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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

»ملاذا ال ُتعترب عالقيت بالرئيس بّشار األسد نقطة قوة وليس نقطة ضعف«.

فرجنية يتحرَّك داخلياً واحلريري خارجياً ورسالة من نصراهلل اىل عون
املكّثفة  السياسية  احلركة 
التسوية  تواكب  اليت 
بعد  تفِلح  مل  الرئاسية 
عقبات  ثالث  بتجاُوز 
اهلل«  »حزب  أساسية: 
دعَمه  يؤّكد  زال  ما  الذي 
»التغيري  تكّتل  لرئيس 
ميشال  العماد  واإلصالح« 
مبا  موقفه  ويربط  عون، 
األحزاب  عون.  يقّرره 
»التيار  الثالثة:  املسيحية 
و«القوات  احلر«  الوطين 
و«الكتائب«  اللبنانية« 
العتبارات  زالت،  ما  اليت 
التسوية  تعارض  خمتلفة، 
اليت  السعودية  املذكورة. 
حمّلي  فريق  كّل  َيهد 
من  يناسبه  ما  باستخراج 
لبنان  يف  سفريها  مواقف 
من  عسريي،  عواض  علي 

خانِته  يف  يضعه  أن  أجل 
ويوّظفه يف مصلحته. ويف 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة  31

جهود حلل »العقد« ... وتوسيع املشاركة يف مؤمتر الرياض

الروسي  الرئيس  توّعد 
فالدميري بوتني تركيا، بأنها 
»ستندم« بسبب »خيانتها« 
حرب«،  »جرمية  وارتكابها 
املقاتلة  إسقاطها  بعد 
احلدود  على  الروسية 

أن  إىل  ملّمحًا  السورية، 
عقوباتها  ستشدد  بالده 

على أنقرة.
واحدة  »جبهة  إىل  ودعا 
متهمًا  اإلرهاب«،  ملكافحة 
»فوضى«  بإشاعة  الغرب 

بوتني يتوعد بتشديد العقوبات على تركيا

اىل  املدعوين  عدد  ع  توسَّ
السورية  املعارضة  مؤمتر 
املقرر بني 8  الرياض  يف 
و10 الشهر اجلاري إىل مئة 
بداًل من 65، وسط تكثيف 
»العقد«  حلل  اجلهود 
أوسع  اىل  والوصول 
متثيل للمعارضة السياسية 
تتفق  كي  والعسكرية 
ورؤية  موحد  وفد  على 
مع  للتفاوض  مشرتكة 
دولية  برعاية  النظام  وفد 
املقبلة  السنة  بداية  يف 
االنتقالية،  املرحلة  لبدء 

يف وقت علم أن اخلارجية 
اسم  حذفت  الروسية 
الوطين  »االئتالف  رئيس 

الراعي مستقباًل فرنجية مع نجله طوني فرنجيه ليل أمس االول يف بكركي )ميشال عقل(
موازاة العقبات املنّوه عنها، 
ال ميكن التقليل من احلركة 

اليت يقوم بها رئيس تيار 
سليمان  النائب  »املردة« 
ُتّوجت  واليت  فرجنية، 
األّول  معلَنني،  بلقاءين 

يف الشرق األوسط.
مع  األزمة  ملف  وشغل 
تركيا والوضع يف سورية، 
اخلطاب  من  أساسيًا  حّيزًا 
السنوي حلال االحتاد الذي 

التتمة صفحة  31

املتحدة  الواليات  هزت 
قتل  حادثة  االول،  أمس 
زوجان  هما  مسلحني، 
مسلمان، 1٤ شخصًا وجرح 
1٧ آخرين بالرصاص داخل 
»اينالند«  مؤسسة  مركز 
يف  للمعوقني  االجتماعي 
بوالية  برناردينو  سان 

واشنطن ال 
تستثين اإلرهاب 

يف جمزرة 
كاليفورنيا

التتمة صفحة  31

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

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
(30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

خالد  املعارض  السوري« 
مرشحيها  قائمة  من  خوجة 
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AVAILABLE ONLY AT YOUR LOCAL STORE - HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

OPEN TUE 8th OF DECEMBER 9am UNTIL MIDNIGHT

PRICES TOO
HOT TO PRINT

Get in early to
get the best
bargains

ONLY
20 DAYS
LEFT UNTIL
CHRISTMAS!

*1. Conditions of 50 Months Instalment Interest Free until January 2020: Available to approved GO MasterCard customers on transactions made between 15/11/15 and 24/12/15 where the amount financed is $490 or more. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees. Excludes gaming consoles,
games, gift cards, Apple and Miele products. Excludes brands and other products that are offered for sale under agency agreements with Harvey Norman franchisees. Offer available on advertised or ticketed price. Total amount is payable by 50 approximate equal monthly instalments (exact amounts specified in
your statement). If there is an outstanding balance after the interest free period ends in January 2020, interest will be charged at 29.49%. This notice is given under the GO MasterCard Conditions of Use, which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee applies to new approved applicants.
Account Service fee of $4.95 per month applies. Also available to existing GE Creditline, Gem Visa and Buyer’s Edge customers. Refer to product websites for conditions, fees and charges. Credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), trading as GE Money. Australian Credit Licence 392145.

Spoilyour family thisChristmas
with our Easy Payment Option Offer ends 24/12/15.Minimumpurchase $490. Total amount payable with 50 equalmonthly payments until January 2020. Apply in store/online. Available

for in store and selected online purchases. Approved applicants only. Fees & charges apply. Interest applies if you do not comply with terms and conditions.

50 Months Interest Free*1

0% INTEREST NO DEPOSIT 50 Equal Monthly Payments
Offer ends 24/12/15.Minimumpurchase $490. Total amount payable with 50 equalmonthly payments until January 2020. Apply in store/online. Available

NO DEPOSIT 50 Equal Monthly Payments
Offer ends 24/12/15.Minimumpurchase $490. Total amount payable with 50 equalmonthly payments until January 2020. Apply in store/online. Available

0% INTEREST
Offer ends 24/12/15.Minimumpurchase $490. Total amount payable with 50 equalmonthly payments until January 2020. Apply in store/online. Available

NO DEPOSIT 50 Equal Monthly Payments

ALL COMPUTER AND ELECTRICAL ON SALE

ONLY

MIDNIGHT MAYHEM SALE!MIDNIGHT MAYHEM SALE!

GET READY FOR

ChristmaChristmaSChristmaChristma

Ends 08/12/15. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Images for illustrative purposes only.

SHOP with CONFIDENCE

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

Click&Collect Shop online and pick up free from your local store
harveynorman.com.au 31
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احلرمني  خادم  سفري  اعلن 
اسرتاليا  لدى  الشريفني 
نبيل  االستاذ  ونيوزيالندا 
عن  صاحل،  آل  حممد  بن 
واسرتاليا  اململكة  عزم  
توقيع اتفاقية حول الطريان 
اجلوية  واخلدمات  املدني 
موضحا  اجلانبني،  بني 
القائمة  املفاوضات  ان 
تقدما  حققت  الشأن  بهذا 
ملحوظا مما سيساهم بتعزيز 
بني  االجيابية  العالقات 

البلدين الصديقني .
اليت  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 
صاحل  آل  السفري  القاها 
يف حفل توزيع جوائز رجال 
الذي   2015 للعام  االعمال 
التجارية  الغرفة  اقامته 
مبناسبة  اللبنانية  االسرتالية 
لتاسيسها   30 الذكرى 
مساء يوم االحد املاضي يف 
هاوس«يف  »الدولنت  قاعة 
به  حلت  واليت  سيدني  
اململكة كضيف شرف حبضور 
الفيدرالي  الزراعة  وزير 
جويس،  بارنابي  االسرتالي 
احلضارية  التعددية  ووزير 
جون عجاقة، ورئيس الغرفة 
التجارية االسرتالية اللبنانية 
اعضاء  من  وعدد  خطار  جو 
العربي  الدبلوماسي  السلك 
االعمال  ورجال  واالجنيب 

االسرتاليني والعرب . 
وقد ابرز السفري آل صاحل 
الدور الريادي واالقتصادي 

السفري آل صاحل: اململكة العربية السعودية واسرتاليا تعتزمان 
توقيع اتفاقية للطريان املدني

اهلام  الذي تؤديه اململكة 
يف منطقة  الشرق األوسط 
تعد  حيث  أفريقيا  ومشال 
إحدى  السعودية  السوق 
املنطقة،  يف  األسواق  أكرب 
اململكة  اقتصاد  ان   مبينا 
باملائة   25 من  اكثر  ميثل 
املنطقة  هذه  انتاجها  من 
االقتصادي، كما ان اململكة 
صندوق  أكرب  ثاني  متتلك 

يف  سيادية  استثمارات 
العامل، وهي العضو العربي 
الدول  جمموعة  يف  الوحيد 
العشرين وتأتي يف املرتبة  
اقتصادات  ألكرب  السابعة 
الذي  االمر  اجملموعة،  هذه 
يعترب تأكيًدا ملكانة اململكة 
وثقلها  السعودية  العربية 
االقتصاد  على  املؤثر 

االقليمي والعاملي .

السفري آل صالح والوزير برنابي جويس

th

Y

آل  السفري  وشدد 
على  كلمته  يف  صاحل 
الستكمال  السعي  اهمية 
جتنب  اتفاقية  مفاوضات 
ومحاية  الضرييب  االزدواج 
اململكة  بني  االستثمارات 
الذي  االمر  واسرتاليا 
يساهم يف منو االستثمارات 
التجاري  امليزان  وحتسني 

بني  البلدين الصديقني.
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لبنانيات

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

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول  امس  مساء  الراعي 
املردة«  »تيار  رئيس  اخلميس 
يرافقه  فرجنية  سليمان  النائب 
النائب  حبضور  طوني  جنله 
وحنا  مظلوم  مسري  البطريركي 
الذي  اللقاء  وبعد  علوان. 
الساعة  وتلث  ساعة  استمر 
البطريرك  فرجنية:«وضعنا  قال 
يف ما آلت اليه االمور ووضعنا 

انفسنا يف تصرفه«.
هناك  كانت  »اذا  واضاف: 
فمن  اآلخر  للفريق  هواجس 
واجيب ان اعطيهم التطمينات«.

فرجنية  سليمان  »انا  وتابع: 
انتخابي  قانون  على  سأعمل 
وانا  الوطين  التوازن  ينصف 
على  سأعمل  مجهورية  كرئيس 
احلقيقي  التمثيل  يعطي  قانون 

لكل الطوائف«.
وعما اذا كنا سنشهد على لقاء 
جعجع  الدكتور مسري  مع  جيمعه 
قال: »مل ال فبكركي هي صرح 
وبيت للجميع، ونعترب ان هناك 
مصاحلة اكيد ولكي نتقدم جيب 

ان نسري على مهل«.
ان  يرضى  كان  اذا  ما  وحول 
قاطع  لو  حتى  رئيسا  ينتخب 
اهلل  وحزب  احلر  الوطين  التيار 
اىل  نصل  ال  ان  »امتنى  قال: 
دستور  وهناك  املعادلة  هذه 
مع  وحنن  واالقتصاد  والقانون 
هذه  كل  على  متفقون  غبطته 

الثوابت«.

حبل  كفيل  الوقت  »ان  واعترب 
»ان  اىل  مشريا  االمور«،  كل 
واهلدف  يضر  قد  االستعجال 
الرئاسة امنا  ليس وصولنا اىل 
توافق  اىل  للوصول  االمور  حل 
وامجاع وطين، وان اكون حماطا 
اذا مت اختياري رئيسا من قبل 
دائما  انه  واكد  اللبنانني.  كل 
حتت رعاية بكركي »سواء اكنت 

رئيسا ام ال«.
وردا على سؤال حول العراقيل 
لرئاسة  ترشيحه  تعرتض  اليت 
من  عوائق  »ال  قال  اجلمهورية 
قبل 8 آذار او 14 آذار امنا هناك 
اخلصم  تطمني  جيب  جديد  جو 
خصما  كان  الذي  السياسي 
ويف  شريكا  يصبح  ان  وممكن 
نوعامن  نعيش  الوقت  نفس 

 فرجنية بعد لقائه الراعي: سأعمل على قانون انتخابي ينصف 
التوازن الوطين وعلينا مجيعا انقاذ الوضع ومحاية لبنان

الفرنسي  الرئيس  أجرى   
مع  حمادثات  هوالند  فرانسوا 
الرئيس سعد احلريري يف قصر 
اإلليزيه تناولت - حبسب بيان 
االعالمي  املكتب  عن  صادر 
األوضاع   - احلريري  للرئيس 
جوانبها  خمتلف  من  لبنان  يف 
املنطقة  يف  املستجدات  وآخر 
يف  الدائرة  احلرب  سيما  ال 
السلبية  وانعكاساتها  سوريا 

على لبنان.
قد  احلريري  الرئيس  وكان 
عند  اإلليزيه  قصر  إىل  وصل 
العاشرة والنصف من قبل ظهر 
اليوم بتوقيت باريس، يرافقه 
األوروبية  للشؤون  مستشاره 
ومدير  يارد  بازيل  احملامي 
احلريري،  نادر  السيد  مكتبه 
درج  على  استقباله  وكان يف 
الفرنسي،  الرئيس  القصر 
وعقد معه خلوة استمرت قرابة 
أثرها  على  حتدث  الساعة، 
للصحافيني  احلريري  الرئيس 
التعازي  بداية  »قدمت  فقال: 
لفخامة الرئيس هوالند بضحايا 
األحداث اإلرهابية اليت حصلت 
يف فرنسا، هذا اإلرهاب الذي 
والعديد  لبنان  كذلك  طاول 
تعاون  بد من  وال  الدول،  من 
كذلك  حملاربته.  كافة  البلدان 
اللبنانية  األوضاع  تناولنا 
أكد  حيث  الرئاسي،  وامللف 
إنهاء  ضرورة  هوالند  الرئيس 

هذا الفراغ الرئاسي. وأنا من 
مع  نعمل  أننا  له  أكدت  جهيت 
مجيع اللبنانيني على إنهاء هذا 
الفراغ إن شاء اهلل، وأن هناك 
حوارا جاريا بني مجيع األفرقاء 
كبري  أمل  وهناك  اللبنانيني 
اليوم يف لبنان يف إجناز هذا 
ستكون  اهلل  وبإذن  املوضوع، 

األمور خبري قريبا«.
إىل  احلديث  تطرق  إذا  وعما 
سيما  وال  اإلقليمية  الشؤون 
امللف السوري، قال: »بالتأكيد 
فاملنطقة  امللف،  هلذا  تطرقنا 
ككل متر مبرحلة صعبة للغاية، 
وإنين أرى أنه علينا دون شك 
نكون  وإال  لبنان،  حنمي  أن 

احلريري من قصر األليزيه: نعمل على إنهاء الفراغ 
واألمل كبري يف إجناز االستحقاق الرئاسي

خنون بلدنا وخنون العهد الذي 
ال  املواطنني.  لكل  به  تعهدنا 
جيب  تضحيات  هناك  أن  شك 
ألن  سياسيا،  بها  نقوم  أن 
وكما  مجيعا،  منا  أهم  لبنان 
رفيق  الشهيد  الرئيس  كان 
احلريري يقول »ما يف حدا أهم 

من بلده«.
تسمية  موضوع  كان  إذا  وعما 
النائب سليمان فرجنية لرئاسة 
الساعة  حتى  قائما  اجلهورية 
حوارات  هناك  »اآلن  أجاب: 
قائمة واألجواء إجيابية إن شاء 
اهلل، واأليام املقبلة ستظهر أن 
بإذن  خري  بألف  لبنان سيكون 

اهلل«. 

خلط االوراق يف البلد، وسنخرج 
من 14 و8 ونتكلم مع الناس«.

وردا على سؤال قال »ملاذا ال 
سوريا.نقطة  مع  العالقة  تعترب 
انا  ضعف  نقطة  وليس  قوة 
عندما اصدقائي وحلفائي كانوا 
ومن  اتركهم،  مل  الي  حباجة 
الذين  هم  اصدقاءهم  تركوا 

خيونون«.
بالنفس  النأي  موضوع  ويف 
نرى  ان  مجيعا  »علينا  قال: 
الوضع  انقاذ  على  نعمل  كيف 
واملوضوع  لبنان،  وحنمي 
االهم هو محاية لبنان واالتفاق 
اختلفت  وان  االسلوب  على 
يف  سنلتقي  وحنن  التسميات، 
البلد  على محاية  الطريق  نفس 

وانقاذه.
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العربية  اململكة  سفري  أعلن 
السعودية علي عواض عسريي 
بعد انتهاء اللقاء يف بكفيا مع 
اللبنانية  الكتائب  حزب  رئيس 
حضور  ويف  اجلميل،  سامي 
قزي،  سجعان  العمل  وزير 
لبناني  خيار  هي  »الرئاسة  أن 
تتدخل  لن  واململكة  لبناني 
هذه  تبارك  بل  القرار  هذا  يف 

املبادرة الوطنية«.
وقال: »حنن نرى اليوم أن هناك 

شخص  إلختيار  وطنية  مبادرة 
معني، وندعو إىل ضرورة إجراء 

حوار مسيحي - مسيحي«.
أضاف: »حنن نبارك هذه اخلطوة 
برغبتها أن يكون هناك دور أكرب 
للمسيحيني، وحنن حرصاء على 

ملء هذا الفراغ الرئاسي«.
»الشخص  عسريي:  وختم 
من  هم  واللبنانيون  لبناني 
تقدم  مل  والسعودية  اختاروه، 

مبادرة تسمية فرجنية«.

عسريي من بكفيا: السعودية مل تقدم 
مبادرة تسمية فرجنية والرئاسة خيار 

لبناني واململكة تبارك  استقبل الرئيس سعد احلريري 
باريس،  يف  إقامته  مقر  يف 
وزير االتصاالت بطرس حرب، 
األوضاع  يف  معه  وتداول 
يف  السياسية  والتطورات 
االستحقاق  سيما  وال  لبنان، 
الزيارة  إىل  إضافة  الرئاسي، 
اليت قام بها احلريري للرئيس 

الفرنسي فرنسوا هوالند.
حرب:  قال  اللقاء،  بعد 
»االجتماع جيد وإجيابي، وكان 
أوضاع  يف  للبحث  مناسبة 
لبنان ويف احلال اليت بلغتها، 
واملخاطر اليت تهدد الدولة يف 
الدوران  يف  اإلستمرار  حال 
مطروح  هو  وما  حلقة،  يف 
من مشاريع حلول للخروج من 
احللقة املفرغة القاتلة الستمرار 
الفراغ الرئاسي واألخطار اليت 
والنظام  لبنان  مصري  تهدد 
الدميوقراطي الناجتة عن ذلك. 
كما تهدد الدور املسيحي يف 
لبنان نتيجة غياب رأس الدولة 
الظروف  هذه  يف  املاروني 
تعصف  اليت  الدراماتيكية 
يوجب  ما  وهو  باملنطقة، 
مبادىء  إىل  للتوصل  السعي 
سياسية تشكل مصدر ارتياح 
سيما  ال  اللبنانيني،  لكل 
والقرار  بالسيادة  يتعلق  ما 
على  واحلفاظ  احلر  الوطين 
استقرار لبنان وأمنه يف هذه 
واخلطرية  الدقيقة  الظروف 

اليت متر بها املنطقة«.
إىل  اإلجتماع  »خلص  أضاف: 
اإلتصاالت  متابعة  وجوب 
الظروف  هذه  مع  للتعاطي 
من كل جوانبها، حبيث نسعى 
الذي  املالئم  احلل  اجياد  اىل 
من  وخيرجهم  اللبنانيني  جيمع 
اليت  واخلصام  الشرذمة  حال 
توجه  حول  فيها  يتخبطون 
واحد، واليت تلحق اكرب الضرر 
وبطمأنينة  ومستقبله  بلبنان 
مستقر  غد  اىل  اللبنانيني 

آمن«.
اذا  عما  سؤال  على  وردا 
قضية  يف  احلريري  مع  حبث 
ترشيح النائب سليمان فرجنية 
لرئاسة اجلمهورية، قال حرب: 
»مت التداول يف هذا املوضوع 
وظروفه ويف ما جيب توفريه 
اللبنانيني  لكل  ضمانات  من 
املصلحة  حتقيق  اىل  تؤدي 
الوطنية املرجوة يف اطار عدم 
على  فريق  انتصار  تكريس 
آخر أو استئثار فريق سياسي 
على حساب  لبنان  باحلكم يف 
ليست  القضية  ألن  اآلخر، 
قضية أشخاص، بقدر ما هي 
وتوجه  وتصور  برنامج  قضية 
الوطنية  باملبادىء  والتزام 
من  نناضل  اليت  والسيادية 

أجلها«.
وأكد أن »وجهات النظر كانت 
متقاربة حول هذه املواضيع«. 

حرب بعد لقائه احلريري يف باريس: قضية 
ترشيح رئيس ليست قضية أشخاص بل هي برنامج

اللواء  العدل  وزير  إستقبل 
اإلحتاد  رئيس  ريفي  أشرف 
العام لنقابات عمال لبنان مارون 
رؤساء  من  عدد  يرافقه  اخلولي، 

اإلحتادات العمالية.
»مشاكل  اجملتمعون  وعرض 
التحكيمية  العمل  جمالس 

واإلقرتاحات الواجب إختاذها«.
وبعد اإلجتماع قال اخلولي: »علينا 
العمل  حماكم  أداء  تقويم  إعادة 
يبتغيه  كان  ما  وفق  لبنان  يف 
تلك  تكون  أن  أراد  حني  املشرع 
احملاكم السند األساسي والعادل 
مع  واليوم  العمال  حقوق  إلعادة 
املشاكل اليت تعرتي تلك احملاكم 
الدعاوى اىل  التأخري يف بت  من 
النقص يف عدد الغرف اىل إزدياد 
عدد املتقاضني أمام جمالس العمل 
نتيجة إرتفاع معدالت الصرف من 
الغالبية  أن  وخصوصا  اخلدمة، 
الساحقة من الدعاوي هي صرف 
اجملالس  قدرة  وعدم  تعسفي 
النزاعات  هذه  حل  على  احلالية 

ضمن املهل احملددة يف القانون. 
كل هذه األمور جعلت من حماكم 
العمل عامال هلدر احلقوق بدال من 

إستعادتها«.
ريفي  الوزير  اخلولي  وطالب 
الوزراء  جملس  قرار  ب«تنفيذ 
والقاضي باستحداث غرف جديدة 
يف  التحكيمية  العمل  جملالس 
لبنان  وجبل  بريوت  حمافظات 
وبعلبك  وعكار  الشمالي  ولبنان 
اهلرمل والعمل إلطالق عمل الغرف 

اجلديدة بالسرعة القصوى«.
وأضاف: »ان تنفيذ هذا املرسوم 
كبري  إجيابي  أثر  له  سيكون 
للحفاظ على حقوق العمال ولردع 
نتيجة  التعسفي  الصرف  ظاهرة 
اللبنانية  العمالة  عن  اإلستعاضة 
اليت زادت من  السورية  بالعمالة 
نسب البطالة يف األعوام االخرية 
بأرقام غري مسبوقة وحلل النزعات 

العمالية بسرعة«.
ريفي  الوزير  »تفهم  على  وأثنى 
على  وحرصه  العمال  ملطالب 
عرب  االجتماعية  العدالة  حتقيق 
تفعيل عمل حماكم العمل وزيادة 
هذا  »حتقيق  أن  معتربا  غرفها«، 
املطلوبة  بالسرعة  للعمال  األمر 
لدى  كبريا  إرتياحا  سيشكل 
يعاني  الذي  العمالي  اجلمهور 
سياسة  وإنعكاسات  نتائج  اليوم 
الشلل احلكومي وباقي املؤسسات 

الدستورية«.

ريفي استقبل رئيس احتاد نقابات العمال اخلولي: 
علينا اعادة تقويم اداء حماكم العمل

»التحرير  كتلة  عضو  شدد 
والتنمية« النائب علي خريس، 
بلدة  يف  تأبيين  احتفال  خالل 
»ضرورة  على  رحال،  برج 
اللبنانية  الدولة  تبسط  ان 
األمنية  واجهزتها  ومؤسساتها 
اللبنانية  االراضي  كل  على 

قدم  موطئ  هناك  يكون  واال 
ألي من اجلماعات التكفريية او 
غريها من الذين يرتبصون شرا 
وكل  واستقراره  وطننا  بأمن 

شرب من ارضه«.
وقال: »ان ما حتقق من اطالق 
اال  مهم  أمر  هو  للعسكريني 
ومن  فضيحة  من  شاهدناه  ما 
إستباحة لألراضي اللبنانية من 
اجملموعات التكفريية اإلرهابية 
اإلستغراب  اىل  يدعو  ألمر 
اىل  الدولة  داعيا  والريبة«، 
»بسط سلطتها على كل شرب 
وأال  اللبنانية  االراضي  من 
عبور  وال  مرور  ال خبط  يسمح 
اللبنانية  االمنية  للسلطة  اال 
وال  بنصرة  ال  نعرتف  ال  ألننا 
اجلماعات  هذه  من  بغريها 
اليت  واالرهابية  التكفريية 
من  العديد  وفجرت يف  قتلت 

األماكن اللبنانية وغريها«.
نبقى  ان  »مصرينا  ان  واعترب 
من  حوارنا  نواصل  بعضنا  مع 
مفاهيم  اىل  الوصول  اجل 
يف  اولوية  وتكون  واسس 
للجمهرية  رئيس  انتخاب 
تفعيل مؤسساتنا  على  ونعمل 
اليت جيب ان تكون يف خدمة 
املواطن والوطن وان مل نعمل 
من اجل كل ذلك ال ميكن أحدا 

ان يعمل ألجلنا«.
تبدو  امل  فسحة  »ان  وختم: 
الفلسطينية  اإلنتفاضة  عرب 
اليت تقوم على التسلح بسالح 
اعتى  مقابل  يف  جدا  بسيط 
االسلحة االسرائيلية الن هؤالء 
ينتمون  ولكل  فلسطني  من 
وترابها  ارضها  واىل  اليها 

السليب« 

خريس: إستباحة اجملموعات التكفريية 
اإلرهابية ألرضننا تدعو اىل الريبة

الدميوقراطي  احلزب  رئيس  جال 
اللبناني النائب طالل أرسالن يف 
قرى الغرب وعاليه، يرافقه قاضي 
أبو  نزيه  الشيخ  الدرزي  املذهب 
ابراهيم ووفدا حزبيا، ضم: مدير 
الداخلية لواء جابر ورئيس دائرة 
الغرب نديم حييى ورئيس دائرة 

عاليه وسيم الصايغ.
بالراحل  بالتعزية  جولته  واستهل 
مبنزله يف  رفيق حييى  باسم  أبو 
رئيس  نائب  حبضور  عرمون، 
ثم  اجلوهري،  نسيب  احلزب 
بلدية  لرئيس  تفقدية  بزيارة 
الذي  اجلوهري،  فضيل  عرمون 
كان يف استقباله على رأس وفد 

من البلدة.
املرافق  والوفد  أرسالن  وانتقل 
توفيق  أكرم  أبو  الشيخ  لزيارة 
منيف بدارته يف عاليه، حيث كان 
يف استقباله إىل جانب حشد من 

املشايخ واألهالي.
ثم زار أرسالن رئيس بلدية عاليه 
وجدي مراد، معزيا بوفاة والدته 
زحالن  وداد  وجدي  إم  الشيخة 
استقباله  يف  كان  الذي  مراد، 
إىل جانب مشايخ املدينة الشيخ 

والشيخ  جابر  هاني  مسعود  أبو 
أبو محزة نعيم الفقيه والشيخ أبو 
طاهر ريدان جابر شهيب والشيخ 
ووكيل  شهيب  رجا  صاحل  أبو 
داخلية عاليه يف احلزب التقدمي 
اإلشرتاكي خضر الغضبان وأهالي 

البلدة.
أرسالن  تلقى  ثانية،  جهة  من 
املهنئة  اإلتصاالت  من  مزيدا 
الطاقة  وزير  من:  بسالمته 
النائب  نظريان،  أرتيور  واملياه 
فؤاد السعد، قائد اجليش العماد 
جان قهوجي، الوزير السابق عبد 
الرحيم مراد، املدير العام لألمن 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
املوحدين  لطائفة  الروحي  املرجع 
الدروز الشيخ أبو سليمان حسيب 
الشيخ  الروحي  املرجع  الصايغ، 
مشايخ  كبري  الصايغ،  أمني 
حاصبيا  يف  البياضة  خلوات 
مسؤول  قيس،  غالب  الشيخ 
وحدة األمن واإلرتباط يف »حزب 
اهلل« وفيق صفا، مفوض اإلعالم 
اإلشرتاكي  التقدمي  احلزب  يف 
رامي الريس، واإلعالمي ماجد أبو 

هدير.

أرسالن جال يف قرى الغرب وعاليه وتلقى 
مزيدا من اإلتصاالت املهنئة



Page 5صفحة 5     

لبنانيات

»التغيري  تكتل  رئيس  واصل 
العماد  النائب  واإلصالح« 
ناديا  وعقيلته  عون  ميشال 
شقيقه  برحيل  التعازي  تقبل 

األصغر روبري عون.
بطريرك  املعزين:  أبرز  ومن 
املشرق  وسائر  انطاكيا 
وأورشليم  واالسكندرية 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
حلام،  الثالث  غريغوريوس 
وزراء: الداخلية والبلديات نهاد 
املشنوق، الطاقة واملياه أرتور 
حسني  والصناعة  نظاريان، 
الواليات  احلاج حسن، سفراء: 
املتحدة االمريكية ريشارد جونز، 
اململكة العربية السعودية علي 
علي  وقطر  العسريي  عواض 
النواب: طالل  املري،  بن محد 
أرسالن، نبيل دو فريج، سريج 
طورسركيسيان، غازي يوسف، 
هاغوب بقرادونيان، علي بزي 
يرافقه وفد من حركة »أمل«، 
اجليش  قائد  طعمة،  ونعمة 
الوزراء  قهوجي،  جان  العماد 
جوخارديان،  جاك  السابقون: 
الصايغ،  سليم  سركيس،  جو 
حممد  الدين،  مشس  ابراهيم 
رزق،  شارل  خليفة،  جواد 
حناس،  وشربل  ازعور،  جهاد 
النائبان السابقان جهاد الصمد 
وعبد اهلل فرحات، حمافظ مدينة 
شبيب،  زياد  القاضي  بريوت 
نهرا،  رمزي  الشمال  حمافظ 
املدير العام لوزارة املالية أالن 
بيفاني، املدير العام لالستثمار 

ناجي  االقتصاد  وزارة  يف 
اندراوس، املدير العام جمللس 
اجلسر،  نبيل  واالعمار  االمناء 
ومدير املخابرات العميد إدمون 

فاضل.
ابرشية  راعي  أيضا  وحضر 
البرتون املطران منري خري اهلل، 
حسن  والبقاع  حاصبيا  مفيت 
دلي، رئيس دير سيدة البلمند 
خليل،  يعقوب  األرمشندريت 
األنطونية  الرهبانية  رئيس 
نقيب  رعيدي،  داود  األباتي 
املستشفيات سليمان هارون، 
وفد من األمن العام يف دائرة 
برئاسة  األوىل  لبنان  جبل 
مدير  عون،  وليد  العقيد 
حايك،  سيمون  »ألفا«  شركة 
للروم  اللبنانية  الرابطة  رئيس 
األرثوذكس نقوال غالم، رئيس 
ميشال  »االستقالل«  حركة 
للتنظيم  العام  معوض، االمني 
الشعيب الناصري أسامة سعد، 
ايلي  جو  الوعد  حزب  رئيس 
اللبنانية  حبيقة، رئيس احلركة 
الدميوقراطية جاك تامر، رئيس 
وكسروان  جونية  جتار  مجعية 
روجيه كريوز، خمتار حارة حريك 
أبي نادر، رئيس احلزب  زهري 
حجل،  مسعد  السابق  القومي 
رئيس بلدية صيدا السابق عبد 
أمني  العميد  البزري،  الرمحن 
حطيط، رئيس وفد هيئة قضاء 
إىل  إضافة  نعمة،  فادي  عكار 
شخصيات سياسية واقتصادية 

واجتماعية وتربوية ودينية.

سفراء وزراء ونواب وشخصيات روحية 
وسياسية عزوا عون بشقيقه

الثقافّية  اللبنانّية  اجلامعة  ويلز،  ساوث  نيو  والية  جملس  يود 
موعد  تأجيل  عن  الكرام  العاّمة  اهليئة  أعضاء  إعالم  العامل  يف 
مقررة صباح  كانت  اليت  العمومّية  اجلمعّية  إجتماع  جلسة  إنعقاد 
يوم األحد الواقع يف 2015/12/06 ، إىل صباح يوم األحد الواقع 
عدم  بسبب  عشر،  احلادية  الساعة  متام  عند  يف2015/12/20 
اإلنتهاء من إعداد املكاتب اجلديدة جمللس الوالية حيث ستجري 
إنتخابات جملس الوالية إستنادًا للنظام الداخلي للمجلس القاّري، 

وذلك يف مقر جملس الوالية اجلديد 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

• إنتخابات جملس الوالية
• اإلعالن عن إنطالق أعمال جملس الوالية من مقره اجلديد

 
اىل  بإرساهلا   ،  2015  /12  /18 تاريخ  حتى  الرتشيحات  تقبل 

العنوان الربيدي اجلديد جمللس الوالية :
2209 Beverly Hills NSW ,29 P.O.Box

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 

تأجيل موعد إنعقاد اهليئة العاّمة

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

للمرة االوىل حبسب النظام الداخلي اجلديد حلزب القوات 
اللبنانية يف اسرتاليا، وبعد محلة انتخابية خاضها املرشحون 
على اساس برامج انتخابية، مت بتاريخ 29 تشرين الثاني، 
تنظيم  مهمة  املوكلة  واللجنة  اسرتاليا  مقاطعة  بإشراف 
االنتخابات، انتخاب رئيس جديد ملركز سيدني خلفا للرفيق 
شربل فخري الرئيس املنتهية واليته وجاءت النتائج على 

الشكل التالي: 
فاز مبنصب الرئيس الرفيق جهاد داغر وفاز مبنصب نائب 

الرئيس الرفيق بيار جوزيف سكر. 
إن مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية، اذ تشكر اعضاء 
املركز املنتهية واليته وخصوصا رئيسه شربل فخري على 
اجملهود اجلبار الذي قاموا به طوال فرتة حتمل املسؤولية 
تتمنى  حققوها،  اليت  الكثرية  واالجنازات  النجاحات  وعلى 
للرفاق اجلدد التوفيق يف قيادة مركز سيدني اىل جناحات 
اخرى ترفع اسم القوات ولبنان وأسرتاليا اىل مراتب أكثر 

تألقا. 
كامل  عن  والتسليم  التسلم  اجتماع  يف  قريبًا  وسيعلن 

أعضاء اهليئة اإلدارية ملكتب سدني . 

 دائرة االعالم سدني

القوات اللبنانية
داغر رئيساً ملكتب سدني

رأى عضو كتلة حزب »القوات 
اللبنانية« النائب انطوان زهرا 
حيصل  ان  منتظرا  ليس  ان 
الرئيس  بني  مباشر  اجتماع 
مسري  والدكتور  احلريري  سعد 
قائم  التواصل  الن  جعجع 
املوفدين  وبواسطة  هاتفيا 
واملعاونني  واملستشارين 
الجتماع  ختطيط  ال  وبالتالي 
والتشاور  الرجلني  بني  مباشر 
خاصة  جيري  ما  كل  يف  قائم 
اليت  اجلديدة  الفكرة  بعد 
نتعود  بدأنا  وقد  مسعناها 
على االبداع يف التسميات من 
رئيس  اىل  نزاع  ربط  حكومة 
مع  اذا كان  ادري  وال  تسوية 

ربط نزاع.
»صوت  عرب  مداخلة  زهرا ويف 
الضبيه اضاف اننا مل  لبنان« – 
نسمع رأيه يف كل القضايا اليت 
تسببت بربط النزاع وباالنقسام 

السياسي بني »8و14« اذار.
قال  سؤال  على  وردا  زهرا 
الوزير  اعتربت  »القوات«  ان 
االوىل  اللحظة  منذ  فرجنية، 
من  بكركي،  الجتماعات 
ومن  الطبيعيني  املرشحني 
املارونية  االربعة  القيادات 
وان  خاصة  للرئاسة  املرشحة 
مبوجب  ترشيح  ال  لبنان  يف 
الدستور، ولكن اريد ان اذكر 
املذكورة،  اللقاءات  يف  اننا 
رغم حتفظ ممثل فرجنية، التزم 
واجراء  النصاب  بتأمني  اجلميع 
االنتخابات وهذا ما مل يتم خالل 

33 مرة.
زهرا أكد ان املوقف ليس من 
الوزير فرجنية كشخص، وحنن 
نعتربه مرشحا طبيعيا، واملوقف 
القوات  الذي مل يأخذ بعد يف 
ال تأييدا وال رفضا يبنى على 
السياسي  املشروع  اساس 
واجلواب على االسئلة اجلوهرية 
لبنان  حتييد  حول  االساسية 
والسالح  اهلل  حزب  ودور 

واالزمات االقليمية.
ان  قال:  سؤال  على  وردا 
املشروع  عن  تسأل  »القوات« 
والوزير  والربنامج  السياسي 
فرجنية )من كليمنصو األربعاء( 
حلحلة  اىل  يتطلع  انه  قال 
املشاكل العادية الن املشاكل 
الكربى ال نستطيع حلها ، وهلذا 
سألت: هل هو ربط نزاع جديد 
حتى على رئاسة اجلمهورية اليت 
رأس  وهي  سنوات   6 تستمر 
مهمات  اصبحت  وهل  الدولة؟ 
على  تقتصر  اجلمهورية  رئيس 
جزء من عمل احلكومة اليت هي 

وحل  احلياتية  القضايا  تقطيع 
ان  او  االقتصادية؟  االزمات 
رئاسة اجلمهورية هي رأس كل 
املؤسسات وهي رئاسة واضحة 
ولديها موقف واضح حتاول ان 
كل  مع  تعاطيها  يف  تعممه 
حتييد  موضوع  يف  املؤسسات 
اعالن  من  املوقف  ويف  لبنان 
بعبدا ومن السيادة واملواضيع 
عليها  اختلف  اليت  االساسية 

اللبنانيني.
»القوات«  ان  اىل  اشار  زهرا 
الشخصيات  من  الكثري  لديها 
نظرة  وعندها  بها  تثق  اليت 
طبيعية اىل القيادات املارونية 
قيادات  هناك  ،ولكن  االربعة 
نتكلم  عندما  واملهم  اخرى، 
او تسوية )ال فرق  توافق  عن 
الناس  تبليع  وحماولة  بينهما( 
على  التوافق  حيصل  مل  انه 
حماولة  واليوم  عون  العماد 
فرجنية،  سليمان  على  تسوية 
ال  الفريقني  بني  حل  واي 
فريق  حساب  على  يكون 
مبحاولة ترئيس احد من الفريق 
حماولة  تصري  وعندما  الثاني، 
التسوية على احد من »8 اذار« 
اعتقد ان االولوية تكون للعماد 
هو  هذا  ليس  وبالتالي  عون 
احلل للخروج من املأزق واحلل 
يكون بأحد ليس من »8 وال14 
اذار« وعندها ميكن الكالم عن 
رئيسا  ننتخب  ان  اما  تسوية، 
من  موقفا  يأخذ  ان  ميكنه  ال 
انه  بأعتبار  اخلالفية  القضايا 
هذه  تضع  تسوية  رئيس 
القضايا »على جنب« ال نكون 
الناس  ترضي  تسوية  ننجز 
وتؤمن عمل الدولة كدولة ذات 
دستورية  وكمؤسسات  سيادة 
على  به  وتقوم  دورها  حترتم 

اكمل وجه.
السماء  اعالن  ان  وشدد 
مستوى  على  جيري  املؤهلة 
على  وليس  »القوات«  حزب 

مستوى اشخاص من احلزب.
وردا على سؤال ختم زهرا، ان 
رئيسا  جيعله  فرجنية  انتخاب 
الن  له  تبارك  و«القوات« 
دميقراطية  اللبنانية«  »القوات 
ولذلك هي تصر على احلضور 
وحضور  النيابي  اجمللس  اىل 
االنتخابات  واجراء  اجللسات 
يف اجمللس، واذا سار النائب 
وليد جنبالط وكل كتلته مع »8 
عون  خيار  يف  بكاملها  اذار« 
او فرجنية يستطيع احدهما ان 
يكون رئيسا الننا دائما سنؤمن 

النصاب مع »14 اذار«.

زهرا: عندما تصبح التسوية على احد 
من »8 اذار« فاالولوية تكون للعماد عون

النائب زهرا

والنصف  السادسة  عند  وصل 
اخلميس  االول  امس  مساء  من 
اىل مطار رفيق احلريري الدولي 
يف بريوت البطريرك مار بشارة 
جولة  من  عائدا  الراعي  بطرس 
املكسيك  مشلت  له  رعوية 

واملانيا.
وكان يف استقباله يف صالون 
الشرف يف املطار وزير الثقافة 
رميون عرجيي وعدد من املطارنة 
الكاثوليكي  املركز  ومدير 
لالعالم عبدو ابو كسم وعدد من 

الشخصيات.
صالون  اىل  وصوله  ولدى 
حتدث  املطار  يف  الشرف 
البطريرك الراعي اىل االعالميني، 
فحيا الدولة االملانية اليت تبذل 
قصاري جهدها من اجل السالم، 
معتربا ان الشعب االملاني شعب 
جدي وخملص وحمب. واكد على 
مع  اجراها  اليت  اللقاءات  اهمية 
واملانيا،  املكسيك  يف  الرعية 
مثمرة  كانت  انها  اىل  الفتا 

ومفيدة.
مبادرة  حول  سؤال  على  وردا 
بالنسبة  احلريري  سعد  الرئيس 
النائب سليمان فرجنية  لرتشيح 
لرئاسة اجلمهورية قال البطريرك 
حنن  خيصنا  ما  يف  الراعي:« 
بكل  سنتصل  كبطريركية 
املعنيني حتى نصل اىل احلقيقة 
اصبح  اليت  لالزمة  خمرج  اىل 
عمرها سنة وسبعة اشهر بدون 
ما  وهذا  للجمهورية،  رئيس 
يسبب تعطيال للحياة الدستورية 

والعامة.
واضاف:«حنن حيينا تلك املبادرة 
الكتل  نطالب  فرتة  منذ  وحنن 
بضرورة  والنيابية  السياسية 
الباب  لفتح  مببادرة  القيام 
والتفكري  للتشاور  االقل  على 

والتوافق.
وتوجه البطريرك الراعي اىل كل 
االفرقاء يف لبنان قائال »انه امام 

واملبادرة  املستجد  الواقع  هذا 
الرئيس  النتخاب  اجلديدة 
محاية  هو  االساسي  اهلم  ليكن 
اجلمهورية اللبنانية واملؤسسات 
ان  اىل«  مشريا  الدستورية«، 
وال  فرضا  يقتضي  ال  التوافق 
حنو  سوية  السري  بل  رفضا 

اخلروج من هذه االزمة«.
»ان  الراعي  البطريرك  وقال 
هي  احلريري  الرئيس  مبادرة 
مبادرة هلا قيمتها وهي مبادرة 
جدية، لذلك نقول ان الباب قد 
فتح حتى يستطيع كل االفرقاء 
احلل  عن  مبسؤولية  التحدث 

االنسب«.
النائب  مع  غدا  لقائه  وعن 
البطريرك  قال  فرجنية  سليمان 
مشريا  له  سيستمع  انه  الراعي 
اىل اننا حباجة للحديث مع مجيع 
ابناء الوطن، واعترب ان ما يهمنا 
التوافق  وجود  هو  كبطريركية 
خري  هو  ما  كل  اىل  نصل  حتى 

لبنان.
تسمية  حول  سؤال  على  وردا 
من  اللبنانية  اجلمهورية  رئيس 
احلريري  سعد  الرئيس  قبل 
قال  جنبالط  وليد  والنائب 
»لطاملا   : الراعي  البطريرك 
بضرورة  البطريركية  طالبت 
للجمهورية،  رئيس  انتخاتب 
كنا  منا  ينزعجون  كانوا  وعندما 
نقول هلم ان القرار لبناني وليس 
مسيحيا، ورئيس اجلمهورية هو 

لكل لبنان«.
اىل  الراعي  البطريرك  واشار 
النواب للنزول  انه »لطاملا دعا 
وانتخاب  النيابي  اجمللس  اىل 
مع  واالن  للجمهورية،  رئيس 
النواب  على  مبادرة جيب  وجود 
التشجع والقيام بواجابتهم، وما 
جيوز  وال  الباب  فتح  هو  يهمنا 
فهذه  الوضع،  بهذا  االستمرار 
امام  الكلمة  معنى  بكل  جرصة 

العامل«.

 الراعي عاد من جولة يف املكسيك 
واملانيا:مبادرة احلريري هلا قيمتها وهي جدية 
والباب فتح ليتحدث االفرقاء عن احلل االنسب
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لبنانيات

احلوت  عماد  النائب  هنأ 
بإطالق  »الشرق«  إذاعة  عرب 
لقطر  شاكرا  العسكريني 
»الوساطة اليت قامت بها مع 
جبهة النصرة«، وقال:«نشجع 
على إنطالق هذا الدور بشكل 
بآخر وإجياد قنوات جديدة  أو 
حتى  داعش  جمموعات  مع 
الفرصة  إستكمال  نستطيع 
لتحرير بقية العسكريني، لكن 
يبدو أن األمر دونه صعوبات 

لكن يبقى األمل موجودا.
الدولة  أجنزته  مبا  ونوه 
اللبنانية، خمالفا الرئيس نبيه 
بري يف رأيه »أن اإلتفاق فيه 
اللبنانية«،  للسيادة  إنتقاص 
هي  »العملية  أن  وموضحا 
تأمني النازحني وليس تأمني 
وليس  السوريني  املسلحني 
انتقاص  أي  اإلتفاق  يف 

للسيادة«.
حلول  أمام  كنا  إذا  وعما 
إقليمية تبدأ بسوريا وتنعكس 
انتخاب  خالل  من  لبنان  على 
أن  أم  للجمهورية،  رئيس 
سيكون  حتقق  إذا  اإلنتخاب 
هناك حتييد للبنان عما جيري 
يف سوريا قال : »إذا كانت 
هناك حماوالت من خالل بعض 
التصرحيات إيهام املواطن عن 
وإقليمي  دولي  قرار  وجود 
إلجناز امللف الرئاسي فهذا غري 

دقيق بل هناك سكوت إقليمي 
ودولي عن هذه املبادرة على 
التسوية  من  جزءا  تكون  أن 
اليت حيضر هلا يف سوريا لكن 
حتى اللحظة املبادرة الرئاسية 
جناحها  حظوظ  زالت  ما 
وبالتالي  يتساويان  وفشلها 
ليس  حتقق  أن  إمكانية  فإن 
بالضرورة أمر حمسوم ونهائي 
طروحات  على  يتوقف  وهذا 
القضية  أن  مبعنى  التسوية 
إمنا  أشخاص  قضية  ليست 
التسوية  هذه  طروحات  هي 
وماذا سيقدم النائب سليمان 
للجمهورية  كرئيس  فرجنية 
عالقته  على  سيبقى  هل 
بالنظام السوري وهل سيبقى 
على موقفه من السالح خارج 
هذه  أن  أعتقد  الدولة؟  إطار 
العناصر هلا تأثري على فرص 

جناح هذه التسوية«.
ورأى أن »اخلطوة األوىل من 
النائب  الدرزي  الزعيم  قبل 
جنبالط أطلقت العنان للخطوات 
الالحقة واملبادرة انطلقت من 
مرحلة  إىل  التفاوض  مرحلة 
اإلقناع، كما عرب عنها النائب 
جنبالط نفسه«، مبديا إعتقاده 
املبادرة  هذه  دون  من  أنه 
من  ليس  العقبات  من  عدد 
هنا  ومن  تذليلها،  السهولة 
والفشل  النجاح  إمكان  فإن 

احلوت : املطلوب أن يكون لرئيس اجلمهورية موقف واضح من بعض القضايا

يتساوى«.
العربية  اململكة  موقف  وعن 
الطرح،  هذا  من  السعودية 
السفري  موقف  »إن  قال: 
أن  هو  لبنان  يف  السعودي 
بإجتاه  دفعا  تتبنى  ال  اململكة 
وأهمية  ضرورة  سوى  معني 
وهذا  الرئاسي  امللف  إجناز 
لكن  مجيعا  عليه  نتفق  ما 
التصريح نفسه مل يوح وكأن 
ترفض  أو  تتبنى  السعودية 
املبادرة ألنها تركت للبنانيني 

التوافق حوهلا«.
رجح  اإليراني  املوقف  وعن 

أن  من  تتخوف  »إيران  أن 
كمؤشر  التسوية  هذه  تأتي 
إنتهاء بشار األسد يف  لقرب 
النائب  ان  منطلق  من  سوريا 
اإلطمئنان  يعطي  قد  فرجنية 
للعلويني يف سوريا وقبوهلم 
املعادلة  من  األسد  خروج 
التعبري  عن  اإليراني  التحفظ 
عن هذا املوقف يأتي يف هذا 

اإلطار«.
وعن موقف اجلماعة اإلسالمية، 
من  ضمانات  ستطلب  هل 
ترشحه  على  فرجنية  الوزير 
والقوات  الكتائب  غرار  على 

النائب الحوت
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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)

رئيسا  أصبح  »إذا  أجاب:  ؟ 
للجمهورية سنرى ماذا سيكون 
القضايا  من  عدد  من  موقفه 
املطروحة. إن هذه الضمانات 
من  عدد  قرارات  يف  تؤثر 
أو  سلبا  السياسية  القوى 
املبادرة  هذه  جتاه  إجيابا 
فريق  يف  سيما  ال  املطروحة 
فريق  يف  منها  أكثر  آذار   8
»هذه  أن  مؤكدا  آذار«،   14
آذار   8 لصاحل  هي  التسوية 

أكثر منها لصاحل 14 آذار«.
»املطلوب  أن  على  وشدد 
أشخاص  تسوية  ليس  اليوم 
ومواقع بل املطلوب أن يكون 
موقف  اجلمهورية  لرئيس 
واضح لعدد من القضايا وأن 
يعرب فرجنية عن هذه املواقف 
حتى يطمئن اللبنانيون يف أن 
لصاحل  هي  التسوية  تكون 
لبنان وليس تسوية أشخاص 

ومواقع«.
أمس،  فرجنية  تصريح  وعن 
رأى أن »هذا التصريح حيمل 
عدم  مسؤولية  آذار   8 فريق 
من  أكثر  منذ  رئيس  إنتخاب 

سنة«.
السياسية  التسوية  عن  أما 
فقال: »إن ما طرح هو رئاسة 
آذار   8 ل  وهي  اجلمهورية 
 14 ل  هي  احلكومة  ورئاسة 

آذار، وهذا ال يعين تسوية ألن 
رئيس اجلمهورية له صالحيات 
تنفيذية وهي ليست متعادلة 
احلكومة  رئيس  مع صالحيات 
ألن صالحيات رئيس احلكومة 
وحكومة  جمتمعة  للحكومة  هي 
الوحدة الوطنية املطروحة منها 
ل 8 آذار أكثر منها ل 14 آذار 
هي  التسوية  أن  يعين  وهذا 

لصاحل 8 آذار«.
إنتخاب  انعكاس  إمكان  وعن 
فرجنية على التحالف بني حزب 
اهلل والعماد عون؟ أجاب: »ال 
شك يف أن اجلنرال عون يشعر 
أمامه  األخرية  الفرصة  أنها 
فاتت  وإذا  رئيسا  ليصبح 
سلبيا  سيكون  موقفه  فإن 
هذا  متاسك  على  وسينعكس 

الفريق بشكل أو بآخر«.
وعرب النائب احلوت عن موقف 
قانون  من  اإلسالمية  اجلماعة 
مع  »حنن  بالقول:  اإلنتخاب 
أي قانون يؤمن عدالة التمثيل 
والقانون النسيب باإلمجال على 
واحدة  دائرة  لبنان  مستوى 
الواقع  لكن  عدالة  األكثر  هو 
املوجود هو وجود فريق خارج 
إطار الدولة جيعل هذا القانون 
هنا  ومن  للتطبيق.  قابل  غري 
بني  املختلط  القانون  فكرة 
النسيب واألكثري هي مقبولة.
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الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
االول  امس  عصر  سالم  متام 
احلكومي،  السراي  اخلميس يف 
الوطين«  احلوار  »حزب  رئيس 
بعد  قال  الذي  خمزومي  فؤاد 
دولة  مع  »لقاؤنا  اللقاء: 
اطالق  على  لتهنئته  الرئيس 
سراح اجلنود األسرى وان شاء 
اهلل تكتمل الفرحة بتحرير باقي 
العسكريني يف القريب العاجل. 
لقد حبثنا مع دولته يف زيارتي 
اىل أوروبا خصوصا بعد األعمال 
االرهابية اليت حدثت يف فرنسا 
بلجيكا، ومما ال شك فيه  ويف 
أن الصورة عن لبنان وخصوصا 
رجل  بأنه  الرئيس  دولة  عن 
القادر  الدولة  ورجل  الساعة 
التناقضات  على  احملافظة  على 
املوجودة بشكل يسمح باستمرار 
نظرة  وهناك  الدولة،  عمل 
هناك  بأن  ترى  للبلد  خارجية 
قرارات  توقف  سياسية  أطرافا 
يتعلق  ما  احلكومة خصوصا يف 
واخلدماتي  املعيشي  بامللف 
والكهرباء والنفايات وغريها من 

امللفات«.
يف  اليوم  »حبثنا  أضاف: 
الذي نشهده  السياسي  احلراك 
النه  نؤيدها  اليت  واملبادرات 
رئيس  النتخاب  الوصول  جيب 
كان  مثن  بأي  للجمهورية 
اجياد  عملية  فقط  ليس  واألمر 
املتفق  التسووي  الشخص 
إعادة  اليوم  املطلوب  عليه، 

الدولة  مؤسسات  ودعم  هيكلة 
للجمهورية،  رئيس  بانتخاب 
األمور ستكون يف نهاية املطاف 
أسوأ مما نراه اآلن، ومتنياتنا اال 
يكون األمر فقط انتخاب رئيس 
للجمهورية الن ما نراه يف هذه 
هيكلة  إعادة  جيب  أنه  املرحلة 
الدولة، هناك الكثري من الكالم 
والتسويات  الصفقات  عن 
الشعب  يسأل  الشكل  وبهذا 
الشباب عن  اللبناني وخصوصا 
دورهم يف املرحلة املقبلة، هل 
أم  الستني  قانون  اىل  سنعود 
ستتم اعادة فرز ما مررنا به منذ 

العام 2005؟«.
أمام فرصة  اننا  وتابع: »أعتقد 
بعضنا  مع  تكاتفنا  إذا  مناسبة 
رئيس  انتخاب  ودعمنا  البعض 
تقوية  على  وعملنا  للجمهورية 
قانون  يأتي  ثم  اآلن  احلكومة 
مستقبلية،  مرحلة  يف  االنتخاب 
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»املستقبل«  كتلة  رئيس  أعلن 
أن  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
سليمان  النائب  دعم  »فكرة 
ولكن  جدية،  للرئاسة  فرجنية 
جيب أال نضع على لسان الرئيس 
هو  مما  أكثر  احلريري  سعد 
موجود حاليا، وهو تداول للفكرة 
فقط«، وقال: »اننا كلنا نشارك 
حاليا يف املشاورات سواء على 
على  أو  املستقبل  تيار  مستوى 
خالل  من  أو  آذار،   14 مستوى 
وبني  بيننا  اجلارية  احلوارات 

األفرقاء اآلخرين«.
حديث  يف  جاء  السنيورة  كالم 
»الراي«  صحيفة  معه  أجرته 
الكويتية يف الكويت، نشر امس 
سؤال  على  ردا  وقال  اجلمعة. 
عما اذا كان طرح احلريري اسم 
فرجنية للرئاسة جديا: »الرئيس 
عن  بعد  يعرب  مل  احلريري  سعد 
حوار  هناك  ولكن  املوقف،  هذا 
ومثة  الشأن،  هذا  يف  جيري 
الفرقاء  خمتلف  لدى  تداول 

اللبنانيني يف هذا الصدد«.
أضاف: »بعد 32 جلسة برملانية 
ما  للجمهورية،  رئيس  النتخاب 
األوىل،  زلنا وكأننا يف اجللسة 
فاملوقف ال يزال هو هو، وهناك 
إىل  يصار  أن  على  يصر  من 
للجمهورية  كرئيس  إنتخابه 
األساليب  ممارسة  ويرفض 
إنتخابه  فإما  الدميوقراطية، 
جلسة  يف  النصاب  يعطل  أو 

اإلنتخاب«.
وأشار اىل ان »هناك من يقف 
أيضا،  املرشح  هذا  جانب  إىل 
أو  بطريقة  منه  يستفيد  ألنه 
بأخرى بأنه يعطيه تغطية لوجوده 

ولسالحه واستمرار سالحه«.
وقال: »هذا السالح كان أساسا 
موجها جتاه إسرائيل وللدفاع عن 
فرتة  منذ  وجدنا  ولكننا  لبنان، 
موجها  أصبح  السالح  هذا  أن 
إىل غري الوجهة اليت جرى تقبلها 
يف البداية، وبات موجها للداخل 
اللبناني وجملموعة من اللبنانيني. 
ثم امتد هذا السالح ليدخل إىل 
احلرب  يف  ويشارك  سورية 
يستعمل  جائر  نظام  مع  الدائرة 
بعرق  مجعها  اليت  أسلحته 
إلبادة  العرب  وعرق  السوريني 
شعبه. وهلذا كله مل نتمكن من 

انتخاب رئيس للجمهورية«.
اجتاهكم  يربر  هذا  هل  سئل: 
اإلختالف يف  رغم  فرجنية  لدعم 

املواقف بني الطرفني؟
يف  خاص  وضع  »هناك  أجاب: 
لبنان. منصب رئيس اجلمهورية 
مجيع  عمل  يف  أساسيا  يعترب 
لكونه  الدستورية  املؤسسات 
رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن 
وبالتالي  الدستور،  ينص  كما 
تعطلت رئاسة اجلمهورية وتعطل 
الذي  للدور  نظرا  معها  الكثري 
يلعبه رئيس اجلمهورية يف عمل 
بدأت  كما  التشريعية،  السلطة 
يف  التنفيذية  السلطة  تتعطل 
جملس الوزراء بسبب الدور الذي 
يلعبه أيضا رئيس اجلمهورية يف 
األمر  هذا  وبدأ  الصدد.  هذا 
ينعكس على األوضاع السياسية 
واالقتصادية واإلجتماعية وغريها 
وال سيما انه ترافق مع ما جيري 
لبنان  وينعكس يف  سورية  يف 
الكبري  احلمل  من  يئن  الذي 
الالجئني  عدد  وصول  مع  عليه 
إىل ما يتعدى 40 يف املئة من 

السكان«.

السياق  يف  السنيورة  وقال 
املنطقة  »تطورات  نفسه: 
التدخل  مع  التوتر  حدة  وزيادة 
والشحن  سورية،  يف  الروسي 
املذهيب والطائفي الذي ميارس، 
من  اآلتي  االرهاب  عن  فضال 
تستدعي  كلها  االستبداد،  رحم 
التبصر  من  بكثري  النظر  منا 
واحلكمة إلجياد الوسائل والطرق 
عما جيري يف  ببلدنا  تنأى  اليت 

احمليط«.
من  يعاني  »لبنان  أضاف: 
اجلانب  من  التهديد  استمرار 
اإلسرائيلي، ومن جانب آخر من 
استمرار تدخالت إيران يف لبنان 
ويف املنطقة، وحنن نفتش عن 
الطريق الذي يؤدي إىل التقليل 
من اآلثار السلبية اليت ميكن أن 
تؤثر على الوضع اللبناني وعلى 
يف  الصمود  على  لبنان  قدرة 
جرت  ولذلك  املتغريات.  وجه 
حماولة فتح نافذة صغرية للبحث 
جيري  ما  وهو  معينة  بدائل  عن 
األمر  تنجم عن هذا  حاليا. وقد 

تطورات وقد ال تنجم«.
سيعود  احلريري  كان  وإذا 
لرتؤس احلكومة، قال السنيورة: 
حاليا  فيها  نبحث  اليت  »النقطة 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  هي 
وعندما ننتهي من هذه النقطة، 
مجيع اخلطوات تصبح ضمن عملية 
مسألة  ويف  وموجودة.  متالحقة 
الرتشيح، فمن حق سعد احلريري 
أن يرشح نفسه بالتأكيد، ولكن 
يف النهاية الذي يسمي احلريري 
جملس  هو  احلكومة  لتأليف 
النواب حبسب الدستور اللبناني، 
وذلك عندما تستقيل احلكومة أو 
انتخاب  بعد  مستقيلة  اعتبارها 

رئيس جديد«.
وعن اعتبار البعض أن مثة خالفا 
وبني  بينه  النظر  وجهات  يف 
احلريري يف بعض األحيان، قال: 
تربطنا  اليت  الوثيقة  »العالقة 
سويا ليست وليدة البارحة، بل 
جدا  وطويلة  عميقة  عالقة  هي 
واإلحرتام  الصداقة  على  ومبنية 
الشأن  يف  التحسس  وعلى 
ما  يف  الوثيق  والتعاون  العام 
الشائعات  تهزه  والذي ال  بيننا 
ال  اليت  املغرضة  والدعايات 
إثنان  هناك  يكون  أن  ترضى 
أن  حياولون  ولذلك  متفقان، 
لوجود  وخيرتعوها  أسبابا  جيدوا 

خالف«.
مل  انه  أقول  ان  »أريد  أضاف: 
خالف  هناك  يكون  ولن  يكن 
احلريري.  الرئيس  وبني  بيين 
وإن شاء اهلل تبقى هذه العالقة 
جدا  وثيقة  عرى  على  املبنية 
واحملبة  الصداقة  عالقات  من 
واالنتماء  الوطن  اىل  واالنتماء 
اىل نفس املدينة واإلنتماء اىل 
بالشهيد  يربطين  الذي  املاضي 

رفيق احلريري«.
»املستقبل«  لتيار  رؤيته  وعن 
يف وضعه احلالي وما مستقبله 
مير  اليت  التحديات  ضوء  يف 
سياسي  عمل  »كل  قال:  بها، 
يتعرض لتحديات، ولكن الثبات 
واإلميان واألمل هي اليت تشدنا 
له  يتعرض  حتد  أي  ختطي  إىل 
تيار  بأن  ثقة  على  وانا  لبنان، 
عمله  يف  سيستمر  املستقبل 
السياسي مبا فيه مصلحة لبنان 
أيضا.  العربي  انتمائه  ومصلحة 
تيار  أنه  املستقبل  تيار  أهمية 
وطين لبناني يؤمن بلبنان، وبأن 

اللبنانيني  جلميع  وطن  لبنان 
باالعتدال  ويؤمن  تفريق،  دون 
وبنظام دميوقراطي معتدل، وهو 
السياسية  اجملموعات  اكثر  من 
عابرة  تعترب  اليت  لبنان  يف 
للطوائف واملذاهب. وحنن أكرب 
كتلة نيابية يف الربملان، وتضم 
الطوائف  خمتلف  من  أعضاء 
واملذاهب، ونؤمن بإنتماء لبنان 
اليت جتمعنا  القيم  العربي وكل 
بروح  التزاما  األكثر  هي  سويا 
اتفاق  وبروح  اللبناني  الدستور 
األساس  هذا  وعلى  الطائف، 
تيار املستقبل مستمر يف عمله 
يف  لالستمرار  جهده  ويتابع 
اللبنانية  والقضايا  لبنان  خدمة 
على  حريص  وهو  والعربية 
أعتز  ولذلك  العربي،  انتمائه 
وحنن  التيار  هلذا  بإنتمائي 

مستمرون«.
يف  الوضع  تقيم  كيف  سئل: 
الروسي،  التدخل  بعد  سورية 
وما مستقبل التحالفات املرتبطة 
بامللف السوري، وهل ستتغري؟

دولة  ان  أتصور  »ال  أجاب: 
خالل االعوام اخلمسني املاضية 
تعرضت ملا تعرضت له سورية، 
هذه  أختصر  ان  وسأحاول 
يتعرض  اليت  االنسانية  الكارثة 
بأرقام،  السوري  الشعب  هلا 
فهناك اكثر من 300 الف قتيل 
العنف،  اىل  النظام  جلوء  نتيجة 
هو الذي كان بإمكانه يوم بدأت 
باحلكمة  يعاجلها  ان  القضية 
وإجراء  املتغريات  مع  والتأقلم 
جلأ  ولكنه  الالزمة  اإلصالحات 
وبالتالي  والشراسة  العنف  إىل 
الرقم  وهذا  هؤالء.  كل  سقط 
للضحايا يعين وجود 4 أضعاف 
أصيبوا  الذين  املعوقني  من 
نصف  من  اكثر  ان  عن  فضال 
الشعب السوري اصبح الجئا يف 
وطنه وخارجه، حيث تقدر األمم 
4 ماليني ومئيت  وجود  املتحدة 
منها  وحدة سكنية يف سورية، 
وحدة  الف  ومئيت  مليوني  حنو 

مدمرة حتى سبتمرب املاضي«.
يف  الوضع  »هذا  أضاف: 
الذي  العنف  عن  ناتج  سورية 
الذي  وهو  النظام  استعمله 
او  مباشر  بشكل  يستولد  كان 
غري مباشر التنظيمات اإلرهابية. 
كنا  فنحن  روسيا،  بشأن  أما 
الصداقة  على  حريصني  دائما 
ولكن  الروسي،  اجلانب  مع 
الروسي  اإلحتاد  بإمكان  كان 
بالشكل الصحيح اىل  ان يدخل 
سورية وهو الباب الذي يطمئن 
أنه سيصار إىل  السوريني اىل 
عليه يف  التوافق  ما مت  اعتماد 
حنو  التحول  وإحداث  جنيف 
نشهده  ما  أما  املدنية.  الدولة 
الطائرات  من  مزيد  فهو  اآلن 
املعارضة  تستهدف  اليت 

السورية وليس داعش«.
وختم: »الواقع ان هزمية داعش 
ال  ذلك  لكن  حتصل،  أن  جيب 
ميكن أن حيدث من خالل استرياد 
اىل  اخرى  متطرفة  مجاعات 
داعش  سيحارب  وما  سورية. 
هو االعتدال فقط، ولذلك حنن 
التوجه.  حباجة إىل تصحيح هذا 
وهناك إشكاالت عديدة متر بها 
اليت  العربية  والدول  سورية 
جهة  من  االستبداد  من  تعاني 
ومن اخلطر اإلسرائيلي من جهة 
التدخل  ثالثة  جهة  ومن  ثانية 

اإليراني يف املنطقة«.

السنيورة للراي الكويتية: طرح فرجنية للرئاسة جدي وعالقيت بالرئيس 
احلريري وثيقة ال تهزها الدعايات املغرضة

ليس  املطاف  نهاية  يف  لكن 
الراهن  بالظرف  امكانية  هناك 
يف  ينظر  بأن  الدولي  للمجتمع 
كيفية مساعدتنا والتعاطي مبلف 
الالجئني بأعدادهم الكبرية واليت 
وتركيبتنا  اقتصادنا  على  تؤثر 

االجتماعية«.
دولة  وضعنا  أننا  »كما  وختم: 
املؤمتر  أجواء  يف  الرئيس 
روما  يف  سيعقد  الذي  الكبري 
من  عشر  واحلادي  العاشر  يف 
كانون اجلاري، والذي سيتناول 
مرحلة ما بعد التسوية ومن خالل 
التسوية للتعاطي مبلف الالجئني 
املنطقة  يف  السوريني  وملف 

كلها«.
مراد

حزب  رئيس  سالم  واستقبل 
عبد  السابق  الوزير  االحتاد 
البحث  وتناول  مراد،  الرحيم 

التطورات العامة يف البالد. 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

يضرب  السويسري  القضاء 
يف  أمريكي،  وبإحياء  جمددًا، 
أروقة االحتاد الدولي لكرة القدم 
متوّرطني  ويعتقل  »فيفا«، 
غري  وعموالت  رشاوى  بعمليات 
مشروعة. وحجبت »غارة« شّنتها 
أمس  فجر  السويسرية  الشرطة 
االول يف زوريخ، مداوالت اللجنة 
التنفيذية لـ »فيفا« واجتماعاتها 
على مدى يومني للبحث يف رزمة 
إصالحات وإقرارها، قبل عرضها 
املقرر  العمومية  اجلمعية  على 
انعقادها يف 26 شباط )فرباير( 
عليها،  للمصادقة  املقبل، 
جديدًا  رئيسًا  ستنتخب  واليت 
بالتر،  جوزف  للسويسري  خلفًا 
»املرتّنح« بسبب زلزال الفضائح 
الذي هّز أركان االحتاد األغنى يف 
العامل، منذ أيار )مايو( املاضي.

اإلصالحات  إقرار  تزامن  إذًا، 
جديدة  اعتقاالت  موجة  وسط 
يف  بارزين  مسؤولني  طاولت 
خوان  الباراغواياني  هما  »فيفا« 
االحتاد  رئيس  نابوت  أخنل 
األمريكي اجلنوبي، واهلندوراسي 
ألفريدو هاويت الرئيس املوقت 

الحتاد الكونكاكاف. 
مسلسل  على  أشهر  ستة  فبعد 
أفضى  الذي  املدّوية  الفضائح 
اعتقلت  مسؤولني،  توقيف  إىل 
بطلب  السويسرية  السلطات 
 12 أيضًا  املتحدة  الواليات  من 
)مجيعهم  وسابقًا  حاليًا  مسؤواًل 
من منطقة كونكاكاف، أي أمريكا 
والبحر  والوسطى  الشمالية 
يف  اجلنوبية(  وأمريكا  الكارييب، 
نابوت  بينهم  الدولي  االحتاد 
وهاويت يف ارتداد جديد لألزمة. 

القضاء السويسري يضرب »فيفا« جمددًا

وقد رفضا أن يسّلما إىل الواليات 
زوريخ  شرطة  أن  علمًا  املتحدة، 
ما  حول  إفادتهما  إىل  استمعت 
واردة  اتهامات  من  إليهما  وّجه 
يف طلب اعتقاهلما الذي تقّدمت 
وأبرزها  املتحدة،  الواليات  به 
حقوق  لبيع  أموااًل  »قبضا  أنهما 
بيع  حبقوق  عالقة  هلا  تسويق 
يف  لدورات  التلفزيوني  النقل 
أمريكا الالتينية وتصفيات كأس 
تلقي  على  »وافقا  كما  العامل«، 

رشاوى مباليني الدوالرات«.
مصدر  أعلن  واشنطن،  ويف 
أن  القانون،  تنفيذ  أجهزة  يف 
ستكشف  األمريكية  السلطات 
عن أمساء 16 شخصًا من امُلدعى 
اتهام  الئحة  إطار  يف  عليهم 
جديدة ستصدر عن وزارة العدل 
اليت  الفساد  بفضيحة  وتتعّلق 

طاولت »فيفا«.
أنه  »فيفا«  أكد  املقابل،  يف 
مع  كامل  شكل  يف  يتعاون 
السلطات  جتريها  حتقيقات 

األمريكية والسويسرية.
أحوال  على  مطلعني  أن  الالفت 
»فيفا« تساءلوا أمس االول عن 
أمس  فجر  التوقيفات  توقيت 
حتديدًا،  سويسرا  يف  ومغزاها 
وهاويت  نابوت  أن  والحظوا 

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

قِدما من ميامي حيث مقر احتاد 
يوقفا  مل  فلماذا  الكونكاكاف، 
هناك قبل التوّجه إىل سويسرا؟ 
مشريين إىل أنهما كانا سيعودان 
إىل ميامي أيضًا )أمس االول(. 
وأوضحوا: »رمبا القصد من ذلك 
إحداث ضجة للحؤول دون إجراء 
وتنظيم  فيفا  داخل  اإلصالحات 

االنتخابات الرئاسية«.
يف املقابل، أكد االحتاد األمريكي 
االعتقاالت  أن  القدم،  لكرة 
اجلديدة لن تؤثر يف تنظيم بطولة 
كوبا أمريكا املقررة يف الواليات 

املتحدة عام 2016.
أقرتها  اليت  اإلصالحات  وتهدف 
إىل  »فيفا«  لـ  التنفيذية  اللجنة 
املنظمة  إىل  املصداقية  إعادة 
رئيسها  عليها  وأّكد  الدولية، 
عيسى  الكامريوني  بالوكالة 
فرانسوا  والسويسري  حياتو 
اإلصالحات  جلنة  رئيس  كارار 
»من أجل إحداث التغيري املناسب 

وفتح حقبة جديدة«.
واللجنة  اللجنة  عضو  واعترب 
الكوييت  »فيفا«  لـ  التنفيذية 
أن  الصباح،  الفهد  أمحد  الشيخ 
»بذلوا  امللف  بهذا  املكلفني 
من  مكننا  ومثمرًا  كبريًا  جهدًا 
إىل  تهدف  عامة  وضع تصورات 

واحملاسبة  الشفافية  من  مزيد 
واحلوكمة والفصل بني اإلدارات 
واللجان«. وزاد: »بدأت مسرية 
يف  فعليًا  اإلصالح  من  جديدة 
اليت  املتالحقة  األحداث  أعقاب 
القدم  كرة  أسرة  بها  مرت 

العاملية«.
اللجنة  أقرته  ما  أبرز  ومن 
التنفيذية حتديد سنوات واليات 
الرئيس واألعضاء بـ12 عامًا )3 
احلالي(،  النظام  حسب  واليات 
من  بداًل  فيفا  جملس  وإنشاء 
وضع  مهمته  التنفيذية،  اللجنة 
وسياسات  العامة  اإلسرتاتيجية 
األمانة  تتابع  أن  على  االحتاد، 
اإلجرائية  اخلطوات  العامة 

والتجارية املطلوبة للتنفيذ.
اجمللس  هذا  أعضاء  وتنتخب 
األعضاء يف مناطقهم  االحتادات 
اجلغرافية وفق القوانني االنتخابية 
تتوىّل  أن  على  »فيفا«،  لـ 
فحص  الدولي  االحتاد  من  جلنة 
النزاهة للمرشحني. ويتعنّي على 
امرأة  انتخاب  قاري  احتاد  كل 
على األقل يف اجمللس التنفيذي 

لالحتاد الدولي.
كما أوصت جلنة اإلصالحات برفع 
التنفيذي  اجمللس  أعضاء  عدد 
)من 24 إىل 36 عضوًا(، وتعزيز 
الشفافية بالكشف عن املكافآت 
اليت حيصل عليها رئيس وأعضاء 

اجمللس ونشر رواتبهم.
لو  ترى  األهم:  السؤال  ويبقى 
كأس  عقب  تنحيه  بالتر  أعلن 
العامل العام املاضي يف الربازيل، 
هل كانت ريح الفضائح عصفت 
بأركان »فيفا« ودحرجت رؤوسًا 
كبرية يف »املسلسل املشّوق«؟

اعتقلت األجهزة األمنية األردنية 
التيار  منظر  جنل  األربعاء  ليل 
عثمان،  حممود  عمر  السلفي 
بتهمة  قتادة«،  »أبو  بـ  امللقب 

حيازة مواد ممنوعة.
سنة(،   23( قتادة  اعتقال  ومت 
األردنية،  اجلامعة  يف  الطالب 
الكائن  ملنزله  ليلي  دهم  خالل 
عّمان،  يف  طرببور  منطقة  يف 
مقتنيات  مصادرة  خالهلا  متت 
حاسوب  جهاز  منها  به،  خاصة 
فيما  اتصاالت،  وأجهزة  حممول 
على  إحالته  مصادر  رجحت 
احملاكمة رمسيًا أمام حمكمة أمن 
الدولة يف حال صدور قرار من 

املدعي العام بذلك.
من  أكثر  بعد  االعتقال  ويأتي 
»أبو  حماكمة  انتهاء  على  عام 
قضيتنينْ  يف  وتربئته  قتادة« 
تتعلقان باإلرهاب استمرت لنحو 
األردني،  القضاء  أمام  عامني 
وذلك مبوجب اتفاق بني األردن 
تسليمه  إثره  على  مت  وبريطانيا 
إىل السلطات األردنية يف متوز 
عام 2013، فيما صدر  )يونيو( 
القرار بتربئته واإلفراج عنه يف 
24 أيلول )سبتمرب( عام 2014.

االول  أمس  »أبو قتادة«  وقال 
أثناء  مت  األكرب  جنله  اعتقال  إن 
مضيفًا  منزله،  يف  وجوده 
جمهولة.  جهة  إىل  أقتيد  أنه 
عقب  ُنفذ  االعتقال  أن  وأوضح 
يف  درس  تقديم  من  انتهائه 
املشاركني  من  لعدد  التفسري 
وفيما  العلم،  حلقات  إحدى  يف 
مضيفًا  بيته،  إىل  متوجهًا  كان 
املنزل  داهمت  أمنية  قوى  أن 
كامريات  وصادرت  وفتشته 
فيديو وجهاز الكومبيوتر اخلاص 

بولده.
ومل ُير »أبو قتادة« منذ اإلفراج 
مقابالت  أي  وتربئته،  عنه 
صحافية عن سنوات مالحقته أو 
األردني،  القضاء  أمام  حماكمته 
على  هجومه  عنه  عرف  فيما 
يف  مصادر  وتشري  »داعش«. 
التيار السلفي إىل وجود خالفات 
يف  التيار  قيادات  بني  داخلية 
من  املختلفة  املواقف  شأن 
خصوصًا  املختلفة،  التنظيمات 

»جبهة النصرة« و«داعش«.
أوضح  األخرى،  التفاصيل  ويف 
»أبو قتادة« أن ولده كان ُيسّجل 
الكامريات  على  التفسري  درس 
عودته  ولدى  حبوزته،  اليت 
اعتقل من منزله. وقال إنه لدى 
سؤال أفراد اجملموعة األمنية عن 
هويتهم وسبب االعتقال، أجابوا 
إنهم من جهاز أمن الدولة، وأن 
الئحة االعتقال ورد فيها حيازة 

قتادة مواد ممنوعة.
العلوم الشرعية  ويدرس قتادة 
الرمسية  األردنية  اجلامعة  يف 
التعليم  وزارة  رفضت  بعدما 
العالي معادلة ساعاته الدراسية 
يف ختصص اهلندسة الذي كان 
يدرسه خالل وجوده يف لندن مع 

والده.
األردنية  السلطات  أن  يذكر 
أفرجت عن منظر السلفية البارز 
امللقب  الربقاوي  عصام  أيضًا 
يف  املقدسي«  حممد  »أبي  بـ 
بعد  املاضي  )يونيو(  حزيران 
كما  حمكوميته،  مدة  انقضاء 
عبد  عن  عدلية  بكفالة  أفرجت 
حممد  »أبي  بـ  املعروف  شحادة 
مبنظر  يوصف  الذي  الطحاوي« 

التيار مشال اململكة.

جنل »أبو قتادة« يف قبضة األمن األردني

وزارة  عن  صادر  بيان  أفاد 
االول،  أمس  املغربية  الداخلية 
خلية  أفراد  مع  التحقيقات  بأن 
ومغربيًا،  تركَينينْ  تضم  إرهابية 
على خلفية تورطهم يف عمليات 
للمكاملات  وقرصنة  اختالس 
شركات  إلحدى  اهلاتفية 
أحد  أن  إىل  قادت  االتصاالت، 
لداعش،  املواليني  »الرتكَينينْ 
من  جزء  لتخصيص  خيطط  كان 
من  عليها  حصل  اليت  األموال 
هذه العمليات اإلجرامية، لتمويل 
على  اإلرهابي  التنظيم  أنشطة 
والعراقية  السورية  الساحتني 

وخارجهما«.
وكشف البيان أن املتهم الرتكي 
تسفري  عمليات  يف  ساهم 
غطاء  حتت  أوروبا  إىل  سوريني 

»اللجوء اإلنساني«. 
أن  املغربية  الداخلية  وذكرت 
داعش عّينه »مسؤواًل عن اللجنة 
الشرعية لكتيبة تابعة له يف ريف 

محاه يف سورية«.
رئيس  قال  متصل،  سياق  يف 
الوزراء اهلنغاري فيكتور أوربان 
بقرار  طعنًا  ستقدم  حكومته  إن 
إعادة  األوروبية  املفوضية 
توزيع آالف الالجئني بني الدول 
األوروبي.  االحتاد  يف  األعضاء 
وقال أوربان إن »نظام حصص 

يف  اإلرهاب  سينشر  الالجئني 
أوروبا كلها«.

التوتر  تصاعد  أخرى،  جهة  من 
على احلدود اليونانية - املقدونية 
مهاجر  مقتل  بعد  االول،  أمس 
بينما  الكهربائي،  بالتيار  صعقًا 
بني  صدامات  املنطقة  شهدت 

مهاجرين وعناصر الشرطة. 
الشرطة  باسم  ناطق  وقال 
إن  تانوس  بيرتوس  اليونانية 
املهاجر ُقتل بعدما صعد على منت 
عربة متوقفة حتت خطوط للتوتر 
العالي على بعد حواىل 300 مرت 
عن املنطقة الفاصلة. واستولت 
جمموعة من املغاربة هتفت »اهلل 
تعبريًا  القتيل  جثة  على  أكرب« 
باجتاه  به  وتقدمت  غضبها  عن 
الشرطة  هلم  وتصدت  احلدود، 
الغازات  مستخدمة  اليونانية 

املسيلة للدموع.
إيراني  مهاجر  مئة  حنو  زال  وما 
منع  على  أيام  منذ  حيتجون 
سكة  على  متجمعني  تقدمهم، 

حديد قرب املركز احلدودي.
اندلعت صباح  وكانت صدامات 
تبادل  وختللها  االول،  أمس 
من  جمموعة  بني  احلجارة  لرشق 
بعد  العبور  من  ُمِنعوا  املهاجرين 
اجلنسيات،  وفق  االنتقاء  عملية 
اليت تطبقها السلطات املقدونية، 

وجمموعة أخرى تضم الذين مُسح 
االحتاد  أراضي  إىل  باملرور  هلم 

األوروبي.
يف غضون ذلك، أنقذت البحرية 
مهاجر   1500 من  أكثر  االيطالية 
أمس االول، قبالة ليبيا بعد أن 
املراكب  عدد  يف  تراجع  ُسِجل 
اليت حتاول عبور البحر املتوسط 
األسابيع  خالل  أوروبا،  إىل 
السواحل  خفر  وفق  املاضية، 

اإليطاليني.
كانوا  الذين  املهاجرون  وُأنِقذ 
مكدسني يف 7 مراكب بعد تدخل 
اإليطالية  احلدود  حرس  سفن 
وسفن أخرى مشاِركة يف عملية 
»صوفيا« األوروبية ومركب تابع 

ملنظمة »أطباء بال حدود«.
الداخلية  إىل ذلك، قالت وزارة 
الباكستانية أن السلطات رفضت 
من  لوا  ُرحِّ مهاجرًا  لـ30  السماح 
يف  الطائرة  من  بالنزول  أثينا 
مطار إسالم آباد وذلك بعد أسبوع 
من حمادثات رفيعة املستوى مع 
نزاع حول  االوروبي حلل  االحتاد 

إعادة التوطني القسري.
أن  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
مل  »مرَحلون  هم  شخصًا  الـ30 
يتم التحقق من أمرهم« وصلوا 
من  قادمني  آباد  إسالم  إىل 

اليونان.

املغرب: خلية تهّرب إرهابيني إىل أوروبا حتت 
غطاء اللجوء
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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.

املشرتكة  القوات  واصلت 
واجليش  الشعبية  للمقاومة 
اليمنية  للشرعية  املوالي 
واملسنود بغطاء جوي ووحدات 
أمس  التحالف  دول  من  برية 
جبهات  يف  التقدم  االول، 
القتال ضد مسلحي احلوثيني 
للرئيس  املوالية  والقوات 
السابق علي صاحل يف حمافظة 
تعز، كما تقدمت يف حمافظة 
الشمالية  واألطراف  اجلوف 
مأرب  حملافظة  والغربية 

اجملاورة.
يف هذا الوقت اتسعت ردود 
الوزاري  التغيري  على  الفعل 
عبدربه  الرئيس  أقره  الذي 
منصور هادي، خاطفة األضواء 
واجليش  املقاومة  تقدم  من 
التحالف  قوات  من  مبساندة 
واجلوف،  تعز  جبهيت  يف 
احلكومة  يف  مصدر  من  وعل 
الكشف  عدم  )فضل  اليمنية 
عن هويته( أن نائب الرئيس 
ورئيس الوزراء خالد حباح قد 
يتقدم باستقالته اعرتاضًا على 
التعديالت الوزارية اليت أجراها 
هادي، واليت اعتربت أوساط 
أنها  حباح  من  مقربة  حكومية 

خمالفة للدستور.

أفادت  ذلك،  غضون  يف 
يف  وشهود  حملية  مصادر 
بأن  اجلنوبية  أبني  حمافظة 
تنظيم  من  املسلحني  عشرات 
أمس  سيطروا  »القاعدة« 
على  مقاومة  دون  من  االول 
مركز مديرية »باتيس« وذلك 
مدينة  على  سيطرتهم  بعد 
ومدينة  أبني(  )عاصمة  زجنبار 
مدن  كربيات  ثانية  جعار 

احملافظة.
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
أن  أمس،  جعار  يف  مقيمني 
انسحبوا  التنظيم  مسلحي 
أنفسهم  جتميع  وأعادوا  منها 
على  قديم  ذخرية  مصنع  عند 
وعادت  كيلومرتًا   30-25 بعد 
ولكن  السيطرة  اىل  الشرطة 
بلدة  يف  زالوا  ما  املسلحني 

زجنبار.
يف  »داعش«  تنظيم  وكان 
أول  بث  حضرموت  حمافظة 
له  حسابات  على  أمس  من 
صورًا  »تويرت«،  موقع  على 
لعملية إعدامه ضابطي أمن من 
الشرعية،  للحكومة  املوالني 
مصادر  كشفت  حني  يف 
حملية أنهما ينحدران من قبيلة 

العوالق يف شبوة.

ويف سياق اخلالف بني هادي 
وحباح، ذكرت مصادر حكومية 
إىل  زيارته  قطع  حباح  أن 
الرياض  إىل  وعاد  باريس 
مع  اجتماعات  لعقد  أمس 
رؤساء األحزاب املوجودين يف 

الرياض.
الرئيس  بني  األزمة  وتفجرت 
ونائبه يف أعقاب إقالة وزيري 
اللواء  واخلارجية  الداخلية 
ورياض  احلذيفي  حممد  عبده 
ياسني، وعني مكانهما حسني 

عرب وعبدامللك املخاليف.

اعرتاض  وجود  املصدر  وأّكد 
احلكومة  أوساط  يف  كبري 
واألحزاب على التعديالت اليت 
مشلت دخول أربعة وزراء جدد، 
الوزراء،  نائبان لرئيس  منهم 
هذه  أن  على  اتفاق  وهناك 
للدستور  خمالفة  التعديالت 
ومبادئ املبادرة اخلليجية اليت 
تنص على أن أي قرار يتعلق 
باحلكومة، أو أي خالف حيدث 
بني  بالتوافق  يعاجل  أن  جيب 

الرئيس ورئيس احلكومة.
الدستور  إن  املصدر  وقال 

أي  أن  على  ينص  اليمين 
على  بناًء  يتم  وزاري  تعديل 
اقرتاح يتقدم به رئيس الوزراء 
إىل رئيس اجلمهورية، مؤكدًا 
أن اجتماع األحزاب اليمنية مع 
الرياض  يف  الوزراء  رئيس 
مما  حازم  موقف  الختاذ  جاء 
اختاذ  يف  »التفرد  بـ  وصف 
املصدر:  وأضاف  القرار«. 
أحدثه  الذي  االنقسام  »إن 
بالتشكيل  هادي  الرئيس 
يف  يصب  األخري  الوزاري 
وأنصار  احلوثيني  مصلحة 

الرئيس السابق«.
كل  أدى  عدن،  مدينة  ويف 
من نائب رئيس الوزراء وزير 
اخلدمة املدنية عبد العزيز جباري 
قباطي  حممد  اإلعالم  ووزير 
املعينان حديثًا ضمن التعديل 
القانونية  اليمني  احلكومي، 
اجمللس  انتخاب  مع  بالتزامن 
يف  احمللية(  )السلطة  احمللي 

عدن نائبًا للمحافظ.
ميدانيًا، ذكرت مصادر حملية 
يف حمافظة اجلوف، بدء املعركة 
»اللبنات«  معسكر  الستعادة 
وقوات  احلوثيون  حيتّله  الذي 
أحد  »اللبنات«  ويعد  صاحل. 
احملافظة.  معسكرات  أكرب 

واملقاومة  اجليش  وتقّدم 
عرب  املعسكر  صوب  الشعبية 
لواء  يقودها  جنوبية  جبهة 
احلسم، وأخرى شرقية يقودها 

لواء النصر.
وأفادت مصادر املقاومة بأن 
مخسة حوثيني قتلوا وأسر ثالثة 
املقاومة  هجوم  خالل  آخرون 
اجلماعة  ملسلحي  موقع  على 
وسط«  »وادي  منطقة  يف 

مشال معسكر اللبنات.
املقاومة  يف  مصادر  وأكدت 
التحالف  طريان  أن  بتعز 
استهدف أمس مواقع عسكرية 
مديرية  يف  للميلشيات  تابعة 
من  الطريان  ومتكن  حيفان. 
للميليشيا  اجتماع  استهداف 
شرقي  احليوان  حديقة  يف 
فيه  تشارك  كانت  املدينة 
احلوثيني وقوات  قيادات من 
أبوعلي  امللقب  بينهم  صاحل، 

احلاكم.
القوات  متكنت  ذلك،  إىل 
من  االول  أمس  السعودية 
تدمري قواعد لقذائف الكاتيوشا 
باجتاه  تقصف  كانت  ومدرعة 
احلدود فأصابت مقيمًا مصريًا 
مسلحًا   35 قتل  من  ومتكنت 

حاولوا االعتداء على احلدود.

عبد ربو منصور هادي

اتـهامات لـهادي بـخرق الدسـتور
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سدني

Master License No: 409566317

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

يف  للموظفني  السماح  جيري 
مركز بورينا للعناية باحليوانات 
االليفة Petcare جبلب حيواناتهم 
إىل املكتب ويقولون ان ذلك 
مستويات  تقليل  يف  يساعد 
االتصال  وحيسن  اإلجهاد 

والتواصل.
يكفي  الكلب  نباح  فصوت 
بيئة  يف  التوتر  حدة  لتخفيف 

املكتب الضاغطة جدا.
ففي مكتب مركز بورينا للعناية 
باحليوانات االليفة يف سيدني، 
الذين جيلبون  املوظفون  يقول 
مكان  اىل  االليفة  حيواناتهم 
العمل انها تساعد على خفض 

مستويات التوتر والضغوط.
 )Nestle( وقد حصص بناء نستله
الذي يضم مكتب بورينا أيضا 
واجلمعة  األربعاء  يومي  وقتا 
ملساعدة العمال على االسرتخاء 

وتوازن أعباء العمل.
أعمال  مدير  ماير،  الل  وقال 
للعناية  أسرتاليا  بورينا 
جلب  ان  االليفة  باحليونات 
احليوانات األليفة إىل العمل هو 

جزء من نظام عمل الشركة.
من  العديد  »هناك  واضاف 
الفوائد الصحية المتالك حيوان 
أليف. وحنن نعلم أن احليوانات 
تقليل  على  تساعد  األليفة 
املساعدة  خالل  من  اإلجهاد 
كما  الدم،  ضغط  خفض  على 
االسرتخاء  على  الناس  تساعد 
لدى  االطفال   حصانة  ورفع 

منوهم«.
ببحث  بورينا  وتستشهد شركة 

احليوانات األليفة يف املكتب تساعد يف ختيف التوتر يف مكان العمل

بن سميث مع الكلبة سادي يف املكتب
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للكومنولث  فرجينيا  جلامعة 
نشر  يف اجمللة الدولية إلدارة 
يف  العمل  أماكن  يف  الصحة 
عام 2012 ووجد ان املوظفني 
الذين رافقهم كلب يف العمل 
مدار  على  أقل  بتوتر  شعروا 

اليوم.
احليوانات  وجود  شجع  وقد 
أيضا  العمل  مكان  األليفة يف 
املوظفني للتفاعل مع اآلخرين.

ومكتب بورينا هو جزء من جممع 
أكرب متلكه نستله اليت ختصص 
يف  االليفة  للحيوانات  أياما 

العمل.
العمال  شاهد  انه  ماير  وقال 
مبجرد  باالسرتخاء  يشعرون 
اقرتاب احليوانات األليفة منهم 

يف املكتب.
نكون يف  »احيانا  يقول  وتابع 
األخرى  األقسام  مع  لقاءات 
أن  احملادثات  كادت  حيث 
يدخل  وحاملا  ساخنة.  تصبح 
اجلو  يصبح  قطة،  أو  كلب 
خمتلفا متاما. يف الواقع تتغري 

بعض األحاديث.«
أيضا  نستله  خصصت  وقد 
مكتبها  يف  العافية«  »أربعاء 

.Rhodes الرئيسي يف رودس
على  العافية  برنامج  ويركز 
والعقلية  البدنية  الصحة 

واملالية للموظفني.
الشركة  باسم  متحدثة  وقالت 
»لدينا جمموعة من الربامج متّكن 
واخلروج  الدخول  من  الناس 
ومتكنهم من االسرتخاء العميق 

والتأمل« .

أيضا  »لدينا  تقول  وتابعت 
التعليمية  الدورات  بعض 
أو  املالية  الصحة  لفحص 
وهذه  التقاعد..  ملناقشة 
للموظفني  فرصة  هي  الربامج 
ببساطة  أو  املياه  الختبار 
االنضمام اىل مناطق او جماالت 

العافية اليت تهمهم.«
أنها  املوظفات  أحدى  وقالت 
العميق  االسرتخاء  يف  تشارك 

أيام األربعاء.
واستطردت تقول »حتى عندما 
بشكل  ضاغطا  اليوم  يكون 
هذا  أجعل  فدائما  يصدق  ال 
حيث  أولوية،  )االسرتخاء( 
دقيقة   40 ملدة  متاما  اسرتخي 

إلعادة شحن البطاريات«.
واعلنت ان »جلسات االسرتخاء 
ملدة 40 دقيقة ال جتعلين فقط 
خلف  شبابي  بتجديد  أشعر 
حقا متتد  الفوائد  ولكن  مكتيب 

حتى لدى وصولي اىل منزل.
شخري   امسع  »أحيانا  وقالت 
جلسات  بعض  يف  الشخص 
ذلك  أحب  وأنا  االسرتخاء، 
مرتاحون  أنهم  ... فهذا يعين 

بالكامل«.
شركة  باسم  متحدثة  وقالت 
اراء  استطالع  جرى  انه  نستله 
أثاروا خماوف  الذين  املوظفني 
من  يكفي  ما  وجود  عدم  حول 
الوقت للرتكيز على األولويات. 
وردا على ذلك، طرحت الشركة 
أيضا فرتة خالية من االجتماعات 
من الساعة الـ 9  صباحا حتى 

الواحدة ظهرا كل يوم مجعة.

تقول  املتحدثة  واضافت 
)ال  مغلق  الوقت  »هذا  ان 
فيه( على  اعمال  او  اجتماعات 

روزنامة كل فرد«.

إىل عناية إضافية، أو ببساطة 
أو  للتخطيط  مساحة  جملرد 
كيفية  املستقبل.  التفكري يف 
استخدام الوقت مرتوك هلم«. 

الوقت  هذا  أن  وجدنا  »لقد 
واملقاطعة  التدخل  من  اخلالي 
يعطي الناس مرة أخرى متنفسا 
للرتكيز على املهام اليت حتتاج 

ميغان بيرتسون مع سكرابي يف املكتب
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العمال يضيقون اخلناق على تورنبول على خلفية مال برو
ازداد أمل حزب العمال بتحقيق 
برو  مال  على  سياسي  نصر 
قضية  لدوره يف   )Mal Brough(
اخفاق  مع  اشيب  جيمس 
رئيسية  حكومية  شخصيات 
الوزير احملاصر  الدفاع عن  يف 
الربملان  بتضليل  ُأتهم  الذي 

يوم االربعاء.
هجوما  املعارضة  شنت   فقد 
وقالوا  تورنبول  مالكومل  على  
ان »حكمه وحشي« يف تعيني 
وزير  حقيبة  يف  برو  السيد 
استمرار  رغم  للدولة،  خاص 
الفيدرالية  الشرطة  حتقيقات 

حول تورطه.
واحدا  برو  السيد  وكان 
تورنبول  السيد  داعمي  من 
إىل  ترقيته  وتعترب  الرئيسيني 
مبثابة  واسع  نطاق  على  وزارة 
يف  ملصلحته،  للتآمر  مكافأة 
تورنبول  بني  الزعامة  صراع 

وأبوت.
من  متواصل  هجوم  وحتت 
حول  الربملان  يف  املعارضة 
تورطه يف قضية جيمس اشيب، 
استخدم السيد برو وقت األسئة 
برنامج 60  الثالثاء التهام  يوم 
دقيقة )Minutes 60( الذي تقدمه 
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التاسعة  التلفزيونية  الشبكة 
اعرتف  ملقابلة  انتقائي  بتحرير 
املوظف  من  طلب  أنه  فيها 
السياسي السابق جيمس أشيب 
عمل نسخ من مذكرات رئيسه 

بيرت سليرب آنذاك.
رئيس  سليرب  السيد  وكان 
الربملان يف ذلك الوقت ونائب 
ذهب  الذي  فيشر،  مقعد 
لصاحل السيد برو الذي انتزعه 
انتخابات  السيد سليرب يف  من 

.2013
للربملان:  برو  السيد  وقال 

يف  باملقابلة  يتعلق  »فيما 
ما  فان  دقيقة،   60 برنامج 
كامل  ليس  اهلواء  على  ُعرض 

املقابلة«
اىل  دقيقة   60 برنامج  وعمد 
عرض الفيديو بالكامل لألسئلة 
واإلجابة حيث أظهر ان التحرير 
الوحيد الذي جرى اقتطاعه من 
 ums« املقابلة مع ليز هايز هو

.»and ahs

اشيب  جيمس  طلبت  »هل   *
يوميات  من  نسخ   ،um لعمل، 

بيرت سليرب لك؟«

السيد برو يرد »نعم فعلت«.
*«ملاذا فعلت ذلك؟«

سليرب  بيرت  أن  اعتقد  »ألنين 
انه  اعتقدت  جرمية.  ارتكب 
احتال على الكومنولث واحملاكم 
أن  اآلن  أثبتت  احملاكم   ...

األمر كذلك«.
هجومه  العمال  حزب  وجدد 
استأنف  عندما  األربعاء  صباح 
الربملان جلساته، متهما السيد 

برو بتضليل الربملان.
فرض  العمال   حزب  وحاول 
تورنبول  السيد  على  رقابة 
لفشله يف اقالة السيد برو أو 

الوزير مال برو اىل اليمني
كريستوفر باين )اىل اليمني( لم يحاول الدفاع عن برو

الوقوف جانبا.
عاد  قد  تورنبول  السيد  وكان 
اىل كانبريا يف وقت مبكر من 
صباح يوم االربعاء بعد حضور 

حمادثات املناخ يف باريس.
ودعا املدعي العام للظل مارك 
دريفوس جملس النواب لتأنيب 
الذي مل يكن  السيد تورنبول، 
ذلك  يف  الغرفة  يف  حاضرا 
الوحشي  »احلكم  لـ  الوقت، 
عن  مسؤوال  عضوا  تعيينه  يف 
سالمة احلكومة، وفـشل بالكامل 
القيادة  إظهار  يف  واملطلق 
وطرد أو حتى الوقوف جانبا يف 

قضية وزير خاص للدولة«.
حياول  مل  معربة،   خطوة  يف 
جملس  يف   احلكومة  زعيم 
النواب كريستوفر باين، الدفاع 
ذلك   وبدال من  برو  السيد  عن 
على  الطريق  قطع  وببساطة 
األرقام  واستخدم  النقاش 

هلزمية االقرتاح.
يستبعد  مل  سابق،  وقت  ويف 
حزب  يف  املخضرم  النائب 
السابق  العام  واملدعي  االحرار 
تنحية  فكرة  رادوك  فيليب 

السيد برو جانبا.
لراديو  رادوك  السيد  وصرح 
مسعت  »لقد  قائال   ABC
تفسريات من شأنها أن تكون 
نرى  دعونا  ولكن  لي  كافية 

كيف سيكشف عنها«. 
 60 برنامج  مع  املقابلة  وبعد 
طلب   ،2014 عام  يف  دقيقة 
الشرطة  العمال فورا من  حزب 
التحقيق  االسرتالية  الفيدرالية 
السيد  سلوك  كان  إذا  ما  يف 
اجلرائم  قانون  انتهك  قد  برو 

اجلنائية.
وقد داهمت الشرطة الفيدرالية 
املاضي،  الشهر  االسرتالية، 
والسيد  برو  السيد  منزلي 
بتحقيقاتها  يتعلق  فيما  اشيب 
متجدد  هجوم  اىل  ادت  اليت 
املعارضة  من  ومتواصل 

الفيدرالية يف الربملان.
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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

تستحق هذه الرواية أن تروى. بكل حساسياتها وحمّرماتها واألسرار 
...

األيام يف بريوت،  إن ما جيري هذه  يقول سياسي عتيق دقيق، 
على  املاضي،  أيلول  من  األخري  الثلث  األوىل يف  بذوره  انطلقت 
األقل. ال بل يذهب أبعد، ليحدد املكان والزمان اللذين بدأت فيهما 
احلبكة، وليجزم أنه كان حاضرًا شاهدًا. يقول: ولدت الفكرة يوم 
من  هضبة  على  الكبري،  الكسرواني  املسرح  ذلك  أيلول، يف   20

جونيه املا همها من هدير البحر.
كان هناك جتمع لنحو سبعة آالف شاب وشابة على األقل. كلهم 
وجيل  الربيع  عمر  من  وكلهم  الساحقة.  غالبيتهم  أو  مسيحيون، 
التواصل االجتماعي وليربالية العصر وحريات ما بعد احلرية. كانوا 
دخل  األثناء،  هذه  يف  زعيمهم.  ينتظرون  مقاعدهم  يف  يضّجون 
القاعة شخص من غري أهلها. ال حيكي لغتهم وال يفهمون كالمه. 
حتى امسه غري معروف من معظمهم. لكن صفته حيفظونها غيبًا. 
فكانت املفاجأة: آالف وقفوا مصفقني هاتفني. مطواًل ظلوا حييونه، 
حتى أخذ مقعده وانتظر بداية االحتفال. كان ذلك يوم أقام التيار 
الضيف  أما  رئاسته.  باسيل  جربان  تسلم  احتفال  احلر  الوطين 

املقصود فلم يكن إال السفري اإليراني يف بريوت.
الكرام.  مرور  مير  مل  املشهد  ذلك  أن  الشاهد  السياسي  يروي 
رصدته كل السفارات العربية والغربية. وكتبته كل تقارير احلقائب 
الدبلوماسية. آالف الشباب املسيحيني، حيتفون مبمثل طهران، يف 
قلب جونيه، ويف خضم املعركة الدائرة يف املنطقة والعامل، بني 
حمورين كبريين يشطرانه شطرًا... بعد ثالثة أسابيع، تكرر املشهد. 
كان ذلك يوم 11 تشرين األول. عشرات اآلالف هذه املرة. من 
البيئة نفسها. نزلوا يف قلب جبل لبنان. ال بل يف عاصمته وعاصمة 
تارخيه ورئاسته. حيملون صور زعيمهم ورايات تيارهم وعيونًا المعة 
وطروحات كربى... وحيملون معها صورًا لرئيس دولة بعيدة عنهم 
يف اجلغرافيا والتاريخ، امسه بوتني. يف الواقعتني، جيزم السياسي 
الغرف السوداء حمصلة واحدة: ميشال عون ليس  نفسه، سجلت 
رجاًل عابرًا. مشروعه ليس مرحلة زائلة. لقد غرّي وجه بيئته. لقد 
أعاد رسم وجدانها وهويات شبابها وانتماءات أجياهلا اآلتية. صاروا 
غربتهم  من  عادوا  األرض.  أبناء  صاروا  الشرق.  صوب  كلهم 
والتغرب. مل يعودوا مشروع حقيبة طائرة وال جواز سفر وال استالبًا 
رديفًا اسرتاتيجيًا ملقاومة على  البحر. صاروا  غربيًا وال وهمًا يف 
امتداد املنطقة. من رميش إىل اخلابور، ومن شدرا إىل كفربرعم. 
التزامهم  عدم  ونزعوا  قلقهم  وخلعوا  خوفهم  تركوا  أنهم  واألهم، 

وصاروا كلهم مقاومة.
ليس تفصياًل هذا املشهد، يؤكد السياسي نفسه. أحد الدبلوماسيني 
احلاضرين قال له مذهواًل: ماذا تفعلون؟ أنتم تتالعبون خبطوط محر. 
أنتم تزّجون أنفسكم يف مأزق انتحار. عليكم أن تدركوا أن االنتصار 
يف املنطقة، ويف سوريا، ويف لبنان أيضًا، لن يكون إال لفريقنا. 
هكذا  عن  العاملية  السوداء  الغرف  تسكت  ال  الثمن!  وستدفعون 
انقالب. فبدأ التحضري للضربة. وعنوانها األول بسيط: جعل ميشال 
عون يف موقع التناقض مع حسن نصراهلل. وضع هؤالء املسيحيني 

بالذات، يف موضع الصدمة والطعنة والصفقة، أيًا كان الثمن...
يقول  ومكملة.  متّممة  وقائع  آخر،  سياسي  يروي  آخر،  مكان  من 
وهو العارف، أن ماكينة أمريكية ناشطة يف عمل »اللوبي« حتركت 
صوته  السياسي  خيفض  عون.  ميشال  ضد  أسابيع  منذ  بفاعلية 
ونيف  سنة  قبل  حاولت  اليت  نفسها  املاكينة  بأنها  يهمس،  وهو 
استدراج الكنائس اللبنانية إىل فخ صهيوني يف واشنطن. يومها 
محل أحبار الكنائس كافة، ومعهم تغطية فاتيكانية مدفوعة الكلفة 
ومرفوعتها، إىل لقاء قيل هلم فيه: إما أن تكونوا أصدقاء السرائيل 
حتى  أو  اضطهادكم  أو  مبعاناتكم  نهتم  فلن  وإما  املنطقة،  يف 
ورفعوا صوتهم  املنطق  هذا  األحبار  بعض  رفض  وحني  إبادتكم. 
ضده، خرجت املاكينة املنظمة يف اليوم التالي ببيان رمسي تقول 
فيه ما مفاده ان املعرتضني على الكالم الصهيوني هم قلة غري 
ممثلة وال يعربون عن رأي أكثرية املشاركني! يقفل السياسي اآلخر 
استعادته ألحداث ذلك الكمني، قبل أن يكشف أن املاكينة نفسها 
حتركت قبل مدة. بإمكاناتها الضخمة وقدراتها اهلائلة. من واشنطن 
إىل روما وباريس. عصفت أفكارًا وطبخت طروحات ونسجت وحبكت 
أما  أركانها...  بعض  عن  نقل  جدًا  كبريًا  كالمًا  أن  حتى  وجّنرت. 
ناسه.  وجدان  ضرب  عون.  ميشال  ضرب  هو:  هو  فكان  اهلدف 
جعلهم حيسون أنهم غدروا وخذلوا. حتى يقلعوا إىل األبد عن رفع 

تلك الصورة أو االحتفاء بذاك الضيف.
و«الطائفية«  والفئوية  والداخلية  اإلقليمية  احلسابات  هي  كثرية 
آخر حسابات  حتى  واملصاحلية...  واملالية  والشخصية  والطوائفية 
املواقع واألدوار. لكن بينها، أو قبلها، حساب أساس: أن تفصل 
الرزمة  يف  التقطيع  سكني  بعدها  لتنطلق  الضاحية.  عن  الرابية 

العريضة احلاملة عنوان أرضها والكرامة.
هل تنجح لعبة الدومينو اجلديدة واجلدية؟ يسارع السياسي األول 
إىل اجلزم بالنفي. قطعًا سيفشلون. فهم خمطئون جدًا يف عنوان 
ميشال عون. وخمطئون قطعًا يف عنوان حسن نصراهلل. وخمطئون 
طبعًا يف عنوان سليمان فرجنيه. وخمطئون جذريًا يف وحدة هؤالء!

قد تكون الرواية كلها من نسج خيال السياسيني. أو من نوع نظرية 
املؤامرة. لكنها تستحق أن تروى.

قصة املؤامرة... أو نظريتها
جان عزيز

صمت عميق خيّيم على الرابية. ينقل زّوارها عن العماد ميشال 
أن من  الذي يعتقد كثريون  الرجل  ُيعرف عن  عون هدوءًا مل 
أن  الرابية  من  قريبة  مصادر  تنقل  استثارته.  األمور  أسهل 
النائب  أن  بدليل  ما،  إعالن موقف  ال تطور مستجدًا يستدعي 
سليمان فرجنية نفسه كّرر، بعد جلسة احلوار األخرية، أن العماد 

عون »ال يزال مرشح فريق 8 آذار«.
أساسيني:  أمرين  من  ينبع  زغل،  على  كان  وإن  عون،  هدوء 
البعض،  ثقة مطلقة مبوقف حزب اهلل اىل جانبه رغم هواجس 
ويقني بأن شراكة املسيحيني يف النظام باتت أمرًا واقعًا ال 
الشراكة،  جتاوزه.  ــــ  املسيحيني  بعض  وال  ــــ  اآلخرين  ميكن 
بالنسبة اىل املسيحيني، باتت أشبه ما يكون بسالح املقاومة، 
جلهة كونها مسّلمة ال ميكن أحدًا جتاهلها. ولعل واحدة من أبرز 
خالصات ترشيح احلريري لفرجنية، واليت ُينسب فيها الفضل 
اىل عون نفسه، هي أنه مل يعد يف إمكان أحد جتاوز الرئيس 
القوي وذي احليثية التمثيلية. »خط االنتاج« لرؤساء من طراز 

ميشال سليمان توقف!
بعيدًا عن لقب »الفخامة«، تعترب الرابية »املعركة« احلالية واحدة 
من جوالت حربها الستعادة احلقوق الدستورية للمسيحيني يف 
لعبة الشراكة. عناوين هذه املعركة: »ال رئاسة من دون قانون 
انتخاب يلحظ احلقوق املسيحية«، و«ال رئاسة من دون رزمة 
متكاملة تعيد انتاج الدور املسيحي يف النظام«، و«ال رئاسة 
مع قانون الستني« الذي سيعيد احلريري مع أكثر من 40 نائبًا 
مسيحيًا يرفعون الراية الزرقاء. وهنا مربط الفرس. فالعرض 
األزمة  خّط  على  الروسي  الدخول  بعد  جاء  »املفخخ«  احلريري 
موسكو  التزام  اىل  وأّشر  امليدان،  قلب جمريات  مبا  السورية 
التوصل اىل  بّشار األسد. هنا ولدت فكرة  بالرئيس  الواضح 
اتفاق رئاسي يتضّمن »احلد األدنى« من اخلسائر إلبعاد »احلد 
األقصى من اخلطر االسرتاتيجي«. وهنا، ُوجد من نّظر لرتشيح 
 8 لـ  والئه  على  مآخذ  وال  النظام  على  انقالبيًا  ليس  فرجنية: 
آذار. وهنا، أيضًا، جرى التغاضي عن العالقة اللصيقة للزعيم 
إعادة  وأخريًا،  أواًل  فاهلدف،  واملقاومة.  سوريا  مع  الشمالي 
لن  الوصاية.  زمن  يف  كما  الطائف  اتفاق  تطبيق  استنساخ 
أن  النسبية،  يعتمد  انتخابي  قانون  أي  يف  احلريري،  يتحّمل 
يقامسه أحد »تركة« تياره، كما لن يتحّمل النائب وليد جنبالط 
أن يتحّول أقلية يف جبل لبنان بعدما كانت قوانني االنتخابات 
ُتفّصل على مقاسه. إذًا، »قانون الستني« هو بيت القصيد، 
وهو ما كان زعيم املستقبل واضحًا جدًا يف شأنه أثناء لقائه 
»عصافري«  هناك  »العصفور«،  هذا  وإىل  املردة.  زعيم  مع 
أخرى على شجرة 8 آذار: تفجري خالف داخلي بني مكّونات هذا 

الءات الرابية والعرض احلريري »املفخخ«

الشراكة أمر واقع... كسالح املقاومة
وفيق قانصوه

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

تعترب الرابية 
»املعركة« الحالية 

واحدة من 
جوالت حربها 

الستعادة حقوق 
املسيحيني

الفريق، ودّق إسفني بني حزب 
اهلل ـــ الذي ال ميكن إال أن يرى 
ــــ  له  ترشيح فرجنية نصرًا  يف 

. وحليفيه املسيحينينَ
اهلجمة:  الفريق  هذا  استوعب 
سارع احلزب الذي يعترب فرجنية 
»شريكًا رئيسيًا وأساسيًا يف 8 
ثبات  اىل  الرابية  لطمأنة  آذار« 
مرشحًا  جلنراهلا  الداعم  موقفه 
نفسه  فرجنية  للرئاسة.  أوحد 

ساهم يف هذا االستيعاب عندما كّرر بأن عون هو املرشح األول 
لـ 8 آذار.

منرب  على  من  »ُينرفز«  ومل  كعادته،  »ُيستثر«  فلم  عون  أما 
الرابية كما كان متوقعًا رغم حماوالت البعض التشكيك. ورمبا 
هذا بالضبط ما دفع بالفريق اآلخر اىل التلويح بالرتشيح العلين 
عله يستجّر رد فعل عونيًا يفّجر اخلالف. استنهضت الرابية أهل 
»إعالن النوايا«، شّدت العصب ورفعت شعار »حقوق الشراكة 
املسيحية«. تهّيب حزب الكتائب املوقف بعدما استمرأ »اللعبة« 
»فرصته  بأوان  اجلميل  سامي  أقنع  جنبالط  إن  قيل  بداية. 
التارخيية«: يعيد مع فرجنية لعب الدور الذي لعبه جّده املؤسس 
مع الرئيس فؤاد شهاب. يتلّهى فرجنية جبعجع، ويرث هو عون 
سنوات.  ست  بعد  الرئاسي  احلصاد  وينتظر  لبنان،  جبل  يف 
الرتدد اليوم هو مسة موقف الكتائب من دون أن يعين ذلك 
ــــ أنه مستعد للمشاركة يف مسؤولية عرقلة التسوية  ــــ بعد 

احلريرية.
بعد أسبوع على عاصفة لقاء باريس يوحي زّوار الرابية بأن أحدًا 
غري »مضغوط« بالوقت، وأن األمور، على غري ما يبدو، ليست 
للرئاسة  أن يقول سعد احلريري  وأنه ال يكفي  النار«،  »على 

»كوني فتكون«.

لوائح  بتحديد  املرتبطة  فيينا  مفاوضات  استئناف  يهّدد  جديد  عامل 
عقده يف  املزمع  املعارضة  »مّل مشل«  ومبؤمتر  اإلرهابية،  التنظيمات 
السعودية. الكرة اليت باتت يف ملعب الرياض، وعمان املوكلة حتديد 
لوائح اإلرهاب، أضيف إليها أزمة إسقاط الطائرة الروسية مبا محلته 
من اتهام موسكو ألنقرة »بدعم إرهابيني قتلوا املالح الروسي«، مجع 
املعارضة السورية يف سبيل خروجها باتفاق حول وفد موّحد، أقّره لقاء 
فيينا األخري. لكن االجتماع األول الذي تستضيفه اململكة ملعارضني 
سوريني دونه عقبات عديدة، كهوية املدعوين من الفصائل املسلحة.
وحسب املعلومات املتوافرة، فإّن »أصدقاء« تنظيم »داعش« و«جبهة 
النصرة« على لوائح اإلرهاب لن يزيدوا عن »جند األقصى« )املبايعة 
لتنظيم »القاعدة«( و«احلزب اإلسالمي الرتكستاني« )تشكيل متشّدد 

من الصينيني األويغور(.
ويف املعلومات أيضًا، أّن املؤمتر املزمع عقده منتصف الشهر القادم، 
يف مدينة أبها السعودية، مشّكل من حواىل 70 شخصًا يكون »االئتالف 
و«هيئة  النقض،  حق  دون  من  األكرب  التمثيل  صاحب  السوري« 

التنسيق« ثانية من حيث العدد.
لكن، علم« أّنه حتى اللحظة، فإّن االتفاق يسري حول إرسال دعوات 
يشارك  أن  املرّجح  ومن  السياسية.  الكيانات  ألعضاء  حتى  شخصية 
طيف واسع من معارضي الداخل واخلارج، منهم رئيس تيار »قمح« 
هيثم مناع )بعد استقالته من »رئاسة فرع املهجر يف هيئة التنسيق«(، 
األسبق  والرئيس  مجيل،  قدري  الشعبية«  »اإلرادة  حزب  ورئيس 

لـ«االئتالف« أمحد معاذ اخلطيب.
»هيئة  فإن  نقاش،  موضع  يزال  ال  الذي  الكردي  التمثيل  وحول 
التنسيق« متمّسكة حبضور األمني العام للحزب الدميوقراطي الكردي 
السوري مجال مال حممود، والرئيس املشرتك حلزب االحتاد الدميوقراطي 
صاحل مسلم، فيما سيكون لـ«اجمللس الوطين الكردي«، املنضوي يف 

»االئتالف«، ممثلون أيضًا.
وعلمت »األخبار« أّن ممثل بريطانيا اخلاص يف سوريا، غارث بيلي، 
ني من »هيئة التنسيق« يف بريوت أول من أمس. وقال  التقى قياديَّ
بيلي ــ املنهمك إىل جانب املبعوث األمريكي اجلديد إىل سوريا مايكل 
عن  »الغائبني«  إّن  ــ  املؤمتر  بإجناح  سعود  بن  حممد  واألمري  راتين، 
اللقاء »يصبحون خارج اللعبة«. وأفاد بأّنه لن يكون للمؤمتر أي جدول 
أعمال مسبق، و«املطلوب نقطتان« يتفق عليهما خالل االجتماع، وهما: 
تشكيل وفد موحد من املعارضة حيضر اللقاء، »مقابل« الوفد السوري 

الرمسي، واالتفاق على ورقة تفاوضية.
أّنه إذا مل تستطع املعارضة أن تشكل الوفد املوّحد  وحّذر بيلي من 
والورقة، فسيضطر اجملتمع الدولي اىل التدخل لتشكيل الوفد وصياغة 

الورقة.
مروة،  املعارض، هشام  »االئتالف«  رئيس  نائب  قال  السياق،  يف 
لـ«األخبار« إّنه »مل توّجه دعوات رمسية حتى اآلن ألي طرف«، مؤكدًا 
يف  مسؤولني  مع  عديدة  لقاءات  »بعد  شفويًا  ُدعينَ  »االئتالف«  أّن 
اخلارجية السعودية«. وأكد مروة أّن اللقاء سيكون موّسعًا »وال فيتو 
على أحد«، مشريًا إىل حضور عدد كبري من ممثلي »الفصائل الثورية 
»اإلجراءات  إىل  الدعوات  يف  التأخري  وأرجع  األرض«.  على  العاملة 

اللوجستية«.
عضو املكتب التنفيذي يف »هيئة التنسيق«، أمحد العسراوي، قال 
لـ«األخبار« إّن »اجلميع حياول تكبري جعبته« من املشاركني يف املؤمتر. 
وذلك، رغم أّن »االئتالف« و«اهليئة« هما الطرفان »األكثر حضورًا«، 
ولديهما جتارب سابقة يف تقريب وجهات النظر )اجتماعات مشرتكة يف 

القاهرة وباريس وبروكسل(.
ويعود العسراوي ليجزم بأّنه »ال كالم حول أرقام للمشاركني من كل 
طرف«، مع احلرص »على مشاركة كل فصيل )عسكري( مؤمن باحلل 

السلمي«.
ستيفان  سوريا،  يف  اخلاص  املتحدة  األمم  ملمثل  مواكبة  مصادر 
و«ال  انتظار«،  حالة  »يف  األخري  إّن  لـ«األخبار«  قالت  ميستورا،  دي 
للتنظيمات  عمان  الئحة  أو  السعودية  املعارضة يف  مؤمتر  حول  جديد 

اإلرهابية«.
وتوحي األجواء بأّن ترحيل مؤمتر املعارضة وفيينا ألسابيع إضافية قد 
توافقات، وخصوصًا يف  الوقت من دون  انقضاء  ُيصبح حقيقة، مع 

مسألة »الئحة اإلرهاب«.
كبري،  خالف  موضع  تزال  ال  الالئحة  أّن  إىل  متابعة  مصادر  ولفتت 
وأهمها يتمحور حول »حركة أحرار الشام اإلسالمية«. فهذا الفصيل، 
جانب  إىل  الفاعلة  التنظيمات  أهّم  من  ُيعّد  وخليجيًا،  تركيًا  املدعوم 

حليفه »جبهة النصرة« يف »جيش الفتح«.
وتعيش »احلركة« اليوم نوعًا من عدم االستقرار جّراء بيانات متضاربة 
من مسؤوليها حول مسألة »التفاوض« واملشاركة السياسية. وتعمل 
مع  ليتالءم  خمتلف،  خطاب  وتقديم  هيكليتها  تعديل  على  »احلركة« 
وأول  اإلرهاب.  مكافحة  أولوية  حول  »فيينا«  يف  الدولي  اإلمجاع 
من أمس، دخل على اخلّط عبداهلل احمليسين، »قاضي جيش الفتح« 
والشيخ السعودي الشهري، ليكتب حتت عنوان »ماذا تريد حركة أحرار 
الشام«، بسبب »ضبابية الرؤية عند الكثري من الشباب اجملاهد جتاه 
إخوانهم، ومن يقول إّن »أحرار الشام« تسري حنو مشروع دميوقراطي«. 
وأضاف إّن »الذي فهمته أن إخواننا يف أحرار الشام يرون يف أمنوذج 
طالبان وإمارتهم اإلسالمية أمنوذجًا رائدًا استطاع التغلب على العقبات 

ومواجهة أشرس التحديات«.
»احلركة« اليت عّزت يف بيان »باستشهاد أمري املؤمنني املال عمر«، 
»القاعدة«  تنظيم  قائد  مبعوث  السوري،  خالد  أبو  قادتها  أبرز  كان 
اغتاله تنظيم »داعش« يف شباط  الذي  أمين الظواهري إىل سوريا، 

عام 2014.

حراك بريطاني يف بريوت لدفع عجلة لقاء املعارضة
إيلي حنا
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مقاالت وتحقيقات

»إن السيد )عبد املنعم( يوسف هو حاليا موضوع حتقيق جار )...(، 
خصوصًا ما يتعلق بالتعويضات املالية اخلاصة به، اليت ال يريد تقديم 
املستندات يف شأنها، وهو قال للمفتشني حرفيا إنه يستقيل وال 
يقدم هذه املستندات«. هذا ما ادلت به املفتشية العامة املالية يف 

التفتيش املركزي يف بيان هلا االثنني بعد صمت مريب وطويل.
بيان هلا  التفتيش املركزي يف  العامة املالية يف  اّيدت املفتشية 
امس ما اعلنه وزير الصّحة وائل ابو فاعور منذ ايام، عن ان رئيس 
املفتشيني  مينع  يوسف  منعم  عبد  العام  ومديرها  »اوجريو«  هيئة 
املاليني من استجوابه واالطالع على حسابات أوجريو طيلة السنوات 
له،  فاعور  ابو  اتهامات  نفي  اىل  سارع  يوسف  املاضية.  الثالث 
مشريا إىل انها »عارية من الصحة مجلة وتفصيال، وال متت للحقيقة 

بصلة«.
ودفعه  الدنف،  صالح  املالي  التفتيش  رئيس  استفز  النفي  هذا 
ُنشر  املالية«.  العاّمة  »املفتشية  باسم  املذكور  البيان  اصدار  اىل 
البيان يف »الوكالة الوطنية لالعالم« ثم ُحذف السباب جمهولة، اال 
ان الدنف اصّر يف اتصال مع »االخبار« على مضمون البيان ووصف 
النفي الصادر عن يوسف بأنه »خرب كاذب« بذاته، وامتنع عن تقديم 
اي تفاصيل تتعلق بامللف الذي حتقق فيه املفتشية املالية، ولكن 
يوسف، كعادته، شن هجوما على الدنف يف معرض الدفاع، وقال 
ورد  والتجريح«،  التشهري  »بقصد  هو  الدنف  بيان  جاء يف  ما  إن 
السبب اىل »عدم اإلستجابة ملطالبه الشخصية املتكررة اليت تقدم 
اإلداري يف  أوجريو ورئيسها، مستغال موقعه  مرارًا إىل هيئة  بها 
لتوظيف  تارة  أوجريو،  املركزي للضغط على هيئة  التفتيش  هيئة 
أقاربه وأبنائهم فيها، وتارة لتأجري اهليئة سطوح أبنية خاصة ميلكها 
السيد الدنف إلنشاء مواقع للبث وأبراج لإلتصاالت، وتارات لتسهيل 

طلبات شخصية أخرى«.
ختتصر هذه االتهامات املتبادلة حال الدولة واالدارة العاّمة. يسيطر 
بواجباتها،  القيام  عن  الرقابية  االجهزة  وتتقاعس  كليا  الفساد 
فيما احلمايات السياسية متنع املساءلة يف اي ملف يتعلق باي من 

املسؤولني.
املنعم  عبد  وتنبيهًا حبق  ومالحقة  ودعوى  52 شكوى  من  أكثر  مثة 
دعاوى  و7  الدولة،  أمام جملس شورى  مراجعات   7 بينها  يوسف، 
أمام القضاء اجلزائي، و21 امام التفتيش املركزي. اال انها مجيعها 
لدى  املالية  املفتشية  امام  الشكوى  فيها  مبا  االدراج،  يف  بقيت 
التفتيش املركزي، اليت نامت طويال قبل ان تتحول اليوم اىل جمرد 
اتهام يساق يف صراع خفي دخله احلزب التقدمي االشرتاكي، علما 
ان رئيس احلزب ووزراءه ونوابه ساهموا بشكل او بآخر يف تأمني 
احلماية ليوسف عندما كان وزراء التيار الوطين احلر يريدون حماسبته 

واقتالعه من منصبه.
هي  عّدة،  مناصب  للقانون  خالفا  يشغل  يوسف  ان  املعروف  من 

ملك »أوجريو« أقوى من التفتيش املركزي
محمد وهبة

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

منظمة  مؤمتر  يف 
»الشباب التقدمي«، 
الذي عقد قبل أيام 
»حتديات  بعنوان 
سأل  اإلصالح«، 
فاعور:  أبو  الوزير 
»هل تستطيع مشس 
الدولة أن تدخل إىل 
املؤسسات،  بعض 
أوجريو،  كمؤسسة 
يرفض  ومديرها 
لثالث سنوات كشف 
املالية  السجالت 
التفتيش  أمام 

رئيس هيئة »اوجريو« ومديرها العام 
ومدير الصيانة واالستثمار يف وزارة 
خمصصات  ويتقاضى  االتصاالت، 
وتعويضات الشغاله املراكز الثالثة، 

وهو ما ال جييزه القانون. وهناك اتهامات وجهها وزير االتصاالت 
بريوت  يف  لسكنه  طائلة  مصاريف  اهليئة  بتكبيد  ليوسف  االسبق 
ُيتهم  االداري،  املقيمة يف فرنسا. وعلى املستوى  وزيارة اسرته 
يوسف بالتحّكم بصرف بدالت العمل االضايف وبناء سلطة تفوق سلطة 
الوزير على املوظفني الذين يتقاضون من اهليئة خمصصات تزيد عن 
رواتبهم االساسية يف الوزارة. وعلى املستوى الوطين، يُتهم يوسف 
مبسؤوليته الشخصية عن حرمان املقيمني يف لبنان االستفادة من 
السعات الدولية وحتسني كفاءة االنرتنت وسرعته، ومسؤوليته عن 
الدفع  أوقف  بعدما  الضوئية  األلياف  مشروع  من  االستفادة  تأخري 
للشركات املتعهدة ومنع الشركات من وصل كابالت األلياف على 
سنرتاالت أوجريو إلطالق العمل فيها. وبرغم أن التقرير التمهيدي 
للمفتش العام الذي حقق يف قضية تلزيم األلياف الضوئية، اقرتح 
هيئة  أن  إال  املالية،  العامة  النيابة  إىل  يوسف  املنعم  عبد  إحالة 
التفتيش املركزي نفسها، اليت ناقشت هذا امللف يف آخر اجتماع 
هلا عقد يف كانون الثاني املاضي، مل توافق على االقرتاح. يوسف 
بطاقات كالم وتليكارت لفرتة طويلة ألنه  أوقف إصدار  الذي  هو 
اخلزينة  وكّبد  السابق شربل حناس،  االتصاالت  وزير  مناكفة  يريد 
العاّمة خسائر باهظة... هذا فضال عن قّصة الشبكة اخللوية الثالثة 
اليت جرى تشغيلها بادارة يوسف ومل ُتكشف التحقيقات عن اسباب 
تشغيلها واملنافع احملققة من ذلك ومل جتر مساءلته عن مترده على 
قرار وزير االتصاالت بايقاف تشغيلها... كل هذه االتهامات بقيت 
والتفتيش  العاّمة  والنيابات  القضاء  ومل حيّرك  مساءلة،  دون  من 
املركزي ساكنا يف مواجهتها، ومل يكن للحزب التقدمي االشرتاكي 

موقف منها. فما عدا ما بدا!
على  هجومًا  جنبالط  وليد  النائب  شّن  املاضي،  أيلول  نهاية  يف 
يوسف من دون أن يسّميه، قال: »إن أكرب وزير ال يستطيع أن ينّفذ 
خطة تطوير القطاع )االتصاالت( من دون موافقته«. وسأل جنبالط: 
»من هي اجلهات السياسية اليت تغّطي هذا املدير؟ وهل جيوز أن 
تكون هناك مناطق لبنانية ال تزال حمرومة خدمات اإلنرتنت؟ وملاذا 
ال يستفاد من خطوط األلياف الضوئية؟ وهل جيوز أن تكون كلفة 

اإلنرتنت باهظة اىل هذا احلد؟«.

أكثر من 52 شكوى 
ودعوى ومالحقة 

وتنبيهًا بحق يوسف

املالي، ويرفض استقبال املفتشني املاليني، املفرتض أن يفتشوا 
على هذه الدائرة، كيف ميكن أن يكون إصالحًا وهناك من يتمرد على 
القضاء وعلى التفتيش ويتمنع لثالث سنوات متتالية عن إستجوابه 
على يد هيئات التفتيش. هذه أسئلة على مناذج الفساد املوجودة 

يف الدولة«.
يردد البعض يف »اوجريو« ان هجوم »زعيم املختارة« سببه رفض 
يوسف تلبية بعض طلباته، ولكن مبعزل عن صّحة هذا االدعاء او 
عدمه فانه ال يدحض االتهامات املوجهة ضد يوسف اليت سبق لوزراء 

االتصاالت السابقني ان اثاروها.
يقول يوسف يف بيان صادر عن هيئة أوجريو، انه مل يرفض يف أي 
يوم دخول أي فريق من األجهزة الرقابية، مبا فيها هيئة التفتيش 
مكتبا  سنوات  عشر  منذ  وضعت  »انها  بل  اهليئة،  اىل  املركزي، 
خاصا لديها بتصرف هيئة التفتيش املركزي، يعمل على حنو جاد 
ودائم منذ ذاك الوقت وحتى اليوم، وتقوم اهليئة بتنفيذ وتطبيق 
كل بنود ومندرجات الربنامج السنوي هليئة التفتيش املركزي لدى 
هيئة أوجريو الذي حيدد عمل املفتشني ويوافق عليه رئيس هيئة 
التفتيش املركزي )...( ومل يصدر أي كتاب او اشارة او مالحظة 
او  ادارية  او خمالفة  اي تقصري  عليها جلهة  والقيمني  اهليئة  حبق 
مالية او هندسية، بل ان االجهزة الرقابية، مبا فيها هيئة التفتيش 
واضعة  عليها،  والقيمني  اوجريو  هيئة  بعمل  دوما  تنوه  املركزي، 
واالدارات  املؤسسات  كل  بني  االوىل  املرتبة  يف  ادائهم  تقييم 

واهليئات الرمسية العامة برتبة امتياز«.
املفتشية العامة املالية يف التفتيش املركزي رّدت على يوسف مبا 

يلي:
التفتيش  يف  االوىل  الفئة  موظفي  اداء  تقييم  جلنة  إن  أواّلً:   -
املركزي مل جتتمع منذ اكثر من ثالث سنوات وبالتالي فانه يتحدث 

عن تقييم اداء سابق مر عليه الزمن.
- ثانيًا: إن يوسف مينع أّي موظف من اعطاء أّي معلومة للتفتيش 
املذكرة  ذلك،  على  وتأكيدًا  سنوات،  ثالث  من  أكثر  منذ  املالي 
املرفقة اليت ختالف نص املادة 11 من قانون هيئة اوجريو واملادة 
19 من املرسوم االشرتاعي رقم 59/115 )انشاء التفتيش املركزي( 
اليت توجب على اية مؤسسة عامة أو إدارة عامة ان تضع بتصرف 
رئيسه  إىل  املوظف  رجوع  دون  من  مطلوب  مستند  أّي  املفتشني 

التسلسلي.
- ثالثًا: إن قول يوسف أن ادارته على تواصل مع التفتيش االداري 
واهلندسي هو يف غري حمله القانوني الن هيئة اوجريو ال ختضع اال 

لرقابة التفتيش املالي.
- رابعًا: إن يوسف حاليا هو موضوع حتقيق جار يف املخالفات املشار 
اليها اعاله وخصوصا ما يتعلق منها بالتعويضات املالية اخلاصة به، 
اليت ال يريد تقديم املستندات بشأنها وهو قال للمفتشني حرفيا 

بأنه »يستقيل وال يقدم هذه املستندات«.
يوسف اتهم املفتش العام املالي صالح الدنف باصدار هذا البيان 
لالحياء »بأنه يتكلم باسم هيئة التفتيش املركزي جمتمعة وحياول 
انتحال صفة ليست له ويتوسل صالحية ليست من صالحياته«. اال 
ان الالفت يف رد يوسف انه يتحّدث باسم هيئة التفتيش املركزي 
ال باسم هيئة اوجريو، اذ اعترب ان املفتشية العامة املالية »ال تعكس 
مطلقا رأي هيئة التفتيش املركزي ال من قريب وال من بعيد، وال 
متثلها«، و«اّكد« يوسف »أن هيئة التفتيش املركزي براء من كل 
ما جاء يف البيان الصادر عن صالح الدنف ومل يكن هلا علم به ومل 

تطلع عليه، وال توافق عليه ال شكال وال مضمونا«!
السلوك  هذا  »إن  وقال  النفوذ،  باستغالل  الدنف  يوسف  واتهم 
اإلنفعالي املتهور ليس بغريب عن صالح الدنف، بل إنه مسة دائمة 
وحكايات  تندر  باتت جمال  اليت  املأزومة  املهنية  حياته  من مسات 
املركزي،  التفتيش  هيئة  وممرات  ومكاتب  أروقة  وأقاصيص يف 
وبات يعلمها القاصي والداني. هذه اهليئة اليت يعطل عملها صالح 
ابتزازها  بهدف  جلساتها  مقاطعا  سنوات،   3 من  أكثر  منذ  الدنف 
ختصيصه  اهليئة  ترفض  إضافية  مالية  تعويضات  على  للحصول 

بها«.
املراجع  أمام  الدنف  ضد  قضائية  شكوى  بتقديم  يوسف  وهدد 
نفسه يف  عن  »للدفاع  جهده  بتوفري  ونصحه  املختصة.  القضائية 
ملفات املخالفات املالية العديدة املرفوعة ضده شخصيا لدي هيئة 

التفتيش املركزي ولدى ديوان احملاسبة«.

رئيس هيئة »أوجريو« عبد املنعم يوسف يرفض تقديم 
مستندات للتفتيش املركزي يف إطار تحقيق يجري معه 

حول تعويضات مالية خاصة به )مروان بوحيدر(

دعوة  مشعون  ترايسي  األحرار«  »الدميقراطيون  حزب  رئيسة  لبت 
اقامته  غداء  إىل  هرناندو  ميالغروس  لبنان  اإلسبانية يف  السفرية 
على شرفها حبضور املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان سيغرد 
كاغ وسفرية اإلحتاد االوروبي يف لبنان كريستينا السن والسفرية 
الكندية ميشيل كامريون وسفرية هولندا هسرت سومسن وسفرية 
االورغواي مارتا بيزانللي وسفرية كولومبيا جورجينا مالط والسفرية 
القربصية كريستينا رافيت ومديرة مكتب برنامج األغذية العاملي يف 
لبنان جواهر عاطف ومسؤولة منظمة »اليونيسف« تانيا شابويسات.

ومن حزب »الدميقراطيون األحرار« حضر إىل مشعون كل من مسؤولة 
العالقات العامة مع اإلحتاد االوروبي زينة عقيقي ومسؤولة العالقات 
الشؤون  ومسؤولة  صفري  سلمى  اإلشرتاكي  التقدمي  احلزب  مع 
يف  املؤسس  والعضو  الشامي  غصوب  فينوس  العامة  املدنية 
»مؤسسة داني مشعون« سابني شدياق خوري ومسؤولة النشاطات 

جويل طيار وسليمى شريم.
مشعون  بعدها  لتتكلم  اإلسبانية  السفرية  من  ترحيب  كلمة  بدايًة 
عارضًة للخطوط العريضة للمشروع السياسي حلزب »الدميقراطيون 
األحرار«، فقالت: هناك شيٌئ ما جيب أن يتغري ويتحول من قبل 
املرأة والرجل يف آن يف ما يتعلق بإدراك املرأة من أجل أن تستطيع 
هنا  اللبنانية.  السياسية  احلياة  وأساسيًا يف  هامًا  دورًا  تلعب  أن 
أذكركم بأن جدي الرئيس الراحل كميل مشعون كان أول من منح 
املرأة حق التصويت، أما أنا فأؤمن بأنه حان الوقت كي حتصل املرأة 

على حقها يف احلكم.
اإلجراءات املضادة  السياسي بعض  ننتناول يف مشروعنا  تابعت: 
للحيلولة دون سوء إستعمال وإستخدام السلطة وذلك مبطالبتنا بدور 
أكرب وأوسع لرئيس اجلمهورية من خالل وضع هيئات الدولة الرقابية 

حتت سلطته.
اضافت: من أجل إحداث تغيري فعلي يف لبنان، جيب السماح لطبقة 
»الدميقراطيون  لذا حنن يف  بالظهور وبلعب دور؛  سياسية جديدة 
على  وعصري  جديد  إنتخابي  بقانون  املطالبني  أشد  من  األحرار« 
أساس النسبية مع الدوائر الكربى، كما اننا ميكن ان نقبل بالقانون 

املختلط ملرة واحدة فقط ونعتربها انتقالية وبداية لعملية التنويع.
قالت: لدينا الكثري من املخاوف، ولكن ال بد من تسليط الضوء على 
مسألتني تستحقان الرتكيز: األوىل أزمة النازحني السوريني والثانية 
أزمة  ملحة من خالل  حاجة  أصبحت  اليت  اإلدارية  الالمركزية  مسألة 
األحرار«  »الدميقراطيون  لبنان. حنن يف  اليت ضربت كل  النفايات 
نضع الالمركزية اإلدارية يف إطار تقوية البلديات ومنحها استقالهلا 

اإلداري واملالي. 
وأردفت: كما اننا ندعو إىل فصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية 
حبيث تصبح وزارة البلديات وزارة مستقلة بذاتها تقع على عاتقها 
املسؤلية املركزية إلدماج عملية مشروع الالمركزية اإلدارية والسري 

به وتطبيقه.
وتابعت: من أجل إحداث التغيري، جيب أن يكون هناك مفهوم آخر 
لدور الدولة، حبيث تعرب الدولة من دولة خدمة املصاحل الذاتية إىل 

دولة اخلدمات العامة واملوجهة.
 

مسألة رئاسة الجمهورية
مشعون  فأوضحت  اجلمهورية،  رئاسة  مبسألة  يتعلق  ما  يف  أما   
للحضور بأن الرئيس املسيحي املطلوب هو الذي ييفهم الدينامية 
اجلغرايف  قربه  نتيجة  لبنان  منها  يعاني  الذي  املعرقلة  السلبية 
 - السين  اإلنقسام  النابعة عن  التأثريات  السورية، كما  األزمة  من 
الشيعي إقليميًا وداخليًا. وشددت مشعون بأن الرئيس املطلوب هو 
الذي سيعمل كقوة وساطة ويلعب دور صمام األمان اجلامع بني 

اجلماعتني، من خالل إدراكه الدقيق للمخاوف احلقيقية لكل منهما.
 

حلقة نقاش
 ثم كانت حلقة نقاش موسعة أجابت خالهلا مشعون على كل اسئلة 
احلضور، كما كان هناك إمجاٌع من كل احلاضرين على مدى أهمية 

وعمق أفكار املشروع السياسي حلزب »الدميقراطيون األحرار«.

بدعوة من السفرية اإلسبانية وحبضور دبلوماسي نسائي واسع

ترايسي مشعون عرضت ملشروع 
»الدميقراطيون األحرار« السياسي



Page 15صفحة 15     

مقاالت وتحقيقات

خرج اجلنود الرهائن لدى »جبهة 
احلرية. عادوا إىل  النصرة« إىل 
جبهود  ومؤسساتهم،  عائالتهم 
نصراهلل  حسن  السيد  بذهلا 
لّبت  ابراهيم.  عباس  واللواء 
دمشق طلباتهما، وكذلك الدوحة 
اليت ظهرت أمس مرجعية سياسية 
»شرعية« لـ »تنظيم القاعدة يف 

بالد الشام«.
استعدنا أبناءنا من أيدي قاطعي 
الرؤوس. هذا هو أصل ما جرى 
رغم  هوامش،  الباقي  أمس. 
أننا  لتكشف  أحيانًا  تتسع  أنها 
مبقاييس  وطن  يف  نعيش  ال 
واضحة لتحديد االعداء واملخاطر. 
يف إسرائيل، عدّونا الوجودي، ال 
ُيذكر اجلنود املأسورون إال بعبارة 
»األبناء الذين جتب إعادتهم إىل 
الديار«. أما يف لبنان، فكان يوم 
كثريون  ليصّب  مناسبة  الثالثاء 
حمّملني  الضحايا،  على  غضبهم 
هيبة  إضاعة  مسؤولية  إياهم 

الدولة.
ألثالثاء  اللبنانيني  بعض  تناسى 
أن اجلنود ورجال االمن يف لبنان 

هكذا فاوض نصراهلل وعباس إبراهيم

عرس وطني جامع

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

حسن عليق

إىل أمري قطر متيم بن محد، وأن األجواء إجيابية. عاد التواصل بني 
املدير العام لألمن العام اللبناني ومدير االستخبارات القطري غامن 

الكبيسي، بشأن ملف الرهائن.
وسريعًا، عاد الوسيط القطري إىل لبنان. ومع كل تدّخل لنصراهلل 
لدى أمري قطر، كانت شروط اإلرهابيني تنخفض. وعندما طالبوا 
باإلفراج عن موقوفات يف السجون السورية، تدّخل نصراهلل لدى 
الرئيس السوري بشار األسد الذي وافق على تلبية الطلب اللبناني، 
معلوال.  وراهبات  أعزاز  خمطويف  حترير  مفاوضات  يف  كما  متامًا 
استمر إبراهيم يف التفاوض، بني السلطة اللبنانية وقطر، يواكبه 
نصراهلل كلما اقتضت احلاجة. يوم االحد املاضي، كانت املفاوضات 
قد وصلت إىل مرحلتها النهائية، فأضافت »النصرة« مطلبًا جديدًا: 
طاقية(.  )أبو  احلجريي  مصطفى  للشيخ  القضائي  امللف  تسوية 
رفض إبراهيم ذلك، وأصدر أوامره لعناصر األمن العام مبغادرة 
عرسال، مع قافلة املساعدات اليت كانت متجهة إىل اجلرود. هنا 
»جبهة  إىل  أوعز  الذي  قطر،  بأمري  اتصل  نصراهلل.  تدّخل  أيضًا 
النصرة« بالتخلي عن املطلب اجلديد، وبإمتام صفقة التبادل، فنّفذ 

إرهابّيو »القاعدة« الطلب األمريي، ومّتت صفقة التبادل أمس.
يف حسابات الربح واخلسارة، ميكن تسجيل اآلتي:

متّكن اللواء عباس إبراهيم، برعاية السيد حسن نصراهلل، من حترير 
الرهائن، يف مقابل مثن ميكن القول إنه خبس )بعدما تعّمدت الدولة 
إلزاميًا  بات  اإلرهابيني كما جيب،  إظهار عجزها عن الضغط على 
حترير إرهابيني كثمن إلطالق الرهائن(. وبدا واضحًا أن نصراهلل 
إدارة ملف شائك من هذا  القادران على  الوحيدان  وإبراهيم هما 
»رجل  زورًا، صفة  عليهم،  ُتطلق  ملن  تام  غياب  ظل  النوع، يف 

دولة«.
متّكنت »جبهة النصرة« من إطالق 29 شخصًا )13 موقوفًا و4 أطفال 
مطالبها  لكن  من سوريا(.  أطفال  بينهم  و12 شخصًا  لبنان،  من 
بني  مفتوحة  فالطريق  إعالمية«.  »فرقعة  كونها  تعدو  ال  األخرى 
عرسال واجلرود، حيث توجد خميمات للنازحني مل تنقطع عنها يومًا 

إمدادات الغذاء والوقود اليت يستفيد منها اإلرهابيون.
حتّررت املقاومة من عبء ورقة الرهائن يف أيدي إرهابيي النصرة، 

يف أي مواجهة مستقبلية يف اجلرود.
الصلة  لتوثيق  اهلل،  حلزب  الرهائن  »ورقة«  قطر  أمري  »باع« 
القاعدة  »تنظيم  أعداء  وكسب  مدة،  منذ  الطرفني  بني  املفتوحة 
يف بالد الشام ــ جبهة النصرة« عنوانًا سياسيًا ال لبس فيه هلذا 
التنظيم، مبقدورهم طرق بابه كلما أرادوا التواصل مع »القاعدة« 
أو التفاوض معها أو الضغط عليها. مبعنى آخر، صار متيم بن محد، 

رمسيًا، املمثل السياسي »الشرعي« لـ«جبهة النصرة«.
من  للبنان،  مساعدة جمانية  جديدة،  مرة  السورية،  الدولة  قّدمت 
دون أن تلقى أّي شكر من السلطة اليت تدعم غالبيتها احلكومية 

خاطفي العسكريني وقاطعي رؤوسهم.
رغم مشهد السراي احلكومي، وباستثناء موقع اللواء عباس إبراهيم 
ميكن  ظّل«  »ولو  اللبنانية  الدولة  من  يبَق  مل  عالقاته،  وشبكة 
باختصار، يف  الرهائن.  أزمة  من مستوى  أزمة  عليه يف  التعويل 
لبنان دولة ليس ألهلها نصيب منها إال املراسم والشكليات، يف 

مقابل مواطنني صاحلني: حسن نصراهلل وعباس إبراهيم.

هم ضحايا، قبل أن ُيطفوا أو ُيستشهدوا أو جُيرحوا. ضحايا لنظام 
الدولة  موظفي  معيشة  حتسني  ويرفض  أرضه،  حُتتلَّ  بأن  يقبل 
أمريكا  عليه  به  تتكّرم  مبا  إال  ويأبى تسليح جيشه  والعسكريني، 
وأعوانها. وعندما ُيَطفون، ال يثق أحد منهم بأن خلفه دولة، بكل 
ما للكلمة من معنى، ستدافع عنه، وتطالب به، وتبذل كل ما يف 
وسعها إلعادته ساملًا إىل عائلته وعمله. ضحايا لنظام يقبل بأن 
على  شهرًا،   16 منذ  بالذبح  املهددين  الرهائن،  مشاعر  ُتستغل 
شاشة وسيلة إعالمية لبنانية، ارتضت أن تكون أداة لتلميع صورة 
قاطعي الرؤوس، كرمى ملصلحة دولة قطر، اليت قررت أمس أن 
تضرب عصفورين حبجر واحد: أن متنح حزب اهلل »هدية« يف إطار 
عالقتها  على  املهيمن  التوتر  منسوب  لتخفيف  اجلديدة  سياستها 
بعدد من الالعبني اإلقليميني؛ وأن تعمل لتحسني صورة »تنظيم 
القاعدة يف بالد الشام ــ جبهة النصرة«، على أبواب مؤمتر فيينا 
السوري، ونزع صورة اإلرهابي الذّباح عنه، بواسطة »قناة اجلزيرة« 
وتلفزيون »املر« اللبناني، اللذين كانا أمس ناطقني رمسيني باسم 

التنظيم التكفريّي.
اجلرود  صورة  األذهان  إىل  لتعيد  أالثالثاء  اتسعت  »اهلوامش« 
اللبنانية احملتلة، حيث ينتشر إرهابّيو تنظيم »القاعدة« و«داعش«، 
من دون أن تكّلف السلطة السياسية نفسها عناء عقد اجتماع واحد، 
لبحث كيفية حتريرها، ال درءًا للمخاطر )الوجودية، بدليل ما جرى يف 
شرقي سوريا وغربي العراق( اليت ميثلها قاطعو الرؤوس وحسب، 
بل أيضًا لوقف إراقة ما بقي من وجه ماء الدولة. أراد األمريكيون، 
وحلفاؤهم يف لبنان، اإلبقاء على »مسمار اإلرهابيني يف اجلرود« 
يف خاصرة املقاومة، قبل أن تبادر األخرية إىل طردهم من جزء من 
األراضي احملتلة، وفق برنامج لتحرير كافة احلدود. وبعدما استفحل 
اخلطر، تركت السلطة األمر على عاتق املقاومة، متامًا كما تركت 
العام  لألمن  العام  املدير  عاتق  على  املخطوفني  العسكريني  ملف 
اللواء عباس إبراهيم. انطلق إبراهيم يف مسعاه إلطالق الرهائن، 
»صورة دولة« مهدورة يف جرود عرسال  واستعادة ما بقي من 
اليت منعت السلطة اجليش من حتريرها. اصطدم أحيانًا كثرية بتدخل 
قوى سياسية لبنانية يف امللف، وحماوالتها فتح خطوط تواصل مع 
اخلاطفني مل تؤّد سوى إىل تقوية موقف اجلماعتني اإلرهابيتني. 
مع  اتفاق  إىل  أشهر  قبل  توّصل  أن  إىل  عمله،  استمر يف  لكنه 
أصّر  األخرية،  اللحظات  للتبادل. يف  إمتام صفقة  اخلاطفني على 
إرهابّيو »النصرة« على عدم مشول االتفاق جثة الشهيد حممد محية. 
ثم اختفى الوسيط القطري، ألسباب ال تزال حتى اليوم جمهولة. 
بقيت أبواب التفاوض موصدة، إىل أن زار إبراهيم األمنَي العام 
املاضي.  االول  تشرين   8 يوم  نصراهلل  حسن  السيد  اهلل  حلزب 
حينذاك، ُطرح ملف العسكريني الرهائن على طاولة النقاش. بعض 
وسائل اإلعالم كانت قد نسبت إىل »النصرة« شرطًا ُيعّد تعجيزيًا 
السورية.  الدولة  بيد  حمصور  تنفيذه  قرار  العسكريني،  إلطالق 
رمسيًا،  االقرتاح  هذا  »النصرة«  طلبت  »إذا  للواء:  السيد  فقال 
أخربني ألرى ما ميكن فعله«. أراد نصراهلل تقديم أي مساعدة، ولو 
كانت غري ممكنة نظريًا، إلقفال ملف الرهائن، فأخربه إبراهيم بأن 
أي تواصل مع أمري قطر ميكنه أن مينح املفاوضات دفعًا إجيابيًا. 
وعد السيد خريًا، وبعد أربعة أيام، أبلغ إبراهيم بأنه بعث برسالة 

خرج العسكريون املختطفون الـ 16 اىل احلرية بعد عام و8 
اليت  والدماء  األهالي،  ودموع  واإلنتظار  اإلذالل  من  أشهر 
سالت من 4 عسكريني قتلوا بدم بارد، وكان مسرح موتهم 
على الشاشات. خرج العسكريون بأمثان باهظة، ورمبا مّذلة 
اللبنانية. لكن العيون بقيت شاخصة، كما يف كل  للدولة 

مرة إىل اإلعالم، احمللي والفضائي.
فبعدما جّندت نفسها، طيلة األيام املاضية، لنشر معلومات 
مغلوطًا،  أغلبها  كان  ولو  التبادل،  صفقة  عن  وتفاصيل 
حاضرة  تكون  أن  املرة  هذه  اللبنانية  القنوات  تستطع  مل 
على مساحة بلدها يف جرود عرسال اليت باتت حتتّلها جبهة 
»النصرة« وتنشر راياتها السود عليها. اكتفت هذه الوسائل 
بإعادة البث عن mtv و«اجلزيرة« مع تغطية مكثفة من خيم 
أهالي العسكريني يف رياض الصلح. مشاهد الرايات السود 
 ،mtv شاشة  على  رأيناها  املسلحني،  »النصرة«  وعناصر 
القناة احمللية الوحيدة اليت أخذت احلق احلصري يف أن تكون 
حاضرة هناك، والنقل احلّي جملريات الصفقة حلظة بلحظة. 
أنه سبق لقناة »املّر« أن أخذت ما مسته »سكوب«،  علمًا 
يف 20 متوز املاضي، عندما ذهب مراسلها حسني خريس 
اىل جرود القلمون، مواكبًا زيارة أهالي العسكريني لذويهم. 
يومها، جلس أبو مالك التلي أمري »النصرة« يف القلمون، 
مموهًا، وأعطى مقابلة خلريس توّعد فيها وهدد، وزاد من 
منسوب شروط التفاوض إلخراج املخطوفني. ُترك له اهلواء 
نقدية  مساحة  أي  معه  الشاب  املراسل  يتخذ  أن  دون  من 

مهنية.
االربعاء.   mtv لـ  احلصرية  التغطية  تكرر يف  نفسه  واألمر 
التحرك  »النصرة«، ال يستطيع  آخر لدى  بدا خريس أسريًا 
تعاطى  هناك.  املقاتلني  من  وإشارة  بإذن  اإل  الكالم  وال 
على  وأصّر  اإلحنياز،  درجة  اىل  اإلرهابي  الفصيل  هذا  مع 
مستلبو  وهم  األسرى  اللبنانيني  اجلنود  مع  مقابالت  إجراء 
اإلرادة، فما كان منهم سوى كيل املديح والشكر للجبهة 
و«حسن معاملتها«. خريس أسره مشهد أراد تظهريه على 
»النصرة«  لـ  التابعة  السود  األعالم  لّفته  هكذا،  الشاشة: 
من اخللف، وراحت كامريته تنقل صيحات التكبري للمقاتلني. 
رأينا »كرم« الضيافة عندما وّزع هؤالء احللوى والعصائر، 
الدليمي  سجى  البغدادي  طليقة  أوالد  مداعبة  اىل  وعمدوا 
»لسنا  شيوخهم  أحد  لسان  على  ومسعنا  الكامريات.  أمام 
مجاعة إرهابية، بل حنن أصحاب رسائل مساوية«. يكفي هذا 
التصريح لتبيان هدف اجلبهة االرهابية اليت أرادت من خالل 
تبييض  اىل  اللبناني  االعالم  استدراج  املشهدية  هذه  كل 
صفحتها وتظهري نفسها بوصفها جهة »معتدلة« خمتلفة عن 

»داعش« تفاوض اآلخر، وتعامل أسراها بطريقة انسانية.
خطوة mtv القت العديد من ردود الفعل املنددة، خباصة جلهة 
أداء خريس املوجود على أرض »النصرة«، والذي تصرف 
على هذا األساس ورمبا أكثر. عاب عليه كثريون هذا األداء، 
وخصوصًا زمالءه اإلعالميني. لكن، ينسى كثريون أّن هذا 
األداء كان نفسه عند خمتلف مراسلي احملطات اللبنانية يف 
اىل  التلفزيونات احمللية  حّجت  أعزاز، حني  قضية خمطويف 
هذه البلدة السورية وصنعت من اخلاطف »ابو ابراهيم« جنمًا 

تلفزيونيًا وشخصية مساملة ومضيافة.
الضجة اإلعالمية يف لبنان بني نشوة mtv بالنقل احلصري، 
واإلستفاقة على التنظري ألخالقيات املهنة، مل يلحظها الفضاء 
العربي، مع تفّرد »اجلزيرة« بنقل حّي جملريات عملية التبادل 
مع مدير مكتبها يف بريوت مازن إبراهيم. صال األخري وجال 
حبرية بني مواكب املقاتلني والصليب األمحر. مل يكن حيتاج 
اىل إخراج تلفزيوني من »النصرة« اليت كان عناصرها جيولون 
أيضًا بكامرياتهم املتطورة. كان ناطقًا رمسيًا بإمسهم. شدد 
يف كل رسائله على أن »النصرة« تندرج ضمن الفصائل 
السورية املعارضة. وبذلك، نفى أوتوماتيكيًا صفة اإلرهاب 
عنها. القناة القطرية كان حتتفي بنجاح وساطة بالدها يف 
صفقة التبادل. كانت الرايات السود تزين شاشتها. أصّر 
املراسل، ومعه املذيعة يف االستوديو على نفي أي تهمة 
اللبنانية،  السجون  يف  يقبعون  كانوا  الذين  اجملرمني  عن 
بل اعتربوهم »أسرى« عند الدولة اللبنانية. مل يكن جديدًا 
اإلرهابية،  للجماعات  واملواكبة  األداء،  هذا  »اجلزيرة«  على 
وقتها  معلوال.  راهبات  إطالق  بعيد   2013 عام  خربته  فقد 
أجرت مقابالت معهن، فشكرن جالدهن، ودافعت القناة عن 
أنقذوا  بأنهم  اخلاطفني  رواية  بتبنيها  القسري  إحتجازهن 

الراهبات »خشية مقتلهن بنريان النظام«!

كرم الضيافة عند »النصرة«... برعاية 
»أم تي يف« و»اجلزيرة«

زينب حاوي
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مقاالت وتحقيقات

االستقطاب  حدة  ازدياد  سياق  يف 
للطائرة  تركيا  إسقاط  منذ  الدولي 
الروسية يف سوريا ويف ظّل نية دول 
الغرب تغيري اسرتاتيجيتها يف احلرب 
اإلسالمية«،  »الدولة  تنظيم  على 
»حلف مشال األطلسي« سلسلة  اختذ 
قرارات من شأنها تعزيز وجوده شرق 
املتوسط، على ما يبدو ملواجهة تعاظم 

نفوذ موسكو يف املنطقة
يعتزم حلف »مشال األطلسي« تعزيز 
وجوده العسكري شرق املتوسط يف 
األخرية  العسكرية  املستجدات  ضوء 
مل  الذي  الروسي  ــ  الرتكي  والتوتر 
يوم  »األطلسي«،  وأعلن  بعد.  خيفت 
شأنها  من  قرارات  سلسلة  أمس، 
يف  واألمين  العسكري  نفوذه  زيادة 
املنطقة، منها تعزيز الدفاعات اجلوية 
يف تركيا وتدريب ضباط وجنود من 

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

هذه التدابري ال تتعلق بإسقاط سالح اجلو الرتكي 
جدول  على  مدرجة  كانت  بل  الروسية،  للطائرة 

أعمال احللف قبل ذلك.
وبعد يوٍم من تأكيد أنقرة أن حدودها مع سوريا 
هي حدود »األطلسي«، قال ستولتنربغ إن البحث 
الدفاعات  تعزيز  مواصلة  كيفية  على  حاليًا  جاٍر 
اخلطط  متابعة  مواصلة  وكيفية  لرتكيا،  اجلوية 
الدفاعية الراهنة من أجل تركيا. وكان احللف قد 
نشر بطاريات صواريخ »باتريوت« عام 2013 يف 
تركيا بغرض »إحباط أي هجمات من ايران«، إال 
تركيا،  ظّلت يف  منها  واحدة  إسبانية  بطارية  أن 
املتحدة  والواليات  أملانيا  من  كل  سحبت  بعدما 
بريطانيا  فإن  ستولتنربغ،  وحبسب  صوارخيهما. 
التدابري  إطار  يف  طائرات  لنشر  مستعدة  أيضًا 
أملانيا  عرضت  فيما  »األطلسي«،  لـ  اجلديدة 
والدمنارك املساهمة بسفن قيادة للقوات البحرية 
للحلف، واليت يتمركز بعضها يف البحر املتوسط.

وكانت الواليات املتحدة قد نشرت، مطلع الشهر 
احلالي، طائرات مقاتلة من طراز »إف 15« جنوب 
تركيا، أكد املبعوث األمريكي لدى احللف، دوغالس 
ليوت، أنها »ستبقى طاملا استلزم األمر«. وتوقع 
االعضاء  الدول  تقدم  أن  للحلف،  العام  األمني 
يتخذ  وأن  االطار،  هذا  يف  التعهدات  من  مزيدًا 
حول  أسابيع  غضون  يف  جديدة  »قرارات  احللف 
تدابري لطمأنة تركيا«. ويف حماولة لفصل التدابري 
وأنقرة،  موسكو  بني  األخري  التوتر  عن  اجلديدة 
صاحبة ثاني أكرب جيش يف احللف وبني موسكو، 
أكد ستولتنربغ أن قرار زيادة الدعم لرتكيا »كان 
أن  قبل  طويل،  وقت  منذ  األعمال  جدول  على 

تسقط تركيا الطائرة الروسية يف سوريا«.
تركيا  انتهاك  ستولتنربغ  برر  أخرى،  جهة  من 
يف  املعقد  »الوضع  بـ  اليوناني  اجلوي  للمجال 
حادث  عن  »خيتلف  أنه  مؤكدًا  والعراق«،  سوريا 

إسقاط الطائرة الروسية«.

إبقاء 12 ألف جندي يف أفغانستان
يف  االستمرار  »االطلسي«  قرر  أخرى،  جهة  من 
اجليش  لقوات  واللوجسيت  املالي  الدعم  تقديم 
املقبلني.  العامني  خالل  أفغانستان  يف  واألمن 
وخالل مؤمتر صحايف عقده على هامش االجتماعات 
يف بروكسل، أعلن ستولتنربغ، أن البعثة األطلسية 
ألف عنصر من دول  أفغانستان )12  احلالية يف 
احللف( واليت تقدم املشورة يف جماالت التخطيط 
مع  املقبل  العام  ستستمر  والتوجيه،  والقيادة 
»إذا  والتعديل  املراجعة  بعض  إدخال  إمكانية 
لزم األمر لضمان الفعالية«، ورأى أن »من اخلطأ 
حتديد موعد النتهاء هذه البعثة وحتويلها إىل بعثة 

مدنية«.
األفغاني،  امللف  يف  روسيا  مع  التعاون  وحول 
حباجة  يعد  مل  احللف  أن  األطلسي  املسؤول  أكد 
الروسية لنقل املعدات إىل  الطرق  إىل استخدام 

أفغانستان، كما كان يفعل يف السابق.
)األخبار، أ ف ب األناضول(

إجراءات أمنية إضافية يف تركيا... وتدريب قوات عربية ملكافحة »داعش«

»األطلسي« يعزز وجوده شرق املتوسط

وزير الخارجية األمريكي جون كريي ونظريه الرتكي مولود 
تشاويش أوغلو يف بروكسل االربعاء )أ ف ب(

شّدد ستولتنربغ على أن 
يلعبون  وأعضاءه  احللف 
مكافحة  حموريًا يف  دورًا 
إن  حيث  التنظيم، 
الذي  الدولي«  »التحالف 
يضّم  »داعش«  حيارب 
كل أعضاء »األطلسي«.

نية  ستولتنربغ  وأوضح 

من  »داعش«  مكافحة  يف  الدعم  تقديم  احللف 
خالل مساعدة الدول الشريكة للحلف على تطوير 
قدراتها الدفاعية الذاتية، مؤكدًا كذلك نية تدريب 
ضباط من جيوش العراق واألردن وتونس. وعلى 
الرغم من ذلك، دعا ستولتنربغ إىل إجياد إمكانات 
إسقاط  حادثة  خلفية  على  القائم  التوتر  لتخفيف 
الطائرة الروسية والقيام باتصاالت تسمح بتجنب 
مثل هذه احلوادث، مبا يف ذلك قنوات االتصال 

العسكري.

تدابري أمنية لـ »طمأنة« تركيا
الـ 28،  وقبيل اجتماع وزراء خارجية دول احللف 
التدابري  مزيد من  أجل  العمل من  أكد ستولتنربغ 
»لضمان أمن تركيا«، مؤكدًا يف الوقت نفسه أن 

تدابري 
»االطلسي« للرد 
على نشر موسكو 
منظومة صواريخ 
»إس-400« يف 

سوريا

»الدولة  تنظيم  حملاربة  وتونس  واألردن  العراق 
اإلسالمية« )داعش(.

وتأتي هذه القرارات يف حلظٍة دولية مفصلية يف 
ظّل مؤشرات على اسرتاتيجيات أمريكية وأوروبية 
على  احلرب  إطار  والعراق يف  سوريا  جديدة يف 
تركي  عربي  حتالف  عن  وأحاديث  »داعش«، 
البلدين،  هذين  يف  بّري  لتدخل  متهيدًا  أمريكي 
وأكد  والعرب.  األمريكيني  اجلنود  آالف  بواسطة 
األمني العام »األطلسي«، ينس ستولتنربغ، يوم 
املرتقبة  واألمنية  العسكرية  اخلطوات  أن  أمس، 
يف املنطقة، تأتي رّدًا على تعزيز النفوذ الروسي 
منظومات  روسيا  نشر  إن  قال  إذ  سوريا،  يف 
أحد  ميثل  البلد  هذا  400« يف  ــ  »إس  صواريخ 
أسباب زيادة الوجود العسكري لـ »األطلسي« يف 
هذه املنطقة. وأضاف، يف مقابلة مع شبكة »سي 
التكّيف  يواصل  احللف  أن  األمريكية،  أن«  أن 
نشرت  اليت  وروسيا  هجومية  »األكثر  روسيا  مع 
قيامنا  أسباب  أحد  ميثل  وذلك  حديثة...  أسلحة 
برفع جاهزية قواتنا وزيادة الوجود العسكري يف 
روسيا  أن  العام  األمني  وأوضح  احللف«.  شرق 
طول  على  اجلوي  للدفاع  حديثة  منظومات  تنشر 
احلدود مع »األطلسي« وإىل جانب سوريا واجلزء 
هذه  أن  معتربًا  املتوسط،  البحر  من  الشرقي 
اخلطوات مماثلة ملا جرى يف القرم، وقرب دول 
أقصى  يف  احلدود  وحتى  وكالينينغراد  البلطيق 
الشمال«. وأكد أن احللف »يتابع عن كثب هذه 
اخلطوات ويقيمها )...( إن ذلك جزء من حميطنا 

اجلديد يف جمال األمن«.
ويف قضية احلرب على تنظيم »الدولة اإلسالمية«، 

 BRITISH أّدى شراء الشركة الربيطانية للغاز
أفروديت  حقل  يف  كبرية  حصة   GAS
القربصي، واكتشاف حقل »زهر« )أكرب حقل 
أخريًا، قرب نطاق  العامل( يف مصر  غاز يف 
الشركات  اهتمام  البحري، اىل عودة  قربص 
األبيض  البحر  حوض  مبنطقة  العاملية 
أمام  لبنان  تضع  التطورات  هذه  املتوسط. 
بلوكاته،  أسعار  من  ترفع  قد  جدية  فرصة 
ولكن،  جمددًا.  االهتمام  دائرة  إىل  وتعيده 
على  واالثباتات  االكتشافات،  هذه  رغم 
يزال  ال  النفط،  من  ضخمة  كميات  اختزانه 
حني  االقليمية، يف  الساحة  عن  غائبا  لبنان 
من  ما حيصل  بكل  معنيًا  يكون  أن  ُيفرتض 
مصري  سيكون  ماذا  املكرر:  السؤال  حوله. 
مياه لبنان االقليمية املتامخة للبحر الفلسطيين 
الكيان  مع  حدودي  نزاع  موضع  باتت  واليت 
الصهيوني؟ ويف حال حتالفت مصر وقربص 
واسرائيل بغية تصدير الغاز اىل أوروبا، هل 
يكون لبنان خارج اخلريطة االقليمية لتصدير 

منتجاته النفطية؟
على  االقليمية  الدول  تتسابق  وقت  يف 
البدء يف عمليات التنقيب عن النفط، ورغم 
واعدة  كميات  وجود  تؤكد  اليت  الدراسات 
من النفط والغاز ضمن احلدود اللبنانية، مل 
يتم حتى اآلن البناء على هذه الداتا، ووضع 
يعمل  فيما  الستثمارها.  واضحة  منهجية 
العدو االسرائيلي حبرًا وبرًا الختصار املراحل 
واستخراج موارده البرتولية، وال يضّيع فرصة 

الغتصاب الثروات اللبنانية.
البحر  من  االسرائيلي  االقتطاع  مساحة  تبلغ 
اللبناني 860 كلم مربعًا تغطي مكامن واعدة 
اخلرباء،  بعض  وحبسب  والغاز.  البرتول  من 
اعتمد اللبنانيون لدى ترسيم احلدود البحرية 
اعتمد  فيما  أس«،  بي  »جي  الـ  طريقة 
األقمار  على  اإلحداثيات  ألخذ  اإلسرائيليون 
الرتسيم  عملية  حصلت  ولو  االصطناعية. 
بالطريقة الدقيقة اليت اعتمدها لبنان وليس 
لكانت  اسرائيل،  اعتمدتها  اليت  تلك  حبسب 
احلدود  ضمن  كاملة  و10  و9   8 البلوكات 
من  بالتالي  اسرائيل  متكنت  وملا  اللبنانية، 

اغتصاب جزء كبري منها.
يتحمل  نفطيني،  خرباء  حبسب  اخلطأ،  هذا 
قبل  وافق  عندما  اللبناني  اجلانب  مسؤوليته 
البحرية.  احلدود  ترسيم  طريقة  على  أعوام 
تصحيح  اللبنانية  السلطات  حماولة  وبرغم 
املتحدة،  لألمم  وثائق  وتقديم  اخلطأ  هذا 
باالتفاق  متذرعة  رفضت  اسرائيل  ان  اال 
احلدود. وحبسب  لرتسيم  مع قربص  املوّقع 
يف  اإلسراع  الضروري  من  أنفسهم،  اخلرباء 
التدابري الالزمة ملنع اسرائيل من  اختاذ كل 
سرقة البرتول والغاز من املنطقة االقتصادية 
باالجراءات  والقيام  للبنان،  العائدة  اخلالصة 
إما  قربص،  مع  االتفاقية  لبت  القانونية 
على  بالتالي  واحلرص  بإلغائها،  أو  بإبرامها 
للبنان  العائدة  النفط  حقول  تعريض  عدم 
اىل خطر السرقة من اجلانب االسرائيلي. كما 
ينبغي على احلكومة اختاذ التدابري واالجراءات 
اجلنوبية  البحرية  احلدود  الستعادة  الالزمة 

املعلنة.

لبنان ال يزال سباقا
يؤكد املدير التنفيذي لشركة Petroserv زياد 
عبس أنه »رغم التأخري يف اقرار املرسومني، 
ال يزال لبنان سابقًا لكل دول حوض املتوسط 
وقتًا  أعطانا  التأخري  االحباث.  صعيد  على 
اضافيًا للتعمق يف الدراسات، ولبنان انتهى 
من املسح الربي، ويدرك أن لديه أجود أنواع 
الغاز وبكميات كبرية يف البحر. ما حصل يف 
مصر، إىل جانب تطورات قربص، يؤكد وقوع 
ما  والغاز،  بالنفط  غنية  منطقة  لبنان ضمن 
أدى إىل رفع أسعار بلوكاته البحرّية، وأعاد 
اهتمام الشركات بعدما أبعدها تأخري املراسيم 
والظروف االمنية والسياسية غري املستقرة«. 

 غاز لبنان… إسرائيل لن تنتظر

»تقوم  باحلوض  احمليطة  الدول  أن  وأوضح 
ناهيك  واملالية  الضرائبية  قوانينها  بتحسني 
الشركات  جيعل  ما  اللوجستية،  أمورها  عن 
اىل  نظرًا  لديها  باالستثمار  اهتمامًا  أكثر 
ظروفها املستقرة. وإذا أراد لبنان استعادة 
اهتمام الشركات سيكون عليه االستعجال يف 
املناسب  الوقت  هو  فهذا  املراسيم.  إصدار 
من  واالستفادة  التحضريية  االعمال  ملتابعة 

الثروات املرتقبة لدينا بشكل صحيح«.
»يف  املرسومني  اقرار  اىل  عبس  ودعا 
الرتاخيص  باعطاء  أسرع وقت ممكن، والبدء 
مساهمة  امكانية  ظل  سيما يف  ال  للشركات 
شركات عاملية يف عمليات التنقيب واإلنتاج 
من حقلي »كاريش« و«تانني« القريبني من 
البلوكات 8 و9 يف املياه اللبنانية، ما يزيد 
اللبناني  للغاز  اسرائيل  سرقة  امكانية  من 
املتوسط.  مياه  حتت  أفقيا  احلفر  خالل  من 
بني  اجلارية  املفاوضات  ذلك  اىل  تضاف 
لنقل  االوروبية  الشركات  وبعض  إسرائيل 
اىل  واملصري  والقربصي  اإلسرائيلي  الغاز 
اوروبا. لذا ان مل نبدأ يف استخراج مواردنا 
خلطرين:  معرضة  فستكون  وقت،  أسرع  يف 
االول السرقة والثاني هو خسارة قيمتها، اذ 
سنخسر زبوننا االساسي أوروبا. ويكمن احلل 
البحرية يف  اعادة ترسيم احلدود  االمثل يف 
املنطقة اجلنوبية، عندها ميكن تقسيم البلوكات 
8و9 اىل قسمني وتلزيم القسم اجلنوبي منها 
باحلفاظ على  لبنان  بالرتاضي مبا يضمن حق 
ثرواته وحيد من امكانية اقتناصها من اجلانب 

االسرائيلي.«
 Energy( الطاقة  معلومات  ادارة  وحبسب 
فان   ،Information Administration )EIA
مرورًا  سوريا  من  املمتد  املشرقي  احلوض 
اىل  وصوال  واسرائيل،  وقربص  بلبنان 
مصر، حيتوي على 122 تريليون قدم مكعب 
اكتشاف  مؤخرًا  مت  النفطية.وقد  املواد  من 
مصر،  يف  مكعب  قدم  تريليون   30 حوالي 
فيما مل ُيكتشف يف قربص حتى اآلن سوى 
5 تريليونات.من هنا يتوقع اخلرباء ان حتتوي 
النفطية  املكامن  أكثرية  اللبنانية على  املياه 

املتبقية، واملوزعة بطريقة عشوائية.
السرقة مستحيلة؟

من جهته، يؤكد اخلبري النفطي رودي بارودي 
أمر  مرت   2400 عمق  على  النفط  سرقة  »ان 
صعب جدا، ومن املستحيل ان توافق شركات 
عاملية حبجم نوبل وايين وتوتال وغريها على 
ليس  أن  كما  أخرى.  دولة  خمزون  اغتصاب 
من مصلحة اسرائيل افتعال املشاكل يف هذا 
الشركات  هذه  هدف  ان  اذ  حتديدًا،  الوقت 
االستفادة من الثروة النفطية، كما أنه ليس 
سهاًل التنقيب بطريقة افقية ملساحة تتخطى 
كيلومرتين«. وأضاف: »لدينا قطاع واعد، اذا 
املناكفات  عن  بعيدًا  سليمة  بطريقة  اسُتثمر 
لبنان.  وجه  والسمسرات، سيغري  السياسية 
لذا علينا التحرك والبت يف املوضوع سريعًا 
ألن لبنان يف صلب خارطة احلوض املشرقي 
اىل  بالنسبة  أما  كبرية.  امكانيات  وميلك 
ترسيم احلدود واملنطقة املتنازع عليها، فال 
ميكن حلها اال بعد اقرار املرسومني العالقني 
مع  التفاوض  ثم  ومن  الوزراء،  جملس  يف 
انها  مبا  املتحدة،  والواليات  املتحدة  االمم 
الوسيط االبرز لتصحيح عملية ترسيم احلدود 

مع اسرائيل«.
وقد شارفت املفاوضات بني لبنان وقربص 
بني  للغاز   unitization اتفاق  منوذج  لوضع 
ان  شأنه  من  وهذا  االنتهاء.  على  البلدين 
يؤدي اىل حتديد شروط االحتياطي املشرتك 
اليت  وقربص  لبنان  بني  احملتملة  والعائدات 
البحر  شرق  منطقة  يف  مهما  مركزا  تشكل 
اجلغرايف،  موقعها  بفضل  املتوسط  األبيض 
فهل  االوروبي.  االحتاد  يف  عضوا  وكونها 
أن  أم  االوان  فوات  قبل  احلكومة  تستفيق 
لبنان، وكالعادة، سيصل اىل احلفل متأخرا؟

إيفون صعيبي
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أزمة الالثقة بني مسيحيي 14 آذار واحلريري

خلقت التسوية بني الرئيس سعد 
املردة  تيار  ورئيس  احلريري 
سليمان فرجنية أزمة بني احلريري 
ومسيحيي 14 آذار. أزمة الالثقة 
املقبلة،  املرحلة  عنوان  ستكون 

مهما كانت نتيجة التسوية.
النائب  املردة  تيار  »رئيس 
قبل  رئيسًا  فرجنية  سليمان 
نهاية العام اجلاري«. يكاد جيزم 
»سليمان  بذلك.  املستقبل  تيار 
فرجنية لن يكون رئيسًا«، يؤكد، 
أصبحوا  الذين  معارضوه  بقوة، 

مزجيًا من قوى 8 و14 آذار.
وبغض النظر عّمن سيكون على 
معامل  تتضح  أن  وقبل  حق، 
كان  إذا  وعّما  اجلمهورية  رئاسة 
فرجنية سيكون الرئيس اخلامس 
لينهي  الطائف  مجهورية  يف 

وباستخدام ملء الفراغ الرئاسي وسيلة لعودته إىل 
العماد ميشال  بريوت. وللتذكري، فإنه يوم كان 
عون والدكتور مسري جعجع والرئيس أمني اجلمّيل 
مار  البطريرك  كان  باريس،  يف  أو  السجن  يف 
نصر اهلل بطرس صفري يتحدث باسم املسيحيني. 
آذار   6 يف  احلريري،  رفيق  الرئيس  زاره  وحني 
1998، قال له عرب مذكرة رمسية إن »املسيحيني 
عامة واملوارنة خاصة ال يقبلون بعد اليوم بالوضع 
مرجعياتهم«.  ودور  دورهم  يغّيب  الذي  الراهن 
الكالم نفسه ميكن أن يقال اليوم للحريري االبن، 
عن  أنباء  ترتدد  اليت  بكركي  لسان  غري  عن  ولو 

موافقتها على ترشيح فرجنية.
القصة اليوم ليست اختيار اسم املرشح سليمان 
بل  آذار،   14 قوى  إىل  بالنسبة  فحسب،  فرجنية 
هي أيضًا ما ميكن أن خيلقه خيار احلريري السري 
إقليمية  كانت  ولو  تسوية،  حلفائه يف  دون  من 
العالقة  مستوى  على  تداعيات  من  ودولية، 
والشراكة بني احلريري مبا ميثل واملسيحيني. فمن 
أن يتوقع  النحو، ال ميكنه  صاغ تسوية على هذا 
أن تكون 14 آذار بعد لقاء باريس هي نفسها كما 
ليس مستعدًا يف كل  الفريق  وهذا  قبله.  كانت 
مرة أن يلملم آثار اخليبات املتتالية على مجهوره 

وعلى وسطه السياسي.
التداعيات  نفي  أيضًا  ميكن  ال  اآلخر،  املقلب  يف 
اليت أحدثها خيار فرجنية وتقدمه على العالقة بني 
الطرفان  كابر  مهما  واملردة،  احلر  الوطين  التيار 
يف نفي أي تداعيات هلا، وخصوصًا يف الشمال. 
نتيجة  كانت  مهما  عليهما  أيضًا  سريتّد  أمر  وهو 

هذه التسوية.
لكن بقدر ما هي األضرار اليت وقعت حتى اليوم 
كبرية، ميكن الكالم أيضًا عن األضرار الواقعة حتمًا 

إذا مل تنجز التسوية.
كالم السفري السعودي علي عواض العسريي الذي 
عاد إىل لبنان، أثناء زيارة مستشار املرشد األعلى 
والييت،  أكرب  علي  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية 
بأن الرياض »تدعم أي مرشح جيمع عليه األشقاء 
أثار  خصوصًا«،  واملسيحيون  عمومًا  اللبنانيون 
لتسوية  املعارض  املسيحي  الفريق  يف  االرتياح 
احلريري، وأثبت حبسب مصادر هذا الفريق صحة 
ما كانت تقوله منذ أيام بأن السعودية لن توافق 
على التسوية من دون رضى حلفائها املسيحيني، 

أي القوات اللبنانية.
ممانعة  فريق  والتيار  القوات  فريق  حتول  لكن 
ما  مرحلة  من  أكرب  أمامهما حتديًا  يطرح  للتسوية، 
عرقلة  ألن  وفرجنية.  احلريري  بني  االتفاق  قبل 
إجناز  مرحلة  إىل  واالنتقال  شيء  فرجنية  وصول 

االستحقاق الرئاسي شيء آخر. 
يعين  ال  فرجنية  وصول  مبنع  املسيحي  واالكتفاء 
الذي  والتربير  الرئاسة.  ألزمة  حل  إىل  التوصل 
يعطيه احلريري بأنه يهدف من تسوية فرجنية إىل 
إجناز االستحقاق الذي مل يقدر عليه املسيحيون، 
سيكون حينها يف حمله. وأي فشل للتسوية من 
دون تقديم عون وجعجع بدائل، سيعيد األمور إىل 

النقطة الصفر جمددًا.

يغامر الحريري بكل رصيده املسيحي يف تحديه املكونات املسيحية لفريقه )هيثم 
املوسوي(

هيام القصيفي

تعطى  اليت  التربيرات 
أن  ميكن  ال  اليوم، 
انتموا  هؤالء، ممن  تقنع 
منذ  آذار   14 فريق  إىل 
يقوم  مبا   ،2005 عام 
بالتكافل  احلريري  به 
الرئيس  مع  والتضامن 
وليد  والنائب  بري  نبيه 

جنبالط.
الذي  املستقبل  تيار  من  أحدًا  أن  املشكلة  لكن 
يدافع عن فكرة ترشيح احلريري لفرجنية، ال يبدو 
معنيًا بكل ما يقال ويكتب وتتداوله صالونات 14 
آذار املقفلة والعلنية. يغامر احلريري بكل رصيده 
املسيحي يف ذهابه إىل حتدي املكونات املسيحية 
يف الفريق الذي ينتمي إليه، من أجل تسوية مل 
حيصد منها حتى اآلن إال معارضة قوى 14 آذار هلا. 
وهو يغامر بكل الشخصيات املستقلة اليت وقفت 
إىل جانبه يف عز التضييق عليه، وباحللفاء الذين 
وقفوا معه بعد 7 أيار، وأوهلم القوات اللبنانية. 
مشكلة احلريري اليوم هي أن ال ثقة مسيحية به بعد 
لقاء باريس، ليس بسبب قيامه بتسوية يرى أنها 
مفيدة ويعترب أن املسيحيني أخطأوا بعدم االتفاق 
على رئيس للجمهورية خالل سنة وستة أشهر، بل 
ألنه، خالفًا لفرجنية، مل يطلع أحدًا من حلفائه على 

ما يرسم من تسوية مع بري وجنبالط.
مكانة  يف  نفسه  احلريري  يضع  هذه  بتسويته 
العداء للمسيحيني )بعدما استعدى طوياًل مسيحيي 
اليت  املسيحية  األكثرية  أو  احلر(،  الوطين  التيار 
لعودته  مناسبًا  يراه  ما  احلريري  يقرر  أن  ترفض 
عنها،  ورغمًا  حسابها  على  احلكومية  السرايا  إىل 

األضرار التي 
ستقع اذا لم تنجز 

التسوية بقدر 
األضرار التي 

وقعت حتى اليوم

أشهر،  وستة  سنة  من  أكثر  دام  رئاسيًا  شغورًا 
مثة نقاش، يف مكان آخر، عن األضرار اليت وقعت 
يف صفوف 8 و14 آذار. ترشيح فرجنية مل خيلط 
بني  العالقة  ضرب  بل  الطرفني،  بني  األوراق 
املكّونات األساسية يف كال املعسكرين، وهو أمر 
لن يكون من السهل معاجلة ذيوله، سواء انتخب 

زعيم املردة أو مل ينتخب.
يأتي  أن  أو  للرئاسة،  مرشحًا  فرجنية  يكون  فأن 
رئيسًا، بفعل »انقالب« من قوى 8 آذار على فريق 
أن  ميكن  كان  أيار،   7 يشبه  بسيناريو  آذار،   14
يكون أخّف وطأة على قوى 14 آذار، من أن يكون 
الرئيس سعد احلريري عراب الرتشيح، بصمت و 

»تقية« مطلقتني.
ما حصل وما حيصل من ردود فعل على ما قام 
رئاسي  بسيناريو  التسليم  يتعّدى  احلريري  به 
وبتسوية إقليمية ودولية تنهي الشغور الرئاسي. 
لفكرة  وسّوقوا  روجوا  وإعالميون ممن  سياسيون 
14 آذار ولزعامة احلريري لـ »ثورة األرز«، ووّزعوا 
االتهامات ميينًا ويسارًا لكل من انتقد أو خرج عن 
ضحايا  أوىل  اليوم  هم  احلريرية،  الزعامة  عباءة 
ونومه  زيارته سوريا  بعد  الثاني  احلريري  انقالب 
وكل  األسد.  بشار  السوري  الرئيس  ضيافة  يف 

باريس تنّبه إىل عدم استبعاد عون وجعجع من 
التسوية على انتخاب فرجنية رئيسًا

فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  يستفسر  أن  ينتظر 
هوالند من زعيم تيار »املستقبل« رئيس احلكومة 
اللبنانية السابق سعد احلريري حني يستقبله صباح 
اليوم يف باريس عن التطورات يف امللف الرئاسي 
اللبناني يف ضوء املعلومات عن احتمال التوصل 
فرجنية  سليمان  النائب  انتخاب  على  تسوية  اىل 

رئيسًا للجمهورية.
»بأي  املسؤولة  الفرنسية  األوساط  ترحب  وإذ 
أنها  تؤكد  فإنها  رئيس«،  النتخاب  لبناني  اتفاق 
ال ميكن ان تكون كررت على مدى 18 شهرًا ان 
فرنسا ال تضع أي فيتو على أي مرشح للرئاسة 
لتقول  رئاسي،  مرشح  هلا  ليس  وان  لبنان  يف 
مناسب،  غري  مرشح  هذا  أن  االخرية  اللحظة  يف 
هذا فضاًل عن ان ليس لديها شيء ضد سليمان 

فرجنية.
ويف تقدير باريس ان انتخاب رئيس »بسرعة يف 
يف  حيدث  ما  خطورة  تزايد  ألن  ضروري،  لبنان 
املنطقة عامل ضاغط كبري جدًا، والناس يف لبنان 
اعتادوا على الفراغ وعلى القول ان مشكلة انتخاب 
الرئيس لن حتل إال بعد انتهاء الصراع السوري، 
أكثر  منه ضحية  جيعل  ألنه  للبنان،  كارثي  وهذا 
الصراع  ان  ومبا  سورية.  يف  للصراع  جانبية  من 
السوري لن حيل بعصا سحرية فإن ذلك سيعين 
أن الوضع يف لبنان سيستمر يف التدهور على كل 
الصعد من مشكلة الالجئني إىل الوضعني االمين 

واالقتصادي، مع غياب القرار«.
انتخاب  كان  إذا  املسؤولة:«  األوساط  وتضيف 
عما حيدث  كليًا  البلد  يبعد  ال  لبنان  الرئيس يف 
القرارات  أخذ  يف سورية، لكنه يتيح يف املقابل 
العملية على رغم األزمة السورية. وإذا متت هذه 
كتسوية  ستظهر  وفرجنية  احلريري  بني  التسوية 
بإمكان  وان  اخلارج  من  وليس  لبناني  صنع  من 
اللبنانيني أن يتوصلوا اىل اتفاق. وتواجد احلريري 
على رأس احلكومة مع فرجنية رئيسًا يعيد التوازن 
انتصار  هو  فرجنية  جميء  أن  بعضهم  اعترب  إذا 

لبشار األسد«.
أن  املسؤولة  الفرنسية  املصادر  وأوضحت 
وافق  إذا  خصوصًا  جدية،  املطروحة  »التسوية 
عليها »حزب اهلل« حبيث يكون لفرجنية االصوات 
باريس تلفت نظر مجيع  املطلوبة النتخابه«، لكن 
 14 وافقت قوى  »إذا  أنه  إىل  لبنان  الفرقاء يف 
آذار على جتيري أصواتها ملرشح من 8 آذار، ينبغي 
أال يكون ذلك انتصارًا لطرف على آخر، بل جيب 
ان يكون ذلك يف اطار اتفاق صلب على بعض 
النأي  النقاط االساسية، خصوصا مسألة سياسة 

بالنفس عن سورية، وهذا هو األساس«.
وأضافت األوساط نفسها ان هذه التسوية »هي 
مسألة ثقة، فـ »حزب اهلل« لن يتغري، ما يعين ان 
اللبنانية سيبقى،  الساحة  على  املوجود  االنقسام 

فرنجية معزيًا عون بشقيقه )الوكالة الوطنية لالعالم(

 رندة تقي الدين 

وكذلك تضارب املصاحل«. ودعت باريس فرجنية 
واحلريري إىل »ضرورة التنبه اىل عدم ترك زعيم 
التيار الوطين احلر العماد ميشال عون ورئيس حزب 
القوات اللبنانية مسري جعجع خارج االتفاق حتى ال 
تصبح التسوية إسالمية، ضد معارضة مسيحية«، 
مناسب  انتخابي  قانون  إجياد  إىل صعوبة  مشرية 
»انتخاب  أن  الفرنسية  األوساط  ورأت  للجميع. 
فرجنية ممكن شرط ان يتمكن احلريري من التأكد 
سياسية  ظروف  يف  احلكم  ممارسة  إمكان  من 
مضمونة ومقبولة«. وسألت:« كيف يكون ذلك اذا 
كان القانون االنتخابي غري مناسب له«؟ ومسألة 
الثقة مهمة جدًا يف نظر باريس، »فهل سيتمكن 
فرجنية فعاًل، من أن يكون رئيسًا للبنان وأن يبقي 

بلده على مسافة من النظام السوري؟«.
وترى االوساط يف الوقت نفسه أنه »إذا وصل 
فرجنية اىل سدة الرئاسة، قد يهدف اىل أن يصبح 
األسد  ان  خصوصًا  شيء،  كل  قبل  بلده  رئيس 
اآلن عبء وهو ال ميثل خيارًا اسرتاتيجيًا ألنه حيرج 
ال  ولذا  وااليرانيون«،  الروس  فيهم  مبن  اجلميع 
يكون  أن  يف  مصلحة  لفرجنية  أن  باريس  تعتقد 
ليس  أنه  فرجنية  »ويعرف  لبنان،  بشار يف  رجل 
من مصلحة لبنان أن يغري سياسته ليكون مع بشار 
االسد ألنه يفقد دعم وصداقات الواليات املتحدة 
االوروبي ودول اخلليج. ولبنان  وفرنسا واالحتاد 
عالقاته.  يف  متوازنًا  بلدًا  يكون  ان  اىل  حباجة 
ولكن جيب  فرجنية،  ليست يف شخص  واملسألة 
توازن  عليها  اليت سريسو  الصيغة  على  اإلعتماد 

القوى يف لبنان«.
وأكدت األوساط أن باريس وواشنطن »تشاورتا 
بضرورة  ترحبان  العاصمتني  وأن  املوضوع  حول 
وبأي  وقت  أسرع  يف  لبنان  يف  رئيس  انتخاب 
بتسوية  وبالطبع  اللبنانيون  عليها  يتفق  تسوية 
احلريري  مع  رئيسًا  فرجنية  انتخاب  على  قائمة 
رئيسًا للحكومة على أال يرتك االطراف املسيحيون 

خارج االتفاق«.
وجتدر االشارة اىل ان مسؤولني خليجيني اعتربوا 
»شخصية  فرجنية  أن  »احلياة«  مع  أحاديث  يف 
حمرتمة« تقدر وضعه على رغم انه حليف لبشار. 
إال أن هؤالء املسؤولني اخلليجيني نقلوا عن جعجع 
قبول  حنو  يندفع  احلريري  حليفه  ان  من  ختوفه 
يرون  وهم  اهلل«،  »حزب  له  يقدمها  صفقة  أي 
أنه إذا حصل اتفاق على رئيس فهذا امر جيد و 
الدول سرتحب بانتخاب الرئيس يف لبنان. وتابع 
رئيس  انتخاب  مبجرد  ان  اخلليجيون،  املسؤولون 
يف لبنان وهدوء األمور فيه، وحتى لو بقي الضغط 
السوري على املنطقة، فإن اخلليجيني سيعودون 
إىل زيارة لبنان مبئات اآلالف إذ يتطلع عدد من 
مواطنيهم اىل رفع حظر حكوماتهم عن التوجه اىل 

لبنان يف حال هدأت أوضاعه.
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 أقصر طريق إىل قلب احلبيب »طبختا خمدرات«
بكلمة  إليه  الوصول  الرجال واحدة، فمنهم من يسهل    ليست قلوب 
اآلخر  البعض  أما  آسر،  أمام مجال  يفتحه على مصراعيه  حب وبعضهم 
فتنطبق عليه مقولة »أقرب طريق إىل قلب الرجل هي معدته«، وهذه 
»الطريق سلكتها ك. ش.« كأقصر طريق للوصول اىل قلب حبيبها ع.أ. 
»الطبخة«،  »املطّيبات« اليت أضفت على  الطبخ مستخدمة  فأجادت فّن 
أحرقت  ناٌر  وجوفه،  ع.أ.  احلبيب  قلب  النار يف  أشعلت  لذيذة،  نكهة 
»الطّباخة« ك. ش. وأوصلتها اىل... السجن. وغالبًا ما تتكرر دعاوى 
العسكرية  احملكمة  إمام  املركزي،  رومية  سجن  اىل  املخدرات  إدخال 
الدائمة، غري إن قصة ك. ش. ختتلف عن غريها يف الشكل واملضمون. 
فهي أرادت وبشتى الطرق أن »تفوز« بقلب حبيبها ع.أ. الذي تعرفت 
نتيجة  إوصاهلا  انقطعت  حّب،  عالقة  بينهما  ونشأت  اهلاتف  عرب  عليه 

توقيف احلبيب ودخوله السجن.
مل ختش ك. ش. من احلالة اليت وصلت إليها العالقة مع حبيبها بفعل 
فهي  بيديها،  احلّل«  »فمفتاح  عليه يف قضية خمدرات،  القبض  إلقاء 
حبيبها،  قلب  يف  احلب  نار  تشعل  أن  تستطيع  اليت  املاهرة  الطّباخة 
وتوقدها من جديد برّش حبوب خمدرة بعد طحنها يف أطباق الطعام اليت 

أعدتها له ومحلتها اليه فرحة مبالقاة حبيبها.
بأنه  ليتبني  الطعام  فحص  مت  أن  بعد  تكتمل  مل  ك. ش.  فرحة  لكن 
حيوي على مادة الرتامادول املخدرة بنسبة كبرية، اي ما يعادل مئيت 
احملكمة  فيها  بّتت   ،2013 العام  اىل  تعود  اليت  القضية  هذه  حّبة... 
العسكرية الدائمة بعد استجوابها »احلبيبة« اليت تركها »احلبيب« ع. أ. 
تقف »وحيدة« أمام احملكمة بعد أن فّر إثر إطالق سراحه وحوكم بالتالي 

غيابيًا.
تقول ك. ش. أمام احملكمة إن ع. أ. اتصل بها من السجن وطلب منها 
جتهيز الطعام له فأعّدت »البطاطا بوريه« و«الكبة باللنب« ، إمنا عليها 
وبالفعل قصدت س.أ.  الالزمة.  »املطّيبات«  ضر  أن تحُ ذلك  كل  قبل 
مصّنع »النكهات« الذي سلمها كيسًا حيوي حبوبًا اعتقدت يف البدء أنها 
أدوية. ثم قصدت منزل عّمتها إلكمال عملية الطبخ حيث قامت بطحن 
السجن  اىل  مسرعة  وتوّجهت  أعّدته  الذي  الطعام  على  ورّشها  احلبوب 

للقاء احلبيب.
غري أن حلم ك.ش. قد تبّدد بعد ان اكتشف عناصر التفتيش يف السجن 

وجود خمّدر يف الطعام.
وأمام احملكمة أكدت ك. ش. أن املتهم املاثل اىل جانبها س. أ. ليس 
هو الشخص نفسه الذي سلمها املخدرات فيما جزمت ف.أ. بأن ك.ش. 

أعّدت الطعام يف منزهلا إمنا ال عالقة هلا بالقضية.
وأصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكمًا قضى 
بسجن ك. ش. وس. أ. مدة شهر مع تغريم كل منهما مبلغ مئيت ألف 
لرية. وأعلنت براءة ف. أ. لعدم كفاية الدليل حبقها فيما حكمت على 
ع. أ. بالصورة الغيابية بسجنه مدة سنة وشهرًا مع تغرميه مخسماية الف 

لرية. كما قررت احملكمة مصادرة املضبوطات.

صقر حيفظ ادعاء مساحة
  قرر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر حفظ 
االدعاء الذي تقدم به وكالء الدفاع عن الوزير السابق ميشال مساحة اىل 
حمكمة التمييز العسكرية ويزعمون فيه بوجود تزوير يف مضمون الشريط 
املسّجل بني املخرب ميالد كفوري وبني مساحة يف لقاء مجعهما يف االول 
من اب العام 2012 قبل ايام من نقله املتفجرات من سوريا اىل لبنان.

واعترب صقر يف قراره ان »االدعاء الطارئ« املقدم من مساحة بواسطة 
وكالئه والذي احيل اليه من حمكمة التمييز العسكرية يوم اجلمعة املاضي 

ال تتوافر فيه العناصر اجلرمية وبالتالي حفظه.
الذي  اللقاء  من  عمدا  اساسي  عنصر  »حذف  اىل  اشار  االدعاء  وكان 
جرى بني مساحة وكفوري«. وقال مساحة يف معرض حماكمته اخلميس 

املاضي: »انا اعترب هذا االمر تزويرًا الدانيت«.

مواجهة بني األسري وحبلص
  امام قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا التقى الشيخان 
امحد االسري وخالد حبلص حيث اجرى مواجهة بينهما حول مشاركة االول 
يف االعتداءات على اجليش خال »معركة حبنني« ويف طرابلس يف 25 و26 
تشرين االول من العام 2014 . وبعد ان »تعانق« الرجالن ، نفى االسري 
مشاركته يف تلك االحداث موضحا بان دوره فيها اقتصر على التمويل 
حيث قام بدفع مبالغ مالية جملموعة حبلص الذي توىل شراء االسلحة ، 
كما ان اثنني من جمموعة االسري هما ابو خالد وابو امحد الصيداوي قاما 

بتدريب عناصر جمموعة حبلص العسكرية.
وكان حبلص قد نفى يف التحقيق معه يف هذا امللف الذي احيل امام 
واتهم  اجليش  على  النار  باطالق  مشاركته  العسكرية حملاكمته  احملكمة 
عنصران من جمموعة االسري باطالق النار على ماللة للجيش ما ادى حينها 

اىل استشهاد ضابط وعسكريني.

جريح بانقالب شاحنة يف املنية
أدى إنقالب شاحنة حمملة بأثاث منزل وبعض املواد الغذائية عند مدخل 
املنية عرمان إىل اصابة سائقها حممد أمحد احملمود جبروح خطرة . وعملت 
عناصر الصليب األمحر على نقله إىل أحد مستشفيات املنطقة للمعاجلة ، 

فيما فتحت األجهزة األمنية تقيقا باحلادث.

استجواب 3 موقوفني من »شبكة تفجريي برج الرباجنة«
  باشر قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا امس تقيقاته 
الرباجنة«، فاستجوب ثالثة  برج  »شبكة تفجريي  افراد  االستنطاقية مع 
موقوفني هم عبداهلل دباغ وعواضة درويش وابراهيم اجلمل الذي القي 
القبض عليه قبل يوم واحد من تفجريي برج الرباجنة قبل ان يقدم على 

القيام بعملية انتحارية يف جبل حمسن.
واصدر ابوغيدا مذكرات توقيف وجاهية حبق املوقوفني الثالثة، على ان 

يتابع استجواب املوقوفني اآلخرين يف جلسات الحقة.
القاضي صقر صقر قد  وكان مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
ادعى يف هذا امللف، على ستة وعشرين شخصا بينهم ثالثة عشر موقوفا 
السوري  الوليد  ابو  امريهم  بأمر من  تنظيم داعش  االنتماء اىل  جبرائم 
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.

توقيف مطلوب خطر يف بعلبك
  

متكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة الشرطة القضائية 
يف بعلبك من توقيف أحد املطلوبني اخلطرين ك. ح. )48 عاما ( املطلوب 
مبوجب 10 مذكرات قضائية، جبرائم: تأليف عصابة سلب سيارات بقوة 
السالح والسرقة، بيع سيارات بعد التالعب ببياناتها، وتزوير واستعمال 

مزور.
من جهة اخرى افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 39 
مطلوبا جبرائم خمدرات، سرقة، سلب، ضرب وإيذاء وشك دون رصيد.

كما اوقفت دوريات مفرزة استقصاء بريوت 24 شخصا من املخالفني 
واملطلوبني. وحجزت 22 دراجة نارية و14 سيارة خمالفة.

األمن العام يواصل مالحقة مزوري مستندات السفر
  قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام، خالل اسبوع، 
تزوير  جبرم  شخصا  عشر  سبعة  بتوقيف  العامة،  النيابات  وبإشراف 
اىل دول  لبنان  انتقال ألشخاص من  عمليات  لتسهيل  مستندات سفر 

اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت مثانية أشخاص جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة، 

وشخص واحد إلنتمائه إىل تنظيم إرهابي.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني، أحيلوا مجيعًا اىل القضاء املختص.

اجليش يوقف81 سورياً لتجواهلم خالفاً للقانون
  نفذت قوى اجليش عمليات دهم يف مناطق خمتلفة، أوقفت خالهلا 81 
اللبنانية بصورة  التابعية السورية، لتجوهلم داخل األراضي  شخصا من 
غري شرعية، وقد ضبطت خالل عمليات الدهم 18 دراجة نارية من دون 
أوراق قانونية.ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة 

إلجراء الالزم.

مقتل سوري برصاصة خطأ
  قضى السوري عبدو حممد مرعي، برصاصة انطلقت من بندقية حربية 
نوع كالشينكوف داخل حمل لبيع االطارات يف شارع الصباح يف النبطية، 

عن طريق اخلطأ وأصابته يف رقبته.
ونقل مرعي اىل مستشفى نبيه بري احلكومي يف املنطقة، وما لبث أن 
فارق احلياة. ثم حضرت اىل املكان دورية من االدلة اجلنائية وخمفر قوى 

االمن الداخلي يف النبطية للتحقيق يف مالبسات احلادث.

موقوف يتهم قياديني من »كتائب عبداهلل عزام« بـ 
»اخلونة«

  اكتمل »عقد« تنظيم »كتائب عبد اهلل عزام« وسرايا »زياد اجلراح« 
مع استجواب احملكمة العسكرية الدائمة امس املوقوف الفلسطيين وسام 
نعيم الذي سبقه اىل »منصة« االستجواب يف ملف آخر متصل بالتنظيم 
»زمالء« له ابرزهم نعيم عباس ومجال دفرتدار وبالل كايد، فيما كان 

املتهم الفار الفلسطيين توفيق طه احلاضر الغائب يف امللفني.
اراد وسام نعيم ان خيدم قضيته الفلسطينية »على طريقته« باطالق 
صواريخ من اجلنوب اللبناني باجتاه االراضي الفلسطينية احملتلة، وهو 
من هذا املنطلق انضم اىل جمموعة توفيق طه الذي يتزعم »سرايا زياد 
اجلراح« لضرب العدو الصهيوني. لكن بعض عناصر هذه السرايا حرفوا 
البوصلة عن مسارها وصّوبوها باجتاه سوريا ويف الداخل اللبناني ومنهم 
سراج الدين زريقات وبالل كايد ونعيم عباس. هؤالء الثالثة وصفهم 

نعيم بـ«اخلونة« بعدما انشأوا سرايا« احلسني بن علي ».
ويتحدث نعيم اثناء استجوابه امس امام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة 
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وحبضور وكيلته احملامية هتاف وهيب، 
اللبناني من  عن تصنيعه دوائر الكرتونية لـ12 صاروخا، متكن اجليش 
الفلسطينية احملتلة.  االراضي  باجتاه  االربعة  ضبط 8 منهم فيما اطلق 
هذا كان هدف سرايا زياد اجلراح اىل ان وقع اخلالف بني نعيم عباس 
وتوفيق طه، خالٌف مل يعرف نعيم اسبابه امنا كان طه حيرضه وشقيقه 
نعيم نعيم على عباس الذي خرج عن اسرتاتيجية العمل اليت وضعها طه 
الذي كان يعترب ان جبهة النصرة هي خمابرات سورية. هذا االمر ازعج 

نعيم عباس فتم فصله بعد عودته من سوريا، كما ان االخري كان وراء 
التفجريات اليت وقعت يف الضاحية اجلنوبية ومنها تفجري الرويس حبسب 

بيانات مت توزيعها يف خميم عني احللوة.
وال يزال نعيم الذي اوقف يف عملية استدراج لالمن العام عرب الفايسبوك 

مقتنعا »مبقاتلة العدو االسرائيلي« نافيا مبايعته لطه.
وباستجوابه قال نعيم املالحق مبلف »حوادث عربا« بانه ليس من جمموعة 
الشيخ امحد االسري وامنا » كنت ادافع عن مسجد بالل بن رباح«. وروى 
ان عصبة االنصار ارسلت مقاتلني اىل العراق العام 2005 حملاربة العدو 
اليت كان  باخلطب  الشبان  الكثري من  تأثر  الفرتة  تلك  االمريكي، ويف 
أحُطلقت  العام 2008  »بعد حرب غزة  ابو شريف عقل. واضاف:  يلقيها 
صواريخ من اجلنوب وكان توفيق طه وراء ذلك وكان يتزعم سرايا زياد 
وابديت  اليه  فانضممت  الصهيوني،  العدو  بضرب  املتخصصة  اجلراح 
ابايعه«.  مل  امنا  الفلسطينية  القضية  خلدمة  مساعدته  يف  استعدادي 
واشار اىل ان بالل كايد دّربه على تصنيع دوائر الصواريخ فصنع 12 

منها.
واكد بان هدف توفيق طه مل يكن استهداف حزب اهلل امنا كان هناك 
من  البوصلة  حّرفوا  عزام  عبداهلل  خونة  وقال:  السرايا  داخل  جمموعات 
فلسطني اىل سوريا وانشأوا سرايا احلسني بن علي ومنهم بالل كايد 
اما طه ودفرتدار فكانا مع فكرة  زريقات ونعيم عباس  الدين  وسراج 
ضرب العدو الصهيوني مؤكدا بانه مل يلتق بزريقات وال مباجد املاجد. 
اما عن دفرتدار فقال بانه بعد عودته من العراق مكث يف منزل شقيقه 
نعيم نعيم » وكنت اعرفه باسم ابو هاشم ومسعت بانه مطلوب باطالق 
صواريخ وبانه شرعي امنا مل يعط اي دروس دينية ومل يكن مسؤوال 

شرعيا داخل التنظيم، فكان مكتئبا ومنزويا على نفسه«.
وقال نعيم عن عباس بانه خرج عن االسرتاتيجية اليت وضعها طه وكان 
هذا االمر سببا يف نشوب خالف كبري بني الرجلني فأخذ عباس منحى اخر 
لنفسه وبعد عودته من سوريا مت فصله. وبسؤاله قال ان بيانات وّزعت 
يف خميم عني احللوة تشري اىل ان نعيم عباس وراء تفجريات حصلت يف 
الضاحية اجلنوبية، واذا كان هو وراءها فانه مل يفعل ذلك لصاحل كتائب 
عبداهلل عزام. وتدث نعيم عن مهمة كّلفه بها طه مبقابلة شخص يف 
منطقة خلدة وان هذا الشخص سأله عن كتائب عبداهلل عزام واهدافها. 
وقال نعيم:« استنتجت ان هذا الشخص يعمل لدى االجهزة االمنية بعدما 
قال لي بانه كان يتوقع منا ان حنرق بريوت بعد مقتل اسامة بن الدن 
استمهلت وكيلته  ان  الفلسطينية.وبعد  القضية  ان هدفنا هو  وابلغته 

للمرافعة قررت احملكمة ارجاء اجللسة اىل 18 ايار املقبل.

حكم جديد حبق مصطفى احلجريي
  اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة امس حكما غيابيا جديدا حبق الشيخ 
وعبوات  اسلحة  نقل  جبرم  طاقية«  بـ«ابو  املعروف  احلجريي  مصطفى 
ناسفة من طرابلس اىل البقاع لنقلها اىل سوريا بهدف تفجريها.وقضى 
احلكم بسجن احلجريي مدة عام وشهر. كما حكمت بالعقوبة نفسها على 
آخرين فارين. وغّرمت اثنني من املخلى سبيلهما مببالغ مالية. فيما دانت 
الفارين خالد احلجريي وحممد امحد احلجريي بالسجن مدة 15 عاما أشغااًل 

شاقة.

ضحايا »الدوالر األسود«
الشرطة  األموال يف وحدة  املالية وتبييض  جنح مكتب مكافحة اجلرائم 
القضائية يف كشف عصابة قوامها عراقي ولبناني قاما بعمليات احتيال 
وتزوير على شركات تويل االموال وعلى اشخاص وقعوا ضحية »الدوالر 

االسود«.
العراقي  توقيف  انه مت  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  واوضحت 
ر.ح. يف حملة الدورة داخل إحدى شركات بيع األجهزة اخللوية والتحويالت 
املالية، باجلرم املشهود أثناء حماولته إيهام صاحب الشركة أنه يوجد 
بإمسه حوالة مصرفية بقيمة 672.000 دوالر أمريكي وهو حباجة إىل 6200 

دوالر أمريكي لدفعها ضريبة على املبلغ املذكور.
لبنان  مصرف  عن  صادرة  مستندات  بتزوير  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
حواالت  لديه  ان  واخلارجية، يستخدمها إليهام ضحاياه  املال  ووزارتي 
مصرفية من بنوك يف اخلارج ال ميكن تويلها بإمسه النه أجنيب، وهو 
املبالغ هلم  لتحويل  حسابات  لديها  أو شركة  لبناني  مواطن  إىل  حباجة 
املستندات  وأخذ  املبدئي  اإلتفاق  وبعد  ذلك،  لقاء  عمولة  ويتقاضون 
لبنان،  من مصرف  إىل صرفها  ليصار  بإمسهم  املال  لتحويل  املطلوبة 
يقوم بعد يومني بإرسال صورة عن احلوالة أو الشيك املصريف الصادر 
أمواال لدفعها  البنك املعين يف اخلارج ومن ثم يطلب من ضحاياه  عن 
بدل ضرائب عن املبالغ احملولة ملصرف لبنان، بعدها يأخذ هذه األموال 
وخيتفي ليتبني بعدها انهم وقعوا ضحية خداع وإحتيال. كما اوقف يف 
حملة البسطة التحتا - بريوت كل من: ع. ح. و ف. ق. أثناء حماولة األول 
»بالدوالر  يعرف  مبا  السوداء  األوراق  بواسطة  إحتيالية  مبناورة  القيام 
األسود« وخداع أحد املواطنني بذلك، وبالتحقيق معهما تبني ان األول 
يقوم باإلحتيال عرب إيهام ضحاياه انه يستطيع تويل أوراق بيضاء إىل 
أوراق نقدية صحيحة من فئة الـ 500 يورو وذلك من خالل إضافة بعض 
األدوية واملواد الكيميائية إىل هذه األوراق لقاء مبالغ مالية، وهو من 
أصحاب السوابق يف هذه األعمال، وان الثاني كان يقوم بنقل ع. ح. 
من اجلنوب إىل بريوت لقاء بدل مالي )أجرة( على منت سيارة نوع نيسان 
ساني لون كحلي تبني انها مسروقة مت ضبطها وأحيل مع املضبوط إىل 

مكتب مكافحة السرقات الدولية للتوسع معه بالتحقيق.

امـنيات لبنانية يف اسبوع
قضاء وقدر
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من اليمني اىل اليسار: الربوفيسور سكوت هوملز، الربوفيسور بارني غلوفر، رئيس بلدية باراماتا 
بول غارارد ونائب رئيس البلدية باكوس )باخوس( مكاري

من اليمني اىل اليسار: تقديم الشيك مع MC تيم Maddren، مدير العالقات املجتمعية والتسويق 
يف مستشفى األطفال يف وستميد جيلي باكستون ورئيس بلدية باراماتا بول غارارد.

مذكرة تفاهم تجدد االتصال والتواصل مع جامعة غرب سيدني
األسبوع  للتفاهم  جديدة  مذكرة  توقيع  مع  سيدني  غرب  جامعة  مع  الوثيقة  شراكتها  باراماتا  مدينة  مجلس  جددت 

املاضي.
وذلك  عام 2013  )ديسمرب(  االول  كانون  توقيعها يف  تم  تفاهم  مذكرة  أول  ثالث سنوات،  مدته  الذي  االتفاق،  ويلي 
لتعزيز تعاوننا يف عدد من مبادرات املدينة الذكية الرئيسية يف باراماتا، بما يف ذلك إنشاء »منصة االطالق« ملركز االعمال 

الذكية.

الحرم  يـُفتتح  عندما  دوالر  ملياري  كلفته  والبالغة  بالبلدية  الخاص   )Parramatta Square development( األول يف  املستأجر  أيضا  الجامعة  وستكون 
الجامعي الجديد الشاهق )املتعدد الطبقات( يف مركز املدينة التجاري )CBD( يف أوائل عام 2017.

وكجزء من مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلني من البلدية وجامعة غرب سيدني ملتابعة القضايا الرئيسية للمدينة الذكية، اساس املوقع وأهداف 
التخطيط الحضري.

عيد امليالد يف باراماتا - نداء »أضواء لألطفال«
كان من الرائع أن نرى أكثر من 5000 شخص يحضرون االحتفال بعيد امليالد يف باراماتا يوم الخميس.

فقد تحولت الساحة املئوية )Centenary Square( اىل أرض عجائب لعيد امليالد مع آالت ثلج وعروض راقصة وجوقة غناء وحديقة حيوانات أليفة وشجرة 
بإضاءة مذهلة.

كان هناك سخاء روحي كبري مع عرض أكثر من 300 هدية جرى التربع بها لجيش الخالص ومستشفى األطفال يف وستميد كجزء من نداء رئيس البلدية لهدية 
عيد امليالد.

كما أعلنـّا شراكتنا الجديدة واملثرية مع مستشفى األطفال يف ويستميد ومستشفى األطفال يف سيدني، راندويك كجزء من نداء »أضواء لألطفال«.
للمشاركة، زيـّن منزلك يف عيد امليالد لهذا العام وتسجـّل يف صفحة جمع التربعات lightsforkids.org.au، أو ببساطة قم بالتربع.

وقد تربعت بلدية مدينة باراماتا  بمبلغ2000 دوالر لهذا النداء، الذي يهدف إىل جمع 150 ألف دوالر للمرضى الصغار يف املستشفيني.
.info@lightsforkids.org.au ملزيد من املعلومات قوموا بزيارة

تعاَل وقْل كلمتك يف اجتماع الدوائر االنتخابية يف غرانفيل
سيتم عقد اجتماع مشرتك لدائرتي ساوث غرانفيل وَ وودفيل يف مكتبة غرانفيل هذا السبت 5 كانون األول/ديسمرب.

تكون  قد  أو قضايا  أفكار  أي  املجاورة وطرح  أحيائهم  ما يحدث يف  للمجتمع لسماع  التي عقدتـُها لسنوات عديدة، فرصة  االنتخابية،  الدوائر  اجتماعات  وتوفر 
لديهم.

وسيـُعقد االجتماع يف غرفة االجتماعات رقم 2 من مكتبة غرانفيل من 10:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا.

بـارغن وايرهاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
جــميع أدوات وأنـواع 

الدهان بأسـعار ال 
تنافس

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

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, 
Punchbowl NSW 2196 

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

Apco   20 L            $85  للسقف

حصرية  إذاعية  مقابلة 
أجريت مع سعادة قنصل 
سدني  يف  العام  لبنان 
االستاذ جورج بيطار غامن 
مبناسبة ذكرى االستقالل 
اإلذاعة  عرب  اللبناني 
اف   ٢٠٠٠ راديو  العربية 
ام اوسرتالي تطرق فيها 
ابرزها  كثرية  ملواضيع 
اجلنسية  استعادة  قانون 
التمسك  وتطبيقه، 

والوفاء  اللبنانية  باجلذور 
من  تبقى  ماذا  ألوسرتاليا، 
حنافظ  وكيف  االستقالل 
عليه؟ ويف اخلتام وجه كلمة 

مؤثرة البناء اجلالية.
مع  وقيمة  مميزة  حلقة 
دير  عريق،ابن  دبلوماسي 
نقلة  احدث  اليت  القمر 
القنصلي  العمل  يف  نوعية 
وجسر  رسول  خري  وكان 
ووطن  املغرتب  بني  عبور 

وجه  على  حافظ  حيث  االرز 
واألدبي  التارخيي  لبنان 
احللقة  االغرتاب.هذه  يف 
اخلاصة لالستقالل من إعداد 
بادرو  اإلعالمي  تقديم  و 
عالء  د.  مبشاركة  و  احلجة 

العوادي. 
وميكنكم االستماع واملشاهدة 

عرب هذا الرابط االلكرتوني
http://youtu.be/  

Hfj11HRB9zo

القنصل اللبناني على هواء اوسرتاليا يف ذكرى االستقالل
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مناسبات

يف  الحر  الوطني  التيار  أقام 
حفل  املاضي،  األحد  يوم  ملبورن، 
هذا  مثل  يف  كعادته  باربكيو، 
اليوم وذلك يف حديقة الرزيرفوار 
حيث  اليك«،  »ادوار  بـ  املعروفة 
التيار  أعضاء  اىل  اضافة  حضره، 
والداعمني  واملؤيدين  ملبورن  يف 
واألصدقاء وعائالتهم، قنصل لبنان 
الخطيب،  غسان  االستاذ  العام 
العام  املنسق  عيدي،  خليل  النائب 
للتيار يف لبنان الدكتور بيار رفول، 

يوم لبناني طويل ينظمه التيار الوطين احلر يف ملبورن وسط حضور رمسي وشعيب كثيف
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السابق  اللبنانية  الجامعة  رئيس 
السيد  داربعشتار  جمعية  ورئيس 
الجامعة  رئيس  حاتم،  سايد 
طوق،  بشارة  اللبنانية  االسرتالية 
السورية  العربية  الرابطة  رئيس 
السيد نعمت حنا، ورؤساء أحزاب 
وتيارات.. املردة والقومي السوري 
االجتماعي والشيوعي ومنظمة أمل 
ورؤساء بلديات حاليون وسابقون 
مال  ورجال  خريية  وجمعيات 
االعالم  ووسائل  واقتصاد  واعمال 

واملسموع وحشد كبري من  املقروء 
ألف  من  بأكثر  قدر  الجالية  ابناء 

شخص.
فرنسيس  هبة  الحفل  افتتحت 
عندما  االخوّة  أحلى  ما  بالقول 
واليوم  بعضهم  مع  االخوة  يلتقي 

نلتقي معكم بكل لبنان..
رحب  الذي  راضي  وقدمت شربل 
بالحضور شاكرا الذين لبوا الدعوة 
هذا  النجاح  الدعم  قدموا  والذين 

الباربكيو.

اما املنسق العام يف اسرتاليا روبري 
ان  وقال  بالحضور  بخعازي فرحب 
جدا  مهم  اليوم  هذا  يف  وجودكم 
وهو يوم جميل ورائع بوجودكم ايها 
االحبة واالخوة واالخوات ووجودكم 
بحب  ايمانكم  على  ساطع  دليل 
الوطن وتأكيد على ايمانكم العميق 
لبنان  يعود  حتى  النضال  بمتابعة 

اىل وضعه الطبيعي.
رفول  بيار  الدكتور  بخعازي  وقدم 
الذي كشف كل خفايا اهل السلطة 

سوريا   يف  االرهاب  اىل  وصوال 
وقال ان الذين لم يضربوا االرهاب 
هم الذين شجعوا االرهاب وقدموا 
له ينابيع النفط ويوم قرروا ضرب 
بان  يبلغونهم  كانوا  االرهاب  هذا 
فيها..  املتواجدين  املنطقة  يرتكوا 
واوروبا  امريكا  فضحت  روسيا 
هو  وساركوزي  االرهاب،  حول 
الذي تعهد علنا ان كل االرهاب بدو 

يوزعو عالعالم..
الجنسية  استعادة  عن  تحدث  ثم 

وعن  اللبنانيني  مطلب  هي  التي 
السبعني مليار دوالر التي سرقوها 

ووضعوها يف بنوك الخارج.
والدبكة  الرقص  حلقات  وانعقدت 
االغاني  وبعض  الطبل  قرع  على 

الشهر املطربني.
القى  برصونا  انطوان  الشاعر 
الصفحة  على  ننشرها  قصيدة 

.23
وقد جرى سحب التومبوال ووزعت 

الجوائز على مستحقيها.

الدكتور بيار رفول ونخله بيطارالشاعر برصونا يلقي كلمةهبة فرنسيس تلقي كلمةشربل راضي يشجعروبري بخعازي يلقي كلمةد. بيار رفول يلقي كلمة

اعضاء التيار الوطني مع الدكتور بيار رفول سايد حاتم والشيخ املختار ميالد الحلبي وعقيلته والدكتور رفول

حلو، ديب ومظلوم الدكتور رفول ورئيس املكتبعائلة الشاعر أنطوان برصونا النكت، ديانا االسمر، سريادور ورفول

كليم شاهني وعقيلتهرفول، القنصل الخطيب، طوق، راضي، الهاشم وحضور

عالدبكة

نبيل حنا وحضور

حضور يف أحضان الطبيعةهاني وبشار األسد
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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 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 
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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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عامر :
سالمًا كيف حالك يا مثريْه
وقد أصبحِت شاعرًة قديرْه

جين بك الغمام بكل أفٍق
ملا أفضيِت من روٍح غزيرْه

فمن أعطاك مفهوم السواقي
ومن أعطاك ذاكرة البحريْه

سوى مكنون جوهرك املنّدى
 مباء الشعر يف النفس الوثريْه

فصرِت أمرية احلرف املغن
برؤية أجنٍم نامت قريرْه

لتصحو يف كتابك كّل ليٍل
على كفيك عالية الوتريْه

تتمتم يف الكتاب بيان ضوٍء
 حيّدث عن نبوءتك األخريْة
سالمًا أحنن .. فخرًا أغن
ألجل نبّية الشعر األمريْه

مثرية:
سالمًا أستهّل من األغاني

 قطوف الشكر من قاٍص وداِن
وأغزل من مجان احلرف روحًا

يبارك نسغها نوٌر هداني
 يغازل عطر جوهرها السواقي
 لتفضي للجنان شذى املعاني

ويبحر مركب األفكار يرنو
ربيع البوح يف فجر املواني
 فأغنم موسم اإلبداع حلنًا

يغّرد موقظًا روض األماني
لعّلي أنتمي هلطول فكٍر
ولكّن عجزت ومل أداِن

فعذرًا عامر املعطاء عذرًا
 إذا قّصرُت وصفًا يف بياني

 وعهدًا باحملّبة يا صديقي
فقد تعب البواح وما كفاني

حوار الشعر والشعراء

خطر ومشّكل  التفجري  حامل  يا 
البشر بقتل  آمرة  رسالة  أّيا 
السليم بالعقل  هالكون  خلق 
البصر حند  واضحة  ورؤية 
القويم باخلط  سري  وقلك 
زمر وتألف  تعرّبد  ما  بال 
القديم بالعهد  مالح  كنا 
احلجر مثل  قلوبنا  صارت 
عقيم وفكرك  مشيطن  ليش 
صَور بأبشع  االسالم  وحامل 
يستقيم مرة  اجملرم  ريت  يا 
سقر ويدخل  يقتل  ما  بال 
البهيم شيخ  عّلموا  للي  مني 
نظر عندو  ما  األحرار  يفّجر  ت 
حريم عندو  يف  العشرية  وشيخ 
الوتر نفس  ع  رياالت  بيقبض 
لئيم داعش  من  شيخ  وكل 
ضرر بيشكل  االسالم  على 
النعيم حبوض  ربنا  جبلنا 
عرب فضلو  من  رش  وعلينا 

شّم العنرب
العنرُب يـُشّم  ان  يومًا  شئت  لو 
ينشُر مسُكه  باالميان  فعليك 
هدايٍة دين  االسالم  يبصر  من 
ُمنِكُر السعادة  باب  يرتقي  ال 
بنوره السليم  العقل  وامأل 
يصرُب األذية  على  احلليم  اّن 
بذلٍة تعيش  ان  يوما  خفت  ان 
يعرُب حياضه  اىل  الذكي  اّن 
مكائدًا اخلبيث  شر  من  فتوّق 
يقدُر النذالة  على  اخلبيث  ان 
بنوره الظالم  شق  من  سبحان 
يتبعثُر وجنُمه  الضياء  وسبغ 
متدرٌج لفعله  الشقّي  ان 
يعثُر الشقاوة  يف  يوٍم  فلرّب 

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

حزام التفجري

محمد عامر األحمد/ 
مثرية حسني

حزين والعامل  جمروح  الوطن 
زين عالطرقات  للعيد  يف  وما 
االبيه  الدولة  سياسة  وببحر 
السفين متشي  عم  قبطان  بال 
عامليه كانت  اللي  ومدينتنا 
التمين وبسمعتها   بشرتها 
اذيه هالكلن  بفضل  جرميه 
املدين زباله  مطمر  تصفي 
الداعشيه فّلسوها  اخلزين 
أمين مش  ايادي  األياديهم 
العليه مجهوريتنا  ورئاسة 
وضغين حبقد  تآمروا  عليها 
احلميه أهل  يا  وهلألسباب 
طين غري  لطينتهم  احلراميه 
مجهوريه  ريس  عون  بدهن  ما 
عجينن بيقّرص  عون  ألنو 
اخلزينه صوب  بيطلعو  اذا 

***
غيارى هن  عالوطن  قالو  اللي 
العذارى عذرا  بطهر  بيمشو  وعم 
توىل مغاره  على  بابا  علي 
مغاره تستعشر  على  وهن 
اهلل وحياة  همهن  مش  الوطن 
بالصداره عندن  الشعب  هم  وال 
حياهلل او  هّمن  االرهاب  وال 
واالداره املعيشي  هم  وال 
جتّلى لبصوتو  عون  البيهمن 
ونصارى اسالم  الشعب  حبيب 
حتلى الفيها  مسعتو  يأذو 
املناره متل  مبواقفو  وسطع 
حّلى املر  لوال  وباألصالح 
باخلساره شاعر  صار  بيقولو 
دىل واالفالس  عاهلدر  واذا 
عالوزاره ينّغم  عم  بيقولو 
عال حق  مبطلب  صوتو  واذا 
جتاره عامل  بالوطن  بيقولو 
مّلى الينبوع  من  بريقو  واذا  
البيارى من  ميّلي  عم  بيقولو 
اهلل حزب  ساند  مبشرع  واذا 
اشاره جايي  االسد  من  بيقولو 
ختّلى عنهم  ربنا  ما  وكرت 
صّلى فات  اهلل  بيت  عا  اذا 
الدعاره بيت  عا  فات  بيقولو 

القصيدة اليت ألقاها الزغلول يف حفل 
باربكيو التيار الوطين احلر يف ملبورن
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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 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 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

صفحة ٢٤     

ملبورن
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Melbourne
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 Hatem
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 
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كتابات
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سجل
حنن عرب

حنن وجع اخلريطة
على صدر األوطان الذبيحة

حنن الوحيدون يف الدنيا
يولد لنا كل يوم وطن

ال نعرف أباه
وال الذي رباه

رغم املخاض الذي
ينزع أكباد األمهات

********

حنن الذين ُيكَتب لنا
كل يوم تاريخ جديد
ال نعرف من كاتبه
وطفلنا املسكني
سيحفظه ويعيد 

وغدا يعلو النشيد
وألف رجل يشيد
بقصص أحرقتنا

وُأضيفت إىل اجملد التليد

*********

حنن الذين صدعنا الكون بقولنا
كان لنا نصف البالد وكنا

ولو كان للتاريخ عني
لتربأ غري آسف منا

ولو مل يكن صنما أصما
الستنكر أي حرف يكتب عنا

**********

حنن الذين أشغلتنا
صبابة النبع حني ترده احلسان

أهو حالل أم حرام
فضاع النبع وسبيت احلسان

»حنن أعز بين الدنيا«
لكن العزة شردتنا

على أبواب الصرب واجلرمان
حنن الذين إذا جهلنا

حنرق السفني ونغلق الطريق
تشابهت يف احلياة وجوهنا
واختفت مالحمنا يف احلريق

*********

حنن الذين حار الزمان جببلتنا
أكانت طينا أم طنينا

تشابهت طباعنا غري أَنا
قضينا دهرنا متناحرينا

ال نلم شعاثنا إال بسوط
بيد األعجمي الذي

دعوناه لنا مستنصرينا
فحنينا رقابنا ذال له

وحضَنا نعاله صاغرينا

مع االعتذار لروح الشاعر الكبري حممود درويش

سهى اجلندي: سّجل. حنن عرب
تتنازُع على اصطيادي ِشباٌك كثرية

وسهاٌم ترتصُد ظهوري
هذا يريُد قْنصي

وذاك ينشُب خمالَبه أمامي
وآخُر يضّيعين يف متاهاٍت حالكة

أهدُر وقيت يف اخلالص
ُمْلَتِفتًا هنا وهناك

مّرًة انزوي يف رْبٍع آِمٍن
أتلمُس دربي ، الأبصُر سوى خناجَر وهراوات

الشروُد يصرُخ بوجهي غاضبا
أرجتُف هلعًا

السماُء متطُرني بالرتاتيل واألذكار
تارًة تهدُدني بالويل والثبور

وترهُبين بالغّل والقيود
ووعيِد العذاِب واحلميم

لكنها قّلما ترّغبين مبا أشتهي
من مخوٍر ونساٍء وَمَرٍح جامح
املقابُر تتنازُع على جسدي

تبغي ردمي يف بقاِعها
الشيطاُن يظلُلين بالشهوات

ُيظهر لي جَسدًا شهّيا
امرأًة سهلَة القياد

إزرائيل  يالحُقين أينما ارحتلت
يسرتُق النظَر من نافذتي
كلما أراه يتلصُص حولي

أشهُر إصراري بوجِهه املقيت
فيفرُّ هاربا

خياُف هيبيت
لكنه يرتقُب َضعفي

يريُد اختطاَف روحي ، يَرقيت الناعمة اجِلْلد
وهي ما تبّقى لي من ركام احلياة
الكلُّ ينهُشين ؛ يريُد اإلطاحَة بي

الأريُد أن أكوَن ضحيًة مقطعة مدماة
مثل ثوٍر هائٍج تغرُز فيه السهام

وسط حلبِة املاتادور
يصّفق املعتوهون والساديون هلزمييت

ي تزبُد أفواههم ُلعاَب التشفِّ
بني لصوص النهار

وُمدّبري الوقيعة
هناك ضيوٌف ثقاٌل يزورونين

بني حنٍي وحني
فذاك  يزامُحين مهجعي

 يفرتُش غرفيت
يقامُسين زادي

ينّغُص علّي عيشي
أرضي أضحْت خِربًة تساقَط سوُرها
كٌل يرمي نفاياِته وَدَرَنه يف أدمِيها

 حدوُد بالدي قربوها ، لّوثوا طْهَرها
زاحفني كاجلراِد النهم

لعقوا بألسنِتهم نقاَء عذوبيت
هلاُثهم أصابين بالقيء

توّسلُت بسْرِب النوارس
أْن : خذوني معكم طائرا شريدا ، جرحيا

مل ألَق آذانًا صاغية
سأملُّ متاعي وأعرُب مدَن اخلطايا

أعّفُر وجهي برماِدها
أتسكُع يف » بوميب » الغارقِة باإلثم )1(

الأحد يشاطُرني يف خطواتي
سوى الكالِب الضاّلة

والسحالي الزاحفِة من البحر

جواد غلوم: صحوُة مدِن الّرماد؛ غفوُة مدينيت
تبحُث عن رمٍم صدئة

من ركاِم الضحايا
من الغرقى اآلمثني

ضحايا » فيزوف » األمحق )2(
هو اآلن نائٌم

يغّط يف سباٍت عميق
أتوّسُل إليه أن : انهْض

ارِم محَمك يف أجسادنا الغارقِة بالدَنس
لّفنا برتاِبك النارّي كَفنًا مشدودا فينا

أمطْرنا بسّجيِلك اجملمر
افتْح لنا باَب سعرِيك على مصراعيها

فقد بلغت قلوُبنا األفواه
ختّطْت احلناجَر منذ أَمٍد بعيد

وطفَح الّرجُس حتى عال هاماِتنا
ْق عوراتنا وخماصينا على ناصيِة املواخري علِّ

نزايُد عليها بصفقاٍت مريبة
نْسُلنا عتمْت نطفتُه

متزقْت أصالُبنا يف ظهوِرنا اليابسة
مترُّ العواهُر ؛ تتطلُع إليها
تتحسُس ضروَعها اليابسة

وتنتقي أيهما األشرُس واألكثُر فسادا وعْقما
أنِت يا مدينة البغاء
التمسي دعاًء ُمْبكيًا

لعّل الرؤوَف الرحيَم احلاني
يصغي إليك بكّل جوارِحه

ويفتُح صدَره رحبا
هاهي » سادوم » عادْت إىل رْشِدها )3(
وديعًة ، هانئة تغّط يف أحالِمها الوردية

غفَر السميُع اجمليُب هلا
وعدلْت عن غّيها

» روما » نزعْت دخاَنها األسوَد الكاحل
بصقْت يف وجِه » نريون »

َتها احلمراء واكتسْت ُحلَّ
ني » مللمْت جراَحها )4( » ِمسِّ

وعادْت بهّيًة ناضرَة اخلّدين
لكّن مدينيت ما زالت تكتسي السواد

ختاف البهاء واالخضرار
مل تزْل تقاويُم احلزِن تعّرش على رأسها

فهذا تاسوعاُء رابض بقلبها
وعاشوراُء يؤرجُحها ميينا ومشاال

واألربعون جيرجُرها مسافاٍت طوال
ْت قدماها ُشلَّ

تقّطعْت بها السبل
أنهَكها التعُب ، أغرقْتها الدماء
حّزْت السكاكنُي ظهَرها احلاني

صدُرها امْحرَّ من اللطم
وجنتاها يبسْت من حرقِة الدمع

عافها حمبوها وحيدًة تتلقى النبال
َمن منكم يسرُع لنْجدِتها ؟؟

أما من ُمنِجٍد يالُذ به
يٍّ تغلي دماؤُه نباُل ؟!! أما من مَحِ

ذبلْت أعواُدكم كخريٍف هامد
واْصفّرْت خنوُتكم من اهلزاِل والسقام

أكاُد أنعيها يف صفحاِت الوفيات
معلقًا الشريَط األسوَد املائَل على يسارها

لعّل أحدًا يزيلُه ويعيدُه أخضَر يانعًا
سأنتظر، واضعًا يدي على يأسي

عن »ايالف«
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للرجال فقط.. لن تصّدقوا ماذا 
يفعل الفستق بكم!

أكدت األحباث األخرية التأثري اإلجيابي لتناول الفستق على عالج 
الضعف اجلنسي عند الرجال، وجاءت دراسة قام بها رئيس قسم 
العقاقري بكلية الصيدلة يف جامعة مصر الدولية خالد مصيلحي، أن 

الفستق يقّوي من عملية االنتصاب لدى الرجال.
كما أشارت الدراسة إىل أن تناول 100 غرام يوميًا ملدة 3 أسابيع 
قد يرفع من قوة االنتصاب لدى الرجال، ويعود ذلك إىل أن تناول 
الفستق خيّفض من نسبة الكوليسرتول والدهون الثالثية يف الدم، 
مما يساهم يف عالج قصور الدورة الدموية يف األطراف، ويزيد من 

تدفق الدم خالل العالقة احلميمة

اعلن العلماء ان الذين يتربعون بالدم بصورة دورية منتظمة يعيشون 
أطول من الذين يتربعون به مرة واحدة أو مرتني يف حياتهم.

املعطيات  ودراسة  حتليل  بعد  االستنتاج  هذا  اىل  العلماء  توصل 
اخلاصة باحلالة الصحية لعدة ماليني من املتربعني بالدم يف الدول 

االسكندنافية.

وهنا قال اخلرباء املعنيون: لقد اتضح من نتائج دراسات سابقة 
ان املتربعني بالدم يكون عمرهم أطول من عمر الذين ال يتربعون 
الدم يؤخذ  بالدم نهائيا. إال أن هذه الدراسات غري صحيحة ألن 
من األشخاص األصحاء، أي ان بني الذين مل يتربعوا بالدم أصاًل 

اشخاصًا يعانون من مرض معني.
 

تشمل  حتليلية  مقارنة  اجراء  اخلرباء  هؤالء  قرر  هذا  اىل  استنادا 
املتربعني بالدم بصورة دورية وأولئك الذين تربعوا بالدم مرة أو 
يتربعون  الذين  ان  املقارنة  نتائج هذه  من  فاتضح  مرتني فقط. 

بالدم بصورة دورية منتظمة يعيشون فعال أكثر.
 

ومل يتمكن اخلرباء من حتديد سبب هذه الظاهرة، ولكنهم يفرتضون 
ان املتربعني بالدم بصورة دورية تعودوا على فقدان الدم، وهذا 
يزيد من احتمال متكنهم من العيش يف الظروف الطارئة. كما ان 
التربع بالدم مفيد لألشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة احلديد 

يف دمهم.

علماء: التربع بالدم بانتظام 
يطيل العمر

 احذر من إهمال هذه املؤشرات يف البول!
من املعروف أن البول يكون نقيا وعديم الرائحة ولونه أصفر فاتح، 
لكن حدوث أي تغري يف هذه املواصفات يشري إىل اإلصابة ببعض 
فهناك  األمر  إهمال  بعدم  أ  الصحة  خرباء  ينصح  وهنا  األمراض. 

مؤشرات يف البول تستدعي زيارة الطبيب مباشرة.

من الطبيعي أن يتبول املرء مثان مرات يف اليوم، وبذلك يتخلص 
اجلسم من حوالي لرتين من البول. ويشكل املاء املكون الرئيسي 
يف البول إذ تبلغ نسبته 95 باملئة، أما باقي املكونات فهي عبارة 
عن خملفات عملية األيض اليت ال ميكن للجسم االستفادة منها و 
بقاؤها يف اجلسم مضر. أما لون البول املثالي فهو أصفر فاتح 
وجود  على  مؤشر  يكون  قد  البول  يف  تغري  أي  وحدوث  ونقي. 
مشكلة صحية، لذا ينصح خرباء الصحة بعدم إهمال هذه املؤشرات 

لو ظهرت يف البول:

1. ظهور قليل من الدم يف البول:

حتى وإن كانت كمية الدم يف البول قليلة، ينصح خرباء الصحة 
بعدم إهمال هذا التغيري يف البول، فهو إنذار واضح على وجود 
التهاب يف اجلسم.وخاصة إذا كان مرتافقا بآالم أثناء التبول. علما 
أن وجود التهاب يف املثانة أو حصى يف الكلى، قد يؤدي أحيانا 
إىل ظهور قليل من الدم يف البول. ومن املمكن أن يكون الدم يف 

البول مؤشرا على اإلصابة بسرطان املثانة أو الربوستات.

2. لون البول مائل للبين:

عندما يكون لون البول مائل إىل البين، فسبب ذلك وجود بقايا 
دم قديم يف البول، وحبسب موقع »فوكوس« األملاني فإن خرباء 
الصحة يرجعون ذلك إىل وجود التهاب يف املثانة أو الكلى، علما 
أن البول البين هو أحد أعراض ضعف الكبد إلصابته بالريقان أو 

وجود حصى يف املرارة

3. اصفرار لون البول بشدة:

غالبا ما يتغري لون البول وتزداد شدة اصفراره لدى وجود التهاب 
يف املثانة أو مشاكل يف الكلى.

4.ظهور رغوة يف البول:

لدى ظهور رغوة عند التبول ، فذلك غالبا ما يدل على ارتفاع نسبة 
الربوتني يف البول، فضال عن وجود خلل يف إحدى الكليتني، ومن 
اإلصابة  أو  الكلى  أورام يف  وجود  ذلك  وراء  يكون  أن  احملتمل 
مبرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. ولظهور الرغوة يف البول 
املبالغة يف  بدني، لدى  إجهاد  أسباب غري خطرية تعود مثال إىل 
بضع  بعد  الرغوة  احلالة ختتفي  هذه  مثال، ويف  الرياضة  ممارسة 

ساعات من ممارسة الرياضة.

5. وجود فقاعات يف البول:

يعود سبب تشكل فقاعات اهلواء يف البول إىل وجود ناسور معوي، 
وهو عبارة عن أنبوب صغري بني املثانة واألمعاء. وغالبا ما تتشكل 
النواسري لدى وجود التهابات مزمنة يف األمعاء أو يف حاالت التهاب 

القولون التقرحي.

6. لون البول غري نقي:

يشري تعكر لون البول إىل وجود التهاب يف املسالك البولية، كما 
مثل  جنسيا  تنتقل  بأمراض  اإلصابة  على  مؤشرا  يكون  أن  ميكن 

مرض »السيالن«.

7. رائحة كريهة:

البول،  أحيانا حدوث تغري يف رائحة  يرافق تناول بعض األطعمة 
فوفقا ملوقع »غيزوندهايت تيبس« فإن تناول اهلليون مثال جيعل 
محض  عن  الناجتة  املواد  أن  هو  والسبب  كريهة.  البول  رائحة 
اهلليون غالبا ما تكون رائحتها قوية وُتطرح مع البول. وفيما عدا 
ذلك فإن الرائحة الكريهة يف البول غالبا ما تكون مؤشرا على وجود 

عدوى بكتريية يف املسالك البولية.

8.رائحة بنكهة الفاكهة:

يكون  قد  فهذا  الفاكهة،  رائحة  تشبه  رائحة  للبول  يكون  عندما 
مؤشرا على اإلصابة مبرض السكري واجلسم يسعى للتخلص من 

الكميات الزائدة للسكر عرب البول.

9. حلو املذاق والرائحة:

رائحته  شّم  على  يقوم  البول  حتليل  كان  الوسطى  العصور  يف 
وتذوق طعمه ورؤية لونه، وعندما تكون رائحته حلوة ومذاقه حلو 
أيضا فهذا دليل على احلمل. علما ان طعم البول احللو قد يكون 

مؤشر على اإلصابة بسكري احلمل. وهنا ال بد من زيارة الطبيب.
ويف النهاية، فإن خرباء الصحة يرون أن زيارة الطبيب تكون واجبة 
لدى ظهور الدم يف البول أو عندما يكون لون البول مائل إىل البين 

أو رائحته كريهة.
ففي  خطري.  غري  يكون  ما  فغالبا  البول،  اصفرار  شدة  تغري  أما 
يكون  قد  فاتح فهذا  البول  لون صفار  فيها  يكون  اليت  احلاالت 
مؤشر على تناول كميات كبرية من املاء. وباملقابل عندما يكون 
لون البول نقي وغامق فهذا دليل على عدم شرب كميات كافية 
من املاء. علما أن لون البول غالبا ما يكون غامقا عند االستيقاظ 
والسبب هو بقاء البول يف املثانة ملدة طويلة. وعندما يكون لون 
البول أصفر فاقع فهذا دليل على تناول الكثري من الفيتامينات 

وفيتامني »B« بشكل خاص.

بينت نتائج االختبارات العلمية اليت اجراها العلماء ان التوتر النفسي 
يؤثر بصورة مباشرة يف احلالة الصحية للجلد، حسب ما نقل موقع 

روسيا اليوم.

فقد اجرى علماء من جامعة تيمبل األمريكية اختبارات اشرتك فيها 
أكثر من 5 آالف طالب لتحديد تأثري التوتر النفسي للشخص يف 
اليت  حالة جلده الصحية،  تضمنت املرحلة األوىل من االختبارات 
جرت يف فصل اخلريف اجابة عن اسئلة حول احلالة النفسية وحالة 

اجللد.

ثالث  اىل  قسموا  فقط،  طالب   400 األوىل  املرحلة  اجتاز  وقد 
جمموعات على اساس مستوى التوتر النفسي الذي يشعرون به، 
بينت نتائج االختبارات ان املستوى املرتفع للتوتر النفسي ترافقه 
حكة جلدية شديدة، وتساقط الشعر وارتفاع درجة التعرق وظهور 

طفح جلدي على األطراف وغري ذلك.

التوتَر النفسي قضم األظافر وشد الشعر  إضافة إىل هذا يرافق 
ونتفه.

كما بينت النتائج ان التوتر النفسي ال عالقة له بظهور حب الشباب 
والطفح والثآليل على الوجه.

علماء: التوتر النفسي يسبب 
مشاكل جلدية
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صــحة ومجتمع

أعدت جملة التايم الربيطانية اعتماًدا على مصادر متخصصة، 
لصحة  املفيدة  األطعمة  من  نوًعا  مخسني  بأفضل  قائمة 
االنسان، تزوده مبا حيتاجه من طاقة، دون أن حتتوي على 

مواد ضارة.

ويف ما يلي، تنشر »إيالف« القائمة كاملة:  

 اهلريسة

هذا هريس الفلفل االمحر خملوطا بالثوم وزيت الزيتون والبهار 
من  كابساييسني  امسها  مادة  على  االمحر  الفلفل  وحيتوي 

املعتقد انها ختفف من الشعور باالمل وحتمي من السرطان.

ميكن تناول اهلريسة بإضافتها اىل انواع الطعام االخرى مثل 
البيض او احلساء او حتى اللحم املشوي والبطاطا.

 
 جنب املاعز

حيتوي هذا اجلنب على كميات اقل من الدهون مقارنة باالجبان 
االخرى كما حتتوي أونسة واحدة منه على بروتني وكالسيوم 

و %3 من الكمية اليومية اليت حيتاجها االنسان من احلديد.

احلديد  امتصاص  يسهل  املاعز  حليب  ان  دراسات  وذكرت 
ويفيد العظام اكثر من حليب االبقار.

    
 البوب كورن

البوب كورن غين باأللياف واشارت احدى الدراسات اىل انه 
حيقق االحساس بالشبع اكثر من أصابع البطاطا.

 
 جوز اهلند

حيتوي جوز اهلند على كميات كافية من البوتاسيوم الذي يقلل 
من خطر االصابة باجللطة، واظهرت دراسات أن اضافة القليل 
من سائل جوز اهلند اىل الرز تقلل من السعرات احلرارية يف 
الرز. ومع ذلك يشري خرباء اىل ان سائل جوز اهلند ال يكفي 

وحده بل ان الفائدة تكمن ضمن املادة البيضاء نفسها.
    

 حلوم البقر اليت ترعى على احلشائش

هذا النوع من اللحوم حيوي كمية اقل من الدهون املشبعة، 
اوميغا.  جمموعة  مثل  النافعة  الدهون  من  اعلى  كمية  وفيه 

حيوي هذا اللحم ايضا كمية كافية من الربوتني واحلديد.
 

 السمن

بعض االشخاص جيدون سهولة اكرب يف تناول السمن البلدي 
وهضمه علًما أن السمن غين بالفيتامينات وميكن استخدامه 

بداًل من زيوت الطبخ او الزبدة.
    

 مسك السلمون املعلب

عادة ما يكون مسك السلمون املعلب ارخص بكثري من السلمون 
الطازج، وهو غين جدا بفيتامني »د« املهم لصحة العظام 

والمتصاص الكالسيوم، اضافة اىل انه غين بزيوت اوميغا.

السلمون املعلب عادة ما حيتوي على عظام امساك السلمون 
للجسم  ميكن  الذي  بالكالسيوم  غنية  فهي  ولذا  الصغرية، 

امتصاصه بسهولة.
 

 سبريولينا

املزرق وهو غين  االخضر  اللون  الطحالب ذات  نوع من  هذا 
محاية  على  ويعمل  للتأكسد  املزيلة  واملواد  بالفيتامينات 
وميكن  النباتي  للربوتني  جيًدا  مصدًرا  يعترب  كما  اخلاليا، 
احلصول عليه يف شكل حبوب او باودر او حبيبات ختلط مع 

احلليب لتناوهلا صباحا.

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

إليك قائمة ألفضل مخسني نوعا من الغذاء الصحي!
إعداد: ميسون أبو الحب  - »ايالف«

  الليمون

من  اخلاليا  حيمي  الذي  سي  بفيتامني  غنيًا  لكونه  جدا  مهم 
التلف وحيتاجه اجلسم النتاج الكوالجني الضروري كي تلتئم 
اجلروح، اضافة اىل طعمه اللذيذ املميز. من املفضل شرب 

نقيعه يف الصباح فهو مفيد لعملية اهلضم.
 

 التوفو

وهي  آسيا  شرقي  جنوب  يف  تستخدم  نباتية  مادة  التوفو 
غنية بالربوتني النباتي وبالكالسيوم واحلديد وهلا فوائد لصحة 

القلب ومنع االصابة بسرطان الثدي والربوستات.
   

 اهلندباء اخلضراء

وجمموعة  سي  بفيتامني  غنية  ولكنها  مر  طعم  هلا  اهلندباء 
فيتامني بي وبالكالسيوم واحلديد والبوتاسيوم، وهي مفيدة 

للعظام والعضالت. 

 البطاطا احلمراء

الدم، وهي مضادة  بالبوتاسيوم للسيطرة على ضغط  غنية 
لالكسدة، وهلا فوائد اخرى عديدة منها التقليل من احتمال 

االصابة بأمراض القلب والشرايني.
    

 اخلمرية الغذائية

تقريبا  متكاملة  غذائية  مادة  عن  عبارة  الغذائية  اخلمرية 
حتوي بروتينات وتسعة انواع من املعادن اضافة اىل الزنك 

والسيلينيوم وجمموعة فيتامني بي وألياف.  

 احملار

احملار مفيد باعتباره مصدرا مهما للربوتني وزيوت اوميغا 3 
واحلديد والكالسيوم والزنك وفيتامني بي 12 واالخري ضروري 

لالعصاب وخلاليا الدم وصحتها.
    

 املانغو

او  املخضر  واالمحر  االخضر  بني  لونها  يرتاوح  فاكهة  هذه 
املصفر وهي مليئة بالفيتامينات واملواد املضادة لالكسدة 

السيما فيتامني أي املفيد للعني. 

 الفراولة

مفيدة لكونها غنية بفيتامني سي ومواد اخرى ضرورية للهضم 
وصحة العظام ومفيدة ايضا لصحة القلب وتقلل من احتمال 

االصابة بنوبات قلبية.    

 العليق او البالكبريي

بالشبع  يشعر  املرء  باأللياف وجتعل  جدا  غنية  الفاكهة  هذه 
بعد تناوهلا. وهي غنية ايضا بفيتامني سي وكي وباملنغنيز. 
االصابة  من  وتقلل  الدماغ  لصحة  مفيدة  انها  خرباء  ويعتقد 

بااللتهابات وتعزز نظام املناعة يف اجلسم.
 

 اخلرشوف او االرضي شوكي

منها  الغذائية  املكونات  بأنواع  مليئة  حلمية  شبه  مادة  هذه 
األلياف وحامض الفوليك وفيتامني سي وفيتامني كي وهي 

مضادة لالكسدة.
    

امللفوف املخلل

الفيتامينات  من  جمموعة  وعلى  األلياف  على  الحتوائه  مفيد 
وهو ايضا مصدر جيد للحديد واملنغنيز والنحاس والصوديوم 

واملغنيزيوم والكالسيوم اضافة اىل الربوتني. 

سباغييت سكواش

هذه الثمرة مليئة باملاء وفيها سعرات حرارية قليلة وميكن 
استخدامها بدال من املعكرونة يف العديد من االكالت. فيها 

ايضا فيتامني اي وكالسيوم وفيتامني سي والياف.
    

 التفاح

التفاح غين باأللياف اليت تقلل من مستوى الكوليسرتول يف 
ان  دراسة  واظهرت  القلب.  لصحة  مفيدة  فهي  ولذا  الدم 
تناول تفاحة واحدة يف اليوم يقلل من السعرات احلرارية اليت 
لتنظيم عملية  ايضا  التفاح مفيد  املرء يف وجباته.  يتناوهلا 

اهلضم.
 

 مسك القد

الذي يقلل من   3 اوميغا  السمك مليء مبادة  النوع من  هذا 
احتمال االصابة بأمراض القلب والشرايني.

   
 الراوند

الراوند غين بالفيتامينات وحامض الفوليك شرط تناول اجلزء 
عدم  ومعاجلة  اهلضمي  اجلهاز  لتقوية  مفيد  وهو  منه  االمحر 
لتنشيط  ايضا  جيد  وهو  املزمن،  االمساك  ومعاجلة  الشهية 

الكبد.
 

 الشوندر

تناول  ايضا  جيب  ولكن  العديدة  بفوائده  معروف  الشوندر 
اوراقه اخلضراء املزينة باالمحر وميكن استخدامها يف السلطات، 

فهي غنية بفيتامني اي وفيتامني كي وبالكالسيوم.   

 القرنابيط االمحر

وسعراته  لالكسدة  مضاد  وهو  احلمراء  البطاطا  مثل  مفيد 
وحبامض  سي  وبفيتامني  باأللياف  وغين  قليلة  احلرارية 

الفوليك واملنغنيز وبفيتامني كي وفيتامني بي 6. 

 اهلندباء

مفيدة لتخفيض مستوى الكوليسرتول يف الدم ومفيدة لصحة 
وبيتاكاروتني  أي  لفيتامني  جيًدا  مصدًرا  تعترب  كما  القلب، 

وجمموعة فيتامينات بي، اضافة اىل احلديد والبوتاسيوم.
    
 البازالء:

تكون مطبوخة وهي  عندما ال  لذيذ  بالفايربات وطعمها  غنية 
غنية بفيتامينات أي وكي وسي. 

 الذرة:

ولكن  العام  مدار  على  تناوهلا  وميكن  للغاية  مغذية  مادة 
االفضل ان تكون غري معدلة جينًيا وفيها فوائد تساوي ما 

يف التفاح.
    
 اليقطني

اليقطني غين بالبوتاسيوم واملغنيزيوم وقشره غين بالكاروتني 
املفيد لتعزيز جهاز املناعة وهو غين ايضا بالربوتني واأللياف 

وبفيتامني كي املهم ضد اجللطات. 

 الكيمتشي

غين  وهو  املخلل  امللفوف  من  الكورية  النسخة  هي  هذه 
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صحة ومجتمع

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

بفيتامينات أي وبي وسي وحيتوي على مواد مفيدة للجهاز 
اهلضمي.

    
 الزيتون:

بالدهون املفيدة للقلب والدماغ ويساعد على  الزيتون غين 
احلفاظ على الوزن واظهرت احباث انه مضاد لالكسدة ومينع 

تكون الكوليسرتول يف االوردة والشرايني.
 

 نبات اهلليون

وفيتاميين سي  أي  ولفيتامني  الفوليك  جيد حلامض  مصدر 
وكي. اهلليون من اخلضروات الغنية مبادة النياسني و كذلك 
الريبوفالفني كما إنه غين أيضًا حبمض األسكوربيك و حيتوي 

على كميات متوسطة من الفوسفور واحلديد و فيتامني أي.
    

 التني:

حيتوي التني على نسب عالية من فيتامني أي وسي وميكن 
انه  الوحيدة  واجلنب. مشكلته  اللوز  مثل  استخدامه كمقبالت 

حلو وحيوي كمية ال بأس بها من السكر. 

 الكرنب السلقي

هذه مثرة مفيدة جدا قد تكون محراء او خضراء سيقانها خضراء 
وميكن تناول كل جزء منها. هذا النوع من الكرنب قريب من 

الربوكولي والقرنابيط وغين باأللياف والبوتاسيوم.
    

 حبل ظهر اخلنزير

القلب  للقلب حسب مجعية  جدا  اخلنزير مفيد  اجلزء من  هذا 
االمريكية، اضافة اىل كونه مصدًرا جيًدا للربوتني ولفيتامني 

بي وللزنك.
 

 القهوة

يف  صحية  مشاكل  تسبب  القهوة  ان  دراسة  أي  تثبت  مل 
القلب او من نوع آخر. والقهوة مشروب معقد للغاية حيتوي 
على مئات املكونات املختلفة بعضها مضاد لألكسدة وميكن 
هي  كما  الدم  السكر يف  نسبة  من  التقليل  يسهم يف  ان 
مفيدة ضد مرض الزهامير وسرطان الكبد. من االفضل احتساء 

القهوة دون سكر أو حليب.
    
 الكومبوشا

هذا نوع من الشراب املخمر الغين بالبكرتيا املفيدة وبالتالي 
مهم للجهاز اهلضمي ويساعد على امتصاص املواد الغذائية 

يف االغذية. 

 احلنطة السوداء

وبالربوتينات  باأللياف  غنية  الكاملة  السوداء  احلنطة 
احلساء  يف  استخدامها  ميكن  كما  الرز  حمل  تناوهلا  وميكن 

والشوربات. 

جذور الزجنبيل

هذه اجلذور تعترب عالًجا للغثيان ولدوار احلركة وهي تستخدم 
يف الطب الشعيب منذ االف السنني. وهي غنية بانواع عديدة 
أخرى كلها مفيدة  البيتا كاروتني ومواد  من املكونات منها 

جدا للجسم.
 

الطحينية:

باحلديد  غنية  وهي  السمسم  حبوب  من  الطحينية  تصنع 
والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامني اي. وحتوي ملعقة طعام 
مفيدة  وهي  ايضا  الفوسفور  من  غرامات   110 منها  واحدة 
للعظام واالسنان.  وتتفاعل الطحينية مع جمموعة فيتامينات 

وملنع  مستقًرا  النبض  وجعل  العصيب  النظام  لتحسني  بي 
تشنج العضالت.   

 الرحيان

الرحيان من النباتات املهمة جدا املستخدمة يف الطبخ وحتتوي 
وضد  االكسدة  ضد  مواد  الرحيان  من  املستخرجة  الزيوت 

االلتهابات وهي غنية ايضا بالفيتامينات.
 

 الفستق احلليب

واملضادة  النافعة  بالدهون  غين  املكسرات  من  النوع  هذا 
ولعمل  للنظر  الضروري  أي  بفيتامني  ايضا  وغين  لالكسدة 
خمتلف االجهزة داخل اجلسم. وال حيتوي الفستق احلليب على 

الكثري من السعرات احلرارية.
    

 حبوب الشعري الكاملة

 2 بي  وبفيتامني  وبالفايربات  بالكاربوهيدرات  غنية  هذه 
وباملنغنيز والنحاس واملغنيزيوم اضافة اىل مواد اخرى وهي 

مفيدة لتنظيم عمل اجلهاز اهلضمي.
 

 حبوب عباد الشمس

وهي  اي  بفيتامني  غنية  الشمس  عباد  حبوب  مثل  احلبوب، 
مضادة لالكسدة ومهمة جلهاز املناعة.

    
 البقدونس

السيما  الرئيسية  الفيتامينات  من  بالعديد  غين  البقدونس 
فوائد  وله  املناعي  واجلهاز  العصيب  واجلهاز  للعظام  املهمة 

ضد االلتهابات.
 

 رقائق الفلفل احلار

هذه الرقائق ميكن ان حتل حمل املعاجني احلارة وهي تضيف 
الكثري من النكهة اىل الطعام. واظهرت دراسات ان الطعام 

احلار يؤدي اىل حرق الدهون والتخلص من السعرات ايضا.
 

 النعناع

يستخدم النعناع منذ قرون عديدة حلل عسر اهلضم ومشاكل 
للفريوسات  مقاوم  انه  ايضا  املعتقد  ومن  اهلضمي  اجلهاز 
ومهدئ. هناك انواع عديدة من النعناع وكلها مفيدة ونافعة 

وجيب اال خيلو منها اي منزل. 

اجلزر

اجلزر يأتي بألوان عديدة منها االمحر واالمحر القاني واالصفر 
والربتقالي.

اجلزر االعتيادي ذو اللون الربتقالي حيوي فيتامني اي املهم 
االكسدة  اخرى ضد  مكونات  فيحوي  امللون  اجلزر  اما  للنظر 
ومن املعتقد انها حتمي االنسان من بعض انواع السرطانات 

ايضا.

من االفضل أكل اجلزر طازجا غري مطبوخ بعد تنظيفه بشكل 
جيد. 

زبدة البندق

مفيدة جدا وغنية باأللياف وبالربوتينات وال تؤدي اىل ارتفاع 
معدل الكوليسرتول يف الدم ولكنها حلوة. 

نبات القطيفة او االمارانت

غين  وهو  احلبوب،  من  نوع  انه  على  النبات  هذا  اىل  يشار 
اهلضمي،  اجلهاز  لعمل  ومفيد  الغلوتني  من  وخاٍل  بااللياف 
وهو غين ايضا بالربوتني ومهم لتخفيض معدل الكوليسرتول 

يف الدم.

إليك قائمة ألفضل مخسني ...
أن  من  الرغم  وعلى  آلخر،  شخص  من  بالربودة  الشعور  خيتلف 
النساء يعانون من الربد أكثر من الرجال عادة، لكن خرباء الصحة 
يرون أن الشعور الدائم بالربودة قد يعود ألسباب مرضية قد ال 

ختطر على البال!
يزعج  رمبا  أمر  وهو  احلرارة،  درجات  تنخفض  الشتاء  قدوم  مع 
شخص  من  خيتلف  احلرارة  درجات  اخنفاض  فتأثري  الكثريين، 
آلخر، وبعض األشخاص يشعرون بالربودة أكثر من غريهم. ومن 
املعروف أن النساء يشعرن بالربد أكثر بكثري من الرجال. ويرجع 
هذا لـ »تركيبة جسدهن األنثوية« وفقا ملوقع »غيزوند هويت«، 
حيث أثبتب دراسات عديدة أن اجلسد األنثوي حيافظ على درجات 
احلرارة يف داخله ما يؤدي بدوره إىل برودة األطراف. فتدفق الدم 
يف جسم األنثى مركز بشدة على األعضاء احليوية، ما يؤثر بدوره 
على تدفق الدم إىل األطراف. وتظهر دراسة أجرتها جامعة »يوتا 
أعلى  النساء  لدى  الداخلية  اجلسم  حرارة  درجة  أن  األمريكية«، 

مبعدل ثالث درجات من درجة حرارة أيديهن.
وعلى الرغم من أن ظاهرة الشعور الدائم بالربد مرتبطة بالنساء 
على  مؤشرا  يكون  قد  الشعور  هذا  أن  إال  األحيان،  أغلب  يف 
وجود مشاكل صحية، وفيما يلي 6 أسباب تفسر الشعور الدائم 

بالربودة.

مشاكل يف الغدة الدرقية:
التدفئة ومنظم  النخامية مبثابة جهاز  الدرقية والغدة  الغدة  تعترب 
احلرارة يف اجلسم، فالغدة الدرقية تقوم بتسخني اجلسم وتنظم 
توازنه احلراري. ويؤدي اخنفاض أداء الغدة الدرقية إىل الشعور 
بالربودة، األمر الذي يدفع الغدة النخامية إىل إفراز هرمون منبه 
أن  وما  احلرارة.  من  املزيد  إنتاج  على  لتحفيزها  الدرقية  للغدة 
معني،  حد  إىل  ارتفعت  اجلسم  حرارة  أن  النخامية  الغدة  تشعر 
الشعور  يعود  فرمبا  لذا  ثانية.  العمل  عن  الدرقية  الغدة  تتوقف 

الدائم بالربودة إىل قصور يف الغدة الدرقية.

خلل يف الدورة الدموية:
تدفق الدم له دور مهم يف اجلسم لتنظيم درجة حرارته، وحدوث 
اضطراب يف تدفق الدم رمبا يزيد اإلحساس بربودة يف القدمني 
واليدين. وهناك عدة عوامل تؤثر على تدفق الدم يف اجلسم من 
بينها أمراض القلب واألوعية الدموية، ففي حال وجود ضعف يف 
القلب واألوعية الدموية، يصبح من الصعب على القلب ضخ الدم 

بشكل فعال يف أصابع اليدين والقدمني.

مرض السكري:
غالبا ما يؤدي تفاقم مرض السكري إىل اإلصابة مبا يعرف باالعتالل 
العصيب احمليطي، ومن أعراض هذا املرض شعور خبدر وأمل يف 
القدمني واليدين. وألن األعصاب املتضررة مسؤولة عن إرسال 
يشعر  أن  املمكن  فمن  الدماغ،  إىل  اجلسم  حرارة  درجة  إشارات 

مرضى السكري بربودة دائمة يف القدميني واليدين.

قلة النوم:

اجلهاز  يف  عديدة  مشاكل  إىل  تؤدي  أن  املمكن  من  النوم  قلة 
العصيب وتؤثر على توازن تنظيم درجة حرارة اجلسم يف الدماغ. 
فوفقا لدراسة أجرتها جامعة جيفاسكيال الفنلدية، اخترب الباحثون 
آثار حرمان النوم ملدة 60 ساعة على 20 شابا شارك يف الدراسة، 
وتوصل الباحثون إىل أن درجة حرارة اجلسم اخنفضت لدى الشباب 

نتيجة احلرمان من النوم.

اخنفاض مستوى احلديد يف الدم:
ميكن أن يرجع الشعور الدائم بالربد إىل اخنفاض نسبة احلديد يف 
الدم، فاحلديد مهم جدا لتتمكن خاليا الدم احلمراء من أداء مهمتها 
بشكل مثالي، واليت تعمل بدورها على إيصال األكسجني لكافة 
أحناء اجلسم. ما يعين أن اخنفاض مستوى احلديد يؤدي بدوره إىل 

تثبيط خاليا الدم احلمراء ويدفع للشعور بالربودة.

اخنفاض الوزن:
يسبب نقص الوزن شعورُا دائمًا بالربد، والسبب هو أن اجلسم 
يفتقد إىل كمية كافية من الدهون حتميه من شدة الربد. فضال 
عن أن نقصان الوزن يؤثر سلبا على عملية االستقالب، وهو ما 
يؤثر بدوره على درجة حرارة اجلسم. ووفقا ملوقع »غيزوندهايت 
عدم  مراعاة  الضروري  من  أنه  يرون  الصحة  خرباء  فإن  تيبس« 
يكفي  طبيعي  وزن  على  فاحملافظة  اجلسم،  يف  الدهون  تراكم 

ليتمكن اجلسم من احلفاظ على توازنه احلراري.
الشعور  تكون مسؤولة عن  رمبا  اليت  األسباب  النظر عن  وبغض 
الدائم بالربد، إال أن خرباء الصحة يرون أن الشعور الدائم بالربودة 
قد يكون مؤشرا على مرض خطري، وينصحون من يربد كثريا بعدم 
الرتدد والذهاب إىل الطبيب الستشارته، ومعرفة سبب الشعور 

الدائم بالربودة.

هذه األسباب قد تكون وراء شعورك 
الدائم بالربد!
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كنولوجيا

حتّول »تويرت« إىل أسرع مرآة عن الواقع، وُبنيت عليه اسرتاتيجّيات 
التداول يف األسواق املالّية. لكّن هشاشة هذا البنيان ظهرت يف 

أّول اخرتاق. فكيف ميكن لسوق مالّية أن تنهار بتغريدة؟
يف عصرنا هذا، يدور سباق شبه خفّي بني أكرب الشركات والدول 
لإلجابة على سؤال واحد، وهو: »ماذا حيصل اآلن يف العامل؟«. 
السؤال  هذا  على  اإلجابة  البشري  للعقل  ميكن  ال  احلال  بطبيعة 
دون أخذ وقت يف البحث والتدقيق. فاإلنسان حمدود باملكان، 

والقدرات العقلّية، وبإمكانّية وصوله إىل مصادر املعلومات.
ومبا أّن وسائل اإلعالم التقليدية كالراديو والتلفزيون تعتمد على 
الكادر البشري لإلجابة على السؤال أعاله، فبطبيعة احلال سيكون 
هناك فارق زمين بني حصول احلدث من جهة ومعرفتها باحلدث 

من جهة أخرى.
وبناء على هذا الفارق الزمين، قد يتغّي كّل شيء. فلنأخذ أحداث 
 United Airlines ١١ أيلول/سبمترب كمثال. فقد احندر سعر سهم
بنسبة ٤٢٪ بعد إعادة افتتاح البورصة يف ١٧ أيلول، كما تراجع 
سهم American Airlines بنسبة ٣٩٪. إذًا هناك من خسروا أكثر 
من ثلث استثماراتهم يف مثل هذه الشركات بني ليلة وضحاها. 
لكن ماذا لو أّنه مبجّرد حدوث اهلجوم، باع بعض هؤالء املستثمرين 

كّل أسهمهم؟ قد ينجحون عندها يف جتّنب الكارثة.
هذا املثال وغيه هو الذي يدفع عامل االقتصاد، اليوم، يف ذلك 
السباق لتقليص الفارق الزمين عينه بني احلدث ومعرفة احلدث. 
ولذلك بدأ السؤال عن أسرع مرآة للواقع يف هذا العصر، وكانت 
اإلجابة مزجيًا بني وسائل التواصل االجتماعي، وعلى رأسها تويرت 
ثّم فايسبوك، وبني التقنّيات اجلديدة اليت تتيح حتليل كّم هائل 

من املعلومات يف غضون ثواٍن.
ما هي سرعة تويرت؟

وهلذا  السريعة،  للمعلومة  كمصدر  فايسبوك  على  تويرت  يتفّوق 
كان  أّي  رأي  إىل  الوصول  السهل  من  أّنه  منها  أسباب،  عّدة 
عرب خاّصية البحث أو الوسم )اهلاشتاغ(. وبالنسبة لّلذين يعملون 
على حتليل التغريدات من خالل برامج احلاسوب، فإّن تويرت منجم 
مهّم وكبي ألّن الشركة ختّول املربجمني الوصول إىل التغريدات 
العاّمة بشكل سهل، وهو ما ال تتيحه فايسبوك لدواعي خصوصّية 

املستخدمني.
ومع أّن فايسبوك قد بدأت مؤّخرًا بتوفي خاصّية البحث للمعلنني 
يف النصوص اليت ُتنشر على املوقع، إاّل أّن هذه اخلاّصية تقتصر 
األلبسة  تصنيع  لشركات  ميكن  فمثاًل،  العمومّيات.  معرفة  على 
معرفة نوعّية الثياب اليت يتحّدث عنها مجهور معنّي كي تأخذ ذلك 
يف االعتبار، أو مثاًل ميكنها التعّرف على مدى إجيابّية املنشورات 

اليت يرد فيها اسم الشركة، لتقّيم رأي اجلمهور فيها.
على  حتصل  أن  للربامج  يتيح  أّنه  يف  يكمن  تويرت  تفّوق  لكّن 
حيث  التحليل،  مرحلة  تبدأ  وهنا  نشرها،  بعد  مباشرة  التغريدات 
ميكن للشركات أن تصنع الفارق من خالل الذكاء الذي تطّوره يف 
براجمها ومن خالل سرعتها يف تنقية املعلومات للوصول إىل ما 

هو مهّم وجديد وموثوق.
عشرون دقيقة

به سرعة تويرت وتفّوقه على وسائل  وملن يبحث عن رقم يقّيم 
اإلعالم التقليدّية، فالرقم هو »عشرون دقيقة«. قد يقول البعض 
إّن هذا رقم غي علمي، لكّنه، بأّي حال، شاع على خلفّية أحد أهّم 

األحداث يف العقد السابق، وهو مقتل أسامة بن الدن.
فقد استطاعت شركة حتليل الداتا DataMinr أن تعلن ملستخدميها 
هذه املعلومة املهّمة، قبل أّي موقع إخباري بعشرين دقيقة. السّر 
كان يف أّنها وقعت على ١٩ تغريدة تتعّلق بهذا باملوضوع يف وقت 
قصي، كان أّوهلا من مسؤول سابق يف وزارة الدفاع األميكّية. 
املعلومة  هذه  على  البناء  إمكانّية  املستخدمني  كانت هلؤالء  وقد 

الخّتاذ إجراءات سريعة تتعّلق بأمواهلم وأسهمهم.
تويرت يقرّر تعامالت البورصة

ومبا أّن لتويرت خاّصية السرعة يف فهم الواقع ومعرفة األحداث، قّرر 
العاملون يف جمال البورصة واملال، أّنه قد يكون مفتاح جناحهم يف 
إجراء العملّيات املالّية من بيع وشراء لألسهم يف الوقت الصحيح 
لزيادة األرباح. ولذلك بدأت األحباث يف هذا اجملال. فعلى سبيل 
ماليني   ٩ األميكّية جبمع  إنديانا  جامعة  من  باحثون  قام  املثال، 
أنواع:  عّدة  إىل  تصنيفها  إىل  وعمدوا   ،٢٠٠٨ عام  من  تغريدة 
والسعيدة.  واللطيفة،  واحليوّية،  والواثقة،  واملتأّهبة،  اهلادئة، 
ووصلوا إىل نتيجة أّن مؤّشر اهلدوء على تويرت قادر على توّقع 
التغييات يف مؤّشر Dow Jones الصناعي بدّقة ٨٧،٦٪. دراسة 
أخرى من جامعة Pace يف نيويورك أظهرت تناسبًا بني شعبّية بعض 
العالمات التجارّية من جهة، واليت قيست بناء على عدد املتابعني على 
فايسبوك وتويرت واملشاهدين على يوتيوب، وبني أداء أسهمها يف 

البورصة من جهة أخرى.
وغيه  تويرت  بات  القرار:  ُأخذ  وغيها،  األحباث  هذه  على  وبناء 

عوامل أساسّية يف حركة التعامالت املالّية.
وملن ال يعرف هذا العامل، ليس الناس وحدهم من يبيعون ويشرتون 
 Algorithmic( اآللي  بالتداول  يسّمى  ما  يربز  إذ  البورصة،  يف 
وسيط  دون  التبادل  عملّيات  احلواسيب  جتري  حيث   ،)Trading

بشري، بناء على جمموعة من التعليمات املربجمة، اليت حتّدد السعر 
والكّمية اليت جتري عندهما العملّية. وقد باتت تغريدات الّناس من 
للتعامل مع  التعليمات. فمثاًل، ميكن برجمة احلاسوب  صلب هذه 
أّي صعود مفاجئ يف اآلراء السلبّية جتاه شركة ما، أو مع موت 
شخص مهّم يف الشركة. وهذا ما حصل مثاًل مع شركة »آبل« بعد 
وفاة مؤّسسها ستيف جوبز، حيث احندر سعر سهمها بنسبة ٥٪. 
يالحظها  ال  اليت  التغييات  أبسط  من  االستفادة  ميكن  وكذلك 
العالي  بالتداول  ما يسّمى  أحداث صغية، عرب  بناء على  الناس 
الرتّدد، ففي أجزاء من الثانية ميكن حتقيق مكاسب صغية ترتاكم 

مع الوقت.
خسارة ١3٩ مليار دوالر بتغريدة

وبالّرغم من سرعة ما يعطيه تويرت، إاّل أّن حتليل التغريدات مثل 
توّقع أحوال الطقس: كالهما عرضة للخطأ يف بعض األحيان. فقد 
تفشل املعطيات يف توّقع ما سيحويه اآليفون القادم مثاًل، وخيسر 
من بالغ يف اإلجيابّية واشرتى أسهمًا يف »آبل« إن مل يكن اهلاتف 
احتماهلا، متامًا كمن  التوّقعات. لكّن هذه خسائر ميكن  على قدر 
خيرج من منزله من دون مظّلة بناء على تقديرات بيوم مشمس، 

ثّم تتبّلل مالبسه.
املقارنة تنتهي عند هذا احلّد. إذ أّن تويرت، بعكس نظام الكون، 
ميكن للبشر أن يعّدلوا مسار األمور فيه بطريقة دراماتيكّية، مثل 
جرى  ما  وهذا  مثاًل.  كاذب  خبرب  اآللّية  التعامالت  كّل  تنخدع  أن 
حتديدًا يف ٢٣ نيسان ٢٠١٣، حني غّردت وكالة »أسوشيتد برس« 
خبرب على تويرت يقول: »عاجل: انفجاران يف البيت األبيض وإصابة 
باراك اوباما«، ويف غضون مخس دقائق، أعيد تغريد اخلرب أكثر 

من ٤٠٠٠ مّرة.
تنّبهت احلواسيب اليت حتّلل التغريدات على تويرت إىل حجم ذلك 
اخلرب وأثره السليب بناء على فهمها لّلغة وألهّمّية الشخص املعيّن. 
بدأ التداول اآللي بسرعة جمنونة. آالف التعامالت التلقائّية جرت 
 Dow مؤّشر  اخنفض  والنتيجة:  األمر.  لتدارك  ثواٍن  غضون  يف 
 Standard &« الصناعي ١٤٣،٥ نقطة واخنفضت قيمة مؤّشر Jones

Poor’s ٥٠٠« بأكثر من ١٣٦ مليار دوالر.
بالطبع، مل يكن اخلرب صحيحًا، بل كان نتيجة اخرتاق حساب الوكالة 
السوري  »اجليش  بـ  نفسها  عن  عّرفت  جمموعة  من  تويرت  على 
اإللكرتوني«. ويف غضون دقائق من اكتشاف هذا االخرتاق أعادت 
األسواق تعديل األمور إىل ما كانت عليه. لكّن هذه احلادثة كشفت 
سوق  يف  واخلوارزميات  احلواسيب  على  االعتماد  هشاشة  مدى 

التعامالت املالّية.
يف  بوفالو  جامعة  من  كاربي  تيو  مؤّخرًا  بتحليله  قام  ما  وهو 
الباحثان  يلفت  مايكروسوفت.  من  كروفورد  وكايت  نيويورك 
إىل أّن كّل الربامج اليت تستخدمها الشركات يف مراقبة وسائل 
معرفة  ميكن  ال  وبالتالي  هلا،  جتارّية  أسرار  مبثابة  هي  التواصل 
كيفّية اختاذها للقرارات. أي أّن مصي البورصات باحلقيقة مبيّن 
على برامج وضعها بعض األشخاص، وال ميكن للعامل الذي يتأّثر 
بانهيار األسواق أن يفهم ماذا حصل بالتحديد. ويف هذا اجملال 
يشّبه كرابي أثر التغريدات بكوب من احلليب انسكب على الطاولة، 
وبدأ باالنتشار. ومع تصاعد الثقة يف مصدر التغريدة، تصبح احلال 

كمن رفع الطاولة من جهة واحدة بعد انسكاب احلليب.
ما الحّل؟

وسائل  مراقبة  عن  التوّقف  بضرورة  القول  الباحثون  حياول  ال 
ماّدي  بتفكي  املالّية.  األسواق  يف  القرارات  لرفد  التواصل 
نتيجة هذه  يومّيًا  جُتنى  اليت  األرباح  إّن  البعض  يقول  حبت، قد 
أمر يضّلل  االسرتاتيجّية قد تعّوض اخلسائر احملتملة عند حدوث 
عنها  تنتج  قد  للمراجعة،  دعوة  جمّرد  هي  لكن  التحليل.  أنظمة 
إمكانّية االخرتاق، وحتاول  أنظمة جديدة أذكى، تأخذ يف االعتبار 
التيقن من كون التغريدة صحيحة مبقارنة ذكّية بني مصادر عّدة، 
إىل  التغريدة  نسبة  إمكانّية  ملعرفة  األسلوب،  حتليل  باعتماد  أو 
القّط  لعبة  يف  أيضًا  خداعها  ميكن  تقنّيات  هذه  لكن  احلساب. 
والفأر بني املهامجني واملدافعني. وعليه، يبقى حّل هذه املسألة 

من أعقد األمور يف املساحة بني عاملي التكنولوجيا واملال.

تغريدة... مبليارات الدوالرات

بما أّن لتويرت خاصـّية السرعة يف فهم الواقع ومعرفة األحداث، قرّر 
العاملون يف مجال البورصة واملال، أنـّه قد يكون مفتاح نجاحهم

»الذكاء احلقيقي يكمن يف البساطة« شعار طرحته »إل جي إلكرتونيكس« حمزة حرقوص
منذ اطالقها اجليل اجلديد من اهلواتف الذكية، فبعد هاتف G3 الذي حاز 
 ،2014 لعام  متطور  أوروبي ذكي  أفضل هاتف  جائزة  أبرزها  عدة،  جوائز 
قدمت الشركة الكورية مطلع األسبوع املاضي اىل زبائنها نسخة G4 الذي 
يطمح اىل ترسيخ حضور الشركة يف وجه منافسيها وخصوصًا سامسونغ.

اختارت شركة »إل جي إلكرتونيكس« مدينة اسطنبول الرتكية  اسطنبول | 
لتقديم هاتفها اجلديد هاتف G4 اىل زبائنها يف منطقة الشرق األوسط. 
البلد الذي يفاخر بأنه األول يف إنتاج اجللد الطبيعي كان اختيارًا موفقًا من 
الشركة إلطالق هاتفها اجلديد الذي غطى خلفيته غطاء من اجللد الطبيعي 
الفاخر، يف تصميم جريء ومميز جيانس بني تقنية اهلاتف الذكي واملوضة، 

وضمن باقة منوعة من ستة الوان أمجلها البين.
عواصم  عدة  يف  بالتزامن  الشركة  أقامته  اجلديد،  اهلاتف  إطالق  حدث 
ومدن عاملية مشلت اىل اسطنبول، نيويورك ولندن وباريس وسنغافورة 
وسيؤول. ويعد هاتف G4 خلفًا هلاتف G3 الذي حقق نسبة مبيعات عالية 
وحصد العديد من اجلوائز، بينها جائزة EISA، وجائزة أفضل هاتف أوروبي 

ذكي متطور لعام 2015-2014.
حرصت »إل جي« لدى تصميم هاتفها G4 على مجع األناقة العالية والتجربة 
البصرية الرائعة، باإلضافة إىل الراحة باالستخدام والرتكيز على املستخدم. 
 f1.8 عدسة  بفتحة  تأتي  اليت  الكاميا  على  الشركة  ركزت  فقد  كذلك، 
الفريدة من نوعها، واليت تتميز بقدرتها على حتسني درجة السطوع بنسبة 
تزيد على %80 عما يقدمه هاتف G3، لتلتقط الصور بشكل غي مسبوق يف 
اهلواتف الذكية يف ظروف اإلضاءة املختلفة حتى املنخفضة منها، مقدمة 

خيارات حتكم يدوية كاملة، إضافًة إىل وضعية اإلعدادات األوتوماتيكية.
الرئيس واملدير التنفيذي لشركة »إل جي« لالتصاالت املتنقلة جون هو 
تشو أعلن خالل حفل االفتتاح يف اسطنبول ان الشركة تعمل بدأب كبي 
لإليفاء بوعودها جتاه تعزيز االبتكار، وذلك من خالل تقديم هواتف ذكية 
لتنافس  ترتقي  متوازنة  مستخدم  جتربة  توفي  على  تركز  وأنيقة  عصرية 
أفضل األفضل. وميتاز هاتف إل جي اجلديد بالعديد من املزايا ابتداًء من 
ما جيعله  املستخدم،  بواجهة  وانتهاًء  بكاميته وشاشته،  مرورًا  تصميمه، 

اهلاتف األكثر متيزًا عن كل ما سبقه من هواتف«.
ولتقديم هاتف G4 بتصميم مريح وأنيق، وضعت »إل جي« اهتمامًا خاصًا 
باملواد املستخدمة يف تصنيعه؛ حيث األلوان والتأثيات الشكلية املختلفة، 
فاجلزء اخللفي من اهلاتف مصنوع من ستة ألوان غنية من اجللد الطبيعي 

املدبوغ يدويًا وبطريقة صديقة للبيئة وال تعتمد على أي مواد كيماوية.
وملزيد من األناقة العصرية، فإن تصميم هاتف G4 النحيف واملنحين بدرجة 
بسيطة وبشكل خفي مينح الشعور بالراحة لدى مسكه يف اليد، كما أنه يوفر 
متانة أعلى مبعدل %20 من اهلواتف املسطحة العادية مبا يضمن امتصاصه 

للصدمات يف حال السقوط.
وعلى صعيد جتربة املستخدم البصرية مع هاتف G4، فقد قامت »إل جي« 
بتصميم اهلاتف ليتضمن كاميا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل اللتقاط صور 
مذهلة حتى يف ظل ظروف اإلضاءة املنخفضة، واملعززة باجليل الثاني من 
عما  األداء  قدرة  تضاعف  واليت   OIS 2.0 للصورة  البصري  املثبت  تقنية 
كانت عليه يف اجليل السابق OIS+، وذلك من خالل توسيع نطاق تثبيت 
الصورة من درجة واحدة إىل درجتني من حماور X وY، فضاًل عن إضافة 

حمور ثالث ألول مرة.
تسمح  واليت  للتصوير  املختلفة  الوضعيات  خالل  من   G4 كاميا  ومتتاز 
للمصورين احملرتفني واهلواة مبمارسة فن التصوير كما حيلو هلم. ومن هذه 
الوضعيات، وضعية التصوير اليدوي الذي يقدم إمكانيات حتكم أكرب كما 
 ،ISO يف الكاميات االحرتافية مثل ضبط اللون األبيض وضبط إعدادات
هذا فضاًل عن سرعة االلتقاط مع دعم صيغة RAW كبية احلجم، باإلضافة 

إىل دعم صيغة JPEG لصور بألوان أكثر دقة مع عدم فقدان التفاصيل.
أطلقت  اجلديد،  اهلاتف  يف  للكاميا  االستثنائية  األهمية  على  وللداللة 
الشركة محلة ترويج للهاتف من خالل صور التقطت باهلاتف اجلديد من قبل 
مصورين حمرتفني، وتربز قدرة فائقة على تقديم صورة احرتافية إن جلهة 

السرعة ودقة األلوان ووضوحها.
على  نوعها  من  األوىل  امليزة  تعد  واليت  األلوان  استشعار  جمسات  ومع 
تعمل على حتسني   G4 هاتف  كاميا  فإن  الذكية،  العامل  مستوى هواتف 
 RGB األلوان  نطاق  قيم  قراءة  خالل  من  إليها  احليوية  وإضفاء  األلوان 
من الضوء احمليط، فضاًل عن ضوء األشعة حتت احلمراء اليت تنعكس من 
األبيض وفالش  اللون  توازن  الكائنات. وتستخدم هذه اجملسات لضبط 

الكاميا من أجل إنتاج صورة أقرب إىل احلقيقة.
بإضافة  »إل جي«  اهلواتف، قامت  التصوير عرب  ومواكبة ألحدث صيحات 
كاميا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل، معززة إياها بعدد من 
التقاط  جتعل  اليت  املطورة   Gesture Shot الصورة  إمياءة  كميزة  امليزات 
الصور الذاتية أمرًا بسيطًا وممتعًا، حيث ال يتطلب األمر سوى فتح اليد 
وإغالقها أمام العدسة ليتم التقاط صورة ذاتية رائعة خالية من االهتزاز يف 

خمتلف الظروف مبعدل 4 لقطات كل مرة بفاصل زمين مقداره ثانيتان.
أما شاشة هاتف G4 ذات القياس 5.5 بوصات، فقد مت تصنيعها وفق تقنية 
جديدة يف الشركة ُتدعى IPS Quantum لتقدم ألوانًا بدقة أعلى بنسبة 20% 
وسطوع أعلى بنسبة %25 وتباين أفضل بنسبة %50، باإلضافة إىل توفي 
الشاشة  وتعتمد  الشمس.  إضاءة  وحتت  اخلارج  يف  أفضل  عرض  جتربة 
اجلديدة على تقنية AIT اليت توفر حساسية ملس ممتازة، حبيث تستجيب 

ألوامر اللمس حتى مع وجود قطرات من املاء على الشاشة.
ويأتي هاتف G4 ببطارية بقوة 3000 ميلي أمبي قابلة للتبديل، كما سيأتي 
مبعاجل Snapdragon 808 سداسي النواة وذاكرة عشوائية حبجم 3 جيغا بايت 
 microSD ومساحة ختزين داخلية 32 جيغابايت. ويدعم اهلاتف تركيب ذاكرة
اخلارجية، كما أنه يدعم تقنيات االتصال باجليل الرابع LTE بسرعة أعلى 
10 مرات ليقدم بذلك قدرات أعلى بنسبة %20 مما يقدمه هاتف G3 بنفس 

القدرة للبطارية.
يذكر أن هاتف G4 يزن 155 غرامًا وتبلغ أبعاده 148.9x67.1x6.3، كما أنه 

.)Lollipop( يعمل على نظام التشغيل أندرويد 5.1 بإصداره اجلديد

هاتف G4 من »أل جي«... جلد طبيعي وكامريا استثنائية
بسام القنطار

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 
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جهود حلل العقد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للمعارضة املقبولة.
رؤية  الوثيقة املشرتكة حول  التصويت على  يتم  أن  املقرر  ومن 
املعاَرضة مكونات املرحلة االنتقالية، حبيث حيصل كل مشارك على 
صوت وليس صوتًا لكل كتلة، ما يعطي أرجحية ملوقف »االئتالف« 
وسط  شخصًا،   27 حدود  إىل  يصل  متثيل  على  سيحصل  الذي 
ُيرتك  وأن  العمل  جلسات  مستقلون  خرباء  يسهل  بأن  توقعات 

للسوريني تقرير جدول األعمال وخمرجات املؤمتر.
الدول  مبعوثو  أيام،  ثالثة  تستمر  الذي  اجللسات،  حيضر  ولن 
الغربية والعربية. لكن املبعوث األمريكي مايكل راتين والربيطاني 
غاريث بايلي ومبعوثني من اإلمارات وقطر ودول أخرى سيكونون 
موجودين يف مكان آخر يف الرياض لبذل جهود قد ُتطلب منهم 

خالل أعمال املؤمتر.
بروز  بعد  »االئتالف«  االول جهود حلل عقدة متثيل  أمس  وُبذلت 
خالف بني رئيس »االئتالف« وكتلة كبرية يف اهليئة السياسية جراء 
جتاهله )خوجة( تسعة أمساء رشحتها اهليئة ضمن قائمة من عشرين 
شخصًا، واقرتاحه أمساء جديدة بينها أعضاء كتلته واألمني العام 
»اإلخوان« حممد  »االئتالف« خالد صباغ والقيادي يف  لـ  السابق 
فاروق طيفور. ولدى تلويح عدد من أعضاء اهليئة السياسية بطرح 
حجب الثقة عن خوجة، جرت اتصاالت إقليمية ومفاوضات أدت إىل 
إضافة امسي األمينني العامني نصر احلريري وبدر جاموس، إضافة 

إىل البحث يف إضافة ثالثة أعضاء يف اهليئة السياسية.
كما وصلت دعوات من اخلارجية السعودية إىل أعضاء وقياديني 
سابقني يف »االئتالف«، بينهم الرئيسان السابقان معاذ اخلطيب 
برهان  السابق  السوري«  الوطين  »اجمللس  ورئيس  جربا  وأمحد 
غليون، إضافة إىل ميشال كيلو، ما رفع حصة ممثلي »االئتالف« 

واملقربني من موقفه اىل حواىل 27.
الوطين  التنسيق  »هيئة  أمس وصول دعوات اىل 11 من  وتأكد 
للتغيري الدميوقراطي« برئاسة حسن عبدالعظيم، مع بقاء »عقدة« 
متثيل »االحتاد الوطين الكردي« برئاسة صاحل مسلم و »وحدات 
محاية الشعب« الكردي واإلدارات الذاتية. وأجرى املبعوث األمريكي 
حماوالت حلل هذه »العقدة« واقرتح حلواًل وسطًا لتجاوز »فيتو« عرب 

عنه »االئتالف« وحلفاؤه.
الدميوقراطي  »االحتاد  يعلن  أن  »االئتالف«  يف  أعضاء  واشرتط 
رمسيًا متسكه بوحدة سورية وقتال قوات النظام قبل املشاركة يف 
مؤمتر املعارضة«، يف حني يعترب مسلم أن »اإلدارات الذاتية اليت 
سورية«،  ملستقبل  منوذجًا  تشكل  وأكرادًا  وأشوريني  عربًا  تضم 
وأن »وحدات محاية الشعب أظهرت جناحها يف قتال داعش وتتلقى 

دعمًا عسكريًا من أمريكا«.

واشنطن ال تستثين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كاليفورنيا.
وأردت الشرطة املهامجني بعد مطاردة، فيما تستمر التحقيقات يف 
خلفية احلادث الذي مل يستبعد الرئيس باراك أوباما احتمال ارتباطه 
باإلرهاب، مشريًا إىل أن التحقيقات ستأخذ وقتًا ملعرفة املربرات 

الكاملة للعملية.
وقال أوباما بعد اجتماع جمللس األمن القومي أن أسباب العملية 
»غري معروفة بعد« ومكتب التحقيق الفيديرالي )أف بي آي( جيمع 
معلومات حول مطلقي النار ومكان عملهما، وسيأخذ األمر وقتًا«. 
لكن أوباما مل يغلق فرضية أن يكون االعتداء عماًل إرهابيًا، وقال: 
»هذا احتمال أيضًا«، لكنه حذر من عدم استباق التحقيقات، مشريًا 

إىل أن »خليطًا من األسباب قد يكون دفع احلادث«.
وعّرفت السلطات منفذي اهلجوم بأنهما سيد رضوان فاروق )28 
اإلسالمي  الدين  يعتنق  املقاطعة  أمريكي يف  موظف  وهو  سنة(، 
لكنه غري متدين، وتشفني مالك )27 سنة( الباكستانية األصل. 
وقال قائد شرطة سان برناردينو جارود برجوان إن فاروق حضر 
حفلة لنهاية السنة يف مركز اينالند، ثم غادر وعاد مع مالك حمماًل 

أسلحة ثقيلة ويفتح النار على احملتفلني.
ورجح أن فاروق ومالك أطلقا وحدهما النار يف احلادث األكثر دموية 
منذ مذحبة مدرسة ساندي هوك االبتدائية يف والية كونيتيكت يف 
كانون األول )ديسمرب( 2012، وقال: »واضح أن إطالق النار كان 
قنابل  أنها  يبدو  عبوات  املشبوهان  وترك  فرتة،  منذ  له  خمططًا 

أنبوبية يف مسرح املذحبة«.
ودان جملس العالقات األمريكية - اإلسالمية اجلرمية، مؤكدًا أن »ال 
لفرع  التنفيذي  املدير  علوش  حسام  وقال  باإلسالم«.  هلا  عالقة 
اجمللس يف لوس أجنليس: »املهامجان متزوجان منذ عامني، وهلما 

رضيعة عمرها ستة أشهر«.
مصادر يف  عن  إن«  إن.  »سي.  شبكة  نقلت  االول  أمس  وليل 
وكاالت إنفاذ القانون أن فاروق اعتنق الفكر املتطرف فيما يبدو، 

لكن عوامل أخرى رمبا لعبت دورا يف دافعه.
تواصل  فاروق  »إن  القول  آخرين  إىل مسؤولني  الشبكة  ونسبت 
عرب اهلاتف وعلى مواقع التواصل االجتماعي مع أكثر من شخص 
أجنيب كان مكتب التحقيقات االحتادي حيقق يف أمرهم لالشتباه يف 

ضلوعهم باإلرهاب«.
وحتدثت حمطات تلفزة أمريكية لياًل عن العثور على 12 عبوة ناسفة 

يف منزل اجلانيني.

بوتني يتوعد بتشديد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ألقاه بوتني أمام اهليئة االشرتاعية الروسية.
الرتكية ودعمها  القيادة  أبدًا خيانة  »لن تنسى  وقال إن موسكو 
املقاتلة  األتراك  إسقاط  أسباب  يفهم  ال  أنه  مكّررًا  اإلرهاب«، 

»سوخوي-24«.
وأضاف: »اهلل وحده يعلم ملاذا فعلوا ذلك، وكما يبدو أن اهلل قرر 
أن يعاقب الزمرة احلاكمة يف تركيا، حارمًا إياها العقل واملنطق«.

»عصبيًا وهسترييًا، يشّكل  رّد موسكو لن يكون  أن  وشدد على 
خطرًا علينا وعلى العامل«، وزاد: »لن حيدث ذلك. تصّرفاتنا مبنية 

على املسؤولية أمام بالدنا وشعبنا«. 
فرضتها  اليت  االقتصادية  العقوبات  ستشدد  بالده  إىل  وأشار 
على أنقرة، قائاًل: »لن نستعرض القوة بالسالح، لكننا لن نكتفي 
بالطماطم. إذا كان هناك من يعتقد بأن يف إمكانه، بعد ارتكاب 
جرمية حرب غادرة وقتل عسكريني روس، اإلفالت من أي عقاب 
باستثناء حظر توريد الطماطم أو فرض قيود يف جمال البناء، فإنه 
خمطئ كثريًا. هذه ليست املرة األخرية اليت سنذّكر )األتراك( مبا 

فعلوا، وال املرة األخرية اليت سيندمون فيها على ما فعلوا«.
وكّرر بوتني اتهامه تركيا بأنها »جتين مااًل وتتيح لإلرهابيني كسبه، 
عرب بيع نفط مسروق من سورية«، وتابع: »بواسطة ذاك املال جتّند 
العصابات مرتزقة، وتشرتي أسلحة وتشّن هجمات إرهابية مرّوعة 
ودول  ومالي  ولبنان  فرنسا  مواطين  وكذلك  مواطنينا،  تستهدف 

أخرى«.
الدول  ورابطة  روسيا  من  إرهابيون  يشّكله  هائل  خطر  من  وحذر 
املستقلة، حياربون يف سورية، قائاًل: »علينا أن نواجههم ونقضي 

عليهم قبل أن يقرتبوا من حدودنا«.
تسميتها،  دون  من  املتحدة،  الواليات  الروسي  الرئيس  واتهم 
تهدد  فوضى  »منطقة  وليبيا  وسورية  العراق  بتحويل  وحلفاءها، 

العامل بأسره«، من خالل دعمها تغيري أنظمة تلك الدول.
وزاد: »جيب أن نرتك كل احلجج واخلالفات وراءنا، ونشّكل قبضة 
أساس  على  تعمل  اإلرهاب،  ملكافحة  واحدة  جبهة  واحدة،  قوية 

القانون الدولي حتت رعاية األمم املتحدة«.
واعترب أن »األسلحة الروسية احلديثة عملت بكفاءة« يف العمليات 
عرب  بثمن،  ُتقدر  ال  اليت  »التجربة  وزاد:  سورية،  يف  العسكرية 
حتسني  زيادة  يف  للمساعدة  ل  سُتحلَّ القتال،  يف  استخدامها 

أسلحتنا«.
فرجنية يتحرك داخليا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
النائب وليد جنبالط الذي ُيعّد من عّرابي هذه التسوية، والثاني 
الراعي فوَر عودته من  البطريرك املاروني مار بشارة بطرس  مع 
اخلارج، وذلك يف إشارٍة واضحة إىل نّياته تذليل العقبات املوجودة 
بنفسه بغية إنضاج احلّل سريعًا. وإذا كان فرجنية يتكّفل بتوفري 
البيئة املواتية داخليًا، فإّن رئيس تيار »املستقبل« الرئيس سعد 
ُترجم يف زيارته  احلريري َيعمل على تظليل التسوية بدعم دولي 
للرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وإعالنه العمل على إنهاء الفراغ 

الرئاسي.
أّكد احلريري بعد لقائه هوالند يف قصر االليزيه أّنه »يعمل إلنهاء 
الفراغ الرئاسي، وأّن هناك حوارًا جاريًا بني الفَرقاء اللبنانيني،« 

معتربًا أّن هناك أماًل كبريًا اليوم بإجناز هذا املوضوع«.
وعن ترشيح فرجنية لرئاسة اجلمهورية، أشار إىل أّنه »يرى مناخًا 
إجيابيًا، وهو متفائل باأليام املقبلة«. ونقل عن هوالند تأكيده على 

ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي.
وتوّقع مرجع سياسي بارز أن »يعود احلريري اىل السعودية اليت 
سيتوّجه اليها ايضًا رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور مسري 
لقاءات هلما، جمتمعني  بينهما فضاًل عن  لقاًء  وقد تشهد  جعجع، 
ومنفردين، مع مسؤولني سعوديني للبحث يف التسوية املطروحة 

واليت يعارضها جعجع وآخرون«.
وحسب املعلومات املتداولة حول السيناريو املتوقع إلخراج التسوية 
أّواًل  سيبادر  »احلريري  فإّن  عليها،  اتفاق  حصل  إذا  املوعودة، 
لرئاسة  فرجنية  ترشيح  عن  »املستقبل«  كتلة  باسم  اإلعالن  اىل 

اجلمهورية، فيبادر األخري ويعلن يف ضوء ذلك ترشيَحه«.
»التغيري  تكّتل  رئيس  بني  قريب  لقاء  »انعقاد  املرجع  ورّجح 
اّتفقا عليه  أّنهما  يبدو  النائب ميشال عون وفرجنية،  واالصالح« 
أثناء زيارة التعزية اليت قام بها فرجنية اىل الرابية لتعزية عون 

بشقيقه«.
وأوضح املرجع أّنه »ينتظر ما سيكون عليه موقف البطريرك املاروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي العائد من اخلارج من موضوع 
التسوية، خصوصًا أّنه كان راعي االجتماع الشهري لألقطاب املوارنة 
االربعة يف بكركي، والذين اتفقوا خالله على ان يتّم تأييد أّي من 

هؤالء األقطاب إذا حِظي الرتشيح بتوافق وطين عام«.
ورّدًا على سؤال حول إصرار عون على ترشيح نفسه وعدم التنازل 
ملصلحة فرجنية، أّكد املرجع »أّن عون قّوة مسيحية وطنية كبرية ال 
ميكن جتاهلها، ومن األفضل أن حيصل توافق على رئيس مجهورية 
يف  عون،  كتلة  ضمنها  من  النيابية،  الكتل  كّل  تشارك  حبيث 

انتخابه«.

املستقبل« إىل الرياض»
وعِلم أّن احلريري عاد مساء أمس االول اىل الرياض ويلتقي غدًا 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  برئاسة  »املستقبل«  تيار  قيادة  السبت 
وعددًا من وزرائه ونوابه ومستشاريه للتشاور يف سلسلة اللقاءات 

اليت أجراها يف باريس.
«حزب اهلل»

التطّورات  ضوء  يف  اهلل«  »حزب  موقف  اىل  األنظار  تتجه  وفيما 
املتسارعة، علم أّن موقف احلزب من دعم ترشيح عون هو نفسه مل 
يتبّدل. ويف هذا السياق، زار موفد للحزب الرابية منذ أيام، ونقل 
اىل عون حتيات االمني العام للحزب السّيد حسن نصراهلل وتعازَيه 
َحرفيته:  إليه بشكل واضح ال لبَس فيه ما  بوفاة شقيقه. وأبلَغ 
»حنن معك، ونقف إىل جانبك، وأنَت مرّشحنا ما دمَت مرّشحًا«، فيما 

اعترب هذا الدعم رسالة تلّقَفها عون بكثري من االرتياح.
عسريي

يف غضون ذلك، َنقل السفري السعودي علي عوض عسريي بعد 
زيارته رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلمّيل يف بكفيا حبضور 
وزير العمل سجعان قزي، حرَص بالده إلجراء حوار مسيحيـ  مسيحي 
سريعًا، ومتّنياتها برؤية نتائج سريعة له، »ألّن الظروف اليت متّر 
بها املنطقة ليست عادية«.وأّكد أّن ترشيح فرجنية »خيار لبناني ـ 
لبناني أّوال«، وقال إّن بالده ال تتدّخل »بتسمية هذا أو ذاك، اخليار 

هو لّلبنانيني أنفِسهم، ويف مقّدمهم املسيحيون«.
واملبادرة  مرّشح،  أّي  تسّمي  ولن  »مل  اململكة  أّن  وكرر عسريي 
»أتت لبنانية ـ لبنانية«، وبالُده« باركت هذه اخلطوة برغبتها يف 
أن يكون هناك دور للمسيحيني يف هذا اإلطار واإلخراج. وما بقَي 
هو احلوار املسيحي ـ املسيحي ملشاركة املسيحيني هموَمهم . حنن 

نبارك هذه املبادرة وحريصون على ملء هذا الفراغ الرئاسي.
وعزا استعجاَل بالده اىل ملء الفراغ لشعورها بوجود تطورات يف 
املنطقة قد تنعكس على لبنان. ومتّنى رؤية جهود لبنانية، »وبالدرجة 
َتدخل يف  »ال  بالده  أّن  على  وشّدد  للتوافق«.  مسيحية،  األوىل 

جتاذبات السياسة اللبنانية، وتبارك َمن اختاَره اللبنانيون.
بّشار  الرئيس  صديق  وصوَل  تبارك  السعودية  كانت  إذا  وعّما 
األسد إىل سّدة الرئاسة، أّكد عسريي أّن اململكة متّيز بني الرئاسة 

والصداقات الشخصية.
وعّما إذا كان لبنان سيشهد حتالفات جديدة، أجاب: »نعم إجيابية 
أّي  إن شاَء اهلل«. وأوَضح عسريي أن ليس لديه أّي حماذير أو 
موانع متَنعه من لقاء فرجنية، كاشفًا أّنه التقى به أمس االّول، وقد 

دعاه فرجنية اىل الغداء.
الراعي

وكانت احليوية عادت اىل بكركي سريعًا بعد عودة الراعي، حيث 
حتى  املعنيني  بكّل  »سنتصل  احلريري:  مبادرة  على  تعليقًا  قال 
نصل اىل خمرج لألزمة، فنحن حّيينا تلك املبادرة ومنذ فرتة نطالب 
الكتل السياسية والنيابية بضرورة القيام مببادرة لفتِح الباب على 

األقّل للتشاور والتفكري والتوافق«.
اجلديدة  واملبادرة  املستجد  الواقع  هذا  امام  »أّنه  إىل  وأشار 
النتخاب الرئيس ليُكن اهلّم االساسي هو محاية اجلمهورية اللبنانية 
واملؤسسات الدستورية«، مشريًا إىل »أّن التوافق ال يقتضي فرضًا 

وال رفضًا، بل السري سوّية حنو اخلروج من هذه األزمة«.
»إّن مبادرة احلريري هي مبادرة هلا قيمتها، وهي مبادرة  وقال 
األفرقاء  الباب قد فِتح حتى يستطيع كّل  إّن  نقول  لذلك  جّدية، 

التحّدث مبسؤولية عن احلّل األنسب«.
ورّدًا على سؤال حول تسمية رئيس اجلمهورية اللبنانية من قَبل 
أّنه »لطاملا طالَبت  احلريري والنائب وليد جنبالط، أوَضح الراعي 
كانوا  وعندما  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  بضرورة  البطريركية 
مسيحيًا،  وليس  لبناني  القرار  إّن  هلم  نقول  كّنا  مّنا  ينزعجون 

ورئيس اجلمهورية هو لكّل لبنان«.
اجمللس  اىل  للنزول  النواَب  دعا  »لطاملا  أّنه  اىل  الراعي  وأشار 
النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية، واآلن مع وجود مبادرة جيب 
على النواب التشّجع والقيام بواجابتهم، وما يهّمنا هو فتح الباب، 
الكلمة  الوضع، فهذه جرصة بكّل معنى  وال جيوز االستمرار بهذا 

أمام العامل«.
قانون انتخاب ينصِف التوازن

وأكد فرجنية بعد لقائه الراعي »هدُفنا ليس الوصول اىل رئاسة 
اليوم  والوقت كفيل حبّلها، وحنن  االمور،  بل معاجلة  اجلمهورية، 

مَعّجلني ولكن غري مستعجلني«.
وقال: »سأعمل دائمًا على قانون انتخاب ينِصف التوازن الوطين 
ويعطي متثياًل حقيقيًا لباقي الطوائف، وإذا كان لدى الفريق اآلخر 
عالقيت  ُتعترب  ال  »ملاذا  وتساءل  تطمينه.  واجيب  فِمن  هواجس 

بالرئيس بّشار األسد نقطة قوة وليس نقطة ضعف«.
وتابع: »أنا ال أطلب من الفريق اآلخر تبيّن مواقف 8 آذار وال ميكن 
للفريق اآلخر ان يطلب ميّن أن أتبّنى مواقف 14 آذار، واألهم هو 

محاية لبنان.
«الكتائب»

ويف هذه األجواء َتستكمل الكتائب جوالتها على القيادات املسيحية، 
حزب  قيادة  اليوم  ظهر  قبل  من  العاشرة  عند  منها  وفد  ويزور 
الطاشناق يف برج محود للقاء األمني العام للحزب النائب هاغوب 
بقرادونيان للبحث يف املستجدات، سعيًا وراء توحيد املوقف مّما 
مّما  الكتائيب  املوقف  وشرح  االستحقاق  هذا  مستوى  على  جيري 
تسّميه قيادة احلزب الضمانات اليت جيب ان تتوافر يف نهج العهد 
املقبل إذا ما مّت انتخاب النائب سليمان فرجنية رئيسًا للجمهورية.
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طرحت والية ساوث داكوتا األمريكية بلدة خالية من السكان للبيع 
مببلغ 250 ألف دوالر، وذلك مع حلول موسم العطالت وبدء فرتة 

التسوق يف الواليات املتحدة.

وقالت وكيلة العقارات ستيسي مونتغمري إن بلدة سويت -اليت 
تبلغ مساحتها ستة أفدنة تتضمن حانة ومنزال مؤلفا من ثالث غرف 
وحمل إطارات سابقا، وتقع على بعد حنو 160 كلم جنوب شرقي 

رابيد سييت بوالية ساوث داكوتا.

وقالت مونتغمري إنها طرحت البلدة للبيع للمرة األوىل يف يونيو/
لعملية  تفض  مل  املكتوبة  العروض  بعض  لكن   ،2014 حزيران 
الشراء، مما اضطرها إىل خفض القيمة من 399 ألف دوالر إىل 

250 ألفا.

وأضافت أن من بني العروض اليت تلقتها عرض من شركة إنتاج 
سينمائي روسية، كانت تريد تصوير فيلم هناك.

وبلغ عدد سكان بلدة سويت أربعني شخصا خالل فرتة األربعينيات 
من القرن املاضي، وكانت تضم مكتبا للربيد ومتجرا لبيع األطعمة 

واخلضار.

يف مهنة ُيفرتض بها أن تضع الضمري واإلنسانية بني عينيك أواًل 
اجلراحة إلحدى  إكمال  ثاني رفض طبيب مصري  أي شيء  قبل 
مريضاته قبل دفع مبلغ 10 آالف جنيه، تاركًا املريضة بني احلياة 

واملوت.

غرفة  من  خرج  طبيبًا  أّن  املصرية  »الوطن«  صحيفة  وذكرت 
»إذا مل  لزوجها:  بنربه حادة  يديه، وقال  والدماء متأل  العمليات 

تدفع 10 آالف جنيه إضافية مش هنكمل العملية«!.

لريد زوج املريضة بالقول: »كيف خترج من غرفة العمليات وترتك 
املريضة وتطالب بالنقود؟!«، بعدما ُصدم برتك الطبيب عمليته 

اجلراحية » قسطرة وتركيب دعامة قلب« مطالبًا باملال.

الزواج أوضح- حسب الصحيفة- أن الطبيب اتفق معه على إجراء 
العملية، على نفقة الدولة، ولكن بعد حلظات تراجع الطبيب ليخرج 

بهذا املنظر »!!

يف سابقة من نوعها يف عامل كرة القدم، أنهى الرئيس املوريتاني 
والفائز  موريتانيا  بطل  بني  السوبر  مباراة  عبدالعزيز  ولد  حممد 
لضربات  الفريقان  جلأ  حيث   ،65 الدقيقة  عند  الرئيس  بكأس 

الرتجيح ليفوز بها فريق تفرغ زينة.

وكان الفريقان تعادال يف الوقت الذي مضى من املباراة بهدف 
والذهاب  املباراة،  إنهاء  قرار  الرئيس  يصدر  أن  قبل  ملثله، 

لركالت اجلزاء.

وحسب مواقع اخبارية، حظيت خطوة الرئيس املوريتاني، بإيقاف 
املباراة قبل نهايتها خبمس وعشرين دقيقة، معتذرًا بضيق وقته، 
وزمحة جدول أعماله بأصداء واسعة يف مواقع التواصل االجتماعي، 

واعتربوها واقعة فريدة من نوعها يف عامل كرة القدم.
حممد  الرئيس  قيام  تربير  القدم  لكرة  املوريتاني  االحتاد  حاول 
وقتها  قبل  القدم  لكرة  »السوبر«  مباراة  بإنهاء  عبدالعزيز  ولد 
لتتويج  اجلزاء  إىل ضربات  املتنافسني  الفريقني  ودفع  الرمسي 
املباراة،  حضر  الذي  الرئيس  وقت  ضيق  بسبب  السوبر،  بطل 

بالقول إن املباراة احتفالية أكثر منها رياضية.
حييى،  ولد  أمحد  القدم،  لكرة  املوريتاني  االحتاد  رئيس  وقال 
إن »مباراة نهائي السوبر ليست مباراة رمسية باملعنى القانوني 
هلذه الكلمة، مضيفًا أنها مباراة احتفالية مت استحداثها منذ موسم 
رياضي  حبدث  االستقالل،  ذكرى  ختليد  يف  للمشاركة   ،2011

جذاب جيمع بني بطلي الدوري والكأس«.
وقال ولد حييى يف بيان له، إنه وبناء على ذلك فإن اختاذ قرار 
بوقف مثل هذه املباريات برضا الطرفني ال يعد خرقًا للقوانني 
»ألنها مباراة منفردة ال ترتبط بأي حقوق ملنافسني آخرين، ثم 
إن كرة القدم معروفة مبرونتها مع الظروف املختلفة، خاصة يف 
حالة حصول الوفاق بني طرفني ما، دون أن يؤثر ذلك على طرف 

ثالث«.
وأكد ولد حييى أنه من يتحمل مسؤولية قرار إيقاف مباراة السوبر 
بني بطل موريتانيا والفائز بكأس الرئيس عند الدقيقة 65، حيث 
جلأ الفريقان لضربات الرتجيح ليفوز بها فريق تفرغ زينة، وإنه ال 

عالقة للرئيس ولد عبدالعزيز بقرار اإليقاف.

أنه كان من املقرر أن تبدأ املباراة يف وقت مبكر من  وأوضح 
الذي انطلقت فيه، من أجل أن تنتهي وتوزع جوائزها يف وضح 
النهار، »نظرًا النعدام اإلنارة يف ملعب نواذيبو، لكن انطالقتها 
تأخرت عن ذلك ألسباب متعلقة بالتنظيم ودخول اجلماهري وبعثيت 

الفريقني«.
الوقت  استكمال  استحالة  لنا  تبني  الوقت،  مرور  »مع  وأضاف 
األصلي للمباراة وتوزيع اجلوائز قبل حلول الظالم، بسبب الغمام 
الذي كان يعم اجلو، وقرب غروب الشمس، إضافة إىل حرص 
العيب ومسؤولي كل فريق على تتوجيه من طرف رئيس اجلمهورية 
شخصيًا، والذي كانت عنده أيضًا بعض االرتباطات األخرى، يف 
هذه احلالة تشاورنا مع رئيسي الناديني ومدربيهما، ووافقوا على 
وقف املباراة واللجوء إىل ركالت الرتجيح، لكون النتيجة متعادلة 
املباراة،  بوقف  قرارًا  اختذنا  موافقتهم،  وبعد  الوقت.  ذلك  يف 

ولعب ركالت الرتجيح«.

شهرا   19 تبلغ  »طفلة  ان  الربيطانية  »مريور«  صحيفة  افادت 
قضت إثر حرقها حية داخل فرن منزل عائلتها يف مدينة هيوسنت 
والداها  تركها  بعدما  املتحدة  الواليات  جنوب  تكساس  بوالية 

وحيدة مع اشقائها«.

وذكرت الصحيفة ان »شقيقيها التوأمني البالغني ثالث سنوات 
أوضحا لعناصر اخلدمات االجتماعية أن أحدهما وضع الطفلة جاي 
»تسخينه«  إىل  اآلخر  عمد  حني  يف  الفرن  داخل  تومسون  زيرا 
وفق وثائق قضائية نشرت مضمونها قناة »ايه بي سي - 13« 
كان  اخلامسة  سن  يف  آخر  »طفال  ان  مضيفني  التلفزيونية«، 

موجودا يف املنزل عند وقوع احلادثة«.

 25 البالغة  الوالدة،  تومسون  »راكوال  ان  الصحيفة  اكدت  واذ 
أربعة  تواجه  وهي  القضاء.  أمام  املقبل  االثنني  ستمثل  عاما، 
اتهامات بتعريض حياة طفل للخطر حبسب مكتب قائد الشرطة 

يف مقاطعة هاريس«.
وسائل  وفق  الشرطة  تومسون  راكوال  أبلغت  الصحيفة،  وفق 
اإلعالم أنها خرجت مع زوجها لشراء شطرية بيتزا وابتياع أدوية 
من الصيدلية يف الوقت الذي كانت ابنتها تتعرض للحرق حية يف 
16 تشرن الثاني احلالي. ومل يطلب الثنائي من جدة األطفال، اليت 
تعيش يف املبنى نفسه، مراقبتهم. وعند عودتهما إىل املنزل، 
البكاء  يف  جيهشون  الثالثة  األطفال  ووجدا  حريق  رائحة  اشتما 

ودلوهما إىل املطبخ«.

الثاني  نوفمرب/تشرين   27 اجلمعة  الروسية  األمن  قوات  ألقت 
القبض على فتاة يف العشرين من عمرها يف أحد مطارات العاصمة 
الروسية موسكو بعد االشتباه بنيتها االلتحاق بتنظيم »داعش«.

هي  بابيكينا(  إيرينا  )وتدعى  الفتاة  أن  مطلعة  مصادر  وذكرت 
إىل  للسفر  ختطط  وكانت  لالقتصاد،  العالي  املعهد  يف  طالبة 
حبسب   ،«« مسلحي  معسكرات  بأحد  االلتحاق  ثم  ومن  تركيا، 

املصادر.

وكشف والد الفتاة خطتها للشرطة، حيث توجه للجهات األمنية 
وأطلعهم على رسائل غرامية بني ابنته ومواطن أردني يسكن يف 

سوريا.

وألقت الشرطة القبض على الفتاة عند عبورها حاجز اجلوازات يف 
مطار »فنوكوفو«، وقام ضباط األمن بالتحقيق معها ملدة ساعة، 

بعدها مت تسليمها لوالدها.

من جهتهم علق زمالء الفتاة يف املعهد على احلادث قائلني أنهم 
حياة  غريبا يف تصرفاتها، حيث كانت تعيش  مل يالحظوا شيئا 

متحررة ومل تقرأ من قبل الكتب العربية أو ترتدي احلجاب.

عمليات  إجراء  على   احلاضر  الوقت  األمنية يف  اجلهات  وتعكف 
الفتاة  حبياة  املتعلقة  التفاصيل  كافة  ملعرفة  والتحقيق  البحث 

ورسائلها الغرامية مع األجانب.

تعرضت مذيعة التليفزيون اجلزائري ملوقف حمرج على اهلواء بعدما 
تلعثمت وعجزت متاما عن نطق كلمة أثناء قرائتها لنشرة األخبار.

 وفشلت املذيعة يف نطق كلمة »شجع« ضمن عبارة »شجع وزير 
لتخرج  مرة  من  أكثر  احملاولة  وتكرارها  بساطتها  رغم  الصحة« 

بطريقة غري مفهومة.

بلدة أمريكية للبيع بـ 250 
ألف دوالر!

طبيب مصري فتح صدر مريضته 
وخرج ليطالب زوجها باملال فوراً!!

أب اكتشف عالقة ابنته مع شاب 
أردني فسلمها للشرطة بشبهة 

السعي إىل داعش

رئيس دولة يأمر بأنهاء مباراة كرة 
قدم بالدقيقة 65 واللجوء اىل 

ضربات اجلزاء والسبب غري متوقع؟

موقف حمرج ملذيعة جزائرية على اهلواء

أطفال حيرقون شقيقتهم الرضيعة 
حية يف فرن
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان
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الكبار يف السن فقط بل  ارتفاع ضغط الدم ال يصيب  مرض 
يتسلل اىل حياة األوالد والشباب أيضا والسبب يف ذلك يكون 
الدرجة  يف  لكن  احلركة  وقلة  الوزن  زيادة  األحيان  أغلب  يف 

االوىل السبب هو وراثي.
معهد  من  درفلر  ايفون  الدكتورة  تقدير  حسب  خوسيه:  سان 
حبوث أمراض القلب يف تكساس يعد ارتفاع ضغط الدم  من 
أكثر األمراض اليت تشكل خطرا على حياة االنسان، وهذا املرض 
بان  يعتقد  كان  به  االصابة  عند  بالصدفة  عادة  يكتشف  الذي 
إصابة األوالد واملراهقني به أمر غري متوقع، اال ان حبوث طبية 
ومت  به  مصابة  الفئة  هذه  من  املائة  يف   5 حوالي  ان  أكدت 
مرور  مع  للخطر  القلب  ما عرض صحة  التقليل من شأنه وهو 

السنوات.
والشباب   االوالد  لدى  الضغط  الرتفاع  املسببات  أهم  ومن   
وراثية، أي وجود هذا املرض لدى افراد العائلة خاصة األقربون 
مثل األب أو األم او اجلد او اجلدة ويرفع نسبة االحتمال الوزن 
الزائد جدا، حيث ثبت إصابة نسبة الربع اىل ثلث من هؤالء بهذا 
املرض، فبعد مقارنة مع فئة من نفس العمر أوزانها عادية وال 
تعاني من الوزن املفرط او السمنة الزائدة اتضح انهم  يشكون 
من ارتفاع  الضغط حوالي اربعة اىل ستة ملم- زئبقي) قياس 
نتيجة  أيضا  تكون  قد  اصابتهم  اال  العادي120\80(.  الضغط 
تناوهلم  حبوب ملنع احلمل او ملعاجلة  اضطراب نقص االنتباه مع 
فرط النشاط وهو مرض يصيب األطفال، ففي بعض احلاالت 

تكون هلذا العقاقري انعكاس سليب على ضغط الدم.
ونبهت الطبيبة من أمر غاية يف األهمية اذ ربطت ارتفاع الضغط 
املفاجئ لدى األوالد واملراهقني بتناول مشروبات الطاقة واليت 
ارتفاع  يسبب  ما  وهو  الكافيني  من  عالية  نسبة  على  حتتوي 
ضغط الدم. لكن الطبيبة  تضيف بان كل عامل لوحده ال يسبب 
يف الوقت اآلني سببا الرتفاع ضغط الدم اال انه يصبح مشكلة 

مرضية فيما بعد.

أعراض ال بد من أخذها يف االعتبار 

من جانب آخر يعتقد  بعض األطباء ان األوالد الذين يولدون قبل 
األوان، اي قبل نهاية فرتة احلمل الطبيعية مهددون باالصابة 
بهذا  نفسها  األم  إصابة  األسباب  وأحد  الدم،  بارتفاع  ضغط 
النيكوتني  فاثر  احلمل  مدخنة خالل فرتة  انها كانت  او  املرض 

على اجلنني.
لكن يف االوانة االخرية  مت الكشف عن سبب مهم بدأ االطباء 
يف الواليات املتحدة يعطونه أهمية، وهو اصابة املشيمة خبلل 
ما . فهذا العطل يف تكوين املشيمة ينقص من انسياب الدم 
منها اىل اجلنني ما جيعله يعاني من سوء التغذية، فيحاول وفقا 
لذلك التكييف ما يسبب تغري برجمة عمل املشيمة فينتج عن ذلك 
مشاكل خلقية له، اضافة اىل احتمال  االصابة بورم سرطاني يف 

الدماغ غري متطور أو االصابة  بأمراض يف الكلى.
ويف الكثري من األحيان ترتبط كثرة االصابة الصداع وعدم القدرة 
على الرتكيز والنزيف يف األنف املتكرر باالصابة بارتفاع الضغط 
وطبيب  العائلة   والن  أخرى،  أسباب  هناك  تكون  قد  لكن   ،
العائلة ال يولونه أهمية كبرية الحتمال اصابة االوالد  بارتفاع 
الضغط فيزداد استفحال املرض، لذا جيب قياسه خاصة الوالد 

العائالت اليت لديه تاريخ صحي مع املرض.

السمنة وأسباب أخرى 
تعرض األطفال ملرض 

ارتفاع ضغط الدم
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طلقت مصممة األزياء املصرية مرمر حليم التشكيلة األوىل من 
جمموعتها لربيع- صيف 2016، وسيتم إطالق التشكيلة الثانية 
واألخرية يف النصف الثاني من شهر كانون أول )ديسمرب( من 

العام احلالي 2015.
أطلقت املصممة حليم اسم )Powerful women fall in love( على 
اجملموعة وقالت أنها مزيج بني اجلانب األنثوي الرقيق، واجلانب 
العملي العملي القوي لدى املرأة، ففيها أقمشة وتصاميم تربز 
أنوثة صارخة ومزخرفة بأشكاٍل أنثوية رقيقة ولكنها استخدمت 
ذلك  على  ومثال  الزخرفات،  تلك  إلجناز  أو صعبة  مواد صلبة 
أنها  املصممة  وقالت  معدنية.  بوردة  الفستاتني  أحد  زخرفة 
يف  غايٌة  فهي  دبي،  يف  العملية  املرأة  من  الفكرة  استوحت 
األناقة وبنفس الوقت هي نّد للرجل وتستطيع أن حتتمل صعوبة 

احلياة ومشقاتها
والدارجة، متل  اإلعتيادية  األقمشة  العديد من  استخدمت حليم 
الغريب والتفتا، إال أنها وللمرة األوىل تستخدم قماش الشبك 
أو Net إلجناز بعض التصاميم، كما وتعددت األلوان يف اجملموعة 

ففيها األلوان الرقيقة والعذبة، وفيها الغامقة والصارخة.

»النساء القويّات يقعن يف 
احلب«عنوان جمموعة مرمر حليم

احتفلت دار ِزنيت بإعادة افتتاح بوتيكها يف دبي مول ، ويف 
هذا اإلطار، نّظمت الدار السويسرية بالتعاون مع شريكها يف 
قّص  حفل  ريفولي،  جمموعة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
اإلعالم  وسائل  من ممثلي  أنيق حبضور جمموعة خمتارة  شريط 

وكبار الشخصّيات.
يضّم البوتيك املعاد افتتاحه العناصر اجلمالية عينها اليت تزّين 
ذو  البوتيك  هذا  أّن  والواقع  العامل.  حول  الدار  بوتيكات  بقّية 
املفهوم احملّدد ليس جمّرد متجر. إّنه عامل متكامل يتمّيز بتصميم 
داخلي جيذب الزّوار إىل قلب واحد من املراكز املرموقة يف جمال 
صناعة الساعات السويسرية: دار ِزنيت. وسيتمّتع الزّوار بتجربة 
باالبتكارات  يعّج  الذي  ِزنيت  عامل  سيستكشفون  حيث  فريدة 

والقطع التقليدية من جمموعات املاركة.

إعادة افتتاح دار زينيث للساعات 
يف دبي

 10 مبرور  لونغشامب،  الفرنسية،  املوضة  دار  مؤخرًا  احتفلت 
أعوام على تعاونها مع املصمم جريمي سكوت يف نادي جيمس 
جريمي  من  كل  واستضاف   .Sheats Goldstein ضيافة  بقصر 
لونغشامب  لدار  اإلبداعية  املديرة  ديالفونتني  سكوت، صويف 
إىل  احلصري  احلفل  ذلك  التنفيذي  الرئيس  كاسيجرين  وجان 
جانب جمموعة منتقاة من وجهاء لوس أجنلوس. ومنذ التعاون 
األول عام 2006، وسبق جلريمي سكوت أن قام بوضع تصميمات 
اليت مت تصميمها بشكل حصري على هيئة   Le Pliage حلقيبة  
حقيبة سفر. ولالحتفاء من جانبه مبرور 10 أعوام على تعاونه مع 
الدار، صمم سكوت حقيبة  Le Pliage جديدة مستوحاة من مدينة 

املالئكة.

سكوت حيتفي مبرور 10 أعوام 
على التعاون مع لونغشامب

قامت  القادم،  األجازات  مبوسم  منها  احتفاًء 
من  خاصة  نسخة  بتصنيع  فريساتشي  عالمة 
مع  بالتزامن   DYLOS Icon اجلديدة  ساعتها 

التحضري لالحتفاالت بعيد امليالد.

تلك  من  فقط  نسخة   30 تصنيع  وسيتم 
إطالقها مبجموعة  العامل وسيتم  الساعة حول 
ألوان كالسيكية تناسب األجواء االحتفالية من 
هذا الوقت من العام، ومن أبرز تلك األلوان 
تزيينها  واألمحر، وسيتم  الفضي  الذهيب،   :

مبجموعة من قطع املاس املتألقة.

وبعض  الفوالذ  من  بعلبة  مزودة  الساعة 
ساعة  وتظهر  الذهب  من  املصنوعة  القطع 
والدقائق  الساعات   Dylos Icon Christmas
نسخ  تزويد  عن  فضاًل  دوارة.  أقراص  على 
بسوار  رائعة ومميزة  بدت  اليت  الساعة  تلك 

مصنوع من اجللد.

فريساتشي تكشف عن نسخة 
 DYLOS خاصة من ساعة

Icon
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HONG KONG—Anasta-
sia Lin‘s plan in passing 
through Hong Kong last 
night was not to create 
another media storm; 
but that’s just what hap-
pened after authorities in 
the Chinese province of 
Hainan denied her entry, 
once and for all, to the 
city of Sanya where the 
Miss World pageant is 
currently being held.
Lin is an outspoken sup-
porter of human rights in 
China and a practitioner 
of Falun Gong, a spiritual 
practice that has been 
persecuted in its home-
land for the last 16 years.
She was crowned Miss 
World Canada in May 
this year, meaning that 
she would represent the 
country at the interna-
tional pageant. But once 
it became clear that the 
final would be held in Chi-
na, controversy swirled 
about just how the Chi-
nese Communist Party—
desirous of international 
prestige, but committed 
to a brutal persecution 
of Falun Gong and other 

Miss World Canada, Stuck in Hong Kong, 
Explains Attempt to Enter China

groups Lin has spoken 
out for—would react.
But don’t stop with ask-
ing them questions about 
my case alone
— Anastasia Lin
For weeks the Chinese 
authorities remained si-
lent, but Lin found out 
that her official status 
was “persona non grata,” 
or unwelcome, through 
a statement made by the 
Chinese Embassy in Ot-
tawa. That was while she 
was flying to Hong Kong, 
to transfer to the resort 
city of Sanya, on Nov. 25.
She was unable to make 
the connecting flight af-
ter a Chinese immigra-
tion officer informed her, 
through a telephone call 
arranged by Dragon Air, 
her airline, that she would 
not be permitted in the 
country.
And so the following 
morning, she held a press 
conference in the Hong 
Kong Regal Airport Hotel 
to tell a few dozen jour-
nalists what had hap-
pened. They trailed along 
the walls and out the 

door of the board room, a 
combination of local and 
international media, as 
Lin encouraged them to 
keep putting pressure on 
the Chinese authorities, 
about the treatment dealt 
her and others.
Reporters asked her 
about the technicalities 
of her attempt to get into 
China (she tried to take 
advantage of a loophole 
which grants “landing vi-
sas” to individuals from 
certain countries, includ-
ing Canada, upon arrival 
to Sanya); whether the 
Miss World Organisa-
tion had been supportive 
(they’ve been mostly reti-
cent, but hinted to Reu-
ters that she may be able 
to compete next year); 
and what her connection 
is to Falun Gong (she is 
a practitioner of the tradi-
tional Chinese discipline, 
which includes medita-
tion and moral teachings. 
It has been persecuted in 
China for 16 years.)
Ask them why they don’t 
trust their own people to 
be able to read uncen-
sored information
— Anastasia Lin
In an interview with CTV, 
the Canadian broad-
caster, the night before 
the press scrum, Lin was 
asked whether it was Chi-
na or Anastasia Lin that 
had changed the most 
since she left the country 
at 13 years of age. “I have 
definitely changed a lot,” 
she said. “In China, we 
were educated in a way 
that the Communist Party 
was the closest mem-
ber of your family. I even 
helped spread propagan-
da against Falun Gong 
and Tibetans.” 
“After I came here, my 
mum started to introduce 
me to the ways that the 
Western world thinks. 
That’s when I started to 
open my eyes to all these 
different stories,” she 
said, having now become 
a story herself.

Miss World Canada holds a press conference at the Hong Kong Regal Airport 
Hotel on Nov. 27. (Pun Choi Shu/Epoch Times)

Saturday 5 December 2015  2015 األول  كانون   5 السبت 

Miss World Canada holds a press conference at the Hong Kong Regal Airport 
Hotel on Nov. 27. (Pan Choi Shu/Epoch Times)

Labor is becoming in-
creasingly hopeful of 
claiming the political 
scalp of Mal Brough over 
his role in the James 
Ashby affair with key gov-
ernment figures failing to 
defend the beleaguered 
minister who was accused 
of misleading the Parlia-
ment on Wednesday.
The opposition homed in 
on Malcolm Turnbull and 
what they said was his 
“atrocious judgment” in 
appointing Mr Brough to 
Special Minister of State, 
despite being involved in 
an ongoing federal police 
investigation.
Mr Brough was one of Mr 
Turnbull’s key backers 
and numbers men and 
his elevation to the minis-
try is widely regarded as 
a reward for his plotting, 
especially amongst the 
prime minister’s internal 
critics.
Under sustained attack 
from the opposition in 
Parliament about his in-
volvement in James Ash-
by affair, Mr Brough used 
question time on Tuesday 
to accuse the Nine Net-
work’s 60 Minutes of se-
lectively editing an inter-
view in which he admitted 

Atrocious judgment’: Labor homes in on 
Malcolm Turnbull over Mal Brough

to asking the former polit-
ical staffer James Ashby 
to make copies of the di-
ary of his then boss Peter 
Slipper.
Mr Slipper was the Speak-
er at the time and the 
Member for Fisher, a seat 
Mr Brough went on to win 
from Mr Slipper in the 
2013 election..
Mr Brough told Parlia-
ment: “In relation to the 
60 Minutes interview, 
what was put to air was 
not the full question.”
60 Minutes has released 
the full video of the ques-
tion and answer which 
shows the only editing 
that took place was cut-
ting out the “ums and 
ahs” of the interviewer Liz 
Hayes.
 “Did you ask James Ash-
by to procure, um, copies 
of Peter Slipper’s diary 
for you?”
“Yes I did,” Mr Brough re-
plies.
“Why did you do that?”
“Because I believed Peter 
Slipper had committed a 
crime. I believed he was 
defrauding the Common-
wealth and the courts 
have … the courts have 
fundamentally, have actu-
ally now proven that to be 

the case.”
Labor renewed its attack 
on Wednesday morning 
when Parliament resumed, 
accusing Mr Brough of 
misleading Parliament.
It attempted to censure 
the Mr Turnbull for fail-
ing to sack or stand aside 
Mr Brough. Mr Turnbull 
arrived back in Canber-
ra early on Wednesday 
morning after attending 
climate talks in Paris.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus called on 
the House to censure Mr 
Turnbull, who was not 
present in the chamber at 
the time, for his “atrocious 
judgment in appointing 
the member responsible 
for government integrity 
and his complete and ut-
ter failure to show lead-
ership and sack or even 
stand aside as the Special 
Minister of State”.
In a telling move, the gov-
ernment’s leader of the 
house Christopher Pyne 
did not try and defend Mr 
Brough and instead sim-
ply gagged debate and 
used its numbers to de-
feat the motion.
Earlier, the veteran Liberal 
MP and former attorney-
general Philip Ruddock 
did not rule out the idea 
of Mr Brough being stood 
aside.
“I have heard explana-
tions that would satisfy 
me but let’s see how it un-
folds,” Mr Ruddock told 
the ABC. 
Following the 60 Minutes 
interview in 2014, Labor 
immediately asked the 
Australian Federal Police 
to investigate whether 
Mr Brough’s conduct 
breached the Criminal 
Code and Crimes Act.  
Last month, Australian 
Federal Police raided 
the homes of Mr Brough 
and Mr Ashby in rela-
tion to their investigation 
prompting a renewed and 
sustained attack from the 
federal opposition in Par-
liament.

Special Minister of State Mal Brough (right) has been accused of misleading 
Parliament. Photo: Alex Ellinghausen 

The government’s leader of the house, Christopher Pyne (right), did not try to defend 
Mr Brough but instead gagged the debate in Parliament. Photo: Andrew Meares 
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Tax reform - and, in par-
ticular, the GST - will 
dominate the agenda at 
a two-day meeting called 
by Prime Minister Mal-
colm Turnbull of state 
treasurers and premiers 
in Sydney next week.
The Council of Australian 
Government meetings, 
which be held on next 
Thursday and Friday, will 
follow the release of the 
federal government’s in-
novation statement on 
Monday but before Trea-
surer Scott Morrison 
releases his mid-year 
budget update in a fort-
night’s time. 
At the Thursday meeting, 
Mr Morrison and federal 
Treasury secretary John 
Fraser will lead discus-
sions with state treasur-
ers on a range of options 
for tax reform, including 
on work that has been 
done by his department 
on raising the rate or 
broadening the base of 
the GST.
A proposal put forward by 
Victoria and Queensland 
to raise the Medicare 
levy by a couple of per-
centage points to swell 
federal coffers will also 
be discussed, but Fairfax 
Media has been told that 
enthusiasm for a rise in 
the levy has cooled and 
options for GST changes 
will be central.
Mr Morrison will also out-
line to state treasurers 
the federal government’s 
view of what options the 
states have for tax re-
form such as, for exam-
ple, the removal of stand-
alone state taxes such as 
stamp duty on insurance, 
which raises about half a 
billion dollars annually 
and is considered an in-
efficient tax.
And while the GST will 
be central to the dis-
cussions, the Treasurer 
played down the signifi-
cance of Fairfax Media 
revealing former treasur-
er Joe Hockey had pre-

GST to dominate agenda at 
COAG

sented a sweeping plan 
reform of the tax system, 
including modelling of a 
rise in the GST from 10 
to 15 per cent, to Tony 
Abbott before the change 
of leadership.
Mr Morrison said he had 
already presented that 
work to state treasurers.
“As I’ve said at numer-
ous press conferences 
there was modelling 
done based on the re-
quest from the states and 
territories to model those 
outcomes. I presented 
that at the last meeting of 
state treasurers to those 
state treasurers in re-
sponse,” he said.
“It’s been hiding in plain 
sight in press confer-
ences and in the Parlia-
ment. So, I don’t think 
there’s anything terribly 
revealing about that. The 
difference is we did that 
in response to a request 
from the states.”
The draft copy of the 
COAG agenda sent to 
state premiers for the 
subsequent Friday meet-
ing lists “a new dialogue 
for economic reform” 
as the first item of busi-
ness.
That means, in effect, that 
tax reform will be top of 
the agenda for both days’ 
meetings.
Reducing the incidence 
of domestic violence, 
tackling ice addiction, 
the federation white pa-
per, countering violent 
extremism and Indige-
nous economic develop-
ment are the other five 
items listed for the meet-
ing between Mr Turnbull 
and state premiers.
South Australian Premier 
Jay Weatherill recently 
unveiled a radical tax re-
form proposal that would 
see the GST rise to 15 
per cent, with that money 
to flow to the federal gov-
ernment, with states to 
be handed 17.5 per cent 
of federal income tax rev-
enue.
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The Andrews Labor Gov-
ernment today announced 
the next steps in its com-
mitment to roll out the Na-
tional Disability Insurance 
Scheme across the state.
The Government will pro-
vide $10 million to support 
Victorians with disabili-
ties, their families, service 
providers and staff in the 
transition to the NDIS. This 
will provide practical and 
targeted information and 
resources and will help 
them to adapt to the new 
way the NDIS will work.
Minister for Disability Mar-
tin Foley said the Gov-
ernment will also begin a 
process to identify which 
organisations are best 
placed to provide services 
that are currently provided 
by the State Government.
The Government will ask 
not-for-profit and private 
providers about their in-
terest and readiness to 
deliver NDIS services to 
people with disability.
Mr Foley said this was an 
important step toward de-
livering choice and control 
to people with a disability. 
Under the NDIS, for the 
first time people with dis-
abilities will themselves 
be able to decide how their 
funding is spent.
The transition will be con-
ditional on the Govern-
ment being satisfied that:
• Providers have estab-
lished that they have the 
capacity and expertise to 
deliver quality services
• Strong and enduring 
safeguards are in place to 
protect clients
• The right services are in 
place for people with dis-
abilities
• Staff will be supported, 
including achieving fair 
terms of employment
Support for staff will be 
aimed at ensuring disabil-
ity workers have career 
pathways and access to 
education and training to 
promote continued pro-
fessionalisation. Deliver-
ing on its election com-

mitment, the Government 
will establish the Victo-
rian Skills Commissioner 
(VSC) to advise on train-
ing and skills.
To support a strong, 
skilled workforce, the 
soon-to-be-appointed 
Victorian Skills Commis-
sioner will set up an NDIS 
Skills Forum to advise 
Government on how the 
training system can best 
meet the needs of this 
changing sector.
The NDIS will end waiting 
lists and benefit around 
105,000 Victorians with 
disability. It is expected 
to double the size of the 
disability workforce and 
drive better disability ser-
vices, as well as economic 
growth, across Victoria.
By 2019, Victoria will be 
investing $2.5 billion per 
year into the NDIS.  For 
more information about 
the roll-out, which will 
begin in July 2016, go to 
http://ndis.vic.gov.au
Quotes attributable to 
Minister for Disability Mar-
tin Foley
 “We are doing this to help 
ensure that when the NDIS 
comes to each new area, 
people with disabilities 
can expect that the range 
of services they need to 
live full and active lives 
will be ready.”
“The Government is com-
mitted to ensuring staff 
are supported and treated 
fairly through this signifi-
cant change. We also rec-
ognise the high level of 
care by current providers 
and will work with them to 
get the right organisations 
delivering the services 
people want and need.”
Quotes attributable to 
Minister for Training and 
Skills Steve Herbert
 “The Andrews Labor Gov-
ernment will work closely 
with the industry to make 
sure the training system 
is ready to respond to the 
emerging needs of people 
in the disability work-
force.”

$10 Million To Support Victoria’s 
Shift To NDISFormer industry minister Ian 

Macfarlane is set to defect 
from the Liberal Party to ju-
nior Coalition partners the 
Nationals, in a shock move 
that has significant ramifica-
tions for Prime Minister Mal-
colm Turnbull.
Fairfax Media has been told 
that discussions have taken 
place between Mr Macfar-
lane and senior members of 
the Nationals’ leadership, in-
cluding deputy leader Barn-
aby Joyce and party leader 
Warren Truss.
And Fairfax Media has con-
firmed that Liberal-aligned 
LNP member Scott Buch-
holz has also been linked to 
a move to the Nationals.
Several Nationals confirmed 
that discussions about Mr 
Macfarlane’s move had been 
tightly held for some time 
and a meeting of the Nation-
als team is expected to be 
held on Thursday afternoon, 
after question time.
There is an expectation in 
Nationals ranks that the 
move will mean the junior 
Coalition partner will be able 
to claim another frontbench 
spot at the expense of a Lib-
eral. Under one scenario be-
ing discussed by Nationals, 
the defection could not only 
see Mr Macfarlane return to 
the ministry but could also 
see him take the job of dep-
uty leader under Mr Joyce 
when Mr Truss retires.
Mr Macfarlane was elected to 
the Queensland lower house 
seat of Groom as a Liberal 
in 1998, and had remained 
Liberal-aligned since the 
LNP merger in 2008.  
There is a growing expecta-
tion in Nationals ranks that 
Mr Truss could announce his 
plan to retire early next year 
and that as Mr Joyce holds 
a NSW seat a Joyce-Macfar-
lane ticket would maintain 
the balance between NSW 
and Queensland, the coun-
try party’s twin strongholds.
One National claimed the 
plan was actually Mr Truss’, 
highlighting the long friend-
ship between the pair, but 
that Mr Joyce had told a 
meeting of Nationals MPs 
about the plan on Thursday 
morning.
The plan subsequently 
leaked before it was sup-
posed to.
“This is about Macca be-

Liberal MP Ian Macfarlane defects to Nation-
als in shock move against Malcolm Turnbull

ing disenfranchised, I don’t 
think people have thought 
any further beyond that,” 
the MP said.
The Nationals’ party room 
would grow to 22 federal 
MPs under the move.
Mr Macfarlane has been 
a long-time supporters of 
Mr Turnbull as far back as 
the 2009 leadership con-
test and again in 2015. His 
subsequent demotion from 
cabinet surprised many in 
the Coalition.
Mr Turnbull is said to have 
known about the move since 
Wednesday. If, as expected, 
the defection goes ahead 
it represents a blow to the 
Prime Minister because of 
the loss of a member of his 
team.
Mr Truss appeared to con-
firm the move was in train 
on Thursday and that he 
had been involved in dis-
cussions.
“If this is a plan which you 
think is orchestrated by 
Barnaby Joyce then you 
wouldn’t expect me to know 
about it, would you?” the 
Deputy Prime Minister said.
“The reality is that we have 
a strong Coalition arrange-
ment, we work closely to-
gether in Queensland as 
one political party, there 
are arrangements that are 
in place about where the 
rooms that people sit in, in 
Queensland, and those ar-
rangements have applied 
since the creation of the 
LNP.”
Mr Truss said that Mr Mac-
farlane “has spoken to me 
obviously since he was not 
included in the ministry 
but that’s exactly what you 
would expect when friends 
talk to one another”.
“Ian and I have been friends 
for a long time, we grew up 
together and we have been 
friends and I have great re-
spect for his ability.
“He has obviously contrib-
uted significantly to the 
government, so I have a 
high respect for him but 
what he wants to do in the 
future is entirely his deci-
sion.”
One Nationals MP said 
the move made sense be-
cause Mr Macfarlane’s seat 
of Groom was rural, even 
though he sits in the Liberal 
Party room.
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Liberal senator Cory Ber-
nardi has suggested Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
should take “all events 
into consideration” as he 
considers the future of his 
“captain’s call” for Spe-
cial Minister of State, Mal 
Brough.
Senator Bernardi’s com-
ments came as Mr Turn-
bull stood by Mr Brough 
amid increasing pressure 
from Labor for the Prime 
Minister to dump the min-
ister from his frontbench 
over his role in the James 
Ashby affair.
Senator Bernardi is the 
first government MP to 
publicly concede that Mr 
Turnbull may need to con-

Malcolm Turnbull stands by Mal Brough as Cory Bernardi 
says PM should reconsider his ‘captain’s call’

sider Mr Brough’s position 
in cabinet. 
Mr Turnbull told question 
time on Wednesday Mr 
Brough had “answered 
the questions put to him” 
and “guilt or innocence is 
not determined by public 
denunciation”.
And Mr Brough back-
flipped on remarks he 
made in an interview with 
60 Minutes, telling the Par-
liament he did not ask for-
mer political staffer James 
Ashby to make copies of 
the diary of his then boss 
Peter Slipper.
Mr Slipper was the Speak-
er at the time and the 
Member for Fisher, a seat 
Mr Brough went on to win 

from Mr Slipper in the 
2013 election.
The opposition devoted all 
of its questions in question 
time in the House of Repre-
sentatives on Wednesday 
to Mr Brough’s role in the 
Ashby affair and Mr Turn-
bull’s refusal to sack him.
Mr Brough has been ac-
cused of misleading the 
Parliament after he said 
on Tuesday a question put 
to him by 60 Minutes had 
been selectively edited.
60 Minutes later released 
footage showing the only 
cutting that had occurred 
was to the “ums and ahs” 
of the interviewer Liz 
Hayes.
In that interview, Mr Brough 
admitted he had asked Mr 
Ashby to make copies of 
then Mr Slipper’s diary. 
But on Wednesday, when 
asked by the same ques-
tion by Labor, Mr Brough 
told the Parliament “no”, 
he had not made such a 
request.
In an interview with Fairfax 
Media, Senator Bernardi 
stopped short of calling 
for Mr Brough to resign or, 
at least, stand aside in the 
short term.
But in comments that un-
derscore the pressure 
on Mr Turnbull over his 
choice for Special Minister 
of State - and which echo 
what many Liberal MPs are 
saying privately - Senator 
Bernardi said that “in the 
end of the appointment of 
ministers is always a cap-
tain’s call”.

Malcolm Turnbull told question time on Wednesday Mal Brough’s “guilt or innocence is not determined by 
public denunciation”. Photo: Alex Ellinghausen 
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“I’m sure the current cap-
tain will take all events into 
consideration in determin-
ing Mr Brough’s future,” 
he said.
“It is entirely a matter for 
the two Malcolms.”
Asked if the affair was 
damaging the govern-
ment, Senator Bernardi 
said: “That’s for others to 
make a judgment on. The 
fact you are calling me 
suggests it is not helpful”.
On Mr Turnbull’s first day 
back in Parliament since 
returning from climate 
talks in Paris, Labor said 
the Prime Minister had to 
confront the issue, which 
has dogged the govern-
ment since Australian Fed-
eral Police officers raided 
Mr Brough and Mr Ashby’s 
home two weeks ago.
“Given the Special Min-
ister of State misled the 
Parliament yesterday, and 
has misled the Parliament 
again today, why hasn’t the 
Prime Minister sacked the 
Special Minister of State?” 
Deputy Opposition Leader 
Tanya Plibersek said.
“I thank the honourable 
member for her question. 
And she would be very well 
aware, as indeed would the 
shadow attorney-general 
be very well aware, that 
guilt or innocence is not 
determined by public de-
nunciation,” Mr Turnbull 
replied.
“Here or anywhere else. 
The Minister has answered 
the questions put to him. I 
thank the opposition for 
their interest in this mat-
ter.” 
Shadow-attorney general 
Mark Dreyfus later moved 
a motion to censure the 
Prime Minister for his atro-
cious judgment for giving 
the Minister the responsi-
bility for government integ-
rity and “for his complete 
and utter failure to show 
any leadership and sack 
the Minister of State”.
The government used its 
numbers to vote down the 
censure motion.

Senator Cory Bernardi is the first government MP to publicly concede 
that Mr Turnbull may need to consider his position in cabinet. Photo: 
Alex Ellinghausen

Mr Turnbull returned from Paris talks to a question time dominated by ques-
tions on Mal Brough’s role in the James Ashby affair. Photo: Andrew Meares 

Lucy Turnbull will head the 
new organisation charged 
with overseeing planning 
and development across 
Sydney.
Ms Turnbull, a former Lord 
Mayor of Sydney, had 
been favoured to be se-
lected to chair the Greater 
Sydney Commission, a 
new body with significant 
powers to steer the future 
direction of the city.
But industry sources say 
government representa-
tives attempting to pro-
cure other staff for the 
organisation are confirm-
ing that Ms Turnbull, the 
Prime Minister’s wife, will 
head the body.
“I have no comment to 
make,” said Ms Turnbull, 
who also chairs advocacy 
group the Committee for 
Sydney, when contacted 
on Thursday.
Earlier, Ms Turnbull had 
indicated her enthusiasm 
for the job when Fairfax 
Media revealed in October 
she was under consider-
ation.
“If I was offered a role like 
that it would be a very 
great honour,” she said 
then.
“The Greater Sydney 
Commission has the great 
potential to be a transfor-
mational way of having 
a collaborative working 
model for state and local 
government which has 
often not been the case 
in metropolitan Sydney,” 

she said.
The Greater Sydney Com-
mission will have the 
power to create plans for 
development and public 
space across the city.
The idea is for the com-
mission to work with local 
councils on the develop-
ment of planning controls, 
but the commission will 
retain the power to draw 
up its own proposals if 
councils are not agree-
able.
There will be 13 appoin-
tees to the commission, 
including the chair, who 
will report to Planning 
Minister Rob Stokes.
There will also be inde-
pendent environment, 
economic and social 
commissions, as well as 
six district commission-
ers, nominated by coun-
cils but appointed by the 
minister.
The heads of three govern-
ment departments – Plan-
ning and Environmental, 
Transport for NSW, and 
NSW Treasury – will sit on 
the commission. 
The Greens and some 
heritage and conservation 
groups have criticised the 
powers attached to the 
commission, which they 
say could mean commu-
nities will lose control of 
bushland and the environ-
ment.
“Every protection people 
thought they had, every 
bit of local order is all up 
for grabs,” Mr Shoebridge 
has said.
And planning experts have 
questioned the merits of 
the level of independence 
granted the commission. 
“Actually making the 
plans, that’s a totally po-
litical choice, and I don’t 
understand why you 
would be putting that to 
a body that’s not politi-
cal,” Amelia Thorpe, who 
teaches planning, proper-
ty and environmental law 
at the University of NSW, 
has said.

Mrs Turnbull is a former lord 
mayor of Sydney. Photo: Nic 
Walker

Lucy Turnbull to run Great-
er Sydney Commission
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The previous treasurer 
Joe Hockey secretly pro-
posed an increase in the 
GST rate from 10 per cent 
to 15 per cent in his last 
weeks in the post.
Mr Hockey was pressing 
the then prime minister 
Tony Abbott to adopt the 
idea as part of a sweeping 
reform plan, according to 
authoritative sources.
Mr Hockey showed Mr 
Abbott the Treasury mod-
elling of the proposed 
changes, modelling that 
is now with his succes-
sor, Treasurer Scott Mor-
rison.
The Turnbull government 
has been careful to keep 
all options for tax reform 
in play. It has declined to 
rule out an enlarged GST, 
despite endless goading 
by the Labor opposition.
The Hockey modelling, 
originally produced at 
the request of the states, 
informs the Turnbull gov-
ernment’s thinking as it 
weighs its tax reform op-
tions.
The proposal is disclosed 
in part three of the Fairfax 
Media series Shirtfronted.
In another revelation, both 

John Howard and Peter 
Costello were urging Mr 
Abbott to sack Mr Hockey 
from the Treasury post.
Mr Howard suggested that 
Mr Abbott replace him 
with Malcolm Turnbull to 
reinvigorate the govern-
ment and its economic 
narrative.
Mr Abbott rejected the ad-
vice of his mentor.
Mr Howard and Mr Cos-
tello – the duo that won 
the 1998 election cam-
paigning for a GST – gave 
their advice to Mr Abbott 
separately but were unit-
ed in the need for a new 
treasurer.
Mr Abbott was wary of 
Mr Turnbull’s ambitions: 
“Turnbull doesn’t want to 
be treasurer, he wants to 
be prime minister,” was an 
Abbott phrase. Scott Mor-
rison was another option, 
but Mr Abbott thought his 
loyalty suspect too.
Mr Abbott only decided 
to, in effect, offer the job 
to Mr Morrison in a des-
perate last gambit to save 
the government.
The Hockey tax plan was 
considered highly sensi-
tive and did not go before 

Joe Hockey’s secret plan to in-
crease GST to 15 per cent

the Abbott cabinet for de-
bate.
The prime minister was 
interested in the plan but 
non-committal, the sourc-
es said.
“At a minimum,” Mr Ab-
bott told Fairfax Media, 
“we would have had mod-
est tax cuts based on 
spending restraints.
“There were options for 
more radical reform, but 
whether we would have 
plumped for one or anoth-
er would have depended 
on developments over the 
next few months, includ-
ing what sort of coopera-
tion we were going to get 
from the states.”
Mr Hockey’s proposal 
was designed to tax con-
sumption more but to tax 
income less, the same 
essential concept as the 
Howard-Costello GST-
based reform.
The extra GST, worth 
around $40 billion a year 
after it had been phased 
in over two to four years 
according to the sources, 
was to fund cuts to income 
taxes and company taxes, 
and pay compensation to 
low income earners.
The Hockey plan did not 
propose to expand the 
GST coverage beyond the 
existing tax base, so it 
would not apply to fresh 
food, education, health 
or financial services, the 
sources said.
This was because of the 
complexities in taxing fi-
nancial services, and be-
cause of problems of fair-
ness in taxing the other 
items.
Shirtfronted also reveals 
who proposed the contro-
versial measures that be-
came the hallmarks of the 
2014 budget.
That budget was the 
threshold for the Abbott 
government’s standing 
in the polls. Until the bud-
get, the government was 
consistently ahead. After-
wards, it went permanent-
ly into a losing position.
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Joe Hockey showed the Treasury modelling to then prime minister 
Tony Abbott – modelling that is now with his successor. Photo: Alex 
Ellinghausen

John Howard, along with Peter Costello, called on Tony Abbott to sack 
Joe Hockey. Photo: AAP

Staff at Purina Petcare are 
allowed bring their pets to 
the office and say it helps 
reduce stress levels and 
improves communication.
The sound of a dog bark-
ing has been enough to 
ease tensions in the high 
pressured environment  
of the office.
At the Purina Petcare of-
fice in Sydney, employees 
who bring their pets to 
work say the animals help 
lower stress levels and 
any tension.
The Nestle building which 
houses the Purina office 
has also set aside time on 
Wednesdays and Fridays 
to help workers relax and 
balance their workloads.
Lal Meyer, the country 
business manager of Puri-
na Petcare Australia said 
bringing pets to work is 
part of the company DNA.
“There are many re-
searched health benefits 
to owning a pet. We know 
that pets help reduce 
stress by helping reduce 
blood pressure. They help 
people relax and boost 
immunity as kids grow 
up,” he said.
Purina cites research from 
Virginia Commonwealth 
University published in 

the International Journal 
of Workplace Health Man-
agement in 2012 which 
found employees felt less 
stressed throughout the 
day when a dog accompa-
nied them to work.
Pets in the workplace have 
also encouraged employ-
ees to interact with one 
other.
The Purina office is part of 
a larger complex owned 
by Nestle which holds 
special days for pets at 
work.
Mr Meyer said he has seen 
workers relax as soon as 
a pet approaches them in 
the office.
“We’ve been in meet-
ings with other divisions 
where conversations can 
become heated. As soon 
as a dog or cat walks in, 
they create a whole differ-
ent atmosphere. It actually 
changes some conversa-
tions.”
The office cat Monty, a ball 
of white fluff, “rules the 
office” and commands the 
respect of all the dogs.
Nestle has also created 
“wellness Wednesdays” 
at its head office in Rho-
des.
The wellness program 
focuses on the physical, 

Pets in the office are helping relieve 
workplace stress

mental and financial well-
being of staff.
“We’ve got a range of pro-
grams people can dip in 
and out of, such as deep 
relaxation and medita-
tion,” the spokeswoman 
said. 
“We’ve also got some 
educational sessions for 
a financial health check or 
to discuss superannua-
tion. 
“These programs are an 
opportunity for employ-
ees to test the waters or 
simply join in those well-
ness areas that interest 
them.”
One employee said she 
takes part  in deep relax-
ation on Wednesdays. 
“Even when the day is 
incredibly busy I always 
make this a priority. I get 
to unwind and completely 
tune out for 40 minutes to 
recharge the batteries,” 
she said.  
“Those 40 minute ses-
sions not only make me 
feel rejuvenated back at 
my desk but the benefits 
well and truly spill over 
when I get home.  
“Sometimes you hear the 
odd person snoring at 
some of the sessions, I 
love that … it means they 
are completely relaxed.”
A spokeswoman for Nes-
tle said it had surveyed 
employees who have 
raised concerns about not 
having enough time to fo-
cus on priorities. 

In response, the compa-
ny has also introduced a 
meeting-free period from 
9am until 1pm every Fri-
day.

“It’s blocked out in ev-
eryone’s calendars,” the 
spokeswoman said.
“We found that this in-
terruption-free time gives 
people back some breath-
ing space to focus on 
tasks that need extra at-
tention, or simply just 
have head space to plan or 
think ahead. How they use 
the time is up to them.”

Ben Smith with Sadie his Great Dane who is only 8 months old. Photo: Edwina Pickles

Meaghan Paterson with Scrappy, a bitzer. Photo: Edwina Pickles
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Grand Royal مهرجانهما الفين الثاني مساء اليوم يف

سارة اهلاني وهشام احلاج يضيئان صالة البلفيو

اللبنانية  اجلالية  عاشت 
املاضي  السبت  والعربية 
العمر  ليالي  أمجل  من  ليلة 
سارة  املتألقة  املطربة  مع 
الالمع  واملطرب  اهلاني 
أضاءا  اللذين  احلاج  هشام 
غصت  اليت  البلفية،  صالة 
الطرب  عشاق  من  باملئات 
املنوعات  بأمجل  األصيل، 
الغنائية ورمسا على صفحتها 

أروع اللوحات الفنية.
 دخلت املطربة سارة اهلاني 
جانبها  واىل  البلفيو  صالة 
 VIP صاحب  احلفل  متعهد 
األعمال  رجل   Production
وحماطة  فرنسيس  طوني 
حبراسة أمنية خاصة فاعتلت 
مجهورها  لتتحف  املسرح 
بباقة مميزة من اغانيها منها 
آخر قرار وادعي عليك وانا 
مسافر  وخالص  الغلطانه 
وعلمتين  وصدفة  وخيالك 
طلبات  لبت  كما  وكرهين 
اجلمهور مبجموعة أغاني لكبار 

املطربني.
الالمع  الفنان  دخل  ثم 
هشام احلاج حماطا باملتعهد 
وحراسة  فرنسيس  طوني 

أمنية خاصة واعتلى املسرح 
من  الكثر  وصلة  ليقدم 
ساعتني من االغاني اخلاصة 
قولي،  أنا،  حبييب  مثل 
انت  الورد،  شفت  معذور، 
وتغيب  تبعد  ولعت،  قمر، 
وغريها من االغاني احملبوبة 
طربا  الصالة  أشعلت  اليت 

وسعادة.
وقد انعقدت حلقات الرقص 
والدبكة لتزرع ارض الصالة 
فرحا وبهجة ولرتسم اخلصور 
بتنقلها  واالقدام  بتمايلها 

لوحات فنية وال أمجل.
الضيفني  للمطربني  فشكرا 
احلاج  وهشام  اهلاني  سارة 

طوني  للمتعهد  وشكرا 
فرنسيس الذي يساهم يف 
نقل لبنان الفن والغناء اىل 

سيدني.
الليلة  موعدكم  تنسوا  ال 
احلاج  املطربني  مع  السبت 
 Grand صالة  يف  واهلاني 

Royal فاىل اللقاء هناك.  

املطربة سارة الهاني تتوسط متعهد حفالتها طوني فرنسيس وجان زغيباملطرب هشام الحاج يصدحاملطربة سارة الهاني تتألق

املطرب هشام الحاج يتوسط متعهد حفالته طوني فرنسيس وجان زغيب

املطربة سارة الهاني تدخل الصالة

املطرب هشام الحاج واملتعهد طوني فرنسيس

املطربة سارة الهاني تطرب الجمهور الكبري

املطرب هشام الحاج يحلق امام الجمهور الحاشد



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

Zaatar Restaurant

مطعم زعرت فخر املعجنات اللبنانية يف فيكتوريا 
يقدم لكم يوميًا اشهى االطباق اللذيذة.. مناقيش، 
لحم بعجني، كفتة، سبانغ، فالفل، سلطة وجميع 

انواع املأكوالت 
كما يؤمن جميع الطلبيات من سنبوسك وفالفل 
وأقراص كبة وتبولة وفتوش وغريها من املأكوالت 
الطازجة يوميا اىل جميع املناسبات.. أعياد ميالد - 

خطوبة وغريها.
تعاَل اىل ما تشتهي نفسك واىل حيث الراحة 

واالطمئنان واالجواء السعيدة

365 Sydney Rd Coburg VIC 3058 - zaatar@
zaatar.com.au - Tel: )03( 99399494

شوربة ولوازمها سندويشات فالفل متنوعة معجنات مع تأمني جميع الطلبيات 
كالحفالت واملدارس وغريها

متبالت ومازة
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