إذا  أو  تعرفه 
وأصدقائك  عائلتك  بدعم 
هناك. لذا من الضروري جدًا 
جيدة  دراية  على  تكون  أن 
تكون  لكي  جيد  واستعداد 
الظروف  معاجلة  على  قادرًا 
فاحلوادث  املتوقعة،  غري 
ميكن أن تقع ألٍي كان، حتى 

يف األماكن 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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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
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مقاالت وتحقيقات

إيران  بني  ظهر  الذي  التعاون 
وروسيا يف ما يتعلق بالسعي حلل 
األزمة السورية، يعّده البعض حتالفًا 
كان قد تبلور، يف أفضل صورة، 
األخرية.  النووية  املفاوضات  منذ 
يف  بالتكامل  آخرون  يصفه  وقد 
األدوار، فيما يأتي الشرح األوضح 
من أحد املسؤولني اإليرانيني الذي 
»اسرتاتيجية  عن  ينّم  ال  إنه  يقول 
خمتلف  يف  فكما  مشرتكة«. 
النقاط  هناك  الدولية،  التحالفات 
اليت جتمع، لكنها ال تلغي تلك اليت 

تتعارض

قاسم  احلاج  »أجالس  طهران| 
الوضع  على  منه  وأطلع  سليماني 
بشكل  املنطقة  يف  امليداني 
اإليراني  السياسي  يقول  دوري« 
ملفات  واملكلف  املستوى  الرفيع 
االستدالل  بذلك  قاصدًا  املنطقة، 
على املعادلة اليت افتتح بها حديثه 

طهران: نتطابق مع الروس... ولكن

Saturday 28 November 2015  2015 الثاني  تشرين   28 السبت 

نادين شلق, محمد بدير

وفرض  النفطية،  الطوارئ  حال  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  أعلن 
تقنينًا على جتار املشتقات النفطية بعد اضطراره إىل إيقاف العمل 
يف أكثر من ثلثي مصايف النفط بسبب القصف الروسي. أسعار 
السلع يف مناطقه ارتفعت بشكل جنوني، فيما االتكال على ست 

آبار نفط فقط: اثنتان يف سوريا وأربع يف العراق.
بدأ تنظيم »الدولة اإلسالمية« بتقنني مقّنع الستخدام النفط يف 
مجيع املناطق اخلاضعة لسيطرته. وبذلك، أعلن »التنظيم النفطي« 
للتهديد يف  بعدما تعّرض  الطوارئ  حالة  العامل ضمنيًا  األّول يف 
مصدر متويله األول. مل يقلها عالنية مبكربات الصوت، لكنه أوقف 
النفطية  املنتجات  منه  يتسلمون  الذين  النفط  لتّجار  إمداداته 

ويبيعونها للسكان.
وحبسب املعلومات، فإن التجار ذهبوا خالل األيام املاضية كاملعتاد 
والعراق،  املتوزعة بني سوريا  النفط  البرتول من مصايف  لشراء 
من  ومينعونهم  يوقفونهم  اإلسالمية«  »الدولة  بعناصر  ففوجئوا 
التقّدم حبجة القصف املستمر لآلبار النفطية. تكرر ذلك على مدى 
أيام، حتى ملس هؤالء التجار أن احلصول على النفط مستحيل خالل 
هذه الفرتة. وحبسب املعلومات، أوقف العمل يف معظم آبار البرتول 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة«. مصادر من الرقة كشفت عن 
توقف ما نسبته ٧٥% من مصايف البرتول، بعدما تعّطلت هذه اآلبار 
بفعل القصف الروسي، متحدثة عن أزمة تضرب الواليات التابعة 

لـ«الدولة االسالمية« تتعلق باملواصالت والكهرباء.
وقد أبلغ »ُجند الدولة«، جتار النفط بوقف العمل يف هذه اآلبار 
حتى إشعاٍر آخر، علمًا بأن املصايف الوحيدة اليت ال تزال تعمل هي 
أربع يف العراق، واثنتان يف سوريا. ونقلت املصادر أن الطائرات 
الروسية قصف »آبارًا يف حقلي التنك والتيم وآبار حقل العمري 
أن  إىل  مشرية  وغريها«،  الشوال  وآبار  جاسم  أبو  وآبار  ومكسار 
حتميل النفط حاليًا جيري من خالل ست آبار فقط ال غري. وجراء 
ذلك، تضرب املناطق اخلاضعة لسيطرة »الدولة« أزمة وقود. وقد 
وصل سعر برميل املازوت املكّرر إىل 26 ألف لرية سورية، فيما 
ناهز سعر برميل البنزين املكرر 40 ألف لرية سورية يف األسبوع 
املنتجات  أسعار  ارتفعت  املاضيني،  اليومني  وخالل  املاضي. 
احتكار  بأزمة  املتاجر  تضّج  لذلك،  ونتيجة  الضعف.  إىل  النفطية 
النفط الذي يتحكم فيه بضعة جتار نفط يف الرقة، فضاًل عن أّن 
العشرات من موظفي »الدولة اإلسالمية«، العاملني لدى التنظيم، 
الدخول إىل عدد  العمل، وُمنعت عنهم مسات  ُأبلغوا توقفهم عن 
من املناطق التجارية. كذلك، تشهد األسواق يف الرقة ارتفاعًا يف 
القلق  أسعار كافة املواد تقريبًا. وحبسب املصادر نفسها، فإّن 
إىل  مرّده  نهائيًا،  الوضع  انهيار  من  خوفًا  الناس،  لدى  السائد 
أن ميزانية التنظيم تعتمد بشكل أساسي على البرتول. وتكشف 
املصادر أّن هناك توّجهًا لدى التنظيم لفرض اتاوات مرتفعة على 
التّجار تذّرعًا بظروف احلرب، حبجة الزكاة ومتويل اجلهاد، وفق مبدأ 

»ذات اليمني«.
النت يف  خدمة  إيقاف  »مت  أنه  املصادر  نقلت  ذلك،  موازاة  يف 
عمليات  أماكن  لتحديد  أماكن،  مخسة  يف  لُتحصر  الرقة،  مدينة 
الدهم«. وجيري تداول شائعات عن »اتهامات ُتساق ألبناء املدينة 
املساعدة يف  األكراد خبصوص  ومع  التحالف  قوات  مع  بالتعامل 
والذعر يف  الرعب  من  حالة  ذلك  عن  جنم  وقد  املواقع«.  حتديد 
صفوف املدنيني، أدت إىل موجة نزوح إىل ريف الرقة، ال سيما بعد 
»قرار منع النزوح حنو خارج أراضي اخلالفة«. وعلى عكس ما يرتدد 
حيتشد  الرقة،  تركوا  األجانب(  )أي  املهاجرين  املقاتلني  أن  عن 
معروفة.  غري  ألسباب  الرقة  يف  واملهاجرون(  )املقاتلون  هؤالء 
وقد انتقلت أعداد كبرية منهم مع عائالتهم إىل مدينة الرقة، يف 
الوقت الذي يرتكها فيه الناس. وقد تضاعفت موجة التفتيش، 
وحتديدًا على املوبايالت، إذ إن هناك عمليات دهم ينّفذها أمنيون 
أجهزة  تفتيش  إىل  تهدف  املدينة  يف  منازل  على  »الدولة«  من 
اهلاتف اخللوية والكومبيوترات، كذلك فإنه ُيصار إىل توقيف املارة 

لتفتيش هواتفهم اخللوية.

طوارئ نفطية يف الرقة
»داعش« مهّدد يف مصدر متويله

رضوان مرتضى

هناك  سيكون  األمريكيني  مع  مصاحلهم  تتطابق  عندما  ألنهم 
خلل. نعتقد أن تواصلنا مع الروس يزيد من تأثرينا عليهم«.

سوريا  النظام يف  من  امللتبس  الروسي  املوقف  حقيقة  وعن 
اإليراني:  املسؤول  يشرح  األسد  بشار  الرئيس  ومستقبل 
رحيل  بأن  يعتقد  الروسية  القرار  صناعة  دوائر  يف  »البعض 
حصول  إىل  يؤدي  لن  سوريا  يف  النظام  مع  األسد  الرئيس 
مشكلة. أحدهم قال لنا سابقًا ال ميكننا دفع املزيد من الكلفة 
لبقاء بشار األسد. حنن شرحنا هلم خطأ هذه الفكرة وأوضحنا 
الرئيس بشار هو كخيط السبحة، وإذا انقطع فسوف  هلم أن 
اخلارجية  وزير  كان  البدايات  يف  احلبات.  كل  عقد  ينفرط 
الروسي،  نظريه  استقطاب  حياول  كريي،  جون  األمريكي، 
)سريغي( الفروف، لصفقة كهذه )رحيل األسد وبقاء النظام(، 
وقال له إن واشنطن ستتوىل تهدئة تركيا والسعودية وقطر 
لإلصرار  مدركًا  كان  الفروف  إيران.  تتوىل  أن  روسيا  وعلى 
والثبات اإليرانيني يف شأن الرئيس األسد، وقال لكريي إذا 
وافقنا على رحيله وأصر هو على البقاء فإننا سنخسره كحليف. 
كريي قال إذا توافقنا فسوف يرحل بشار. الفروف أجاب أن 
أثبتم  اإليرانيني لن يسمحوا برحيل األسد وأنتم خالل سنوات 
أنكم لن تصلوا إىل نتيجة يف التصادم مع إيران، وإيران تكون 
دائمًا راحبة يف صراعها معكم. وأضاف الفروف: حتى لو مشينا 
اإليراني  حليفنا  فإن  األسد،  الرئيس  رحيل  مسألة  يف  معكم 
احلالة سنخسر  بشار، ويف هذه  وتاليًا سيبقى  يقبل ذلك  لن 
حليفينا اإليراني والسوري، وحنن ال نثق بكم ولن نواكبكم يف 

هذا األمر«.
بعد هذا االستطراد، يهتم مضيفنا اإليراني بتوضيح أن الرئيس 
الروسي، فالدميري بوتني، يعارض منذ البداية التوجه يف بعض 
تقدير  لدينا  »ليس  األسد.  الرئيس  إقصاء  إىل  إدارته  أروقة 
احلرب،  يريد  ال  هو  األمريكي...  امللعب  يلعب يف  بوتني  أن 
لديه  حميطه  أن  املشكلة  روسيا.  اقتدار  استعادة  يريد  لكنه 
يف  روسيا  على  فرضت  اليت  الغربية  العقوبات  غربية.  نزعة 
يف  الكثريين  تضرر  إىل  أدت  أشهر،  قبل  أوكرانيا،  مسألة 
واحلظر  أعمال،  رجال  هناك  فاجلميع  الروسية.  احلاكمة  الطبقة 
يؤثر عليهم. لذلك هم يعتقدون أنه يف وقت ما جيب التوصل 
إىل اتفاق مع أمريكا، خالفًا لنا حنن، إذ اننا ال نبحث عن أي 
اتفاق مع أمريكا«، لكن، يرى املسؤول اإليراني أنه ال بّد من 
األسابيع  أنه قد حصلت تطورات خالل  لنا  »يبدو  االستدراك، 
األخرية: مشاكل أمريكا وروسيا كثرية جدًا وهي تتزايد. مثاًل 
طائرة سيناء، حيث هناك دوائر روسية تعتقد أن الـCIA هلا 
يد يف إسقاط الطائرة. انطباعنا هو أن بوتني يتصرف بطريقة 
ختتلف عن املاضي. يف القضايا اإلقليمية املتفق عليها تقدمنا 
معًا. يف بعض احلاالت هم يعرفون طاقاتنا ويكونون إىل جانبنا، 
لكن حبدود. اليمن مثال على ذلك: يف البداية كانوا متحفظني، 
اتصااًل  تنجح فتحوا  بأن إسرتاتيجيتنا سوف  لكن مع شعورهم 
بعد  وخصوصًا  موقفنا،  إىل  أقرب  صار  موقفهم  واآلن  معنا، 
أكثر  صارت  السياسية  مواقفهم  سوريا.  يف  احلرب  دخوهلم 
وضوحًا، علمًا بأن ذلك ال يلغي مراعاتهم الواسعة للسعودية«. 
نسأل عن األسباب. اجلواب »أهمها هو أنهم يشعرون بالشكر 
طرد  بعد  مصر  إىل  العودة  يف  هلم  مساعدتها  نتيجة  جتاهها 
السادات إياهم«. اخلالصة: »الروس يبحثون عن مصاحلهم قبل 

أي شيء آخر«.

عن شؤون اإلقليم: »ما حيسم الوجهات السياسية اليت تسري 
بها أزمات املنطقة هو امليدان قبل أي شيء آخر«. اجلمهورية 
اإلسالمية، وفقًا للمسؤول نفسه، تعي جيدًا »التعقيد الشديد 
بأن يف  علمًا  األساس«،  هذا  على  وتتصرف  املنطقة  لظروف 
أن يقطفوا  يريدون  »األمريكيني  أن  إدراكها  مقدمة حساباتها 

مثار األزمات يف املنطقة ملصلحتهم«.
وال حاجة »إليضاح مدى عداء واشنطن إليران وحزب اهلل«، إذ 
إيران  يف  الثورة  األول،  هدفان:  لديهم  فهمنا،  »حبسب  إنه 
يريدون  هم  مهمًا؛  ليس  الشكل  الفقية.  والية  على  القائمة 
املسؤول  يرى  وال  إسرائيل«.  قوة  الثاني:  املضمون.  تدمري 
اإليراني أنه يكشف سّرًا عندما يشري إىل أن األمريكيني »خالل 
النووية كانوا يتجهون دائمًا حنو ملفات املنطقة،  املفاوضات 
وطاملا قالوا إن النووي ليس مهمًا وميكن حله بسهولة، وعلينا 
أن نبحث يف شؤون املنطقة«. ومن الواضح بالنسبة إىل دوائر 
هم  مستعجلون؛  »األمريكيني  أن  طهران  يف  القرار  صناعة 
االنتخابات  قبل  أهدافهم  من  األكرب  املقدار  إجناز  إىل  يسعون 

األمريكية... لكننا لسنا يف عجلة من أمرنا«.
بني  اخلاص  للقاء  سلفًا  املقّرر  احملور  موسكو،  عن  ماذا  لكن 
رمبا  أنه  االعتبار  بعني  أخذًا  و«األخبار«،  اإليراني  املسؤول 
السياسة  جمريات  على  اطالعًا  األكثر  السياسية  الشخصية 
الروسية يف املنطقة. »ليس لدينا إسرتاتيجية مشرتكة متكاملة 
األبعاد مع الروس، ففي موضوع إسرائيل مثاًل حنن على طريف 
نقيض«. يضيف شارحًا »نعتقد أن بوتني يريد احلصول على 
أوراق يف املنطقة ولديه أهداف متعددة: أواًل ممارسة الضغط 
على أمريكا للحد من ضغوط األخرية عليه. ثانيًا: حماربة اإلرهاب 
بوتني  ثالثًا:  الروسي.  القومي  األمن  على  تهديدًا  ميّثل  الذي 
يستطرد  أن  قبل  يديه  أصابع  يشابك  روسيا«.  اقتدار  يريد 
موضحًا »هو يريد االستفادة من منوذج احلرب الباردة يف صناعة 
قوة روسيا، لكنه ليس يف وارد أن حيارب أمريكا ألجل ذلك. 
)الذي كان مقررًا  األمريكي  اهلجوم  املثال، عشية  على سبيل 
على  عامني(  قبل  الكيميائي  باستخدام  النظام  اتهام  أثر  على 
لكن إذا دخل  سوريا، قال الروس لنا حنن كنا معكم حتى هنا… 
األمريكيون يف احلرب السورية، فإننا سنعمل على رفع كلفة 
هذا التدخل يف وجههم، لكننا لن حناربهم باملباشر«. نستوضح 
أكثر عن كواليس تلك العشية، فيمضي املسؤول اإليراني يف 
استطراده: »الرتاجع يف املوقف األمريكي )عن اهلجوم( يعود 
إىل تدخلنا لدى الروس. لقد حتدثنا معهم بصراحة عشية اهلجوم 
املقرر وقلنا هلم إن األمريكيني سوف يهامجون سوريا، مبعزل 
األسد  بشار  الرئيس  استهداف  يريدون  ال  أنهم  ادعائهم  عن 
الدبلوماسية  القناتني  عرب  الروسية. حنن  الدولة  مؤسسات  أو 
أبيب سوف تكون عرضة لالستهداف  واألمنية أوضحنا أن تل 
السورية،  األراضي  على  األمريكية  الصواريخ  تسقط  أن  قبل 
وال نعلم من سيفعل ذلك، إذ إن هناك الكثري من اجملموعات 
غري املنضبطة يف املنطقة. الروس شعروا بالرعب ونقلوا هذه 
األمريكي  القصف  أن  على  مشددين  األمريكيني،  إىل  األجواء 
لسوريا سيقود إىل حرب إقليمية«. ضمن هذا السياق، يشرح 
يف  التطابق  أن  نعتقد  »حنن  واثقة  بلغة  اإليراني  املسؤول 
اإلسرتاتيجيات بيننا وبني الروس خيدمنا، كما هو حال التعارض 
االستفادة من  »علينا  لذلك  األمريكيني«.  بينهم وبني  ما  يف 
روسيا وإعطاؤها الفرص واألوراق.. لكن جيب مراقبتها دائمًا، 

علينا االستفادة من روسيا وإعطاؤها الفرص واألوراق لكن يجب مراقبتها دائمًا )أ ف ب(

من قصف الطائرات الروسية لصهاريج نفط تابعة لـ»داعش« )أ ف ب(
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مقاالت وتحقيقات

مل يظهر الروس أّي مؤشرات 
اجلوية  غاراتهم  بداية  منذ 
أّنهم  املاضي  أيلول   30 يف 
حمدودة،  مهمة  يف  قادمون 
كما  أشهر«   4 أو  لـ«3  أو 
روسي  مسؤول  عن  ُنقل 
موسكو  وضعت  حينها. 
قاباًل  لألهداف  مفتوحًا  بنكًا 
للزيادة ال للنقصان. ومبجرّد 
فوق  اجلوّية«  »املظلة  إعالن 
سوريا، حرق الوجود الروسي 
بضع »أوراق« غربية؛ أهّمها 
املنع النهائي ألّي ضربة جوية 
السورية،  الدولة  إلسقاط 
شبيهة  تبعات  أي  مقفاًل 
الكيميائي يف  السالح  ألزمة 
آب عام 2013. ثم تدحرجت 
لتحسم،  احلماية«  »كرة 
أيضًا، مسألة مصري الرئيس 
الزيارة  يف  األسد  بشار 
الشهرية للعاصمة الروسية.

عمليًا، الغارات مل تكن جمّرد 
عشوائية،  ألهداف  ضربات 

حرب روسيا: 
املرحلة الثانية

Saturday 28 November 2015  2015 الثاني  تشرين   28 السبت 

إيلي حنا

كانون األّول سيكون الهبًا يف امليدان السوري. كل املؤشرات جتعل 
الشهر املقبل مرشحًا ليكوَن شهر تصعيد غري مسبوق هّيأ له اجليش 
القاذفات  دخول  من  بدءًا  اجلبهات:  على خمتلف  وحلفاؤه  السوري 

الروسّية على اخلط، وليس انتهاًء بتجاهل اخلطوط الرتكّية احلمراء
يف الشمال.

يف العاشر من الشهر اجلاري، كان مسؤول سورّي رفيع املستوى 
يتحّدث يف جلسة خاّصة عن تطّورات نوعّية مرتقبة يف املشهد امليداني 
السوري. املصدر الذي شّدد حينها على أن »هذه املعلومات ليست 
للنشر يف الوقت الراهن«، أورَد معلومات عن بعض االستعدادات 
اليت يتم اإلعداد هلا مع »احللفاء الروس«، وكان من بينها »دخول 

التوبوليف إىل مسرح العمليات اجلوّية«.
ورغم أن هذا احلديث جاء بعد حادثة سقوط الطائرة الروسّية يف 
سيناء، غري أّن كثريًا مما ورد فيه بدا حينها يف حاجة إىل وقت طويل 
بعدها، كانت كافية  أيام قليلة  التطبيق.  أن جيَد طريقه إىل  قبل 
ليصبح استخدام القاذفات االسرتاتيجية الروسّية خربًا ُمعلنًا. دارت 
األحداث بطريقة هّيأت مناخًا دولّيًا مالئمًا إلمرار اخلطوة الروسّية من 
دون حفلة استنكارات دولّية، اختصرت اعتداءات باريس اإلرهابّية 
الوقت، وكانت موسكو جاهزًة النتهاز الفرصة. اليوم، ميكن احلديث 

بعد  رمسّيًا،  لالحتجاج  كارلوف  أندريه 
حدودها  قرب  الروسية  للطائرات  ضربات 
مع سوريا«. ووفقًا لبيان أصدرته اخلارجية 
الرتكية أمس، فقد تلّقى كارلوف »حتذيرًا 
ويفتح  للعملية«.  الوخيمة  العواقب  من 
تساؤالت  أمام  الباب  الرتكمان  استهداف 
عن احلد الذي ميكن أن تذهب إليه موسكو 
يف سبيل ضمان جناح حتركاتها العسكرية 
اجلبهات  من  عددًا  أّن  خاصًة  سوريا،  يف 
اليت توشُك أن تتوّسع العمليات العسكرية 
يف اجتاهها حتظى بأهمية تركّية استثنائية، 

وعلى رأسها مناطق ريف حلب الشمالي.
استكمال اجلاهزية الفنّية لعدد من املطارات 
املرحلة  أولويات  من  واحدًا  كان  العسكرّية 
بعضها  ينضّم  أن  املنتظر  ومن  املاضية، 
إىل مطار محيميم العسكري قريبًا. األخري لن 
يكوَن املنطلق األساسي للطلعات اجلوّية بدءًا 
من الشهر املقبل، ورمّبا اقتصر استخدامه 
على احلّوامات فحسب. ورغَم وجود تنظيم 
»الدولة اإلسالمّية/ داعش« يف مناطق قريبة 
املتوافرة  املعلومات  أن  غري  منه،  نسبّية 
كيلومرتًا   30( الشعريات  مطار  أّن  تؤكد 

املشهد السوري اجلديد: محيميم ليس 
وحيداً... ووداعاً للخطوط الرتكية احلمراء؟

صهيب عنجريني

التصعيد يف ريف الالذقية ال يعدو كونه »تمهيدًا ضروريًّا للمرحلة املقبلة« )أ ف ب(

عرض إلنشاء 
تحالف موحّد 
يضمن انخراط 
املجتمع الدولي 

يف محاربة 
اإلرهاب

بل هي نتيجة عمل غرفة عمليات جتمع املعلومات وحتّللها، وتضع 
األهداف حسب حاجة اجليش السوري على األرض.

لكن الروس، اعتقدوا يف املرحلة األوىل، أّن تدّخلهم كفيل بتغيري 
خريطة الصراع سريعًا. كانت البداية يف ريف محاه الشمالي، حيث 
حّقق اجليش جناحات حمدودة، ليعود وخيسر معظم ما سيطر عليه. 
أدرك  مثاًل.  الغاب،  تقّدم يف سهل  أي  دون  من  األمور  تعقدت 
الروس حينها أّن الغارات ال تكفي وحدها للحسم، وأن األمر حيتاج 
اىل إدارة خمتلفة للعمليات وإىل تنسيق أكرب. وهذا ما كان واضحًا 
يف كالم الرئيس فالدميري بوتني أمس لقياداته العسكرية: »الغارات 

غري كافية لدحر اإلرهابيني«.
اجلوية،  الضربات  مع  تكّيفهم  املسلحون  أظهر  الغاب،  سهل  يف 
وإن أجربتهم على اتباع سياسة دفاعية بدل اهلجوم الذي اعتادوه. 
 69 إىل  عددها  ارتفع  اليت  سوريا  العاملة يف  الروسية  الطائرات 
ما اكتشفه  بتغيري مسار احلرب. هذا  أخريًا، ليست كفيلة وحدها 
الروس وبعض »املتّيمني« بالسوخوي، فقط. أحد املتابعني، اعترب 
نتائج مواجهات سهل الغاب وقصور التنسيق يف بعض األمكنة، 
عنصرًا حمفّزًا »جيعل الروس على متاس أكرب مع متطلبات امليدان، 

ومع األرض«، اليت قدموا كي يساعدوا يف حتريرها.
موسكو تضع  املعركة يف  إدارة  جعلت  املتوخاة،  السريعة  النتائج 
ُنصب أعينها أهدافًا واضحة بإدارة مغايرة، لتظهر النتائج السريعة 
يف ريف الالذقية الشمالي، حيث تكامل عمل اجلنود على األرض 
مع »جنود السماء«. بنك األهداف الواعد استوجب تنسيقًا أكرب مع 

»األصدقاء«، وهذا ما تظهره العمليات يف ريف حلب اجلنوبي.
كذلك، مل ُتظهر روسيا أنها تعمل مبعزل عن املعّوقات اإلقليمية، 
أو أّنها تتكامل مع هدف »اجلميع« بضرب »داعش«. فهي وضعت 
خطوطها احلمراء غري املعلنة، من ضرب اجلماعات الرتكمانية املنتشرة 
طائراتها  بأّن  وخرب«  »علم  مبجرد  االكتفاء  إىل  الالذقية  ريف  يف 
الرسائل  يف  وأيضًا  التحالف«،  »عمليات  منطقة  يف  ستقصف 

الصاروخية من حبر قزوين.
األسابيع املاضية أّكدت جدية التهديد التكفريي ومشوليته، وليست 
حادثة الطائرة الروسية يف شرم الشيخ وهجمات باريس إاّل تأكيدًا 
على الرؤية الروسية، اليت مل تغرّي هذه األحداث من أجندتها، بل 

زادتها اقتناعًا بصوابية خياراتها العسكرية يف املنطقة.
أمام  وأّننا  الروسي،  التدّخل  تعاظم حجم  على  تدّل  املؤشرات  كل 
مرحلة جديدة ال جتب ما قبلها، بل تأتي يف سياق حرب مفتوحة 

واضحة املعامل ُتفضي إىل مرحلة جديدة من احلرب.
لكن  يُعد.  )ولن(  األمحر« مل  »اجليش  أّن  واضحًا  يكون  أن  يبقى 
القصر  حاكم  ُيشبه  الذي  االنتهازي  ذاك  ليس  بوتني  فالدميري 
لروسيا مصاحلها  القطرية.  بالعقارات  امُلاط  الرئاسي يف فرنسا 
وحلفائها.  سوريا  مصاحل  مع  منها  جزء  يتطابق  واليوم  القومية، 
»تسوية«، تكون سوريا  إىل  تدفع  »القواسم املشرتكة« قد  هذه 
لن  احلرب  املستقبلية.  خياراتهم  يف  األساسي  الفيصل  وأبناؤها 
تنتهي سريعًا، وحنن مقبلون على أشهر خمتلفة عن سابقاتها. قد 
يصّح القول إن احلرب بدأت يف 30 أيلول. كل الالعبني سريمون 

كل أوراقهم، وسينتصر من ميسك باألرض.

جنوب شرق محص( يف طريقه ليصبح أبرز املطارات العسكرّية يف 
هذا اجملال. وجاء اختيار املطار املذكور اعتمادًا على مجلة معطيات 
فنّية، متنحه األفضلية عن نظريه )محيميم(. وحيوي الشعريات مدرجي 
طريان أساسيني بطول ثالثة كيلومرتات، ويضم حوىل 40 حظرية 
للطائرات، وهو حمّصن بصواريخ أرضـ ـ أرض وأرضـ ـ جو. واستضاف 
ومهندسني  خرباء  األخرية  يومًا  واألربعني  اخلمسة  خالل  الشعريات 
وورشًا فنّية بشكل مستمر، ومن جنسّيات روسّية وصينّية وإيرانّية 
وسورّية. كذلك، من امُلنتظر أن ينضم مطار النريب العسكري )5 
كيلومرتات شرق حلب( إىل قائمة املطارات الفاعلة قريبًا، فيما تؤكد 
معلومات »األخبار« أّن العمل جاٍر على إعادة تأهيل معظم املطارات 
الواقعة يف مناطق سيطرة الدولة السورّية. وستتيح هذه التطّورات 
عودة الطريان املدني الدولي إىل مدرج مطار »باسل األسد الدولي« 
املتاخم ملطار محيميم، وهو الذي سبق له أن توّقف، ليقتصر األمر 
على رحالٍت داخلّية حمدودة بني املطار املذكور ومطاري القامشلي 
ودمشق الدولي. ويف هذا السياق تؤكد مصادر من داخل »مطار 
املقبلة  املرحلة  »املطار سيشهد يف  أّن  لـ«األخبار«  األسد«  باسل 
زمخًا نوعّيًا يف حركة اإلقالع واهلبوط املدنيني، وحبركٍة جوّية خاصة 
السابقة(«.  املرحلة  يف  كما  الدولي  دمشق  ملطار  تابعة  )غري  به 
فرتة  منذ  أنهوا  قد  اإليرانيني  »األصدقاء  فإّن  للمصادر،  ووفقًا 
عمليات الصيانة الالزمة لطائرتي إيرباص من أسطول اخلطوط اجلوّية 
السورّية، وستكونان قريبًا يف اخلدمة«. القواعد الصاروخّية بدورها 
شهدت خالل الفرتة السابقة عماًل متواصاًل إلعادة تأهيل عدد منها، 
املثال،  وعلى سبيل  السوري.  الساحل  املنتشرة يف  تلك  وخاصة 
فقد شهد الشهر األخري عمليات نقل عتاد وذخرية مكثفة إىل قاعدة 
زغرين )27 كيلومرتًا مشال الالذقية(. كذلك، شهد طريق سلمية ــ 
حلب حركًة متزايدة خالل األسبوعني األخريين، أفضت إىل وصول 
كميات من األسلحة والذخائر تتجاوز تلك اليت ُنقلت قبَل بدء اجليش 

السوري عملّياته يف ريفي حلب اجلنوبي والشرقي.

عروض سخيّة »من تحت الطاولة«
السوري،  املسؤول  كالم  يف  وردت  اليت  الالفتة  التفاصيل  بني 
يربز احلديث عن »عروض متتالية لصفقات سياسّية«. أحدث تلك 
األخرية، واشتمل على ضمان  جاء سابقًا ملادثات فيينا  العروض 
الواليات املتحدة قياَم حلفائها بتجفيف مصادر التمويل والتسليح 
وإغالق احلدود، يف مقابل ضمان الروس انسحاب كل القوات غري 
السورّية من املشهد. العرض املذكور، ووفقًا للمصدر، تضّمن شّقًا 
ينص على إنشاء حتالف دولي موّحد بقرار من جملس األمن يضمن 
األراضي  على  لإلرهاب  فعلّية  الدولي يف حماربة  »اجملتمع  اخنراط 
السورية، ولو اقتضى األمر إرسال قّوات برّية«. الالفت، أن املصدر 
هذا  أهمية  وتنبع  الطرح«،  هلذا  كبرية  فرنسية  »محاسة  إىل  أشار 
التفصيل بشكل خاص من أّنه جاء قبل وقوع اعتداءات باريس. ماذا 
عن املوقف السوري من هذا الطرح؟ كالٌم تركه املصدر من دون 

إجابة، على مبدأ »كل شي بوقتو حلو«.

بثقٍة عن مرحلة جديدة توشك احلرب 
السورّية على دخوهلا، مرحلة عنوانها 
األبرز نقل اجليش السوري وحلفائه 
إىل  امُلشرتكة  العسكرّية  احلملة 
مستويات غري مسبوقة من التصعيد، 
الالذقية  حمافظة  شهدته  ما  ليس 
خالل اليومني املاضيني سوى مقدمة 
صغرية هلا. مسرح العمليات قارب 
التقنّية  التجهيزات  استكمال  على 
وبتسارع  الالزمة،  واللوجستّية 
يوحي بأّن شهر كانون األّول املقبل 

سيكوُن الهبًا بطريقة تتجاوز كل التوقعات. املعلومات اليت حصلت 
عليها »األخبار« خالل األيام األخرية تؤكد أن التصعيد الذي تشهده 
احلملة العسكرية يف ريف الالذقية ال يعدو كونه »متهيدًا ضرورّيًا 
اآلمن  النطاق  »توسيع  أهمّية  املعلومات  وتلحظ  املقبلة«.  للمرحلة 
حول معظم النقاط العسكرّية يف الساحل السوري، عالوًة على احلد 
من قدرات املسلحني على استهداف املناطق املدنية يف الالذقّية«. 
كذلك، حيظى واحد من أسباب التصعيد يف ريف الالذقية باهتمام 
روسي خاص، وهو »مسابقة فصل الشتاء، الذي قد ُتسهم ثلوجه 
يف خلق مناٍخ يفّضله املقاتلون القوقازيون حتديدًا«. وتبدو األهمّية 
الذي  احلد  إىل  كبرية،  األهداف  هذه  لتحقيق  الروس  يوليها  اليت 
يدفع إىل جتاهل كل التحّفظات الرتكّية. ومن املعلوم أن أنقرة تعترب 
استهداف اجملموعات الرتكمانّية مبثابة خط أمحر مل يأخذه الروس يف 
احلسبان، ما دفع اخلارجّية الرتكّية  إىل »استدعاء السفري الروسي 
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أوقف حماٍم جبرم انتحال صفة قاٍض. 
بتسجيالت صوتية ومقاطع  ُأثبت ذلك 
مصورة وإفادة مخسة شهود. لكن مل 
يكد ميّر يوم واحد على قرار توقيفه، 
حتى ُأطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 
20 مليون لرية. ُتِرك املشتبه فيه ُحّرًا، 
رغم خداعه قضاة وحمامني وسياسيني، 
نبيه  النواب  جملس  رئيس  بينهم  من 
بّري، فضاًل عن عمليات نصب بعشرات 

املاليني. فكيف بدأت القصة؟
أن ُيقِنع شاب عشريين بضعة أشخاص، 
أمٌر  فذلك  قاٍض  بأّنه  قصرية،  لفرتة 
حماٍم  خيدع  أن  أما  احلدوث.  حُمتمل 
وسياسيني  وقضاة  حمامني  متدّرج 
ووسائل إعالم بأّنه قاٍض يف احملكمة 
الدولية، ويصمد يف خداعهم لسنوات، 
»جائزة  ذلك  على  الفاعل  فيستحّق 
واالحتيال«.  النصب  يف  دولية 
وقصة هذا احملامي كانت حديث قصر 
العدلية طوال األيام املاضية، وعززها 
ثم  توقيفه،  إثر  اندلع  الذي  اجلدل 
أشار  املاضي،  اخلميس  سبيله.  إخالء 
جبل  يف  االستئنايف  العام  احملامي 
بتوقيف  ليشع،  سامر  القاضي  لبنان 
»وليد ف.« جبرم انتحال صفة قاٍض، 
غري أن قاضية التحقيق يف جبل لبنان 
سبيله  إخالء  قررت  املهتار  ساندرا 
بكفالة قدرها 20 مليون لرية يف اليوم 
التالي، سندًا إىل مضمون املادة 111 
مفاجئ.  بشكل  العقوبات،  قانون  من 
لبنان  جبل  العام يف  احملامي  استأنف 
الرتك،  قرار  شرابية  داني  القاضي 
ليعود من بعده رئيس اهليئة االتهامية 
الياس عيد وُيصادق على قرار الرتك 
انتحل  حماٍم  ُيرَتك  فأن  االثنني.  نهار 
الصفة  لسنوات.واستغّل  قاٍض  صفة 
نصب  عمليات  لتنفيذ  هذه  القضائية 
االستنسابية  ُتيز  ولو  واحتيال، 
قضية  فإّنها  تركه،  للقاضي  املمنوحة 
حتتاج إىل نقاش، وال سيما أن قصة 
احملامي الذي أتقن دوره برباعة فريدة 

من نوعها تستحق أن ُتسرد.
القاضي املدعى عليه جبرم االحتيال له 
جمموعة أخبار منشورة ُتفيد بأّنه قاٍض. 
مّثل القضاء اللبناني خالل افتتاح مدرسة 
بوصفه  امسه  ُذكر  فيما  اجلنوب،  يف 
حماميًا عامًا استئنافيًا خالل متثيل إحدى 
اجلرائم حبضور القاضي ح. ش. ليس 
هذا فحسب، حتى عندما تبحث عنه على 
 number book أو   Truecaller برنامج 
اللذين ُيستخدمان ملعرفة هوية صاحب 
رقم هاتف، فستجد أّن صفة القاضي 
من  أكثر  يف  امسه  تالزم  الرّيس  أو 
موضع.لكن كل ذلك، ال يكفي لإلدانة! 
إّنه خطأ الصحافة وتعقيدات  قد يقال 
الدايخ، واحٌد  إيفان  التكنولوجيا، لكن 
حتّدث  املفرتض،  القاضي  ضحايا  من 

إىل »األخبار« عن أصل احلكاية.
صفة  ضده  اّتذ  الذي  الدايخ  يروي 
النصب  جبرم  الشخصي  االدعاء 
أن  قاٍض،  صفة  وانتحال  واالحتيال 
القصة بدأت منذ عام 2010 يوم جنازة 
والده. يذكر أن زوجة والده قّدمته يف 
العزاء بصفة قاٍض. قّدم واجب العزاء 

ثم رحل. تدد اللقاء بعدها.
املفرتض  »القاضي  أن  الدايخ  يذكر 
معاونيه  أحد  بتكليف  خدماته  عرض 
مالية  أمام  عالق  ملف  يف  ملساعدتنا 
جبل لبنان يتعلق برتكة والدي. أخربنا 
بأّنه مقّرب من الرئيس نبيه بّري وله 

اإلسراع  يف  سيساعدون  ُكثر  معارف 
»كّلفناه  ويضيف:  امللف«.  بإجناز 

واستمّر يف غّشنا حتى عام 2014.
علينا،  مُيّثل  كان  سنوات،  أربع  خالل 
لكن شاءت الصدفة أن يقع«. أما عن 
أّنهم  الدايخ  فيذكر  القضية،  أصل 
دفعوا له مبلغ 120 مليون لرية إلجناز 
املعامالت اليت ُتكّلف 300 ألف دوالر. 
ويقول: »أوهمنا بأّنه وّفر علينا باقي 
املبلغ ليتبنّي أننا وقعنا ضحية نصب. 
أخذ املال وبدأ مياطل أسبوعًا بعد آخر«. 
ويؤكد إيفان أنهم سألوا عنه عددًا من 
أّنه »قاٍض  أّكدوا هلم  الذين  احملامني 
وهو يرتدد دائمًا إىل منزل الرئيس بري 
إيفان فصٌل  التينة«. قضية  يف عني 
احملامي  أّدى  الذي  الفيلم  من  بسيط 
املتدّرج دور البطولة فيه. ففي سلك 

القضاء له ألف مغامرة ومغامرة.
»قنبلة صوتية طوشت سلك القضاء« 
جييب أحد القضاة عن سؤال: »من هو 
الشاب وليد ف.؟«، متحدثًا عن »قاٍض 
السنوات  خالل  كثريين  خدع  ظاهرة« 
إّن  القاضي  يقول  املاضية.  اخلمس 
احلقوق،  يف  إجازة  »حيمل  احملتال 
ورمبا حّصل املاجستري، لكنه تقّدم إىل 
امتحانات معهد القضاء ورسب«. يعيد 
القاضي، الذي َخرب احملامي الذي انتحل 
لسنوات، سرد  ُقرب  عن  قاٍض  صفة 
الثالثني  تطى  الذي  الشاب  ماضي 

بسنة أو سنتني.
املهين  مشواره  أّول  يف  أّنه  فيذكر 
تعاقد مع بعثة األمم املتحدة يف دارفور 

 4 سنوات من االحتيال على رؤساء وقضاة ومواطنني:

حماٍم متدّرج ينتحل صفة قاٍض دولي!
رضوان مرتضى

قنبلة صوتية طوشت سلك القضاء )هيثم املوسوي(

لتفّقد  النقابات  إحدى  يف  االمتحانات 
قاضيًا  بوصفه  لالمتحان  املتقدمني 
دوليًا.كما قّدم نفسه الحقًا مستشارًا 
السابقني.  العدل  وزراء  ألحد  قانونيًا 
مل تقف األمور عند هذا احلد، وصلت 
اجلرأة بهذا الشاب إىل إكمال متثيليته 

على بّري.
الذي  »األستاذ«،  فانطلت احليلة على 
تعّرف إليه عرب قاٍض قّدمه له كقاٍض 
زميل يف حمكمة دولية. و«يا غافل إلك 
القاضي  زيارات  بعدها  لتتكرر  اهلل«، 
املزعوم لعني التينة. متكن خالهلا وليد 
ف. من اقتناص صورة له إىل جانب 
دولة الرئيس، ما أعطاه مشروعية لدى 
ُكُثر شاهدوه هناك. حتى يف احملكمة 
يعّرفونه  القضاة  صار  الشرعية، 
بـ«الرّيس وليد. قاٍض حمرتم ونابغة«. 
عّياد  احملامي  الشهود،  أحد  وينقل 
ضحيته  يقع  أن  كاد  الذي  عاصي، 
لدى  يتدّخل  سوف  بأّنه  أوهمه  بعدما 
الشخصية  لألحوال  العامة  املديرة 
عالقاته،  خالل  من  خوري،  سوزان 
الداخلية  وزارة  يف  عالق  ملٍف  إلنهاء 
مقابل 10 آالف دوالر. فيقول: »حتى 
يف منزله، وجدنا »بالك« حمفوٌر عليها 

القاضي وليد ف.«.
»تشبيحات« القاضي املزعوم مل تقف 
وذلك  به،  األمر  وصل  فقد  حد.  عند 
وارٌد يف أحد التسجيالت، لالدعاء بأّن 
اجليش  الستخبارات  األمنية  التقارير 
صفة  ينتحل  تارة  منزله.  إىل  تصله 
إّنه  مستشار وزير عدل، وطورًا يقول 
بات  وبذلك،  نفسه.  بري  مستشار 

»القاضي املعجزة«.
أن  إىل  السنوات،  هذه  طوال  فنجح 
أحد  تعبري  حبسب  الرحية«،  »ُطلعت 
الحقًا  »اكُتشف  إنه  ويقول  القضاة. 
أّنه حمتال، فصدر قرار يف عني التينة 
يقضي مبنعه من الدخول. وترافق ذلك، 
مع إشاعة القاضي منتحل الصفة، أّنه 
من  تعب  ألنه  القضاء،  سلك  سيرتك 
وأّنه  االستقرار،  وُيريد  السفر  كثرة 
تبنّي  لكن  احملاماة.  مهنة  إىل  سيعود 
الدولي ليس سوى حماٍم  القاضي  أن 

متدّرج!«.
تدر اإلشارة إىل أن أحد ضحاياه عمد 
إىل تصويره ملدة طويلة إلثبات املبالغ 
إخالء  وإثر  منه.  سرقها  اليت  املالية 
سبيله، علمت »األخبار« أنه جرى التقّدم 
بشكوى لدى التفتيش القضائي، يزعم 
مت  سبيله  إخالء  أن  املشتكون  فيها 
بسبب صلة القرابة العائلية اليت تربطه 

مبوظفة عدلية.

الفتًا  كاتب،  بصفة 
إىل أن هذه الوظيفة 
يف  مفصلية  كانت 
ذلك  ومنذ  حياته. 

دولي.  قاٍض  بأّنه  ُيرّوج  بدأ  احلني، 
القضاة،  تقّرب بعدها من جمموعة من 
ذلك،  بعد  ش.  ح.  القاضي  أبرزهم 
»بالك«  إىل وضع  الصفة  منتحل  عمد 
زجاج  زّود  بعدما  على سيارته،  قضاء 
سيارته حباجٍب للرؤية »فيميه«. فكيف 
ُيكشف، طاملا أن أبناء الكار القضائي 

أنفسهم انطلت عليهم اخلدعة؟
القاضي  أّن  ضحاياه  أحد  يروي 
املفرتض شهد يف إحدى املرات خالفًا 
للفصل  فنزل  الطريق،  على  مروريًا 
بني املتنازعني، معّرفًا عن نفسه بأّنه 
عند  األمور  تقف  مل  الفالني.  القاضي 
أحد  ينقل  الُسبحة.  لتكرَّ  احلد،  هذا 
القضاة أن القاضي املزعوم زار غرف 

تارة ينتحل صفة 
مستشار وزير 

عدل وطورًا يقول 
إنّه مستشار بري

حتت عنوان »The Great Capture«، سّلط 
البنك الدولي يف تقريره األخري عن لبنان 
اليت  وخنبها  السلطة  كيان  على  الضوء 
تقبض على االقتصاد واألمن والسياسة، 
استنتاجات  اي  يستخلص  أن  دون  من 
تغيريه،  وسبل  النظام  بأصل  متعلقة 
حناس  شربل  السابق  الوزير  دعا  انه  اال 
العام  املدير  جانب  اىل  تقريره  ملناقشة 
مكي،  فادي  االقتصاد  لوزارة  السابق 
يطّوع  »النظام  أن  اىل  حناس  فاشار 

اجملتمع ويعّدله لتغذية استمراريته«.
الدوري  تقريره  الدولي  البنك  أصدر 
 The« النظرة إىل اقتصاد لبنان« بعنوان«
Great Capture«. تعريب هذه العبارة ليس 
تسميته  ميكن  ما  أن  تعين  فهي  سهاًل، 
»النخبة« يف لبنان تقبض على السياسة 
أن  التقرير  خالصة  واألمن.  واالقتصاد 
على  قادر  لكنه  »هّش«،  لبنان  اقتصاد 
األمر  أن  إال  السلبية،  العوامل  »مقاومة« 
شربل  السابق  الوزير  رأي  يف  خيتلف 
يتطلب  بات  النظام  هذا  ان  إذ  حناس، 
استمراريته،  لتغذية  مستقّرة  غري  عوامل 
فهو يعمل على تعديل اجملتمع يف سبيل 
النظام  يعّدل  أن  من  بداًل  استمراريته 

خلدمة اجملتمع.
تفكك الهيكل السياسي

عرض التقرير يف ندوة أقيمت يف معهد 
األمريكية،  اجلامعة  يف  فارس  عصام 
فقّدم اخلبري االقتصادي لدى البنك وسام 
احلركة خالصة عن التطورات االقتصادية 
وتوقعات  املاضية  الستة  االشهر  خالل 
التقرير  ناقش  فيما   ،2015 لعام  النمو 
الوزير السابق شربل حناس واملدير العام 

السابق لوزارة االقتصاد فادي مّكي.
الرشى  تزايدت  الدولي:  البنك 
يف  تفكك  إىل  أدى  ما  واحملسوبيات 

اهليكلية السياسية
يف  منهجي  فشل  عن  يتحدث  التقرير 
يستشري  بيئة  ضمن  من  »احلوكمة«، 
فيها الفساد، فضاًل عن »تقهقر هيكلية 
النظام احلالي يف لبنان. الشلل السياسي 
يستمر يف الزحف حنو السلطات احلكومية 
أو  معّطلة  أمست  وهي  الثالثة  بفروعها 
النظام »تزايدت  فارغة«. من صلب هذا 
ممارسات الرشوة واحملسوبيات والواسطة 
يف القطاع العام، وفشلت تلك اإلدارات 
ومعاجلة  األساسية،  اخلدمات  تقديم  يف 
تفكك  إىل  أدى  ما  الطارئة،  االحتياجات 
يف اهليكلية السياسية وإفراغ أو تعطيل 
ألغيت املنظومة  السلطات احلكومية، كما 
البالد...  يف  الوحيدة  الوطنية  االنتخابية 
الوضع احلالي غري قابل لالستمرارية وإذا 
فليس  جّديا  اإلصالحية  اجلهود  ل  تفعَّ مل 
االضطرابات  تتفاقم  أن  املستبعد  من 

االقتصادية واالجتماعية.
هذا الوضع يتالزم مع سلسلة من الفشل 
»يف تقديم خدمات عامة موثوق بها سواء 
أزمة  برزت  فيما  واملاء،  الكهرباء  يف 
النفايات بوضوح مع تراكمها يف الشوارع 
وقد  والبصر  النفس  تعيق  أكوام  يف 
أشعلت حراكًا شعبيًا ضخمًا«. وإىل جانب 
ذلك »ال يزال لبنان يواجه حتديات جسيمة 
نامجة عن احلرب يف سوريا مبا يف ذلك 
استضافة أكرب نسبة من الالجئني مقارنة 
يعرض  البلد«.  لسكان  اإلمجالي  بالعدد 
االقتصاد  يف  املؤشرات  بعض  التقرير 
زاد  إذ  السياحة،  انتعاش  ومنها  الكّلي، 
واستمرار   ،%16.6 بنسبة  السياح  عدد 
السياسة التوسعية ملصرف لبنان من خالل 
زيادة القروض املدعومة يف السوق بقيمة 
أسعار  اخنفاض  جاء  كذلك  دوالر.  مليار 
النفط ليخفض التحويالت من اخلزينة إىل 
كهرباء لبنان، ويقّلص العجز يف احلساب 
اخلارجي بنسبة 5%... إال أنه يف املقابل، 
القطاع  يف  املشاكل  بعض  هناك  كانت 
النمو  على  »أعباء  فرض  الذي  العقاري 

االقتصادي«.

The Great Capture: تغيري اجملتمع ليبقى النظام
محمد وهبة

تغريات ديموغرافية
اعتماد  إن  احلركة،  يقول  باختصار، 
اقتصاد لبنان على مصادر النمو التقليدية 
مل يعد كبريًا، بل بدأت مصادر منو ثانية 
املدعوم  اخلاص  االستهالك  مثل  تتقّدم 
جزئيًا بالطلب السوري الناتج من الالجئني 
النمو  مصادر  أن  املعروف  السوريني. 
التقليدية هي السياحة والعقارات والقطاع 
األزمة  من  كثريًا  عانت  وكلها  املالي 
اإلقليمية، أما املصادر الثانية، فهي كل 
اخلاص، وخصوصًا  باالستهالك  يتعلق  ما 
يف جمال األدوية اليت زاد الطلب عليها 
سّجل  إذ  الرقمية  والتكنولوجيا  كثريًا، 
لبنان زيادة يف الولوج إىل االنرتنت من 

52% يف 2011 إىل 74.7% يف 2014.
العناصر  إىل  اإلشارة  التقرير  يغفل  وال 
النظام املالي  الالزمة والضرورية لتغذية 
يف لبنان، مثل معدل منو الودائع، مكررًا 
»احلبلى«  العمل  سوق  عن  يقوله  ما 
بالعمالة املتدنية االجر والقاصرة عن خلق 
الوظائف وتلبية الطلب على العمل »وهو 
ما قد يؤدي إىل تغريات دميوغرافية«... 
االقتصاد  أن  احلركة  يعتقد  باختصار 
قدرته  من  وأقل  هّشًا  سبقى  لبنان  يف 
من  قويًا  اقتصادًا  يكون  ولن  الفعلية، 

دون اإلصالحات الالزمة.
املجتمع غذاء النظام

املشكلة يف رأي حناس، إن هذا النظام 
تقليدية.  غري  بطريقة  استمراريته  يغّذي 
بتشخيص  املتعلقة  االستنتاجات  ان  أي 
بالتدفقات  وارتباطه  ومساوئه  النظام 
مفاصله،  بني  الفساد  ومظاهر  اخلارجية 
األمور  إخفاء لكونها أصبحت من  ال ميكن 
هذا  النظام.  هذا  الستمرار  الضرورية 
استقطاب  على  القائم  املالي  النظام 
عجز  متويل  أجل  من  اخلارج  من  األموال 
على  باستمرار  يعمل  اخلارجي،  احلساب 
للهجرة الستقطاب  قابلة  عاملة  يد  توليد 
املزيد من التدفقات اخلارجية. أي مقاربة 
هو  املصريف  القطاع  أن  إىل  تشري  ال 
عامل أساسي يف النظام الذي يعمل على 
متويل العجز اخلارجي، هي مقاربة ال ميكن 
التعويل عليها إذ ان كل أرباح املصارف 

متأتية من املال املدعوم.
التأقلم  على  النظام  »قدرة  إن  وبالتالي 
مع األوضاع الصعبة ناتة من كونه أصبح 
يتطلب عوامل صعبة وغري مستقّرة تغّذي 
إن  املثال،  سبيل  فعلى  استمراريته«. 
 ،%2 بنسبة  زاد  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
لبنان بنسبة  فيما زاد عدد املقيمني يف 
الفردي  الناتج  لكن   ،%25 عن  تزيد 
 ،%20 عن  تقل  ال  بنسبة  تراجع  القومي 
أّدت  السكانية  الزيادة  أن  هو  والسبب 
إىل تدني الدخل الفردي وقلصت احلاجة 
هذه  فإن  وبالتالي  التدفقات،  من  ملزيد 
العوامل غري املستقّرة حتافظ على النظام 
وعلى استمراريته. ال بل ميكن االستنتاج 
بأنه جيري »تكييف اجملتمع مع استمرارية 
النظام، أي تعديل اجملتمع ليبقى النظام 
حاجات  لتلبية  النظام  تعديل  من  بداًل 
النظام  استمرارية  أصبحت  اجملتمع. 
كل  تكييف  جيري  حبيث  وظيفية  ضرورة 

شيء مع مستلزمات االستمرارية«.
حناس  يسّجل  األمر،  هذا  من  إنطالقًا 
تقديم  الدولي مسؤوليته يف  البنك  على 
حالة  ومقاربتها.  االقتصادية  املؤشرات 
جهة  من  النخب  بني  السياسي  الرتابط 
جهة  من  واألمن  والسياسة  واالقتصاد 
تعديل،  أي  أمام  حاجزًا  متثل  ثانية، 
اليت  أو  اجلارية  احملاوالت  فإن  وبالتالي 
يشّجعها  مل  املناسب  الظرف  يف  جرت 
البنك الدولي، الذي يضع هذا التشخيص 
للنظام وال يستخلص منها أي نتائج، فهو 
البلد  لكن  يقاوم  النظام  إن  اليوم  يقول 
هذه؟  هي  خالصة  أي  مزرية.  حالة  يف 
من يتحمل مسؤولية التغيري؟ ومن يتحّمل 

مسؤولية إدارة التغيري؟



Page 16صفحة 16     

مقاالت وتحقيقات

Saturday 28 November 2015  2015 الثاني  تشرين   28 السبت 

على الرغم من أن ال أحد من القوى السياسية يقتنع بنضج احللول 
إالاّ أن  ــ السعودي،  الرئاسية يف ظل استمرار االشتباك اإليراني 
الرئيس  الذي مجع  اللقاء  مع  عالية  تتعامل جبدية  اللبنانية  القوى 
سعد احلريري والنائب سليمان فرجنية يف باريس، ما ينذر حبدوث 

انقسامات جدية يف كل واحد من فريقي 14 و8 آذار.
املردة  تيار  برئيس  احلريري  الرئيس سعد  الذي مجع  اللقاء  خلق 
النائب سليمان فرجنية يف باريس منتصف األسبوع املاضي، جداًل 
ومبعزٍل  سواء.  حدٍّ  على  آذار  و8   14 فريقي  طاول  واسعًا  داخليًا 
عن نتائج اللقاء، فإن حصوله يف هذا التوقيت ُعدَّ حدثًا حبد ذاته، 
يعيد خلط األوراق ورمبا التحالفات، يف معسكري االنقسام اللبناني 
ح »مقبول«  التقليدي. وترداّ مصادر متابعة طرح اسم فرجنية كمرشاّ
بها  قام  اليت  الزيارة  إىل  اجلمهورية،  لرئاسة  املستقبل  تيار  من 

النائب وليد جنبالط للسعودية قبل شهرين.
دة جتاه فرجنية يف املرحلة املاضية  وتقول إن إشارات جنبالط املتعداّ
د أنه هو صاحب الفكرة، على قاعدة اعتقاده واحلريري بضرورة  تؤكاّ
ق  البحث عن الشخصية املطلوبة اليت تريح حزب اهلل وسوريا وحتقاّ
التسوية، بهدف إزاحة رئيس تكتل التغيري واإلصالح النائب ميشال 
عون عن السباق الرئاسي. وحبسب املصادر، فإنه يف احلسابات 
االسرتاتيجية لدى املقاومة وسوريا ال مفاضلة بني فرجنية وعون. 
فاألول ميلك إرثًا عائليًا ومواقف سياسية وعالقات شخصية وثيقة 
وز  م عون منذ وثيقة مار خمايل وحرب متاّ مبحور املقاومة، فيما قداّ
ن توازنًا هلذا الفريق  مًا« حملور املقاومة يف لبنان، ما أماّ »ظهريًا متقداّ
َعواَّضه عن اخلروج السوري. وعباّ عن الثقة بعون األمني العام حلزب 
املقاومة  فريق  بتمسك  مرة،  من  أكثر  اهلل  نصر  السيد حسن  اهلل 
ح  برتشيح اجلنرال للرئاسة. وحبسب املصادر، بقي عون هو املرشاّ
فرجنية،  أن  املصادر  د  وتؤكاّ الثاني.  ح  املرشاّ هو  وفرجنية  األول 
مبعزٍل عن كلاّ ما قيل ويقال يف اإلعالم ومن حميطني به، ال ميكن 
أن ُيقدم على أي خطوة »تسووية« مع الفريق اآلخر ما مل يسمع من 
عون تنازاًل صرحيًا عن ترشيحه، ودعم ترشيح فرجنية من دون أي 
ضغوط من أي جهة كانت، مع اجلزم بأن ال أحد، ال حزب اهلل وال 
سوريا، سيضع أي ضغوط على عون حتت أي ظرف. وبدت الفتًة 
أمس زيارة السفري السوري علي عبد الكريم علي للرابية. وعلى 
الرغم من تأكيد الطرفني أن الزيارة ال عالقة هلا بالتطورات األخرية، 
أشارت املصادر املتابعة إىل أن »زيارة سفري سوريا تصباّ يف خانة 

طمأنة عون إىل التزام دمشق برتشيحه«.

فـرجنية: بـاٍق خـلف عـون

النتخاب فرجنية رئيسًا للجمهورية«، أكد مصدر مسؤول يف القوات 
مرشح  أي  على  فيتو  تضع  ال  »القوات  أناّ  لـ«األخبار«  اللبنانية 
رئاسي، وهي تدعو إىل حضور النواب يوميًا إىل اجمللس النيابي 
النتخاب رئيس للجمهورية. لكن القوات لن تنتخب إال من حيمل يف 

ترشيحه مضامني ومبادئ طروحات مشروعها السياسي«.
»من  إن  لـ«األخبار«  قالت  املستقلني،  من  آذار   14 مصادر قوى 
يريد انتخاب فرجنية رئيسًا ال يقوم بهذه اجللبة، وهذا االستعراض 
وأضافت  النتخابه«.  وليس  فرجنية  حلرق  هو  جرى  فما  اإلعالمي، 
القادة املوارنة  أن »ما جرى هو مقدمة حلرق مجيع املرشحني من 

األربعة، متهيدًا ملرحلة تسوية جيري فيها اختيار مرشح وسطي«.
واعيًا  يكون  أن  جيب  احلريري  أن  إىل  سياسية  أوساط  ولفتت 
ملخاطر »وصول ممثل الرئيس بشار األسد إىل قصر بعبدا«. فيما 
ل يبدو سعيدًا برتشيح عون،  دت مصادر أخرى أن النائب »اجلمياّ أكاّ
للوقوف  املستقبل  فرجنية يف  مع  ثنائيًا  ل  يشكاّ قد  بأنه  القتناعه 

بوجه جعجع«.
وقالت مصادر يف تيار املستقبل إن »األخبار الواردة من الرياض 
وباريس تشري إىل أن هناك بوادر جيري العمل عليها لتحقيق خرق 
يف امللف الرئاسي«، ولتأكيد »تسوية جدية«. وأضافت أن »اللقاء 
الذي مجع احلريري بشخصيات تياره كان هدفها البحث يف كيفية 
السماح ألي جناح يف  التعامل مع مبادرة نصر اهلل، وتأكيد عدم 

املستقبل بضرب الطبخة الرئاسية إن كان حتقيقها ممكنًا«.
وإذا كان االنقسام واضحًا يف 14 آذار، فإن االنقسام أيضًا بدا على 
ظ عن اإلدالء بالتصاريح  الفريق اآلخر، الذي ال تزال شخصياته تتحفاّ
أو التعبري عن املواقف. وأشار أكثر من مصدر إىل انزعاج ضمين 
لدى عون وصمت لدى حزب اهلل، الذي فتح خطوط تواصل أمس 
مع عون، فيما أشارت مصادر عني التينة إىل »تفضيل براّي فرجنية 
على عون«. وسألت أصوات داخل فريق 8 آذار »عن مدى هشاشة 
زرع  واآلخر  احلني  بني  احلريري  يستطيع  درجة  إىل  آذار   8 حلف 
بإقامة تسوية معه،  الشقاق مراّة عب حماولة استمالة عون ووعده 
ة مع فرجنية«. وقالت مصادر قريبة من الرابية: إن ما جيري  ومراّ
ُيثبت جمددًا أن اداء تيار املستقبل منذ عام 2005 قائم على قاعدة 
مستعدون لفعل أي شيء ألجل إبعاد املسيحي القوي عن الرئاسة. 
مرة بالتحالف الرباعي، ومرة بالرهان على العدوان اإلسرائيلي يف 
للقبول  بالرتويج  واآلن  دمشق،  إىل  بالذهاب  ومرة   ،2006 متوز 

بصديق األسد رئيسًا.
وملس زوار فرجنية بعض انطباعات إجيابية عاد بها من باريس، رغم 
متسكه بإحاطة اجتماعه باحلريري بغموض على حنو قال معه فرجنية: 
»لن أقول إنين اجتمعت به أو مل اجتمع. سأتركها مشكولة«. والحظ 
فرجنية تبعًا لزواره بأن مثة »اقتناعًا لدى الفريق اآلخر أكثر من أي 
وقت مضى بانتخاب رئيس ذي حيثية«، مشريًا إىل أن احلوار الدائر 
يف هذا االجتاه »أكثر من جدي حيال اختيار رئيس قوي ميثل فعاًل 
املسيحيني، ومن غري املستبعد أن يكون من املرشحني األربعة«. 
ولفت إىل أن »ال انتخابات رئاسية بال موافقة السعودية اليت توافق 
على أمساء مرشحني وترفض أخرى«، على أنه أكد أيضًا أن وجود 
»جو إجيابي من خالل احلوار على االستحقاق الرئاسي جيعلين أستمر 
إذا  أما  كذلك.  فلست  مرشحًا  دام  ما  عون.  العماد  ترشيح  خلف 
وصلنا اىل يوم يبحث فيه يف مرشح آخر، فعندئذ سأختار نفسي. 
يف املعيار السياسي األحجام ختتلف. للعماد عون كتلة من 20 نائبًا 
بينما كتليت من 4 نواب. هناك توازنات سياسية، وال ميكن تقييم 
حجمي كحجم العماد عون. حتى وإن أحبين الشارع الشيعي، فذلك ال 
يعطيين أفضلية يف اخليار السياسي على العماد عون. وهو موقف 

السيد حسن نصر اهلل والرئيس نبيه بري. أنا خلف العماد عون«.

فرنجية: للعماد عون كتلة من 20 نائبًا بينما كتلتي من 4 نواب 
)هيثم املوسوي(

آذار   14 شخصيات  حتليالت  وتفاوتت 
ومعلوماتها بشأن ما جرى يف باريس، 
بني من اعتب أن ما جرى »خطوة خطرة، 
أقدم عليها احلريري«،  وجمازفة كبرية 
وبني من وصف ما جرى »بأنه استدراج 
من احلريري لفرجنية يف خطوة مدروسة 
كان  وإذا  آذار«.   8 صفوف  لزعزعة 
الشخصيات  بعض  أطلع  قد  احلريري 
من املستقبل وفريقه اليت »استدعاها« 
على  الرياض،  يف  السبت  اجتماع  إىل 
اتصاالت  أجرى  فإنه  اجتماعه،  فحوى 
أيضًا بشخصيات يف قوى 14 آذار يف 

ل  بريوت، وتشاور معها. وُذكر بعد ظهر أمس أن النائب سامي اجلمياّ
ه إىل باريس للقاء احلريري، وكذلك جرى احلديث عن لقاء قد  توجاّ
جيمع رئيس حزب القوات مسري جعجع باحلريري. وأشارت مصادر 
يف 14 آذار اطلعت على حمادثات احلريري وفرجنية لـ«األخبار« إىل 
أن »رجل األعمال جيلبري الشاغوري هو الذي فتح املوضع الرئاسي 
يف اللقاء. وقال احلريري لفرجنية حبسب املصادر: »احلزب )حزب 
اهلل( بيمشي فيك؟«، فأجاب فرجنية بأن »احلزب يؤيدني«. وعن 
موقف عون، أجاب فرجنية: »إذا توافقنا تتم معاجلة املوضوع يف 

حينه«.
وعلى إثر اللقاء، بدأ احلريري اتصاالته مع فريقه، الذي انقسم بني 
مؤيد لفكرة التحاور مع فرجنية، وبني رافض كلي من منطلق »أن 
فرجنية ميثل األسد يف قصر بعبدا، وال جيوز أن ننتخبه، حتى لو جاء 
احلريري رئيسًا للحكومة«. وسأل املعرتضون احلريري »عما إذا كان 

يضمن بقاءه يف القصر احلكومي ألكثر من ستة أشهر؟«.
وختوفت مصادر يف قوى 14 آذار من أن يكون مثة قطبة خمفية يف 
التعامل مع ملف انتخاب فرجنية، على أساس أن »الشاغوري هو 
صديق الرئيس نبيه بري، وهو يطمح ألن يكون له دور يف قطاع 
التعامل  عن صفقة سياسية كبى جيري  أسئلة  يطرح  ما  النفط، 

معها بني بريوت والسعودية وإيران«.
وفيما أعلن رئيس حزب الوطنيني األحرار دوري مشعون بعد لقائه 
وفدًا موسعًا من القوات اللبنانية، وتداوله هاتفيًا مع جعجع »رفضه 

جنبالط 
صاحب فكرة 

ترشيح 
فرنجية الزاحة 
عو ن عن سدة 

الرئاسة

ـــ الرتكية، استمر  على رغم انشغال العامل باملواجهة اجلوية الروسيةـ 
اللبنانيون يف متابعة االخبار حول خلفيات وابعاد لقاء باريس بني 
الرئيس سعد احلريري والنائب سليمان فرجنية، وما قد يرتكه من 

تداعيات على املشهد السياسي الداخلي.
»حب من طرف واحد«. هذا، باختصار، ما ميكن أن يطلق على كل 
الرئيس سعد  ترشيح  حول  املاضية  األيام  ساد يف  الذي  الكالم 
احلريري النائب سليمان فرجنية اىل الرئاسة. إذ أن كل التسريبات 
حول اللقاء وما ختلله من حبث يف التسويات مصدرها تيار املستقبل 

وحلفاؤه، خصوصًا النائب وليد جنبالط.
العماد  وقطع  لألجواء،  أمس،  الرابية،  تبيد  ر  يفساّ ما  هذا  ولعل 
فرجنية،  مع  عالقاته  لزعزعة  أي حماولة  على  الطريق  عون  ميشال 
داخل  »املوضوع  أن  واالصالح،  التغيري  تكتل  جلسة  يف  معتبًا، 

البيت الواحد، ونبحث فيه عندما أتبلغ«.
وفيما حرصت مصادر تيار املستقبل على اشاعة اجواء عن »تسوية 
مهمة  اهلل  حزب  يتوىل  أن  على  عون،  العماد  ترشيح  تطيح  قريبة 
اقناعه باالنسحاب«، أكدت مصادر مطلعة ان »االمر ال يعدو كونه 
مبادرة من طرف 14 اذار، هدفها انتزاع موقف من حزب اهلل وقوى 
املصادر  ونقلت  عون«.  النسحاب  الضغط  اىل  يؤدي  آذار   8 يف 
عن مرجعية حزبية بارزة »ان موقف حزب اهلل، على االقل، ال يزال 
العماد  عن  تصدر  الرئاسي  امللف  يف  السر  كلمة  وان  هو،  هو 
عون وحده، وال جمال هنا للحديث عن افضليات وأولويات، بل ان 
املوقف حمسوم جلهة ان عون هو املرشح االوحد، وكل ملف الرئاسة 

يف يده وحده«.
مصادر الرابية أكدت أن التيار الوطين احلر »صاحب جتربة مريرة مع 
الوعود املستقبلية، وبالتالي لن ندع اآلخرين جيروننا اىل مواقف من 
طروحات مل يتبنياّ بعد مدى جديتها، واألمور تعاجل يف مواقيتها«.

وأضافت أن »ترشيح النائب فرجنية ليس جديدًا، وهو كان دائمًا 
يقول إنه مرشح خلف اجلنرال«. وقالت مصادر نيابية يف التكتل 
لـ«األخبار« إن كالم عون »كان إجيابيًا اىل درجة فاجأنا مجيعًا. كما 
أن وزير اخلارجية جبان باسيل حرص على إزالة االلتباس حول كالمه 
عن األصيل والبديل ألثالثاء، ونفى أن يكون قد قصد فرجنية بكالمه 
هذا، وأشار اىل أنه كرر هاتني العبارتني يف أكثر من تصريح منذ 

أكثر من شهر، وأنه يعتب أن فريقنا كله من األصالء«.
وفيما امتنع املقراّبون من فرجنية عن أي تواصل مع سياسيني أو 
ل أي تواصل بني الرابية وبنشعي، توقعت  وسائل اإلعالم ومل يسجاّ
مصادر يف 8 آذار أن ينعقد اجتماع بني عون وفرجنية على هامش 
جلسة احلوار الوطين يف ساحة النجمة اليوم. ومع استمرار التزام 
حزب اهلل والرئيس نبيه براّي الصمت، علمت »األخبار« أن احلزب 
»يشتغل على املوضوع بعقل بارد، مع التأكيد على أولوية وحدة 
فريق 8 آذار«. وأكدت مصادر نيابية يف هذا الفريق أن »الصمت 
العلين سيستمر ما دام الكالم ال يزال يف الصحف ومن دون مواقف 
واضحة معلنة«، مشريًة إىل أنه »يف حال ُترجم اللقاء إىل مواقف 
واضحة من احلريري، عندها ميكن البدء بالسؤال عن املواقف«، مع 
تكرار املصادر أن »ال جديد يف موقف فريق 8 آذار حتى اآلن، يضاف 
إىل ما قاله )األمني العام حلزب اهلل( السيد حسن نصراهلل يف خطابه 
ح فريقنا حتى  دة أن »عون مرشاّ األخري من دعم للجنرال عون«، مؤكاّ
يقراّر هو شخصيًا العزوف عن الرتشح«. ورأت أن »الوزير فرجنية 
ال ميكن أن يذهب يف أي اتفاق من دون التنسيق الكامل مع عون، 
حًا ما مل يسمع من اجلنرال دعمًا واضحًا  وال ميكن أن يعلن نفسه مرشاّ
أن  لـ«األخبار«،  فرجنية،  التقت  أخرى  مصادر  وأكدت  لرتشيحه«. 
»سليمان حريص على وحدة فريقه ولن ميشي مبا يؤدي اىل تقسيم 

هذا الفريق ولو مقابل عشر رئاسات«.
ب عليها مل تظهر بعد،  ومع أن تفاصيل النقاشات يف اللقاء وما ترتاّ
إالاّ أن الكالم الذي نقلته أمس أكثر من شخصية يف فريق احلريري 
تيار  قبول  فرجنية  أبلغ  األخري  أن  مفاده  لبنانيني،  إىل سياسيني 
تسوية  إىل  والوصول  اجلمهورية  لرئاسة  ترشيحه  بدعم  املستقبل 
داخلية ، وأن خطوة احلريري حتوز رضًى سعوديًا. ونقلت املصادر 
أن »كالم معاوني احلريري عن قبول فرجنية أكثر من جداّي«، ومل 
علنًا يف  الرتشيح  هذا  بدعم  احلريري شخصيًا  »يقوم  أن  تستبعد 

األيام القريبة«.
إلينا كالم من فريق  »وصل  آذار قال:  نيابي يف قوى 8  مصدر 
احلريري اللصيق بأن املوافقة على ترشيح فرجنية أتت من امللك 
السعودي ودوائر أخرى يف الرياض«، وأن »طرح احلريري يشبه يف 
جديته مقاربته السابقة لرتشيح عون، مع فارق أنه هذه املرة يتحرك 
مبوافقة سعودية«. ولفتت اىل استقبال احلريري أمس رئيس حزب 
ل«، كما لفتت اىل  الكتائب النائب سامي اجلميل، »ما يعين أنه مكماّ
»أتى بعد مصاحلة  النائب وليد جنبالط لرتشيح فرجنية  أن ترويج 
دعسة  على  يقدم  أن  ميكنه  ال  وهو  الرياض،  مع  طوياًل  انتظرها 
ناقصة تعيد البودة اىل هذه العالقة«. أما يف ما يتعلق باالنقسام 
»التقليدي« داخل تيار املستقبل، بني الفريق املقراّب من احلريري 
كالوزير نهاد املشنوق ومدير مكتبه نادر احلريري والوزير السابق 
اس خوري، وبني ذلك احملسوب على الرئيس فؤاد السنيورة،  غطاّ
أن  »صحيح  لـ«األخبار«:  آذار   14 رفيعة يف قوى  فقالت مصادر 
هناك انقسامًا بني اجلناحني بفعل غياب الرئيس احلريري عن لبنان، 
إالاّ أن املوقف األخري هو للحريري الذي يبدو أنه نال موافقة سعودية 

على هذا االقرتاح«.

8 آذار: كلمة السر الرئاسية لدى عون
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13 موقوفاً يف »تفجريي برج الرباجنة« ومطلوب جّهز 
انتحاريني الستهداف اجليش

  
احلاج  أمحد  مازن  املطلوب  اجليش  يف  املخابرات  مديرية  أوقفت 
حسني )امللقب أبو أمحد وسعيد( النتمائه إىل تنظيم داعش اإلرهابي 

وقيامه بالتخطيط ألعمال أمنية.
يف  شارك  قد  كان  املوقوف  ان  اجليش  عن  صادر  بيان  وأفاد 
حممد  املوقوف  جمموعة  ضمن  طرابلس،  يف  املسلحة  االشتباكات 
ميقاتي،  أمحد سليم  املوقوف  والحقًا ضمن جمموعة  األيوبي  أسعد 
وبعد تطبيق اخلطة األمنية يف طرابلس بقي على تواصل مع قادة 
اجملموعات املسلحة وشاركهم يف اللقاءات اليت هدفت إىل تنسيق 
جهود هذه اجملموعات ملواجهة اجليش، وشارك يف هذه املواجهات 

بعد توقيف ميقاتي.
وقد بّينت التحقيقات أنه بعد عودة اهلدوء إىل طرابلس كان املوقوف 
يتلقى أوامره من املطلوب حممد عمر اإليعالي الذي طلب منه جتنيد 
شبان جدد، ووعده بأن يؤمن تنظيم داعش كل ما يلزم إلنشاء خاليا 

يف طرابلس.
كما طلب منه اإليعالي التحضري الستهداف مراكز اجليش بواسطة 
انتحاريني، وجهز عددًا منهم بانتظار احلصول على املال والسالح، 
وقد اشرتط داعش على احلاج حسني إثبات جدية عمل اخلاليا اليت 
أنشأها من خالل تنفيذ ضربات ضد اجليش كمقدمة لدعمه لوجستيًا 
وعسكريًا، وعندما أحكم اجليش الطوق على جمموعته، وأوقف زياد 
الرفاعي، قرر احلاج حسني السفر إىل الرقة حتى مت توقيفه ورّحل 

إىل لبنان.
وتستمر التحقيقات مع املوقوف لكشف تفاصيل أخرى«.

الداخلي  األمن  قوى  أجرتها  اليت  التحقيقات  رست  أخرى  جهة  من 
واجليش واألمن العام يف تفجريي برج الرباجنة على 13 موقوفًا من 
انتحارية يف عدة  بعمليات  للقيام  انتحاريون كانوا خيططون  بينهم 

مناطق فضاًل عن تورط 12 آخرين فارين.
وكان مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد 
تسلم أمس التحقيقات األولية اليت أجرتها القوى األمنية كافة متهيدًا 

لالدعاء على املتورطني.

انتحلوا صفات أمنية وحزبية للسلب
  

انتحل افراد عصابة قوامها ثالثة اشخاص صفات امنية وحزبية يف 
حملة حي السلم يف الضاحية اجلنوبية وقاموا بعمليات سلب وسرقة 

يف عدة مناطق اىل ان القي القبض عليهم.
وكانت توافرت معلومات لفصيلة املرجية يف وحدة الدرك االقليمي، 
بقوة  بعمليات سلب  السلم، تقوم  عن وجود عصابة يف حملة حي 
أمنية  صفات  وانتحال  ونشل  النارية  الدراجات  وسرقة  السالح 

وحزبية.
فصيلة  عناصر  اشتبه  املكّثفة،  واالستقصاءات  للتحريات  ونتيجًة 
توقيفهم  مت  أشخاص،  بعّدة  اإلقليمي  الدرك  وحدة  يف  املرجية 
بتاريخ 2015/11/21 بعد مداهمة أماكن تواجدهم بناًء إلشارة القضاء 

املختص، وهم:
ح. ك.وح. س. وح. ب. ، وضبط حبوزتهم مسدس خليب ومقص 
حديدي وسكني ست طقات وعلبة دواء ريفوتريل ومظروف هريويني 

وثالث شرائح هاتفية.
وتبني انهم مطلوبون للقضاء جبرائم: سرقة، خمدرات، سرقة دراجات 

نارية، فرار من اجليش، مقاومة رجال السلطة.
وبالتحقيق معهم اعرتفوا بارتكابهم عدة عمليات سلب وسرقة وانتحال 
املعاملتني،  جونية،  منها:  خمتلفة  مناطق  يف  وحزبية  امنية  صفة 

الدورة، الضاحية اجلنوبية والتريو.
وأحيل املوقوفون إىل مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية يف وحدة 
القضاء  إلشارة  بناًء  معهم،  بالتحقيق  للتوّسع  القضائية  الشرطة 

املختص.

توقيف مطلوبني وخمالفني
  

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت 21 شخصا من املطلوبني 
واملخالفني بينهم اربعة فلسطينيني.

كما حجزت دورياتها 23 دراجة نارية و12 سيارة خمالفة.
وضبط  و)س.ف.أ(  )ر.م.أ(  من:  كل  اجلميزة  حملة  يف  واوقفت 

حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
و)ن.ج.م(  )ع.ح.ق(  الفلسطينيني  اوقفت  البسطة  حملة  ويف 

و)م.م.أ.س( ،وضبط حبوزتهم كمية من مادة السليفيا املخدرة.
كما اوقفت يف حملة الروشة )م.ن.ق( الذي ضبط حبوزته كمية من 

حشيشة الكيف وحبوب خمدرة.
ويف حملة طريق الشام اوقف )ع.ق.أ.ق( و)ع.ع.ف( وضبط حبوزتهما 
كمية من مادة حشيشة الكيف ودفرت لف.كما ضبط يف حملة املصيطبة 

مع )ح.ع.م( كمية من حشيشة الكيف وحبوب خمدرة.
ويف حملة األشرفية اوقف كل من )أ.ش.أ( و)د.ج.ب( و و.ف.أ. 
وضبط حبوزتهم كمية من مادة حشيشة الكيف.كما اوقف يف احمللة 

نفسها )ر.ع.أ( املطلوب مبوجب قرار جزائي.
و)ح.ع.م(  )أ.أ.ف(  من  كل  اوقف  احلصن  ميناء  حملة  ويف 

و)أ.ز.ص.ف( وضبط حبوزتهم مسدس حربي دون ترخيص.
حبوزتهما  وضبط  و)س.ع.ع(  )ن.ن.ح(  اوقفت  النهر  حملة  ويف 

كمية من مادة حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء اوقف كل من: )ح.ع.أ.ك( املطلوب مبوجب 
مادة  من  كمية  حبوزتهما  وضبط  والفلسطيين)ح.أ.ع(  جزائي  قرار 
الكوكايني. كما اوقف يف احمللة نفسها )ف.م.ن( وضبط حبوزته 

مسدس حربي دون ترخيص.
 448 توقيف  عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  اعلنت  كما 
شخصًا خالل اسبوع ، وذلك إلرتكابهم أفعااًل جرمية على كل األراضي 
اللبنانية، ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

كذلك افادت عن توقيف 48 مطلوبا جبرائم خمدرات، سرقة، نشل، 
اطالق نار، تهديد و ضرب وايذاء.

أطلق النار على ابن شقيقه يف عمشيت
  

أقدم ط.غ. من بلدة حاالت ) جبيل( على اطالق النار من مسدس 
بلدة  يف  البحرية  الطريق  على  ج.ط.ص.  شقيقه  ابن  على  حربي 

عمشيت وأصابه يف رقبته.
ونقل اجلريح اىل مستشفى »سانت مارتني« للمعاجلة وبدأت القوى 

األمنية مبالحقة الفاعل الذي متكن من الفرار.

إنذارات للمعتدين على األمالك العامة يف طرابلس
  

وّجهت وحدات من قوى األمن الداخلي برئاسة قائد سرية طرابلس 
املقدم عبدالناصر غمراوي إنذارات لكل املعتدين على األمالك العامة 
واألرصفة وأصحاب عربات اجلّر والبسطات يف شوارع مدينة طرابلس 

لضرورة إزالة خمالفاتهم يف مهلة أسبوع كحد أقصى.
على  العاملة  السيارات  توقيف  على  األمن  قوى  وحدات  وتعمل 
املازوت واملخالفة والدراجات النارية وتنظيم حماضر ضبط يف حق 

املخالفني.

جرح 10 عسكريني بانقالب شاحنتهم يف جبل حمسن
  

اصيب عشرة عسكريني جبروح طفيفة جراء انقالب شاحنة عسكرية 
اىل  نقلهم  ومت  طرابلس،  يف  حمسن  جبل  يف  فرعية  طريق  على 

املستشفى للمعاجلة.
وافادت غرفة التحكم املروري، عن سقوط جريح نتيجة تصادم بني 

3 سيارات يف حملة الفرزل زحلة.

سوري يعرتف بسرقة كنيستني يف جبيل
  

بعدما سطا على كنيستني يف جبيل قبل حنو اسبوعني، ألقت مفرزة 
جونية القضائية، القبض على السوري )م.ع( الذي اعرتف بإقدامه 
الدخول  بعد  جبيل  الفقرية يف  واالم  اكويلينا  على سرقة كنيسيت 

اليهما بواسطة الكسر واخللع.

738 خمالفة سرعة
  

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات 
 738 تنظيم  اليت سجلت  نهارًا  لياًل  الرادارات  عرب  الزائدة  السرعة 
املواطنني  سالمة  على  احلفاظ  بهدف  وذلك  زائدة،  سرعة  خمالفة 
وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأٍن بغية احلّد من احلوادث.

وكانت مفارز السري ضبط 4997 خمالفة سرعة زائدة خالل اسبوع 
عن طريق الرادار.

»الضابط املزعوم«: أٍحب ارتداء البزة العسكرية ال 
أكثر وال أقل

  
مل يأبه حممد علي صوان )18 عامًا( لالجراءات االمنية املشددة اليت 
ترافقت مع حصول تفجريي برج الرباجنة، فتمكن من خرقها بانتحاله 
صفة ضابط يف قوى االمن الداخلي وارتدائه البزة العسكرية اليت 
متكن من خالهلا من العبور على احلواجز االمنية يف منطقة الضاحية 

اجلنوبية.
ومل يكن هدف صوان من كل ذلك سوى »ارتداء البزة العسكرية 
ألشعر بانين واحد منهم وحبب ألبس البدلة ال اكثر وال اقل«، هكذا 
أحدًا مل  بأن  به مؤكدا  ما قام  الدائمة  العسكرية  امام احملكمة  بّرر 
يدفعه اىل ذلك امنا من تلقاء نفسه بعدما حصل على البزة من جارته 
لرية  الف   15 مببلغ  معتوق  مؤسسة  من  »جنوما«  واشرتى  اخلياطة 

لبنانية وعّلقها عليها.
وباستجوابه امس امام احملكمة قال صوان الذي حيمل دبلومًا يف 
اللغة الفرنسية، انه سبق ان تقدم للجيش لكن طلبه قد ُرفض. 
وروى كيف ارتدى البزة العسكرية على الطريق قبل ان يصل اىل 

حاجز لقوى االمن الداخلي يف منطقة الشياح وعمل على إعطاء األوامر 
قبل ان يتوجه اىل حمل حلويات االخالص ويبدل مالبسه ثم يستقل 

سيارة فان لنقل الركاب متوجها اىل منزله يف الليلكي.
ويف رده على اسئلة احملكمة قال صوان انه ال ينتمي اىل اي حزب 
ومل خيش اعمال التفجري اليت طالت الضاحية. وافاد ردا على سؤال 
عما اذا كان يكره القوى االمنية اجاب: »كال انا معهم وهديف من 

ارتداء البزة هو ان اشعر بأنين واحد منهم«.
وعن وضعه الصحي قال إن أهله يعاجلونه لدى طبيب نفسي منذ 
حواىل مخسة اشهر ويتناول ادوية لألعصاب. واكد انه بعدما جرى 
تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مرتديا بزة عسكرية وما ترافق 
اجلاري   17 يف  ارهابي  لعمل  التحضري  يريد  انه  عن  شائعات  من 
البزة  وسّلم  التالي  اليوم  نفسه يف  بتسليم  قام  الرعب،  اثار  ما 

العسكرية. واصدرت احملكمة حكما قضى بسجن صوان مدة شهر.

»أبو الوليد« خطط وسوريان نّفذا االدعاء على »شبكة 
تفجريي برج الرباجنة«

  
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
اليوم، على ستة وعشرين شخصا بينهم ثالثة عشر موقوفا هم افراد 
الشبكة اليت نفذت تفجريين انتحاريني يف برج الرباجنة يف الثاني 
عشر من تشرين الثاني احلالي، فادعى عليهم جبرائم االنتماء اىل 
تنظيم داعش بأمر من امريهم ابو الوليد السوري والتخطيط للقيام 
بأعمال ارهابية وتفجريات يف مناطق خمتلفة يف لبنان ونقل مواد 
متفجرة واحزمة ناسفة واسلحة وذخائر وختبئتها يف شقق عدة يف 
بريوت والشمال، ونقل انتحاريني وجتنيد اشخاص لصاحل التنظيم.

كما اقدم االنتحاريان السوريان عماد غياث وعامر الفريج على تفجري 
من  كبري  عدد  استشهاد  اىل  ادى  ما  الرباجنة،  برج  يف  نفسيهما 
ابراهيم  وعلى  واخلاصة  العامة  املمتلكات  ختريب  واىل  املواطنني 
اجلمل الذي ألقي القبض عليه قبل تنفيذ جرميته بتفجري نفسه يف 

حملة جبل حمسن يف طرابلس.
واحال امللف اىل قاضي التحقيق العسكري االول ريا.

استدرجه إىل السجن انتقاماً خلروجه مع خطيبته
  

فيما كان ب.ح.م. قابعا يف سجن روميه بتهمة ترويج املخدرات، 
منه  االنتقام  فقرر  ز.  أ.  خطيبته  مع  خيرج  م.  ع.  صديقه  كان 
باستدراجه اىل السجن بعد ان ارسل له شريط فيديو يتضمن كيفية 

ختبئة املخدرات يف ثياب داخلية طالبا منه إحضارها.
مل يستجب ع.م. لطلب صديقه امنا استعاض عن ارسال املخدرات 
»باللحمة« كون والد ع. تاجر حلوم، كما ارسل له قنينة عطر »عربون 

الصداقة«.
واجتمع الصديقان امس حتت قوس احملكمة العسكرية الدائمة حيث 
تراجع ب.ح.م. عن اقواله السابقة واكد انه اراد ان يؤذي صديقه 
النه كان خيرج مع خطيبته، نافيا تعاطيه املخدرات داخل السجن كونه 
كان موقوفا يف »مبنى االسالميني« الذين كانوا ينزلون العقاب بكل 
خمالف لـ«قوانينهم« ومنها تعاطي املخدرات االمر الذي قد يعّرضه 

للجلد.
وقد اصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكما 
قضى بسجن ع.م. مدة تسعة اشهر وكل من ب.ح.م. وش.ر. مدة 

ستة اشهر. وغّرمت د.ح.م. مئيت الف لرية لبنانية.
ع. م. غري  ما ذكره سابقًا عن  بأن  افاد  وباستجواب ب. ح. م. 
صحيح وأراد اذيته كون األخري كان خيرج مع خطيبته. وقال ان ع. 
م. هو صديقه قبل دخوله اىل السجن بتهمة ترويج املخدرات مؤكدًا 
بانه ال يتعاطاها« فال خمدرات يف السجن« فضال عن »توقيفي يف 

مبنى االسالميني وهذا االمر ممنوع وقد يعّرضين للجلد«.
واوضح أنه كان يتواصل مع صديقه ع. م. عرب اهلاتف من السجن، 
»ولكي انتقم منه ارسلت له شريط فيديو عن كيفية اخفاء املخدرات 
يف املالبس الداخلية وطلبت منه احضارها لي اىل السجن ». لكن 
الصديق مل يفعل حيث صّرح ع.م. من جهته امام احملكمة انه فعاًل 
كان خيرج مع خطيبة ب.ح.م. اليت تعمل يف حمل لبيع االلبسة يف 
له  ارسل  بل  منه صديقه  طلبه  ما  ينفذ  مل  انه  وقال  برج محود. 
بواسطة شقيقة ب. املدعى عليها د.ح.م. »حلمة » وقنينة عطور 
مشريا اىل انه كان يتعاطى قبل توقيفه يف هذه القضية »سيجارة 

كيف« امنا مل يرسل اي خمدرات اىل السجن.
وافاد ش.ر. ان دوره يف هذه القضية اقتصر على املشاركة يف 
تصوير الفيديو كونه كان يتشارك وب. ح. م. الزنزانة،« ولو كان 
يعلم ان االمر سيؤدي به اىل ما وصل اليه ملا وافق زميله على 
تصويره »مؤكدا ان تصوير الفيديو كان فكرة ب. ح.م. واوضح 
انه حمكوم برتويج املخدرات امنا ال يتعاطاها يف السجن كونه كان 
موقوفا يف »مبنى االسالميني« كما قال موضحا ان ش.ح.م. كان 

يستلم اغراضا من اهله بشكل طبيعي.
وافادت شقيقة ب.ح.م. انها كانت تزور شقيقها باستمرار وحتضر 
له الطعام وااللبسة موضحة انها تعرف ع.م. صديق شقيقها الذي 
كان حُيضر هلا اللحوم لتأخذها اىل شقيقها يف السجن. وقالت د. 

ح. م. ان شقيقها مل يذكر امامها انه يتعاطى املخدرات.

امـنيات لبنانية يف اسبوع
قضاء وقدر
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أقام قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج 
 72 الـ  لبنان  استقالل  ذكرى  حفل  غامن   البيطار 
وذلك مساء االثنني املاضي يف قاعة أونيكس يف 

رينسانس يف ليدكمب.
وقد استقبل القنصل العام غامن وطاقم القنصلية 
وكان  القاعة  بهم  ضاقت  الذين  الكرام  الضيوف 
شؤون  وزير  الوالية   رئيس  ممثل  مقدمتهم  يف 
التعددية الثقافية جان عجاقة، ممثل زعيم املعارضة 
يف الوالية النائب جهاد ديب والنواب جوليا فني 
وجيف لي وتانيا ميهايلوك والنائب السابق طوني 
كل  من  دين  ورجال  وقناصل  وسفراء  عيسى 
الطوائف ورؤساء واعضاء بلديات واحزاب وتيارات 

وممثلي وسائل االعالم العربية يف اسرتاليا.
القزي وحتدث فيها  انطوان  الزميل  عّرف املناسبة 
كل من الوزير جان عجاقة والنائب جهاد ديب فركزا 
على معنى االستقالل واهميته وكذلك دور اجلالية 

اللبنانية يف بناء اسرتاليا وإثرائها.
شرب  كلمته   غامن  العام  القنصل  ألقى  أن  وبعد 
خنب  عجاقة  جان  السيد  الوالية  رئيس  ممثل  مع 
لبنان واستقالله وكذلك قطعا قالب احللوى املعد 

خصيصا للمناسبة.

كلمة القنصل العام غامن
جورج  القنصل  سعادة  مع  اخلتام  مسك  وكان   

البيطار غامن وجاء يف كلمته.
أيها احلفل الكريم،

تستوقفنا كُل سنة ذكرى مجيلة ُحِفرت يف وجداننا، 
ذكرى كان هلا مثن غاٍل دفعه اللبنانيون الشهداء 

للوطن  املتفاني  وحببهم  وبأرواحهم،  بدمائهم 
احلبيب.

بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1943، ظفر الشعب 
اللبناني بوالدة لبنان اجلديد، لبنان املستقل. 

ووقف لبنان جبميع طوائفه وإنتماءاته وقفة واحدة 
وحقق اإلرادة الوطنية بفضل زعماء خلّـّدهم التاريخ، 
اإلستقالل  باب  فتحوا  راشيا  قلعة  فبإعتقاهلم يف 

حمققني للبنان حريته. 
الذين  وبأجدادنا  نفاخر  بك  األم،  وطننا  لبنان 
يف  شعلة  هو  الذي  اخلالد  برتاثك  ونكرب  َحـَوك، 

مساء احلضارات.
ولبنان، إنطالقاً  من رسالته احلضارية اليت جعلت 
ومضطهد  مهّمش  لكل   ً آمنا   ً ومالذا   ً ملجـأ  منه 
عرقية،  أو  عقائدية  أو  دينية  أو  فكرية  ألسباب 
اإلنساني، مل يتنّصل يف يوم  إرثه  وإنطالقاً  من 

من األيام 
اإلنسانية  املعاناة  جتاه  اإلنسانية  واجباته  من 
لآلخرين، غري أنه ال ميكن حتميله أكثَر مما يقوى على 
إحتماله، وهو يعترب بأن مسألة التعاطي مع الالجئني 

السوريني هي مسؤولية دولية تقع على عاتق 
مؤازرة  عليه  يتعنّي  الذي  بأسره،  الدولي  اجملتمع 
لبنان بالكثري من الدعم.                                      

ويف اخلتام، إننا واثقون بأّنكم قادرون على حتقيق 
منقسمني،  غري  موحدين   تكونون  عندما  املعجزات 
حول  لألمور،  ومقاربتكم  تطلعاتكم  تعددت  وإن 
املبادىء  الوطن  وحول  عليها  يقوم  اليت  الثوابت 

اليت هي من أسس الكيان اللبناني.        
قضايا  عن  الدفاع  يف  األعزاء،  أيها  بوحدتكم، 
متشّبـثني  تزالون  ال  أنكم  تربهنون  لبنان،  وطنكم 
وحضارة،  وتراث  قيم  من  الوطن  هذا  ميثله  مبا 
بعيداً  من اخلالفات الشخصية  الضيقة والصغرية. 
إفرضوا بوحدتكم، اليت هي مصدر قوة وغنى، على 
جديداً   نهجاً   ذاته  على  املنقسم  اللبناني  الداخل 
إليه  ترمز  ما  إليه  أنقلوا  السياسي.  التعاطي  يف 
اخلالفات  تصدير  وحتّصنوا ضد حماوالت  وحدتكم، 
الداخلية من لبنان إىل خارجه. إبتعدوا عن املناكفات 
تنخر  اليت  األنانيات  وعن  طاقاتكم،  تشتت  اليت 
اخلصومات  وتعّمق  قيمها  من  وتفّرغها  اجملتمعات 

وتباعد بني الناس وتزيد الضغينة بينهم.
بنا معًا، مقيمني ومنتشرين، يعيش لبنان، وبنا معاًً 
يقوى وينهض من كبواته ليستمر شاخماً  وأزلياًً. 

 كل عـام وأنتم خبري.

Dear guests,
«We Are Lebanon» was the core theme and message 
of the Lebanese Diaspora Energy Conference (LDE 
2015). The second edition was held in May 2015, at-
tracting more than 1300 attendees from 73 countries. 
The massively acclaimed event featured a conference 
comprising numerous emigrants, as well as sectorial 
meetings during which attendees were able to build 
professional contacts, initiate joint projects, and mark 
their success in their respective countries.                                      
An official award ceremony was also held, in which 
more than
80 successful Lebanese from various sectors were 
honored for their achievements. The event also in-
cluded the launch of new Diaspora Houses and the 
inauguration of the Diaspora Museum. 
As part of its roadmap aspiring to further strengthen 
the ties between Lebanese residents and emigrants 
around the globe, the Ministry of Foreign Affairs and 
Emigrants presents, for the third consecutive year, the 
«Lebanese Diaspora Energy» in its 2016 edition (LDE 
2016). This unique event has become an annual ritual 
celebrating the success stories of eminent figures of 
Lebanese origins in all fields. This year>s event will 
take place from May 5 till 7, 2016.                                                          
The Lebanese Diaspora Energy (LDE) seeks to show-
case the success stories of select Lebanese residents 
and expatriates, and motivate them to stay connected, 
while celebrating the Lebanese heritage and promot-
ing the positive image of Lebanon around the world. 
LDE represents a one-of-a-kind occasion for Leba-
nese  emigrants  to return  to  their  roots  and  develop 
a valuable  cultural  and   social  connection with their 
homeland.
The event also enables influential Lebanese residents 
to meet thousands of leading Lebanese key players 
and decision-makers from the Diaspora, and share 
investment opportunities in Lebanon and abroad, as 
well as ideas for a better management of Lebanon>s 
assets. 
Moreover, attendants benefit from a chance to network 
with peers in similar sectors worldwide, which allows 
for establishing lobbying initiatives and taking part in 
the foreign policy-making regarding the Diaspora.
LDE is keen on highlighting Lebanon>s cultural spark 
around the world through the different fields. It aims to 

promote Lebanon>s special imprint in the evolution of 
human civilizations throughout history, while working 
towards maintaining the special Lebanese essence 
among nations, which blends the mobility of heritage 
and the glamour of modernity.                        
LDE is a patriotic initiative by excellence designed to 
support Lebanon. One of its objectives is to enact a 
more active diplomacy by revitalizing diplomatic ef-
forts to enhance Lebanon>s economy, while safe-
guarding our nationality, identity, and culture. Togeth-
er, Lebanese residents and expatriates can restore the 
world>s trust in the economy of Lebanon.                                                          
On  a  more  practical  level, various on-ground proj-
ects have  been promoted by the Lebanese Ministry 
of Foreign Affairs and Emigrants such as (Lebanon 
Connect, Learn Arabic, Diaspora House, Diaspora 
Museum, Lebanese school, among others), in order 
to implement a strong sense of belonging to this free 
nation.
On behalf of the Lebanese Government, I would like 
to congratulate the Lebanese who are spread all over 
the world for the approval of a new legislation, namely 
the «Law of Lebanese Citizenship Retrieval» which is 
considered to be one of the historic Lebanese legisla-
tions ever achieved, it enables our country to benefit 
from its greatest native treasure, its valued citizens 
who exist abroad.                                                                       
This legislation which we call «The Dream» is the fruit 
to a win of a long fought political battle by many Leba-
nese nationals who believed in safeguarding the as-
sets of our country and in protecting its integrity and 
the identity of its citizens, and by this decision, today 
we enter a long road of a toilsome task which
 requires the participation of all Lebanese in encour-
aging those of Lebanese descent to return to their na-
tive nationality without abandoning their other country 
Australia, the country that embraced them and looked 
after them when they had to flee their homeland to es-
cape hunger, massacres and political displacement or 
financial alienation.
The Lebanese Ministry of Foreign Affairs and Emi-
grants is about to initiate the biggest ever national 
scheme to enable those Lebanese who were long 
denied their Lebanese citizenship, to re-acquire it 
and pave their way to reconnecting with their mother 
country on political, economic and cultural levels.  

قنصلية لبنان العامة يف سيدني حتتفل بذكرى االستقالل وسط حضور رمسي وديين وشعيب كبري
مناسبات

القنصل العام غانم والوزير عجاقة يشربان نخب لبنانالنائب ديب يلقي كلمتهالوزير عجاقة يلقي كلمتهالقنصل العام غانم يلقي كلمته

يقطعون قالب الحلوى القنصل يتوسط العوادي وعقيلته

القنصل مع تيار املردةرزق، املطران رباط، االب سليمان، عيسى وحضور

القنصل مع التيار الوطني الحر والديمقراطيني االحرار القنصل يتوسط بسام دكان وهدى سكر

القنصل مع النائب جهاد ديب وسام قزي وحضوركال عصفور، د برو، بادرو حجة وحضور
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يتشرف الحزب الشيوعي اللبناني - فرع سدني  
الحزب  تأسيس  ذكرى  احياء  بدعوتكم ملشاركته 
من  الثامنة  الساعة  وذلك   والتسعني  الحادية 

مساء السبت الواقع يف    2015/11/28     
املكان: مركز نقابة عمال البناء والتعدين والغابات   

 CFMEU
على العنوان التالي:

12 Railway st,  LIDCOMBE
 حضوركم معنا  يجعل الجو العائلي حميمًا.     

مؤمن،  »السناك«  بعض   ... مجاني  الحضور 
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.

السفري العراقي يتحدث عرب اإلذاعة العربية
مع  وشامل  مميز  لقاء 
العراق  جمهورية  سفري 
يف اوسرتاليا السيد مؤيد 
خالله  تطرقنا  صالح  
ابرزها  عدة  ملواضيع 

ومحاربته،  االٍرهاب 
وعدد  ألوسرتاليا  الوفاء 
تنوي  التي  الالجيئني 
االنجازات  استقبالهم، 
منذ  حققها  التي 

الجالية  ملصلحة  سنوات 
اخرى...  مواضيع  و 
داخل  من  أجريناه  اللقاء 
يف  العراقية  السفارة 
االثنني  وسيبث  كامربا 

اإلذاعة  عرب  صباحًا 
ام   اف   ٢٠٠٠ العربية 
العوادي  عالء  د.  برفقة 
وجومانا واإلعالمي بادرو 

الحجة.

احتفاالت عيد امليالد تأتي يف وقت مبكر اىل باراماتا: العد 
التنازلي لعيد امليالد: رئيس بلدية باراماتا بول جريارد، 
أوليفيا اوبراين وجيمس ادوين مع احد رموز عيد امليالد(

احتفاالت عيد امليالد تأتي باكرا اىل باراماتا 

اقامة  لدى  الخميس  ليلة  احتفالية  عجيبة  اىل   )Parramatta’s Centenary Square( لباراماتا  العصر  تحولت ساحة 
احتفال »عيد امليالد يف باراماتا«. وكان احتفال عيد امليالد السنوي للبلدية ممتعا لجميع أفراد العائلة، مع الكثري من 
األنشطة والرتفيه، بما يف ذلك العروض املوسيقية ومالعبة حيوانات  املزرعة وورش العمل للطفل وزيارات خاصة 
من بابا نويل ورموز عيد امليالد. وكان هناك أيضا عرض لأللعاب النارية، آلة الثلج، واإلضاءة الرسمية ألملع شجرة 
البلدية العمل الرائع  عيد ميالد يف باراماتا أكثر من أي وقت مضى. يف الفرتة التي تسبق عيد امليالد  ستدعم 

لجيش الخالص )Salvation Army( ومستشفى األطفال يف ويستميد من خالل مزاد هدايا رئيس البلدية.

فتح ملعب املياه نهاية هذا االسبوع

سيتم فتح ملعب املياه الجديد لألطفال التابع للبلدية يف حديقة دانداس بارك ) Dundas Park(، يف وقت قدوم فصل الصيف. وهذا مرفق رائع وأنا متأكد من 
أنه ستكون له شعبية كبرية لدى العائالت املحلية خالل األشهر األكثر حرارة، وأنا أشجع الجميع لللمجيء وأن يكونوا جزءا من االحتفاالت. وسيتم االحتفال 
بيوم املرح العائلي يوم االحد من 1٠:٠٠ صباحا حتى  ٢،٠٠ بعد الظهر يف ملعب كورتيس البيضاوي )Curtis Oval( يف دانداس بارك، وسيكون هناك 
 Montrose(  ورسم على الوجوه، وكثري من األنشطة الرتفيهية  لالطفال. كما تدير  البلدية حدائق مائية يف غرانفيل بارك يف ،jumping castle ،،حفل باربكيو

Avenue(  ومرييالندز ومحمية جيمس روس )Montrose Avenue( يف باراماتا.

يوم الشريط األبيض

يوم الشريط األبيض هو يوم يهدف إىل رفع مستوى الوعي بالنسبة للعنف ضد املرأة ووضع حدّ ونهاية له. ويف أسرتاليا، تلقى ما متوسطه امرأة مصرعها 
كل أسبوع  نتيجة العنف املنزلي على يد شريكها. العنف املنزلي هو النوع االكثر شيوعا من العنف ضد املرأة، وكمجتمع علينا أن نفعل كل ما يف وسعنا لوقف 

ذلك. وأحثكم على دعم هذه الحملة الهامة.

تحديث أجهزة توفري الطاقة ملمتلكات وأصول البلدية

 Riverside أكملت البلدية مؤخرا تحديث وتجديد أجهزة ووسائل توفري الطاقة ملسارح ريفرسايد
Theatres ومواقف السيارات املتعددة الطوابق يف قلب السوق التجاري للمدينة )CBD(. وقد أدى 
السيارات،  مواقف  املئة يف  إىل 46 يف  الطاقة  تخفيض  اىل  كفاءة  األكثر  اإلضاءة  أنظمة  تركيب 
تحقق  ريفرسايد   مسارح  ويف  موقف.  كل  يف  السنة،  يف  دوالر  ألف   ٢٠ إىل  يصل  ما  وتوفري 
الطاقة الشمسية،  املياه الساخنة على  املئة بعد تحديث اإلضاءة وتركيب نظام  تخفيض 11 يف 
 .)HVAC( ويتوقع املزيد من الوفورات عندما يتم استبدال أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء
وقد تم توفري التمويل للتحديثات والرتقيات من قبل وزارة للصناعة واالبتكار والعلوم الفيدرلية 

وبرنامج الدفع للنفايات واالستدامة  لحكومة نيو ساوث ويلز.

Wanderers on a roll

على   1-٢ بنتيجة  التوالي  على  الرابع  فوزه  سجل  الذي   Western Sydney Wanderers لـ  تهانينا 
 Tony Popovic’s وقد تسلق شباب توني بوبوفيتش .Pirtek ولينغتون يوم السبت على ملعب
بعيدا يف   األحد،  لهم حظا سعيدا هذا  وأتمنى   A-League على سلم  الثالث  املركز  إىل  اآلن   men

.Central Coast Mariners
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تــراث
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لجنة  مرياث  يف   قامت 
السيدة  برئاسة  البال 
بزيارة  حجار   شادية 
الدبلوماسيني: قنصل  لبنان 
يف  بيطار  جورج  السيد 
سيدني  يف  مقر  القنصلية 
السيد  باألعمال  والقائم 
ميالد رعد  يف بيت السفارة 
اللبنانية يف كانبريا وكانت 
عن  تعبريا  الزيارة  هذه 
والتقدير  املودة  والصداقة 
الذي  تكنه لجنة  مرياث  يف 
الدبلوماسيني  لدعم  البال 
ولرعايتهما  لحفل  لها 
أقامته  التي  األزياء   عرض 
احياء  للشحرورة   اللجنة  
فيلمون  والفنان  صباح 
اللجنة  رافقت  وهبي.وقد 
شديد  من  مارلني  األخت 
املقدسة   العائلة  راهبات 
هاريس  يف  املارونية 
بارك والدكتورة روز ماري 
سليمان  رئيسة قسم اللغة 
يف  وحضارتها  العربية 
جامعة غرب سيدني  سابقا 
.  اللجنة تشكر قنصل لبنان 
على  بيطار  جورج  السيد 
تشكر  كما  دعمه الدائم 
السيد ميالد والسيدة روال 
الضيافة  حسن  رعد  على 
واالستقبال قي بيتهما  يف 

كانبريا. 

دنيز خوري، األخت مارلني  شديد،  السيدة حجار  مع السيد ميالد رعد وعقيلته إعضاء من اللجنة مع القنصل جورج البيطار غانم 

  ماتيو، ايليجس،  كلوي،  وكارلوس مع السيد رعد وعقيلته

 الجميع مع عائلة السيد ميالد رعد

 من اليمني اىل الشمال:  لجنة مرياث الدكتورة روز ماري سليمان، جينا 
حرب،  فريا  أشقر ،  ماري مراد،  السيدة شادية حجار،  السيدة روال رعد، 

 السيد ميالد رعد، ماري جوزيف ابي عراج و فريوز فارس

 الفائزة باملرتبة األوىل ايليجس فارس

الفائزون :كارلوس عتمه، إيليجس فارس، اليانا محفوظ، كلوي زعيرت مع السيدة حجار الفائزة باملرتبة الثانية كلوي زعيرت

جلنة »مرياث يف البال« تزور القنصلية اللبنانية يف سيدني والسفارة اللبنانية يف كانبريا
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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 28 November 2015  2015 الثاني  تشرين   28 السبت 
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مناسبات
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كوليت إسكندر سركيس
سركيس  آمال  السيدة  وعقيلته  شاهني  طوني  الفنان  اقام 
عشاء  مأدبة  بارك  كوندل  يف  العائلة  منزل  يف  شاهني، 

الناشطة  حضرها  مرجي  بول-شاهر  القاضي  األب  شرف  على 
والسيد  وعائلتها  سركيس  إسكندر  كوليت  السيدة  اإلجتماعية 
سليم سركيس وعائلته والسيد بيار سركيس وعائلته والسيد 

آدمون  والسيد  سركيس  عيسى  والسيد  سركيس  سركيس 
ماري  السيدة  وعقيلته  شاهني  رميون  والسيد  وعائلته  عبداهلل 
اىل جانب أوالدهم، ورجل االعمال جورج شاهني وعائلته والسيد 
ميشال الدغل والسيد جوزيف الدغل والسيد ملحم الدغل وعقيلته 
عيسى  والسيد  شاهني  إبراهيم  والسيد  الدغل،  حياة  السيدة 
سركيس وعائلته والسيد نديم والسيد جورج سليمان وعائلته 
كبري  عدد  وعدد  شاهني  رميا  السيدة  وعقيلته  مارك  والسيد 

األهل واألقارب واألصدقاء.
وختلل حفل العشاء مقطوعات موسيقية على  آلة العود من أنغام 
الفنان طوني شاهني مما أدهش واطرب احلضور بأمجل النغمات 

واألحلان الرائعة اليت أعادتنا اىل الزمن اجلميل...
القاضي  ألقى األب  العود والغيتار،  آله  العزف على  بعد  ومن 
بول-شاهر مرجي نظرة على بعض اللوحات الفنية للفنان طوني 
شاهني اليت جتسد الروحانيات واإلحساس وكانت له وقفة على 
لوحات  تتضمن الباب وأهمية الباب يف األديان السماوية وعلى 

صعيد اإلجتماعي الثقايف والروحي...
وشرح االب القاضي مرجي بالتفصيل ما جاء يف اإلجنيل املقدس: 
»ادخلوا من الباب الضيق، ألنه واسع الباب ورحب الطريق الذي 
ان  منه، حيت  الذين يدخلون  الي اهلالك، وكثريون هم  يؤدي 
كان اجلميع من حولنا يعيشون حياة مليئة باخلطيئة، فهذا لن 
يربرنا أمام اهلل. »وتستعمل كلمة الباب للداللة على القوة قال 
ربنا، أن أبواب اجلحيم لن تقوى على كنيسة. أما مع الرب يسوع 
مجيع األبواب مفتوحة للمحبة وللسالم ولالمان وخلشبة اخلالص 

وللحياة األبدية... 
ومنح األب القاضي مرجي بركة اهلل لكل املوجودين وكانت جلسة 

روحية راقية مبشاركة من اجلميع احلضور...
ورد األب القاضي مرجي بكلمة شكر فيها صاحب الدعوة على 
هذا اللقاء، منوها مبا قدمه وعائلته آل شاهني يف خدمة الكنيسة 
واجملتمع والوطن. ولفت اىل »اننا احوج ما نكون حباجة اليه هو 
تضامننا مع بعضنا البعض لكي نستطيع انقاذ جمتمعنا ووطننا 
واملصاحل  االنانيات  عن  بعيدا  يعيشها  اليت  الصعوبات  من 
اخلاصة«، وختم سائال اهلل بشفاعة القديسني ان »يعطينا نعمة 
وسالم  بأمان  نعيش  لكي  وجمتمعنا  الوطاننا  واخلالص  االميان 
الطوائف واألفكار  وطمأنينة«. ويظل هذا املنزل مفتوح جلميع 

اإلجتماعية كعادته وهذه رسالة العائلة احملبة والسالم.

طوني شاهني يكرم األب القاضي بول - شاهر مرجي

KHOURY & SONS
FUNERALS
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0474 944490


2 SHEPHARD STREET, THORNBURY

�


خدمة دفن املوتى حسب الطقوس والعادات 
اللبنانية والعربية املشرّفة مع الحرص الدائم 

على االهتمام بكافة أمور وداع األحبة

KHOURY & SON FUNERALS
خدمة كاملة.. تأمني السيارات، األكاليل، 
التوابيت، تلبية كافة الحاجات واملتطلبات

تعلن مؤسسة خوري لدفن املوتى عن وضع 
امكاناتها بخدمة أبناء الجالية الكريمة.. وإنها تعد 

بتقديم أفضل الخدمات 7 أيام يف األسبوع
للمزيد من املعلومات والتوضيحات يـُرجى االتصال باملدير املسؤول طوني خوري 

على املوبايل:  0474944490
2 SHEPPARD STREET THORNBURY

مع الدعاء هلل سبحانه وتعاىل أن يـُبعد عن الجميع كل مكروه وأن يـُدخل جميع موتانا 
جناته الواسعة.

وبمناسبة األعياد السعيدة، تتقدم مؤسسة خوري لدفن املوتى، ادارة وموظفني وعماال، بأحر 
التهاني القلبية من أبناء الجالية اللبنانية والعربية عامة واملسيحية خاصة بمناسبة عيدي امليالد 

املجيد ورأس السنة املباركة، أعادهما اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات وعلى الوطن الحبيب 
لبنان باألمن والسالم وعلى بلدنا الثاني اسرتاليا بدوام االزدهار.. وكل عام وأنتم بخري.

مـؤسسة خـوري لـدفن املـوتى
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اعـالنات
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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

خربة طويلة
ونظافة تامة

خدمة ودودة
وصدق يف املعاملة

توصيالت مجانية 
من الـ 5 مساء حتى 

الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 أيام 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

اسعار خاصة 
بمناسبة األعياد

بيتزامنقوشة ع الصاج
Nutella Christmas Tree

Party Size

Nutella Pizza

Nutella m
oney bags

EAT IN OR TAKE AWAY

165 Wattle Street, Mt Lewis NSW - P: 9791 1321 - M: 0414 22 55 77- -Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria 
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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 28 November 2015  2015 الثاني  تشرين   28 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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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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
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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 28 November 2015  2015 الثاني  تشرين   28 السبت 
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يف  العام  لبنان  قنصل  دعا 
غسان  االستاذ  فيكتوريا 
اللبنانية  اجلالية  ابناء  اخلطيب 
السياسية  وفعالياتها 
والدينية  واالقتصادية 
ووسائل  اخلريية  واجلمعيات 
االعالم للمشاركة يف الكوكتيل 
الذي اقيم مبناسبة الذكرى الـ 

72 الستقالل لبنان.
كبري  حشد  الدعوة  لبى  وقد 
واملتحدرين  اللبنانيني  من 
وشاركوا  لبناني  اصل  من 
رؤساء  من  الوطنية  هذه  يف 
اعمال  ورجال  وتيارات  حزاب 
من خمتلف الطوائف املسيحية 
يف  شارك  كما  واالسالمية. 
عيدي  خليل  النائبان  املناسبة 
غرفة  ورئيس  االمسر  ونزيه 
اللبنانية  االسرتالية  التجارة 
فادي  احملامي  فيكتوريا  يف 

الزوقي.
كريوز   مارلني  النائبة  ومثلت 
رئيس والية فيكتوريا دانيال 
باحلضور  رحبت  حيث  اندروز 
عن  وحتدثت  فردا  فردا 
الطيبة  والعالقة  االستقالل 
وهنأت  واسرتاليا  لبنان  بني 
باسم  باالستقالل  اللبنانيني 

حكومة فيكتوريا.
الظل  حقيبة  وزيرة  وهنأت 
للتعددية الثقافية باسم زعيم 
املعارضة يف الوالية اللبنانيني 
يف عيدهم الوطين وسألت اهلل 
ان يبعد عن وطنهم لبنان كل 
الظرف  هذا  يف  خاصة  شر 
منطقة  به  متر  الذي  العصيب 

الشرق االوسط.
بدوره شكر قنصل لبنان العام 
غسان اخلطيب احلضور وخص 
ورجال  املسؤولني  بالشكر 
الدين واالعالم ورجال السلك 
واالجنيب  العربي  الدبلوماسي 
املناسبة  ملشاركتهم يف هذه 
استقالل  عيد  وهي  العظيمة 

لبنان..
يتأثر  لبنان  ان  رغم  وقال 
بالتغيريات  حوله يف املنطقة 
الداخلية كفيلة  اال ان وحدتنا 
من  ومحايته  استقالله  بصون 
تضرب  اليت  العاتية  املوجات 
احمليط وعلينا كلبنانيني مجيعا 
خالفاتنا  ونتجاوز  نتحد  ان 

الجتياز كل الصعوبات..
اجلميع  بشرب  احلفل  وانتهى 

كاس لبنان واسرتاليا.

تصوير استديو عبوشي

حبضور رمسي وشعيب كثيف.. القنصلية اللبنانية العامة 
يف ملبورن حتتفل بالذكرى الـ 72 الستقالل  لبنان

االستقالل  حركت  دعت 
اجلالية  ابناء  ملبورن  يف 
للمشاركة يف القداس االهلي 
السادسة  الذكرى   مبناسبة 
الستشهاد  والعشرين 
معوض  رينيه  الرئيس 
الساعة  عند  وذلك  ورفاقه 
احلادية عشرة من يوم االحد 
سيدة  كنيسة  يف  املاضي 
لبنان املارونية يف ملبورن، 
االهلية  الذبيحة  ترأس  حيث 
خادم رعية سيدة لبنان االب 
كهنة  وعاونه  فارس  الن 

الطائفة.
قنصل  املناسبة  حضر  وقد 
فيكتوريا  يف  العام  لبنان 
اخلطيب  غسان  االستاذ 
ابناء  من  كبري  وحشد 
وفعالياتها  اللبنانية  اجلالية 
واالقتصادية  السياسية 

واالجتماعية واالعالمية.
املقدس  االجنيل  وبعد 
من  عظة  فارس  االب  القى 
عن  حتدث  ثم  االجنيل  وحي 
ورفاقه،  معوض  الشهيد 
تعازيه  بتقديم  كالمه  وختم 
حركة  اىل  الكهنة  وتعازي 
واىل  ملبورن  االستقالل يف 
الوطن  يف  واالقارب  االهل 

لبنان.
اجلميع  انتقل  القداس  وبعد 
حيث  الكنيسة  صالة  اىل 
اقيم كوكتيل يف املناسبة.
تصوير استديو عبوشي

القنصل العام غسان الخطيبممثلة حكومة الظلالنائبة مارلني كريوز

القنصل غسان الخطيب وطاقم القنصلية يستقبلون الوفود

شربل راضي، حنا، النكت  واالمني

حضور

النائب نزيه االسمر وعقيلته هيام والقنصل العام غسان الخطيب

 حركة االستقالل يف ملبورن حتيي ذكرى استشهاد 
الرئيس رينيه معوض ورفاقه

الذبيحة االلهية

رئيس جمعية سيدة زغرتا وحضور

حضور

رئيس الجامعة االسرتالية اللبنانية وحضور

مسؤول العالقات العامة يف  الحركة صائب معوض وعائلته
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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

محمد عامر األحمد

»حزب  رئيسة  ألقت 
الدميوقراطيون األحرار« السّيدة 
داني مشعون حماضرة  ترايسي 
والغري  املنظور  »بعنوان«بني 
زمن  يف  املرأة  دور  منظور: 

احلرب والسلم يف لبنان« 
ترايسي  الرئيسة  إستهّلت 
الوضع  عن  باحلديث  احملاضرة 
اّلذي  والسياسي  األمين 
اآلونة  يف  لبنان  يشهده 
اهلائلة  والنكسات  األخرية 
الصعيدين  على  به  حّلت  اّليت 
يف  مبا  والسياسي،  األمين 
الربملانية  اإلنتخابات  إلغاء  ذلك 
متتاليتني  مرتني  الدميوقراطية 
انتخاب رئيس  وفشل حماوالت 
عن  تزيد  ملّدة  وذلك  للبالد 
سنة. وأشارت أّن هذا الغموض 
السياسي إنعكس بدوره سلبا« 
على احلالة األمنية وخاصة« يف 
ظل احلرب يف سوريا واآلن يف 
العراق مّما أّدى، حسبما قالت، 
إىل ارتفاع غري مسبوق لإلرهاب 

احمللي..
األجواء  هذه  يف  أّنه  وأضافت 
تسّلط  أن  تود  مستقرة،  الغري 
ذلك  تأثري  مدى  عن  الضوء 
كل  وعلى  شخصيا«  عليها 
املعرتك  تدخل  أن  ترغب  إمرأة 
الوقت  يف  اللبناني  السياسي 
احلالي، وعّما كانت عليه كامرأة 
إّبان احلرب األهلية الطويلة اّليت 

دامت 18 سنة..
كانت  إذا  ما  تساءلت  ثّم  ومن 
قد  كامرأة  ووضعها  حياتها 
هي  عما  جدا«  خمتلفا«  يكون 
ولدت  قد  كانت  لو  اآلن  عليه 
األهلية  احلرب  خالل  يف  رجال« 
كشخصية  أوااّلن  اللبنانية 
أّنها  وقالت  لبنانّية.  سياسية 
تكون  قد  حياتها  أّن  تعتقد 
خمتلفة جدا« عّما هي عليه اآلن 
لو كانت رجال« ألّنها إذا كانت 
قد  تكون  أن  املرّجح  من  رجال« 
شاركت يف احلرب واستشهدت 
شأنها شأن الكثري من رفقائها 
احملاربني. وأضافت أّنه حتى لو 
جنت وبقيت على قيد احلياة يف 
حقبة العنف الشديد تلك، لكانت 
على األرجح قد استشهدت يف 
1990عندما  أكتوبر   21 جمزرة 
طارق  وأخواها  والدها  اغتيل 
سنوات  سبع  العمر  من  البالغ 
ألّن  سنوات،  مخس  وجوليان 
اهلدف من هذه اجملزرة، حسبما 
على مجيع  القضاء  كان  قالت، 
ثّم  الذكور.  السياسيني  الورثة 
أضافت أّنه لو جنت لكانت على 
األرجح اآلن يف سّدة املسؤولية 
للمحافظة على إرث الشمعونيني 

وإكمال مسريتهم. 
»حزب  رئيسة  وتكّلمت 
عن  األحرار«  الدميوقراطيون 
وضع املرأة يف الشرق األوسط 
يف ظّل قيام ما يسّمى بالدولة 
العراق  بالد  يف  األسالمّية 
والشام ووسط التطّرف الديين، 
ووصفت احلقبة بالقامتة وخاصة« 
بالنسبة للمرأة. ووصفت املرأة 
تعاني  اّليت  الصامتة  بالضحّية 
الذكور،  وتصّرفات  أعمال  من 

ترايسي مشعون تلقي الضوء على دور املرأة يف 
لبنان يف زمن احلرب والسلم

املثال  سبيل  على  وذكرت 
املرأة اليت تعاني لفقدان إبنها 
وذكرت  أخيها،  أو  والدها  أو 
يشعرن  ما  غالبا«  النساء  باّن 
أحد  بيدهّن حيلة وال  بأّن ليس 

يكرتث هلّن.
أّنه  مشعون  السّيدة  وأضافت 
ال أحد يكرتث للمرأة أو يعريها 
فتعامل  احلروب  أثناء  انتباها« 
للعيان  مرئية  غري  وكأّنها 
والضرر اّلذي يلحقها يعترب ضرر 
عرضي أو هامشي. وبالرغم من 
أّن حفنة قليلة من النساء تعطى 
يف  فإنه  األمن  إلحالل  منربا« 
دور  أي  هلّن  يكون  ال  الغالب 
يف صنع القرارات. وكلما اشتّد 
إخنفضت  كّلما  خطورة«  الوضع 

مشاركة املرأة.
بأّن  احلزب  رئيسة  ونّوهت 
يف  لبنان  يف  األمين  الوضع 
خطورة  أشد  هو  احلاضر  الوقت 
مّما سينعكس سلبا« على إشراك 
املرأة يف السياسة وهذا بالرغم 
احملرزيف  اخلجول  التقّدم  من 
إمرأة   45 أعلنت  حيث   2013
النيابية  لإلنتخابات  ترشيحها 
عام  يف  إمرأة   12 ب  مقارنة« 
مشاركة  أّن  ووّضحت   .2004
النساء يف احلياة السياسّية له 
ألّن  لبنان  يف  اخلاص  وضعه 
طبيعة ومّيزات اجملتمع اللبناني 
اإلمتثال  بني  حبال  شّد  تشهد 

للوضع احلالي والتحّرر منه.
وأوضحت أّن األنظمة والقوانني 
تقع  لبنان  يف  باملرأة  املتعّلقة 
ضمن قانون العائلة وينظر بها 
وختضع  الشرعّية  احملاكم  يف 
الدينّية،  التفسريات  لرمحة 
أّن  من  بالرغم  أّنه  وأضافت 
على  تنّص  السابعة  املاّدة 
املساواة يف احلقوق والواجبات 
إال  املواطنني،  كافة  بني 
النظر  حّق  يولي  الدستور  أّن 
بالزواج  املتعّلقة  بالقضايا 
وحضانة  واإلرث  والطالق 
احملاكم  اىل  واإلعالة  األطفال 
الشرعّية على اختالفها. وقالت 
حماكم  لديها  الديانات  كل  أّنه 
أو  الدولة  عن  مستقّلة  شرعّية 

يؤدي  مّما  املدنّية  احملاكم  عن 
اىل إلغاء القوانني اللبنانية اّليت 
حتمي كل أفراد اجملتمع وجيعل 
تعديل  مبكان  الصعب  من 
املتعّلقة  املسائل  يف  القانون 

باملرأة بطريقة جتعلها موّحدة.
احلزب  رئيسة  انتقلت  ثّم  ومن 
اىل احلديث عن الكيان العائلي 
يف لبنان والدور األساسي اّلذي 
يلعبه يف حتديد دور املرأة يف 
السياسة واجملتمع، وشّددت أّن 
تشمل  اليت  السياسّية  األطياف 
ترّكز  واملناصرين  األقارب 
والوفاء  العائلة  الوالء اىل  على 
مّسته  أوكما  للقائد  الشخصي 
الزعيم وتعترب هذه األطياف إبن 
ملركز  الطبيعي  الوريث  القائد 
وإلجتماعي  السياسي  والده 
إنتقال  خالل  من  والقيادي 

السلطة من جيل اىل جيل.    
ترايسي  السّيدة  وناقشت 
املرأة  تلعبه  الدورالذي  مشعون 
يف السياسة أو اّلذي ميكنها أن 
وقالت  اليوم،  لبنان  يف  تلعبه 
أّن وضع املرأة أشبه بوضع أّي 
صفة  عليه  تنطبق  ال  شخص 
البكر« أي جنل قائد أو  »الولد 
لبنان، حيث  زعيم سياسي يف 
قائد  رمحة  حتت  هؤالء  يكون 
ألن  فرصة  يعطيهم  لبناني 
اإلنتخابّية  الئحته  على  يكونوا 
النجاح  ويؤّمن هلم بذلك حظوظ 
أّنه  وأضافت  اإلنتخابات.   يف 
أي  القريب  األفق  يف  يوجد  ال 
مشروع قانون جديد يؤّمن متثيل 
حظوظ  نسبة  جيعل  مّما  عادل 
قليلة  والنساء  اجلدد  القادمني 

أو شبه معدومة. 
إنتمائها  عن  تكّلمت  ثّم  ومن 
هذا  وكيف  سياسية  عائلة  اىل 
التقّدم  يف  ساعدها  اإلنتماء 
ومسح  السياسي  اجملال  يف 
هلا أن جتتاز عقبة كونها إمرأة. 
ولكّنها قالت اّنه مع أّنها تقّدر 
تتفّهم  ال  أّنها  إال  الشيء  هذا 
نظام يتقّبل النساء جملّرد أنهّن 
صورة طبق األصل أو نسخة عن 
اىل  ودعت  الذكور.  أقاربهّن 
وجوب النظر اىل املرأة كشخص 

حبّد ذاته وجيب أن تقبل وتقّدر 
ومهاراتها   وقدراتها  لفكرها 
العائلي  إنتمائها  جملّرد  وال 

السياسي.
»حزب  رئيسة  وأثنت 
على  األحرار«  الدميوقاطيون 
الراحل  الرئيس  جّدها  جهود 
أّول  كان  اّلذي  مشعون  كميل 
من أعطى املرأة حّق التصويت، 
ودعت اىل إحالل املساواة بني 
التمثيل  واىل  والرجل  املرأة 
احلكومة  يف  للمرأة  العادل 
إحالل  عرب  وذلك  والربملان 
أّوال«  احلقيقّية  الدميوقراطية 

ومن خالل التالي: 
التمديد  من  الربملان  محاية   -1
سلطة  إسرتجاع  عرب  الذاتي 
اجلمهورّية يف  رئيس  وصالحية 
حّل الربملان ملنع التمديد واّليت 
إّتفاق  بعد  خسرها  قد  كان 

الطائف. 
إنتخابات  قانون  إعتماد   -2
النسيب  التمثيل  على  مبيّن 
قد  مّما  الكربى  احملافظات  يف 
من  اجلدد  األشخاص  يساعد 
إخرتاق املعرتك السياسي اّلذي 

هو اآلن مقفول يف وجههم.
النساء  مشاركة  فرض   -3
النسبة  نظام  فرض  خالل  من 
اإلشراك  والتأّكد من  اإلنتقالّية 
اإلنتخابات  يف  للنساء  العادل 

لتعزيز فرص التصويت هلّن.
4-تشجيع النساء على اإلنضمام 
الداخلي  األمن  وقوى  للجيش 
ترقيتهّن  فرص  من  والتأّكد 

بشكل عادل.
وقالت السّيدة مشعون أّنها منذ 
الدنيا  على  عينيها  فتحت  أن 
وجدت نفسها يف بيئة سياسّية 
فقدت  كيف  وذكرت  بامتياز 
عائلتها كلها على مذبح الوطن 
من  نفسها  تعترب  أّنها  وقالت 
اجليل اللبناني الثالث وأّنه حان 
تعكس  ثالثة  جلمهورّية  الوقت 
هموم وشجون الوطن واملواطن 
ومتّثل تغيريا« جذريا« من خالل 
القيادة،  من  آخر  نوع  إعتماد 
ويتأّكد  املسؤولّية  يتحّمل  نوع 
من إحالل املساواة يف التمثيل 
ودعت  املنهج.  يف  والشفافّية 
اىل بناء حكومة تسعى اىل تقديم 
وتهدف  للمواطنني  اخلدمات 
اىل  ودعت  املستديم.  للنمو 
تفعيل دور املرأة ومسؤولياتها 
عرب  وتعزيزاملساواة  اإلجتماعّية 
إشراك النساء بصورة متساوية 
األمنّية  القرارات  صنع  يف 

واحمللّية واخلارجّية.
باملنتدى  مشيدة«  وختمت 
نشرالتوعية  يف  وبأهمّيته 
وضع  على  الضوء  وتسليط 
حتول  اّليت  والعوائق  املرأة 
القيادّية  املراكز  تبّوئها  دون 
وتكافؤ  املساواة  أّن  وخاصة« 
الفرص تعترب حجر الزاوية لبناء 

جمتمع عادل وناصف.

   تانيا باولي بوعاصي
أمينة اإلعالم
مفوضية الدميقراطيون األحرار 
- أسرتاليا
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تبني ان ربع الرجال يعانون من اعراض تشبه تلك اليت تشعر 
بها النساء قبل وخالل ايام »الدورة الشهرية«، مثل التشنجات 

املؤملة والُعَصاُب والشعور باجلوع واضطراب املزاج.
الرجال  من  باملائة   25 ان  بريطانيا  من  علماء  اثبت  وقد 
يتعرضون العراض »العادة الشهرية الرجالية« إذ يعانون من 
نفس األعراض اليت تعاني منها النساء قبيل بداية الطمث، 
كالنرفزة )الُعَصاُب( والتعب والشعور باجلوع والتوتر النفسي 

واضطراب املزاج.
بينت نتائج استطالع اجراه العلماء اشرتك فيه 2412 نصفهم 
اعرتفن  املشاركات  النساء  من  باملائة   20 ان  النساء،  من 
بان أزواجهن يتحملون أيام »العادة الشهرية« بصعوبة. كما 
اعرتف 26 باملائة من الرجال املشاركني يف االستطالع بانهم 

فعال يعانون من هذه األعراض شهريا وبصورة دورية.
وقد احتل الُعَصاُب املرتبة األوىل )56 باملائة( والتعب )51 
باملائة( املرتبة الثانية وجاء الشعور باجلوع ثالثا )47 باملائة( 

و اضطراب املزاج رابعا )43 باملائة(.
وأعلنت 43 باملائة من النساء اللواتي اشرتكن يف االستفتاء 

انهن يقدمن املساعدة الالزمة ألزواجهن يف هذه األيام.

دراسة: ربع الرجال يعانون من 
أعراض »الدورة الشهرية«!

يفضل البعض فتح النافذة أثناء النوم، وهو ما يزعج الشريك 
الطقس، لكن  أحيانا، ألسباب منها الضوضاء وبرودة  اآلخر 
خرباء الصحة لديهم رأي خمتلف ويشددون على ضرورة فتح 

النوافذ يف الصيف، ولذلك أسباب خمتلفة.
ختتلف اآلراء حول أمر إغالق النافذة يف غرفة النوم أو فتحها 
ليال. لكن خرباء الصحة، ومن بينهم الطبيب كريستوفر فينرت 
أخصائي األعصاب وطب النوم يف مشفى شارلوتسفيل يف 
فريجينيا، يرون أن درجة حرارة غرفة النوم جيب أن ترتاوح 

بني 15 و19 درجة مئوية.

ووفقا ملوقع »بريغيته« األملاني فإن هناك دراسات كثرية 
أظهرت أنه من الضروري مراعاة درجة احلرارة يف غرفة النوم، 
فذلك يساعد اجلسم على إفراز هرمون النوم »امليالتونني«، 
وهلذا اهلرمون دور مهم يف مكافحة بعض األمراض اخلطرية 
أن  الدراسات  وأثبتت  والزهامير.  والسكري  السرطان  مثل 
ارتفاع درجة حرارة غرفة النوم عن 23 درجة مئوية أو اخنفاضها 

عن 12 درجة مئوية، له تأثري سليب على النوم.

الشك أن حتديد درجة احلرارة املثالية يف غرفة النوم مل يكن 
حرارة  درجة  فإن  للعلماء،  فوفقا  مربراته.  له  بل  عشوائيا، 
اجلسم ترتفع على مدار اليوم، لتصل إىل أعلى قيمة هلا بعد 
اجلسم  حرارة  درجة  تبدأ  السرير  إىل  الذهاب  وعند  الظهر. 
على  القدرة  ويزيد  اجلسم  تربيد  على  يساعد  ما  باالخنفاض 
اجلسم  حرارة  تنخفض  النوم،  أثناء  النافذة  وبفتح  النوم، 

العالية بسرعة وتزيد قدرته على النوم بعمق.

خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم
اكتمال القمر يعيق النوم براحة

يعتقد البعض أن اكتمال القمر يعيق النوم بعمق إال أنه ال 
يوجد دليل على ذلك. فالقمر له تأثريعلى املد واجلزر. لذلك 
ال ُينصح بالنوم على الشاطئ وقت اجَلْزر. وتأثري القمر على 

النوم من خالل ضوئه فقط

املحيط الدافئ يعيق النوم بعمق

وباملقابل عندما تكون درجة حرارة البيئة احمليطة عالية جدا، 
عندئد يقوم اجلسم بضبط درجة حرارته، ما يؤدي إىل التقلب 
أثناء النوم وحيرمنا من النوم بشكل عميق ويدفعنا إىل القلق 
أيضا، وهو ما أكده الطبيب فينرت أيضا، مضيفا: إن »النوم 

العميق ضروري الستعادة النشاط«.

األرق  من  يعانون  الذين  أولئك  فينرت  الطبيب  ينصح  لذا 
النوم.  لغرفة  املثالية  احلرارة  درجة  على  باحلفاظ  االلتزام 
بعوامل  بعدة  يرتبط  النوم،  غرفة  نافذة  فتح  أمر  أن  الشك 
من بينها الضوضاء ودرجات احلرارة يف اخلارج ما إذا كانت 
مرتفعة او منخفصة، لكن خرباء الصحة يشددون على ضرورة 
فتح نافذة غرفة النوم يف فصل الصيف، لتعزيز جريان اهلواء 

يف الغرفة.

رمبا يتفق أغلب خرباء الصحة مع الفرضية القائلة أن النوم 
يف حميط بارد يساعدنا على النوم بعمق، لكن هناك دراسات 
قدمية أثبتت أن النوم يف حميط دافئ يقضي على األرق. علما 
أن اجلدل يف األوساط العلمية الزال قائما، حول مدى تأثري 

ارتفاع حرارة اجلسم واخنفاضها على مشكلة األرق.

 أيهما أفضل للنوم:
 اجلو الدافئ أم البارد؟

اكتشف العلماء ان نتائج فحص الدم املأخوذ من األصبع غري 
دقيقة وال تعكس الواقع.

توصل علماء جامعة رايس األمريكية اىل هذا االستنتاج بعد 
الدم  نتائج فحص  لتحديد صحة  أمريكية  علمية  دراسة  أول 
املأخوذ من األصبع اليت يستخدمها األطباء والناس يف بيوتهم 

وخاصة يف حتديد مستوى السكر يف الدم.
فحص  نتائج  بني  جوهرية  اختالفات  وجود  الباحثون  والحظ 
الوريد،  من  املأخوذ  الدم  األصبع وفحص  من  املأخوذ  الدم 
باستخدام املعدات واألجهزة املستخدمة يف االختبارات الدقيقة 

غري املتوفرة يف املختربات االعتيادية.
11 متربعا  الدم من  20 ميكرولرتًا من  الباحثون على  وحصل 
ومن ثم على 10 ميكرولرت من 7 متربعني. كل قطرة من الـ 20 
ميكرولرتًا من الدم مت حتليلها باستخدام أجهزة خاصة لتحديد 
والصفائح  البيضاء  الدم  كريات  وكمية  اهليموغلوبني  تركيز 

الدموية. وكذلك حتديد مستوى السكر يف الدم.
حالة  بني  جوهرية  اختالفات  وجود  التحاليل  نتائج  وبينت 
أكثر دقة جيب  نتائج  انه للحصول على  وأخرى، حيث تبني 

حتليل ما ال يقل عن 6 قطرات دم.

عدم  أو  الكريه  النَفس  رائحة  مشكلة  من  أحيانا  البعض  يعاني 
الصحة  خرباء  بالغثيان.  الشعور  أو  الوزن  ختفيض  على  القدرة 
يرون أن األعراض مؤثر على تراكم السموم يف اجلسم. فما هي 

أفضل وسيلة للتخلص من هذه السموم؟
ارتفاع نسبة التلوث يف املناخ له أضرار جانبية على صحة اإلنسان. 
بداخله،  السموم املوجودة  التخلص من  وجلسم قدرة ذاتية على 
يعرض  من مسوم  يصاحبها  وما  امللوثات  هذه  نسبة  تزايد  لكن 
مبختلف  على  يؤثر سلبا  وبالتالي  لإلجهاد  للجسم  املناعي  اجلهاز 
اإلنسان  جسم  سالمة  معرضا  باإلرهاق  ويصيبها  اجلسم  أعضاء 
وجيعله عرضة لإلصابة بأمراض خمتلفة. خرباء الصحة يشريون إىل 

بعض العالمات اليت تدل على تراكم السموم يف اجلسم.

1. رائحة النفس الكريه
هناك أسباب كثرية جتعل رائحة النفس كريهة، من بينها جفاف 
الفم وإهمال نظافته وبعض البكترييا املعوية والسموم يف اجلسم، 
املفرتض  من  الكريهة،  النفس  رائحة  من  التخلص  يرغب  فمن 
االبتعاد عن األطعمة اجلاهزة وبعض مستحضرات التجميل. ليتمكن 

اجلسم من إفراز السموم وامللوثات.
الشك أن اجللد والكبد واجلهاز اهلضمي هي أعضاء مهمة يف اجلسم 
بالسموم،  السموم. لكن عندما تصبح هذه األعضاء مثقلة  لطرح 
تتعرض لإلجهاد، ما مينعها من ختليص اجلسم من السموم سريعا. 
وتعد رائحة النفس الكريهة هي أول مؤشر على تراكم السموم 
يف اجلسم. وهنا ينصح خرباء الصحة بضرورة إتباع بعض األنظمة 
املساعدة على ختليص اجلسم من السموم، علما أن هناك الكثري 
وسيلة  أفضل  هو  الطعام  عن  الصيام  أن  أثبتت  الدراسات  من 
لذلك. ما يساعد بدوره على التخلص من رائحة النفس الكريهة.

2. عدم القدرة على تخفيض الوزن

للملوثات البيئية تأثري سليب على اهلرمونات، ما يؤدي إىل اإلصابة 
بأمراض استقالبية. وما يزيد األمر خطورة هو أن هذه امللوثات غري 
قابلة للذوبان ما يسهل امتصاصها من قبل اخلاليا الدهنية. علما 
أن اجلسم يقوم بتخزين املواد املضرة يف اخلاليا الدهنية حلماية 

األعضاء املهمة يف اجلسم.

3. الحساسية املفاجئة تجاه بعض الروائح

يشعر البعض أحيانا أن روائح معينة أصبحت كريهة فجأة، وأن 
ملوقع  ووفقا  بشدة..  مركزة  أصبحت  والعطور  التدخني  روائح 
»غيزوندهايت تيبس«، فإن هذا قد يكون مؤشرا على أن نسبة 
السموم يف اجلسم مرتفعة جدا، ويرجع خرباء الصحة سبب احلساسية 
الزائدة للروائح، إىل خلل يف وظائف الكبد. وهذه احلساسية ال 
يقتصر تأثريها على حاسة الشم فحسب، بل قد تؤدي إىل الصداع 
والغثيان أحيانا. وهنا ينصح خرباء الصحة بضرورة التخلص من 
األغذية  تناول  عن  واالبتعاد  اجلسم  يف  السموم  تراكم  مشكلة 
اليت تسبب تراكم السموم ، فضال عن ضرورة احلذر من السموم 

املوجودة يف مستحضرات التجميل.

4. التبول بشكل متكرر
تكرار احلاجة للتبول، رمبا يكون مؤشرا على أن اجلسم حياول طرد 
السموم،  تراكم  مبعاجلة  البدء  وقبل  اإلطراح.  جهاز  عرب  السموم 
ينصح خرباء الصحة بالتأكد من عدم وجود التهاب باملثانة واليت 
تزيد الشعور بضرورة التبول. علما أن التهاب املثانة، قد يكون 
اجلسم. ويف  السموم يف  لرتاكم  يعود  أو  سببه سببه فريوسي 
الغريبة  كال احلالتني يسعى اجلسم للتخلص سريعا من األجسام 
املوجودة داخل اجلسم، وهو ما يزيد الرغبة بالتبول لدى تراكم البول 
يف املثانة ولو بكميات قليلة. ومهما كان سبب هذه األعراض، 
يرى خرباء الصحة أن أفضل وسيلة لطرد السموم املرتاكمة يف 

املثانة يكون بشرب الكثري من املاء.

كيف نتخلص من تراكم السموم؟
تناول  من  اإلكثار  فإن  هويته«  »غريزوندهايت  ملوقع  ووفقا 
األلياف، يعد أفضل وسيلة طبيعية للتخلص من تراكم السموم يف 
اجلسم، فهذه األلياف هلا قدرة »خارقة« على امتصاص السموم، 
ولذا ينصح خرباء التغذية بضرورة تناول ما ال يقل عن 60 غراما 

من األلياف يوميا.
وتعد اخلضروات والفواكه هي أفضل مصدر للحصول على األلياف، 
املواد  أفضل  أن  علما  األكسدة.  غنية مبضادات  أنها  عن  فضال 
الغذائية للتخلص من السموم هي تلك اليت حتتوي على مضادات 
»احلرشف  عشبة  يف  واملوجودة  السيليمارين  التالية:  األكسدة 
الربي« والكلوريال وكريسيتني املوجودة يف البصل، ومستخلص 

.»D3« بذور العنب. وفيتامني

عالمات تدل على أن جسمك مليء بالسموم! 
...وهذه افضل طريقة للتخلص منها؟

نتائج فحص الدم املأخوذ من 
األصبع ال ميكن االعتماد عليها
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تناول الربوتينات مساًء حيرق 
الدهون وينقص الوزن

فلماذا  أن جتوع.  دون  من  تنحف  مساًء جيعلك  الربوتينات  تناول 
تسهم يف  العكس  على  بل  الدهون  زيادة  الربوتينات  تسبب  ال 
أثناء  احلرارية  السعرات  الربوتينات  حترق  وكيف  منها؟  التخلص 

النوم؟ وكم ينبغي على اإلنسان أن يتناول منها يوميا؟
الربوتينات  بأكل  ية  حمِ اتباع  فعليه  وزنه  إنقاص  يف  يرغب  َمن 
من  وتزيد  يشبع  اجلسم  جتعل  الغذائية  املادة  هذه  ألن  مساًء، 
أدائه يف حرق الدهون أثناء النوم، كما أنها حتفز اجلسم على إفراز 
بشكل  احلرارية  السعرات  حرق  بتعجيل  يقوم  الذي  النمو  هرمون 
إضايف أيضًا خالل النوم. ولكن كم من الالزم أن يأكل اإلنسان 
الربوتينات  تعمل  وملاذا  وزنه؟  ينقص  يوميا كي  الربوتينات  من 
حبسب  اإلجابات،  هنا  نعرف  النوم؟  أثناء  الربوتينات  حرق  على 
»إكسبريتو«  وموقع  األملاني،  اإللكرتوني  إنفو«  »إرنريونغ  موقع 

وموسوعات عامة.
فنظرًا للعوامل الكثرية واملهمة اإلجيابية اليت تتمتع بها الربوتينات، 
باإلمكان اعتبارها مادة تنحيف وإنقاص للوزن. ومن أجل االستفادة 
من اخلصائص الربوتينية املؤدية إىل إنقاص الوزن فيجب أن يتم 
يوميًا تناول 1.5 غرام من الربوتينات لكل كيلوغرام واحد من وزن 
اجلسم. ويف املساء جيب االستغناء قدر اإلمكان عن الكربوهيدرات 

النشوية، واالستعاضة عنها بتناول عشاء غين بالربوتينات.

الربوتينات ال تُخـَزَّن يف الجسم على شكل دهون

مبيزة  الربوتينات  تتمتع  الرئيسية  الغذائية  املواد  كل  بني  من 
خاصة، فهي خمتلفة عن الكربوهيدرات النشوية وعن الدهون من 
حيث أنها ال تقوم بتغطية حاجة اإلنسان من الطاقة بل ُتسَتخَدم 
لبناء جسم اإلنسان، مثال على شكل خاليا العضالت أو على شكل 
إنزميات التمثيل الغذائي، ولذلك فإن الربوتينات ال يتم ختزينها 

يف اجلسم على شكل دهون.

تناول الربوتينات يف املساء يزيد من هرمون النمو

عن  مساًء  االستغناء  مت  فإذا  آخر،  إجيابي  عامل  وللربوتينات 
النشويات )الكربوهيدرات( مثل اخلبز والرز واخلبز واملكرونة، وإذا 
وتناول  الربوتينات  على  حمتوية  مسائية  غذائية  وجبات  أكل  مت 
النمو  هرمون  إفراز  حيّفز  كله  ذلك  فإن  بالربوتينات  غين  عشاء 
يف جسم اإلنسان، وهذا اهلرمون بدوره يعمل على صرف الطاقة 
وحرق الدهون يف اجلسم وعلى جعل النوم هادئًا وذلك خالل الليل 

بأكمله.

الوجبة الغذائية املسائية املثالية

اللحم  هي  العشاء  طعام  على  املثالية  املسائية  الغذائية  الوجبة 
اخلالي من الدهون، أو السمك مع اخلضار والسلطة، وكذلك اجلبنة 
اخلالية من الدسم والدهون، وأيضا املشروبات الربوتينية. ونظرا 
ألن النشويات الكربوهيدراتية واملواد الدهنية تقوم بتقليل إفراز 
هرمون النمو فيجب االستغناء عنها بقدر اإلمكان على وجبة العشاء. 
وعندما يتناول اإلنسان قبل قليل من نومه مشروبات بروتينية فإن 
إفراز هرمون النمو يزداد بشكل أكرب. ومن املهم أن يكون النوم 
كافيًا، وذلك ألم 75% من كمية هرمون النمو اليومية يتم إنتاجها 
خالل النوم، وبشكل خاص خالل مراحل رؤية األحالم، ولذلك فإن 
النوم الكايف واملنتظم مهم جدًا من أجل زيادة إفراز هرمون النمو 

يف اجلسم.

الربوتينات تزيد من حرق الدهون وتجعل الجسم يشبع

أنها  يف  اخلاصية  هذه  وتكمن  للربوتينات  إضافية  خاصية  توجد 
طاقة  إنتاج  يعين  وهذا  اجلسم،  حرارة  توليد  عملية  من  تزيد 
الغذائي )االستقالب  التمثيل  اجلسم واستهالكها من خالل عملية 
أو األيض(. وإنتاج حرارة اجلسم مؤشر على زيادة إنفاق الطاقة 

وحرق الدهون.
 ومبا أن وظيفة الربوتينات هي أنها مادة بناء للجسم من أجل دعم 
بنية اجلسد الذاتية، فإن الربوتينات ختضع لعمليات تغيري وتعديل 
وهدم وبناء داخل اجلسم، والطاقة املستهلكة يف هذه العمليات 

البيولوجية ُتسَتمد بشكل كبري من خالل حرق دهون اجلسم. 
كما أن 25% من حمتوى السعرات احلرارية املستمدة من الربوتينات 
العمليات  هذه  أثناء  حرارة  شكل  على  وإطالقها  استهالكها  يتم 
احليوية، وبذلك يتم إنقاص املخزون اإلمجالي من سعرات اجلسم 

احلرارية. 
وباإلضافة إىل ذلك فإن الربوتينات تعمل على إشباع اجلسم. فعند 
 ،PYY »أكل الربوتينات يتم إفراز هرمون امسه »ببتديد واي واي

ن للجوع. وهذا اهلرمون له تأثري مسكِّ

 عالمات تدل على أن جسمك مليء بالسموم! 
...وهذه افضل طريقة للتخلص منها؟

يعاني البعض أحيانا من مشكلة رائحة النَفس الكريه أو عدم القدرة 
أن  يرون  الصحة  خرباء  بالغثيان.  الشعور  أو  الوزن  ختفيض  على 
األعراض مؤثر على تراكم السموم يف اجلسم. فما هي أفضل وسيلة 

للتخلص من هذه السموم؟
ارتفاع نسبة التلوث يف املناخ له أضرار جانبية على صحة اإلنسان. 
وجلسم قدرة ذاتية على التخلص من السموم املوجودة بداخله، لكن 
اجلهاز  يعرض  مسوم  من  يصاحبها  وما  امللوثات  هذه  نسبة  تزايد 
أعضاء  مبختلف  على  سلبا  يؤثر  وبالتالي  لإلجهاد  للجسم  املناعي 
اجلسم ويصيبها باإلرهاق معرضا سالمة جسم اإلنسان وجيعله عرضة 
لإلصابة بأمراض خمتلفة. خرباء الصحة يشريون إىل بعض العالمات 

اليت تدل على تراكم السموم يف اجلسم.
1. رائحة النفس الكريه

هناك أسباب كثرية جتعل رائحة النفس كريهة، من بينها جفاف الفم 
وإهمال نظافته وبعض البكترييا املعوية والسموم يف اجلسم، فمن 
يرغب التخلص من رائحة النفس الكريهة، من املفرتض االبتعاد عن 
من  اجلسم  ليتمكن  التجميل.  مستحضرات  وبعض  اجلاهزة  األطعمة 

إفراز السموم وامللوثات.
الشك أن اجللد والكبد واجلهاز اهلضمي هي أعضاء مهمة يف اجلسم 
بالسموم،  مثقلة  األعضاء  هذه  تصبح  عندما  لكن  السموم.  لطرح 
تتعرض لإلجهاد، ما مينعها من ختليص اجلسم من السموم سريعا. 
السموم  تراكم  على  مؤشر  أول  هي  الكريهة  النفس  رائحة  وتعد 
األنظمة  إتباع بعض  الصحة بضرورة  يف اجلسم. وهنا ينصح خرباء 
املساعدة على ختليص اجلسم من السموم، علما أن هناك الكثري من 
الدراسات أثبتت أن الصيام عن الطعام هو أفضل وسيلة لذلك. ما 

يساعد بدوره على التخلص من رائحة النفس الكريهة.
2. عدم القدرة على تخفيض الوزن

للملوثات البيئية تأثري سليب على اهلرمونات، ما يؤدي إىل اإلصابة 
بأمراض استقالبية. وما يزيد األمر خطورة هو أن هذه امللوثات غري 
قابلة للذوبان ما يسهل امتصاصها من قبل اخلاليا الدهنية. علما أن 
اجلسم يقوم بتخزين املواد املضرة يف اخلاليا الدهنية حلماية األعضاء 

املهمة يف اجلسم.
3. الحساسية املفاجئة تجاه بعض الروائح

يشعر البعض أحيانا أن روائح معينة أصبحت كريهة فجأة، وأن روائح 
التدخني والعطور أصبحت مركزة بشدة.. ووفقا ملوقع »غيزوندهايت 
تيبس«، فإن هذا قد يكون مؤشرا على أن نسبة السموم يف اجلسم 
مرتفعة جدا، ويرجع خرباء الصحة سبب احلساسية الزائدة للروائح، 
إىل خلل يف وظائف الكبد. وهذه احلساسية ال يقتصر تأثريها على 
حاسة الشم فحسب، بل قد تؤدي إىل الصداع والغثيان أحيانا. وهنا 
ينصح خرباء الصحة بضرورة التخلص من مشكلة تراكم السموم يف 
اجلسم واالبتعاد عن تناول األغذية اليت تسبب تراكم السموم ، فضال 

عن ضرورة احلذر من السموم املوجودة يف مستحضرات التجميل.
4. التبول بشكل متكرر

تكرار احلاجة للتبول، رمبا يكون مؤشرا على أن اجلسم حياول طرد 
السموم عرب جهاز اإلطراح. وقبل البدء مبعاجلة تراكم السموم، ينصح 
تزيد  واليت  باملثانة  التهاب  وجود  عدم  من  بالتأكد  الصحة  خرباء 
سببه  يكون  قد  املثانة،  التهاب  أن  علما  التبول.  بضرورة  الشعور 
سببه فريوسي أو يعود لرتاكم السموم يف اجلسم. ويف كال احلالتني 
الغريبة املوجودة داخل  يسعى اجلسم للتخلص سريعا من األجسام 
اجلسم، وهو ما يزيد الرغبة بالتبول لدى تراكم البول يف املثانة ولو 
بكميات قليلة. ومهما كان سبب هذه األعراض، يرى خرباء الصحة 
أن أفضل وسيلة لطرد السموم املرتاكمة يف املثانة يكون بشرب 

الكثري من املاء.
كيف نتخلص من تراكم السموم؟

ووفقا ملوقع »غريزوندهايت هويته« فإن اإلكثار من تناول األلياف، 
يعد أفضل وسيلة طبيعية للتخلص من تراكم السموم يف اجلسم، 
فهذه األلياف هلا قدرة »خارقة« على امتصاص السموم، ولذا ينصح 
األلياف  من  غراما   60 عن  يقل  ال  ما  تناول  بضرورة  التغذية  خرباء 

يوميا.
وتعد اخلضروات والفواكه هي أفضل مصدر للحصول على األلياف، 
املواد  أفضل  أن  علما  األكسدة.  مبضادات  غنية  أنها  عن  فضال 
اليت حتتوي على مضادات  السموم هي تلك  للتخلص من  الغذائية 
األكسدة التالية: السيليمارين واملوجودة يف عشبة »احلرشف الربي« 
بذور  ومستخلص  البصل،  يف  املوجودة  وكريسيتني  والكلوريال 

.»D3« العنب. وفيتامني

هكذا تقي نفسك من اجللطة القاتلة!
جتّنب اجللوس الطويل ألنه قد يكّون خثرات دموية يف ساقيك. 
يتوفى 100 ألف شخص يف أملانيا وحدها سنويا بسبب انسداد 
األوعية الرئوية خبثرات قادمة من الساقني. وهنا نصائح تساعدك 

خصوصا أثناء القعود لفرتات طويلة يف احلافلة أو الطائرة.
اجللوس الطويل خالل السفر يكبح تدفق الدم يف جسمك، وتتكون 
الدم يعقبه انسداد يف جماري  فيه خثرات وجلطات دموية. ختّثر 
الدم واألوعية الدموية، وبشكل خاص حيدث االنسداد يف األوردة 
الدم  ختثر  طبعا  اإلنسان.  حوض  منطقة  ويف  والساقني  الدموية 
أنه يغلق اجلروح اجللدية، لكنه يصبح  احلميد له فوائد عدة منها 

خبيثا إذا حدث يف اجملاري الدموية.
أسباب خثرات األوعية الدموية:

لتخثر الدم وجتلطه يف األوعية الدموية أسباب متنوعة:
- »من أهمها التقدم يف العمر«، كما يقول هولغر الفال من اجلمعية 
األملانية لطب األوعية الدموية ملوقع شبيغل اإللكرتوني األملاني. 
خبثرات  أإلصابة  احتمال  بوضوح  يزداد   60 الـ  سن  من  فابتداًء 

األوعية الدموية.
- وكذلك لدى األشخاص الذين أجريت هلم حديثا عمليات جراحية.

يف  طويلة  زمنية  لفرتات  الرقود  إىل  يضطرون  الذين  أو   -
السرير.

فرتات  الدموية يف  األوعية  الدم يف  إمكانية جتلط  تزداد  كما   -
احلمل أو بسبب تناول حبوب منع احلمل.

من أعراض تكون خثرات الدم يف األوعية الدموية:
النمطية  األعراض  من  )يعترب  الساق  أو  الكاحل  يف  تورم   -

الشائعة(.
- أمل يف عضالت الساق اليت قد يتحول لونها إىل األزرق.

يالحظها  وال  واضحة  غري  البداية  يف  تكون  الدم  جتلط  »عالمات 
يقول  كما  الدموية«،  األوعية  خبثرات  املصابني  من  الكثريون 

الفال.
خطر االنسداد الرئوي يهدد الحياة:

لعدم معاجلة خثرات الدم عواقب خطرية، فتنخلع اخلثرات الدموية 
من جدران أوردة الساق، ثم تنتقل عرب جماري الدم إىل الرئتني، 
ويتسبب ذلك يف انسداد األوعية الدموية الرئوية وينجم عن هذا 
اإلنسان  حياة  تصبح  وبالتالي  الرئتني،  عن  األوكسجني  انقطاع 
مهددة باخلطر، علما بأن حنو ثلث املصابني باخلثرات الدموية يف 
الساق يعانون فيما بعد من انسداد األوعية الدموية الرئوية، كما 
بسبب  عام  كل  وحدها  أملانيا  يف  ميوتون  شخص  ألف   100 أن 
الدموية، حبسب مجعية احلملة  بالتجلطات  الرئوية  انسداد األوعية 

األملانية ضد اخلثرات الدموية.
اجللوس الطويل بركبيتني مثنيتني وساقني مطويتني أثناء رحالت 
السفر البعيدة يف الطائرات أو احلافالت أو السيارات يكبح تدفق 
دم الساقني ويفاقم من املخاطر وخصوصا يف حالة وجود خثرات 

دموية مسبقا يف أوعية الساق.
الدموية  اخلثرات  من  الوقاية  على  تساعدك  اليت  النصائح  بعض 
أو  احلافلة  يف  طويلة  لفرتات  والقعود  السفر  أثناء  خصوصا 

الطائرة:
- حّرك ساقيك من وقت إىل آخر.

ْب أصابع قدميك من حني إىل آخر. - ذبذمِ
ها بني الفينة واألخرى. - ُشّد عضالت ساقيك وأرخمِ

- فهذا كله يساعد على انتقال الدم من األوردة إىل القلب وتعمل 
الصمامات الوريدية على منع رجوع الدم ذاته إىل األوردة.

- اشرب الكثري من السوائل ألنها تساعد على زيادة سيولة الدم.
- ال تشرب الكحول أثناء رحالت السفر الطويلة ألنه يوسع األوعية 
الدموية، وبالتالي يبقي الدم يف األوردة وهذا يزيد من احتمال 

تكّون اخلثرات.
- قبل الرحالت الطويلة، على املصابني خبثرات الدم ارتداء جوارب 
ضاغطة مفصلة حبسب املقاس إن أمكن، بعد مشاورة الطبيب، أو 
تناول أدوية واقية من تكّون اخلثرات الدموية، بوصفة مكتوبة من 
الطبيب، فتأثري حبوب األسربين مثال على منع جتلط الدم ال يكاد 

يذكر حبسب قول املختصني.
عالج الخثرات الدموية:

تكّون  تفادي  هو  الدموية  التجلطات  معاجلة  من  األول  اهلدف   -
والتقليل من خماطر  الرئتني،  انتقاهلا إىل  أو  اخلثرات  املزيد من 
االنسدادات الوعائية. ويتم العالج عادًة يف البداية حبقن املصاب 

مبادة اهليبارين، ثم توَصف له بعد ذلك حبوب وأقراص معينة.
- متتد املعاجلة لعدة أشهر ويبقى خطر تكّون اخلثرات عاليا أثناء 

حماولة اجلسم التخلص من اخلثرات املوجودة فيه مسبقا.
- تقوم األدوية بتمييع الدم وجعله أكثر سيولة، ومن املهم للغاية 
هنا أن يتناول املصاب جرعة دوائية حيددها الطبيب بدقة، كي 
جيّنب نفسه الوقوع يف خطر حدوث نزيف داخلي حمتمل غري مرغوب 

يف حدوثه.
- جيب االنتباه إىل أن اجلوارب الضاغطة جزء من العالج املعياري 
الذي ال ُيستغنى عنه. فهذه اجلوارب تضغط على األوردة وتساعدها 

على التحكم بنفسها وتساند الصمامات الوريدية يف عملها.
- يقول املختص الفال ملوقع شبيغل اإللكرتوني األملاني »ارتداء 
اجلوارب الضاغطة وتناول احلبوب الدوائية باستمرار هو خري ضمانة 

ضد انتكاسة األوعية الدموية« وضد تكّون اخلثرات الوعائية.
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هلل  احلمد  ولكن  الفلسطينية، 
هلذا  واعون  الفلسطينيون 
غريهم،  من  أكثر  املوضوع 
معقول  بشكل  يكافحون 

جدا«.
لبنان  س: كيف ترون خروج 

من املشاكل؟
ج: »هناك طرف مسيحي يصر 
على انه جيب أن يكون الرئيس 
العماد ميشال عون ملاذا؟ ألن 
معينة،  مسيحية  أكثرية  معه 
هذا ال يكون يف اي دولة إال 
ميلك  ال  عون  العماد  عندنا، 
أكثرية نيابية ألن عدد النواب 
وهو  نائبا،   64 املسيحيني 
املسلمني  من  نائبا   27 لديه 
واملسيحيني، لكن من حقه أن 
وهنا  رئيسيا.  مرشحا  يكون 
أمحل العماد عون و«حزب اهلل« 
مسؤولية عدم انتخاب رئيس 
يرفضون  ألنهم  للجمهورية، 
ما  اإلنتخاب  جلسات  حضور 
املطلوب.  النصاب  توفر  مينع 
انتخاب  جلسات  ومقاطعة 
الرئيس تتعارض مع الواجبات 

الدستورية«.
اآلن عالقتكم  س: كيف هي 

ب«حزب اهلل«؟
عالقيت  تكون  أن  »أمتنى  ج: 
مل  أنا  جيدة.  اهلل«  ب«حزب 
أخطأوا  هم  معهم،  أخطىء 
الذي  بعبدا  إعالن  بعد  معي 
احلوار  هيئة  عليه يف  وافقوا 
وفوجئت بعد فرتة بقوهلم انه 
كتب  الذي  احلرب  يساوي  ال 
سوءا  ازدادت  والعالقة  به«. 
بعد رفض »حزب اهلل« إدراج 
إعالن بعبدا يف البيان الوزاري 
احلكومة  ورئيس  للحكومة. 
يريد  ال  انه  أبلغه  سالم  متام 
البيان  بعبدا يف  إعالن  إدراج 
البداية  حلكومته.يف  الوزاري 
انفعلت وقلت له، ملاذا نريد 
حذفه؟ ثم قلت: دعونا نتجاوز 
إلصدار  اخلشبية  املعادالت 
البيان الوزاري، أنتم تفهمون 
ماذا اقول وتعرفون شخصييت، 
أو  مبعادلة  املقاومة  مع  أنا 
طرح  من  وأنا  معادلة،  بدون 
عندما  الدفاعية  االسرتاتيجية 
خربات  من  اإلستفادة  طلبت 
اجليش  يصبح  ريثما  املقاومة 
ال  احلدود،  محاية  على  قادرا 
خائفني  كانوا  إذا  ما  أعرف 
بالتمديد  أطالب  أن  من 

فهامجوني«.
أجزم انين مل أقصد التمديد، 
وقد أقسمت على ست سنوات 
فقط وحتى القرار كان داخل 
عائليت بأني لن أمدد ولن أقبل 
بالتمديد. هل من املعقول أن 
اتناول املقاومة؟ يف املعادلة 
الثالثية هناك جيش وشعب، 
أقول  أن  املعقول  من  هل 
هذه معادلة خشبية، أنا دائما 
فصلت بني التدخل يف سوريا 
إسرائيل،  ضد  واملقاومة 
معهم،  جيدة  ليست  عالقيت 

اي شتائم،  لكن ليس هناك 
بواجباتي  وأقوم  اتصل  دائما 
وهم  املناسب،  الوقت  يف 
أيضا عملوا الواجب الشخصي 
التعازي  وقدموا  معي 

بوالدتي«.
اإلقتصادية  العالقات  وعن 
لبنان  بني  والسياسية 
واجلمهورية اإلسالمية خصوصا 
اشار  النووي،  اإلتفاق  بعد 
سليمان اىل أربع زيارات قام 
اإلسالمية  اجلمهورية  اىل  بها 
اإليرانية، معتربا ان ا«إلتفاقات 
بني  وقعت  اليت  اإلقتصادية 
البلدين ستكون ذخرية مفيدة 
للبنان يف املستقبل، خصوصا 
الدولية  العقوبات  إلغاء  مع 
اإلسالمية  اجلمهورية  عن 

اإليرانية«.
أعلنت  سنتني  قبل  س: 
سعودية  هبة  عن  شخصيا 
لتسليح اجليش اللبناني، ماذا 

عن هذه اهلبة؟
اهلبة  عن  أحتدث  »أوال  ج: 
زرت  عندما  أنا  اإليرانية، 
وزير  بصحبة  ذهبت  إيران 
مصنع  اىل  اإليراني  الدفاع 
نتمنى  كم  له  قلت  األسلحة، 
لكن  سالح،  لدينا  يكون  أن 
وأنا  أموال،  دفع  نستطيع  ال 
يف قيادة اجليش ويف رئاسة 
عرض  اي  يأت  مل  اجلمهورية 
واسألوا  للتسليح،  إيراني 
قائد اجليش. ومن يقول اني 
كاذب.  فهو  عرضا  رفضت 
أي  يأت  ومل  التسليح  طلبت 
إيراني لتسليح اجليش  عرض 
زالت  اذا  اآلن  اللبناني، 
طبعا  التسلح  عن  العقوبات 
للجيش  عرض  اي  امانع  فال 

اللبناني«.
بالنسبة للهبة السعودية، لقد 
مليارات  ثالثة  اململكة  اقرت 
يوزع  دوالر  مليار  ثم  دوالر، 
على القوى األمنية حسب إفادة 
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس 
فأنا  السعوديون  أما  هوالند. 
السعودي  السفري  اراهم،  ال 
فيقول  أحيانا  واسأله  أراه 

»كل شي ماشي«.
الرئيس  سأل  انه  واعلن 
لباريس  زيارة  خالل  هوالند 
اوقف  اذا  عما  شهرين  منذ 
لتسليح  الدفع  السعوديون 
بالنفي.  عليه  فرد  اجليش، 
الدفع،  يؤخر  الذي  ما  وسأله 
فقال هوالند بعثوا 600 مليون 
جنهز  وحنن  اإلتفاق،  حسب 
لديها  ليس  وفرنسا  السالح 
ويريدون  حاليا  جاهز  سالح 

تصنيعه.
أربع  على  ينص  اإلتفاق 
سنوات وليس سنتني، هناك 
اشياء ستصل بعد 4 سنوات. 
تكون  اال  الشرط  وكان 
مصنعة  بل  قدمية  االسلحة 
واجليش  فالسعودية  حديثا، 
اللبناني رفضوا جتديد االسلحة 

القدمية«.

بينه  لقاء  اي  حصول  ونفى 
يف  اجلديدة  القيادة  وبني 
»طبعا  وقال:  السعودية، 
السعودي  امللك  تويف  عندما 
عندما  لكن  للتعزية.  ذهبنا 
السعودي  السفري  أسأل 
يقول  فانه  اهلبة  سري  عن 
»ماشي«، مضيفا: انا ال عالقة 
لي سوى اني اعلنت عن اهلبة 
اي  اوقع  مل  ابلغوني.  عندما 
باالسعار  أفاوض  ومل  ورقة، 
باملهل،  وال  بالكميات  وال 
فقط شكلت جلنة ضمت قائد 
مع  تتواصل  وهي  اجليش 

السعودية وفرنسا«.
اوضح  االيرانية،  اهلبة  وعن 
سليمان »هذا املوضوع حتدثت 
ايران،  يف  كنت  عندما  عنه 
االتفاقات  هذه  ان  هلم  قلت 
للبنان  مفيدة  ذخرية  ستكون 
هناك  االن  املستقبل.  يف 
على  وخطر  السالح  على  خطر 
تزول  غدا  ولكن  املصارف، 
ونكون  ايران  عن  العقوبات 
مع  انا  جديد.  التفاق  أسسنا 
مع  بالكامل  االتفاقات  تنفيذ 
ايران مبا ال يصطدم بالقانون 
اجنز  ان  استطيع  ال  الدولي. 
زالوا  وما  ايران  مع  اتفاقا 
يفرضون حظرا على املصارف. 
لكن طاملا العملية تسهلت بعد 
معها.  فأنا  النووي  االتفاق 
تنفيذها  ميكن  ال  انه  اعتقد 

كلها حاليا امنا تدرجييا«.
»من  انه  سليمان  واكد 
ايران  تساعد  ان  الضروري 
املنطقة«،  مشاكل  حل  يف 
وقال: »عالقيت بايران ممكن 
عالقيت  من  افضل  تكون  ان 
معها.  املتحالف  الداخل  مع 
مرات،  اربع  ايران  زرت 
وقبل مخس سنوات قلت ان 
نعقدها،  ان  جيب  االتفاقات 
تنفيذها  نستطع  مل  واذ 
اليوم سننفذها عاجال ام آجال 

وستزول العقوبات«.
حكومة  بأداء  رأيه  وعن 
روحاني  حسن  الرئيس 
اشاد  اخلارجية،  وسياسته 
االيرانية  بالقيادة  سليمان 
»رجل  بأنه  روحاني  واصفا 
احلوار واحلكمة واملنطق بدليل 
االتفاق  اجناز  استطاع  انه 
»عندما  وقال:  النووي«. 

روحاني  بالرئيس  التقيت 
قيادية،  صفات  فيه  وجدت 
ال  القيادي  وان  خصوصا 
يستطيع ان يستغين عن ثالثة 
امور دميوقراطية وحكمة وحوار. 
هو رجل احلوار، فعندما سألين 
عن  والفرنسيون  االمريكيون 
رأيي بالرئيس روحاني كونك 
تعرف االيرانيني، قلت مع هذا 
الرجل تستطيعون ان ترمسوا 
منطقي  رجل  النه  اتفاقا، 
وقابل للحوار وتستطيعون ان 
تبني  وقد  معه.  حلوال  جتدوا 
ان لدي احلق يف ذلك. وطاملا 
استطاع ان حيقق اتفاقا دوليا 
فمعناه انه عمل شيئا مهما«.

س: ايران مع احلوار مع دول 
اجلوار وال سيما مع السعودية. 
والوزير ظريف من لبنان حتدث 
والتفاهمات  احلوارات  عن 
رأيكم  هو  فما  املنطقة،  يف 

بذلك؟
طهران  بني  »احلوار  ج: 
فال ميكن  والرياض ضروري، 
ان تكون دول متجاورة وتربط 
وثقافة  مشرتكة  عقائد  بينها 
اىل  نلجأ  وال  واديان مساوية 

احلوار حلل خالفاتنا«.
التفاهم،  مع  »انا  اضاف: 
يفيدنا  ال  لبنان  يف  وحنن 
ان  وأخاف  التفاهم،  اال 
الداخلي،  التفاهم  خيتل 
احلوار  واريد  افضل  لذلك 
التفاهم  يبقى  كي  ايران  مع 
وحمققا.  موجودا  الداخلي 
احلمد هلل الشعب اللبناني واع 
هذه  يف  االزمات  جتنب  وقد 
بلده كرمى  احلرب، وما خرب 
اي شيء، وهذا امر مهم جدا. 
طبعا احلوار يفيدنا دائما النه 
الطوائف،  على  اوال  ينعكس 
ثانيا  وينعكس  صراحة،  بكل 
واالزمة  االزمات،  حلول  على 
االوىل.  الدرجة  يف  السورية 
حنن نرتاح من خالل حل االزمة 
السورية، مل نتدخل ومل نقل 
تأتي  ان  جيب  املعارضة  ان 
يف سياق تداول السلطة. اذا 

مل ينتخبوا كيف سيأتون«؟
احلل  مع  انتم  هل  س: 

السياسي؟
احلل  مع  حنن  »طبعا،  ج: 
كان  وعندما  السياسي، 
االسد  بشار  ان  احلديث 

التالي  الشهر  يف  سيسقط 
تبنوا احلل  اقول هلم ال  كنت 
بالعكس  االسد،  سقوط  على 
والية  نهاية  على  احلل  ابنوا 
جاهزا  احلل  ويكون  االسد 
النهاية  ويف  واليته.  بنهاية 
والنظام  معي  احلق  ان  قالوا 

مل يسقط«.
انا مل  احلقيقة،  »يف  اضاف: 
امنا  السوري  للنظام  اتعرض 
انفسنا  حنيد  ان  جيب  قلت 
او  صراع  هناك  يكون  عندما 
اختالف. اما اذا مل يكن هناك 
يف  انفسنا.  حنيد  فال  صراع 
حنن  صراع،  يوجد  ال  ايران 
والدولة  االيرانية  احلكومة  مع 
صراع  حدث  واذا  االيرانية، 
حنيد  ان  جيب  اهلل  مسح  ال 

انفسنا«.
منشغلون  العرب  س: 
القضية  ازمة  بانفسهم، 
منسية  الفلسطينية 
يستغل  ونتنياهو  لديهم، 
فالقضية  االنشغال.  هذا 

الفلسطينية اىل اين؟
االسرائيلية  »القضية  ج: 
الفلسطينية هي بؤرة ومصدر 
توترات كبرية يف العامل، وهذا 
الصراع  جراء  أتى  االرهاب 
هذا  املسلمني.  على  والظلم 
املوضوع هو عامل متفجر ادى 

اىل اصطفافات يف العامل«.
ضرورة  على  سليمان  وشدد 
بالقضية  اكثر  العرب  اهتمام 
بعد  خصوصا  الفلسطينية 
 ،)2002( العربية  املبادرة 
االندفاع  واجبهم  من  وكان 
الفلسطينية  القضية  فتبقى 
احد  يأتي  ان  ال  العرب،  مع 
تركيا  وال  ايران  ال  ويأخذها، 
عربية  قضية  هذه  احد،  وال 
يكونوا  ان  جيب  كان  بامتياز 
احللول  الجياد  مصممني 
االن  االهتمام  لالسف،  هلا. 
بالقضية الفلسطينية بعد هذه 

الصراعات االنية تراجع«.
يف  احلالية  االنتفاضة  وعن 
سليمان:  قال  فلسطني، 
»املنطق لن يكون مع اسرائيل 
وشردت  اجملازر  ارتكبت  ولو 
والنتيجة  املنطق  وقتلت. 
الفلسطينيني.  مع  ستكون 
املبادرة  تنفيذ  ان  لذلك 

العربية هو افضل حل«.
امنا  االن،  سرا  ليس  س: 
لقاءات  حتصل  العلن  يف 
العربية  احلكومات  بعض  بني 
سلبا  يؤثر  وهذا  واسرائيل، 
الفلسطينية،  القضية  على 
والبعض يقول ان ايران عدوة 

لنا اكثر من اسرائيل.
ج: »ال، هذا الكالم ناتج عن 
مرحلية،  سياسية  توترات 
ولكن يف النهاية مل امسع ان 
ايران  يعترب  عربي  اي  هناك 
عدوا اكثر من اسرائيل. وهذا 
التوترات  عن  ناتج  الكالم 
انفعالية  مواقف  السياسية. 
ميكن ان تكون جراء التوترات 

باحلوار.  السياسية وهذا حيل 
عدو  لبنان  ان  هو  امر  وأهم 

السرائيل«.
لصاحل  هذا  له:  قيل 

اسرائيل؟
»جيب ان تعرف ان ذلك  ج: 
يف  وليس  السياسة  يف 

القناعة الداخلية«.
بعد  سليمان:  للرئيس  قيل 
 ،2000 العام  يف  التحرير 
لبنان يعاقب 22 دولة عربية 
لبنان  فيما  مرتا  تسرتجع  مل 

حرر ارضه دون اي شرط.
ج: »طبعا، لبنان حرر ارضه، 
عوقب  الوصف  كان  ومهما 
لبنان فقد حرر  ام مل يعاقب 
يف  الوضع  اليوم  ارضه. 
اجلنوب اىل حد ما مشجع ومل 
العام  من  مشكلة  اي  حتصل 
حتصل  ومل  االن،  اىل   2006
جدا  جيد  هذا  ضربة،  اي 
وحنن يناسبنا ان يكون عندنا 

استقرار«.
قال  االخرية،  كلمته  وعن 
مهمة  دولة  »ايران  سليمان: 
وجيب  املنطقة  يف  وكبرية 
يف  اساسيا  دورا  تلعب  ان 
الشرق  االوضاع يف  استقرار 
مصلحة  نقيم  ال   . االوسط 
نظام  اي  او  شخص  اي 
العامة.  املصلحة  حساب  على 
للسلطات  قلته  الكالم  هذا 
جيب  احلكومات  بان  االيرانية 
ان تكون مقبولة من شعبها، 
واحلكومات اليت متر يف ظروف 
بهذا  دماء  وتهرق  معينة 
احلجم، ان كان من املعارضة 
او املواالة، جيب التفكري يف 
كيفية اخلروج من هذه االزمة. 
الدميوقراطية  الثاني  االمر 
تداول  على  تنص  ان  جيب 
السلطة، كل نظام دميوقراطي 
السلطة  تداول  عن  يتكلم  ال 
هو غري دميوقراطي واخطر من 
ذاته  حبد  النه  الديكتاتوري، 
يعمل على تشجيع الناس يف 
أن يبقى احلاكم نفسه. جيب 
رمبا  ويعود  وخيرج  يتغري  ان 

يف ما بعد اذا انتخبه شعبه«
ايران  البعض يتهم  قيل له: 
لبنان  شؤون  يف  بالتدخل 
ايران  ان  حني  يف  الداخلية، 
اعلنت مرارا وعلى لسان كل 
املسؤولني الذين زاروا لبنان 
ان انتخابات الرئاسة اللبنانية 
شأن داخلي لبناني ال تتدخل 

فيه.
»حنن  بالقول:  سليمان  فرد 
مبادرة  لنقل  ايران.  نقول  ال 
السيد حسن نصر اهلل، التدخل 
او  ايران  تأتي  عندما  هو 
السعودية وتقول الي طرف ال 
تقبل االنتخاب. هذا تدخل لكن 
انتخب  اذهب  وقال  اتى  اذا 
فهذا ليس تدخال، هذا واجب. 
ان اي دولة حمبة للبنان جيب 
املتحالفة  الناس  تشجع  ان 
على  بأخرى  او  بطريقة  معها 

السري يف احللول«.

 سليمان ل »إرنا«: مرتاح للوضع االمين يف لبنان وأمتنى أن تكون عالقيت بـ 
»حزب اهلل« جيدة وتداول السلطة ينبغي تعميمه وايران منوذج للحوار

الرئيس ميشال سليمان
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تتــمات
األجواء السورية حتت...
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السورية سيستمر، وأن بشار األسد ال ميلك إال خيارين إما الرحيل 
يف شكل سلمي، أو اإلبعاد بعد عمل عسكري«، مضيفًا أن »نقطة 
اخلالف تتمثل يف كيفية توقيت رحيله«، وأشار إىل أن الرياض 
اجتماعها  شأن  السورية يف  املعارضة  »مجاعات  مع  اتصال  على 
يف الرياض الشهر املقبل، لتوحيد صفوفها قبل حمادثات السالم 

املقبلة يف فيينا«.
سيباستيان  النمسوي  نظريه  مع  صحايف  مؤمتر  يف  اجلبري  وقال 
الرياض  الرياض أمس االول إن اجتماع املعارضة يف  كورتز يف 
»إذا حدث سيكون اهلدف هو توحيد املعارضة السورية ومساعدة 
دورًا  تلعب  أن  تستطيع  كي  واحدة  برؤية  اخلروج  املعارضة يف 
فعااًل أكثر يف احملادثات للوصول إىل حل سلمي يؤدي إىل إبعاد 

األسد«.
واستمرت احلملة االعالمية والسياسية القوية يف روسيا ضد تركيا 
وانتقدت موقف »حلف مشال االطلسي« )ناتو( النه »رضخ لضغط 
وإذ  تركيا«.  مع  للتضامن  للحلفاء  األخضر  الضوء  وأعطى  تركيا 
لوحت موسكو جبملة اجراءات »عقابية« اقتصادية ضد انقرة بينها 
الصادرات  على  قيود  ووضع  الرتكية  الشركات  نشاط  مراجعة 
الغذائية، اعلنت روسيا نشر منظومات صاروخية متطورة من طراز 

»أس - 400«.
ونقلت وكالة »نوفوسيت« عن مصدر عسكري انه مت امس االول نشر 
هذه املنظومات بعد نقلها يف شكل مستعجل اىل سورية. ولفت 
االنظار ان االعالن جاء بعد مرور يوم على قرار الرئيس فالدميري 
بوتني بنشرها يف قاعدة مطار محيميم يف الالذقية غرب سورية، ما 
يوحي كما قال خرباء ان هذه الصواريخ نقلت منذ زمن اىل سورية 
وأن روسيا استخدمت اجواء ما بعد اسقاط القاذفة إلعالن ذلك. 
وقال مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري - التقين 
فالدميري كوجني إنه لن يتم بيع املنظومات اىل سورية بل سُتعاد 
فور تنفيذ املهمات العسكرية وانتهاء العملية اجلوية. واعترب خرباء 
السوري  الشاطئ  - 400« قرب  »اس  ان نشر  عسكريون روس 
الشرق  منطقة  يف  ليس  القوى  موازين  جذري  شكل  سيغري يف 

األوسط فحسب بل يف منطقة البحر املتوسط كلها.
»نشرت  »سوريات« السوري امس االول أن روسيا  وقال موقع 
النريب العسكري يف  دبابات متطورة من طراز تي 90 يف مطار 
مطار محيميم  بعد  للروس  اليت ختضع  الرابعة  القاعدة  وهو  حلب 
والقاعدة  محص  يف  الشعريات  ومطار  الالذقية  يف  العسكري 
البحرية يف طرطوس«. وأعلنت موسكو أيضًا تعزيز اسطوهلا اجلوي 
ما  الروسية،  القاذفات  طلعات  حراسة حلماية  مقاتلة   12 بإرسال 
يتكامل مع إرسال الطراد قاذف الصواريخ »موسكفا« إىل املياه 

مقابل سواحل سورية.
ويصل مدى »اس - 400« إىل 400 كيلومرت وميثل تهديدًا حتميًا 
لطائرات التحالف بقيادة الواليات املتحدة. وقال مسؤول أمريكي 
لدى  جديًا«  »قلقًا  يثري  الصواريخ  نشر  روسيا  إعالن  إن  كبري 

العسكريني األمريكيني.
تهديدًا كبريًا على  بنظام سالح حديث ميثل  يتعلق  »األمر  وقال: 
يف  اجلوية  العمليات  حول  جدي  قلق  »لدينا  وأضاف:  اجلميع«. 
سورية«. واعترب مسؤول أمريكي آخر فضل عدم الكشف عن هويته 
التحالف.  طلعات  تعيق  أن  جيوز  ال  الروسية  الصواريخ  أن  أيضًا 
وقال: »لن نتدخل يف العمليات الروسية وهي لن تعيق عملياتنا. 

ال يوجد أي سبب كي نستهدف بعضنا بعضًا«.
وقال »االئتالف الوطين السوري« املعارض يف بيان: »نقل روسيا 
وسوخوي  ميغ  قاذفات  ومنها  سورية،  إىل  اسرتاتيجية  أسلحة 
متطورة ودبابات »تي 90«، إضافة إىل وحدات مظلية، يؤشر إىل 
تصرفها كقوة احتالل طويلة األمد، إىل جانب قيامها باستهداف 

مناطق مدنية وأخرى ختصُّ اجليش السوري احلّر«.
يف انقرة، نفى اردوغان يف شكل قاطع ان تكون تركيا تسمح 
منها.  او تستفيد  »داعش«  بها  يقوم  اليت  النفط  مبيعات  مبرور 
وقال ان »داعش يبيع النفط الذي يستخرجه اىل األسد. حتدثوا 
)الروس( عن ذلك مع األسد الذي تدعمونه«. وأضاف لـ »سي ان 
إذا كان  بأنه  »انتهكت جمالنا. وأعتقد  الروسية  الطائرة  ان« ان 
على أحد أن يعتذر فليس حنن. هؤالء الذين انتهكوا جمالنا اجلوي 

هم من جيب أن يعتذروا«.
ميدانيًا، اعلنت موسكو ان قاذفاتها ضربت 450 هدفًا خالل ثالثة 
ايام، فيما كثف الطريان الروسي أمس االول غاراته على مناطق 
مشال سورية يف حماذاة احلدود مع تركيا، إضافة إىل قصف عنيف 
على ريف محاة يف الوسط، يف وقت دق مقاتلو املعارضة ناقوس 
جوي  بغطاء  وموالني  النظام  تقدم  بعد  الالذقية  ريف  يف  اخلطر 
روسي، وفق »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« الذي قال ان بني 
20 شخصًا قتلوا وجرحوا بغارات على مدرسة حطني يف الرقة معقل 
»داعش«. وأعلن مسؤولن اكراد وصول خرباء أمريكيني لدعمهم 

يف قتال التنظيم مبوجب قرار سابق للرئيس باراك اوباما.

ايران ترى يف انسحاب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أيام،  قبل  طهران  يف  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  املرشد 

»خرج على الربوتوكول الديبلوماسي«، معتربًا أن األمر ُيظهر أهمية 
إيران يف اجملتمع الدولي. وأضاف خالل ندوة سياسية أن مسؤواًل 
يف اخلارجية األمريكية ذكر أن هناك أربع دول مؤثرة يف األحداث 
الدولية، هي الواليات املتحدة وروسيا وإيران والصني. ورأى أن 

ذلك »يدّل على قوة املقاومة وعظمتها، وجبهة احلق«.
وزاد أن إمكانات العامل اإلسالمي واملوقع اجليوبوليتيكي للشرق 
على  اهليمنة  يف  التفكري  على  املتحدة  الواليات  حتّفز  األوسط، 
املنطقة، إذ »ال منطقة يف العامل حتظى بهذه األهمية، وإيران ُتعترب 
»تأّزم  أن  واعترب  لالستكبار«.  واحد  الرقم  والعدو  النابض  قلبها 
الوضع يف الشرق األوسط سببه متّدد احلدود اإليرانية يف شكل 

غريب إىل البحر املتوسط وباب املندب«.
وقال اجلنرال حسن كريم بور، أبرز مستشاري سليماني، فقال إن 
»وسامًا على  ُقتلوا يف احلرب السورية، معتربًا األمر  إيرانيًا   188

صدور مجيع اإليرانيني، ملواجهتهم االستكبار العاملي«.
وأشار إىل وجود »14 قاعدة للصواريخ« يف إيران »على عمق 30-
500 مرت حتت األرض«، حمذرًا من أنها »ستستهدف تلقائيًا املراكز 
املهمة« يف أي بلد ُيطَلق منه صاروخ على إيران. ولفت إىل نصب 
أنظمة دفاع جوي كل 20 كيلومرتًا يف كل األراضي اإليرانية، وزاد: 
»هناك اآلن 3500 من هذه األنظمة، وما أن يبلغ عددها 5500، لن 

تتمّكن أي مقاتلة من شّن هجوم على إيران«.
إىل  سيؤدي  املنطقة  من  األمريكية  القوات  »انسحاب  أن  واعترب 
أحالم  وعلى  النصرة،  و)جبهة(  القاعدة  )تنظيم(  على  القضاء 
إعادة اإلمرباطورية العثمانية بزعامة أحفاد )مؤسس تركيا احلديثة 
مصطفى كمال( أتاتورك«. وتابع أن »مهمة اإلمرباطورية العثمانية 
اليت كانت تنوي اهليمنة على الشرق األوسط وتصّدت هلا سورية، 

ستزحف صوب أوروبا الشرقية«.
كريم بور ذّكر بفتوى أصدرها خامنئي حتّرم إنتاج السالح النووي 
فإنتاج  احلرمة،  هذه  القائد  ألغى  »إذا  مستدركًا:  واستخدامه، 

السالح النووي أبسط من صنع نظارتني مشسيتني«.
يف فيينا، أعلن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
أمانو، أن تقريرًا ستصدره الوكالة األسبوع املقبل يف شأن »أبعاد 
أو  »لن يكون أسود  اإليراني،  النووي  للربنامج  عسكرية حمتملة« 
أبيض«. لكن طهران خرّيت الوكالة والدول الست اليت أبرمت معها 

االتفاق النووي، بني االتفاق أو »األبعاد العسكرية احملتملة«.

بوتني مستعد لتعاون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من  بروكسيل  العاصمة  يف  اإلرهابي  التهديد  مستوى  بلجيكا 
واملرتبطة  املاضي  السبت  أعلنت  اليت  القصوى  الرابعة  الدرجة 
بتهديد »ممكن ومرجح«، إىل الدرجة الثالثة. لكن مطاردة الفارين، 
الفرنسي صالح عبد السالم والبلجيكي املغربي األصل حممد عربيين 
عرب  تواصلت  باريس،  باعتداءات  مشاركتهما  يف  يشتبه  اللذين 
تنفيذ 3 عمليات دهم يف بروكسيل. أتى ذلك يف وقت عثر على 
ظرف احتوى مادة بيضاء أمام اجلامع الكبري يف العاصمة البلجيكية، 

ما استدعى استنفارًا حتسبًا هلجوم مبادة »اإلنرتاكس«.
ويف فرنسا، أعلنت سلطات املالحة اجلوية تراجع عدد املسافرين 
يف مطارات باريس بعد االعتداءات، مع تأكيدها تشديد إجراءات 
األمن وتوسيع عمليات رصد املتفجرات السائلة لتشمل العاملني 

يف املطارات.
ويف أملانيا، دهمت الشرطة مسجدًا يف غرب برلني بعد اعتقاهلا 
شخصني يف إطار مطاردة مشبوهني باإلرهاب. ومل تتوافر معلومات 
عن املعتقلني. تزامن ذلك مع إعالن وزيرة الدفاع األملانية أورسوال 
فون دير لني أن بالدها اقرتحت على فرنسا إرسال فرقاطة وطائرات 
استطالع وأخرى للتزود بوقود للمشاركة يف حماربة »داعش« يف 
سورية. وقالت الوزيرة: »نستطيع محاية حاملة الطائرات الفرنسية 
شارل ديغول عرب فرقاطة وتنفيذ مهمات استطالع باستخدام أقمار 
لوجستية  خدمات  توفري  وكذلك  تورنادو،  وطائرات  اصطناعية 
بواسطة طائرات للتزود بوقود. أتى ذلك بعد حمادثات للمستشارة 

أنغيال مركل مع هوالند يف اإلليزيه ليل األربعاء.
وخبالف أملانيا، مل تعرض إيطاليا أي نوع من الدعم العسكري لغارات 
الطائرات الفرنسية ضد »داعش«، إذ اكتفى رئيس وزرائها ماتيو 
رينزي خالل لقائه هوالند يف باريس، بتأييد فكرة توسيع التحالف 
ضد التنظيم اإلرهابي. وتركزت احملادثات الفرنسية اإليطالية على 
أن  خطر  وتواجه  التنظيم،  الزدهار  خصبة  »أرضًا  باعتبارها  ليبيا 

تصبح احلال الطارئة التالية بعد سورية والعراق«.
إىل ذلك، اكد رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي أنه مل يتلَق 
مواجهة  يف  عسكري  دعم  لتقديم  فرنسا  من  ملموس  طلب  أي 
»داعش«. وقال: »مبجرد أن يصلين الطلب سأمجع كل األحزاب 
السياسية وسأشرح هلا موقفي للتوصل إىل اتفاق«، مشريًا إىل 
أن إسبانيا ساهمت سابقًا يف تدريب اجليش املالي وأرسلت قوات 

إىل أفريقيا الوسطى وتركيا.

عون لن ينسحب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف الدفع حنو املرحلة التالية من هذا املسار اجلديد ترقبًا ملزيد من 
الوضوح يف مواقف جممل القوى املعنية.

وعلم من مصادر مواكبة لالتصاالت يف شأن ترشيح رئيس »تيار 

هادئة«  »نار  على  صار  املوضوع  ان  اجلمهورية  لرئاسة  املردة« 
ريثما تتضح معطيات بعيدا من اختالط االوراق الذي شهده هذا 

امللف وفق توصيف مسؤول كبري.
ويف هذا االطار أرجأ جنبالط اجتماع »اللقاء الدميوقراطي« الذي دعا 
اليه امس اىل غد السبت ريثما تنجلي املعطيات. وأفادت املصادر 
ان ال صحة ملا تردد أمس االول عن عزم الرئيس احلريري على 

االطاللة إعالميا قريبا للتحدث عن موضوع االنتخابات الرئاسية.
اليت  الزيارة  عقب  تعقيدات  بروز  عن  توافرت  معلومات  ان  غري 
أمس  جنبالط  من  موفدا  فاعور  ابو  وائل  الصحة  وزير  بها  قام 
االول لرئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلميل لالطالع منه على 
حقيقة موقف احلزب من ترشيح فرجنية باعتبار ان التغطية احملتملة 
القوي من جانب  للكتائب لرتشيح فرجنية ختفف وطأة االعرتاض 

املعرتضني املسيحيني اآلخرين على هذا الرتشيح.
ولكن، وحبسب املعلومات املتوافرة لـ«النهار« مل يبد موقف اجلميل 
مالئما لرتشيح فرجنية اذ انه على رغم تأكيد العالقة االجيابية اليت 
جتمعه واحلزب برئيس »املردة » شدد اجلميل على ضرورة توافر 
لبنان  حياد  من  فرجنية  مبوقف  تتعلق  اساسية  وشروط  ضمانات 
واعتماد سياسة النأي بالنفس عن احلرب يف سوريا واملوقف من 
سالح »حزب اهلل« وتدخله العسكري يف سوريا الذي شدد على انه 
يهدد لبنان بأوخم العواقب. وتشري املعلومات اىل ان ابو فاعور 
االثر  على  قرر  الذي  جنبالط  اىل  اجلميل  مع  لقائه  تفاصيل  نقل 

الرتيث يف عقد اجتماع لـ«اللقاء الدميوقراطي« اليوم.
فتوضح  الداخلي،  املشهد  من  االخرى  بالزوايا  يتعلق  ما  يف  اما 
مصادر مواكبة لالتصاالت السياسية ان »حزب اهلل« نأى بنفسه 
عن اي توجه اعالمي او رمسي علين يف شأن مسار ترشيح فرجنية 
تاركا لالتصاالت اجلارية مع حلفائه وال سيما منهم رئيس »تكتل 
والنائب فرجنية  العماد ميشال عون  النائب   « التغيري واالصالح 
باالضافة اىل رئيس جملس النواب نبيه بري ان تأخذ جمراها بعيدا 
من دالالت االحراج الذي وجد احلزب نفسه امامه عقب تغيب العماد 
عكس  والذي  التينة  احلوار يف عني  من  االخرية  اجلولة  عن  عون 

بوضوح تصاعد االزمة الصامتة بينه وبني فرجنية.
آذار ان تصرحيات  وفيما نقلت املصادر عن اوساط يف قوى 8 
النائب فرجنية بعد جولة احلوار االخرية االربعاء املاضي قد تكون 
العام  االطار  لبلورة  اجلارية  املساعي  على  متسرعا  اثرا  تركت 
تلزمه  الذي  الصمت  رغم  على  انه  املصادر  هذه  اكدت  للتسوية 
القوى املسيحية الرئيسية فان اجلميع باتوا على معرفة ان موقف 
او  ترشيحه  برفض سحب  والتصلب  بالتشدد  يتسم  عون  العماد 

جتيري رصيده ألحد غريه.
يف غضون ذلك، علم ان اللجنة النيابية املكلفة إعداد تصور قانون 
االنتخاب قّدمت موعد جلستها املقررة الثلثاء يف االول من كانون 

األول اىل االثنني 30 تشرين الثاني.
وقالت مصادر اللجنة انه ستكون هناك قراءة هادئة يف اجللسة 
االوىل اليت تعقدها للمشاريع املطروحة من دون إغفال االجواء اليت 
ستتضح حتى ذلك احلني يف شأن ملف انتخابات الرئاسة االوىل.

السعودية و«حزب اهلل«
االول  أمس  السعودية  العربية  اململكة  اعلنت  االجواء  هذه  وسط 
يعملون  انهم  قالت  ومؤسسة  شخصا   12 على  عقوبات  فرض 
ملصلحة »حزب اهلل« وبينهم قياديون صنفوا على قائمة االرهاب 
يف اململكة ومن ابرزهم مصطفى بدر الدين احد املتهمني اخلمسة 
امام احملكمة اخلاصة بلبنان باغتيال الرئيس رفيق احلريري. وقالت 
اهلل  حزب  يقوم  »طاملا  انه  بيان  يف  السعودية  الداخلية  وزارة 
وممارسة  ارهابية  هجمات  وشن  االستقرار  وعدم  الفوضى  بنشر 
انشطة اجرامية وغري مشروعة يف احناء العامل فان اململكة ستواصل 
تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة حلزب اهلل وفرض عقوبات 

عليها نتيجة التصنيف«.

ملف الالجئني
على  مطروحا  السوريني  الالجئني  ملف  بدا  آخر  امين  سياق  ويف 
طاولة االهتمامات احلكومية واالمنية وقت يواصل اجليش االجراءات 
اليت اتبعها حيال خميمات الالجئني يف البقاع منذ االسبوع املاضي 
الوزراء  رئيس  العسكرية. ورأس  التحركات  إلبعادها عن مسالك 
متام سالم امس االول اجتماعا للجنة الوزارية املكلفة متابعة شؤون 
الالجئني السوريني تركز البحث فيه على املقاربات الدولية هلذا 
تدعيم  اىل  االغاثة  من  املتبعة  الوسائل  تغيري  »وضرورة  امللف 
اجملتمعات املضيفة وتهيئة ظروف افضل للسوريني«، كما اوضح 
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس. وقال ان هناك توجها لدى 
اللجنة النتاج خطط جديدة متطورة عن العام املاضي الدارة االزمة 

ورفع املبالغ املقررة للبنان.
ويف امللف نفسه ابدى قائد اجليش العماد جان قهوجي قلقه من 
التهديد االمين املتزايد الذي متثله خميمات النزوح السورية واليت 
قد تشكل خمابئ حمتملة للمسلحني لكنه اكد يف املقابل ان الوضع 

االمين يف البالد حتت السيطرة.
وقال يف حديث اىل وكالة »رويرتز«: »حنن اصبحنا يف منتصف 
يف  تزال  ال  االوروبية  الدول  بينما  االرهاب  حماربة  يف  الطريق 
البداية«. ودعا اىل ازاحة خميمات النزوح السورية اكثر من 500 
اختباء  او  االمنية  اخلروق  »ملنع  البقاع  العامة يف  الطرق  عن  مرت 
ان  عليهم  ولكن  النازحني  ضد  لسنا  »اننا  مؤكدا  املسلحني«، 

يبتعدوا عن املناطق اليت تؤذينا«. 
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تقدم برامج الطبخ وصفات طعام مثالية يظهر فيها املقدم   |24
وحيصل  خطأ،  أي  يرتكب  أن  دون  املأكوالت  أشهى  يعد  وهو 

بالنتيجة على أطباق طعام يسيل هلا لعاب املشاهدين.

إال أن األمور يف الواقع ووراء الكامريات خمتلف متامًا، فالطاهي 
عادة ما يقع يف الكثري من األخطاء، وليس بالضرورة أن تكون 
وغريها  واملونتاج  التصوير  فتقنيات  دائمًا،  مقبولة  النتيجة 
تساعد على إظهار عملية الطهي بالشكل املثالي الذي يظهر على 

الشاشة.

وفيما يلي جمموعة من األسرار اليت ال تظهر يف برامج الطبخ على 
التلفزيون حبسب موقع آر دي اإللكرتوني:

1- معظم الطهاة يف التلفزيون ال حيضرون األطباق بأنفسهم

بعض الطهاة لديهم الوقت لتحضري وصفات الطعام بأنفسهم، 
إال أن العديد منهم يستعينون بشخص آخر لكتابة الوصفات هلم، 
من  أكثر  الكامريا،  أمام  الظهور  أثناء  مظهرهم  على  ويركزون 

تركيزهم على وصفة الطعام نفسها.

2- ال متأل الطبق بالكامل

بشكل  الربنامج  نهاية  الطعام يف  طبق  يظهر  أن  الطباخ  حياول 
مثالي، وذلك عن طريق ترك بعض املساحات يف الطبق فارغة، 

فكلما كان طبق الطعام مزدمحًا، كان أقل مجااًل وجاذبية.

3-  طباخون خلف الكواليس

عادة ما تكون مدة الربنامج قصرية وال تتعدى نصف ساعة، لذلك 
يستعني الطاهي الذي يظهر أمام الكامريا بطهاة آخرين يف مطبخ 

خلفي ميدونه بوصفة الطعام يف مراحل خمتلفة.

4- األطباق اليت يتذوقها الطاهي تكون باردة بعض األحيان

أنه يتذوق وصفة  حياول الطاهي أن يوهمك يف بعض األحيان 
الطعام اليت يعدها على النار وهي ساخنة، لكنها يف الواقع قد 

تكون باردة.

5- الطاهي حيرق أطباق الطعام واحللويات

يعتقد الكثريون أن الطباخ املاهر ال ميكن أن حيرق األطعمة اليت 
األحيان ال  دائمًا، ففي بعض  لكن هذا ليس صحيحًا  حيضرها، 
حيصل الطباخ على النتيجة املطلوبة، وما يعرض على الشاشة هو 

أطباق حمضرة بشكل مسبق أو يف املطبخ اخللفي.

6- ال خيربك الطاهي عن أضرار وصفات الطعام

حياول الطاهي دائمًا أن جيعل وصفة الطعام جذابة قدر اإلمكان، 
وبالتالي فهو لن خيربك عن نسبة السعرات احلرارية فيها.

7- مراجعة الوصفة مع املخرج وطاقم العمل

باستثناء بعض الطباخني احملرتفني، يعمد الكثري من الطهاة الذين 
يظهرون أمام الشاشة إىل االستعانة بفرق من اخلرباء يف الطبخ، 

ويراجعون الوصفة مع املخرج وطاقم العمل.

8- ال تتقيد بالوصفة بشكل حريف

على الرغم من أن الطاهي يقدم لك اخلطوط العامة لتحضري وصفة 
الطعام، إال أن ذلك ال يعين أن تتقيد جبميع املكونات واخلطوات، 
فبإمكانك إضفاء ملستك اخلاصة وإضافة املكونات اليت ترغب بها 

حسب ذوقك ورغبتك.

9- يرتكب الطاهي األخطاء دائمًا

احرتاق  أو  الطعام،  أدوات  إسقاط  مثل  األخطاء  من  العديد  تقع 
الوصفة، وغريها من األخطاء األخرى اليت يتم حذفها بعد عمليات 

املونتاج وال تظهر يف النسخة النهائية من الربنامج.

10- هذا العمل أصعب مما يتخيل البعض

إال أن  العمل بسيط للغاية،  النوع من  الكثريون أن هذا  يتخيل 
الطاهي جيب أن يتحدث باستمرار أثناء حتضري وصفات الطعام، 
ويعطي معلومات عن كل مكون من الوصفة، ويف نفس الوقت 

10 أسرار ال تظهر يف برامج الطبخ على التلفزيون

يتلقي تعليمات من فريق اإلخراج. أي أن األمر ليس كما يبدو 
لك وأنت جتلس خلف التلفزيون تتابع الطاهي وهو حيضر أشهى 

املأكوالت واالبتسامة تعلو وجهه. 

»سيدة  األصل،  اللبنانية  املسلمة  عواضة،  جوالينا  ستصبح 
األرجنتني األوىل« بعد فوز زوجها موريسيو ماكري يف االنتخابات 

الرئاسية اليت ظهرت نتائجها االثنني 23 نوفمرب/تشرين الثاني.
سيدات  أهم  إحدى  هي  عاما،   41 العمر  من  البالغة  وجوليانا   
األعمال يف جمال النسيج يف األرجنتني وهي من أب مغرتب من 
مدينة بعلبك اللبنانية يدعى إبراهيم عواضة، وأم سورية امسها 

إيلسا استري بكر.
ولدت جوليانا يف الـ3 من أبريل/نيسان عام 1974 يف العاصمة 
من  ومجيعهم  اثنتان،  وأختان  اثنان  أخوان  وهلا  األرجنتينية، 
حقل  يف  يعمالن  وأخت،  أخ  منهم،  فاثنان  األرجنتني.  مشاهري 
التمثيل  جمال  يف  يعمل  وأخ  رسامة  أخت  وهناك  املقاوالت، 

املسرحي والسينمائي.
وقد تزوجت جوليانا عام 2010 من موريسيو ماكري، الذي كان 
رئيسا لبلدية العاصمة بيونس آيريس قبل ترشحه للرئاسة، وهي 

زوجته الثالثة وأجنبا طفلة عمرها اآلن يقارب الثالث سنوات.
يذكر أن جوليانا كانت قد حتدثت يف مقابلة صحفية عن معتقدات 
ليربالي« وكشفت عن  »مسلم  أنه  إىل  وأشارت  الدينية  والدها 
أن إحدى شقيقتيها تزوجت يف الكنيسة دون معارضة والدها، 

واألخرى متزوجة من يهودي »ليربالي« أيضا.

لبنانية من أم سورية تصبح 
»سيدة األرجنتني األوىل«

العائلة مع قداسة البابا

جولينا مع زوجها ماكري

الصعود  من  رجلني  األمريكية  شيكاغو  مطار يف  سلطات  منعت 
على منت طائرة متجهة إىل فيالدلفيا ألنهما كانا يتحدثان باللغة 
أثارته  الذي  القلق  تعكس  حوادث  عدة  من  واحد  يف  العربية، 

هجمات باريس.
وأكد ماهر خليل الذي هاجر من فلسطني قبل 15 عاما ويقيم يف 
فيالدلفيا، أنه تعرض لإلذالل بعد أن مت منعه لفرتة وجيزة من 
ركوب الطائرة املتجهة من شيكاغو عندما مسعه راكب آخر يتكلم 

العربية، مما جعله ال يشعر باالرتياح.
وقال خليل يوم اجلمعة 20 نوفمرب/ تشرين الثاني إنه مل يشهد 
متييزا على اإلطالق قبل منعه األربعاء املاضي من الصعود إىل 
الطائرة يف مطار »ميدواي« الدولي، حيث كان يتحدث مع صديقه 

أثناء انتظاره لركوب طائرة رحلة شركة »ساوث ويست«.
وتابع أنه عندما اقرتب من البوابة، حينها أبلغا أنهما ال يستطيعان 
الصعود ألن راكبا آخر شعر بعدم االرتياح، وسارع خليل الستدعاء 
منت  على  بالصعود  الحقا  للرجلني  السماح  ليتم  الشرطة، 

الطائرة.
أقلعت  الطائرة  بأن  وست«  »ساوث  شركة  صرحت  جهتها  من 
وأضافت  الزبائن.  من  اثنني  مع  خالف  بعد  دقائق   10 متأخرة 
الركاب  مشاكل  مع  للتعامل  موظفيها  تدريب  يتم  أنه  الشركة 

لضمان سالمة الرحالت.
من اجلدير بالذكر أن هذا احلادث سبقه كذلك عدة حوادث مماثلة 
عكست خوف الركاب عند مشاهدتهم أشخاصا آخرين من أصول 
شرق أوسطية يف أعقاب هجمات األسبوع املاضي يف العاصمة 
تنظيم  وأعلن  شخصا   130 فيها  قتل  واليت  باريس  الفرنسية 

»الدولة اإلسالمية« مسؤوليته عنها.

الكالم بالعربية يتسبب مبنع رجلني 
من الصعود على منت طائرة يف شيكاغو

من  رجل  أقدم 
الزواج  على  تايوان 
حبيبته  رماد  من 
مراسيم  يف  املتوفاة 
وبعد  رمسية،  زفاف 
الرجل  أقام  الزفاف 
مراسيم وداع هلا أمام 
عشرات األشخاص من 

أصدقائه وعائلته.
يظهر  أن  الي  أراد 
وإخالصه  التزامه 

ليعرب عن اخالصة هلا ... تايواني 
يتزوج رماد حبيبته املتوفاة

وقد  وفاتها.  من  الرغم  على  بها  الزواج  عرب  املتوفاة  حلبيبته 
نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي يوثق مراسيم  
هذا الزفاف. ويظهر الي يف الفيديو وهو يرتدي مالبس بيضاء 
حبيبته  رماد  على  حيتوي  إناًء  وحيمل  سوداء،  ونظارات مشسية 

ويضع عليه فستان زفاف أبيض. 
ويظهر الشخص الذي يعقد قران الي وحبيبته  وهو يضع قماشة 
محراء على اإلناء. وعلى الرغم من أن أصدقاء وعائلة الي كانوا 

يرتدون مالبس بيضاء إال أن احلزن كان ظاهرًا عليهم بوضوح.
سيارة  ويركبون  الشوارع  اجلميع  جيوب  الزفاف  مراسيم  وبعد 
انتحرت بعد  الفتاة  البعض بأن  الزفاف وينطلقون بها. ويعتقد 
أن أظهر عدم إميانه مبعتقدها. ورفض الي احلديث عن سبب وفاة 
حبيبته ولكنه قال بأن مراسيم الزفاف اليت أقامها كانت السبيل 

الوحيد لتخلصه من حزنه وأمله. 
ووجه الي رسالة شكر ألصدقائه الذين وقفوا إىل جانبه يف حمنته 
هذه. من اجلدير بالذكر الزواج بامليت هو عادة قدمية يف الصني، 
ولكن السلطات تعتربه أمرًا غري قانوني وعقوبته ثالث سنوات من 

السجن، حبسب صحيفة الدايلي ميل الربيطانية. 
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تســلية
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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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عقد املؤمتر السنوي العام للجمعية يوم االحد املوافق 2015/11/15 
 98Auburn Rd,    الساعة اخلامسة يف مقر اجلمعية الكائن يف
من  كبري  عدد  و  اجلمعية  أعضاء  معظم  شارك  Auburn  حيث 
النبل.  و  باخلري  معروفة  وطنية  و شخصيات  الضيوف كجمعيات 
مت  قد  و  املالي  و  االداري  التقريرين  اجملتمعون  ناقش  وقد 

اقرارهما باالمجاع.
السيد جهاد ديب  أدارية جديدة  حبضور  انتخاب هيئة   كما مت 

نائب منطقة الكمبا 
بالشكل التالي:  حيث كانت النتيجة

1  السيد عارف غمراوي   رئيسا«
2.السيد جالل الصديق     نائب أول للرئيس

3.السيد حممد الغريب نائب ثاني للرئيس
4. السيد مصطفى حامد   سكرتري اجلمعية

5. السيد مجيل وهبة   أمني الصندوق
نائب  الصديق  فادي  السيد   .6
غرب  مركز  مجعية  عن  السكرتري)مسؤول 
سيدني للخدمات األجتماعية(                                                            
اللجنة  مسؤولة  سرايا  أميمة  السيدة   .7

النسائية
8. السيد عبود عجاج عضو عالقات أجتماعية
9.السيد فادي بقاعي عضو عالقات أجتماعية

10.السيد حممد قشوع    عضو عالقات شبابية 
و شؤون اسرتالية

11.السيد أمحد سرايا عضو عالقات أجتماعية
12.السيد عمر بقاعي  عضو اللجنة األعالمية

شؤون  مسؤول  سكاف  أمحد  13.السيد 
الصيانة

14 السيد حسني صبح مدير املدرسة العربية
رمسيًا  ناطقًا  حامد  مصطفى  السيد  وأنتخب 
جتديد  مت  كما    )Public Officer( للجمعية 
تعيني شركة Perfect Income  لرتعى االمور 

.2016 املالية للجمعية لسنة 2015 – 

مجعية حبنني املنية - املركز االسرتالي العربي  
للخدمات االجتماعية

املؤمتر السنوي العام
الطب يشّخص األمراض النفسية من رائحة اجلسم

يبدو اجملرم يف رواية العطر، لألملاني باتريك زوزكند، مسحوًرا 
عطر  يستخلص  كي  املرهف،  بأنفه  فيالحقهن  النساء،  برائحة 
أجسادهن بعد قتلهن. ورغم أنفه، الذي يؤّهله لشم عطر النساء 
من مسافة ألف مرت، إال أن جان باتيست جرونوي مل يتمكن من 
التفريق بني العطور اليت تنبعث منهن بالعالقة مع مشاعرهن، 

ألنه كان يقتل أيًضا من دون مشاعر.
العلماء النفسيون األملان، من جامعة دسلدورف، يفّرقون اليوم 
بني خمتلف املشاعر البشرية، عن طريق التعرف إىل الرائحة اليت 
تنطلق من أجسادهم مع العرق. ويقول العلماء من دسلدورف إن 
الروائح اليت تنطلق مع عرق اجلسد عند ممارسة الرياضة ختتلف 
التوتر  أو  اخلوف  العرق عن  مع  تنطلق  اليت  الروائح  عن  كثرًيا 
النفسي، وإن مثل هذا التشخيص يفتح أبواًبا جديدة أمام معاجلة 

الكثري من األمراض النفسية.
إستخدم الباحث النفسي ماتياس هونني وفريق عمله متطوعني 
من طالب جامعة دسلدورف إلجراء التجارب عليهم. كما أشرفت 
جمموعة من الباحثني على التجارب من دون أن يبلغوا الطالب 
الغرض من وراء هذه الفحوصات. وعرف الطالب فقط أن التجارب 

جتري يف إطار دعاية إعالنية لشركة إلنتاج املواد التجميلية.
يضعوا  أن  العاطفية،  املواقف  خمتلف  يف  الطالب،  على  كان 
قطعة قطن طيب، تشبه أعواد تنظيف األذن، حتت إباطهم بهدف 
ختطيط  على  نفسه  الوقت  يف  الباحثون  وحرص  العرق.  مجع 
أدمغتهم، بهدف التعرف إىل انفعاالتهم، وهم يشاهدون خمتلف 

األفالم، وكل ذلك بالعالقة مع العرق الذي ينضح عن البشرة.
 جهاز تقصي الروائح

كان اهلدف األساس للدراسة هو التفريق بني الروائح اليت تنطلق 
لكن  االعتيادية.  الرياضة  وعند ممارسة  التوتر  عند  اجلسم  من 
التجربة أتاحت إمكان التفريق بني الروائح اليت تنطلق من اجلسم 
يف خمتلف املواقف النفسية والعاطفية. هلذا وقع على الطالب 
أواًل إجراء التجربة، وهم يعملون على الدراجة الثابتة، بهدف مجع 

عرق اإلبط، الذي يفرزه اجلسم عند ممارسة الرياضة.
املثرية  املشاهد  خمتلف  مشاهدة  الطلبة  على  كان  ذلك،  بعد 
للخوف والتوتر واالمشئزاز، بينما يسجل جهاز التخطيط مشاعرهم. 
يعّد  شخص  عن  فيلًما  يشاهد  أن  الطالب  على  صار  وكمثل، 
العرق  كان  وهكذا  إصبعه.  ويقطع  وخيطئ  بالسكني  السلطة 

الذي يتصّبب من جسمه على عالقة حبالة التوتر اليت عاشها.
واستخدم ماتياس هونني جهاز تقصي الروائح )األولفكاتوميرت( 
للتفريق بني الروائح اليت مت مجعها يف األعواد القطنية. وكانت 
الناجم من  العرق  رائحة اخلوف والتوتر ختتلف كثرًيا عن رائحة 
اليت  أدمغتهم  ختطيطات  كانت  كذلك  الرياضة.  أثناء  التعرق 
انطبقت مع نوع الرائحة اليت انطلقت من إبطهم عند الرياضة أو 

عند رؤية املشاهد البشعة.
وكان  متطوع،  كل  تصرف  حتت  كومبيوتر  شاشة  وضعت  كما 
عليه أن خيتار من الشاشة، بوساطة الفأرة، قدر التوتر والقلق 
واخلوف، الذي أثارته املشاهد املتلفزة فيه. ومن جديد، انطبقت 
تقديرات املتطوع كل مرة مع نوع الرائحة اليت مت مجعها من حتت 

إبطه.
 تنتقل إىل القريبني

جامعة  يف  النفسية«  الدراسات  »معهد  من  الباحثون  يقول 
دسلدورف إن التعرق، والرائحة اليت تنطلق منه، يعمالن مبثابة 
وتكشف  اإلنسان  لدى  التأهب  حالة  ترفع  للدماغ،  أولي  إنذار 
عن توتر احلالة اليت مير بها. وميكن لرائحة التوتر أن تنتقل من 
إنسان إىل آخر عند حصول احلوادث، ورمبا هذا هو أحد أسباب 

حصول حاالت الذعر اجلماعية اليت تؤدي إىل الكوارث.
من نتائج التجارب أن رائحة العرق النامجة من اجلهد )الرياضة( 
التوتر،  من  الناجم  العرق  رائحة  عن  القوة  ناحية  من  ال ختتلف 

اإللكرتوني  األنف  بالنسبة إىل  نوعًيا  الرائحتني ختتلفان  أن  إال 
)األولفكاتوميرت(.

اإلنسان  أن جسم  من  ثقة  على  وزمالؤه  ماتياس هونني  يبدو 
النفسية  احلالة  خمتلفة، حبسب  برائحة  مرة  كل  بالعرق  ينضح 
على  املقبلة  جتاربهم  يف  وسريكزون  تعرتيه،  اليت  العصبية 
التفريق بني رائحة العرق الناجم من التوتر والرائحة النامجة من 
التفريق مستقبال بني  اخلجل وغريه. وميكن على هذا األساس 
حدة،  على  حالة  كل  معاجلة  ثم  ومن  النفسية،  احلاالت  خمتلف 

حبسب الرائحة اليت تنطلق منها.
قد تثبت هذه النتائج صحة التفسريات، اليت تقول إن الكالب 
تتفاعل مع الرائحة اليت تنطلق من جسم اإلنسان، وإن هذا هو 
سر مهامجة الكلب هلذا الشخص دون غريه. مع مالحظة أن العلم 
يعتقد بأن العرق بال رائحة، إال أنه يكتسب رائحته الحًقا بفعل 

البكترييا اليت تعيش على البشرة.
 املكتئبون ال يشمون جيدًا

تعترب إشارات حاسة الشم صاحبة أقصر الطرق وصواًل إىل الدماغ 
األخرى  احلسية  اإليعازات  فكل  األخرى.  احلواس  بقية  بني  من 
قبل  وترشيحها،  فرزها  أجل  من  اهلايبوثاالماس،  إىل  تذهب 
أن تصل إىل املراكز الدماغية املطلوبة يف القشرة. فإشارات 
الشم تنتقل مباشرة من فص الشم إىل القشرة الدماغية. كما 
بالعواطف  اخلاص  املركز  إشراك  الشم  إدراك  عملية  جيري يف 
والذاكرة، وهو ما يفسر العالقة الواضحة لشم األشياء بالذاكرة 

والعواطف املختلفة.
لكّن املكتئبني ال يشمون جيًدا، حبسب دراسة أملانية من جامعة 
كيل )مشال(. إذ قال علماء »كيل« إنه ميكن االستفادة من اآلن 
فصاعًدا من خاصية جديدة تعني األطباء واألهل على الكشف عن 
حاالت »الكآبة الصامتة« أو غري الظاهرة اليت تصيب األفراد. 
ال  االكتئاب  حاالت  من  يعانون  الذين  الناس  أنوف  ألن  وهذا 
األصحاء،  بالناس  مقارنة  الروائح،  كشف  على  كثرًيا  تعينهم 
بعدما  التشخيص  استثماره يف  األملان  األطباء  ما حياول  وهذا 

اكتشفوا هذه احلالة.
كان الباحثون من كيل )مشال أملانيا( توصلوا إىل أن الروائح 
إذ  أدمغتهم؛  املكتئبني إىل  أنوف  ال تصعد بشكل طبيعي من 
فصوص  حتطيم  أن  املختربية  الفئران  على  الدراسات  كشفت 
الشم العصبية يف أنوفهم جعل الفئران أكثر إنطوائية وكآبة من 
غريها. أجرى الباحثون جتربتهم األخرية على 31 مريًضا يعانون 
املتطوعني  من  جمموعة  بأفراد  النتائج  وقارنوا  شديدة،  كآبة 

األصحاء، عددهم 26 شخًصا.

  أحد الطالب املتطوعني من جامعة دسلدورف أثناء إجراء التجارب عليهم
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NEWS

Australia’s diversity is one 
of its greatest strengths 
and Australians must “pro-
tect and defend it dearly” 
in the aftermath of terrorist 
attacks in Europe and the 
Middle East, Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull has 
said.
In his first statement to 
Parliament since the Par-
is attacks that killed 130 
people, Mr Turnbull said 
Australia should not aban-
don its values as “the most 
successful and harmoni-
ous multicultural society 
in the world”.
“The richness of our diver-
sity is one of our nation’s 
greatest strengths and we 
must protect and defend it 
dearly,” Mr Turnbull said 
on Monday during ques-
tion time.
“The terrorists want us 
to bend to their will, to be 
frightened, to change the 
way we go about our lives, 
to abandon our values.
“If we do that, they win and 
they will not win, we will 
not let them win.”
Mr Turnbull said the Paris 
attacks highlighted the 
need for international co-
operation to defeat Islamic 
State.

‘We will not let them win’: Malcolm Turnbull 
addresses Parliament after Paris attacks

The government’s national 
security committee met on 
Monday but has not an-
nounced any increase to 
Australia’s existing mili-
tary involvement in Syria 
and Iraq.
The Prime Minister is advo-
cating a political solution 
to the crisis and also said 
governments had to find 
ways to more effectively 
counter the “corrupting 
message of ISIL”, particu-
larly in schools and online.
“This will not be an easy 
fight, nor will it be quick. 
But our mission to disrupt, 
degrade and destroy the 
terrorists is making prog-
ress,” he said.
Opposition Leader Bill 
Shorten told Parliament 
the “same scenes of sad-
ness and trauma are being 
played out across Leba-
non, Mali, and France as 
people slowly come to 
grips with the evil deeds of 
the past fortnight”.
“Mr Speaker, it does not 
matter what faith terror-
ists invoke, if they invoke 
a faith, it does not matter 
what imagined injustice 
they pretend have to suf-
fered, it does not matter 
what name terrorists
claim to act in or what flag 
they wave,” he said.
“Regardless of the reli-
gious symbol they claim 
to love, the nightmare is al-
ways the same - spreading 
fear, inciting hatred and 
division.”
The government has 
agreed to resettle 12,000 
refugees from Syria and 
Iraq.
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Immigration Minister Peter 
Dutton told the House of 
Representatives on Mon-
day that 2800 people were 
under consideration at 
the moment. He said they 
had had their security and 
health checks, or were in 
the process of doing so.
“But I have been very clear 
and I repeated again today 
- we are not going to com-
promise in relation to any 
of these matters ,” Mr Dut-
ton said.
“If we see a concern, if we 
see a security concern in 
one of these applications, 
that application will be put 
aside and we will consider 
the next application in the 
pile.”

“The terrorists want us to bend to 
their will, to be frightened...”: Prime 
Minister Malcolm Turnbull. Photo: 
Andrew Meares 

The House of Representatives observe a moment of silence as a mark of re-
spect for victims of the terrorist attacks in Paris, at the start of question time 
on Monday. Photo: Alex Ellinghausen 

The world’s top diplomat 
has issued an extraordi-
nary plea to Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull over 
Australia’s asylum seeker 
policy, voicing unease 
over offshore detention 
and urging him to recon-
sider the nation’s entire 
border protection regime.
United Nations Secretary-
General Ban Ki-moon met 
Mr Turnbull on the mar-
gins of the ASEAN Sum-
mit in Kuala Lumpur last 

week, trading his usual 
soft diplomacy for stron-
ger language when dis-
cussing refugees and mi-
grants in the Asia-Pacific 
region.
In a statement, the United 
Nations said Mr Ban “ex-
pressed concern over 
the detention conditions 
in Australia’s offshore 
processing centres” and 
encouraged Mr Turnbull 
to “reconsider” Opera-
tion Sovereign Borders, 
Australia’s military-led 
regime to combat people 
smuggling and oversee 
borders.
Counter-terrorism domi-
nated talks at the 18-
nation summit, one of 
a string of international 
meetings attended by Mr 

UN’s Ban Ki-moon urges Australia to rethink 
refugee policy in extraordinary rebuke

Turnbull less than three 
months into the job. 
It came as the Australian 
navy turned away a sus-
pected asylum seeker 
boat from Christmas Is-
land on Friday, and as 
Australia prepares to ac-
cept 12,000 refugees flee-
ing devastation in Syria.
The UN statement said Mr 
Ban acknowledged Aus-
tralia’s longstanding com-
mitment to refugee re-
settlement, but appealed 
to Mr Turnbull to “share 
responsibilities”.
The pair reportedly dis-
cussed problems in Syria 
and Iraq and exchanged 
views on preventing vio-
lent extremism.
“The Secretary-General 
indicated that he is pre-
paring a comprehensive 
Plan of Action to Prevent 
Violent Extremism for pre-
sentation to the General 
Assembly in the begin-
ning of 2016, and looked 
forward to the support of 
Australia,” the statement 
said.
It is understood the lan-
guage used in the Unit-
ed Nations statement is 
stronger than that Mr Ban 
used personally when 
speaking to Mr Turnbull.
Speaking to reporters in 
Kuala Lumpur over the 
weekend, Mr Turnbull said 
recent terrorist attacks in 
Paris and Bamako had 
focused attention on how 
to counter violent extrem-
ism.
“We are intensifying our 
co-operation on counter 
terrorism with all of our 
partners in the region. 
Sharing intelligence, of 
course, is of critical im-
portance,” he said, adding 
that countering terrorist 
messaging on social me-
dia was also a high prior-
ity.
Mr Ban and Mr Turnbull 
also discussed climate 
change and negotiations 
ahead of global climate 
talks in Paris later this 
month.
Mr Ban “encouraged Aus-
tralia to lead efforts to 
ensure a low-carbon, cli-
mate-resilient future,” the 
UN statement said.

United Nations Secretary-General 
Ban Ki-moon. Photo: Mary Altaffer

On the first day of coming 
to office, the Andrews La-
bor Government declared 
an end to the war on para-
medics and referred the is-
sue of paramedics’ pay to 
the independent umpire.
The Ambulance Victoria 
Board was replaced and 
a new Acting Chief Ex-
ecutive Officer was ap-
pointed, and previously 
secret data about ambu-
lance response times was 
released.
Today, almost exactly one 
year since coming to of-
fice, the most recent re-
sponse time data shows 
that response times are 
improving in comparison 
to the same time last year, 
and the Labor Govern-
ment has announced the 
new Board of Ambulance 
Victoria.
The Board, which will be 
chaired by highly respect-
ed former Victoria Police 
Chief Commissioner Ken 
Lay APM, will play a ma-
jor role driving cultural 
change and modernisa-
tion of the Victoria’s am-
bulance service, and will 
implement key recommen-
dations of the Ambulance 
Performance and Policy 
Consultative Committee. 
The Committee will pro-
vide its final recommenda-
tions in December.

The Board, which has 
been appointed from 1 
December 2015 until 30 
June 2018, will be:
• Ms Tasneem Chopra
• Ms Susanne Clarke
• Ms Suzanne Evans
• Dr Joanna Flynn
• Mr Ian Forsyth
• Mr Michael Gorton
• Mr Peter Lewinsky
• Mr Greg Smith
These appointees are all 
leaders in their respective 
fields, with proven exper-
tise in clinical governance, 
community engagement, 
executive management, 
finance and auditing, in-
dustrial relations, law, and 
risk management. With 
half of the new appointees 
announced today being 
women, the Board repre-
sents the diversity of our 
community, with members 
from culturally diverse 
backgrounds, and from 
both metropolitan and ru-
ral areas.
The Board’s top priorities 
will be to develop a stra-
tegic plan, appoint a per-
manent Chief Executive 
Officer, oversee improved 
service performance and 
culture, and improve links 
between Ambulance Victo-
ria and the broader health 
system, so that Victorians 
can get the care they need 
in a timely way.

Already, significant chang-
es have been made over 
the last eleven months to 
improve Victoria’s ambu-
lance services, and the 
Government invested an 
extra $99 million in am-
bulance services in the 
2015-16 Victorian Budget 
to deliver more ambulance 
services, upgrade ambu-
lance branches, and pro-
vide new and replacement 
vehicles and equipment.
Quotes attributable to 
Minister for Ambulance 
Services, Jill Hennessy
 “On our very first day in 
government, we ended 
the Liberals’ war on para-
medics. Now, we’re tak-
ing another key step to 
rebuild our ambulance 
service by appointing a 
new Board who will bring 
fresh leadership to Am-
bulance Victoria.”
 “This new Board will 
work hard to restore pub-
lic confidence in Ambu-
lance Victoria, and create 
a healthier workplace for 
paramedics so they can 
do what they do best, 
which is saving lives.”
“These individuals bring 
outstanding skills, knowl-
edge, experience and 
diversity in corporate 
governance, especially 
within Victoria’s health 
sector.”

New Board Appointed To Ambulance Victoria
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull has sought to dis-
tance himself from one of 
the most elite groupings in 
Australia, whose members 
include Kerry Stokes, Harry 
Triguboff and Lindsay Fox 
- the so-called “grandfa-
thered” list of businesess.
With the Senate set to again 
debate the issue of tax 
transparency among the 
largest private Australian 
companies on Tuesday, Mr 
Turnbull will ask to have 
one of his private invest-
ment companies, Turnbull & 
Partners Holdings Pty Ltd, 
removed from the grandfa-
thered list.
The 1500 companies on the 
list do not have to submit 
audited annual financial ac-
counts, including tax con-
tributions, to the corporate 
regulator the Australian 
Securities and Investment 
Commission (ASIC).
ASIC recently recommend-
ed the list be torn up due 
to the “inequity” it creates 
with thousands of other 
large private companies 
that are forced to file ac-
counts. Treasury also said 
it should be dumped in 
2006.
Tax transparency cam-
paigners say the grandfa-
thered list was a large part 
of their motivation to lobby 
for a law - which the Turn-
bull government is seek-
ing to rescind - that would 
force the largest private 
companies to disclose the 
most basic of tax informa-
tion each year.
According to a leaked 
list from 2011, grandfa-
thered companies include 
scandal-plagued 7-Eleven 
stores, Ramsay Healthcare 
– formerly owned by the 
deceased Liberal Party do-
nor Paul Ramsay, Red Lea 
Chickens, swimwear brand 
Seafolly, Mr Triguboff’s 
Meriton Apartments and Mr 
Stokes’ private investment 
vehicle Australian Capital 
Equity.
Blundstone, Bob Jane, 
Akubra Hats and Reebok 
Australia have also been 
grandfathered since 1995, 
when a a group includ-

Tax questions: Malcolm Turnbull asks to have 
his company removed from exclusive list

ing Linfox, the Myer fam-
ily, Yalumba wines and Mr 
Stokes’ Australian Capital 
Equity argued that it would 
be unfair to force estab-
lished companies under a 
new regime of transparen-
cy that now dominates the 
corporate landscape.
Under the Keating Labor 
government it was decided 
that established private 
companies that fitted two 
of three criteria would be 
exempt from lodging finan-
cial accounts with ASIC: 50 
employees, $12.5 million in 
assets and $25 million in 
turnover.
Mining billionaire Gina 
Rinehart, who was fined 
$130,000 in August for fil-
ing accounts late with ASIC, 
has argued that her com-
panies should be on the 
grandfathered list. There is 
even a secondary market - 
similar to the trade in taxi li-
cence plates - for business 
names on the list. 
Turnbull & Partners Hold-
ings, which was originally 
the investment bank co-
founded by Mr Turnbull and 
Nick Whitlam, the son of 
former Labor prime minister 
Gough Whitlam, has been 
on the list since 1995.
Its former directors include 
the convicted businessman 
Rodney Adler, Kerry Packer 
and Mr Turnbull’s close 
friend Bruce McWilliam, 
commercial director at the 
Seven Network.
Lucy Turnbull and Mr Turn-
bull are now the sole direc-
tors.
ASIC documents show the 
company has remained 
largely inactive until it was 
used in July and August 
to make investments in a 
number of Wall Street funds 
including the Wisdom Tree 
hedge fund.
Fairfax Media approached 
the Prime Minister’s office 
on Monday but a spokes-
man said the company had 
been inactive for more than 
a decade and could not be 
compared to other grandfa-
thered companies.
That advice was altered 
on Monday night and the 
spokesman said Mr Turn-

bull would request ASIC 
take the company off the 
grandfathered list.
Before that, Mark Zirnsak, 
a Uniting Church represen-
tative of the Tax Justice 
Network, said the Prime 
Minister should “show 
leadership” by removing 
his company from the list.
“It’s not a good look for the 
PM to be seen as someone 
benefiting from provisions 
that promote tax secrecy. 
It is disappointing that this 
government has wound 
back the tiny bit of corpo-
rate transparency intro-
duced by the former gov-
ernment,” said Mr Zirnsak.
His reference was to laws 
that would have required 
the Australian Tax Office to 
publish the tax contribution 
of private companies with 
revenues over $100 million 
from December.
But the Turnbull govern-
ment is fighting to shield 
large private companies, 
many of whom are on the 
grandfathered list, from hav-
ing to disclose three simple 
figures: revenue, taxable 
revenue and tax paid.
The Coalition scrapped the 
requirement but in a stun-
ning change of heart this 
month, crossbenchers Nick 
Xenophon and Ricky Muir 
reversed their previous po-
sition in support of an ex-
emption for privately owned 
companies with revenues 
of more than $100 million a 
year.
The Greens, supported 
by Labor, led the push to 
reverse the exemption in 
response to a Fairfax Me-
dia investigation, which re-
vealed one of the key stake-
holder organisations used 
to justify exempting the 
largest private companies 
was actually a front group 
without any members.
The Family Office Insti-
tute Australia, which was 
quoted at length in a Senate 
committee report, was es-
tablished in August by two 
lawyers and a Canberra lob-
byist who represent Austra-
lia’s ultra-rich in disputes 
with the Australian Tax Of-
fice.
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The Turnbull government 
is rushing to pass chang-
es to the Medicare safety 
net without releasing de-
tails on the extent of their 
impact on chronically ill 
patients.
The bill, which will lower 
the thresholds needed to 
access benefits for out-
of-hospital services while 
capping the amount pay-
able for individual servic-
es once these have been 
reached, has faced fierce 
opposition from psychi-
atric, oncology and IVF 
groups concerned it will 
make services unafford-
able for some patients.
A government-controlled 
Senate committee, chaired 
by Liberal Senator Zed 
Seselja recommended 
on Monday that data that 
revealed the expected 
impact of the changes be 
released, saying failing to 
do so had partly “caused 
unnecessary angst and 
confusion” among stake-
holders.
The government on 
Wednesday passed the 
changes in the House of 

Government rushing to pass Medicare safety net 
changes despite calls to release impact modelling 

Representatives and in-
troduced them to the Sen-
ate without making the 
recommended changes 
to the bill’s explanatory 
memorandum. It has yet 
to respond to the Senate 
committee’s report.
The government has one 
sitting week left this year 
to pass the bill, which it 
had planned to come into 
effect on January 1 to 
save $266.7 million over 
five years. Health Minister 
Sussan Ley has said this 
will be re-directed into the 
Medical Research Future 
Fund.
It is unclear whether the 
changes will pass the 
Senate, with Labor op-
posed, and the Greens 
and a number of cross-
bench senators yet to de-
cide if they will support 
them.
Ms Ley told Parliament on 
Wednesday that multiple 
changes to the safety net 
over years had made it 
“overly complex and fail-
ing to support those who 
need it most”.
Labor had exaggerated 

Liberal Senator Zed Seselja. Photo: Jeffrey Chan

the extent to which the 
changes would raise out-
of-pocket expenses, she 
said, “blithely mouthing 
the inflated numbers pro-
vided to them by vested 
interests...”
The average cost of a 
standard radiation oncol-
ogy treatment under the 
proposed changes would 
rise $23, leaving patients 
with about $2649 in out-
of-pocket costs, Ms Ley 
said. The average cost of 
an initial IVF cycle would 
rise slightly from $2720 
to $2730, while the cost 
of a second cycle would 
increase from $5085 to 
$5398.
Ms Ley said the changes 
were needed to address 
the inequality in the cur-
rent system which “pays 
patients in some of Aus-
tralia’s wealthiest sub-
urbs an average of $60 
of safety net benefits per 
capita versus just $2 per 
capita in more disadvan-
taged areas”.
“Those from the most dis-
advantaged areas rarely 
access the safety net 
because they never pay 
sufficient out of pocket 
costs to meet the very 
high thresholds. That is 
principally because Aus-
tralia enjoys a very high 
and growing bulk billing 
rate.” 
Introducing caps on ben-
efits for out-of-hospital 
services would also re-
duce any incentive for 
doctors to charge exces-
sive fees, she said.

Health Minister Sussan Ley says multiple changes to the safety net over years has made it “overly complex”. 
Photo: Alex Ellinghausen
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Clive Palmer uses par-
liamentary privilege to 
claim Mal Brough asked 
him to fund the legal case 
of James Ashby against 
former speaker Peter 
Slipper in 2012. 
Mal Brough is under re-
newed pressure to ex-
plain his role in the torrid 
Peter Slipper affair, with 
Labor escalating its at-
tack and Clive Palmer re-
viving sensational claims 
the Special Minister of 
State asked him to fund 
a $200,000 legal case to 
“destroy” his political ri-
val.
Mr Palmer was a long-
time member of and ma-
jor political donor to the 
Liberal National Party be-
fore he quit in protest and 
formed the Palmer United 
Party.
Under parliamentary priv-
ilege, Mr Palmer told the 
House of Representatives 
on Wednesday that Mr 
Brough asked him in April 
2012 to fund Mr Ashby’s 
legal case, which he said 
to he understood to be 
worth around $200,000. 
Mr Brough won the 
Queensland seat of Fish-
er from Mr Slipper at the 
2013 election.
“The current member for 
Fisher at the meeting re-
quested I fund the legal 
costs of Mr Ashby and 
while no exact figure was 
discussed with the mem-
ber for Fisher, who later 
ran against Mr Slipper in 
Fisher, I understood the 
cost would be at least 
$200,000,” Mr Palmer 

Clive Palmer revives explosive claims against 
Mal Brough over James Ashby affair

said.
“The member for Fish-
er stated to me that we 
needed to destroy Peter 
Slipper.”
“I refused the request 
from the member for 
Fisher, I did not think it 
was appropriate then and 
I don’t think it is now that 
a person funds another 
person’s legal action, de-
signed to cause a third 
party’s demise for politi-
cal reasons.”
It is not the first time Mr 
Palmer has made the 
claim and Mr Brough has 
in the past denied asking 
Mr Palmer to help bring 
down Mr Slipper.
But the case is back in 
the spotlight after the 
Australian Federal Police 
recently raided the homes 
of Mr Brough and James 
Ashby. Mr Ashby was a 
former political aide to Mr 
Slipper and accused the 
former speaker of sexual 
harassment. Police are 
investigating whether any 
criminal offence occurred 
when Mr Brough said in 
a media interview that he 
urged Mr Ashby to make 
copies of Mr Slipper’s di-
ary, which were leaked to 
the media.   
Prime Minister Malcolm 
Turnbull elevated the 
Member for Fisher from 
the backbench to the se-
nior ministry after top-
pling Tony Abbott in Sep-
tember. Mr Brough was 
one of Mr Turnbull’s key 
backers. 
Comment is being sought 
from Mr Brough.

Mr Palmer spoke in sup-
port of a Labor-instigated 
Matter of Public Impor-
tance debate after ques-
tion time.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus also used 
the debate to question Mr 
Turnbull’s judgment in 
appointing Mr Brough as 
Special Minister of State.
“Australians are meant to 
accept that a man who is 
by his own admission un-
der investigation by the 
Australian Federal Police 
for criminal wrongdoing 
is fit to set standards for 
propriety in public office,’ 
Mr Dreyfus said.
“And this is not just about 
the member for Fisher, 
the man who we can now 
see would do anything to 
advance his own inter-
ests, to realise his ambi-
tions and to return to the 
Parliament.
“No, this is about the 
judgment of the man who 
has fulfilled those ambi-
tions – the new Prime 
Minister
“This is about the judg-
ment of a prime minis-
ter who appoints as his 
minister for government 
integrity a discredited fig-
ure over whom loom al-
legations of serious mis-
conduct.
“The judgment of a Prime 
Minister who stands by 
the member for Fisher 
even after he has been 
raided by the Australian 
Federal Police, even as 
the Australian Federal 
Police are considering 
charges against him.”

Mal Brough and Clive Palmer at Parliament House in Canberra on Tuesday. Photo: Andrew Meares 

Two private colleges - in-
cluding one with transfer 
arrangements with six uni-
versities - have been threat-
ened with deregistration by 
the federal watchdog for 
dodgy marketing practices, 
enrolling students without 
their knowledge and low-
quality courses.
The Australian Skills Qual-
ity Authority on Wednesday 
announced its intention to 
deregister Cornerstone In-
vestments, which operates 
as Empower Institute, and 
the Australian Institute of 
Professional Education for 
failing to comply with regu-
lations.
Cornerstone received $46 
million last year in federal 
government loans but its 
students had a pass rate of 
just 5 per cent. 
The Empower Institute - 
which offers diplomas in 
business, management and 
early childcare - has a cam-
pus in Blacktown, Sydney, 
and a head office in Para-
matta. 
The Australian Institute 
of Professional Education 
claims to have 1000 stu-
dents enrolled at its campus 
in the Sydney CBD.
If deregistered, students at 
the colleges will no longer 
be eligible for government 
loans.
ASQA’s threat is the lat-
est move to lift standards 
in the scandal-plagued pri-
vate college sector which 
has been beset by claims of 
rorting and abuse over re-
cent months.
On Tuesday ASQA an-
nounced it had cancelled 
the registration of the Phoe-
nix Institute, the private 
college at the centre of a 
Fairfax Media investiga-
tion for luring vulnerable 
Australians, including the 
disabled, into courses. The 
Australian Competition and 
Consumer Commission 
has also launched legal 
action against the college 
and called for it to pay back 
$106 million to the Com-
monwealth. 
An ASQA probe found the 
Empower Institute had not 
complied with regulations 
regarding student recruit-
ment and marketing by third 
party brokers. The college 
was also found to have in-

sufficient trainers and as-
sessors and not to have 
complied with the rules on 
providing fee and payment 
information. 
ASQA has also threatened 
the Australian Institute of 
Professional Education 
(AIPE) with deregistration 
after receiving complaints it 
had signed students up for 
courses and debts without 
their knowledge or permis-
sion. 
AIPE’s website says it has 
pathway arrangements 
with six universities - the 
University of Technology 
Sydney, Western Sydney 
University, the University of 
Wollongong, the Australian 
Catholic University, Charles 
Sturt University and Central 
Queensland University.
In a statement the college 
acknowledged it had em-
ployed “unscrupulous bro-
kers and agents [who] do 
not have the students’ best 
interest at heart”.

Private colleges threatened with deregistration
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“We are accountable for 
our mistakes and have now 
cancelled most of our exter-
nal contracts, instead de-
veloping in-house student 
support and recruitment,” 
AIPE said. 
“In recognition of the impact 
our shortcomings have had 
and not wishing to put any 
students at a disadvantage, 
we have proactively worked 
with the government to re-
verse students’ debts.”
Both colleges have until 
December to respond to 
ASQA’s intention to with-
draw their registration.
Other colleges including the 
Holmesglen Institute - one 
of Victoria’s largest TAFE 
colleges - were found to be 
non-compliant and asked to 
show improvements.
ASQA received 110 com-
plaints last year about pro-
viders in the VET FEE-HELP 
scheme, leading it to un-
dertake an audit of 21 col-
leges.

Mal Brough, the newly ap-
pointed Special Minister of 
State, is still under investiga-
tion by AFP reports 60 Min-
utes on Sunday. 
Mal Brough should stand 
aside while police investigate 
the James Ashby affair Labor 
Leader Bill Shorten has said, 
in an escalation of the oppo-
sition’s pursuit of the Special 
Minister of State.
Mr Brough has previously ad-
mitted to encouraging James 
Ashby, a former aide to Mr 
Brough>s political rival Peter 
Slipper, to make copies of the 
former Speaker’s diary. These 
were then leaked to the media 
in a bid to damage Mr Slipper, 
who subsequently lost the 
seat of Fisher to Mr Brough at 
the 2013 election. 
Australian Federal Police raid-
ed the homes of Mr Brough 
and Mr Ashby in connection 
with their investigation into 
whether any laws were broken 
in copying and distributing 
the diary records of Mr Slip-
per, a former Commonwealth 
officer.
Labor has pursued Mr Brough 
in question time this week 
culminating in Mr Shorten’s 
call for the Special Minister of 
State to stand aside.

«The Special Minister of State 
is in charge of government in-
tegrity. I think that it’s not just 
a matter of whether or not Mal 
Brough should stand aside, 
which he probably should, it’s 
now becoming a matter of Mal-
colm Turnbull>s judgment on 
why he won>t act,» Mr Shorten 
said on Thursday.
Mr Brough has repeatedly 
refused to step aside and de-
clined to comment on Thurs-
day.
The James Ashby affair was 
one of the most torrid in re-
cent political history.
Mr Ashby claimed Mr Slipper 
sexually harassed him but 
his case was tossed out of 
the federal court, with Justice 
Rares saying it was politically 
motivated.  Mr Ashby chal-
lenged the finding and on ap-
peal won the right to pursue 
the case but dropped his case 
entirely a few months later, 
citing legal costs.
On Wednesday, the former 
LNP donor turned Palmer Unit-
ed party leader Clive Palmer 
revived his sensational claims 
in Parliament that Mr Brough 
has asked him in 2012 to fund 
Mr Ashby>s case against Mr 
Slipper, possibly up to the 
tune of $200,000.

Ashby Slipper affair: Mal Brough should 
stand aside, says Bill Shorten
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بلدية روكدايل حتتفل بذكرى استقالل لبنان 

اجمللس  عضو  من  بدعوة 
ساوث  نيو  يف  التشريعي 
ويلز احملامي شوكت مسلماني 
بيل  روكدايل  بلدية  ورئيس 
الساعة  مت  سارافينوفسكي 
االحد  يوم  من  عشرة  احلادية 
رفع  اجلاري   22 يف  املاضي 
بلدية  أمام  يف  اللبناني  العلم 
الـ  الذكرى  مبناسبة  روكدايل 

72 الستقالل لبنان.
وقد حضر املناسبة، اضافة اىل 
بلدية روكدايل،  اعضاء جملس 
وكريس  كامرب  ستيف  النائبان 
بلدية  رئيس  نائب  مينس، 
وعضو  بلوط  غسان  ليفربول 
اجلالية  جملس  رئيس  البلدية 
نائب  كرنيب،  علي  اللبنانية 
حسن  ساذرالند  بلدية  رئيس 
برو،  عماد  الدكتور  عواضة، 
الذي  مصطفى  قاسم  الدكتور 
البلدية  من  تكريم  على  حصل 
خلدماته التطوعية، رئيس حركة 
امل  يف اسرتاليا احلاج كامل 
من  كبري  وعدد  مسلماني، 

املواطنني وابناء املنطقة.
السيناتور  ان  اىل  هنا  ونشري 
شوكت مسلماني مل يتمكن من 

احلضور لسبب عائلي طارئ.
كل  املناسبة  يف  حتدث  وقد 
روكدايل  مقعد  نائب  من 
مقعد  ونائب  كامرب  ستيف 
كوغراه كريس مينس ورئيس 
سارافينوفسكي  بيل  البلدية 
على  الكلمات  ركزت  حيث 
وما  االستقالل  ذكرى  اهمية 
عامة  للبنانيني  بالنسبة  تعنيه 
اسرتاليا  يف  واملغرتبني 
املساهمات  وكذلك  خاصة 

النائب ستيف كامرب يلقي كلمة

اجلالية  وتقدمها  قدمتها  اليت 
ووخاصة  السرتاليا  اللبنانية 
وللمجتمع  ومنطقتها  لروكدايل 

االسرتالي.
العلم  رفع  ذلك  بعد  وجرى 

اللبناني يف ساحة البلدية.

بيل سارافينوفسكي يلقي كلمةالنائب كريس مينس يلقي كلمة

يرفعون العلم اللبناني ويبدو كامرب ومينس وغسان بلوط وعلي كرنيب وحضور

بيل سارافينوفسكي ونائبه ناجي مع النائبني كامرب ومينس وحضورد. قاسم مصطفى يستلم جائزة البلدية

د. عماد برّو  و د. قاسم مصطفى

الحاج مسلماني، خضر ابراهيم، بالل الشيخ ولؤي مصطفى

وقوفا للنشيد الوطني اللبناني

جملس اجلالية اللبنانيةحيتفل بذكرى استقالل لبنان 

اللبنانية  اجلالية  جملس  احتفل 
 72 الـ  لبنان  استقالل  بذكرى 
يف  مركزه  يف  وذلك  فأقام 

بانكستاون.
اىل  اضافة  املأدبة،  حضر  وقد 
بول  النائبان  اجمللس،  اعضاء 
ورئيس  ديب  وجهاد  لينش 
عصفور  كال  بانكستاون  بلدية 
والدكتور  برو  عماد  والدكتور 
مصطفى علم الدين واحلاج كامل 
حزب  يف  الناشط  مسلماني، 
االحرار االسرتالي فؤاد االشوح، 
موسى مرعي، امحد ديب وعدد 
ممثلي االحزاب والتيارات  وابناء 
اجلالية ووسائل االعالم العربية.

النائب  املناسبة  يف  وحتدث 
اجمللس  ورئيس  لينش  بول 
بلدية  ورئيس  كرنيب  علي 
حيث  عصفور  كال  بانكستاون 
النضال  على  الكلمات  ركزت 
شخصيات  به  قامت  الذي 
يعنيه  ما  وكذلك  االستقالل 
االستقالل بالنسبة للبنانيني وما 
قدمته اجلالية اللبنانية  السرتاليا 

وجمتمعها الواسع.
وشكر السيد علي كرنيب حلويات 

ابراهيم يف روكدايل.
وكانت هناك مأدبة من احللويات 

والفواكه. 

علي كرنيب يلقي كلمةرئيس البلدية عصفور يلقي كلمةالنائب جهاد ديب يلقي كلمة

علي كرنيب يتوسط النائب ديب ورئيس البلدية كال عصفورالنائب بول لينش يلقي كلمة

الدكتوران مصطفى علم الدين وعماد بروالدكتوران عماد برّو علي بزي

فؤاد االشوح، موسى مرعي وحضورلورا قطريب وحضور

وقوفا: النائب ديب، علي كرنيب وخليل ابراهيم.. وجلوسا الحاج كامل 
مسلماني، أحمد ديب وحضور

جانب من الحضور
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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.

Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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



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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