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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

»التيار« يشارك يف التظاهر.. واملشنوق يرتأس اجتماعا أمنيا 
عون: انتخابات التسعينات باطلة اسست اجلمهورية الثانية على باطل وهي باطلة

اعتصامات  سلسلة 
متفرقة  مناطق  شهدتها 
االول،  امس  العاصمة  من 
دعا  اليت  التظاهرة  عشية 
احلر  الوطين  التيار  اليها 
وحدد اهدافها العماد عون 
مساء أمس االول باملطالبة 
عادل  انتخاب  بقانون 
دون  من  منتخب  ورئيس 
تزوير ولعب على القانون.
اجملتمع  حراك  اعتصامات 
املدني كانت على ٣ حماور: 
امام وزارة البيئة حيث بدأ 
اضراب عن الطعام، وامام 
الشياح  يف  العمل  وزارة 
سلسلة  اطلقت  حيث 
حماسبة  بينها  مطالب 
واملرتكبني  املتورطني 
العام،  املال  بهدر 
واستقالة وزير البيئة حممد 

فرص  واجياد  املشنوق، 
اللبناني،  للشباب  عمل 

وحترير اموال البلديات من 
الصندوق البلدي املستقل 

ناشط يف حملة »بدنا نحاسب« يعّطل آلة »باركميرت« أمس االول على كورنيش عني 
املريسة. )رويرتز(

قد  يكون  ان  املقرر  من 
األمريكي  الرئيس  استقبل 
اجلمعة  امس  أوباما  باراك 
خادم  األبيض  البيت  يف 
امللك  الشريفني  احلرمني 

العزيز يف  عبد  بن  سلمان 
أول زيارة رمسية يقوم بها 
منذ  املتحدة  الواليات  إىل 

توليه احلكم. 
 وكان خادم احلرمني وصل 

العاصمة  االول  أمس 
ولي  يرافقه  األمريكية، 
ولي العهد األمري حممد بن 
سلمان ووفد حكومي رفيع 

خادم احلرمني وأوباما يضعان »األسس االسرتاتيجية«
التتمة صفحة  31

لتقوم البلديات بواجبها يف 
معاجلة النفايات.

الداخلية،  وزارة  وأمام 
بدنا  محلة  شباب  اعتصم 
- حناسب مطالبني بإطالق 

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

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

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

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

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

مناقيش ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

إيران  يف  املرشد  حسم 
علي خامنئي أمس االول، 
احلكومة  بني  سجااًل 
األصوليني  وخصومها 
جملس  دور  شأن  يف 
يف  )الربملان(  الشورى 
امُلربم  النووي  االتفاق 
مع الدول الست، إذ رأى 
الربملان  مصادقة  وجوب 

خامنئي ُيكّلف 
الربملان حسم مصري 

االتفاق النووي

التتمة صفحة  31

عشرات  استلقى 
املهاجرين، يف اجملر،  على 
احلديدية  السكك  قضبان 

بيتشكه  ببلدة  حمطة  يف 
اجملرية احتجاجا على نقلهم 

إىل خميم قريب لالجئني.

القوة  الشرطة  واستخدمت 
من  مؤلفة  عائلة  الجبار 

مواجهات بني عشرات الالجئني والشرطة يف اجملر

معاناة آالف الالجئني يف محطة العاصمة الهنغارية بوادبست

التتمة صفحة  31
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

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

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

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

شهد يوم أمس االول حتركات 
محالت  من  لعدد  ميدانية 
احلراك املدني اليت بدأت أمام 
يف  والبلديات  الداخلية  وزارة 
عني  بشارع  مرورًا  الصنائع 
وزارتي  اىل  وصواًل  املريسة 
والعمل  اللعازارية  يف  البيئة 
رياض  وساحة  املشرفية  يف 
الصلح. فبعد توقيف ناشطني 
كتابة  على  يعملون  كانوا  هلا 
تعطيل  وحماولة  شعارات 
أثناء  ميرت«  »البارك  عدادات 
املريسة  عني  يف  تظاهرتها 
هذه  تركيب  على  احتجاجًا 
العشرات  اعتصم  العدادات، 
أمام  »بدنا حناسب«  من محلة 
حيث  الداخلية،  وزارة  مبنى 
الطريق  إقفال  اىل  عمدوا 
مطالبني باإلفراج عن زمالئهم. 
الوزير  ضد  هتافات  وأطلقوا 
نهاد املشنوق والقوى األمنية، 
التوقيف  عملية  واصفني 
انتشار  وسط  بـ«اخلطف«، 
مكافحة  من  لقوة  كثيف  أمين 
الشغب وسيارات فوج اإلطفاء 

أمام الوزارة.
وأرسل الوزير املشنوق كاًل من 
منري  العميد  األمين  مستشاره 
لشؤون  ومستشاره  شعبان 
اجلمعيات املدنية خليل جبارة، 
املعتصمني.  مع  ليتحاورا 
ما  يف  املشاورات  وأفضت 
ختلية  اىل  الطرفني،  بني  بعد 
مقابل فض  املوقوفني  سبيل 
وبعد  الوزارة.  أمام  االعتصام 
اإلفراج عن الشابني املوقوفني 
الطريق  فتح  مت  إقامة،  بسند 
بعدما  املعتصمني  قبل  من 
أحدث إقفاهلا عجقة سري خانقة 

يف احمللة.
كما أمر حمافظ بريوت القاضي 
عدادات  بوقف  شبيب  زياد 
طول  على  ميرت«  »البارك 
للمدينة،  البحري  الكورنيش 
مبثابة  املعتصمون  اعتربه  ما 

»إجناز ُيسجل هلم«.
من  عدد  قام  بالتوازي، 
»طلعت  محلة  من  الناشطني 
رحيتكم« باالعتصام أمام مبنى 
عددًا  ووضعوا  البيئة،  وزارة 

 إخالء سبيل ناشطني من »بدنا حناسب« على خلفية حماولة تعطيل عدادات يف عني املريسة

حتركات حنو »الداخلية« و»العمل« وإضراب عن الطعام أمام »البيئة«

معلنني  الصغرية،  اخليم  من 
إضرابهم عن الطعام اىل حني 
حممد  البيئة  وزير  استقالة 

املشنوق. 
املضربني  من  عدد  وقال 
حديث  يف  الطعام،  عن 
»ال  إنهم  »املستقبل«  اىل 
اخليار،  هذا  مبضار  يأبهون 
طعام  دون  من  وسيستمرون 
املشنوق  الوزير  استقالة  حتى 
ألنه مل يقم بواجباته ومل يضع 
وعليه  النفايات،  ألزمة  حاًل 

إفساح الطريق أمام غريه«.
وسبق ذلك مؤمتر صحايف يف 
لتجمع  الصلح  رياض  ساحة 
»الشعب يريد إصالح النظام«، 
غسان  الناشط  بامسه  حتدث 
عن  أعلن  الذي  دياب،  أبو 
الذي حيمل  »بيان رقم واحد، 
مجلة من املطالب للنقاش من 
أجل تكوين خطة عمل لإلصالح 
يف لبنان«، موضحًا أن »البنود 
لرئيس  فوري  انتخاب  هي: 
فريقي  خارج  من  مجهورية 
الثامن والرابع عشر من آذار، 
على  انتخاب  قانون  إقرار 
واحدة،  دائرة  لبنان  أساس 
الشيوخ،  جملس  انتخاب 
متخصصني،  حكومة  تشكيل 
اإلدارية  الالمركزية  إقرار 
البلديات  إعطاء  املوسعة، 
سلطة احلكم املباشر، االحتفاظ 
والثانية  األوىل  الفئة  بوظائف 
الطائفي  التوزيع  أساس  على 
سنة،  عشرة  مخس  ملدة 
إللغاء  الوطنية  اهليئة  تشكيل 
إقرار  السياسية،  الطائفية 
للمتحدرين  اجلنسية  قانون 
املرأة  وحق  لبناني  أصل  من 
ألوالدها،  جنسيتها  إعطاء  يف 
غري  اإلثراء  قانون  تطبيق 
املشروع، إحالة املسؤولني عن 
تراكم الدين العام على احملكمة 
املالية، إعادة األمالك البحرية 
الشعب  الشرعي  مالكها  إىل 
البطاقة  وإقرار  اللبناني، 
الشيخوخة  وضمان  الصحية 
والرواتب  الرتب  وسلسلة 
وطنية  وخطة  التعليم  وجمانية 

للنقل العام«.

ونفذ العشرات يف جلنة متابعة 
»حراك 29 آب« يف ساحل املنت 
وزارة  أمام  اعتصامًا  اجلنوبي، 
العمل، وتال رامي سلوم بيانًا 
فيه  دعا  املعتصمني،  باسم 
لسرقة  السلطة  »حماسبة  اىل 
وزير  واستقالة  العام،  املال 
البيئة حممد املشنوق، وحماسبة 
كل من أعطى األمر باستخدام 
املتظاهرين  ضد  العنف 
أموال  وإعادة  السلميني، 
الصندوق البلدي املستقل اىل 
البلديات من أجل لعب دورها 
وتنمية  النفايات  معاجلة  يف 
عمل  فرص  وإجياد  املناطق، 
للشباب عرب فتح باب التوظيف 
الطائفية،  احملاصصة  خارج 
ودعم الزراعة والصناعة وإجراء 
انتخابات نيابية الستعادة دور 
مصاحل  خيدم  مبا  املؤسسات 
اللبنانيني  مطالبًا  الشعب«، 
االعتصام  يف  بـ«املشاركة 
احتجاجًا  أيلول   9 املركزي يف 

على انعقاد طاولة احلوار«.
دعم  جلنة  عقدت  ذلك،  اىل 
سيدني  يف  املدني  احلراك 
ناقشت  تأسيسيًا  اجتماعا 
لبنان  يف  جيري  »ما  فيه 
الشعيب  احلراك  صعيد  على 
املناقشة  وبنتيجة  املدني«. 
قررت »إنشاء جلان عدة واختاذ 
وفد  تشكيل  منها  خطوات 
لبنان  لزيارة  عاملي  اغرتابي 
يف  املتظاهرين  ومشاركة 
ُيعلن  أخرى  وخطوات  حتركهم 
وشددت  حينه«.  يف  عنها 
رئيس  انتخاب  »ضرورة  على 
انتخابات  وإجراء  للجمهورية 
قانون  أساس  على  نيابية 
خارج  جديد  عصري  انتخابي 
تطلعات  ميثل  الطائفي  القيد 
معلنة  اللبناني«،  الشعب 
دعمها »مطالب احلراك املدني 
اجياد حل سريع  املتمثلة يف: 
واقتصاديًا  بيئيًا  ومقبول 
تعرض  إدانة  النفايات،  ألزمة 
السلطة بالعنف للحراك املدني، 
وحماسبة  البيئة  وزير  استقالة 
وزير الداخلية إلخالهلما اجلسيم 
مبسؤوليتهما الوزارية، اإلسراع 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

يف  التحقيق  نتائج  إعالن  يف 
أعمال العنف اليت حصلت ضد 
املتظاهرين، دعوة رموز النظام 
الكف  اىل  لبنان  يف  الطائفي 
اليت  الطائفية  احملاصصة  عن 
كانت السبب يف كل األزمات 
املعيشية املتالحقة من كهرباء 
وغالء،  وبطالة  ورواتب  وماء 
وااللتفات  النفايات،  وأخريًا 
اىل معاجلة تلك األزمات بروح 
املسؤولية واحلرص على مصاحل 
ومستقبلهم«.  املواطنني 
اسرتاليا  يف  اجلالية  ودعت 
اجلاري  التحرك  »مواكبة  اىل 
يف لبنان، ومشاركتنا خطواتنا 
رموز  ومواجهة  الالحقة، 
النظام الطائفي باحلقائق لدى 

زياراتهم السرتاليا«.
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»القوات  كتلة  عضو  حذر 
أنطوان  النائب  اللبنانية« 
األمين  »الوضع  أن  من  زهرا 
مهدد باالنزالق حنو اضطرابات 
استغالل  نتيجة  اضافية 
يف  الشعبية  التحركات 
واليت  االجتماعية  املطالبات 
مطالب  اىل  بعد  ما  حتولت يف 
سياسية«، مؤكدًا أن »املطالب 
انتخاب  عرب  تنتهي  أن  جيب 
أن  للجمهورية خصوصًا  رئيس 
االستقرار السياسي يؤثر اجيابًا 
االجتماعي«.  االستقرار  على 
من  »هناك  أن  إىل  ولفت 
حياول أن يؤثر سلبًا على تلك 
التحركات عرب افتعال املشكالت 
أن  االمنية خصوصًا  القوى  مع 
هناك شكوكًا كربى حتوم حول 

لوجستية التحرك«.
اذاعة  اىل  حديث  يف  وأشار 

»الشرق« امس االول، اىل أن 
»التحركات كانت حتصل حصرًا 
وانتهت  النفايات  ملوضوع 
احلياتية  امللفات  ادارة  اىل 
الكهرباء  ومنها  واليومية 
وهي  كلنا،  نعانيها  اليت 
لبنان  حبق  معيبة  فارقة  عالمة 
واملؤسسات،  والدولة  البلد 
باسقاط  املطالبة  اىل  وصواًل 
حمدد  وزير  اسقاط  أو  النظام 
االمنية  القوى  استفزاز  وحتى 
ضد  »أننا  مؤكدًا  لساعات«، 
اجلميع،  واتهام  الفساد  تعميم 
وندعو احلراك اىل أن يسّمي من 
هو الفاسد وحيدده وأال يعمم«. 
كل  متويل  ميكن  »كيف  وسأل 
هذا التحرك من دون أن تكون 
هناك جهة تقف وراءه؟«، داعيًا 
االجهزة املعنية اىل كشف هذا 

األمر.

زهرا: املطالب االجتماعية تنتهي 
بانتخاب رئيس

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

:ولنتذّكر ما اوصانا به يسوع  

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

0416  384  080 الشدياق:  ليز 

علي  السيد  العالمة  طالب 
االمني املسؤولني بـ »االصغاء 
يرفعها  اليت  املطالب  إىل 
املتظاهرون، والنظر بتبصر إىل 
الدروس  وأخذ  االمور  عواقب 
جرت  اليت  االحداث  من  والعرب 

يف تونس ومصر وغريهما«.
بريوت  مغادرته  قبيل  وقال 
إىل أثينا، للمشاركة يف مؤمتر 
ترعاه وزارة الشؤون اخلارجية 
يف اليونان حتت عنوان »دعم 
والتعايش  املواطنة  حقوق 
املسيحيني  بني  السلمي 
الشرق  يف  واملسلمني 
تقيمه  والذي  االوسط«، 

البطريركية املسكونية بالتعاون 
اهلل  عبد  امللك  »مركز  مع 
املسؤولني  »بإمكان  للحوار«: 
النيابي  واجمللس  احلكومة  يف 
التجارب  تلك  البالد  أن جيّنبوا 
العمل  خالل  من  واالخطار 
املطالب  تنفيذ  على  السريع 
احلياتية، والرجوع إىل الشعب 
والسلطات  الشرعية  مصدر 
بإعالنهم عن موعد قريب إلجراء 
إنتخابات نيابية، يتبعها إنتخاب 
وتشكيل  للجمهورية  رئيس 
حكومة جديدة، وبذلك تستعيد 
وخترج  شرعيتها  املؤسسات 

من دائرة التعطيل والفراغ«.

األمني لإلصغاء إىل مطالب 
املتظاهرين

»املستقبل«  كتلة  عضو  شدد 
أنه  على  اجلراح،  مجال  النائب 
استمرار  الضروري  من  »كان 
احلراك املدني بصيغته اهلادفة 
اىل محاية املؤسسات، من دون 
سياسية  أجندات  اىل  انزالقه 
خصوصًا  وإجهاضه،  الستغالله 
احتالل وزارة  أقدم على  بعدما 
احلراك  قيادة  داعيًا  البيئة«، 
حساباتها  »اعادة  إىل  املدني 
والتعاون  أهدافها  لتصويب 
أثبتت  اليت  االمنية،  القوى  مع 
الفرتة  يف  احلضاري  تصرفها 

الراهنة«.
إذاعة  إىل  حديث  يف  واعترب 
االول،  أمس  لبنان«  »صوت 
أن دعوة حترك التيار »الوطين 
احلر« يف الشارع اليوم »مسألة 
غري مفهومة، ال سيما بعد فشله 
ذلك«،  يف  مماثلتني  مرتني 

مشريًا إىل أنه »ليس حباجة إىل 
كونه  الشعيب  حضوره  إثبات 
يف  السياسي  باحلضور  يتمتع 

اجمللس النيابي واحلكومة«.
»املستقبل«  تيار  موقف  وعن 
الذي  احلوار  يف  املشاركة  من 
دعا اليه رئيس جملس النواب 
نبيه بري، أكد أن »هذه الدعوة 
اجمللس،  رئيس  من  صادقة 
والتيار مل يكن يومًا إال متجاوبًا 
الفتًا  حوارية«،  دعوة  كل  مع 
اإلقليمية مل  »الظروف  أن  إىل 
ايران  تتخلى  كي  بعد  تنضج 
اجلمهورية«.  رئاسة  ورقة  عن 
وأوضح أن موضوع من سيمثل 
»مل  احلوار  يف  »املستقبل« 
ُيبحث بعد«، معتربًا أن »مشاركة 
الرئيس سعد احلريري شخصيًا 
يراها  اليت  بالظروف  مرتبطة 

مناسبة«.

اجلراح يدعو اىل تصويب أهداف 
احلراك املدني

خالل  اجلمهورية«  »لقاء  حب 
بدعوة  التحضريية  جلانه  اجتماع 
رئيس جملس النواب نبيه بري 
الكتل النيابية إىل طاولة حوار، 
اعتماد  »وجوب  على  مشددا 
كبند  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
جدول  على  وأساسي  أول 

أعماهلا«.
بيان  يف  »اللقاء«،  وأكد 
»أهمية احلوار ما بني اللبنانيني 
عن  النامجة  الفوضى  من  للحد 
»وجوب  على  مشددا  الفراغ«، 
التمسك باملقررات السابقة اليت 

أمجع عليها الفرقاء يف جلسات 
قيد  ووضعها  بعبدا  يف  احلوار 

التنفيذ«.
إشراك  »أهمية  على  شدد  كما 
أعمال  يف  املدني  اجملتمع 
احلوار«، داعيا »الشباب اللبناني 
املطلبية  األولويات  ترتيب  إىل 
والضغط باجتاه انتخاب الرئيس 
فورا، إذ ال ميكن لسلطة مقطوعة 
الرأس تقديم كل احللول، متاما 
كونها  الرحيل،  ميكنها  ال  كما 
تشكل صمام أمان احلفاظ على 

الدولة ومؤسساتها«.

ترأس وزير الداخلية والبلديات 
مكتبه يف  املشنوق يف  نهاد 
اجتماعًا  االول،  امس  الوزارة 
أمنيًا حضره املدير العام لقوى 
ابراهيم  اللواء  الداخلي  االمن 
القوى  وحدة  وقائد  بصبوص 
السيارة يف قوى االمن العميد 
شرطة  وقائد  اهلاشم  فادي 
االيوبي،  حممد  العميد  بريوت 
التدابري  يف  التباحث  ومت 
للمحافظة  املتخذة  واالجراءات 
الدعوة  ضوء  يف  االمن  على 
اىل التظاهر واالعتصام اليوم 

املشنوق يرأس اجتماعاً أمنياً عشية تظاهرة »التيار احلر«

يف بريوت وبعض املناطق.
الضباط  اىل  املشنوق  وأوعز 
»للمحافظة  التعميم  بضرورة 
املواطنني  أمن  على 
االمالك  ومحاية  وسالمتهم 
واحلد  واخلاصة،  العامة 
املشاغبني  بعض  قيام  من 
وحسن  الشغب،  بأعمال 
أن  اىل  الطرق«، مشريًا  سري 
اآلراء  عن  والتعبري  »التظاهر 
اللبناني،  الدستور  يكفله  حق 
وحتت سقف القوانني املرعية 

االجراء«.

اللواء  األركان  رئيس  زار 
الركن وليد سلمان، قبل ظهر 
القوات  قيادة  االول،  امس 
حيث  الناقورة،  يف  الدولية 
التقى قائدها اجلنرال لوتشيانو 
من  عدد  بورتوالنو، يف حضور 

أركانها.
اللقاء،  خالل  البحث  وتناول 
اجلنوبية  احلدود  على  األوضاع 
بني  التنسيق  تفعيل  وسبل 

اجلانبني.
بعد ذلك، تفقد سلمان الوحدات 
العسكرية املنتشرة يف مناطق 
والبياضة  والغجر  مرجعيون 
والناقورة، واطلع على أوضاعها 

وإجراءاتها الدفاعية.
ثم التقى الضباط والعسكريني، 
قائد  توجيهات  اليهم  ونقل 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 

للمرحلة املقبلة.

ودعا سلمان إىل »تعزيز جهوزية 
أي  ملواجهة  العسكرية  القوى 
إعتداء إسرائيلي، وللحفاظ على 
على  مشددا  املواطنني«،  أمن 
مبندرجات  الدقيق  »االلتزام 
مع  بالتنسيق   ،1701 القرار 
إىل  الفتا  الدولية«،  القوات 
به  ينعم  الذي  »االستقرار  أن 

التعاون  حصيلة  هو  اجلنوب، 
بني  املتبادلة  والثقة  الوثيق 
االستقرار  هذا  وأن  اجلميع، 
اجليش  جهود  دعم  يف  يصب 
ومحاية  اإلرهاب،  ملكافحة 
ظل  يف  األهلي  السلم  مسرية 
اليت  املتسارعة  التطورات 

تشهدها البالد«.

لقاء اجلمهورية رحب 
بالدعوة إىل احلوار: انتخاب 

الرئيس أولوية

رئيس االركان زار قيادة اليونيفيل يف الناقورة: لتعزيز جهوزية 
القوى العسكرية ملواجهة أي إعتداء إسرائيلي وحفظ االمن
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دعا  اليت  التظاهرة  عشية 
رئيس  حّض  اليوم،  إليها 
واإلصالح«  »التغيري  تكتل 
مناصريه  عون  ميشال  النائب 
)امس(  غدًا  »االقرتاع  على 
الطرق  يعّبدوا  وأن  بأقدامهم، 
كي يصلوا إىل االقرتاع السليم 

يف صناديق االقرتاع«.
قناة  عرب  مداخلة  يف  وقال 
يف  »عدُت  أمس:   »OTV»الـ
عامًا   48 بالذاكرة  اللحظة  هذه 
إىل الوراء أي إىل العام 1967 
وتذكرت  احلرب،  بدأت  عندما 
تلك األيام الـ6، عندما انهزمت 
اجليوش العربية، وجرى انفالش 
فلسطيين يف لبنان، وبدأت بعد 
املسلحة،  الصدامات  تقع  ذلك 
اليت تطورت بني اجليش اللبناني 
والفسطينيني أواًل، ثم انتقلت 
عرفنا  حبيث  اللبنانيني  إىل 
املسلحة  الصراعات  أنواع  مجيع 
داخل اجملتمع اللبناني وبني كل 
الفلسطينيني، ثم  الطوائف مع 
تطورت بدورها إىل مشكالت مع 

السوريني«.
يأتي  جيل  كل  »كان  اضاف: 
اليت  املرحلة  عذاب  حيمل 
حربي  بعد  سيما  ال  عشناها، 
 1983 والعام   1982 العام 
الثمانينات  أواخر  وأحداث 
والعام 1990، فكان كل حيمل 
قاموا  لقد  العذاب.  من  حصته 
وأفقروهم  اللبنانيني  بتهجري 
أن  وكان  بريوتهم،  وخربوا 
حنن  فيما  العذاب  هذا  استمر 

جنمعه كل ذلك الوقت.
يف  احتملنا  ذلك  كل  وفوق 
عن  اإلبعاد  أيضًا   1990 العام 
وبعد  اجلربية.  واإلقامة  لبنان 
لبنان، وكنا  إىل  عدنا  عامًا   15
مغشوشني، فقد ظننا أن العودة 
إىل الوطن ستكون سعيدة جدًا 
ألن اللبنانيني اختربوا كل مراحل 
احلياة، وظننت أنين بعودتي إىل 
لبنان سأجد اناسًا لديهم خربة، 
يف  اللبنانيني  مجيع  جيمعون 
حل واحد يكون لصاحل اجلميع. 
ولكن مع األسف، فقد تبني لنا 

العكس«.
وتابع: »يف العام 1992 أسسوا 
الشعب  من  بـ%13  للدولة 
االنتخابات  وهذه  اللبناني، 
تعترب باطلة يف كل بلدان العامل 

عون يدعو مناصريه إىل 
االقرتاع بأقدامهم اجلمعة

أسسوا  وقد  القوانني،  وبكل 
عليها  أطلقوا  جلمهورية  عندها 
إذًا،  الثانية.  اجلمهورية  اسم 
وهي  باطل  على  أسسوها  فقد 
أن  يفرتض  وال  اليوم،  باطلة 
هذه  أن  غري  وجود.  هلا  يكون 
لنفسها  جتدد  ظلت  اجلمهورية 
أو  نفسه  االنتخابي  بالقانون 
حتتفظ  لكي  مشابه  بقانون 
تطبيق  من  وتهرب  باألكثرية 
من  األدنى  وحبده  االتفاق 
أننا   « اىل  اإلجيابية«.وأشار 
احلد،  هذا  إىل  اليوم  وصلنا 
كانوا  أنهم  اللبنانيون  ووجد 
تزال  ال  فيما  خمدوعني،  مجيعًا 
اآلالم مستمرة. مجيع اللبنانيني 
يتأملون اليوم، ولكن لكل منهم 
طريقته يف التعبري عن األمل«.

بالقول:  اللبنانيني  اىل  وتوجه 
لكي  )املس(  غدًا  »سنجتمع 
بعد  حكمنا  الذي  الباطل  نزيل 
نتأكد  جعلتنا  عامًا،   48 جتربة 
الشعب  أن  يوم  بعد  يومًا 
وكل  يتعذب  يزال  ال  اللبناني 
جيل يأتي يبدأ عذابه معه، يف 

ما حنن جنمع العذاب.
حلظة  )امس(  غدًا  أمامكم 
تارخيية، وعلى مجيع اللبنانيني 
واحد،  صوت  على  يكونوا  أن 
واحد،  بصوت  يكونوا  مل  وإذا 
لغة  يف  واحد  بتعبري  فليكونوا 
كل شخص، لكن على أن يكون 

املضمون واحدًا«.
وأكد »أننا نريد غدا )اليوم( أن 
نطالب بقانون انتخاب، ورئيس 
جديد للجمهورية يأتي من خالل 
حنن،  بأصواتنا  صحيح  انتخاب 
لعب  أو  تزوير  أي  دون  من 
شخص  فلكل  القانون.  على 
احلق بتمثيل صحيح. فإذا كان 
يكون  صحيحًا،  الشعب  متثيل 
معتربًا  ممثال«،  منا  واحد  كل 
الصحيح  التمثيل  »قانون  أن 
هو القانون النسيب الذي يقوم 
النسيب،  النظام  قواعد  على 
حبيث جيد من خالله كل شخص 
بنتائج االنتخابات،  نفسه ممثاًل 
جديدة  مجهورية  يف  ويساهم 

وببناء الوطن«.
غدًا  تقرتعوا  أن  »نأمل  وختم: 
تعبدوا  وأن  بأقدامكم،  )امس( 
الطرق كي تصلوا إىل االقرتاع 
السليم يف صناديق االقرتاع«.
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 استقبل رئيس جملس الوزراء 
متام سالم امس االول، سفري 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
الذي  هيل  دايفيد  لبنان  يف 
»التقيت  اللقاء:  بعد  قال 
متام  احلكومة  رئيس  اليوم 
القادم  االجتماع  لبحث  سالم، 
لبنان  لدعم  الدولية  للمجموعة 
للجمعية  املقبلة  الدورة  خالل 
يف  املتحدة  لالمم  العمومية 
الشهر،  هذا  من  الحق  وقت 
الذي  النقاش  لبحث  وكذلك 
جملس  يف  االول  أمس  جرى 
باستطاعيت  لبنان.  حول  األمن 
أن أقول بثقة أن دعم اجملتمع 
وأمنه  لبنان  لسيادة  الدولي 
واستقراره هو دعم قوي كما 

كان دائما«.
اضاف: »حبثنا أيضا التحديات 
وخاصة  احلكومة،  تواجه  اليت 
تظاهرات  استمرار  ظل  يف 
عن  وحتدثنا  املدني.  اجملتمع 
األساسية  القيم  احدى  أهمية 
املشرتكة بيننا، وهي احلق يف 
حرية التعبري والتجمع السلمي. 
إن االحتجاج السلمي الالعنفي 
تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزء  هو 
عليه  منصوص  وهو  أمتينا، 
رئيس  بلدينا.  دستوري  يف 
أنه  على  أتفقنا  وأنا  الوزراء 
حق جيب محايته واحرتامه، كما 
حقيقي  الستقرار  ضروري  أنه 
املواطنون يف  يف أي جمتمع. 
كل مكان يتطلعون اىل الدولة 
لتحمي حقهم يف حرية التعبري 
والتجمع، وعلى املواطنني يف 
ممارسة  مسؤولية  مكان  كل 
حقهم بطريقة سلمية ومسؤولة. 
كما أن املساءلة متوقعة عندما 
ينتهك أي من الطرفني احلقوق 

واملسؤوليات«.
اليت  التحديات  »إن  وتابع: 
تواجه لبنان هي خطرية: هناك 
السياسية  واملشاكل  األمن، 
واإلنسانية،  واالقتصادية 
والكثري منها هو امتداد للصراع 
األوقات  يف سوريا. يف هذه 
يف  الشعب  على  العصيبة، 
واملؤسسات  والقادة  لبنان 
ممزقي  ال  معا،  يكونوا  أن 
خالل  من  فقط  إنه  االوصال. 
املصلحة  أجل  من  معا  العمل 
على  التغلب  ميكن  الوطنية، 
أجل صاحل  التحديات من  هذه 

الشعب اللبناني«.
املتحدة  الواليات  »إن  وقال: 
ترحب بأية جهود إلعادة تفعيل 
عمل جملس الوزراء واحلكومة. 
أعمق.  مسألة  هناك  ولكن 
فكما أعاد أعضاء جملس األمن 
الدولي التأكيد أمس:اآلن هو 
ليجتمع  النواب  الوقت جمللس 
وينتخب رئيسا للجمهورية يف 
الواليات  ممكن.  وقت  أقرب 
يف  تستمر  سوف  املتحدة 
األمنية  واألجهزة  اجليش  دعم 
هدف  أخذ  مع  كمؤسسات 
وهو  االعتبار  غري يف  ال  واحد 
ليكون  اجليش  قدرات  تقوية 
للشعب  الشرعي  احلامي 
مبا  لبنان،  وحدود  اللبناني 

هيل زار سالم: االحتجاج السلمي الالعنفي حق 
جيب محايته واحرتامه

يف ذلك محايته من تهديدات 
املتطرفني«.

وختم: »كما أننا سوف نستمر 
يف دعم مبدأ حق اجملتمع املدني 

نظره  وجهات  عن  التعبري  يف 
وخيباته دون احنياز ألي جهة. 
ومع أن هذه املشاكل ال ميكن 
اللبنانيني  قبل  من  إال  حلها 

أنفسهم، فان الواليات املتحدة 
تقف على أهبة االستعداد لدعم 
شعب لبنان ومؤسساته يف كل 

خطوة يف هذا املسار«. 

سالم مستقبال هيل

يف  اإلدارية  اهليئة  عقدت   
جتمع العلماء املسلمني اجتماعها 
األسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور 
حول  وتباحثت  اهلل،  عبد  حسان 
املنطقة  بها  متر  اليت  األوضاع 

عموما ولبنان خصوصا.
إثر  بيان  يف  التجمع  واعترب 
العام  »املشهد  أن  االجتماع، 
املنطقة  على  يسيطر  الذي 
العربية يدل وبشكل أكيد على 
فظاعة املؤامرة اليت حيكت هلذه 
إطار  يف  دخلت  حتى  املنطقة 
التدمري الشامل لكل معامل احلياة 
العربي  الوطن  أرجاء  كل  يف 
ساملا  بلدا  ترى  ال  تكاد  حبيث 

من تداعيات هذه املؤامرة«.
ولفت اىل أن »الوضع يف سوريا 
حمور  جهود  تضافر  إىل  حيتاج 
السورية  الدولة  لدعم  املقاومة 
للقضاء على اجلماعات التكفريية 
صهيوأمريكي«،  منتج  هي  مبا 
واعتربت أن »التدخالت اخلارجية 
سواء العربية أم الرتكية تهدف 
املؤدي  الصراع  أمد  إطالة  إىل 
إىل تقسيم سوريا وإدخاهلا يف 

الفوضى الشاملة«.
املرعب  »املشهد  أن  ورأى 
العربي  العامل  من  للمهاجرين 
وخاصة من سوريا أدمى القلوب 
الطفل  مشهد  خاصة  والعيون 
الشواطئ  أحد  على  السوري 
الرتكية ما يشكل وصمة عار يف 
جبني اجملتمع الدولي وخاصة تلك 
املسماة باهليئات الدولية حلقوق 
أنشأت  أنها  يؤكد  ما  اإلنسان، 
لالستفادة  تستغل  كي  أصال 
منها يف أجندات سياسية خلدمة 

أمريكا والصهاينة وال عالقة هلا 
مبستضعفي العامل«.

نسأل  »هنا  التجمع:  وقال 
احلكومات العربية، إن املليارات 
تدمري  على  صرفتموها  اليت 
تصرفوا  أن  ميكنكم  أال  سوريا 
مثلها الحتضان مؤقت للمهاجرين 
يف بلدانكم؟!! أين هي النخوة 
العربية والكرامة اإلنسانية؟!«.

الصهيوني  »االعتداء  واستنكر 
مستغربا  جنني«،  خميم  على 
وكذلك  العربي  العامل  »صمت 
من  مكافئ  فعل  رد  قيام  عدم 
الفلسطينية  الفصائل  قبل 
االستمرار  على  اإلصرار  وملاذا 
الكيان؟!«.  هذا  مع  احلوار  يف 
واعترب التجمع أن »احلل الوحيد 
هو بتصعيد املقاومة العسكرية 
وتشكيل غرفة عمليات مشرتكة 

بني الفصائل«.
»ضرورة  التجمع  أكد  وإذ 
جللسة  املدعوين  كل  مشاركة 
احلوار يف 9 أيلول«، متنى على 
رئيس جملس النواب نبيه بري 

»أن يضع قانون االنتخاب على 
املمر  ألنه  األعمال  جدول  رأس 

الوحيد للخروج من األزمة«. 

 جتمع العلماء املسلمني: املشهد املرعب للمهاجرين 
أدمى القلوب فأين النخوة العربية؟
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لبنانيات

توقفت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
برئاسة  حريك  حارة  يف  مبقرها 
النائب حممد رعد، عند »مأساة 
الذين  السوريني  النازحني 
تاهوا يف البحار وقضى العديد 
نساء  بينهم  من  غرقا،  منهم 
آمنني  كانوا  بعدما  وأطفال، 
باالستقرار  ينعمون  بالدهم  يف 
مؤامرة  بالدهم  تضرب  أن  قبل 
مبحنة  تسببت  اقليمية  دولية 
يتعرض  الذي  السوري  الشعب 
مجاعات  تنفذها  ارهابية  حلملة 
بدعم  وترعرعت  تكفريية نشأت 
دولي واقليمي تستهدف البشر 
بوحشية  الناس  فتقتل  واحلجر 
غري مسبوقة، وتدمر املقدسات 
غريهم  قبل  للمسلمني  الدينية 
أم  اولياء  قبور  كانت  سواء 
مساجد، كما تستهدف مقدسات 
وتهدم  كالكنائس  املسيحيني 
اآلثار التارخيية يف سياق تدمري 

احلضارة اإلنسانية«.
من  االدنى  »احلد  أن  ورأت 
اليت  للدول  االخالقي  اإللتزام 
هربا  السوريون  اليها  يلوذ 
على  االرهابية  احلرب  اتون  من 
بلدهم، هو استقباهلم بإنسانية 
وتوفري فرص احلياة الكرمية هلم، 
وقد كان لبنان سباقا يف هذا 
اجملال وهو ال يزال حيتضن أكثر 
حياول  سوري  نازح  مليون  من 
مستلزمات  توفري  االمكان  قدر 
حتت  يئن  انه  رغم  هلم  احلياة 

ضغط أزمة معيشية خانقة«.
عند  الكتلة  توقفت  كما 
املستمر  االسرائيلي  »العدوان 
على الشعب الفلسطيين خباصة 
وقطاع  الغربية  الضفة  يف 
االعتداءات  جتديد  وآخره  غزة 
وجنني«،  القدس  مدينيت  على 
ألبناء  البطولية  الوقفة  ت«  فحيَّ
ومقاوميه  الفلسطيين  الشعب 
الشجعان الذين يواجهون العدو 
بكل صالبة«، وجددت تأكيدها 
السبيل  هو  املقاومة  »خيار  أن 
وحترير  العدو  لدحر  الوحيد 
االرض، وأن توسل املفاوضات 

معه لن جيدي على االطالق«.

وخلصت الكتلة إىل ما يلي:
»1- ترحب الكتلة مببادرة دولة 
الرئيس نبيه بري للحوار، وترى 
االستفادة  ينبغي  فرصة  فيها 
جادة  معاجلات  إلجياد  منها 
جدول  على  املطروحة  للقضايا 
اعماله، وهي ستشارك يف هذا 
واستعداد  حرص  بكل  احلوار 
لتوفري املناخات املناسبة إلجناحه 
بضرورته  إميانها  من  إنطالقا 
اللبنانيني  وحباجة  الوطنية، 
هذا  يف  الكتلة  وجتدد  إليه، 
للمتمسكني  دعوتها  السياق 
بنهج التفرد واالستئثار لالقالع 
الشراكة  مبنطق  والقبول  عنه، 
وثيقة  تفرضها  اليت  ة  احلقيقيَّ
الوفاق الوطين، بكلِّ ما تتطلبه 
هذه الشراكة من إعطاء احلقوق 
التيار  ألصحابها، ويف مقدمهم 
نهج  من  واخلروج  احلر  الوطين 
له  يكتب  لن  الذي  العزل 

الوفاء للمقاومة رحبت مببادرة احلوار 
ودعت اىل مكافحة الفساد: نؤكد على 

حرية التظاهر ونرفض الفوضى
النجاح.

يف  الفساد  آفة  تفشي  إن   -2
مؤسسات الدولة وبلوغ االهرتاء 
من  يأت  مل  خطريا  كارثيا  حدا 
سياسة  وليد  هو  بل  فراغ، 
على  بالسلطة  أمسك  من  وأداء 
فمنع  الزمن،  من  عقود  مدى 
وذلك  حقيقية،  دولة  قيام 
املمنهج  التدمري  خالل  من 
السياسي  قرارها  إلستقاللية 
ودور  القضائية،  وسلطتها 
رهينة  ووضعها  مؤسساتها، 
حساباته الفئوية تارة بإستثماره 
على الوجود السوري يف لبنان 
اخلارجي،  التدخل  على  وطورا 
السياسة  هذه  نتاج  من  وكان 
ما حلق مبالية الدولة من اضرار 
بالغة بات من الصعب إصالحها، 
بعدما رهنها بديون وصلت إىل 
السبعني مليار دوالر، فضال عن 
ذلك فهو أنشأ إدارات رديفة ال 
الفعلية للدولة،  ختضع للسلطة 
ومنع  الرقابية،  اهليئات  وعطل 
هدر  يف  واحملاسبة  املساءلة 
العام كما يف ملف األحد  املال 
م ثقافة  عشر مليار دوالر، وعمَّ
الفساد واإلفساد يف السياسة 
واالدارة، وأقام حمميات مذهبية 

وطائفية للمرتكبني.
اخلطرة  اآلفة  هذه  مكافحة  إن 
يتطلب  واللبنانيني  لبنان  على 
تفتح  حقيقية،  دولة  وجود 
وحتاسب  الفساد  ملفات 
القوانني  وتطبق  املتورطني 
وحمسوبيات  حماباة  دون  من 
املذهبية  باإلنتماءات  وإحتماء 
قادة  كرَّسها  اليت  والطائفية 
العام،  املال  حبق  اإلرتكابات 
الفساد  تهمة  تعميم  جيوز  وال 
على اجلميع ألن يف ذلك جتهيال 
للفاسدين واملفسدين الفعليني 

ومحاية هلم.

3- إن صرخة املواطنني يف وجه 
الفساد والعتمة والبطالة هو حق 
مشروع، وتعبري عن الوجع املؤمل 
إليها  وصلت  اليت  احلال  جراء 
الدولة عن  البالد، بسبب ختلي 
األزمات  وتراكم  مسؤولياتها، 
النامجة عن سياسة تدمري الدولة 
اليت اعتمدها الفريق الذي أدار 
مدى  على  واقتصادها  ماليتها 

عقود«.

أنها  الكتلة  شددت  وإذ 
موقع  يف  الدوام  »على  كانت 
املعرتض على السياسات املالية 
واالقتصادية اليت أوصلت البالد 
إىل ما هي عليه اليوم«، جددت 
التأكيد على »ضرورة وضع حد 
هلذه السياسات من خالل عملية 
إصالح شاملة، مدخلها الطبيعي 
قانون انتخابات عادل قائم على 
إىل  نقف  واذ  النسبية  اساس 
نؤكد  الشعبية،  املطالب  جانب 
والتعبري  التظاهر  حرية  على 
محاية  ضرورة  وعلى  السلمي، 
الفوضى  ورفض  االستقرار 
العامة  لألمالك  والتعرض 

واخلاصة«.
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مطالبة وزير البيئة باإلستقالة الفورية
 أدلت رئيسة حزب »الدميقراطيون األحرار« ترايسي مشعون بالبيان 
داعمًة  أقف  وحميطها،  البيئة  وزارة  يف  حيدث  ما  جراء  التالي: 

للمواطنني اللبنانيني الذين يعتصمون يف حرم الوزارة.
وأضافت: ليس مقبواًل يف أي بلد من بلدان العامل أن يستمر وزيرًا 
معينًا يف احلكم بعد إهمال مستمر ومتكرر يف مسؤلياته وواجباته يف 

ما يتعلق بإدارة ملف النفايات وتعريض املواطنني للخطر.
مطالب  املشنوق  حممد  البيئة  وزير  فإن  ذلك،  على  بناًء  وختمت: 

باإلستقالة الفورية.

بيان صادر عن رئيسة حزب »الدميقراطيون 
األحرار«  ترايسي مشعون:

 استقبل النائب العماد ميشال 
عون قبل ظهر امس االول يف 
احلوار  حزب  رئيس  الرابية، 
ومت  خمزومي،  فؤاد  الوطين 
البحث يف األوضاع العامة حمليا 

واقليميا.
خمزومي:  قال  اللقاء،  إثر 
إىل  عون  العماد  مع  »تطرقنا 
تشغل  اليت  امللفات  من  مجلة 
يف  حتديدا،  والشباب  الناس 
ظل احلراكات الشبابية الشعبية 
وتوافقنا  البالد.  تشهدها  اليت 
ضرورة  احلوار  أن  على  معه 
يف  احلساسة  املرحلة  هذه  يف 
ان  واملنطقة.  لبنان  تاريخ 
احلوار مهم بني القوى املشاركة 
التعاطي  ونأمل  احلكومة،  يف 
»تيار  بني  احلوار  أن  إذ  اجلدي 
املستقبل« و«حزب اهلل« نفس 
اإلحتقان السين - الشيعي لكن 
لديهم مطالب  اليوم  املواطنني 

حياتية جوهرية وأساسية«.
وضع  »ضرورة  إىل  ولفت 
على  احملقة  الشعبية  املطالب 
أو  تغييبها،  وعدم  الطاولة 
ظل  يف  أهميتها،  من  التقليل 
وغياب  البطالة  نسبة  ارتفاع 
أزمة  وأخريا  واملياه  الكهرباء 
»حماورة  إىل  داعيا  النفايات«، 
الشباب والعمل على ترميم ثقة 
عموما  والناس  الشباب  هؤالء 

بالدولة ومؤسساتها«.
أو  احلراك  »قمع  ان  ورأى 
جتاوزه أو حتى إهماله من قبل 
يكون  سوف  السياسية  الطبقة 
االستقرار  على  سيئة  نتائج  له 
اجملتمع  أمام  البلد  وعلى مسعة 
الدولي«، جمددا الدعوة للحراك 
تسييس  ب«عدم  الشبابي 

حراكهم«.
هلذا  إجيابية  »نتائج  إىل  وأشار 
»وقف  إىل  الفتا  احلراك«، 
للشبهة  املثرية  املناقصات 
وإجبار  النفايات،  ملف  يف 
اجللوس  على  السياسيني 
من  منبها  احلوار«،  طاولة  إىل 

 عون تسلم من جابر الدعوة للمشاركة يف احلوار 
خمزومي: نأمل التعاطي اجلدي مع احلوار وعدم 

تغييب املطالب الشعبية
السياسيني  بعض  »تدخالت 
الحتكار احلراك الشعيب أو حتوير 

مقاصده«.
رئيس  »انتخاب  إىل  ودعا 
مينع  »عما  سائال  للجمهورية«، 
جملس النواب من وضع قانون 
لالنتخاب يعتمد النسبية وحيقق 
املشاركة الفعلية للبنانيني يف 
الربملان«.  يف  ممثليهم  اختيار 
التطورات  أثبتت  »لقد  وقال: 
إىل  حباجة  البلد  أن  األخرية 
التغيري وضخ دماء جديدة وقيامة 
بإصالح  تبدأ  لالقتصاد  حقيقية 
املؤسسات.  وحتديث  اإلدارة، 
يف  املستشري  الفساد  وان 
هو  سياسيا  املغطى  اإلدارة 
عليه  والقضاء  املشكلة  أساس 

بوابة احلل«.
جابر

ثم استقبل عون النائب ياسني 
جملس  رئيس  من  موفدا  جابر 
منه  وتسلم  بري،  نبيه  النواب 

الدعوة اىل احلوار.
وبعد اللقاء، قال جابر: »تشرفت 
الرئيس  دولة  بزيارة  اليوم 
لتسليمه  عون  ميشال  العماد 
نبيه  الرئيس  من  تكليف  دعوة 
يف  احلوار  مؤمتر  حلضور  بري 

التاسع من ايلول«.
عون  الرئيس  »دولة  أضاف: 
واعلن مشاركته يف  كان سبق 
عليه  يعول  الذي  املؤمتر  هذا 
اللبنانيون بشكل كبري، فاالزمات 
اليت حتيط بالبلد واحلراك الشعيب 
القائم واملطالب املعيشية كلها 
القوى  تتداعى  ان  توجب  أمور 
اىل  الربملانية  وخاصة  اللبنانية 
اجياد حلول هلا وال سيما انتخاب 
رئيس للجمهورية، تفعيل العمل 
واقرار  والربملاني  احلكومي 

قانون انتخابي وغريها«.
والعماد  حنن  »طبعا  وتابع: 
يف  اللغة  نفس  نتكلم  عون 
جيدا  كان  واجلو  االمور،  هذه 
جدا ونأمل هلذا املؤمتر التوفيق 

والنجاح«.

الديين  التعليم  مجعية  أقامت   
االسالمي - مدارس املصطفى« 
ملعلمي  سنويا  لقاء  اليوم، 
الرتبية الدينية يف لبنان ضمن 
نائب  برعاية  توجيهي  برنامج 
الشيخ  اهلل  حلزب  العام  األمني 
قاعة  يف  وذلك  قاسم،  نعيم 

اجلنان - طريق املطار.
اجلمعية  عام  مدير  حتدث  بداية 
القى  ثم  سنان،  علي  الشيخ 
»دور  حول  حماضرة  قاسم 
وعن  القيم«،  بناء  يف  القدوة 
الوضع السياسي قال: »واحدة 
النظام  هذا  لبنان،  مشاكل  من 
محاية  يشكل  الذي  الطائفي 
على  واملفسدين  للفساد 
الطوائف،  بني  التوازن  قاعدة 
وجود  من  يستفاد  أن  وبدل 
الطوائف ملصلحة تعميم التوازن 
والتعايش، حتول األمر إىل رعاية 
واملفسدين،  للفاسدين  ومحاية 
وما حصل يف مسألة النفايات ما 
هو إال مظهر من مظاهر الفساد 
بوجه  إنفجر  الذي  املستشري 
إذا أردنا  املسؤولني، وبالتالي 
مسألة  عن  املسؤول  حندد  أن 
نستطيع  أننا  أعتقد  النفايات 
أن نشري باألمساء واألرقام من 
عن  وحتر  حبث  إىل  حاجة  دون 
هؤالء املعنيني واملسؤولني عن 

هذه األزمة«.
أضاف: »نؤيد الصراخ والتظاهر 
االستمرار  رفض  عن  والتعبري 
بالفساد بكافة أشكاله وأنواعه، 
ونعترب أن املطلوب من احلكومة 
العاجلة  احللول  إىل  تسارع  أن 

 قاسم: النتخاب رئيس قوي يستطيع 
أن يلتزم بكالمه ومواقفه

ممكن  وقت  بأسرع  واآلجلة 
ال  كي  القضية،  هذه  ملعاجلة 
تنفجر القضايا األخرى من قضايا 
الفساد بوجه املسؤولني الذين 
يتحملون كامل املسؤولية، ومن 
وأن  يصرخ  أن  املواطن  حق 
يعرب، وبطبيعة احلال هذا التعبري 
يف إطار الشكوى اليت تؤدي إىل 
إجيابي  وتغيري  وضغط  تعديل 

ملصلحة االنتظام العام«.
وتابع: »أما فيما يتعلق مبوضوع 
احلكومة يف لبنان، لألسف كانت 
هناك حماوالت عديدة ألن تسري 
احلكومة بشكل طبيعي يف هذا 
الوضع الصعب ولكن كنا دائما 
بها  االلتزام  يتم  ال  وعود  أمام 
احلكومة  تعثر  إىل  يؤدي  ما 
متَّ  أن  وبعد  عدة،  جلسات  يف 
القرار  إختاذ  آلية  على  االتفاق 
يف احلكومة، بدأ البعض يتنصل 
النقاش  ويثري  اآللية  هذه  من 
خالل  عملها  عرقل  ما  جمددا 
السابقة، هذه مسؤولية  الفرتة 
يتحملها من يعرقل ومن حياول 
يف  القرارات  على  يلتف  أن 

غياب رئيس مجهورية للبالد«.
مع  أننا  جمددا  »نؤكد   : وختم 
وقت،  بأسرع  رئيس  إنتخاب 
هذا  أن  واضحا  ليكن  ولكن 
الرئيس هو معلوم ومعروف إن 
أرادوا حل هذه املشكلة ومعاجلة 
مشاكل أخرى بأسرع وقت ممكن، 
وخيتاروا  املهزلة  هذه  وينهوا 
يستطيع  الذي  القوي  الرئيس 
أن يلتزم بكالمه ومواقفه ويأخذ 

البلد إىل اخلالص«. 

استقبل وزير السياحة ميشال 
النائب ميشال موسى  فرعون 
جملس  رئيس  من  موفدا 
سلمه  الذي  بري  نبيه  النواب 
جلسة  يف  للمشاركة  دعوة 

احلوار املقررة يف 9 احلالي.
موسى:  قال  االجتماع،  بعد 
لدعوة  بري  الرئيس  »أوفدني 
فرعون  ميشال  الوزير  معالي 
احلوار  مؤمتر  حضور  اجل  من 
احلالي،   9 يف  عقده  املنوي 
اي االربعاء املقبل. وقد رحب 
الدعوة.  بهذه  فرعون  الوزير 
وان شاء اهلل يكون هذا احلوار 
بادرة خري يف العمل السياسي 
تنتظر  الناس  واالجتماعي الن 
يف  املمثلني  السياسيني  من 
جملسي النواب واحلكومة حتريك 
عجلة املؤسسات الدستورية«.

تكون  ان  »نتمنى  اضاف: 
مناقشتها  املزمع  البنود 

فرعون تلقى دعوة بري اىل احلوار
االجيابية  النتائج  حافزا العطاء 

واملرحية للمواطنني«.
فقال:  فرعون،  الوزير  أما 
بعض  معاجلة  اىل  »اضافة 
كالنفايات  املوجعة  املواضيع 
ببعض  واالهتمام  والكهرباء 
يف  املوجودة  احلياتية  االمور 
جملس الوزراء فان معظم العقد 
وتعطيل  الكبرية  السياسية 
املؤسسات الدستورية موجودة 
وبالتالي  النواب،  جملس  يف 
حتمل  السياسية  القوى  على 
حول  والتحاور  مسؤولياتها 
هذه املسائل اليت كلنا نعرفها 
لرئاسة  بالنسبة  كان  ان 
لتحريك  بالنسبة  او  اجلمهورية 
لقانون  بالنسبة  او  احلكومة 
واجراء  النيابية  االنتخابات 
اضافة  جديدة،  انتخابات 
الالمركزية  قانون  اقرار  اىل 
يف  االمين  االتفاق  وحتصني 

البلد«.

تسلم النائب ميشال املر دعوة 
من الرئيس نبيه بري اىل طاولة 
»التحرير  كتلة  عضو  من  احلوار 
جابر  ياسني  النائب  والتنمية« 
يف  مكتبه  يف  اليوم  ظهر  قبل 

عمارة شلهوب.
وعقدت للمناسبة خلوة بني املر 
وجابر دامت ساعة، حيث عرض 
وما  املبادرة  هذه  دوافع  جابر 
ميكن ان ينتج عنها بعد التأكيد 
على حضور معظم رؤساء التكتل 
النيابية والقادة السياسيني يف 

التاسع من الشهر احلالي.
جابر:  قال  اللقاء،  انتهاء  وبعد 
بزيارة  اليوم  صباح  »تشرفت 
املر  ميشال  الرئيس  دولة 
من  املوجهة  الدعوة  وسلمته 
يف  للمشاركة  بري  الرئيس 
طاولة احلوار وطبعا نظرا خلربته 

املر تسلم دعوة بري اىل احلوار
نعترب  بها  يتمتع  اليت  الطويلة 
هذا  يف  املر  الرئيس  وجود 
شأنه  من  اجيابي  عامل  املؤمتر 
نتائج  اىل  للوصول  يساعد  ان 
اجيابية واىل حلول وافكار البلد 

حباجة اليها«.
من جهته، قال املر: »استقبلنا 
جابر  ياسني  الصديق  الوزير 
املكلف من الرئيس بري توجيه 
الدعوات اىل القادة السياسيني 
وطبعا  الدعوة  تسلمت  وقد 
له  فقلت  اجلواب  مين  طلب 
من  موجهة  الدعوة  تكون  عندما 
الرئيس بري ال بد من ان نلبيها 
ان  بإعتبار  ابطاء  اي  دون  من 
للرئيس بري خربة وحسا وطنيا 
وهو صاحب املبادرات االجيابية 
اليت طاملا خدمت لبنان وحافظت 

على التوازن الوطين«.
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العماد  الرئيس  دولة  لفت 
املطالب  أّن  إىل  عون  ميشال 
التظاهرات  يف  املطروحة 
اليوم، سبق وناضل التّيار من 
مشريًا  عديدة،  لسنوات  أجلها 
القائم،  احلراك  يؤّيد  أّنه  إىل 
استفهام  عالمة  لديه  ولكن 

كبرية على من حيّركه.
بعد  جاء  عون  العماد  كالم 
لتكّتل  األسبوعي  اإلجتماع 
دارته  يف  واإلصالح  التغيري 
على  شّدد  حّيث  الرابية  يف 
يعتمده  الذي  التعميم  أّن 
املتظاهرين ليس بربيء، وهو 
على  التغطية  من  بكثري  أبعد 
ألنه  احلقيقيني،  الفاسدين 
الناس  ثقة  ضرب  إىل  يهدف 
بكّل  الناس  وثقة  ببعضها، 
للفوضى  حتضريًا  املؤّسسات 
صورها  تظّهرت  اليت  اخلاّلقة 
اليت  الدول  كّل  يف  البشعة 

مّرت عليها.
وإذ عرب العماد عون عن خشيته 
العربي  الربيع  من  لبنان  على 
الذي كان حقيقًة جهنم العرب، 
وكوى بناره شعوبًا كثرية، شّدد 
على أّن احلّل ليس بالفوضى، 
املطالبة  إىل  اللبنانيني  داعيًا 
رئيس  بنفسهم  ينتخبوا  بأن 
أيضًا  ودعاهم  كما  دولتهم، 
انتخاب  بقانون  املطالبة  إىل 
وبالتالي  إرادتهم،  عن  يعرب 
نظيفني  أشخاص  انتخاب 
االنتخابات هي  ألّن  لتمثيلهم، 
تنظيف  على  القادرة  وحدها 

الفساد.
وشاركونا  تفّضلوا  وأضاف: 
والقونا  بالتنظيف،  املطالبة 
الساعة  عند  اجلمعة  يوم 
ساحة  على  والنصف  اخلامسة 
الّشهداء لكي منّيز بني احملسن 

واملسيء.

نص كلمة العماد عون:

أخاطب اليوم مجيع اللبنانيني، 
أحزابًا وطوائف، وكّل املكونات 
واملؤّسسات،  اللبنانية، 

وخصوصًا املتظاهرين.
بها  اليت تطالبون  إّن املطالب 
اليوم حنن معها، وناضلنا من 
تريدون  سنوات..  عّدة  أجلها 
الكهرباء، لكم احلق.. تريدون 
تريدون  احلق..  لكم  املياه، 
احلق..  لكم  نظيفة،  شوارع 
من  تتخلصوا  أن  تريدون 
الفساد والفاسدين، أيضًا لكم 
احلق.. كما لكم احلق يف أمور 

كثرية أخرى.
مل  ملاذا  اليوم  نسألكم  لن 
بعرقلة  قاموا  عندما  تدعمونا 
وضعناها  اليت  الكهرباء  خّطة 
ومشاريع السدود وخطط الغاز 
والنفط اليت أوقفت، لن نسأل 
عندما  معنا  تكونوا  مل  ملاذا 
خاّصة  حمكمة  بإنشاء  طالبنا 
باجلرائم املالية، أو عندما نشرنا 

وحدها االنتخابات تنّظف
 العماد عون بعد اجتماع التكّتل: الفوضى خراب، 

وأخشى على لبنان من ربيع العرب

كتاب اإلبراء املستحيل املليء 
قّدمنا  عندما  أو  بالفضائح، 
ملف اهلدر والسرقة يف وزارة 
املليار،  ناهز  اّلذي  اإلتصاالت 
أو وعندما طالبنا بتوزيٍع عادل 
نسأل  لن  البلدّيات،  ألموال 
ملاذا مل نسمعكم عندما طالبنا 
له  رئيسه  الشعب  خيتار  أن 
عرب االنتخابات املباشرة.. هذه 
األسئلة مل تعد مهّمة، فما يهّم 

اليوم هو استفاقتكم!
حنن نؤيد من يتظاهرون اليوم، 
يف  نّيتهم  اّن  ومتأكدون 
عالمة  ولكن  سليمة،  التظاهر 
على  ُتطَرح  كبرية  استفهام 
من حُيرَّك هذا التحّرك، وهناك 
عّدة أسباب وراء طرحنا لعالمة 

اإلستفهام هذه..!
من  بني  يساوون  فعندما 
وبني  الكهرباء  مشروع  وضع 
وضع  من  وبني  يعرقله..  من 
والسدود،  املياه  مشاريع 
والغاز، والنفط وبني من عمد 
دائمًا إىل عرقلة كّل املشاريع.. 
عندما يساوون بني من وضع 
الشيخوخة  لضمان  مشروع 
يف  »قابعًا  تركه  من  وبني 
رفض  من  بني  اجلوارير«.. 
وقّدم  النّواب  جمللس  التمديد 
الدستوري،  للمجلس  شكوى 
اجمللس  على  من ضغط  وبني 
بالتمديد..!  وسار  الدستوري 
وعندما يساوون أيضًا بني من 
رفض التمديد لشركة سوكلني 
وطالب  األسود،  وصندوقها 
وبني  معها،  اإلتفاقية  بإلغاء 
لسوكلني  التمديد  وّقع  من 
من  بني  أو  العريض..  بالقلم 
ومن  حقوقها،  للبلدّيات  أعاد 

رفض أن يدفع هلا...
الشكل  بهذا  األمور  مقاربة 
كبرية،  إستفهام  عالمة  تطرح 
التعميم ليس بربيء وال  فهذا 
وال  إدراك،  عدم  عن  نابع  هو 
يهدف فقط اىل جتهيل الفاعل؛ 
هدفه أبعد من ذلك بكثري، أبعد 
الفاسدين  على  التغطية  من 
إىل  يهدف  ألنه  احلقيقيني، 
ببعضها،  الناس  ثقة  ضرب 
املؤّسسات  بكّل  الناس  وثقة 
الفوضى  للفوضى..  حتضريًا 

عنها،  أخربونا  اليت  »اخلاّلقة« 
صورها  رأينا  اليت  الفوضى 
اليت  الدول  كّل  يف  البشعة 

مّرت عليها..!

أيها اللبنانيون
أنا أخشى ربيع العرب..

من  لبنان  على  أخاف  أنا  نعم، 
الربيع  هذا  العربي«،  »الربيع 
»جهنم  حقيقًة  كان  اّلذي 
شعوبًا  بناره  وكوى  العرب«، 
مشاهد  بسببه  ورأينا  كثرية، 
أننا سنراها يف  نتخّيل  كّنا  ما 

عصرنا هذا.
وما خييفين أكثر هو »بشارة« 
منذ  لنا   »CNN»الـ تلفزيون 
أصبح  لبنان  بأّن  أيام،  بضعة 
العربي.  الّربيع  أبواب  على 
ميكن  اليت  الصورة  هي  فما 
الّربيع  هذا  يف  تشّجعنا  أن 
صورة  هي  هل  اجلهّنمي؟ 
أو  سوريا  أو  ليبيا  أو  تونس 

مصر أو العراق؟؟
صحيح أننا منزعجون من رائحة 
هل  ولكن  ومنظرها،  النفايات 
اليت  الدماء  منظر  أو  رائحة 
أفضل؟  ُسدًى  ُتهرق  أن  ميكن 
وسُتفع،  يوم  يأتي  النفايات 
ولكن اخلراب والدماء سريافقها 

جراح ال تندمل.
إّياكم  حاّل.  ليست  الفوضى 
فوضى  هناك  أن  تصّدقوا  أن 
أن  تستطيع  فوضى  أو  خاّلقة 
خراب  هي  فوضى  فكّل  تبين، 

ودمار، ولن يسلم منها أحد.
طالبوا  حالًّ،  تريدون  كنتم  إذا 
االنتخابات وحدها  باالنتخابات. 
الطقم  تغيري  على  القادرة 
يعجبكم.  ال  اّلذي  الّسياسي 
وطالبوا  أنتم،  نّوابكم  انتخبوا 
بقانون انتخاب يوصل صوتكم 
يزّورها،  وال  إرادتكم  وحيتم 

وبعدها انتخبوا من حيلو لكم.
طالبوا بأن تنتخبوا انتم رئيس 
ومن  الّشعب،  أنتم  دولتكم، 
أحد.  إرادتكم  يزّور  ان  دون 
وليس  احلّل،  هي  االنتخابات 
ضرب املؤسسات وتهديم ثقة 
وترك  ببعض،  بعضها  الناس 
أو  مرجع  دون  من  شيء  كّل 

ضوابط.

الطبقة  تتغرّي  أن  تريدون 
بقانون  طالبوا  السياسية؟ 
إرادتكم..  عن  يعرب  انتخاب 
رئيس  يأتي  أن  تريدون 
تنتخبوه  بأن  طالبوا  ميّثلكم؟ 
مؤّسساٍت  تريدون  أنتم.. 
نظيفني  بأناس  جيئوا  نظيفة؟ 

عرب صناديق االقتاع.

وحدها االنتخابات تنّظف

تنظف  االنتخابات  وحدها  نعم، 
كّل الفساد اّلذي ال يعجبكم.

لذلك تفّضلوا وشاركونا املطالبة 
بالتنظيف، والقونا يوم اجلمعة 
والنصف  اخلامسة  الساعة  عند 
منّيز  لكي  الّشهداء  على ساحة 

بني احملسن واملسيء.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
بطاولة  ستشاركون  هل  س: 
رئيس  إليها  دعا  اّليت  احلوار 

جملس النواب نبيه بّري؟
ج: بكّل تأكيد سنشارك، ولدينا 
القضايا  جلميع  حلول  مشاريع 
املطروحة. حنن نريد أن نرّسخ 
شرعية  وليس  ثابتة،  شرعية 
أننا  إىل  نشري  وهنا  مزّورة. 
قمنا بدراسات قانونية ووجدنا 
تثبيت  على  القادر  املخرج 
أن  شأنها  من  جديدة،  شرعية 
املطلوبة  احللول  بوضع  تتوىل 
على  املطروحة  املشاكل  هلذه 

الوطن والّشعب اللبناني.
س: هناك حديث عن التحضري 
على  اخلارج  يفرضه  لرئيس 

اللبنانيني..
ج: هذا األمر ال حيّل املشكلة، 
ُصنع  رئيس  إىل  حباجة  فنحن 
اللبنانيني.  وبرضى  لبنان  يف 
وهذا األمر ال نستطيع احلصول 
مباشرة.  بانتخاباٍت  إاّل  عليه 
لذلك ال حياول أحٌد أن يطّبقنا، 
فمن يفرض رئيسًا من اخلارج 
حجزه يف  يستمّر يف  أن  عليه 
لصاحل  يعمل  لن  ألنه  اخلارج، 

الّشعب اللبناني.
باالنتخابات  نطالب  حنن 
لكي  الشعب  من  املباشرة 
حنّرره من االرتهان للخارج ومن 
أن  جيوز  ال  للداخل.  االرتهان 
يكون  للجمهورية  رئيس  يأتي 
مرهونًا ألحد. وما من أحد غري 
الشعب يستطيع حترير الرئيس 
عندما  وذلك  االرتهان،  من 

ينتخبه بشكٍل مباشر.
من  الرئيس  انتخاب  س: 
الشعب يتطّلب تعدياًل دستوريًا 
هذا  هل  النواب.  جملس  يف 

باألمر السهل؟
فتعديل  بسيط،  األمر  ج: 
الدستور يف هذه احلالة يكون 
تتعّدى  ال  صغرية  فقرة  عرب 
قد  أساسًا  وهم  السطرين، 
ما  لكثرة  الدستور  »أهلكوا« 
تطبيق  وجتاهلوا  به  تالعبوا 

مواده..
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لقوى  العامة  املديرية  أعلنت 
األمن الداخلي - شعبة العالقات 
االول  أمس  بيان  يف  العامة، 
من  دورية  مرور  »أثناء  أنه 
بريوت  استقصاء  مفرزة 
يف  بريوت  شرطة  وحدة  يف 
شاهدت  املريسة،  عني  حملة 
بكتابة  يقومون  أشخاص  أربعة 
شعارات على عدادات الوقوف 
وحماولة  ميت«  »البارك 
تعطيلها، وبعد أن عّرف عناصر 
الدورية املذكورة عن صفتهم 
منهم،  اثنني  أوقفت  األمنية 
عام  )مواليد  ع.  حسام.  هما: 
)مواليد  ح.  وبشار.   )1994
فيما  لبنانيان،   )1998 عام 
من  جمموعة  باجتاه  اآلخران  فّر 
املعتصمني بالقرب من املكان، 
والتحقيق جاٍر بإشراف القضاء 

املختص«.
تغريدات  واعتربت يف سلسلة 
»تويت«،  على  حسابها  عرب 

عملية  املعيب وصف  »من  أن 
توقيف شخصني، وفقًا للقانون 
األمن  قوى  عناصر  ِقَبل  من 
بعملية خطف«، مشرية اىل أنه 
»تصويبًا للحقيقة، فإن عناصر 
يعملون  االستقصاء  مفرزة 
عن  عّرفوا  املدني،  باللباس 
قيامهم  قبل  األمنية  صفتهم 
بتوقيفهما، كما أكد املوقوفان 
ذلك يف التحقيق، وأن عناصر 
يشهروا  مل  املذكورة  املفرزة 
كما  املوقوفني  بوجه  سالحهم 

اّدعى البعض«.
إىل  لفتت  سؤال،  على  وردًا 
يداه  تكّبل  مل  »القاصر  أّن 
حبضور  إفادته  استمعت  وقد 
والدته«، متمنية على املّدعني 
»ذكر  لديها  مفقودين  بوجود 
األمساء حفاظًا على موضوعيته 
ومصداقيته بأنه ال يوجد لدينا 
فكل  باملفقودين،  يسّمى  ما 

شيء معلوم«.

قوى األمن: وصف التوقيف باخلطف معيب

»القوات  حزب  رئيس  استقبل 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
»التنمية  كتلة  عضو  معراب، 
ميشال  النائب  والتحرير« 
موسى موفدا من رئيس جملس 
النواب نبيه بري لتسليمه دعوة 
احلوار  طاولة  يف  للمشاركة 
املقررة يف التاسع من احلالي.

وقال موسى عقب اللقاء الذي 
شرح  »لقد  ساعة:  استغرق 
نظره  وجهة  جعجع  الدكتور  لي 
سينتظر  حبيث  احلوار  هذا  من 
ستتخذه  الذي  املناسب  القرار 
اهليئة التنفيذية يف احلزب بعد 
الرئيس  اىل  وابالغه  اجتماعها 

بري مطلع األسبوع املقبل«.
إجيابية  ملس  ما  اذا  وعما 
جلهة  »القوات«  رئيس  من 
ان  موسى  أكد  املشاركة، 
يؤمن  كاجلميع  جعجع  »الدكتور 
مببدأ احلوار، ولكن بغض النظر 
عن مواقف باقي األفرقاء فهذه 
التواصل  اىل  تهدف  الدعوة 
بني  املسافات  وتقصري 
يتألف  اليت  السياسية  القوى 
والوزراء  النواب  جملسا  منها 
رئيس  ينتخب  من  هي  واليت 
هو  احلوار  فهذا  اجلمهورية، 
ملك املتحاورين ويتوقف جناحه 
ومواقفهم  لتوجهاتهم  وفقا 
السياسية، عل هذا األمر حيرك 

اللبنانية  املواضيع  يف  الركود 
يف  فراغا  هناك  أن  سيما  وال 
الرئاسة األوىل كما أن جملسي 
جيتمعان،  ال  والوزراء  النواب 
مصاحل  حلحلة  جيب  وبالتالي 
هذا  جناح  ويتوقف  الناس، 
احلوار على إرادة املتحاورين«.

رئاسة  بند  كان  اذا  وعما 
اجلمهورية هو من أولويات جلسة 
ان  اىل  موسى  لفت  احلوار، 
باملواقف  متعلق  البحث  »جدول 
السياسية بني األفرقاء، ولو أنه 
رئيس  النتخاب  األولوية  تبقى 
أن  باعتبار  للجمهورية،  جديد 
الدستورية  املؤسسات  تعطيل 
األخرى سببه عدم وجود رئيس 

مجهورية بشكل أو بآخر«.
احلوار  هلذا  البعض  نعي  وعن 
السابقة  احلوارات  جتارب  بعد 
وعدم تنفيذ ما نتج عنها، اعترب 
السياسية  القوى  »لقاء  ان 
أمر مهم ومطلوب  األحوال  بكل 
لتحصني الساحة الداخلية دفاعا 
اليت تضرب  العواصف  عنه من 
املنطقة فال بد من شد األواصر 
وجوب  عن  فضال  الداخل  يف 
الناس،  مطالب  اىل  التطلع 
متوكا  األمور  تقويم  ويبقى 
جلهة  سواء  السياسيني  لقرار 
هذا  إنتاجية  جلهة  أو  املشاركة 

احلوار«.

 موسى سلم جعجع دعوة اىل طاولة احلوار:
ينتظر قرار اهليئة التنفيذية 
ويبلغه اىل بري االسبوع املقبل

موسى يسلم جعجع الدعوة
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مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

األمريكية  الدفاع  وزارة  أكدت 
رصد مخس سفن حربية صينية 
بني  الفاصل  بريينغ  حبر  يف 
ذلك  تزامن  وأالسكا.  روسيا 
الذي  العسكري  االستعراض  مع 
الذكرى  يف  الصني  تقيمه 
العاملية  السبعني النتهاء احلرب 
الثانية مبشاركة حنو مخسني من 

زعماء دول العامل.
ضخم  عسكري  عرض  واقيم 
بكني  يف  تيانامنني  ساحة  يف 
قوتها  فيه   الصني  استعرضت 
العسكرية  وازاحت الستار للمرة 
األوىل عن صواريخ جديدة أثارت 
السنوات  يف  حوهلا  التكهنات 

األخرية.
االستعراض  يف  شاركت 
الصواريخ  عشرات  العسكري 
البالستية بعيدة املدى من طراز 
اليت تسمى  21 دي«  اف  »دي 
الطائرات«  حامالت  »قاتلة 
وتقول بكني إن هذه الصواريخ 
اغراق  او  اعطاب  على  قادرة 

حامالت الطائرات.
مبا  الصواريخ  هذه  مدى  يقدر 

الصني تستعرض قوتها العسكرية وتكشف عن 
صواريخ جديدة

اليت  اإلعالمية  التقارير  كثرت 
الروسي  الدعم  مؤخرًا  تناولت 
وذهبت  لسوريا  العسكري 
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
باتوا  الروس  إن  القول  حد  إىل 
إشارة إىل  يف مساء سوريا يف 
روس  حربيني  طيارين  وصول 
املقبلة.  األيام  يف  دمشق  إىل 
وعلى الرغم من النفي الروسي 
للتقرير اإلسرائيلي فإن السؤال 
الذي يطرح نفسه: ماذا لو كان 

صحيحًا؟
والسياسية  الدبلوماسية  باللغة 
رئيس  األسد  »بشار  الروسية 
اخلارجية  لوزير  الكالم  شرعي«. 
يف  الفروف  سريغي  الروسي 
الذي  األخري  الصحفي  مؤمتره 
ذهب فيه إىل حد اعتبار »اجليش 
الوحيدة  الفاعلة  القوة  السوري 
داعش«  حملاربة  األرض  على 
الدولي  التحالف  بفعالية  مشككًا 
من دون مشاركة دمشق واصفًا 

إياها بـ«غري الشرعي«.  
باللغة العسكرية ال تقول موسكو 
الدعم  وحدود  حجم  عن  الكثري 
اإلعالمية  التقارير  لكن  لسوريا 
ميكن  عما  مؤخرًا  تتحدث  بدأت 
يقلب  أن  حصوله  حال  يف  له 
املشهد على املستوى السياسي 

واالسرتاتيجي.
الدعم وفق تقارير نشرتها صحف 
عربية متثل بإنشاء جلنة عسكرية 
روسية-سورية مشرتكة، ثم يف 
املستشارين  العديد من  وصول 
دمشق  إىل  الروس  العسكريني 
إنشاء  احتمال  طرحوا  والذين 
قاعدة عسكرية روسية أخرى يف 
والالذقية  طرطوس  بني  جبلة 
مقاتالت  ست  دمشق  وتسليم 

أفضل  من  تعترب  اليت   31- ميغ 
الطائرات االعرتاضية عامليًا.

اإلسرائيلية  التقارير  أن  بيد 
إىل  بكثري  ذلك  من  أبعد  تذهب 
حدود السماء السورية اليت بات 
وفق  فيها  موجودين  الروس 
»يديعوت  صحيفة  عنونت  ما 

أحرونوت«.
اعتربت  الروسية  الدفاع  وزارة 
أن اخلرب ال يستحق التعليق، فيما 
وصف إيغور كوروتشينكو عضو 
وزير  لدى  االجتماعي  اجمللس 
حترير  ورئيس  الروسي  الدفاع 
يف  الروسي«،  »السالح  جملة 
حديثه للميادين، ما نشره اإلعالم 
اإلسرائيلي بـ«اهلراء والتخريف« 
مع تأكيده يف الوقت نفسه على 
والرئيس  شريكنا  »سوريا  أن 
وتوجد  حليفنا  األسد  بشار 
حكومية  اتفاقيات  بلدينا  بني 
العسكري  الدعم  تقديم  حول 
لدمشق يف حربها على اإلرهاب 

وداعش«.
من جهته اعترب رئيس األكادميية 
قسطنطني  اجليوسياسية، 
تسليم  على  تعليقًا  سيفكوف 
»أن   »31 »ميغ  مقاتالت  سوريا 
النوع  هلذا  حباجة  ليست  دمشق 
مضيفًا  حاليًا«  الطائرات  من 
مع  العسكري  التعاون  »أن 
أن  اعتقد  سوريا ليس سرًا وال 
كذلك  سيتوقف.  التعاون  هذا 
ألن  حباجة  سوريا  أن  أعتقد  ال 
يقاتل عسكريون روس نيابة عن 

اجليش السوري«.
»يديعوت  صحيفة  وكانت 
طيارين  »إن  قالت  أحرونوت« 
يف  سيصلون  روس  حربيني 
سوريا  إىل  املقبلة  األيام 

قتالية  مروحيات  وسيستخدمون 
لسالح  تابعة  قتالية  وطائرات 
أهداف  ضد  الروسي  اجلو 
املتطرفة  وامليليشيات  داعش 
نظام  إسقاط  على  تعمل  اليت 
سوريا  إىل  كما سيصل  األسد. 
آالف من رجال اجليش الروسي: 
رجال  مرشدون،  مستشارون، 
والفين،  اللوجسيت  اجلهاز 
الدفاع  منظومة  من  مقاتلون 
سيستخدمون  وطيارون  اجلوي 
من  ستصل  اليت  الطائرات 

روسيا«.
حمافل  عن  الصحيفة  ونقلت 
روسيا  أن  غربية  دبلوماسية 
مفاوضات  جتريان  وإيران 
داعش  تهديد  مسألة  حثيثة يف 
لنظام األسد وأنه يف إطار هذه 
زار موسكو قبل حنو  االتصاالت 
سليماني  قاسم  اجلنرال  شهر 
احلرس  يف  القدس  فيلق  قائد 

الثوري.
بعيدًا عن النفي الروسي فإن ما 
جاء يف تقرير املراسل العسكري 
أحرونوت«  »يديعوت  لصحيفة 
عنوان  حتت  فيشمان  أليكس 
»الروس يف مساء سوريا« يثري 
األحداث  مسار  حول  التساؤالت 
حال صحت  املشهد يف  وشكل 
املعلومات اليت يرى مراقبون أن 
الواقعية وبعضًا  فيها شيئًا من 

من املبالغة.

فماذا لو كان صحيحًا أن طائرات 
يف  فعليًا  دمشق  وصلت  ميغ 
اآلونة األخرية بكل ما حتتاجه هذه 
تقنية  متطلبات  من  املقاتالت 
وخربات بشرية روسية؟ وماذا لو 
ثبت أن اجلنرال قاسم سليماني 

زار موسكو فعاًل واجتمع ببوتني هل حقاً بات الروس يف مساء سوريا؟
على  ناجحًا  اجتماعهما  وكان 
والعسكرية  الشخصية  الصعد 
قلق  عن  وماذا  واالسرتاتيجية؟ 
التطور  هذا  أن  من  إسرائيل 
أبيب  تل  جيعل  قد  العسكري 
وهي  األمر  هلذا  حسابًا  حتسب 
لالعتداء  باستمرار  ختطط  اليت 

على أهداف داخل سوريا؟
يزال  ال  الصراع  أن  يعين  »هذا 
متمسكون  الروس  وأن  طوياًل 
يف  وماضون  األسد  بالرئيس 
مواجهة حماوالت القفز عرب سوريا 
حنو اهلجوم على روسيا والصني 
وإيران« جييب الكاتب واالستاذ 
اجلامعي د. مجال واكيم، معتربًا 
املطلق  الروسي  »الدعم  »أن 
عن  الدفاع  إىل  يرقى  لسوريا 
بالتخلي  تقبل  لن  اليت  موسكو 
الشرق  يف  نفوذها  عن  جمددًا 

األوسط«.
الروسي  الدعم  أن  واكيم  يؤكد 
من  ينطلق  السوري  للنظام 
منظور اسرتاتيجي يتخطى احلدود 
أوكرانيا،  إىل  ليصل  السورية 
يف  جيري  ما  أن  قاعدة  على 
تركيا  إدخال  وحماولة  سوريا، 
يف التحالف الدولي ضد داعش، 
واحلديث عن منطقة آمنة، وصواًل 
إلقامة  األمريكية  احملاوالت  إىل 
جبهة اقتصادية موحدة يف شرق 
كلها  الصني،  مواجهة  آسيا يف 
واحد  هدف  سياق  يف  تصب 
هذه  على  الطريق  قطع  وهو 
بروسيا  املتمثلة  الصاعدة  القوة 
إىل  للوصول  وإيران  والصني 

املالحة البحرية.
إنطالقًا من هذا الفهم ال يستبعد 
روس  طيارين  وصول  واكيم 
بأسلحة  وتزويدها   دمشق  إىل 
متطورة أو حتى زيارة سليماني 
إىل موسكو ولقاءه بوتني يف ظل 

التوافق اإليراني الروسي املطلق 
دعم  على  للنقاش  القابل  وغري 

بقاء الرئيس السوري.
يوم زار الرئيس السوري الراحل 
السوفياتي  االحتاد  األسد  حافظ 
مصطفى  دفاعه  وزير  برفقة 
مهمة  صلب  ويف  طالس 
املنظومات  على  احلصول  األخري 
وزير  قال  احلديثة،  الروسية 
دميرتي  السوفياتي  الدفاع 
»ال  السوري  لنظريه  اوستينوف 

من  الكم  هذا  اآلن  لدينا  يوجد 
األسلحة للتصدير« فما كان من 
السكرتري األول للحزب الشيوعي 
السوفييت يوري أندروبوف، الذي 
كان تسلم احلكم حديثًا بعد وفاة 
موجهًا  تدخل  أن  إال  برجينيف، 
تعليماته لوزير الدفاع »خذ كل ما 
حيتاجون من سالح من االحتياط 
األمحر  للجيش  االسرتاتيجي 
وستعوض الصناعة العسكرية ما 

سنقدمه اآلن لسوريا«.  

والف  مرت  كيلو  تسعمئة  بني 
وهي تستطيع اخلروج من طبقة 
اجلو والعودة إليها بسرعة تصل 
ومخسمئة  آالف  ثالثة  حنو  إىل 
ما جيعلها  الساعة  كيلو مرت يف 
الدفاع  وسائل  من  شبه حمصنة 

اجلوية التقليدية.
الصواريخ  هذه  زودت  كذلك 
مبنظومة الكرتونية متطورة تسمح 
هلا بالتوجه إىل هدفها بعد دخوهلا 

طبقة اجلو من جديد.
عسكري  الف  عشر  اثين  حنو  
العرض  يف  شاركوا  صيين 
العسكري إضافة إىل الف جندي 
من سبع عشرة دولة بينها روسيا 

ومصر.
العسكري  االستعراض  مفتتحا 
جني  الصيين شي  الرئيس  أكد 
إىل  تسعى  لن  بالده  ان  بينغ 
التوسع ولن تتسبب  او  اهليمنة 
أخرى.  ألمم  مأساوية  بآالم  ابدا 
كذلك أعلن الرئيس الصيين ان 
بالده صاحبة أكرب جيش يف العامل 
جيشها  قوات  عديد  ستخفض 

مبقدار ثالمثئة الف جندي.
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عرب وعالم

امس  »داعش«  تنظيم  فرض 
مسيحيي  على  »اجلزية«  االول 
ريف محص  القريتني يف  مدينة 
شيعة  واحتج  سورية،  وسط 
عدم شن  بسبب  للنظام  موالون 
تقدم  لوقف  غارات  الطريان 
يف  الفوعة  بلدة  يف  املعارضة 

ريف ادلب.
حلقوق  السوري  »املرصد  وقال 
اإلنسان« يف تقرير ان »داعش« 
تسلم مبالغ مالية من رجال دين 
القريتني  مدينة  من  مسيحيني 
»جزية«  عليهم  فرض  بعدما 
»دفع  بني  اتفاق خريهم  مبوجب 
أو  اإلسالم  اعتناق  او  اجلزية 
وقت  يف  املدينة«،  مغادرة 
مغادرة  نيتهم  مواطنون  ابدى 
بطاقاتهم  استالم  بعد  املدينة 

الشخصية.
وبث املكتب اإلعالمي لـ »والية 
»داعش«  لـ  التابع  دمشق« 
عقده  الذي  االتفاق  من  نسخة 
زعيم »داعش« ابو بكر البغدادي 
سيطر  اليت  القريتني،  وأهالي 
الشهر  بداية  يف  التنظيم  عليها 

املاضي. 
وجاء فيه وجوب عدم بناء األهالي 
يظهروا  وأال  كنيسة  أو  »ديرًا 
كتبهم يف  من  وال شيئًا  صليبًا 
أو  املسلمني  طرق  من  شيء 
وأال يستعملوا مكربات  أسواقهم 
صلواتهم  أداء  عند  الصوت 
وكذلك سائر عباداتهم«، اضافة 
املسلمني  »مساع  جواز  عدم  اىل 
تالوة كتبهم وأصوات نواقيسهم 

»داعش« يفرض اجلزية على مسيحيي ريف محص

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

الكرواتية  التنس  العبة  خرجت 
عاما(   19( فيسيتش  دونا 
التصرحيات  بعد  صمتها  عن 
اخلارجة اليت أطلقها االسرتالي 
كريغيوس  نيك  للجدل  املثري 
السويسري  وصديقها  ضدها 

ستانسالس فافرينكا.
االسرتالي  الالعب  وكان 
قد  عاما   20 العمر  من  البالغ 
خالل  الصوت  مكربات  رصدته 
فافرينكا  أمام  األخرية  مباراته 
يف  األساتذة  بطولة  يف 
مونرتيال األسبوع املاضي وهو 
ثاناسي(  »)األسرتالي  يقول 
كوكيناكيس مارس اجلنس مع 
إلخبارك   ، آسف  صديقتك.. 

ذلك يا صديقي«.
ويقصد كريغيوس العبة التنس 
عاطفيا  املرتبطة  الكرواتية 
يف  بلقبني  الفائز  بفافرينكا 
األربعة  سالم  الغراند  بطوالت 
الكربى )بطولة اسرتاليا 2014 
وروالن غاروس 2015(، والذي 
ابنته  وام  زوجته  عن  انفصل 
يف ابريل /نيسان املاضي من 

أجل االرتباط بفيسيتش.
لصحيفة  فيستش  وقالت 
يف  الكندية  »بروفنس« 
هذه  على  مرة  ألول  تعليقها 
عن  أسفرت  اليت  األحداث 
لالعبني  الدولي  االحتاد  تغريم 

فضيحة جنسية تهز عامل 
التنس متورط فيها الالعب 

االسرتالي كريغيوس
»األمر  لكريغيوس:  احملرتفني 
ليس سهال لكين أحاول الرتكيز 
على التنس ومباراتي املقبلة. 
لكين مل أحتدث إىل كريغيوس 
لآلمال  األمر خميب  هذا  ولكن 
لعبتنا  يف  حيدث  أن  للغاية 
ألن  ذلك  يتكرر  ال  أن  وأمتنى 
للعبة  جيدة  ليس صورة  ذلك 

التنس«
لالعبة  تصنيف  أعلى  وكان 
الكرواتية يف يوليو/متوز 2013 
على   62 املركز  احتلت  حينما 
العامل لكنها تراجعت إىل 128 
حاليا وتشارك حاليا يف بطولة 

فانكوفر يف كندا.
عاما(   30( فافرينكا  وطالب 
العاملية  الرابطة  برد فعل من 
احملرتفني  التنس  لالعيب 
املباراة  عقب  كريغيوس  ضد 
بسبب  خالهلا  انسحب  اليت 
تصرحيات  ألن  نظرا  اإلصابة 
جتاوزت  االسرتالي  الالعب 
والتنافس  امللعب  حدود 
السب  إىل  وانتقلت  الشريف 

والتجريح.
شاركت  أن  لفيستش  وسبق 
الالعب االسرتالي كوكيناكيس 
يف منافسات الزوجي املختلط 
املفتوحة  اسرتاليا  بطولة  يف 
يكون  أن  دون  لكن  السابقة 

بينهما أي عالقة عاطفية.

ويضربونها يف داخل كنائسهم« 
على  عدوانية  »اعمال  وجتنب 
التنظيم مثل إيواء اجلواسيس«. 
يلتزم  ان  االتفاق  وتابع 
املسيحيون »دفع اجلزية وقدرها 
بالغ  ذكر  كل  عن  دنانري  اربعة 
منهم وعدم جواز امتالك السالح« 
مقابل »التزام ضوابط احلشمة يف 

امللبس أو يف البيع والشراء«.
الشهر   20 يف  »داعش«  ودمر 
املاضي ديرًا يف القريتني القريبة 
تعرض  اليت  األثرية  تدمر  من 
عناصر  من  لتدمري  فيها  معبدان 
استمرت  وقت  يف  التنظيم، 
امس االول »االشتباكات العنيفة 
واملسلحني  النظام  قوات  بني 

املوالني من جهة وعناصر تنظيم 
»داعش« من جهة اخرى يف حميط 
حقل شاعر بريف محص الشرقي 
يف حماولة من التنظيم السيطرة 

على املناطق النفطية«.
اعدم  البالد،  شرقي  مشال  يف 
أمام  الرقة  مدينة  يف  »داعش« 
القيادي  املواطنني،  من  حشد 
»أبو بكر العراقي« األمري السابق 
لـ »الشرطة اإلسالمية« بالتزامن 
آخرين  أشخاص  إعدام مخسة  مع 

يف ريف دير الزور اجملاورة.
»الدرر  افادت شبكة  ذلك،  اىل 
»حالة  بأن  املعارضة  الشامية« 
من التوتر غري املسبوقة سادت 
محص  أحياء  يف  االول  امس 

بعد  النظام  لسيطرة  اخلاضعة 
اعتصامات قامت بها ميليشيات 
تأييًدا  القت  اليت  الرضا  قوات 
الشيعية«،  العائالت  من  ضخًما 
على  مئات  جتمع  اىل  الفتًا 
أوتوسرتاد محص - محاة الدولي 
املفروض  احلصار  خلفية  على 
»جيش  من  الفوعة  قرية  على 
معارضون  نشطاء  الفتح«.وكان 
»جيش  مقاتلي  باقرتاب  أفادوا 
بعد  الفوعة  بوابات  من  الفتح« 
عسكرية  نقاط  على  سيطرتهم 
اىل  النشطاء  وأشار  جماورة. 
»خالفات بني امليلشيات الشيعية 
وقوات الدفاع الوطين اليت تضم 

علويني«.

الشعيب«  »املؤمتر  حزب  أكد 
السابق  الرئيس  يتزعمه  الذي 
رفضه  صاحل،  عبداهلل  علي 
الوحدة«  »حكومة  يف  املشاركة 
اليت أعلن احلوثيون عزمهم على 
تشكيلها يف غضون أيام. ورأى 
بيان للحزب أن من حق اجلماعة 
يف  السلطة  على  استولت  اليت 
)سبتمرب(  أيلول   21 صنعاء يف 
2014، أن تشكل حكومة مع من 
اشرتط  لكنه  حلفائها.  من  تراه 
احلوثيني  إلغاء  فيها  للمشاركة 
وحل  الدستوري«،  »اإلعالن 
جلانهم الثورية، وعودة الربملان 

اىل مزاولة نشاطه.
التحالف  طريان  شن  ميدانيًا، 
غارات  االول  أمس  العربي 
مكثفة على مواقع تتمركز فيها 
ميليشيا مجاعة احلوثيني وقوات 
شبوة  حمافظة  يف  صاحل  علي 
مصادر  وقالت  اليمن.  جنوب 
لـ »احلياة« إن التحالف استخدم 
مروحيات »أباتشي«، واستهدف 
»عقبة  يف  للحوثيني  مواقع 
املتامخة  بيحان  القنذع« مبديرية 
حملافظة البيضاء، وكذلك مواقع 
والعلياء  النقوب  مناطق  يف 
الغارات  أن  وذكرت  ببيحان. 
احلوثيني  إمدادات  لقطع  جاءت 
وحماصرتهم  البيضاء،  خط  من 
احلصار  وإطباق  املديرية  داخل 
عليهم، لتسليم ما تبقى هلم من 

جيوب يف مديرية بيحان.
»املقاومة  يف  مصدر  وأكد 
اجلوية  الغارات  أن  الشعبية« 
أسفرت عن عدد كبري من القتلى 

صاحل يشرتط لـ »حكومة الوحدة« حّل احلوثيني جلانهم »الثورية«

واجلرحى يف صفوف احلوثيني.
واستهدفت »املقاومة الشعبية« 
يف حمافظة حجة جتمعًا مليليشيا 
عشرات  وأوقعت  احلوثيني 
بعدما  اإلصابات يف صفوفهم، 
قصف طريان التحالف مواقع يف 

حجة وصعدة وحرض.
والطائرات  املدفعية  وردت 
االول  أمس  السعودية  امللكية 
احلدود  من  قريبة  مواقع  على 
حرض  باجتاه  السعودية، 
قذائف  أطِلقت  بعدما  وميدي، 
الطوال. ومتكنت من  على منفذ 
القضاء على عدد من املسلحني 
حاولوا االختباء يف خنادق قرب 
مدينة حرض، لكنها دمرت. يف 
طائرات  واصلت  ذاته،  الوقت 
الشريط  متشيط  »أباتشي« 
احلدودي مع اليمن، مبساندة من 

طائرات استطالع.
مواقع  التحالف  طريان  ودك 
عسكرية وخمازن أسلحة يسيطر 

يف  احلوثيون  املسلحون  عليها 
وتعز  والبيضاء  وإب  صنعاء 
وشبوة ومأرب، يف وقت أكدت 
القوات  أن  عسكرية  مصادر 
الشرعية،  للحكومة  املوالية 
أنهت حتضرياتها يف مأرب لبدء 
مأرب  لتحرير  الفاصلة  املعركة 
قبضة  من  وصنعاء  واجلوف 

مجاعة احلوثيني.
والفر  الكر  معارك  وتواصلت 
احلوثيني  بني  تعز  مدينة  يف 
من  هلم  املوالية  والقوات 
»املقاومة  مسلحي  وبني  جهة، 
العسكرية  والوحدات  الشعبية« 
املوالية للشرعية من جهة أخرى، 
التحالف  غارات  تواصلت  كما 
مواقع  وضرب  املقاومة  إلسناد 
على  وحتصيناتهم  احلوثيني 
عن  أنباء  املدينة، وسط  مداخل 

عشرات اإلصابات.
على  املواجهات  واحتدمت 
مدينة  غرب  القتال  جبهات 

كل  باستخدام  وجنوبها،  مأرب 
مع  بالتزامن  األسلحة  أنواع 
غارات للتحالف. وأكدت مصادر 
تقدمًا  حققت  أنها  املقاومة 
وأسلحة  ذخائر  على  واستولت 
للجماعة بعد ترك مقاتليها مواقع 
واجلفينة  السايلة  مناطق  يف 
تواصلت  كما  الراء.  وذات 
مكرياس  مديرية  يف  املعارك 
وأبني،  البيضاء  بني  الواقعة 
امتدت  للتحالف  غارات  ظل  يف 
حمافظة  يف  بيحان  مناطق  إىل 

شبوة.
معسكر  غارات  واستهدفت 
األوىل  »الفرقة  ومقر  الصيانة 
صنعاء،  غرب  سابقًا  املدرعة« 
بأنها دمرت خمازن  ُيعتقد  حيث 
تدريبيًا  ومعسكرًا  للسالح 
الطريان  شن  كذلك  للحوثيني. 
أعنف غاراته على معسكر اللواء 
يف  اجلمهوري،  احلرس  يف   55
مديرية يريم مشال حمافظة إب، 
ما أدى إىل تدمري معظم منشآته 

وخمازنه.
على صعيد آخر، أفادت مصادر 
حصيلة  بأن  صنعاء  يف  طبية 
االنتحاري  باهلجوم  اإلصابات 
املزدوج الذي طاول أحد املساجد 
منطقة  يف  التلفزيون  حي  يف 
ارتفعت  األربعاء،  مساء  اجلراف 
إىل 34 قتياًل و94 جرحيًا. وكان 
فرع تنظيم »داعش« يف اليمن 
اهلجوم  عن  مسؤوليته  أعلن 
ناسفًا  حزامًا  خالله  فّجر  الذي 
مفخخة  وسيارة  املسجد،  داخل 

اىل جواره.

اجري  الرئيس السوري حمادثات 
اخلارجية  وزير  معاون  مع 
عبداللهيان  حسني  اإليرانية 
على  املطروحة  األفكار  تناولت 
واإلقليمية  الدولية  الساحتني 
حلل  السياسي  املسار  لتفعيل 

األزمة السورية.
واعطت دمشق قدمت مالحظات 
وأفكارا يف إطار مناقشة املبادرة 

االيرانية
حلل  االيرانية  املبادرة  وكانت 
طاولة  على  سوريا  يف  األزمة 
البحث بني الرئيس بشار االسد 
ومعاون وزير اخلارجية اإليرانية 
ترحيٌب  اللهيان.  عبد  حسني 
ودعٌم  االيرانية  باجلهود  سوري 
الرئيس  لدور  متجدٌد  إيراني 
وحدة  على  احلفاظ  يف  االسد 
بأخذ مالحظات  سوريا وتعهداٌت 
احلل  آليات  وضع  عند  دمشق 

السياسي.
يف  »حنن  عبداللهيان  وقال 
إيران نقدر الدور احملوري الذي 
يتواله الرئيس بشار االسد حلفظ 
ومقاومة  ومكافحة  سوريا  وحدة 
االرهاب وإدارته احلكيمة إلخراج 
تعصف  اليت  االزمة  من  سورية 
بها .. وطهران وموسكو لديهما 
مواقف مبدئية وراسخة يف جمال 
للحل  مشروع  وأي  سوريا  دعم 
السياسي نطرحه يلقى املؤازرة 

الروسية«.
وقدمت دمشق مالحظات وأفكارا 
املبادرة  مناقشة  إطار  يف 
طهران  وعدت  أفكاٌر  االيرانية. 

االممي  املبعوث  اىل  بنقلها 
اجلهود  تكامل  إطار  يف  أيضا 
عن  كشف  املقداد  السياسية. 
دي  من  دمشق  تنتظرها  أجوبة 
من  موقفها  اعالن  قبل  مستورا 

مبادرته.
ويف هذا السياق صرح املقداد 
طرحها  اليت  االفكار  »ناقشنا 
نائبه  زيارة  خالل  مستورا  دي 
عددا  طرحنا   .. دمشق  اىل 
بانتظار  زلنا  وما  األسئلة  من 
وفور   .. االجابة  على  احلصول 
االجابات  تلك  على  احلصول 

سنحدد موقفنا من املبادرة«.
ال  االيرانية  الدبلوماسية  احلركة 
موسكو  يف  جيري  عما  تنفصل 
وعن  املعارضة  جلمع  حراك  من 
االممي  املبعوث  مع  النقاش 
حبثا يف خطة قابلة للحياة يقول 

متابعون.
وعلق الصحايف السوري جانبالت 
بالقول  األمر  هذا  على  شكاي 
أن  جيب  سوريا  يف  حل  »أي 
مير عرب جملس االمن الدولي عرب 
التنسيق  جيب  وقبلها   .. قرار 
واإلقليمي  الدولي  والتوافق 
ايران تنسق  ان  اليوم  ..ويبدو 
مع دميستورا وهناك تنسيق مع 
االهم  الدور  اليت تلعب  موسكو 

يف البحث عن سياسي«.
ال نص نهائيا لألفكار املطروحة. 
حتمل  املتواصلة  احملادثات 
تعديالت دائمة بانتظار الوصول 
اىل صيغة مقبولة قابلة للتطبيق 
وإنهاء دوامة احلرب يف سوريا.

املبادرة اإليرانية على طاولة البحث 
بني األسد وعبداللهيان
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طوني  الوزراء  رئيس  اعلن 
»يقوم  هوكي  جو  ان  ابوت 
بالثقة  وحيظى  ممتاز«  بعمل 
الوزراء  رئيس  من  الكاملة 
بعد  وذلك  الوزراء،  وجملس 
وزيرين  تصريح  من  واحد  يوم 
اعالم  لوسائل  احلكومة  يف 
املناقشات  بأن  فريفاكس 
جارية حول ما إذا كان سيحصل 
حترك ضد وزير اخلزانة يف حال 
كانت نتيجة االنتخابات الفرعية 
يف مقعد Canning سيئة حلكومة 

االئتالف.
وقد أصر السيد ابوت على ان 
أثار معه مستقبل وزير  احد  ال 
اخلزانة الذي يتعرض النتقادات 

نارية.
ابوت  السيد  وجاءت تصرحيات 
يف وقت شن سناتور نيو ساوث 
الذي   ،Sinodinos آرثر  ويلز 
حيظى باحرتام كبري يف صفوف 
حزب االحرار، هجوما على زمالئه 
متهما  السابقني  الوزراء  من 
السيد  ضد  بالتسريب  اياهم 
هوكي، داعيا السيد ابوت اىل 
إدانته يف  اقالة كل من تثبت 

زعزعة استقرار احلكومة.
بالنسبة  ابوت  السيد  وقال 
لتسليم وزير اخلدمات االجتماعية 
سكوت موريسون حقيبة اخلزانة 
أي  هلا  ليس  مسألة  »هذه 
اإلطالق،  على  تقريبا  حساب 
ووزير  ذلك.  معي  أحد  ُيِثر  مل 
اخلزانة يقوم بعمل ممتاز، لديه 

ابوت: وزير اخلزانة جو هوكي حيظى بـ »ثقيت الكاملة«

الكاملة ولديه ثقة كاملة  ثقيت 
من جملس الوزراء«.

على  ردا  ابوت،  السيد  وقال 
القالة  الدعوة  حول  سؤال 
املسربني اليت نادى بها عضو 
 Sinodinos جملس الشيوخ ارثر
يوم  كل  تركز  احلكومة  »هذه 
والنمو.  العمل  فرص  على 
به  القيام  ميكننا  شيء  أفضل 
هو  اآلن  والنمو  العمل  لفرص 
احلرة  التجارة  اتفاقية  جعل 
متر يف  واسرتاليا  الصني  بني 

الربملان«.
بدوره صرح وزير اخلزانة للظل 
كريس بوين قائال أن »التخلص 
من وزير اخلزانة، حتى لو كان 
ضربة  سيكون  السوء،  بهذا 
رجال  وثقة  املستهلك  لثقة 

األعمال«.

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

Bank of Sydney is pleased 
to announce that its Kings-
ford Branch team won the 
2015 Randwick City Busi-
ness Excellence Award in 
the Professional Services 
category.
The Gala Dinner and Awards 
Ceremony took place at 
the South Sydney Juniors 
Leagues Club on Wednes-
day 26th August.
The Bank Manager Sue 
Couzios and her team were 
delighted to accept the 
award. 
Sue said “it is all about mak-
ing banking easier - meeting 
our customers’ needs and 
offering true relationship 
banking where every cus-
tomer is looked after per-

sonally by our experienced 
staff.” 
Ms Julie Elliott –CEO of 
Bank of Sydney said: “we 
are very proud of our Kings-
ford Branch team, Bank of 
Sydney’s vision is to be Aus-
tralia’s only true relationship 
Bank. This means we really 
understand the importance 
of relationships not just be-
tween our customers and us 
but also in personal busi-
nesses, families and com-
munities. This award is the 
outcome of the strong and 
trustworthy relationships 
that our team established 
with the local community of 
Randwick though our Kings-
ford Branch since it was first 
opened in 2005”  

2015 Randwick City Business Ex-
cellence Awards

وزراء  »لدينا  يقول  وتابع 
خزانتهم.  وزير  ضد  يسربون 
 )Sinodinos( سيناتور  لدينا 
زمالءه  فيه  يهاجم  بيانا  يصدر 
جدا  واضح  هو  ما  اخلاصني. 
هو أن هذه  احلكومة تركز على 

نفسها«.
ويف الوقت نفسه، جرى تسرب 
فريفاكس  اإلعالم  وسائل  إىل 
يوم  النقاش  نقاط  حول 
إىل  إرساهلا  مت  اليت  االثنني، 
أنه  وكشف  الوزارية،  املكاتب 
أية  الوزراء  من  اي  يعرض  مل 
تعليمات حول كيفية الرد على 

األسئلة حول وزير اخلزانة.
فحول االنتخاب الفرعي يف مقعد 
كانينغ )Canning(، الذي يعتقد 
الوزراء انه قد يؤدي التحول يف 
مقاعد الوزراء االمامية ملصلحة 

موريسون إذا كان التأرجح أكرب 
نقاط  فان  املائة،  يف   6 من 
الطابع  على  ستشدد  النقاس 

احمللي للمنافسة.
Canning الناخبني يف وذكر أن 

خيتاروا  أن  منهم  سُيطلب 
شخصا يسري على خطى الراحل 
ومتثيل  راندال  دون  النائب 

مصاحلهم يف كانبريا.
وذكر ايضا »انها )االنتخابات(

لديه  شخص  اختيار  حول  هي 
اخلربة واملساحمة والقدرة على 
القيادة وتكريس الوقت واجلهد 
لالستماع إىل السكان احملليني 

وتقديم ما حيتاجون إليه«
وتسرب ان مرشح االحرار أندرو 
هاسيت خدم بلده ولديه اخلربة 
لسكان  يقدمهما  والتدريب 

».Canning

وزير الخزانة السيد هوكيرئيس الوزراء السيد ابوت

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
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لتصويت  العمال  حزب  يستعد 
رئيس  ضد  جديد  برملاني 
للتحقيق  امللكية  املفوضية 
القاضي  النقابي  الفساد  يف 
يف  وذلك  هايدن  دايسون 
أعقاب قراره بالبقاء يف منصبه، 
نتائج  ان  العمال(  مدعيا )حزب 
عليها  سيكون  املفوضية  عمل 
»ختم شعار حزب االحرار« ما مل 

يتم استبداله.
من  اليت  اخلطوة،  هذه  وتأتي 
املرجح أن حتصل على دعم كاٍف 
واملستقلني،  اخلضر  حزب  من 
العليا  احملكمة  قاضي  قرار  اثر 
الرافض  االثنني  يوم  السابق 
وافق  أن  بعد  »التحيز«  ملزاعم 
يف  كلمة  القاء  على  مرة  ألول 
حلزب  التربعات  جلمع  حفل 
شهر  يف  سيدني  يف  االحرار  
آب املاضي ليعود وينسحب يف 

وقت الحق.
أن  هايدن  السيد  والحظ 
دون  كانت  ضده  االدعاءات 
أساس، معلنا أن ما توصل اليه 
والذي  به  قام  الذي  التحقيق 
كشف عن فساد يزيد على 60 
جلسات  سُتعاود  دوالر  مليون 

التحقيق فيه.
علم  على  يكن  مل  انه  وقال 
برعاية حزب االحرار هلذا احلدث، 
جلمع  كان  أنه  يعرف  مل  وانه 
أنها  من  الرغم  على  التربعات، 
مجيع  يف  بارز  بشكل  وصفت 
من  الالحقة  الصفحات  أحناء 
املطبوع.  اإللكرتوني  الربيد 
بانه  االحتاد  ادعاء  ووصف 
]مجع  قرأ  قد  كان  )هايدن( 

التربعات[ بانه »خيالي«.
واضاف »يف الواقع، إنه تشهري 
غري  بأنين  احملاماة  مهنة  وسط 
استقبال  أو  إرسال  على  قادر 
اإللكرتوني.  الربيد  رسائل 
النتيجة هي أنين مل اقرأ رسائل 
أن  بعد  إال  اإللكرتوني  الربيد 

متت طباعتها لي«.
عرب  التحملق  يقول«بعد  وتابع 
الربيد اإللكرتوني على الصفحة 
وتاريخ  وقت  ومالحظة  االوىل 
وانين  العشاء  حفل  ومكان 
املنظمني،  على  ضيفا  سأكون 
الضروري  من  هناك  يعد  مل 
املرفقات  قراءة  لي  بالنسبة 
اولئك  دفع  كيفية  تشرح  اليت 

الذين كانوا سيدفعون«.
ويف حني ان النقابات مل تقرر 
يف  ستدعي  كانت  إذا  ما  بعد 
قاضي  ضد  الفيدرالية  احملكمة 
بدعوى  السابق  العليا  احملكمة 
يف  لالستمرار  الئق  غري  أنه 
منصبه، فان وزير االدعاء العام 
يف الظل مارك دريفوس، لّوح 

بهجوم جديد عرب الربملان.
»حنن  دريفوس  السيد  وقال 
يف  قدما  سنمضي  بالتأكيد 
االثنني  يوم  الشيوخ  جملس 
املقبل )بعد غد(، عندما يستأنف 
إىل  التماسا  سنقدم  جلساته، 
دايسون  لتنحية  العام  احلاكم 

هايدن من هذا املنصب«.
ابوت  »طوني  قائال  واوضح 
اقالة  على  العمل  يف  فشل 
املفوضية  من  هايدن  دايسون 
امللكية اليت أنشأها. االمر يعود 

اآلن  للربملان ليتصرف«.
ففي حكم من 67 صفحة، شرح 
فيه األسباب اليت دفعته لرفض 
االمتناع،  اجل  االحتاد من  طلب 
خماطبة  ان  هايدن  السيد  قال 
كانت  بارويك  غارفيلد  السري 
الطبيعة،  يف  قانونيا«  »حدثا 
التطبيقات«  رأيي  »يف  معلنا 

إلمتناعه »جيب أن ُتستبعد«.
أن  يدعي  العمال  حزب  ولكن 
ومنطقية  واقعية  أخطاء  هناك 
يف احلكم، مبا يف ذلك مالحظة 
النقابات  بأن  هايدن  السيد 
خالل  من  »مغالطة«  لـ  رّوجت 
تأكيدها على أن الدعوة هي إىل 
حدث حزب االحرار،  الذي كان 
متيزت  باإلجياب،  عليه  رد  قد 
التربعات  باعتباره جلمع  بوضوح 

حلزب االحرار.
قد  الواقع  يف  النشرة  وكانت 
العائدات من  »ان مجيع  ذكرت 
للحمالت  ستعود  احلدث  هذا 

النقابات ترمي بثقلها ضد هايدن وحزب العمال حيول 
اهلجوم عليه اىل لربملان

االنتخابية يف الوالية«.
بيل  املعارضة  زعيم  وقال 
تقوله  شيء  »كل  شورتن 
يكون  قد  امللكية  املفوضية  
حزب  شعار  ختم  ايضا  عليه 

االحرار«.
ووصف املدعي العام الفيدرالي 
جورج براندس املنطق يف قرار 
يف  »برع  بأنه  هايدن  السيد 

تفسريه«.
اآلن  النقابات  تتشاور  وسوف 
لتقرر  هلا  التابعة  الشركات  مع 
حتاول  سوف  كانت  إذا  ما 
هايدن  السيد  قرار  يف  الطعن 

يف احملكمة الفيدرالية.
النقابات دايف  ولكن سكرتري  
حتى  يعرف  ال  انه  قال  أوليفر 
اخلطوة  عليه  ستكون  ما  اآلن 
تنتظر  أن  املرجح  من  املقبلة. 
النقابات نتائج التصويت داخل 
السيد  إلقالة  الشيوخ  جملس 

هايدن.

املفوض القاضي هايدن يرفض االستقالة من رئاسة املفوضية

اجلنسي  التمييز  مفوضة  حذرت 
واليتها  املنتهية  الفيدرالية 
ان  من  برودريك  إليزابيث 
الفجوة يف األجور بني اجلنسني 
ستستمر  يف االتساع إذا مت مترير 
اخلاصة  احلكومية   التغيريات 
من  املدفوعة  الوالدية  باإلجازة 

قبل جملس الشيوخ. 
وطالبت السيدة برودريك أيضا 
اعينهن  نصب  بوضع  النساء 
هدف الدخول اىل الربملان قائلة 
»من الواضح أنهن لسنا ممثالت 

متثيال صحيحا«.
يف  برودريك  السيدة  وقالت 
يوم  الوطين  الصحافة  نادي 
املزيد  تريد  كنت  »إذا  االربعاء 
لديك  الربملان  يف  النساء  من 
خاصة  تدابري  أمسيه  ما  وضع 

مؤقتة«.
واضافت تقول »بدون هدف لن 

يتم احراز تقدم.«
برودريك  السيدة  أنهت  وقد 
كرئيسة  سنوات  مثاني  مدة 
يوم  اجلنسي  التمييز  ملفوضية 
أمس اجلمعة. ومل تعلن احلكومة 
هذا  يف  ستخلفها  عمن  بعد 

املنصب.
التماسا  قدمت  إنها  وقالت 
الشيوخ لعدم مترير  إىل جملس 
ملخطط  احلكومية  التغيريات 
اإلجازة الوالدية املدفوعة األجر، 
وهو نفس املخطط الذي كانت 
بداية  يف  لواءه   محلت  قد 

واليتها كمفوضة.
التعديالت  ان  عن  ووكشفن 
لتوفري  ُصممت  قد  احلكومية 
يف  دوالر  مليار  من  يقرب  ما 

املوازنة.
وقالت السيدة برودريك »أعتقد 
الدعم  لتقليص  حترك  أي  أن 
اجلديد  املولود  استقبال  لدى 
قدرة  من  احلد  أو  العائلة،  يف 
العمل  حيز  دخول  على  املرأة 
بعض  تعزيز  سيعين  املدفوع، 
الفجوات بني اجلنسني املوجودة 

حاليا لغري مصلحة املرأة«.
وتابعت تقول ان »وجود خمطط 
املدفوعة  الوالدية  لإلجازة  قوي 
أمر أساسي للغاية للنساء إلحراز 

تقدم يف بالدنا«.
أنها  برودريك  السيدة  وقالت 
تود أن ترى خليفتها تشدد على 

برودريك: االجازة الوالدية املدفوعة حيوية لتحقيق املساواة بني اجلنسني
ان تأخذ املرأة حقها من االجازة 
احلمل  بسبب  املدفوعة  الوالدية 
بشأن  العمل  مواصلة  وكذلك 

العنف األسري.
األسري  »العنف  ان  ورأت 
وأطفاهلن  النساء  ضد  والعنف 
حقوق  انتهاكات  أخطر  هما.... 
يف  هنا  حتدث  اليت  اإلنسان 
القيت  وإذا  اليوم،  أسرتاليا 
االرقام  على  نظرة  جمرد 
والبيانات، فاحلقيقة أن امرأتني 
على  العام  هذا  اسبوعيا  قتلتا 
معرفة  على  هن  رجال  أيدي 
شركاؤهن  األرجح  وعلى  بهم، 
أبعد من جمرد  احلميمون، وهذا 

اعتقاد«.

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

املفوضة اليزابيت رودريك

أن  برودريك  السيدة  وقالت 
النهاية  وشك  على  واليتها 
كمفوضة وهي متفائلة بالنسبة 
ولكنها  حدثت  اليت  للتغيريات 
الذي  امللح  العمل  مدى  تدرك 
جيب القيام به بشأن املساواة 

بني اجلنسني.
بني  »املساواة  ان  ورأت 
بني  معركة  ليست  اجلنسني 
أجل  من  معركة  انها  اجلنسني، 
ان  جيب  معركة  املساواة، 
جنبا  والنساء  الرجال  خيوضها 

إىل جنب«
»ان  برودريك  السيدة  وقالت 
متكني  حول  هو  املرأة  متكني 

اإلنسانية«.

شركة  عمال  متثل  نقابة  حثت 
جو  اخلزانة  وزير   BlueScope
ضمانات  الستخدام  هوكي 
الطوارئ حلماية صناعة الصلب 

يف أسرتاليا.
قد   BlueScope شركة  وكانت 
اىل  املاضي،  األسبوع  احملت، 
من  عمل  فرصة   500 اقتطاع 
قوامها  البالغ  العاملة  القوى 
يف   ،Kembla ميناء  يف   5000
سعي   من  كجزء  وولونغونغ، 
شركة الصلب ادخار 200 مليون 

دوالر.
 600 من  أكثر  اجتمع  وقد 
شركة  إدارة  مع  العمال  من 
من  االربعاء  يوم   BlueScope
االسبوع احلالي مع وساطة بني 
من  بدءا  والنقابات  الشركة 

األسبوع املقبل.
وقد ارسل سكرتري جملس العمل 
 South( اجلنوبي  الساحل  يف 
 Rorris روريس  آرثر   )Coast
رسالة إىل السيد هوكي يطلب  
فيها من احلكومة استخدام »كل 

سالح متاح يف ترسانتها«.
»اننا  روريس  السيد  وقال 
حاالت  ضمانات  لفرض  ندعوك 
التعريفات  طريق  عن  الطوارئ 
الواردات  على  اجلمركية 
املستهدفة املؤقتة على منتجات 
الفور،  على  احملددة  الصلب 
للحد من استرياد تفريغ منتجات 
بتكلفة  أسرتاليا  يف  الصلب 

متدنية«.
الوظائف  اخلسائر يف  إن  وقال 
الضمانات  ولكن  منها  مفر  ال 
ميكن أن تنقذ هذه الصناعة يف 

أسرتاليا.

»من  روريس  السيد  وقال 
وأسرهم  عمالنا  أن  الواضح 
سوف  ككل  ايلالوارا  وجمتمع 
يتحملون الكثري من األمل لفقدان 
خفض  عن  تنتج  اليت  الوظائف 
 BlueScope التكاليف يف شركة 

للصلب«.
تتحرك  مل  »إذا  قائال  وأوضح 
بالفعل،  فعلت،  كما   اآلن 
احلكومات يف مجيع أحناء العامل، 
البلد  ستكون  أسرتاليا  فان 
تسلم  اليت  العامل  يف  الوحيد 
وسوقها  لديها  الصلب  صناعة 
اإلغراق غري املشروع دون  إىل 

أن تطلق رصاصة واحدة.«
وقال واين فيليبس، من احتاد 
طلقة  »لدينا  األسرتالي  العمال 
واحدة يف حماولة إلعادة هيكلة 
الشركة ... وأنا أعلم أننا ميكن 
قد  هذا  ولكن  ذلك  نفعل  أن 

يرتك طعما مرا يف الفم«.

االحتاد يدعو  وزير اخلزانة اىل الدفاع عن صناعة الصلب

عمال الصلب التقوا مع إدارة شركة BlueScope ملناقشة خطط اقتطاع 
AAP :املصدر .Kembla 500 وظيفة يف ميناء

املعارضة يف  زعيم  دعا  بدوره 
فولي  لوك  ويلز  ساوث  نيو 
عمليات  لدعم  بريد  حكومة 
ميناء Kembla عن طريق خفض 

العوائد مثل ضريبة الرواتب.
وقال »حنن قلقون للغاية بشأن 
 BlueScope شركة  مستقبل 

للصلب« .
وضعنا   »لقد  يقول  واضاف 
على  اخليارات  من  جمموعة 
ختفيض   ذلك  يف  مبا  الطاولة 
حلكومة  والرسوم  الضرائب 
الوالية على الشركة، على األقل 

يف املدى القصري«.

اعلن وزير اهلجرة االسرتالي 
على  ان  داتون  بيرت 
يف  العاملني  االسرتاليني 
احرتام  غيين  نيو  بابوا 
القوانني املعمول به يف تلك 

الدولة
السيد  تصريح  ويأتي 
عدة  اعقاب  يف  داتون 
خطرة  سري  اصطدام  حوادث 
سببها  مانوس  جزيرة  يف 
الكحول،  تأثري  حتت  القيادة 
بهذه  املتورطني  ضمن  ومن 
اسرتاليان  حارسان  احلوادث 
الالجئني  اعتقال  مركز  يف 

غري الشرعيني هناك.
وقد مت نقلهما اىل كوينزالند 
اصطدمت  ان  بعد  للمعاجلة 

سيارتهما بأحد اجلسور.
وقال وزير اهلجرة للصحافيني 
بابوا  قوانني  ان  بريزبن  يف 
كل  على  تطبق  غيين  نيو 
املواطنني واملوجودين هناك 
موضحا ان شرطة تلك الدولة 

حتقق يف احلادث.

وزير اهلجرة يقول ان 
على االسرتاليني احرتام 
قوانني بابوا نيو غيين

الوزير بيرت داتون

ينعقد اجتماع وزراء مالية الدول 
يومي  ف  العشرين  الصناعية 
اجلمعة والسبت )امس واليوم( 
مضطربة  مالية  أسواق  وسط 
االقتصادية  التوقعات  بشأن 
االقتصاد  تباطؤ  مع  العاملية 
وشيكة  زيادة  ورمبا  الصيين، 
جانب  من  الفائدة  أسعار  على 
الفيدرالي  االحتياطي  جملس 

االمريكي.
انقرة حيث  االجتماع يف  ويعقد 

هوكي يتوجه اىل انقرة للمشاركة فياجتماع وزراء 
مالية جمموعة العشرين )G20( يف تركيا

ترأس تركيا قمة جمموعة الـ20 
لعام 2015.

هوكي  جو  اخلزانة  وزير  وتوجه 
اىل تركيا يوم االربعاء للمشاركة 

يف االجتماع.
يف  نظراءه  سيحث  انه  وقال 
بوعد  التمسك  على  اجملموعة 
رفع معدل منو االقتصاد العاملي 
إضافية  املئة  اثنني يف  بنسبة 
األربع  السنوات  مدى  على 

املقبلة.
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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

من بعيد، هي جمرد سريك حيتشد فيه املهرجون 
ون البالونات،  واأللعاب البهلوانية وأطفال يطريرّ
منقطعة  ثورة  بأنها  التلفزيونات  توحي  فيما 
النظري ضد الطبقة السياسية. وهو ما تسهم فيه 
األحزاب بقوة وتشجعه لتنفري مجاهريها وإعادتهم 
إىل بيوت الطاعة. أما عن قرب، فاملشهد خمتلف 

بالكامل.
أكثر ما يعيبه املعارضون للتظاهرات عليها، هو 
النفايات،  ما فيها. فبعيدًا عن ملف  أبرز وأهم 
ومشكلته  اخلاصة  أوجاعه  مواطن  كل  حيمل 
يريد  من  هناك  الساحة.  إىل  وحيضر  األساسية 
من  وهناك  أبنائه،  تعليم  ليكمل  سيارته  بيع 
على  للحصول  الصحة  وزارة  عناية  إىل  حيتاج 
عالج كيميائي، وهناك من يريد قانون انتخابات 
عاداًل، وهناك من يريد حاًل النتزاع منرة التاكسي 
سكنية،  شقة  شراء  عن  يعجز  من  وهناك  منه، 
وهناك  املصرفية،  القروض  أتعبته  من  وهناك 
كأم  أو  كمستأجر  أو  كمثليرّ  حقوقه  يريد  من 
أو  ألبنائها  جنسيتها  منح  عليها  ممنوع  لبنانية 

كمياوم وغريهم.
لكل من هؤالء موقفه السياسي وخياره احلاسم. 
مل تنفع عشر سنوات من احلمالت املتبادلة يف 
تغيري آراء اللبنانيني، ولن ينفع هتاف اآلن أو 
صورة. لكن حب سعد احلريري وعشق املقاومة 
واجلنرال واألستاذ والبيك وغريهم ال حيول دون 
مطالبتهم بالكهرباء واملياه وفرز النفايات وتوفري 
سون لديهم  فرص عمل وغريها. مثة ناشطون مسيرّ
اإلعالم  وسائل  بعض  اهم  وتتبنرّ خاصة  أجندات 
يصررّون على مساواة مجيع األفرقاء السياسيني 
بالفساد كادوا يفشلون التحرك بولدناتهم، إال 
أن عصب املشاركني أو مربر نزوهلم إىل الشارع 
السياسيني  جلميع  القول  يف  رغبتهم  يكن  مل 
ورغبتهم  املعيشي  الضغط  بل  فاسدون،  إنهم 
ملا  خالفًا  حيتملون.  عادوا  ما  إنهم  القول  يف 
حتاول بعض وسائل اإلعالم تشييعه، كان هناك 
يف التظاهرة من يؤيدون ميشال عون ونبيه بري 
لكن  وحيرتمونهم،  وحيبونهم  احلريري،  وسعد 
هذا كله ال حيول دون مطالبتهم حبقوقهم. هذه 
كانت أولوية املشاركني، ومن كان هناك الحظ 
يتجاوز  ال  السياسيني  من محلوا صور  عدد  أن 
عدد من رفعوا صور كيم جونغ أون، مع العلم 
بأن احلركات املناهضة للطبقة السياسية جمتمعة 
اختذت منذ أيام »11 آذار« وباخرة مرعي أبو مرعي 
أشكااًل خمتلفة مل تنجح مجيعها يف استقطاب أحد. 
انتهى التحرك السابق إلسقاط النظام الطائفي 
إسقاط  باجتاه  حتويله  املنظمني  أحد  قرر  حني 
الزعماء السياسيني، وسيسقط حترك اليوم يف 
حال تواصلت املساعي التلفزيونية لتحويله من 
حترك مطليبرّ إىل انتفاضة حزبيني ضد أحزابهم. 
املطالب  كان  املاضي  السبت  فارق  صنع  من 
االجتماعية اليت علت فوق املناكفات السياسية 
واالفرتاضية  التلفزيونية  احملاوالت  كل  رغم 
السياسيني ومتزيق  حلثرّ املتظاهرين على شتم 
بطاقاتهم احلزبية وإعالن انسحابهم من أحزابهم. 
باسيل  فجربان  ل  اجلميرّ سامي  ُينتخب  عمليًا، 
اعرتاض  خيرج  أن  دون  من  حلزبيهما  رئيسني 
لقيادة  والتجديد  التمديد  يسري  فيما  جدي، 
حركة أمل واحلزب التقدمي االشرتاكي من دون 
صدور أي اعرتاض، فيما يوحي بعض املنظمني 
ممن حتبهم وسائل األعالم أكثر من غريهم بأننا 
قادة  ضد  عارمة  حزبية  ثورة  من  قوسني  قاب 

األحزاب.
جمموعة  إىل  املاضي  السبت  الساحة  حتولت 
قصص يرويها أصحابها بتأثر مرة تلو األخرى، 
الرواية  اعتاد  من  طبعًا  يستغربه  مشهد  يف 
الواحدة واهلتاف  التظاهرة والثياب  الواحدة يف 
طبعًا:  خمتلفة  الصورة  الواحد.  واملطلب  الواحد 
أن تكون مرييام كلينك جنمة التظاهرة أفضل من 
أن تكون ماجدة الرومي اليت تتحسر يف مقابالتها 
على أيام التسوق يف باريس مع آل احلريري. أن 
يكون التحرك بال قادة أفضل من أن يكون وليد 
جنبالط وفؤاد السنيورة قائَديه. أما السؤال عن 
»املشروع الكامل« فيوحي بأن لدى أحزاب السلطة 
مشروعًا. كذلك فإن السؤال عن خارطة الطريق 

»مطلبية مطلبية، ال سياسية وال كيدية«
غسان سعود

تظاهرة السبت كانت أشبه بوالدة اتحاد الشغل التونسي وغريه 
من التجمعات العمالية يف إسبانيا واليونان )مروان طحطح(

غنى  الثالثاء، 
تلفزيون السلطة 
 : لفلسطينية ا
ليمون  »ازرع 
تفاح...  ازرع 
ثورتنا  حننا 
 . . . سلمية
متنا  و مقا
من  الشرعية 
سالح«.  دون 
مقاومي  لكن 
جنني،  خميم 
اليوم  فجر  يف 
واجهوا  نفسه، 
بالرصاص قوات 
اليت  العدو، 
املخيم  اقتحمت 
العتقال القيادي 
السعدي،  بسام 
خائبة  فعادت 

جنني: خزان املقاومة املسلحة مل ينضب

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

يسريون  السائلني  بأن  يوحي  املطالب  لتحقيق 
منذ عشر سنوات وفق خارطة طريق. وبعيدًا عن 
خلفيات املنظمني والداعني وأهدافهم، قامت من 
بني األموات  جمموعة موظفني يف مطار بريوت، 
أو ستة، محلوا مصائبهم وأتوا. قام من  مخسة 
سائقي  من  كبرية  جمموعة  أمس  األموات  بني 
ممثليهم  من  يأسهم  محلوا  العمومية  السيارات 

املفرتضني وأتوا.
يتبنيرّ فجأة أن مثة آالف الشبان الذين يعتاشون 
من وظيفة »فالي باركنغ« أو »وايرتز« وهم ال 
ينالون أجرًا ثابتًا أو ضمانًا أو أيرّ حقوق وظيفية، 
الـ«فاليه«  شركات  ألصحاب  يدفعون  بل 
إكرامية  من  باالنتفاع  هلم  ليسمحوا  واملطاعم 
الزبائن. تكتشف فجأة حجم املصائب اليت ميكن 
بها حمضر سرعة بسيط يف ظل فوضى  أن يسبرّ
العكاريني  الناقمني  عدد  تكتشف  املؤسسات. 
خلقهم.  يفشرّ  أو شخصًا  حزبًا  ال جيدون  الذين 
وتكررّ السبحة؛ فالصناعي الذي أقفلت الفوضى 
االقتصادية مصنعه هنا، وبعض املزارعني الذين 
يريدون تصريف إنتاجهم أتوا علرّ صوتهم يصل، 
ومن مينعه املخفر من أن يبين منزاًل فيما يسمح 

جلاره رغم تشابه ظروفهما.
عمل  فرص  جيدون  ال  ممن  حشد  الساحة  ويف 
املستحقات  لدفع  وظائفهم  أجور  تكفيهم  ال  أو 
ال يشعرون  الكثرية، كذلك حضر كثريون ممن 
بانقطاع الكهرباء لكنهم يريدون »مرتو« وحقوقًا 
وحل  السفر  بطاقات  سعر  وخفض  حليواناتهم 
أزمة زمحة السري وغريها. وكان يف هذا احلشد 
الشعيب أعضاء جمالس بلدية يبحثون عمن يقودهم 
أخريًا إىل تغيري جوهري يف طريقة عملهم، إضافة 
إىل ناشطني يف مجعيات اعتادوا اخلمول املكتيب 
هي  وها  االجتماعي.  البؤس  مع  خبفة  والتعامل 
السيارة اجملهزة مبكربات الصوت جتتاح املتظاهرين 
باهلتاف ضد سوليدير اليت حتتل وسط بريوت، 
تتبعها سيارة أخرى تهتف بأصوات عكارية ضد 
نقابي  ويليهما  نفايات،  مكب  إىل  عكار  حتويل 
بريوتي يهتف مبكرب صوت عتيق »مطلبية مطلبية، 
ال سياسية وال كيدية«، فيما ترتاح سيارة برجا 
اهلاتفة أبدًا ضد الرئيس سعد احلريري والنائب 

وليد جنبالط على جانب الطريق.
هذا كله ال يوحي بأن حكومة ستسقط غدًا أو أن 
تغيريًا هائاًل ستشهده صناديق االقرتاع يف حال 
السياسيني سيهرولون  أن  أو  فتحت على عجل 
اللجوء؛  دول  إحدى  صوب  اخلاصة  بطائراتهم 
تظاهرة السبت كانت أشبه بوالدة احتاد الشغل 
اليت  العمالية  التجمعات  من  وغريه  التونسي 
واليونان  إسبانيا  يف  أعوام  بضعة  قبل  نشأت 
اليت تواصل املطالبة حبقوق املواطنني مبعزل عن 

األجندات السياسية ملختلف األفرقاء.
والرهان الرئيسي بعد السبت يكمن يف ارتفاع 
األحزاب  داخل  فأكثر  أكثر  اجلريئة  األصوات 
الزعماء عن نتائج ما يفعلونه  السياسية لسؤال 
اخليارات  عن  أنفسهم  وسؤال  وهناك،  هنا 
املتوافرة أمامهم يف حال كان الزعماء »ما طالع 
انتصارات  حتقيق  بأن  العلم  مع  بإيدهم شي«، 
سياسية أمر وارد رغم صعوبته، أما حتقيق أي 
فريق سياسي انتصارًا اقتصاديًا أو إجنازًا فهو 

أمر مستحيل.

املقاومة  رجال  أن  لنا  »تبني  للزميلة »األخبار«: 
حي  اقتحمت  خاصة  كوماندوس  لوحدة  تصدوا 
اهلدف واستهدفت منزل جمدي أبو اهليجا )محاس( 
الذي كانت تظن قوات االحتالل أن الشيخ موجود 

فيه«.
قادة  أحد  فهو  عامًا(،   38( اهليجا  أبو  أما جمدي 
وجنله  شقيقه  مع  أمس  اعتقل  وقد  »محاس«، 
هو  الذي  منزله  القوات  هدمت  بعدما  ووالدته 
قيد اإلنشاء. وهذا الرجل تعرض لالعتقال مخس 
مرات، مجيعها كانت إدارية مبجموع مخس سنوات، 
وهو أيضًا ينتمي إىل عائلة مقاومة قدمت شهداء؛ 
آخرهم محزة جنل القيادي يف »محاس« مجال أبو 

اهليجا، الذي ميضي حكمًا بالسجن املؤبد.
حاليًا، ختضع عائلة الشيخ بسام ملراقبة مستمرة 
من قوات العدو وعمالئها. يؤكد عز أنهم يدركون 
ذلك، ويشدد على أنهم »منذ عامني ال يتواصلون 
مع الشيخ... خرجنا إىل مكان العملية فور انتهائها 
لالطمئنان، وقال لنا مواطنون إن قوات االحتالل 
بسام  الشيخ  أن  ظنًا  اهليجا،  أبو  منزل  تعمدت 

فيه«.
وباإلضافة إىل تدمري املنزل، فقد أصيب مخسة 
جيب  دهسه  فتى  أن  كما  باالختناق.  شبان 
عسكري. ويبدو أن هذه العملية العسكرية محلت 
عربية  إعالم  وسائل  ترمجتها  إلسرائيل  رسائل 

قالت إن إخفاقًا أمنيًا أحبط العملية.
االلتحام قويًا بني  »كان  السعدي:  ويواصل عز 
االحتالل...  وقوات  واملواطنني،  املقاومة  رجال 
رد فعل املخيم كان ضد الظلم الذي نتعرض له 
من االحتالل أو السلطة، واستياؤهم من صمتها 
املتواصل إزاء جرائم االحتالل«. ويضيف: »منذ 
عامني، ال أستطيع اجللوس يف بييت براحة، ففي 
أي حلظة تقتحمه قوات االحتالل... هذا يذكرني 

باجتياحات انتفاضة األقصى 2000«.
احملاوالت  أن  إىل  يشري  أمس  جرى  ما  ولعل 
لتغييب املقاومة املسلحة يف الضفة ال ميكن أن 
تصمد. يقول القيادي يف »اجلهاد اإلسالمي« يف 
لـ »األخبار«، إن املخيم  جنني، حممود السعدي، 
املاضي  العام  املستمرة، ويف  املواجهات  اعتاد 
»كانت هناك حماولة العتقال الشيخ بسام وحدثت 

مواجهة مسلحة قوية بسبب ذلك«.
ويضيف: »ال ميكن أن يدخل جيش االحتالل خميم 
أمر  حيدث  ولن  ومل  له،  التصدي  دون  جنني 
كهذا... الزخم الذي حظيت به عملية أمس يعود 
إىل أن االقتحام كان يف وقت مبكر ومتت تغطيته 
تقاوم،  تزال  ال  الضفة  أن  يثبت  وهذا  إعالميًا، 

برغم حماوالت السلطة تغييب املقاومة«.
ويلفت حممود السعدي إىل أن املنطقة الوحيدة 
يف الضفة اليت يقتحمها جيش االحتالل باملدرعات 
على  حيافظ  »الذي  جنني  خميم  هي  واجلرافات 
يقف  املخيم  يف  واملقاومة...  البندقية  قدسية 
ابن القسام وكتائب األقصى وسرايا القدس جنبًا 
إىل جنب، لذا فإن جنني شوكة يف حلق االحتالل 

الذي ال يكف عن مراقبته ورصده«.

أحمد العبد

مواطنون يقفون على أنقاض منزل عائلة أبو الهيجا الذي هدمه العدو )آي بي ايه(

مستهدفة  دورية   40 من 
منذ  املطلوب  السعدي 
يف  تفلح  مل  عامني، 
بل  امليدانية،  توقعاتها 
خرجت حاملة معها جنديني 
حمروقًا  وجيبًا  مصابني 

لم تفلح قوات العدو 
يف اعتقال السعدي 
فانتقمت من منزل 

أبو الهيجا
وخيبة أمل محلتها العناوين الرئيسية يف املواقع 

والصحف العربية.
وبسام السعدي )55 عامًا( تطارده قوات العدو 
منذ اإلفراج عنه من سجونها عام 2013، وهو الذي 
قضى 12 عامًا يف السجون على مدد خمتلفة، منها 
مثاني سنوات متواصلة. كما قدم جناله التوأم عبد 
شهداء  شقيقه  وابن  ووالدته  وإبراهيم  السالم 
إىل جانب 15 فردًا من العائلة. وقد تعرض منزله 
للهدم عام 2002، كما تعرضت زوجته لالعتقال 
وأفرج عنها قبل عام، وكذلك أبناؤه صهيب وعز 
وحييى، الذين أفرج عنهم مجيعًا باستثناء األخري.

تفاصيله  إخفاء  العدو  حاول  العسكري  اإلخفاق 
مبقص الرقيب العسكري، لكنه حتى الصباح مل 
إخفاء ما فعله أمس، على يد من كانوا  يستطع 
كان  كذلك   .2002 معركة  وقعت  حينما  أطفااًل 
الفصائل  ورجال  يِقظة،  كانت  البنادق  أن  الفتًا 

مستعدون لالشتباك.
يف اللحظات األوىل، تفجر غضب املواطنني بعدما 
ومخسة  السعدي  استشهاد  مسمعهم  إىل  توارد 
مواطنني، فخرجوا إىل الشوارع شاهرين احلجارة. 
بسام،  الشيخ  جنل  وهو  السعدي،  عز  يقول 

حمملة جبرحيني وجيب حمروق.
أثبت مقاومو خميم جنني، الذي يعترب أيقونة  جنني | 
احملتلة،  الضفة  والصمود يف  املسلحة  املقاومة 
التقدير جبدارة.  أن املخيم ال يزال يستحق هذا 
صحيح أن األنباء األولية طوال الفجر أخطأت يف 
لكن  شهداء،  وجود  بشأن  أو  املصابني  أعداد 
الفجر كشف عن مواجهة كبرية خاضها مقاومون 
ضد  و«محاس«  اإلسالمي«  »اجلهاد  حركيت  من 

قوات العدو اإلسرائيلي.
من  عادت   2002 معركة  وحكايات  ليالي  كأنرّ 
الذاكرة إىل الواقع أمس، فقد كان املخيم الواقع 
مل  جديدة  مواجهة  مع  موعد  على  الضفة  مشال 
خيمت  اليت  السنوات  منذ  الضفة  مدن  تشهدها 
أمر  كلغة  األمين  والتنسيق  املفاوضات  فيها 
واقع. فاستطاع شباب املخيم مفاجأة اجلميع، مبن 
يف ذلك بعض الفلسطينيني، لقدرتهم على صد 
العدو بالرصاص واحلجارة يف آن واحد، وإحباط 
القوات  سعت  الذي  الثمني«  »الصيد  حماولة 
واملتمثل  اقتناصه،  إىل  اخلاصة  اإلسرائيلية 
الشيخ  اإلسالمي«  »اجلهاد  يف  الكبري  بالقيادي 
بسام السعدي، عماًل باألسلوب نفسه الذي جرى 
فرحان  الشيخ  من  بدءًا  ليس  املخيم،  أبناء  ضد 
الذي  اهليجا،  أبو  محزة  إىل  وصواًل  السعدي 

استشهد قبل حنو عام.
بأكثر  اهلدف  حي  اقتحمت  اليت  العدو،  قوات 
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درعا: صمود »أسطوري« وتبّدل يف املزاج الشعيب
تكسرت »عاصفة اجلنوب« على أسوار 
واجهها  هجومات  مخسة  بعد  درعا، 
والصرب.  بالثبات  واألهالي  اجليش 
األحياء  يف  جالت  »األخبار«  الزميلة 
شرارة  منها  انطلقت  اليت  السكنية 
شبه  وحياة  مقاٍه  السورية.  األحداث 
طبيعية بعد أسبوع من املعارك الدامية. 
املقارنة بني احلياة حتت سلطة الدولة 
كفيلة  املسلحني  واحلياة حتت سيطرة 

بإحداث تبّدل يف املزاج الشعيب.
القليلة  ال يأبه ديك احلجل بالسيارات 
ـــ  دمشق  أوتوسرتاد  على  املسرعة 
االسفلت  فوق  يتمخرت  فرتاه  درعا، 
السمراء.  حوران  حقول  ضفيت  بني 
على  األخرية  السنوات  احلركة يف  ة  ِقلَّ
الطريق اجلنوبية، ُتطمئن احلجل واحلمام 
الربي، بقدر ما ُتقلق العابرين من موٍت 
هو  »اهلل  لكن  بهم.  يرتّبص  مفاجئ 

احلامي«، يقول السائق.
من  أسبوع  بعد  درعا،  مدينة  الوجهة 
يف  عليها  املسلحة  اجملموعات  هجوم 
حماولة فاشلة الحتالهلا، وهي احملاولة 
اخلامسة حتت عنوان »عاصفة اجلنوب«. 
عند حاجز اجليش السوري يف بلدة خربة 
غزالة، يبدأ طريق قصري حمفوف باخلطر 
»الطريق  عرب  املدينة،  داخل  إىل  غربًا 
احلربي« احملاذي لبلدة عتمان، الواقعة 
نشر  املسلحة.  اجلماعات  سيطرة  حتت 
اجليش حواجزه هنا ورفع سواتر ترابية 
وحتصينات امسنتية على جانيب الطريق 
جتنبًا للقنص والصواريخ، لكن قذائف 

اهلاون تبقى كل اخلطر.
َمت« اجلماعات  يف األسبوع املاضي، »َحرَّ
»القاعدة«  لتنظيم  التابعة  املسّلحة 
غرفة  من  مدعومة  أخرى  حملية  وُزمر 
شوارع  »املوك«،  األردنية  العمليات 
ألف   12 من  أكثر  سكانها.  على  درعا 
قذيفة صاروخية ومدفعية ودبابة وجّرة 
غاز هطلت فوق خطوط الدفاع واألحياء 
السكنية يف »الكاشف« و«مشال اخلط« 
و«السحاري«  و«املطار«  و«السبيل« 
درعا  يف  و«القصور«  و«املنشية« 
القريبة  التالل  من  انطالقًا  احملطة، 
»درعا  وأحياء  األردنية  احلدود  من 
البلد« و«طريق السّد« وخمّيم النازحني 
الفلسطينيني اليت يسيطر عليها مسلحو 
»املوك« داخل املدينة. َفِشل التمهيد 
املدفعي وحماوالت االقتحام يف حتقيق 
طول  على  اجليش  دفاع  خبطوط  خرق 
وسادت  املسلحون،  فانكفأ  اجلبهة، 

السكينة املدينة... إىل حني.
»حوران ال تجوع«

أمام  الوسيعة  الساحة  الولد  يستغل 
على  وجيول  ليصول  احلكومي  الفرن 
دراجته اهلوائية املتواضعة، ومثله يفعل 
أوالد احلي. ابن الصف العاشر يتحاشى 
الوقوع بدراجته يف احلفر اليت أحدثتها 
بهلوانية.  حركات  عرب  اهلاون،  قذائف 
مأمون ترك »الضاحية« مع أهله مشال 
غرب املدينة القريب من بلدة اليادودة 
اليت يسيطر عليها مسلحون من »تنظيم 
ــ جبهة النصرة«  القاعدة يف بالد الشامـ 
وانتقل  التكفريية،  املثنى«  و«حركة 
إىل حي السبيل مع عائلته، ومثله فعل 
جّده الذي انتقل من خطوط التماس يف 
حي الكاشف مع املخيم إىل احلارة، ظنًا 

أنها أكثر أمنًا.
فيها  إجا  والعة،  املدرسة  »شفنا 
صاروخني«، يقول مأمون. »جنب بيتنا 
يضحك  زمطنا«،  كمان،  صواريخ  إجا 
تكرب؟«  بس  تعمل  بدك  »شو  اليافع. 
يطّوق اخلجل وجه مأمون: »خلينا ناخد 

الـ 11 عاد، وبعدين منفّكر، إذا بقينا 
يطول  بينما  الولد،  جييب  عايشني«، 
وتزداد  الفرن،  شّباك  أمام  الصف 
احلركة يف الشوارع مع انكفاء الشمس 
شّباك  على  العامل  يقّدر  الغرب.  حنو 
ربطة  ألفي  حبواىل  الفرن  إنتاج  البيع 
فرنان  ينتجه  ما  إىل  باإلضافة  يوميًا، 
لرية سورية   35 بسعر  آخران،  خاصان 
ما  يومًا  كانت  حوران  الواحدة.  للربطة 

»إهراءات روما«، ولن جتوع اآلن.
»أبو الفردين«!

مات قاسم حماميد وُجرح أوالده اخلمسة. 
الطبقة  من  هبطت  اليت  شقته  ركام 
رمادية  »فان«  سيارة  فوق  الثالثة 
»الثوار« من  أطلقها  غاز«  »جرة  بفعل 
يزال  الذي ال  الركام  املخيم، جزء من 
ميأل أزقة حارة »السل«. لقاسم ذكرى 
اجملتمعني حتت  احلي  رجال  لدى  طيبة 
الذي  الّسل«  »مستوصف  خلف  شجرة 
األهالي عن  يعتذر  احلارة امسه.  حتمل 
األوىل  املرة  أنها  ويؤكدون  الركام، 
اليت تتأخر فيها البلدية عن إزالة بقايا 
يتذكروا  أن  قبل  األزقة،  من  املعارك 
لبناني، فتتحّول اجللسة إىل  الزائر  أن 
اليت  النفايات  للنكات عن تالل  تبادل 
حتتل شوارع بريوت »اآلمنة«، وشوارع 

درعا النظيفة يف عّز احلرب.
عدد ال بأس به من أهل احلي هم يف 
األصل من سكان املخيم، فلسطينيني 
وهؤالء  اجلوالن.  نازحي  من  وسوريني 

بعض البيوت يف القرى التي تقع تحت سيطرة املسلحني ال يرتكها أهلها خوفًا من 
سرقتها )األخبار(

فراس الشويف

من  باكرًا  خرجوا 
املخيم، بعدما حتّول 
رفضهم للخروج يف 
مصدرًا  التظاهرات 
والقتل  للتهديد 
واخلطف من حمّركي 
»ربيع  التظاهرات. 

عالسويد«  وفل  املخيم  ل  َشعَّ حبيب، 
حبيب؟  ربيع  مني  الرجال.  أحد  يقول 
»بياع متر هندي كان يقعد جنب قصر 
حيّرض  وعملتو  شغلتو  كانت  احلمرا، 
الناس باملخيم«. حتى يف حارة الّسل، 
ونصف  عامني  قبل  خطرًا  الوضع  كان 
بعد،  اجليش  دخل  قد  يكن  مل  عام، 
وكان »أبو الفردين« احلاكم بأمره يف 
احلي. اضطر األهالي مرات عديدة إىل 
فوق  البناء(  )حجارة  الـ«بلوك«  جتميع 
لردع  بالعصي  والتسّلح  السطوح، 
»أبو  احلي.  استباحة  عن  »الثوار« 
َمته  الفردين« أو حممد أمحد احملاميد، َحكَّ
»الثورة« بالعباد، وهو ال يزال يف الـ 
17 من عمره. اآلن اختفى أبو الفردين، 
بعد مقتل املدني يوسف األزرق وخطف 
عدنان املتوالي، وبات اخلطر يف احلي 
من رصاص القنص اآلتي من متاريس 
قليلة،  أمتارًا  تبعد  اليت  املسلحني 

والقذائف اليت تهبط من السماء.
حديقة السبيل

حدود  ترسم  »األمربيال«  شجريات 
حديقة  يف  املربعة  البيضاء  الطاوالت 
نفضت  احلديقة  يف  املدينة  السبيل. 
عنها غبار البارود، وأصوات القهقهات 
امُلتعبة تسرق مساحة الصوت من املدافع 
الساكنة. شبان وفتيات، نساء ورجال، 
بطمأنينة  األوىل  الليل  ميضون ساعات 
يف  األراكيل  دخان  ينفثون  وسكون، 
الشيء،  بعض  باردًا  بات  الذي  اهلواء 
وتكاد ال ختلو طاولة من كاسات الشاي. 
طاولة األستاذ فواز مساملة )أبو أمحد( 
املصاحلة  جلنة  وعضو  احلديقة  مسؤول 
يف املدينة، عامرة باللقاء شبه اليومي 

أكثر من 12 
ألف قذيفة 
هطلت فوق 

خطوط الدفاع 
واألحياء السكنية

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

مع األستاذ عصام صياصنة مدير فرع 
احلبوب، واملهندس حممد مساملة مدير 
فادي  أبو  واألستاذ  املياه،  مصلحة 
يف  التنفيذي  املكتب  عضو  مساملة 

احتاد الفالحني.
بتحضري  الرجال  ينهمك  »تفّضل«، 
مل  هؤالء  خامس.  لـ«راكب«  الطاولة 
املاضي  األسبوع  يف  القذائف  متنعهم 
يتبادلون  هنا،  ليلة  كل  السهر  من 
حّر  من  ويهربون  الطويل  النهار  أخبار 
البيوت اليت تصلها الكهرباء ساعتني، 
بعد انقطاع أربع ساعات بشكل دوري. 
يفرد الرجال األربعة مساحًة للحديث عن 
مزاج املدينة وبعض الريف بعد املعركة 
األخرية. أبو أمحد مخسيين ضخم البنية 
بشاربني كثيفني، وكّفي يدين كبريتني. 
يشري مسؤول احلديقة الذي جنا من عدة 
املاضية،  السنوات  يف  قتل  حماوالت 
إىل أن »الناس ِقْرِفت من املسلحني«، 
)مع تشديد القاف باللهجة احلورانية(، 
ففي عرف املسلحني »املعتدلني« منهم 
والتكفرييني، »كل مني ساكن باملدينة 
هوي شبيح«، وعلى هذا األساس يتّم 
باملدنيني،  املليئة  األحياء  استهداف 
الدفاع  خطوط  قصف  توازي  بغزارة 
كان  اللي  »حتى  العسكرية.  واملواقع 
هلق  صار  خياره  حاسم  ومش  رمادي 
عن  الرجال  يتحّدث  لآلخر«،  الدولة  مع 
أن صمود اجليش واألهالي أحدث حالة 
احملليني،  املسلحني  لدى  اإلحباط  من 
وخلخل ما تبقى هلم من قواعد شعبية 
 100 بيموت  هجوم،  »بكل  القرى.  يف 
أو 200 شاب من أبناء القرى احمليطة، 
رح  وبقولوهلم  بالواجهة،  بيحطوهم 
يقول  بساعتني«،  املدينة  تسقط 

صياصنة.
وطيبني،  أوادم  ناس  »احلوارنة 
لكن  الطيبة،  استغلوا  واملسلحني 
مش  بس  فاهمة  صارت  هلق  الناس 
قادرة تتحرك بالقرى« يقول املهندس. 
وهؤالء الرجال هم منوذج عن »العشائر« 
ومساملة  وأبازيد  كاحلريري  الدرعاوية 
هي  اليت  وحماميد  والزعيب  واجلوابرة 
إىل  منها  الكبرية  بالعائالت  أشبه 
مناطق يف محص  تقطن  اليت  العشائر 
واجلزيرة السورية امتدادًا إىل العراق. 
درعا  أهالي  عند  شعر«  »بيوت  فال 
عربية  بيوت  بل  مجال«  »مضرب  وال 
وجتمعات زراعية متتد إىل آالف السنني، 
 2010 عام  يف  درعا  حمافظة  أوصلت 
األمية«.  من  اخلالية  »احملافظة  لتكون 
يؤّيدهم  من  املسلحون  جيد  ومثلما 
»التحريض  بسبب  العائالت،  داخل 

الديين املذهيب واالغرتاب يف اخلليج«، 
أبناء  من  بها  يتمّسك  من  الدولة  جتد 
أي  ثورة،  للناس  »قالوا  العائالت. 
ثورة هاذي اللي بتحرق احلقول وبتدمر 
ر الناس؟ وأي  املصانع واملعامل وتفقِّ
ثوار هادوله اللي بيسرقوا تعب الناس 
وبينتهكوا أعراضها؟«. يقول الرجال إن 
بعض البيوت يف القرى اليت تقع حتت 
سيطرة املسلحني ال يرتكها أهلها خوفًا 
من سرقتها، ويف حال اضطرت العائلة 
أفرادها  أحد  يبقى  اللجوء،  أو  للنزوح 
إىل  يضطر  وقد  البيت،  يف  مرابطًا 
محل السالح مع اجلماعات املسلحة كي 
يثري  »كّفار«  مصطلح  بيته!  يسرق  ال 
غضب الرجال اجملتمعني على الطاولة. 
يروح  مني  وكلهم حيددوا  اهلل  »تقول 
واحد  كل  النار...  يروح  ومني  اجلنة 
سنة  احنا  كافر،  يعين  معاهم  مش 

ونصلي ونصوم«، يقول أبو أمحد.
يف  املصاحلات  حركة  عن  األخبار 
انتكاسات  بعد  واعدة  تبدو  القرى 
املسلحني املتكّررة. يف غالبية القرى، 
امليليشيات احمللية جتنح حنو املصاحلة 
اجلماعات  تلعب  حني  يف  الدولة،  مع 
التكفريية دورًا يف التخريب، بدءًا من 
عتمان إىل اليادودة وطفس واملزيريب 
التنسيق  قلة  أن  إاّل  واجليزة.  وصيدا 
أحيانًا  تعيد  اليت  األمنية  األجهزة  بني 
جهاز  مع  باملصاحلة  قام  من  اعتقال 
باملصاحلات،  الثقة  تضعف  آخر،  أمين 
»الدولة  إن  أمنية  مصادر  تقول  فيما 
شرعت يف حّل جذري ملشكلة التشابه 
باألمساء، اليت تضع عددًا من األهالي 
جملرد  املسلحة  اجلماعات  صفوف  يف 

اخلوف من املالحقة«.
تسمع  أن  يعين  الطاوالت  بني  التنّقل 
األهالي.  لسان  على  النصر«  »نشوة 
»درعا صمدت، أهالي وجيش«، يقول 
كلية  يف  الثالثة  السنة  طالب  حسن، 
»النسكافيه«  حسن  يرتشف  اآلداب. 
وخيرب كيف أن أقرباءه يف بلدة الغارية 
اجملموعات  بأن  حيّسون  عندما  الغربية 
املدينة  على  هجومًا  تعّد  املسلحة 
يأخذوا  لكي  أهله  إخبار  إىل  يسارعون 
حذرهم. يقول الشاب إن »أقاربنا هناك 
يقولون للمسلحني من أبناء البلدة اتركوا 
املدينة حباهلا، بدكم املدينة يصري فيها 

متل حالتنا؟ فوضى بفوضى؟!«.
على  سنة  ونصف  سنوات  أربع  بعد 
تسطر  درعا،  من  الشرارة  انطالق 
إفشال  يف  أسطوريًا  صمودًا  املدينة 
حماوالت احتالهلا، وال تعض على جراحها 
فحسب، بل تشّكل األمل الباقي ألهالي 

كما  واألمان،  االستقرار  بعودة  الريف 
كان قبل يوٍم من 14 آذار 2011.

األردن يسرق مياه درعا
العمل  عن  تتوّقف  ال  املاء  صهاريج 
واالستعمال  الشرب  مياه  لتؤمن 
درعا،  يف  مواطن  ألف   500 حلواىل 
ارتوازية  بئرًا   24 من  سحبها  جيري 
جرى حفرها خالل العام املاضي لتؤمن 
احتياجات املدنيني. فمصدرا املياه يف 
نبعي األشعري واملزيريب يقعان حتت 
تقطع  اليت  املسلحة  اجلماعات  سيطرة 
يف  املدنيني  عن  تشاء  حني  املياه 
الريف واملدينة معًا. مستوى املياه يف 
بفعل  اآلن  األعلى  هو  الريموك  حوض 
افتعله  الذي  التخريب  بعد  الضخ  قلة 
املسلحون بالشبكات، وشبكات الكهرباء 
عن  فضاًل  الضخ،  حمطيت  تزّود  اليت 
استهداف ورشات مصلحة املياه ومنعها 
من العمل وإصالح األعطال. ويف محأة 
الكيان  األردن،  يكتفي  ال  االقتتال، 
األفقر مبصادر املياه، بدعم املسلحني 
وتوجيههم من غرفة »املوك« الستهداف 
بتوجيههم  يقوم  بل  السوري،  اجليش 
ومنها  السورية،  املوارد  لسرقة  أيضًا 
وقف  من  األردن  يستفيد  إذ  املياه. 
املياه  لسحب  درعا  مدينة  حنو  الضخ 
عرب  الريموك  جمرى  يف  تتجمع  اليت 
املضخات، وحيّوهلا إىل داخل أراضيه، 
مقّلصًا العبء عن إسرائيل اليت تلتزم 
للمياه  حاجته  من  جبزء  األردن  بتزويد 
من حبرية طربيا مبوجب اتفاقية »وادي 

عربة«.
»طشت« املاء واملاكياج!

داخل  للطالب  تتسع  ال  الباحة  تكاد 
فالدورة  الثالثة«.  الرتبية  »كلية  حرم 
قبل  مقّررة  كانت  اليت  التكميلية 
بفعل  أسبوعًا  تأجيلها  مت  أسبوعني 
صفوف  أن  كما  املدينة،  على  اهلجوم 
جامعة البانوراما انتقلت إىل هنا. وألن 
شبكة اإلنرتنت باتت شبه معدومة بفعل 
واالتصاالت،  الربيد  مبنى  استهداف 
نتائج  نشر  اجلامعة  إدارة  تستطع  مل 
اإللكرتوني،  موقعها  على  االمتحانات 
من  بني  بالطالب،  اجلامعة  فاكتظت 
يفّتش  ومن  االمتحان  قاعة  عن  يبحث 
نتيجته.  عن  املطبوعة  اللوائح  بني 
مستعارة(،  )أمساء  وأنهار  ملى  والء، 
ينتظرن على مقعد خشيب حتى تنكفئ 
الذي  احلريق  آثار  وبقربهّن  »العجقة«، 
يف  الصغرية  البلح  أشجار  من  تبّقى 
احلديقة اخللفية، بفعل قذيفيت هاون. 
والء وأنهار قدمتا يف الصباح الباكر من 
الريف، وملى من دمشق، اليت انتقلت 
إليها أخريًا مع أهلها. خترب الفتاتان عن 
أحوال قريتيهما: »ال مي وال كهربا... 
وجرة الغاز بـ 13000 لرية!«... »أهلي 
بدهم جيوا يسكنوا باملدينة، بس منخاف 
أنهار.  تقول  بالبلد«،  بيتنا  يسرقولنا 
أما والء، فتخرب كيف حتاول إقناع جّدتها 
بأن »اجليش مش كّفار« وأن »الناس 
اللي عم متوت باملدينة سوريني من كل 
ببيت  نساوي،  بدنا  شو  بس  شي... 
عمي ما يف غري أورينت والعربية على 
التلفزيون«. تبدي الفتيات قلقًا كبريًا 
ألن  اإلعالم،  عرب  هوياتهن  كشف  من 
طريق العودة إىل القرى متّر عرب حواجز 
»جبهة النصرة« و«حركة املثنى« حيث 
»اللباس الشرعي هو املسموح فقط«. 
والء  تضحك  ممنوع«،  املاكياج  »حتى 
على  مي  طشت  »حاطني  والفتيات: 
وّج  ليغسلوا  والنصرة،  املثنى  حواجز 

البنات!«.
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مقاالت وتحقيقات

يسيطر »لواء شهداء الريموك« على منطقة حوض الريموك، مشّكاًل 
قائد  درعا.  األردنية يف  واحلدود  اجلوالن احملتل  حدود  جيبًا بني 
اللواء املعروف باخلال مل يبايع »داعش« علنًا، لكّنه أقام أخريًا إمارة 

»داعشية« برعاية إسرائيلية واضحة على حدود اجلوالن احملتل.
حرس  قائد  املهايرة  العميد صابر  أسبوعني، صّرح  من  أقل  قبل 
احلدود األردني يف منطقة جابر مشال األردن، بأنه ال وجود لتنظيم 
يوجد  »ال  أنه  مؤّكدًا  السورية،  ـــ  األردنية  احلدود  على  »داعش« 
على حدودنا أو بالقرب منها أي مجاعات إرهابية، سواء النصرة أو 
داعش«. وعلى عكس األردن، ال ختفي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
املتلفزة عرب معلقيها العسكريني اإلشارة الدائمة إىل وجود »داعش« 
على مقربة من حدود اجلوالن احملتل، عرب »لواء شهداء الريموك«، 
مع التقليل من خطر التنظيم قرب »احلدود«. حتى إن وزير الدفاع 
اإلسرائيلي موشيه يعالون تفاخر خالل مؤمتر هرتسيليا يف 9 حزيران 
جبهة  ــ  الشام  بالد  القاعدة يف  »تنظيم  من  عناصر  بأن  املاضي 
النصرة«، يعملون على »تطهري املنطقة من داعش«، بعد املعارك 
أحرار  و«حركة  »النصرة«  إرهابيي  بني  كبري  بشكل  اندلعت  اليت 
الشام« وبني إرهابيي »سرايا اجلهاد« و«لواء شهداء الريموك«، 
الذين ترّدد عرب وسائل إعالم »النصرة« بداية أن قائدهم حممد سعد 

الدين الربيدي، امللّقب بـ«اخلال«، بايع »داعش« سّرًا.
لـ«داعش«  »اخلال«  مبايعة  مؤشرات  اقتصرت  األخري،  العام  يف 
من  جمموعة  مع  »يوتيوب«  موقع  عرب  بّث  فيديو  يف  ظهوره  على 
السوداء،  »داعش«  رايات  وخلفهم  لـ«التنظيم«  يهتفون  الّشبان 
قبل أن تندلع معارك طاحنة مع »النصرة« يف بداية العام احلالي، 
احملاذية  املناطق  عن  اجلهاد«  و«سرايا  »اخلال«  انكفاء  إىل  أدت 
للجوالن احملتل يف القطاع األوسط من القنيطرة، وال سّيما يف بلدة 

إمارة »داعشية« على حدود اجلوالن واألردن
فراس الشويف

اجلمعة،  صالة  وإمامة  بإدارتها،  شرعييه  وكّلف  القرى،  مساجد 
ويدخلونها  كاملة،  حبراسة  املساجد  إىل  يأتون  »الشرعيني  وبأن 
الذين  الرجال  مبالحقة  اإلسالمية  الشرطة  »تقوم  فيما  بسالحهم«، 
ال يؤدون صالة اجلمعة يف املساجد، وتعتقلهم من الطرقات ومن 

بيوتهم وتقوم جبلدهم أمام الناس«.
التحرير  »حزب  إىل  سابقًا  انتمى  الربيدي  أن  املعلومات،  ويف 
اإلسالمي« يف عام 2004، واعتقلته األجهزة األمنية السورية يف 
إىل  تعّرف هناك  2009، وسجن يف صيدنايا حيث  عام  درعا يف 
زهران علوش واملدعو »أبو عباده« قائد لواء املعتز حاليًا، وخرج 

من السجن يف عام 2011 بعد عفٍو عام.
ومع استعار املعارك، أّسس »كتيبة شهداء الريموك« وقاتل ضد 
اجليش السوري، ثّم طّور الكتيبة إىل لواء مقّره بلدته مجلة، بعدما 
ومدافع  دبابة   20 من  أكثر  القنيطرة  من  اجليش  مواقع  من  غنم 
مضادة للطائرات وأسلحة متوّسطة. ويف عام 2013، تعرض النفجار 

لغم ففقد مسعه وبصره ألكثر من ستة أشهر.
اللواء من مسلحي آل الربيدي وآل اجلاعوني و«غرباء« من  وعماد 
املقاتلني من  باإلضافة إىل عدد حمدود من  الشرقية،  قرى درعا 
يعرب  مثل  والفلسطينيني،  األردنيني  ومن  الرقة،  مدينة  أبناء 
الفلسطيين.  األردني  عبيده«  بـ«أبو  املعروف  داود  احلاج  قحطان 
كثريون  بينهم  عنصر،   1500 حبواىل  اللواء  مسلحي  عدد  ويقّدر 
ألف   100 حتى  مرتفعة تصل  رواتب  يتقاضون  السن،  من صغار 
لرية سورية. وانضم إليه أخريًا القائد العسكري السابق يف »جبهة 
وهو  األردني«،  الفلسطيين  حترير  »أبو  بـ  املعروف  سوريا«  ثوار 
ذو عالقات استخبارية واسعة. وقبل حنو أسبوعني، قتل أربعة من 

شرعيي »اخلال« األردنيني على احلدود بني بلدة الكويا واألردن.
وليس غريبًا على أهالي حوض الريموك احلديث عن عالقة »اخلال« 
متعهد  بقي طوياًل  األخري  أن  القرى  املعروف يف  بإسرائيل. فمن 
خلويًا  رقمًا  ميلك  إنه  حتى  احملتلة.  فلسطني  إىل  اجلرحى  إدخال 
وحبسب  مرات.  عّدة  احملتلة  فلسطني  إىل  دخل  وقد  إسرائيليًا، 
الرغم من  باجلبهة اجلنوبية، فإنه على  أمنية سورية معنية  مصادر 
احلديث اإلسرائيلي عن أنه بايع »داعش«، إاّل أن إمداد »اخلال« 
يأتي من داخل فلسطني احملتلة، وعرب معرب تل شهاب مع األردن. 
وتقول املصادر إن اخلال يف معاركه ميلك غزارة نريان ال متلكها 
صاروخ  ألف  من  أكثر  أطلق  املاضية  املعركة  و«يف  »النصرة«، 

وقذيفة على مواقع النصرة«.
لكن  داعش،  تنظيم  من  للغاية  قلق  »األردن  أن  املصادر  وتؤّكد 
عشوائي  بشكل  النصرة  متّدد  هو  درعا  غربي  يف  احلقيقي  عدّوه 
إىل داخل مدينة معان األردنية، وليس داعش، اليت تشكل خطرًا 
على شرق األردن«. ويف وقت مل تعد فيه العالقة بني »النصرة« 
إن  السورية  األمنية  املصادر  تقول  اجلوالن،  يف  سّرًا  وإسرائيل 
»اإلمارة الداعشية اجلديدة هي برعاية إسرائيل، وهدفها استمرار 

املعارك بني اإلرهابيني«.

شريط أردني شائك مع سوريا
البادية  »داعش« يف  تنظيم  القلق من متّدد  بعميق  األردن  يشعر 
السورية  تدمر  مدينيت  سقوط  بعد  خصوصًا  والعراقية،  السورية 
احلدودي  التنف  معرب  على  التنظيم  وسيطرة  العراقية،  والرمادي 
ـ األردني. وعلى الرغم من أن  ـ العراقيـ  القريب من املثلث السوريـ 
»داعش« مل يتمّدد يف درعا، مبعزٍل عن »اإلمارة« اليت يقيمها »لواء 
شهداء الريموك« على احلدود الشمالية لألردن )برعاية إسرائيلية(، 
إاّل أن احلكومة شرعت مؤخرًا ببناء شريط من األسالك الشائكة على 
طول احلدود األردنية ــ السورية البالغة 384 كلم، وجزء من احلدود 
مع العراق، مع إبقاء ثغرات لعبور املسلحني املدعومني من »املوك« 
إىل داخل سوريا ومنعهم من العودة إىل األردن. وتشري املعلومات 
إىل أن االستخبارات األردنية تفّرغ مقاتلني من »اجليش احلر« ملهمة 
واحدة وهي االنتشار يف حميط »اخلط احلربي« املمتد من السويداء 
إىل معرب نصيب، حلماية احلدود األردنية من »داعش«، باإلضافة 
ومحاية  »داعش«  قتال  مهمته  البدو  عشائر  من  لواء  تشكيل  إىل 

احلدود األردنية.

انتمى الربيدي إىل »حزب 
التحرير اإلسالمي« واعتقل 

يف صيدنايا عام 2009

القحطانية ومعرب القنيطرة.
ويف نيسان املاضي، اندلعت املعارك 
و«اخلال«،  »النصرة«  بني  جمددًا 
بني  واجلرحى  القتلى  مئات  خملفًة 

الطرفني يف منطقة حوض الريموك، غربي درعا. واستمرت حبرب 
اغتياالت متبادلة ألمنيني وشرعيني من الطرفني، ومعارك تتجّدد 
كل حني. إاّل أنه بنتيجة املعارك األخرية، بات »اخلال« يسيطر على 
اجلوالن  جنوب  بأكملها يف شرق  الريموك  الغربية حلوض  املنطقة 
الغرب من  إىل  احلدود  »اخلال« من  احملتل. ومتتد منطقة سيطرة 
األردنية  احلدود  وتالصق  األردن،  مع  احلدودي  شهاب  تل  معرب 
حتى اخلّط األول من احلدود مع اجلوالن احملتل، وعلى طول احلدود 
إىل بلدة املسريتية وأبو حارتني مشااًل. وبذلك تكون قرى ومناطق 
نافعة،  الشجرة،  ذكر، سد كوكب،  حارتني، عني  أبو  املسريتية، 
»إمارة  ضمن  والقصري  كويا  معربة،  عابدين،  الشربق،  مجلة، 
الربيدي«، وتشّكل جيبًا يصل بني احلدود األردنية وحدود اجلوالن 
احملتل يف ريف درعا الغربي اجلنوبي. ويستمر النزاع بني الربيدي 
و«النصرة« بشكل دائم للسيطرة على بلدتي سحم اجلوالن وحيط، 
فيما باتت بلدة تسيل منطقة »حمايدة« يف عرف الطرفني، بإشراف 
فاعليات من املنطقة، و«لواء املعتز باهلل«، التابع لغرفة العمليات 
األردنية »املوك«، اليت تضّم ضباطًا غربيني وخليجيني وأردنيني 

وإسرائيليني.
االنضمام  ورفضه  »داعش«،  مببايعة  للربيدي  »النصرة«  اتهامات 
يف  »النصرة«  فلك  يف  تدور  اليت  الشرعية  للمحكمة  واخلضوع 
حوران، وظهوره يف الفيديو، مل متنع الربيدي من أن ينفي مرارًا 
وتكرارًا مبايعته لـ«داعش« عرب حسابات مواقع التواصل االجتماعي 
اليت تدور يف فلك تنظيمه، واضعًا اتهامات »النصرة« يف سياق 
»محلة للقضاء عليه«. كما نفى نائب قائد »لواء شهداء الريموك« 
أبو عبداهلل اجلاعوني يف مقابلة مع صحيفة »القدس العربي« يف 

أيار املاضي مبايعة اللواء لـ«داعش«.
وحتى اآلن، يتمّسك الربيدي، حتى بني املقّربني منه، بنفي بيعته 
ألبو بكر البغدادي أمري »داعش«. إاّل أن املرحلة األخرية، من حزيران 
مقّرها  إقامة حمكمة شرعية  إعالنه عن  تاريخ  اليوم،  املاضي حتى 
بلدة الشجرة يف بناء »الكهرباء اجلديد«، وخاصة يف حوض الريموك 
واملنطقة اليت يسيطر عليها، محلت الكثري من أوجه التشابه بني 
أسلوب عمل مسلحي »لواء شهداء الريموك«، ومسلحي »داعش« 
يف املناطق اليت يسيطر عليها التنظيم يف الشرق السوري وغرب 

العراق.
»اخلال«  اآلونة األخرية على حواجز  »داعش« يف  رايات  وارتفعت 
وعلى آلياته وسيارات مقاتليه، حبسب ما أّكد لـ«األخبار« أكثر من 
مصدر أهلي يف البلدات اليت تقع حتت سيطرته. وبدأت »الشرطة 
اإلسالمية« القيام مبهمات »حفظ األمن الداخلي للمسلمني«، معلنة 
فتح باب التطّوع للراغبني يف االلتحاق بها، باإلضافة إىل استقبال 
طلبات »من رزقه اهلل العلم الشرعي« للعمل يف »احملكمة«. وحبسب 
إفادات الشهود، فإن حواجز »اخلال« و«الشرطة اإلسالمية« تالحق 
تصل  غرامة  دفع  إىل  باإلضافة  شهر،  ملدة  وتسجنهم  املدخنني، 
حتى 30 ألف لرية سورية. ومنعت الفتيات من لبس »اجلينز« وهي 
جتربهّن على التزام »املالبس الشرعية«. كما ُمنع الرجال من حالقة 

الذقن أو الرأس، حتت طائلة اجللد والسجن.
كامل  على  الربيدي سيطر  بأن  للـزميلة  »األخبار«  الشهود  وأفاد 

)1(
ما الذي ميكن لإلسرائيليني أن يفعلوه برتسانتهم الضخمة من السالح؟ 
حرب أخرى على غزة؟ أهذا هو كل ما متلكه إسرائيل »العظمى« من 
جمال للحركة؟ حتى حرب كهذه مل تعد جمدية إلنتاج تغيري سياسي. 
الشرق األوسط، واملخفر  األقوى يف  الذي كان  الكيان  وماذا لدى 
املتحدة  الواليات  أن  الواقع،  يف  األمريكية؟  لإلمربيالية  املتقدم 
 ،2008 العام  منذ  احلاجة؛  عن  فائض  املخفر  هذا  أن  إىل  توصلت 
األمريكي.  القومي  األمن  من  جزء  إسرائيل  أمن  أن  واشنطن  أعلنت 
يف ظاهر هذا اإلعالن، التزام أكيد باألمن اإلسرائيلي، ولكنه ينشئ 
وضعًا جديدًا يقلب املعادلة: خمفر االمربيالية حيتاج إىل َمن حيميه من 

وراء احمليط.
)2(

الباهظة  اإلسرائيلية  القوة  أن  واشنطن  اكتشفت   ،1990 العام  منذ 
الكلفة ليست مؤهلة خلدمة األهداف اإلمربيالية؛ بل كان على إسرائيل 
أن تتحّمل الصواريخ العراقية من دون رٍد، كان من شأنه أن حُيرج، 
ورمبا خيربط، احلرب األمريكية ــــ العربية على العراق. اتضح، إذًا، أن 

القدرات العسكرية اإلسرائيلية، معّطلة اسرتاتيجيًا.
آن  رمبا  بأنه  األمريكيون  فّكر   ،2003 العام  يف  العراق  احتالل  بعد 
على  سياسية  أهداف  حتقيق  يف  إسرائيل  قوة  الستخدام  األوان 
عدوان  فكان  اهلل،  وحزب  وسوريا  إيران  مع  الصراع  إدارة  مستوى 
متوز 2006، الفاشل. ولعل هذا الفشل هو الذي حسم القرار بنقل 

إسرائيل إىل االستيداع.
)3(

من مكر التاريخ أن حرب اسقاط الدولة السورية، أسقطت، بالعكس، 
حالة الستاتيكو يف اجلوالن.

الشهداء اخلمسة الذين ارتقوا جراء القصف االسرائيلي يف اجلوالن، 
فلسطينيون، ولكنهم ال ينتمون إىل »حركة اجلهاد اإلسالمي«، وإمنا 
إىل »كتائب البعث« اليت نعت مناضليها يف بيان، كان واضحًا وجود 

قرار بعدم وضعه حتت أضواء اإلعالم.
هناك، على كل حال، واقعة جلية، هي واقعة إطالق الصواريخ. إنها 
رسالة ملا سيأتي، رّدت عليها إسرائيل بقصف جوي فارغ اسرتاتيجيًا؛ 
ففي النهاية، ما نتج عن املواجهة هو اعرتاف السفارة األمريكية يف 
تل أبيب بأن »اجلوالن احملتّل«، مل يعد آمنًا. وهي تطلب من رعاياها 

توخي االمتناع عن زيارته.
)4(

احملاوالت اإلسرائيلية اجلزئية واحملدودة للتدخل يف احلرب السورية، 
أظهرت أن إسرائيل غري قادرة على التحرك، بسبب اجلدار املقاوم يف 
الواليات املتحدة كانت  التحرك، ألن  اجلبهة الشمالية، وممنوعة من 
قررت أن كسر قوة حزب اهلل ــــ سوريا ــــ إيران، ليس ممكنًا، أو، 
للتنبؤ بتطوراته؛ يف املقابل، ميكن  للدقة، أصبح مكلفًا وغري قابل 
النووي  امللف  تسوية  من  تبدأ  إقليمية،  تفاهمات  بناء  يف  الشروع 

اإليراني واالعرتاف بإيران كقوة رئيسية يف الشرق األوسط.
)5(

أيهود باراك، )بطل اهلروب من لبنان( كشف النقاب عن حمطات فّكر 
فيها اإلسرائيليون مبهامجة إيران؛ يف العام 2010، مل يكن اجليش 
قرار  حول  اإلسرائيلية  احلكومة  انشقت   ،2011 العام  ويف  جاهزا؛ 
احلرب؛ ويف العام 2012، أبلغت واشنطن الصبية املشاغبني يف تل 

أبيب، أن جيلسوا، جانبا، هادئني.
وهي  األمريكية،  الدوائر  حول  تدور  األخري،  إسرائيل، يف  ُشوهَدْت 
بالشفقة.  حتى  حتظى  أن  دون  من  ومذعور،  مهجور  ككلب  تعوي 
وبالنتيجة، رحبت إيران املعركة مع إسرائيل، واحد ــــ صفر. إيران، 

اآلن، هي القوة األكرب يف املنطقة.
)6(

بات اإلرهاب، البند األول على جدول األعمال الدولي واإلقليمي؛ لكن 
من  للمشاركة.  إلسرائيل  الدعوة  وجه  الغرب،  أو  الشرق  أحدًا، يف 
جهتها سعت إىل البحث عن دور يف حماربة اإلرهاب يف سيناء، لكن 

القاهرة أوصدت الباب.
الدميوقراطي  اجملالني  يف  لآلمال  املخّيبة  املآالت  عن  النظر  بغض 
نتيجة  هناك  فإن  يناير؛   25 منذ  املصري  للحراك  واالجتماعي، 
اسرتاتيجية حصلت فعليًا: مل تعد معاهدة كامب ديفيد تقّيد العالقات 
اإلقليمية والدولية ملصر. وإذا وضعنا الشكليات جانبا، ميكننا القول 
إن مفاعيل كامب ديفيد أصبحت فائتة؛ فنظام عبدالفتاح السيسي 
اخلطورة،  بالغة  مبآالته  املصري،  االنهيار  تاليف  على  قدرته  استغل 
لفرض قواعد جديدة للعبة مع األمريكيني، متكنه من تنويع عالقاته 
الدولية، وحتسني قدرة القاهرة على املناورة واالستقاللية، ووضع 
حد لاللتزامات حنو إسرائيل. احلرب اليت خيوضها اجليش املصري على 
اإلرهاب، هي، يف الواقع، عملية تنطوي على استعادة كامل السيادة 

املصرية على سيناء.
)7(

أمام  مغلقة  تكون  أن  ميكن  أيضا،  هي،  األردنية،  األخرية،  اجلبهة 
إسرائيل؛ فحقيقة استيعاب ما يزيد على أربعة ماليني فلسطيين يف 
السياسية.  اململكة، جيعلها قادرة، موضوعيًا، على فرض شروطها 
على مستوى آخر، هناك حقيقة التفّوق اجلغرايف األردني الذي يسمح 

ببناء منظومة دفاعية قليلة التكلفة.
املشكلة، هنا، أن النظام األردني ليست لديه طموحات استقاللية، 
لكن تغيريًا وطنيًا ــــ دميوقراطيًا يف البالد، ميكنه أن ُيطبق احلصار 

على إسرائيل، نهائيًا.

حقاً إنها أوهى من بيت العنكبوت
ناهض حرت

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

من قرية الحميدية يف القنيطرة قبل سيطرة املسلحني عليها
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

تتجه أنظار العسكريني، هذه األيام، صوب معرض »ماكس-2015« 
للصناعات اجلوية الروسية يف موسكو، حيث ُتعرض أحدث األسلحة 
اجلوية من نتاج مكاتب التصميم الروسية )من امليغ-29 اىل اليت-
50 اخلفية(، وجتهد شركة تسويق السالح الرمسية، »روسوبورون 
نظامًا  أّن  إّل  األجانب.  الزبائن  مع  العقود  لتوقيع  ايكسبورت«، 
جديدًا للدفاع اجلوي، امسه »بوك-ام3«، قد ظهر بصورته النهائية 
منذ أشهر، معلنًا وصول العائلة السوفياتية ذات املدى املتوّسط 
اىل نسختها األرقى، مع منظومة صواريٍخ متحّركة ل مقابل هلا يف 

العامل
خالل احلرب الباردة، ُأجرب الحتاد السوفياتي، بسبب ميزان القوى 
اجلوي  الدفاع  أنظمة  تصميم  على  النكباب  على  والتكنولوجيا، 
ووسائط اعرتاض الطائرات من األرض، فيما كانت أمريكا، بسالح 
طريانها املتفّوق، تعتمد عقيدتها على السيطرة على مساء اخلصم 
وإقصاء التهديد من اجلو. كان تطوير أنظمة الدفاع اجلوي مسألة 
قائمة  رأس  على  كانت  ولكنها  واشنطن،  إىل  بالنسبة  »ثانوية« 

املخططني السوفيات.
هذا الفرق يصري واضحًا إذا ما قارنا بني مساء موسكو، وهناك 
العديد من املواقع اللكرتونية اليت ترسم، فوق خريطة العاصمة 
بطاريات  تغطية  متّثل  اليت  املتداخلة  الكثرية  الدوائر  الروسية، 
اليت   )»500 ــ  »اس  )وقريبًا   »400 ــ  و«اس   »300 ــ  الـ«اس 
تزّنر املدينة من كّل الجتاهات، وبني واقع أن أمريكا مل تنِب حول 
حدودها وسواحلها ومدنها، حتى يف عّز سنوات العسكرة، نسقًا 
طائرة  أّن  مبعنى  ــ  أجوائها  حلماية  الـ«سام«  من صواريخ  أماميًا 
معادية، إن مل ُترسل مقاتالت سالح اجلّو لعرتاضها، فهي ستحّلق 
من نيويورك اىل سان فرانسيسكو من دون أن تواجه مقاومة أو 

أي نظاٍم معّد ملالحقتها وإسقاطها من األرض.
هلذا السبب، بينما تكاثرت اإلبداعات العسكرية للروس يف جمال 
الدفاع اجلوي، كانت األنظمة األمريكية النشأة قليلة، أكثرها معّد 
ملهمات ومسارح متخصصة ــ كـ«باتريوت« الذي ُصّمم يف األصل 
ــ  كي حيمي اجلبهة األوروبية من هجوٍم سوفياتي ضخٍم ومفاجئ 
وبعضها هو عبارة عن صواريخ جو ــ جو )الـ«امرام« مثالًً( منصوبة 
حبرّيًا  أّما  الرّب،  على  )هذا  برادار  وموصولة  أرضية  منصات  على 
األمريكية،  املدمرات  على منت  العرتاض  أنظمة  فالوضع خمتلف: 
األفضل  هي  فيها،  القتال  إدارة  وبرامج  وراداراتها  بصوارخيها 
عامليًا بال منازع(. هناك يف روسيا، مثاًل، عائلة الـ«اس ــ 300« 
من  األهداف  اقتناص  يف  املتخصصة   ،)5 ــ  السام  )سلفها 
عائلة  أيضًا  هناك  البالستية.  الصواريخ  ومواجهة  بعيدة،  مديات 
ـ 8«(،  الـ«بانتسري« والـ«تور« القصرية املدى )استبدلت الـ«سامـ 
عملياتها،  اجليش يف  ترافق وحدات  عربات صغرية  واملكونة من 
)ليس  رشاشات  اىل  إضافة  الصواريخ  من  كبريًا  عددًا  وحتمل 
املسرية  الطائرات  لضرب  أيضًا  بل  فحسب،  الطائرات  لقتناص 
القوات  باجتاه  والقنابل، وهي حتّلق  كالصواريخ  والذخائرالذكية، 

الصديقة(.

ساللة الـ«بوك«
موضوعنا اليوم يتعّلق بالعائلة »املتوسطة« من األنظمة الروسية، 
السنة،  هذه  جتاربه  منها  الثالث  اجليل  أنهى  واليت  الـ«بوك«، 
وسيدخل اخلدمة يف العام املقبل. الـ«بوك« األصلي )سام ــ 11 
دخل اخلدمة عام 1978( جاء خلفًا لعائلة »كوب«، اليت ينتمي اليها 
النظام الشهري يف بالدنا، »سام ــ 6\كفادرات«، وهو ُصّمم كي 
اجليش،  قطع  حلماية  تصلح  متحّركة،  جمنزرة،  عربات  على  حُيمل 
ولكنها أيضًا ــ مبداها الذي يفوق 20 كيلومرتًا ــ قادرة على نصب 
كمائن جوية واعرتاض أسراب العدّو من مواقع ل يعرفها، وهو ما 

أثبته املصريون والسوريون خالل حرب 1973.
ما مّيز الـ«بوك« عن السام ــ 6، إضافة اىل صاروخ جديٍد مبدى 
برادارها  للصواريخ صارت جمّهزة  حاملة  عربٍة  أّن كّل  أكرب، كان 
اخلاص، أي إنها قادرة على العمل بشكٍل مستقّل ومن دون حاجة 
ـ 6، كانت العربات اليت حتمل  اىل باقي عناصر البطارية. يف السامـ 
الصواريخ حتتاج اىل راداٍر مستقل، يتحّرك معها ويوّجه صوارخيها 
من  وبعضها  ــ  منه  بالقرب  تظّل  أن  وعليها  العدّو،  طائرات  حنو 
اليت  البطارية  )وكامل  الرادار  فإن  كذلك  الدوام.  على  ــ  بعض 
تتبع له( كان بإمكانه، كنظرائه يف تلك احلقبة، الشتباك مع هدٍف 
واحٍد ل أكثر يف وقت واحد. أّما مع الـ«بوك«، فلم يعد من السهل 
إغراق البطارية باألهداف، كما فعل السرائيليون مع الدفاع اجلوي 
السوري عام 1982، إذ صار بإمكان أربع عربات أن تتعامل ــ نظريًا 
ــ مع أكثر من عشرة أهداف يف آن واحد، وأن تطلق 16 صاروخًا 
خالل هنيهات )النسخ احلديثة، »بوك ام 2«، قادرة على الشتباك 

مع 24 هدفًا يف وقت واحد(.
مميزًا  سالحًا  املختلفة،  بتطويراته  الـ«بوك«،  نظام  جعل  ما  هذا 
عربة  الـ«ناتو«:  له يف جيوش  الروسية، ل مكافئ  الرتسانة  يف 
جمنزرة، عالية احلركية، ولكن مداها ــ وصل اىل 50 كيلومرتًا مع 

روسيا | »بوك ـ ام3«: الكمال يف الدفاع اجلوي

نظام بوك ام ـ 1

عامر محسن

الـ«بوك ام-2« ــ يقارب مدى الصواريخ املتوسطة )كالسام ــ 2(، 
سرعة.  وبأي  ارتفاع  أّي  على  الطائرات  مع  الشتباك  وتستطيع 
بنية  اىل  حيتاج  ل  نسبيًا،  بسيط  ذلك،  فوق  البطارية،  تشغيل 
التقليدية،  البوك  بطارية  التدريب.  عالية  وطواقم  معقدة  حتتية 
مثاًل، حتوي أربع عربات قتال أو أكثر، وعربات إعادة تلقيم، وعربة 
قيادة، إضافة اىل راداٍر مستقلٍّ قوّي للكشف، يرفد طواقم النظام 
وميّدهم باألهداف، وجيعلهم غري ملزمني بتشغيل أجهزة رادارهم 

طوال الوقت، واستخدامها فقط خالل فرتة الشتباك.
إّل أّن كّل عربة، وهي حتمل أربعة صواريخ بدًل من ثالثة يف السام 

ــ 6، تستطيع العمل بشكل مستقّل ومنفرد عند الضرورة.
القدرة  وأوكرانيا  جورجيا  حروب  أظهرت  املاضية،  السنوات  يف 
شبكة  جّل  الروسية  الطائرات  دّمرت  أن  بعد  للمنظومة:  املميتة 
ظّلت   ،2008 حرب  جورجيا يف  الثابتة يف  الدفاع  وأنظمة  الرادار 
منصات الـ«بوك« قادرة على اقتناص الطائرات الروسية وإيقاع 
اخلسائر بها، وكانت ــ حبسب أكثر التقارير ــ مسؤولة عن إسقاط 
قاذفة تو ــ 22 ثقيلة، تطري عادة على ارتفاعات شاهقة، ويقودها 
كولونيل خمضرم يعمل يف تدريب طّياري األسراب السرتاتيجية 
يف سالح اجلّو )وقد ُقتل يف احلادثة، إضافة اىل زميلني آخرين، 

ومل ينُج من الطاقم غري مساعد الطيار(.

الحلقة األخرية

وسوق  اخلدمة   )17 ــ  )سام  »بوك«  من  األحدث  النسخ  دخلت 
إلكرتوني حديث،  برادار  تقريبًا، وهي جمّهزة  منذ عقٍد  التصدير، 
التشويش والوسائط املضادة، وميّكن  يعطي مناعة إضافية ضد 
كّل عربة من الشتباك مع أهداف متعددة. انتشر هذا النظام يف 
عدة دول، بينها مصر وسوريا )اليت حصلت على النسخة األحدث، 
ــ نظامًا  ــ عام 2012  ــ2 اي(. كذلك فإن إيران عرضت  بوك ام 
حملّي الصنع امسه »رعد«، يبدو كأنه مستنسخ عن »بوك ام ــ 2« 
)الشكل اخلارجي للرادار مطابق ملثيله الروسي، ولكن الصواريخ 
الصواريخ  عن  قلياًل  تصميمها  خيتلف  اليرانيون  عرضها  اليت 

الروسية(.
ــ ام 3«، احللقة األخرية يف العائلة، فهو يأخذ هذا  الـ«بوك  أّما 
املفهوم القتالي اىل مستوى آخر. يبلغ مدى الصاروخ اجلديد الذي 
سيسّلح النظام 70 كيلومرتًا )بعض املصادر تقول 75(، أي إّنه 
يفوق مدى أكثر الذخائر املوّجهة اليت حتملها الطائرات املهامجة. 
أصبح بإمكان عربة ل يزيد حجمها على حجم شاحنة مدنية، ختتبئ 
بني األشجار أو مركونة إىل جانب الطريق، خاصة إن حظيت مبعونة 
رادارية خارجية، أن تشّكل تهديدًا مانعًا ألي طائرة أو قاذفة يف 

العامل.
للمرة األوىل، تتخلى عائلة كوب/بوك عن الشكل املتمّيز لصوارخيها 
املكشوفة، ملصلحة حفظها يف اسطوانات، وهو ما يسّهل الصيانة 
واستبدال الصواريخ. التقدم التكنولوجي يف جمال وقود الصواريخ 
أيضًا  بل  فحسب،  املدى  يف  زيادة  ينعكس  ل  التوجيه  وأنظمة 
يف خصائص طريان ومناورة متفّوقة، اىل درجة أّنه يصعب على 
واحلركات  السرعة  عرب  الصاروخ  اطباق  من  تفلت  أن  طائرٍة  أي 
إىل  الصانعة  الشركة  تدفع  اليت  هي  املمّيزات  هذه  البهلوانية. 
املفاخرة بنسبة خطأ تبلغ 0.99 يف املئة )على حّد زعمها(، زاعمة أن 
»بوك ام 3« هو »قاتٌل من طلقة واحدة«، ينفي احلاجة إىل إطالق 

أكثر من صاروٍخ على كّل هدف.
بل إّن البعض حياجج بأّن النظام اجلديد هو أفضل من الـ«اس ــ 
350« )»فيتياز« ــ النسخة »اخلفيفة« من الس ــ 300(، بسبب 
ــ  النسخة اجملنزرة  ــ خاصة  العالية  استقاللية عناصره، وحركيته 
وضرب  مبالحقة  تسمح  بديلة،  بصرية  توجيه  قناة  على  واحتوائه 

األهداف عرب الكامريا احلرارية ومن دون تشغيل الرادار )هنا جيب 
ــ  الـ«اس  فيما  اجليش،  الـ«بوك« مصّمم ملصلحة  أن  نتذكر  أن 

350« يستخدمه سالح اجلّو، وهلما متطلبات خمتلفة(.
ـ ام 3« سيكون قادرًا على إطالق صواريخ  التطّور اآلخر هو أّن »بوكـ 
ذات »توجيه راداري نشط«، ما يعين أن الصاروخ ل حيتاج اىل أن 
»يركب« على موجة مستمّرة يبّثها الرادار إلرشاده، بل يكفي أن 
يربمج الصاروخ للطريان اىل املنطقة العامة للهدف، وهو حيتوي 
العدّوة  الطائرة  على  يطبق  راداٍر صغري،  على  الباحث  رأسه  يف 

ويذهب باجتاهها تلقائيًا، من دون تدّخل من الرادار األرضي.
هذه التقنية املتقدمة )تستخدم عادة يف صواريخ جو ــ جو احلديثة 
واألنظمة البعيدة املدى( ترفع كثريًا من كلفة الصاروخ، ولكنها 
وتسمح  كبري،  بشكٍل  األرضي  الطاقم  وحترر  فعاليته،  من  تزيد 
للمنظومة، حني تعمل يف بيئة تعّج بالتهديدات، باصطياد الطائرات 

العدوة بشكٍل صامت تقريبًا.
يف كّل األحوال يتبّدى، مع دخول »بوك« اجلديد اىل اخلدمة، أّن 
تقليص  اىل  أدت  اليت  احلديثة،  والرادارات  الصواريخ  تكنولوجيا 
حجم ووزن اإللكرتونيات، قد أفسحت يف اجملال ملنظومات صغرية 
وبسيطة )نسبيًا( كي تطال أهدافًا كانت حمّرمة عليها يف املاضي. 
صار باإلمكان حشد مميزات »بوك« أو »اس ــ 300« ــ مدى بعيد، 
رأس حربي فعال، توجيه نشط ــ يف صاروخ صغرٍي رشيق، قادٍر 
على املناورة الفائقة والنيل من أهداف بسرعة الصواريخ البالستية 
)املرحلة األخرية من صاروخ سام ــ 5 القديم، للمقارنة، واليت كان 
ُيفرتض بها أن ُتالحق الطائرات وتكسر مناوراتها، هي حبجم فيٍل 
صغري(. التكنولوجيا، وهذه قاعدة قدمية، ختدم املدافع أكثر من 

املهاجم، والـ«بوك ــ ام 3« دليٌل جديٌد على ذلك.

نظام بوك ام-2، براداره الجديد، خالل عرض عسكري يف موسكو

من الصور القليلة املنشورة لنظام »بوك ام-3« الجديد

نظام بوك ام-1 خالل تدريبات، وتظهر عربة تلقيم الصواريخ
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مقاالت وتحقيقات

hختذ تنظيم »داعش« من مبنى نقابة مهندسي الرقة مقرًا لكلية 
للمهندسني  يعد  املاضي. مل  العام  افتتاحها  أعلن  اليت  الطب 
نقابة متثلهم، وأصبح »أسبوع العلوم اهلندسية السنوي« الذي 

دأبت احملافظة على إقامته جمرد ذكرى.
أنهى طلبة كلية الطب البشري التابعة لتنظيم »داعش« امتحانات 
سنتهم الدراسية األوىل. يدرس يف الكلية طالب سوريون وعرب 
وأجانب ممن ُيعرفون بـ«امُلهاجرين«. وتعود فكرة إنشاء الكلية 
إىل ثالثة شبان من مدينة محاة، كانوا يدرسون الطب البشري 
البشري  للطب  كلية  بإحداث  فكرتهم  طرحوا  حلب،  جامعة  يف 
على قيادة التنظيم بعد التحاقهم بصفوفه أواخر عام 2013. بعد 

املوافقة أصبحت كلية الطب أمرًا واقعًا.
اجلميع  يسخر  ملاذا  أعرف  »ال  الكلية:  يف  الطلبة  أحد  يروي 
أميني.  الدولة  عناصر  مجيع  ليس  الطب.  كلية  استحداث  من 
هناك مستويات علمية عالية ومهمة. ال يعرتف العامل اآلن بهذه 
الشهادة أو الدراسة، لكن هي يف أسوأ األحوال تضمن لنا عماًل 
مرموقًا يف مناطق سيطرة الدولة، إضافة إىل األجر العالي الذي 

نتقاضاه«.
ال شيء يصعب حتقيقه يف نهج »الدولة«، وليس رأي اآلخرين 
مهمًا، إذ رأت قيادة التنظيم أن استحداث مثل هذه الكلية من 
شأنه أن يعّوض النقص احلاصل يف الكادر الطيب، بعد أن هاجر 
واعتقل معظم أطباء الرقة، إضافة إىل من أعدموا بتهم خمتلفة، 
وكان آخرهم عبداهلل الشالش، طبيب األمراض النسائية الذي 

أعدمه التنظيم بتهمة معاجلة النساء، وذلك ُيعترب »زنا«.
اليت  »الكلية  أّن  الصحة  قطاع  يف  الطبية«  »أمراء  أحد  يؤكد 
القت سخرية كثريين، جتاوز عدد طالب السنة األوىل فيها مئيت 
طالب، يدرسون وفق مناهج حديثة باللغتني العربية واالنكليزية، 
ويكتسبون خربات متطورة. وقريبًا سنصل إىل مرحلة االكتفاء 

الذاتي طبيًا ومتريضيًا«.
ليست كلية طب الرقة الوحيدة يف مناطق سيطرة »داعش«، 
رغم أنها األوىل من نوعها. فقد استحدث التنظيم كلية مماثلة 
يف مدينة املوصل العراقية، حيث اختذ من مبنى كلية الطب يف 

جامعة املوصل مقرًا هلا.
جيري تبادل اخلربات بني طلبة الكليتني، ومل متّثل قلة الكوادر 
العلمية معضلة بالنسبة إىل التنظيم، ألن صفوفه تضم أطباء 
أخذوا على عاتقهم مهمة تدريس الطلبة املقبولني يف الكلية. 
عن  أعمارهم  تقل  ال  أن  املتقدمني  على  التنظيم  اشرتط  وقد 
الثامنة عشرة وأال تتجاوز الثالثني، وأن تتجاوز نسبة جناحهم 
يف الثانوية العامة 80% من اجملموع العام. أما الذين منعتهم 
ظروف احلرب من إكمال دراستهم الثانوية فيخضعون المتحان 
أن يتجاوز جمموع درجاتهم مثانني يف  تنافسي، شريطة  قبول 

املئة من اجملموع العام يف املرحلة االعدادية.
ممارسة عملية

استفاد تنظيم »داعش« مّما بقي من جتهيزات وخمتربات كلّييت 
إىل  الطبية  األجهزة  معظم  ونقل  الطبيعية،  والعلوم  الصيدلة 
مقر الكلية يف نقابة املهندسني، القريبة من املشفى الوطين. 
ويتابع الطلبة يف جانب دراستهم العملي إجراء عمليات جراحية 
خمتلفة، وهم يساعدون األطباء يف معاجلة جرحى التنظيم الذين 

يأتون من مناطق االشتباكات.
ويضيف أمري الطبية: »مل يعد أبناء الوالية حباجة إىل السفر خارج 
دراسة  عنهم  خففنا  وقد  اجلامعية،  دراستهم  ملتابعة  حدودها 
اجلانب النظري كثريًا. هم اليوم يتخّرجون أطباء مهرة خالل ثالث 
سنوات، بدل الدراسة ست سنوات يف جامعات النظام النصريي 
الكافر. والدراسة يف الكلية جمانية، وهذا خيفف عنهم العبء 

املادي«.
يكثف التنظيم جهوده الستقطاب األطباء من خمتلف دول العامل، 
وتونسيني  سعوديني  أطباء  انضمام  خالل  من  ذلك  يف  وجنح 
ومصريني وسودانيني وليبيني وأسرتاليني. كذلك دفع اإلقبال 
الكبري لألطباء ولطلبة الطب على االنتساب للتنظيم إىل إغالق 
مجيع العيادات واملستوصفات واملشايف العاملة ضمن مناطق 
ومعداتها  جتهيزاتها  وصادر  لشروطه،  ختضع  وال  سيطرته 

الطبية، خاصة تلك املنتشرة قرب احلدود الرتكية.
أطراف صناعية

الصناعية،  لألطراف  مصنعًا  املوصل  مدينة  يف  التنظيم  أنشأ 
وقد  معاركه.  يف  أطرافهم  خسروا  الذين  ملقاتليه  خّصصها 
على  ضرباتها  الطائرات  تكثيف  بعد  اإلصابات  تلك  ارتفعت 
مهنيًا  معهدًا  افتتح  كذلك  العراق ومشال سوريا.  مقاتليه يف 
األمحر.  اهلالل  بدياًل من  ليحل  اجلرحى،  وإجالء  الكوارث  إلدارة 
الذين تقدموا إىل  الشبان  ومتكن من استقطاب عدد كبري من 
وأغلبهم  الطب وفشلوا يف جتاوزه،  القبول يف كلييت  امتحان 
جمال  يف  خربات  واكتسبوا  امليدانية  املشايف  يف  عملوا  ممن 

اإلسعافات األولية ونقل اجلرحى.

كلّيتا طب ومصنع أطراف 
صناعية: »داعش« للمتفوقني!

فراس الهكار

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

آب  من  التاسع  يف  التصعيدي  الشعيب  للتحّرك  اإلعداد  من  بداًل 
وإيصال رسالة بليغة اىل الزعماء بأن عليهم أن يرضخوا ملا يطالب 
به الناس، غرقت اجملموعات املنخرطة يف هذا التحّرك يف خالفاتها، 
بسبب إصرار جمموعة »طلعت رحيتكم« على التفّرد بقيادة احلراك 
النفايات  بأزمة  ومنحصرًا  منخفضًا  مطالبه  سقف  وإبقاء  الشعيب 
احلراك  على  جّدية  هناك خماوف  كان...  كيفما  االنتخابات  وإجراء 
من املواقف غري املسؤولة، اليت يبدو أن أصحابها مل يدركوا أن 
مّما  كثريًا  أبعد  مطالبهم  بعيدًا يف  ذهبوا  آب   29 املتظاهرين يف 

تطرحه كل اجملموعات
تظاهرة  يف  شاركت  اليت  اجملموعات  معظم  أعلنت  الثالثاء  فيوم 
السبت الفائت تشكيل »جلنة متابعة حتّرك 29 آب«. أول قرارات 
هذه اللجنة كان دعوة الناس إىل النزول إىل وزارة البيئة تضامنًا 
الوزارة  مبنى  اقتحموا  الذين  رحيتكم«،  »طلعت  محلة  ناشطي  مع 
تفّرد  االخرى.  الفاعلة  اجملموعات  مع  مسبق  تنسيق  أي  دون  من 
ناشطي احلملة بتنفيذ خطوتهم التصعيدية شّكل خّضة يف هذا االطار 
بنّيات  الثقة  مستوى  تراجع  اىل  وأّدى  الوليد،  املوّحد  التنسيقي 

ناشطي احلملة املذكورة وأهدافهم الفعلية.
لكن جلنة املتابعة جتاوزت سريعًا رّد الفعل السليب بهدف احلفاظ 
على وحدة احلراك وعدم السماح بشق صفوفه، إاّل أّن محلة »طلعت 
مؤسسيها،  أحد  فصّرح  نفسها،  باإلجيابية  تتعامل  مل  رحيتكم« 
الناشط عماد بزي، لصحيفة »السفري« االربعاء، بأّن احلملة »لديها 
نّية غري مكتملة بعد، تقضي باإلعالن عن فك ارتباطها بكل احلمالت 
التصريح  هذا  شّكل  املدني«.  احلراك  واجملموعات يف  واجلمعيات 
بني  الثقة  انعدام  حالة  وعزز  احلراك،  توحيد  حملاوالت  ضربة 

اجملموعات الناشطة املختلفة وبني محلة »طلعت رحيتكم«.
كان من املفرتض أن جتتمع اللجنة مع محلة »طلعت رحيتكم« أالربعاء 
احلملة  منظمي  أن  إال  تظهر،  بدأت  اليت  اخلالفات  تذليل  أجل  من 
اعتذروا عن عدم احلضور حبّجة وجود »أسباب صحية« تتصل بالعنف 
االجتماع  تأجيل  استدعى  ما  البيئة،  وزارة  يف  له  تعّرضوا  الذي 
معهم اىل امس االول اخلميس، فيما استكملت اجملموعات االخرى 
نقاشاتها واتفقت على تشكيل جلان ختصصية منها: جلان حمامني، 
البلديات  مع  التنسيق  مهمتها  تواصل  وجلنة  مناطق،  إعالميني، 

واهليئات احمللية.
مطروحة،  اخليارات  »مجيع  إّن  »األخبار«  لـلزميلة  بزي  عماد  يقول 
وحتى اليوم )أي ظهر االربعاء( ال يزال االمر غري حمسوم«. كالم 
بزي يوحي بأن عدم احلضور اىل االجتماع مل يكن بسبب »االسباب 
الصحية«، إذ إن هناك معلومات من داخل احلملة تشري اىل وجود 
خالفات بني ناشطيها يف شأن االنضمام اىل جلنة املتابعة. وحبسب 
مع  تنسيق  أي  مطلقًا،  معلوف،  مروان  يعارض  املعلومات،  هذه 
اجملموعات االخرى، ويصّر على التفّرد والعمل باستقاللية كاملة عن 
باقي مكّونات احلراك، يف حني ان بّزي نفسه وأسعد ذبيان مييالن 
أكثر اىل إجياد شكل ما للتنسيق من دون الوصول اىل ما يعتربانه 

ذوبانًا يف إطار موّحد مع اجملموعات االخرى.
حقيقة يف  تكمن  بل  عدمه،  أو  التنسيق  ليست يف  املسألة  لكن 
سقف احلراك ومطالبه، إذ إن معظم اجملموعات املنضوية يف جلنة 
املتابعة تريد أن ترفع سقف املطالب اىل مستوى حياكي مطالب 
الناس وشعاراتهم اليت رفعوها يف تظاهرة 29 آب، وبالتالي وضع 
برنامج عمل يسعى اىل بناء دولة مدنية دميقراطية تقوم على مبادئ 
حقوق االنسان واحلريات العامة والشخصية والعدالة االجتماعية، مبا 
يف ذلك إجراء انتخابات نيابية كأولوية، شرط أن تكون على أساس 
قانون يعتمد النسبية والدائرة الواسعة. إال أن بعض ناشطي محلة 
»طلعت رحيتكم« يعتربون ذلك برناجمًا يساريًا، ويرفضون حتى ذكر 
كلمة »عدالة اجتماعية«، وهم يصّرون على إبقاء احلراك يف إطار 
النفايات فقط، وعندما وافقوا على  إثارة قضية  محلة تهدف اىل 
إدراج مطلب االنتخابات، رّددوا أنهم غري مهتمني بقانونها، وهو ما 

صّرح به معلوف على شاشة التلفزيون.
واجملموعات  رحيتكم«  »طلعت  محلة  بني  اخلالف  عن  بزي  يتحّدث 
إّن  إذ  املطالب،  على  هو  اخلالف  إن  بصراحة  ويقول  االخرى، 
ُطرحت  مطالب  و«هناك  أكثر،  مطلبية  تبقى  أن  تريدها  احلملة 
ويصفها  عليها«،  نوافق  ال  األخرى  اجملموعات  مع  االجتماعات  يف 
إطار  عن  البحث  »جيب  ويضيف  ايديولوجية«!  »مطالب  بأنها 
من  نفسه  الوقت  يف  جامعًا  ويكون  اجملموعات  استقاللية  يضمن 
امسها(  ذكر  )رفضت  احلملة  يف  مصادر  أن  إال  التنسيق«.  أجل 
تتحّدث بصراحة ووضوح، تقول إّنها »ال تريد أن يشاركها أحد يف 
قراراتها وبياناتها وخياراتها، فهي حتّبذ أن حتافظ كل جمموعة على 
استقالليتها وخطابها، لكنها تشّجع التنسيق بني اجملموعات، وكانت 
تنظيمي. وهي ستشارك يف خطوات  إطار  خلق  اىل  الداعني  أول 
التصعيد اليت تنّظمها اجملموعات األخرى«، مضيفًة أّنها »متمسكة 
مبطالبها األربعة يف الوقت احلالي، من دون توسيع حجم املطالب 
كما تريد اجملموعات األخرى«، وهي معاجلة أزمة النفايات واستقالة 
وزير البيئة وحماسبة املعتدين على املتظاهرين وإجراء االنتخابات.

التنسيق بني اجملموعات  الذين كانوا يعملون على  الناشطني  أحد 
منذ  أرادت  رحيتكم«  »طلعت  أّن محلة  أوضح  امسه(  ذكر  )رفض 
البداية أن يكون التعاون مع اآلخرين »استشاريًا«، وهو ما أخاف 
اجملموعات األخرى، خصوصًا أّن احلملة بقيت تراوغ وال تعلن مرادها 
بوضوح، ما يعين أّن احلملة )فعليًا( غري موافقة على »إعالن مبادئ 

مشرتكة،  بصيغة  اجملموعات  عن  الذي صدر  اجملتمع«  عن  الدفاع 
والذي حّدد مبادئ عامة للحراك، أبرزها »بناء دولة مدنية دميقراطية 
عادلة تكفل احلقوق املدنّية واالقتصادّية واالجتماعّية األساسية«، 
علمًا بأنها شاركت يف االجتماعات اليت سبقت إعالنه. وهي عربت 
صراحًة يف اجتماعاتها مع اجملموعات عن رغبتها يف بقاء املبادرة 
احلراك  يعّرضون  بذلك  أنهم  يعلمون  احلملة  ومنّظمو  أيديها،  يف 

للفشل.
هكذا، يتبنّي أّن النقاش حول شكل التصعيد يتجاوز الشكل اىل 
اجملموعات.  بني  التباينات  تظهر  االساس  هذا  وعلى  املضمون، 
فحملة »طلعت رحيتكم« أصبحت واضحة بأنها تريد حتقيق مسألتني: 
إىل  ميلها  وعدم  اجملموعات  باقي  عن  املستقل  وجودها  األوىل، 
أي إطار تنسيقي مع اجملموعات األخرى يتجاوز التنسيق السطحي. 
بالنفايات  تتعلق  محلة  جمرد  أنه  على  للحراك  رؤيتها  والثانية، 
ورفضها حتت عناوين عدة أّي اجتاه لالتفاق على برنامج عمل أوسع 

من األهداف اليت وضعتها يف البداية.
ترى اجملموعات األخرى املشاركة يف »جلنة متابعة حتّرك 29 آب« أّن 
هذا احلراك الشعيب جيب أاّل يقتصر على أزمة النفايات، بل عليه 
أن يؤسس حلراك شامل يهدف اىل تعديل السياسات االقتصادية 
واالجتماعية مبا يؤمن مصاحل الفئات االجتماعية املتضررة. وهذا ما 
تراه »طلعت رحيتكم« على أنه »أيديولوجيات« و«تسييس« للحراك 
و«خروج عن استقالليتها عن القوى السياسية«، فيما هو »استكمال 
»أي حراك من  أّن  اللجنة  ملعركة احلقوق«. ويرى املشاركون يف 
دون مضمون سياسي يبقى حراكًا فارغًا«، وتشري مصادر معنّية إىل 
أّن اجملموعات خّفضت سقف مطالبها مراعاًة حلملة »طلعت رحيتكم«، 
به،  ترتبط  وما  النفايات  مللف  األولوية  إعطاء  على  إصرارها  مع 
حل  البلديات يف  دور  عن  احلديث  فإن  لذلك  البلديات.  دور  أي 
مشكلة النفايات هو حديث عن عالقة السلطة بالبلديات، أي حديث 
سياسي، وبالتالي فإن سعي »طلعت رحيتكم« إىل إقصاء السياسة 

بالكامل عن احلملة هو تفريغ ملضمون املطالب اليت تطرحها.
أوىل نتائج هذا اخلالف متّثلت يف انسحاب الناشط الصحايف حسان 
الزين أمس من احلراك بعد خطوة »طلعت رحيتكم« الثالثاء. يؤكد 
الزين لـ«األخبار« أّنه انسحب ألنه »مل يعد هناك ثقة بالتعامل بني 
اجملموعات اليت فقدت لغة التواصل بينها، وليس هناك أفق واضح 
للحراك«، متسائاًل »اىل أين يتجه احلراك؟ ال أحد يعلم، ليس هناك 

أي اشارة اىل وجود رؤية سياسية للحراك«.
»طلعت  بني  احلاصل  اخلالف  أن  على  اليوم  كثريين  آراء  تلتقي 
رحيتكم« وبقية اجملموعات والناشطني يضع احلراك أمام اجتاهني: 
االول يريد أن يأخذ احلراك اىل الوضوح عرب برنامج عمل سياسي 
يستهدف السياسات االقتصادية واالجتماعية وحيدد معامل الدولة 
املدنية والعدالة االجتماعية، وهو ما تعرب عنه اجملموعات املندفعة 
اىل تشكيل إطار تنسيقي موّحد. واالجتاه الثاني تعرب عنه بوضوح 
جمرد  احلراك  يبقى  كي  تدفع  اليت  رحيتكم«  »طلعت  محلة  أيضًا 
من  فارغًا  احلراك  إبقاء  وبالتالي  النفايات،  أزمة  خلفية  على  محلة 
أي مضمون سياسي حقيقي وجدي، وهو ما يعتربه اآلخرون يسّهل 

استخدامه يف أي اجتاه من قبل قوى السلطة املرتبصة.
ُيطرح هنا تساؤل مشروع: ما الذي قصدته محلة »طلعت رحيتكم« 
برفع شعار »يسقط يسقط حكم األزعر«؟ هل حكم األزعر، أي نظام 
أم يتعداها اىل خمتلف  النفايات فقط  أزمة  الفساد، يقتصر على 

امللفات؟
ال ُتنكر اجملموعات دور »طلعت رحيتكم« يف التحريض على أزمة 
النفايات، لكّنها يف الوقت نفسه ترى أن من استقطب يف تظاهرة 
السبت الفائت هو احلراك مبجمله، لذلك فإّن املصلحة العامة للحراك 
تقتضي أن تكون »طلعت رحيتكم« جزءًا أساسيًا منه، وهي مسؤولة 
عن صياغة خطاب وبرنامج عمل للحراك حياكي مطالب الناس اليت 
احلراك  من  احلملة  انسحاب  فإن  وبالتالي  عاليًا،  سقفًا  فرضت 

سيكون تصرفًا غري مسؤول يؤدي اىل إحباط اجلميع.
جتري االتصاالت الكثيفة منذ الثالثاء بني مكونات جلنة متابعة حتّرك 
29 آب والناشطني يف محلة »طلعت رحيتكم«، وذلك بهدف البحث 
يف كيفية تعزيز وحتصني احلراك ضمن اإلطار التنظيمي املطروح، 
مع التأكيد على أّن هذا اإلطار ال يزال مرنًا وال بد من وضع آلية 
واٍع ألهمية  اجلميع  أّن  القرارات فيه. وتشري املصادر اىل  الختاذ 
التعاون والتنسيق بني اجملموعات، مبن فيهم القّيمون على محلة 

»طلعت رحيتكم«، وهو ما ستتم بلورته قريبًا.
 9 يف  واسع  تصعيدي  لتحرك  اإلعداد  جيري  نفسه،  الوقت  يف 
النيابي.  اجمللس  يف  احلوار  طاولة  انعقاد  مع  بالتزامن  أيلول 
ستشارك  احلملة  أّن  إىل  رحيتكم«  »طلعت  من  مصادر  وأشارت 
يف هذا التحرك. حتى اليوم، يقتصر املخطط على تنظيم تظاهرة 
حاشدة اعرتاضًا على حماولة توحيد قوى السلطة يف مواجهة حراك 
إاّل  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  وحقوقهم  املواطنني 
ذلك،  من  أبعد  اىل  األمور  تذهب  أن  يطرح  اجملموعات  بعض  أّن 
وصواًل إىل إقفال الطرقات املؤدية إىل مكان اجتماع رؤساء الكتل 
النيابية. يرى احملامي نزار صاغية أّن »أخطر رّد من احلكومة على ما 
حصل نهار السبت هو الدعوة اىل احلوار بهدف إعادة توحيد الصف 
السياسي ضد املواطن«، داعيًا الناس إىل تثبيت موقعهم، »ألن ما 
حصل السبت مل يكن ملرة واحدة فقط، بل هو عمل مستمر، ونعمل 

لتأمني أكرب حشد ممكن«.

اخلالفات تربك احلراك الشعيب: »طلعت رحيتكم« تعرقل اإلطار التنسيقي املوّحد
إيفا الشويف
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
  قضية مقتل الشابة ليليان صفطلي أمام 

»العسكرية«: »نصيبها أن متوت«
  

كانت عقارب الساعة تشري اىل الثالثة والنصف فجرا، عندما خرج 
منطقة  الليلية يف  املالهي  احد  من  ح.  اجليش حسن  اجلندي يف 
امللهى  يف  بامسه  حجز  وجود  لعدم  غاضبا  جونيه،  يف  الكسليك 
منه  واطلق  مرخص  غري  مسدسا  خاصرته  عن  فاستل  املذكور، 
رصاصة وحيدة كانت كفيلة بازهاق روح الشابة العشرينية ليليان 

صفطلي اليت صودف يف ذلك الوقت خروجها من امللهى.
مل يلتفت حسن يف تلك اللحظة اليت اطلق فيها النار اىل اخللف، 
امام  احيال  وهما  برفقته  كانا  له  مع صديقني  تابع طريقه  بل  ال 
احملكمة العسكرية الدائمة معه جلهة عدم تقديم املساعدة للضحية 
ومساعدة احدهما املتهم حسن على التواري وختبئته يف منزل ياسر 
ح. يف حملة بئر حسن الذي اعترب ان »نصيب الفتاة ان متوت« 

يف تلك الليلة.
شربل  احملامي  وكيله  حبضور  االثنني  حسن  روى  احملكمة  وامام 
طالب  االخرين  املتهمني  ان  وقال  احلادثة  حصول  كيفية  تنوري 
وياسر ح. كانا برفقته عندما كانوا ميضون السهرة يف احد املطاعم 
يف الكسليك. واضاف حسن : يف تلك الليلة اتصل بي صديقي 
طالل أ. ودعاني لالنضمام اليه يف امللهى الذي وقع فيه احلادث 
وابلغين ان هناك طاولة حمجوزة بامسي. وبوصولي سألت عن احلجز 
فابلغين املسؤول انه ال يوجد اي حجز بامسي وكنت حينها يف حالة 
من السكر، فغضبت وغادرت امللهى، وبسبب حاليت تلك اطلقت 
النار عند مدخل امللهى يف اهلواء ومل اشاهد الفتاة اليت اصيبت 

حينها ومل اعلم باصابتها اال بعد املغادرة.
وباستجواب الرقيب اول طالب ح. حبضور وكيله احملامي صليبا 
خالف  حصل  امللهى  اىل  حسن  مع  وصوله  لدى  بانه  افاد  احلاج 
على عدم حجز طاولة وكان برفقتنا فتاتان فغضب حسن، واثناء 
املغادرة وعلى مدخل امللهى شاهدت فتاة خترج وانا كنت واقفا 
قرب السيارة عندما رأيت حسن يطلق النار يف اهلواء وكان صديقه 

طالل أ. واقفا بوجهه.
اما ياسر ح. فافاد ردا على سؤال ان حسن اطلق النار على الفتة 
امللهى عندما كانت الفتاة خارجة وانا رأيته غاضبا من مكاني حيث 

كنت يف السيارة. وقال »نصيبها ان متوت«.
وقررت احملكمة استدعاء ثالثة شهود من الذين رأوا احلادثة وارجأت 

اجللسة اىل اخلامس عشر من كانون الثاني املقبل.
يذكر ان حسن ح. متهم باقدامه عن غري قصد على التسبب مبقتل 
غري  حربي  مسدس  من  املاضي  الثاني  كانون   12 يف  املغدورة 
وعدم  املكان  من  الفرار  على  ح.  وياسر  طالب  واقدام  مرخص 
تقديم املساعدة للضحية بعد مشاهدتها تقع ارضا اثر اطالق النار 
من رفيقهما ومساعدته على التواري وختبئته يف منزل ياسر يف 

بئر حسن.

أربعة قتلى يف حوادث سري
  

سّجلت حوادث السري االني رقما قياسيا يف عدد القتلى ، حيث 
اسفرت عن سقوط اربعة قتلى يف ثالث حوادث و24 جرحيا .

وشهدت طريق املصنع فجر االثنني حادث اصطدام حافلة سورية 
لنقل الركاب باحلائط االمسنيت ما اسفر عن سقوط قتيلني و10 

جرحى نقلوا اىل مستشفيات املنطقة.
جبروح  رباح  آل  من  آخر  وإصيب  العيتاوي  آل  من  شاب  وتويف 
طفيفة، بعدما صدمتهما سيارة من نوع »رانج روفر« أثناء توقفهما 

على جانب الطريق يف بلدة اللبوة يف البقاع الشمالي.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل و 4 جرحى نتيجة 
الال  بلدة  طريق  على  وسيارة  الركاب  لنقل  »فان«  بني  تصادم 
-البقاع الغربي. ونقلوا على اثرها اىل مستشفى فرحات للمعاجلة.

كما افادت عن سقوط عدد من اجلرحى حبوادث سري على طريق عام 
احلوش باجتاه بلدة عني بعال صور وعلى طريق ضبية - النقاش 

وعلى طريق عام العباسية، ويف حملة احلدث.

اجليش يوقف 20 سوريًا
  

 20 واوقفت  بعلبك،  غرب  عدوس  بلدة  اجليش  من  قوة  دهمت 
نارية  ثبوتية. كما ضبطت دراجات  اوراقا  لعدم حيازتهم  سوريا، 

يشتبه بانها مسروقة.

سطو على منزل يف جبيل
  

دخلوه  ان  بعد  جبيل،  بالط  يف  ز  ع.  منزل  على  جمهولون  سطا 
بواسطة الكسر واخللع ، وسرقوا من داخله جموهرات قدرت بأكثر 
من عشرة آالف دوالر. وحضرت عناصر من خمفر جبيل يف قوى 

االمن الداخلي واالدلة اجلنائية وباشرت التحقيقات .

توقيف 31 مطلوبًا
  

أفادت املديرية العامة يف قوى االمن الداخلي عن توقيف 31 مطلوبا 
يف 30 اب املاضي جبرائم خمدرات، سرقة، سلب واطالق نار.

جرحيان باشكالني يف صور
  

وقع اشكاالن يف كل من بلدتي البازورية ووادي جيلو شرق صور 
ختللهما إطالق نار ما ادى اىل سقوط جرحيني هما »ع.ب.« من بلدة 
عيتيت و«ح.د.« من البازورية . ونقال اىل احد مستشفيات صور 
التحقيقات ملعرفة مالبسات  االمنية وباشرت  القوى  فيما حضرت 

احلادثني.

القبض على »داعشي« سلّم »انتحاريي جبل 
حمسن« أحزمة ناسفة

  
متكنت املديرية العامة لالمن العام من توقيف احد االرهابيني من 
تنظيم داعش الذي قام بتسليم انتحاريّي جبل حمسن احزمة ناسفة 

قاما بتفجريها يف مقهى يف العاشر من كانون الثاني املاضي .
اجملموعات  وتعقب  متابعة  نتيجة  انه  بيان  يف  املديرية  واعلنت 
اإلرهابية واخلاليا النائمة التابعة هلا، أوقفت وبناء إلشارة القضاء 
املختص اللبناني )س .إ( لكونه موضوع عدة تدابري عدلية تقضي 

بتوقيفه جبرم اإلنتماء اىل تنظيم ارهابي وجتنيد اشخاص.
وبالتحقيق معه إعرتف بإنتمائه اىل تنظيم داعش اإلرهابي وانه قام 
بتجنيد اشخاص لاللتحاق بالتنظيم املذكور والقتال اىل جانبه، كما 
انه خضع لدورات عسكرية مبجال التفخيخ وجتهيز العبوات الناسفة 
اللبناني متهيدا الستهدافه  اجليش  مواقع وحتركات  برصد  وكلف 
)ب.ن(  اللبنانيني  من  كل  مع  باالشرتاك  إقدامه  اىل  باإلضافة 
و)أ.أ( بإيواء االنتحاريني طه اخليال وبالل املرعيان وتسليم هذين 
االخريين أحزمة ناسفة بعد جتهيزها ونقلهما اىل جبل حمسن حيث 
فجرا نفسيهما يف مقهى ابو عمران. وبعد انتهاء التحقيقات معه 

أحيل اىل القضاء املختص.

عراقي ينتحل صفة أمنية.. للسرقة
  

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف عراقي بعد 
سرقته منزال يف سن الفيل منتحال صفة امنية . وقد عمد العراقي 

قبيل توقيفه اىل شهر سكني بوجه عناصر الدورية .
وافادت املديرية يف بيان هلا انه بتاريخ 2015/8/27 ادعى م.ع. 
لدى فصيلة سن الفيل، يف وحدة الدرك اإلقليمي، أن جمهولني 
أقدما على الدخول إىل منزله وسلباه مبلغا من املال وهاتفه اخللوي، 

بعد أن انتحال صفة أمنية )مكتب مكافحة املخدرات(.
الفصيلة  ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة اشتبه عناصر 
املذكورة، بأحد الفاعلني يف حملة سن الفيل، ولدى حماولة توقيفه 
شهر سكينا بوجه احد العناصر، الذي أطلق النار باجتاه قدم املشتبه 

به وجرى توقيفه، وهو العراقي ع.س.
وقد تعرف عليه املدعي بنسبة 100باملئة، والتحقيق مستمر لتوقيف 

شريكه، بإشراف القضاء املختص.

مسلحون يقتحمون البازورية بالرصاص واألهالي 
متخّوفون من التسّيب األمين

  
ذكرت مصادر امنية ان جمموعة من املسلحني على منت شاحنتني 
صغريتني قادمتني من احدى القرى اجملاورة لبلدة البازوريًة دخلت 
ليل االثنني البلدة وقاموا بإطالق النار يف اهلواء وباجتاه املدرسة 

الرمسية.
وكان إشكاالن وقعا قبل ذلك يف كل من وادي جيلو والبازوريًة 
علي  إصابة شخصني جبروح هما  اىل  ادى  ما  نفسها بني شبان 
بزون الذي أوقف على ذمة التحقيق وحسن دامرجي اللذين نقال 

اىل احد املستشفيات لتلقي العالج.
حزبية  قوة  من  مدعومون  املهامجني  ان  العيان  شهود  واشار 
وافادوا بأنهم كانوا مدّججني بأسلحة حربية متطورة مع ذخائرها، 
وقد اطلقوا حواىل الف طلقة، حيث مجعت القوى االمنية اكثر من 

طلقة فارغة.
كما ذكر شهود العيان ان حالة استياء وخوف تسود البازوريًة من 
التسيب الذي شهدته حيث مل يتم توقيف اي من املسلحني سوى 

احد املصابني.

»العسكرية« تدين سوريّاً بتزويد »داعش« مواد 

غذائية يف جرود عرسال
  

دانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل 
ابراهيم السوري حممد عبد احلميد الدايخ جبرم تزويده اجملموعات 

االرهابية اليت قاتلت اجليش يف عرسال، باملواد الغذائية.
وقضى احلكم بسجن الدايخ مدة سنة علما انه مضى على توقيفه 

سبعة اشهر.
احملامية  وكيلته  حبضور  الدايخ  استجوبت  قد  احملكمة  وكانت 
لبنان بصورة نظامية قبل  بانه دخل اىل  الراعي فوضح  جوسلني 
ثم  عام  اهلرمل ملدة  بانه سكن يف  وافاد  العام.  عامني ونصف 

انتقل اىل جديدة الفاكهة حيث كان عمل يف حمال جتارية عدة.
ان ينشق  النظامي قبل  اجليش  عداد  انه كان من  وبسؤاله قال 
ويلتحق باجليش السوري احلر ملدة شهر ونصف ويقرر الدخول اىل 
لبنان بعد سقوط القصري. واضاف الدايخ، ان حسن رايد الذي بايع 
تنظيم داعش هو صهره وعلى خالف معه نافيا معرفته باملدعوين 
ابو السوس وابو جعفر اللذين طلبا منه نقل مادة املازوت ومواد 
غذائية عرب وادي مريا اىل جرود عرسال بسيارة البيك اب العائدة 

لصهره رايد. 
من  الثاني  يف  عرسال«  »احداث  خالل  تواجده  مكان  عن  وسئل 
اب العام املاضي فقال انه كان يف جديدة الفاكهة مرتاجعا عن 
اعرتافاته االولية حول مشاركته وصهره رايد يف تلك االحداث ضد 

اجليش او تكليفه باي مهمة امنية.
تطبيق  الزعين  داني  القاضي  العامة  النيابة  ان طلب ممثل  وبعد 
مواد االتهام حبق الدايخ ترافعت وكيلته احملامية جوسلني الراعي 
فاعتربت ان ال دليل على قيام موكلها باي عمل عسكري او انتمائه 
اىل اي تنظيم ارهابي. وانتهت اىل طلب اعالن براءته من التهم 

املنسوبة اليه.

ضحية جديدة خلالف على أفضلية املرور
  

وقع حسني علي برجلكي )34 عاما( ضحية جديدة اثر خالف على 
صباح  املطار  طريق  على  ع.ع.  وبني  بينه  حصل  املرور  افضلية 
االعظم وهو  الرسول  اىل مستشفى  برجلكي  نقل  وفيما  الثالثاء. 
يف حالة حرجة جدا مت نقل اجلاني اىل مستشفى اجلامعة االمريكية 
يف بريوت. وكان اخلالف قد بدأ بالشتائم والعراك اىل ان اقدم 
برجلكي على ضرب ع.ع. بساطور فعمد حينها االخري اىل اطالقه 

النار عليه من مسافة قريبة.

حماضر خمالفات لقانون السري اجلديد
  

مفرزة سري  ان  الداخلي،  االمن  قوى  العامة يف  املديرية  أفادت 
تطبيقا  املاضي  اب   31 بتاريخ  خمالفة   66 بضبط  قامت  بعبدا، 

لقانون السري اجلديد.
كما افادت عن ضبط 905 خمالفة سرعة زائدة يف التاريخ نفسه.

مطلوبون يف قبضة اجليش والقوى األمنية
  

أوقفت قوة من اجليش يف حملة عدوس - بعلبك، 19 شخصا من 
غري  بطريقة  اللبنانية  األراضي  داخل  لتجوهلم  السورية،  التابعية 
أوراق  دون  من  نارية  دراجات   8 حبوزتهم  وقد ضبطت  شرعية، 

قانونية.
من جهة أخرى ويف حملة الكوكودي - الضاحية اجلنوبية، أوقفت 
نار من  قوى اجليش حسني طالل املقداد، املطلوب جبرم إطالق 
أسلحة حربية يف حملة حي السلم والتعدي على أرزاق املواطنني، 

وقيادته دراجة نارية من دون أوراق قانونية.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 

الالزم.
من  اسبوع  خالل  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  متكنت  جهتها  من 
األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  ضمن  شخصا،   418 توقيف 
والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، وذلك الرتكابهم أفعاال 
مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  كل  على  جرمية 

مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
كما افادت عن توقيف 68 مطلوبا جبرائم: خمدرات، سرقة، سلب 
نار، واملطلوب ح. ز. يف حملة عدشيت من قبل مفرزة  وإطالق 

النبطية القضائية جبرم حماولة قتل واطالق نار.

طفل خيتنق حببة عنب

الطفل حممد سلوم وعمره عامان يف  تناوهلا    تسببت حبة عنب 
بلدة الشهابية شرق صور باختناقه ووفاته على الفور. مع اإلشارة 
اىل أن الطفل سلوم قدم من أملانيا حيث يقيم مع ذويه لتمضية 

الصيف يف لبنان.

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 
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اعــالن

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 
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منوعات
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

دعت املغنية الكندية سيلني ديون، أمس اجلمعة، 
كل الكتاب واملؤلفني إىل إرسال أغنيات جديدة 
الفرنسية  بالغة  حتضرهما  جديدين  أللبومني 

واإلجنليزية.
الفرنسية  إل«  تي  »آر  إلذاعة  العاملية  النجمة 
مفتوح  األمر  األغاني،  بتلقي  للتو  بدأنا  اخلاصة: 
أمام اجلميع، أي مؤلف أو كاتب ميكنه أن يرسل لنا 
أعماله، موضحة أنها تأمل إصدار ألبوم بالفرنسية 
 ..2017 العام  باإلجنليزية  وآخر   2016 عام 
أهداف  بتحقيق  لي  تسمح  أغاني  أريد  وأضافت، 

جديدة والتطور واالستمتاع والشعور بالشغف.
سيلني ديون اليت تبلغ من العمر 47 عاما، واصلت 
نشاطها الغنائي يف الس فيجاس، بعد عام على 
تعليق نشاطاتها املهنية للبقاء إىل جانب زوجها 

إذا كنت موهوباً يف كتابة األغاني.. سيلني ديون تنتظرك

 خمالطة املرحني تساهم 
يف التخفيف من االكتئاب 
كشفت دراسة صدرت حديثًا من جامعيت وارويك 
ومانشسرت الربيطانيتني، عن أنَّ خمالطة األصدقاء 
املرحني الذين حييون بسعادة، والذين ال تفارق 
من  التخفيف  يف  ُتساهم  وجوههم،  االبتسامة 

أعراض االكتئاب اليت يعاني منها البعض.

األشخاص  ابتسامة  أنَّ  الباحثون  أوضح  وقد 
املصابني  األشخاص  وجوه  يف  الطبيعيني 
الشعور  من  التخفيف  تساعدهم يف  باالكتئاب، 
يعانون  قد  اليت  االكتئابية  واألعراض  باحلزن 

منها، وفقًا لـ"ديلي ميل" الربيطانية.

قيلولة يومية ختلصك من اإلحباط والتهّور!

وبّينت نتائج الدراسة، اليت مشلت 2000 شخص 
مراهق، أنَّ مرضى االكتئاب احملاطني بأصدقاء 
مرحني وسعداء، غالبًا ما ترتفع فرص تعافيهم، 
يف أغلب األحيان، من االكتئاب مبعدل الضعف.

وأّكد الباحثون، أنَّ العالقات والروابط االجتماعية 
األشخاص  مالزمة  إىل  باإلضافة  القوية، 
من  التعايف  يف  كبرية  فاعلية  هلا  املتفائلني، 
مرضى  منها  يعاني  اليت  ة  االكتئابيَّ األعراض 

االكتئاب.

نشرت الفنانة 
االستعراضية 
مسا املصري 
جديدة  صوًرا 
صفحتها  عرب 
لشخصية  ا
موقع  على 
صل  ا لتو ا
عي  جتما ال ا
 ) ك فيسبو (
جداًل  أثارت 
بني  كبرًيا 
ها  ر مجهو
 ، بعيها متا و
ظهرت  حيث 
أوضاع  يف 
مثرية، حسب 
دنيا  موقع 

الوطن.

أن  يذكر 

صور مثرية لسما املصري تثري اجلدل جمددا

رينيه اجنليل املصاب بسرطان احلنجرة.
املغنية الكندية التزمت بدًءا من مارس 2003 بإقامة 
حفالت ملدة 3 سنوات يف قاعة بأحد الفنادق يف 
ُصممت  شخص،  لـ4300  تتسع  فيجاس،  الس 
ماليني شخص   3 حنو  وحضر  حلفالتها،  خصيصا 
سنوات..  مدى مخس  على  عرض   700 من  أكثر 
عام  كل  ديون  سيلني  تقدم   ،2011 عام  ومنذ 
70 حفلة يف القاعة نفسها يف عقد يستمر حتى 

العام 2019.
بعنوان  هو   - بالفرنسية  هلا  ألبوم  آخر  أن  يذكر 
 ،2012 عام  نهاية  إىل  يعود   - زاتاندر«  »سان 
أما آخر ألبوماتها اإلجنليزية فريجع إىل نهاية عام 
2013 بعنوان »لوفيد مي باك تو اليف«.. وفقًا 

ملا نقلته وكالة »فرانس برس«.

مسا املصري، كان مقرًرا أن تظهر يوم 
الثالثاء، مع اإلعالمية ريهام سعيد، إال 

أن األخرية اعتذرت عن عدم ظهورها.
الفنانة  اعتذار  سبب  )إن  وقالت: 
االستعراضية مسا املصري، عن الظهور 
وفاة  حالة  حدوث  هو  الربنامج،  يف 
لديها، وأنها بعثت برسالة تعتذر فيها 
متواجدة يف  بأنها  وتفيد  احلضور،  عن 

املنصورة(.
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جديدة  بصور  متابعيها  وهيب  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  أبهرت   
غرفتها  شرفة  داخل  فيها  ظهرت  انستجرام،  موقع  عرب  نشرتها 

بفستان حوهلا حلورية حبر.
هيفاء أجرت عدة تعديالت على الصورة بشكل جعلها لوحة إبداعية 
أشعت فيها الفنانة اللبنانية إثارة، كما نشرت صورة أخرى بنفس 
اإلطاللة، بينما جعلت البحر يف خلفيتها، وهي اللقطات اليت أهلبت 

مشاعر حميب وفانز هيفاء.
 Big Apple « من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهيب الستالم جائزة
Music Awards Foundation » يف 12 سبتمرب املقبل، وذلك عن 
فئة أفضل فنانة يف الشرق األوسط لعام 2015 حبفل يقام يف 

مدينة هامبورج األملانية.

أينت عامر: امسي احلقيقي أثار أزمة بني أبي وأميهيفاء وهيب مبهرة يف فستان مثري !

قالت الفنانة املصرية أينت عامر أن امسها احلقيقي هو مسر، 
واملكتوب يف شهادة ميالدها، والذي اختاره هلا والدها. 
أينت قالت إن والدتها كانت حتب اسم أينت وأرادت أن 
تطلق عليها هذا االسم وكتبته على هدايا السبوع، ولكنها 
فوجئت بعد أن قام والدها بتسجيلها باسم مسر، فأصرت 

 
يرتدد عرب مواقع التواصل االجتماعي، خرب مفاده أن شركة 
اللبنانية  االباحية  باملمثلة  االستعانة  تنوي  مصرية  إنتاج 
االصل ميا خليفة، للمشاركة يف أحد االفالم العربية، بعد 
أن طلب منها أحد املنتجني التمثيل يف فيلمه القادم "واحد 

على الطريق".
بلبلة على  أثار  التأكد من صحته،  الذي مل يتم  هذا اخلرب 

مواقع التواصل، كما شكل مفاجأة للكثريين.

ممثلة البورنو ميا خليفة من 
اإلباحية إىل السينما العربية!؟

الشابة  الفنانة  مسر.  باسم  أحد  يناديها  أال  العائلة  على 
أضافت على حسابها عرب موقع »أنستجرام« أنها تعتز باسم 
أينت جًدا، وتعتربه امسها احلقيقي، مشرية إىل أن والدتها 
كانت تنسى اسم مسر، وعندما كانت تصلها أوراق رمسية 
بهذا االسم، كانت ترفض تسلمها. مجهور أينت شاركها 
احلديث، مؤكًدا هلا أنه يفضل اسم أينت ويعتربه مميز أكثر 

من اسم مسر. 

يوم االربعاء من االسبوع احلالي كان يوما مميزا لسكان بانكستاون 
وضواحيها وضعت فيه وزيرة الصحة يف نيو ساوث ويلز جيليان 
الطوارئ  خلدمات  هليكوبرت  طائرات  لقاعدة  االساس  حجر  سكينر 
ومركز تدريب وتأهيل حبضور نائب مقعد ايست هيلز غلني بروكس 

ومفوض خدمة اإلسعاف يف الوالية ديفيد داتون.
حيث  بانكستاون  يف  نوعها  من  االوىل  هي  القاعدة  هذه  وتعترب 
مثال،  الطارئة،  الصحية  احلاالت  ذوي  من  املرضى  بامكان  يصبح 
الوصول بطائرات اهلليكوبرت اىل مستشفى ويستميد دون احلاجة 
للمرور على االشارات الضوئية وجتنب ازدحام السري مما يساهم 

يف انقاذ حياة املرضى.

مبسعى ومتابعة من نائب ايست هيلز غلني بروكس
الوزيرة سكينر تضع حجر االساس لقاعدة هليكوبرت لإلسعاف يف بانكستاون

فقد رصدت احلكومة مبلغ 151،2 مليون دوالر إلنشاء شبكة جديدة 
للهليكوبرت يف الوالية. ويتألف أسطول هليكوبرت االسعاف من مثاني 
طائرات تعمل يف جنوب نيو ساوث ويلز من بانكستاون، أورانج، 

وولونغونغ ومقاطعة العاصمة كانبريا.
هذه  »ان  بروكس  السيد  جانبها  واىل  سكينر  السيدة  وقالت 
الشراكة اجلديدة واملثرية ستحسن تغطية نقل  املرضى عرب الوالية  
مع مروحيات AW139 جمهزة للرعاية يف حاالت الطوارئ بشكل أسرع 
نظرا لقدرة هذا النموذج من الطائرات«.  واضافت تقول »يف أقل 
من 12 شهرا، هذا املوقع الشاغر يف مطار بانكستاون سيضم ثالث 
حظائر  )هنغارات( تشغيلية للهليكوبرت، واثنتني من حظائر الصيانة 

الرئيسية ومكاتب إدارية ومركز تدريب حديث، مبا يف ذلك أجهزة 
احملاكاة ومرافق تدريب بيئية، غرف حماكاة طبية وقاعة«.

طبيب  اجلوي  الطيب  األسطول  من  طائرة  كل  منت  على  وسيكون 
ومسعف يف كل رحلة وتقوم باكثر من 3000 مهمة سنويا. ومن 
املتوقع زيادة االسطول  الطيب اجلوي يف نيو ساوث ويلز حبواىل 

23 يف املائة اضافية حبلول عام 2022.
وقال املفوض داتون أن مرفق بانكستاون سيكون مركزا للتمايز، 
حيث سيسمح خلدمة اإلسعاف تقديم أفضل خدمة طوارئ هليكوبرت 
منشأة  يف  التدريب  عمليات  تبدأ  أن  املقرر  العامل..ومن  يف 

بانكستاون من 1 متوز  2016.

صورة جامعة للحضورالوزيرة سكينر والنائب بروكس واملفوض داتون يضعون حجر االساس
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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 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 
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كتابات

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء 

الــسّر 

خيّيُل لي أن عمر القصيدِة
يبدأ منك النضوَج..

ألنك زاٌد جلوع احلروِف
وإنك نسغ النمو وعّرابة 

النوِر حتى الفناِء
بتوٌل متّجُد روحي 

بعطر الرذاِذ انسكابًا
ومل خيطىء املاء أرضي
لتصحو القصيدة تلو 

القصيدِة سفر اشتقاٍق
معطرًة يف مياهِك

يا قّصًة يف ضمري 
التفّرِس واألحجياِت

يداِك
ائتالف السالم 

أأشكر كّل املفاصِل
أم أشكر الشمس يف

الزورد البناِء....
لعلي أحّدُث ما قد

ختيلُت لكن....
سأفرش جرحي على 

أرضك املقدسية حتى 
أسيل وأرسم من دمَي

الفوضوي 
بتواًل بتواًل بتواًل

وما كنت أهذي ألني 
ختيلت ال ما ختيلت تلك 

احلقيقة إنك أوىل 
بياٌن من الشعر 
فوق اخلزام على 
بعد مخسني عطرًا
شروق القصيدة 
ال أستطيع الكتابَة

شكرًا وشكرًا
متوت اللغات وتبقني 

وحدك .. وحدك ... وحدك 
يف حضرة الروح 

سرًا...

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

وبعض  السورية،  اجلزيرة  منطقة  اجتاحت  املاضي  القرن  نهايات 
مناطق الشمال العراقي موجة واسعة من اهلجرة تركزت يف أوساط 
العائالت والشباب السرياني والكلدو آشوري باجتاه مناطق الشمال 
اجته  والقليل  السويد،  وخصوصًا  االسكندنافية  الدول  األوروبي 
الصحافة  عرب  حينه  يف  وقلنا  الشمالية،  أمريكا  أو  اسرتاليا  حنو 
والندوات إنها هجرة خمططة ترعاها منظمات دولية وغايتها ليست 
تسمية  عليهم  يطلقون  ما  على  اخلوف  كان  ورمبا  باملطلق،  بريئة 
أقليات هو الدافع املعلن، لكن أصابع الصهيونية العاملية مل تكن 
بعيدة عن املساهمة واملشاركة، وقد شجعت تلك اهلجرة أوساط 
دينية ألسبابها وأيضًا ال نقول إنها كانت بريئة باملطلق، فاألحداث 
شكلت  العراقي  الرتاب  كامل  على  ورمبا  العراقي،  الشمال  يف 
مرّبرًا حلركة النزوح الداخلي وتوجه البعض حنو الشام ولبنان، لكن 
األمن واألمان، واالنفراج  أوج  السوري كان يف  الشرقي  الشمال 
املادي، ومل يكن هناك »داعش« أو »النصرة« وال »جيش الفتح« 
قلنا يف حينه إننا نرفض جتريد سورية من  اإلسالم«…  »فتح  أو 

جذورها احلضارية والتارخيية وما زلنا عند موقفنا هذا.

املخطط الذي مل يستكمل يف حينه بقي برسم التنفيذ، وطاعون احلرب 
اليت تستهدف وجود الشعب السوري منذ العام األول يف القرن 
احلادي والعشرين جتري تغذيته ورعايته وتنمية أسباب استمراره، 
ومنها عمليات التهجري بشتى األساليب، التهجري القسري، والتهجري 
االحتيالي، ترهيبًا وترغيبًا وضمن خمططات واسعة تشمل األراضي 
السورية والعراقية وقبل ذلك اللبنانية وقبلها الفلسطينية، التهجري 
الذي يستهدف شرائح خمتارة من الشعب السوري، اثنيًا، عرقيًا، 
يسّمونهم  مّمن  خمتارة  استهداف جمموعات  أوضح  مبعنى  وطبقيًا، 
أقليات، يسّهلون استيعاب األجيال الشابة املثقفة، وأيضًا أغلب 
وتهريب  من ممتلكاتهم  التخلص  على  تشجيعهم  مّت  مّمن  األثرياء 
أمواهلم حنو الدول املخطط هلم أن يصلوها، وهي دول حتتاج إليهم 
الدول  تلك  العالية يف  الكهولة  نسبة  ذلك  من  سبب،  من  ألكثر 
االحندار  ملنع  املواليد  إىل  واحلاجة  الشباب،  نقص  من  ومعاناتها 
حنو االنقراض، ومن ذلك أيضًا استنزاف دول املنطقة دميغرافيا، 
إىل  العقول  استدراج  طريق  عن  وعلميًا  عقليًا  وإفقارها  وماليًا، 
اهلجرة وتقديم احلوافز واملغريات، ولو عن طريق اإلشاعة الكاذبة، 

وهنا يلعب اإلعالم دوره، سلبًا أو إجيابًا.

إىل  وغربًا  األردن  واجلنوب  تركيا  الشمال  باجتاه  اجلماعي  اخلروج 
الضغط  منه ممارسة  والغاية  األحداث كان مربجمًا  بداية  مع  لبنان 
أنها  على  العامل  أمام  وإظهارها  شيطنتها  السورية،  احلكومة  على 
دولة تضطهد مواطنيها، وبدا ذلك جليًا بعد أحداث جسر الشغور 
وما تعّرض له الالجئون من ممارسات األتراك وحماولة الكثري من 
واستخدامهم  مبنعهم  الرتكية  السلطات  وقيام  العودة  العائالت 
تال  وما  الدولي،  املستوى  على  بأوضاعهم  للمتاجرة  كرهائن 
هذا  الفرنسية يف  الرتكية  االتفاقيات  انكشاف مضمون  من  ذلك 
اخلصوص، كذلك كان حال أبناء حوران الذين جلأوا إىل األردن حتت 
ضغط الضخ اإلعالمي وما أفرز من رعب وخوف يف نفوس السكان 
اآلمنني ودفعهم لالعتقاد طبقًا لقنوات أعراب العدوان »اجلزيرة« 
أّن احلكم يف سورية يتجه إىل االنتقام من  و«العربية« وأخواتهما 
هؤالء املواطنني دون متييز أو رمحة وعلى قواعد مل خيطر يف بال 
اجلماعي  النزوح  كان  وهكذا  بها،  التفكري  السورية جمرد  احلكومة 
باجتاه الزعرتي وما نتج عنه من متاجرة بالسوريات والقصة معروفة، 
القصريرْ وتلكلخ ويربود  اللبناني فقد كان ألحداث  االجتاه  أما يف 
أّن  رغم  النزوح  طابع  وأخذت  أيضًا،  منعكساتها  القلمون  ومنطقة 
هجرة  عدا  ما  ومومسي  طبيعي  بشكل  قائمة  كانت  االنتقال  حركة 
لبنانية  الفلسطينيني رغم املطالبة بتحييد املخيمات ، لكن جهات 
أرادت هلذه احلركة أن تأخذ نفس املنحى والتوصيف الذي أخذته 
بآالم  اجلهات  هذه  وتاجرت  وجنوبًا،  مشااًل  القسري  النزوح  حركة 
النجاح  حتقق  مل  لكنها  سياسيًا  ووظفتها  ومعاناتهم  السوريني 
وزيف  احلقيقة  لتكشف  الرئاسية  االنتخابات  جاءت  إذ  املرغوب 

اهلجرة والتهجري بني املنهجية والتغرير! 

االنتقام من  واالنتكاسة وحماوالت  اخليبة  اجلماعة فكانت  اّدعاءات 
السوريني املتواجدين على األرض اللبنانية حتى الذين مضت عقود 
على وجودهم يف لبنان وهلم فيه مصاحل وأموال، وأبناء من زجيات 

متبادلة اخل…

أّن مجاعات  أم تهجري؟ ونعلم  هل ما حيصل حاليًا، عمليات هجرة 
وعائالت تتجه حنو أوروبا عن طريق تركيا حصرًا عرب لبنان يف مغامرة 
بالغة اخلطورة وتعّرض بعضهم للغرق يف البحر أو السجن واإلهانة 
واملتاجرة  جمهولة  بطرق  للموت  تعّرضهم  أو  البلدان،  بعض  يف 

بأعضائهم!

ويقول  فقط،  تركيا  باجتاه  املعابر  »داعش«  تنظيم  يفتح  ملاذا 
البعض إنه ممنوع على سكان حمافظة الرقة أو من جاء إليها التوجه 
إىل دمشق أو محص إال يف حاالت نادرة، ثم بعد السيطرة على 
الرقة، ومن  أبناء تدمر على اخلروج إىل  إجبار  تدمر مّت توجيه، بل 
هناك مسموح الذهاب إىل تركيا…! وملاذا تسمح تركيا، بل تسّهل 
دخول هؤالء؟ هل هي اتفاقية سرية جيري تطبيقها خدمة جلملة من 
األغراض واألهداف أوردنا أغلبها قباًل، وهل تكون احلرب الدميغرافية 
وإفراغ البلد من شرائح جمتمعية هامة على كّل األصعدة هي الفصل 

اجلديد من فصول احلرب؟

املهاجرين،  جتتاح  والسويد،  النمسا  أو  أملانيا  حنو  التوجه  مّحى 
يساهم  واللبنانية،  الرتكية  األراضي  على  املتواجدين  من  الغالبية 
سوريني  من  مافيا  عناصر  أملانيا،  حنو  التوجه  على  التشجيع  يف 
ولبنانيني وعرب وبلغار يقيمون يف أوروبا وكأنه مّت توظيفهم هلذه 
الغاية، ورغم احلقائق املريرة املرعبة اليت ينشرها بعض الشباب 
الوطين عرب صفحات التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية فإّن 
حركة اهلجرة تتضاعف، وتتضاعف أعداد املغامرين من جيل الشباب 
وخاصة من املناطق الداخلية اآلمنة وكأّن اجلنة هبطت إىل اوروبا، 
العمليات منظمة ومربجمة ويتّم اختيار املقبولني  وأملانيا بالذات – 
ورمبا   – العليا  الشهادات  الشباب محلة  جيل  وتدقيق  دراسة  بعد 
من حيملون معهم مبالغ مالية تكفيهم لبدء حياة جديدة حيث يتّم 
تأهيلهم هلا بعد اتباعهم دورات تعليم اللغة، يقول البعض. أملانيا 
أيضًا حباجة إىل التجّدد فنسبة الكهولة فيها مرتفعة ونسبة الوالدات 

دون املعدل املقبول…!

فرنسا وأملانيا تنتقدان دول أوروبا الشرقية اليت أغلقت حدودها 
هذه  على  سرية  ضغوطًا  متارسان  ورمبا  اهلجرة،  حركة  وجه  يف 
الدول، أو تقّدمان معونات ومساعدات إلغرائها على فتح معابرها، 
ومن هذه الدول اليونان ومقدونيا واجملر وبلغاريا وغريها، ويبدو 
أّن إيطاليا تتحّمل أعباء عمليات النقل واإلنقاذ البحري وتوفري مراكز 
جتميع الستكمال الرحلة، وحتى اآلن تشري اإلحصاءات إىل أّن نسبة 
فهل حقًا أصبح نصف سكان  املهاجرين األعلى هي من السوريني… 

سورية خارج البالد؟

أيًا تكن أسباب اهلجرة، البحث عن مالذ آمن، عن فرص عيش أفضل، 
اخلوف من »داعش« أو »النصرة« وباقي العصابات التكفريية، أو 
النسبة األقّل بني  خوف عائالت املسلحني املطلوبني للدولة وهم 
املهاجرين، فإّن عمليات التهجري اليت يطلقون عليها »هجرة« هي 
تطبيق ملخطط ومنهاج ال ميكن إدراجها ضمن ردود الفعل، بل تقوم 
على رعايتها وتشجيعها جهات ال تضمر اخلري ألمتنا أو شعبنا، ال يف 
القديم وال يف الراهن، ومل تتوقف يف يوم من األيام عن العمل 
اجلاّد هلدم بنيان هذه املنطقة وتفتيتها وتشريد شعبها واستبداله 
بـ«شعب آخر«، احملزن أّن كثريًا من أبناء شعبنا تنطلي عليهم اللعبة 
ويصّدقون الدعايات، حيلمون بالثروة واجلنة اجلديدة يف أوروبا، ولو 
اجتهد بعضهم لوصل إىل احللم بأقّل تكلفة، موفرًا الكثري من اجلهد 
واملغامرة، األهّم حمافظًا على كرامته الوطنية فال يقال: الجئ، أو 
متى كان السوري الجئ أو متسّول؟ ميكننا فهم  متسّول ومشّرد… 

اللجوء السياسي، ولكن ما مل نفهمه هو اللجوء الكنسي…!

 I BELONG …من يؤمن بالوطن والكرامة كما تؤمن جمموعة: أنا أنتمي
TO، عليه أن يتذكر أمساء اخلونة الذين أشعلوها وقبضوا لقاء ذلك 

ثالثني من فضة…

السوريني  دماء  مثن  من  وينفقون  الفخمة  الفنادق  يف  يقيمون 
على شعبنا أن يلعنهم مع كّل نسمة هواء تعرب مساء  ومعاناتهم، – 
ذكر  كّل  ومع  تفجري،  أو  طلقة  أو  قذيفة  كّل  ومع صوت  الوطن 
ومع  التيار  فيها  ينقطع  حلظة  كّل  يف  و«النصرة«،  لـ«داعش« 
أو  مريض  وآالم  علم،  طالب  أو  مسافر،  كّل  معاناة  مع  عودته، 
خّربوها  موظف تقطعت به السبل وال يستطيع الوصول إىل عمله… 
وتراهم يرقصون يف جنازات الوطن بعد أن ماتت ضمائرهم وحّسهم 

وقد أصبحوا أدوات العدوان على أمهاتهم. الوطين… 

حممد ح. احلاج
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ملبورن

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   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
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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
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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 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 
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 يبدو أن فضائح التسريبات لن تنتهي هذا العام، فبعد نشر آالف 
احلسابات البنكية السرية املشبوهة لدى املصرف HSBC السويسري 
يف شهر فرباير املاضي، تأتي فضيحة جديدة متثلت يف قرصنة 
املوقع اجلنسي أشلي ماديسون، كواحدة من أكرب الفضائح اجلنسية 

اليت عرفها العامل.

ماليني  تسريب  خبصوص  الساعة  حتى  متواترة  األخبار  تزال  وال 
احلسابات الشخصية من مستخدمي أشلي ماديسون، الفضيحة اليت 
زلزلت الرأي العام ووصل صداها البنتاغون، واليت جعلت الكثري 
االجتماعية  مسعتهم  تشويه  خشية  قلوبهم  على  أكفهم  يضعون 

والتسبب يف مشاكل زوجية.

ويف يوليو املاضي، استوىل قراصنة على املوقع املعروف خبدماته 
ماليني  بنشر  املوقع  إدارة  وهددوا  ماديسون،  أشلي  اجلنسية 
املعلومات الشخصية لزبائنهم على شبكة اإلنرتنت إن مل يتوقف 

عمل الصفحة، لتشجيعها على »اخليانة الزوجية«.

وبالفعل نفذ القراصنة وعدهم، بعدما مل تستجب إدارة الصفحة 
لطلبهم، وقاموا بنشر معلومات شخصية لـ 33 مليون من مستخدمي 

املوقع يف العامل على شكل دفعتني.

احلسابات  آالف  وجود  القراصنة  نشرتها  اليت  املعلومات  وأكدت 
 Ashley" اليت تعود لعرب قام عدد كبري منهم باإلشرتاك يف موقع
ألجل  اإلئتمانية  بطاقاته  بإستخدام  قام  من  ومنهم   "Madison

احلصول على خدمات إضافية من املوقع اجلنسي.

وتعد عملية اإلخرتاق هذه من أكرب عمليات اإلخرتاق ملواقع جنسية, 
ما شكل تهديد لغريها من املواقع على شبكة اإلنرتنت.

كشف آالف العرب من مستخدمي موقع 

»Ashley Madison« اجلنسي

أعلن رئيس مجهورية 
يا  نسنيسرت ا تر
املوالية  االنفصالية 
لروسيا يف مولدوفا 
وزيرة  سيتزوج  أنه 
لتصبح  خارجيته 
األوىل،  السيدة 
حسبما أفادت وكالة 

أسوشييتد برس.

وقال الرئيس يفيغيين شيفشوك، يف مؤمتر صحفي االثنني إن 
نينيا شتانسكي ستستقيل من منصبها.

وأضاف: "ستتوىل وظيفة أخرى ولن تصبح وزيرة بعد اآلن. ستقوم 
قريبا بالوفاء بالتزاماتها كزوجة للرئيس،" حسبما نقلت عنه وكالة 

نوفوسيت بريدنيسرتوفيا.

يف  ترانسنيسرتيا  جلمهورية  رئيسا  انتخب  قد  شيفشوك  وكان 
.2011

على  السيطرة   2014 يف  روسيا  من  شتانسكي  الوزيرة  وطلبت 
اجلمهورية اليت ال تشارك روسيا احلدود.

وانفصلت ترانسنيسرتيا عن مولدوفا يف 1990 بسبب خماوف من 
إعادة توحيدها مع اجلارة رومانيا.

وهناك حنو 1500 جندي روسي من قوات حفظ السالم والقوات 
اليت حتمي أسلحة احلقبة السوفيتية هناك. ومل يعلن الرئيس عن 

موعد الزفاف.

رئيس يتزوج وزيرة خارجيته؟

السبت 29  املرور يف سوازيالند  ازدادت حصيلة ضحايا حادث   
آب إىل 65 شابة لقني حتفهن إثر اصطدام شاحنات كانت تقلهن 
إىل امللك مسواتي الثالث ليختار أيا منهن زوجة له، حسب مصادر 

حقوقية.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن شبكة التضامن، وهي جمموعة حقوقية 
مقرها جنوب أفريقيا اجملاورة، إن عدد الضحايا بلغ 65 فتاة.

ويف وقت سابق قال الكي لوكهيلي املتحدث باسم شبكة التضامن 
يف سوازيالند: "وفقا ملصادر يف الداخل أعلنت وفاة 38 شابة، فيما 
أصيبت أكثر من 20 جبروح خطرية"، متوقعا ارتفاع عدد القتيالت.

شاحنات  أن  سوازيالند"  أوف  "تاميز  صحيفة  ذكرت  جهتها،  من 
كانت تنقل عشرات النساء للمشاركة يف "رقصة أومهالجنا ريد" 
اصطدمت ببعضها البعض يوم اجلمعة املاضية قرب بلدة ماتسافا 

على الطريق السريع.

وأشارت الصحيفة إىل أن غرفة الطوارئ باملستشفى احمللي تعج 
بالنساء بني قتيالت ومصابات.

وتشرتك يف "رقصة أومهالجنا ريد" نساء عاريات الصدر يرقصن 
وهن يرتدين تنورات قصرية للفت انتباه امللك مسواتي الثالث، 

عّله خيتار واحدة منهن زوجة له.

ارتفاع عدد الفتيات عاريات الصدر الالتي لقني 
مصرعهن يف طريقهن إىل ملك سوازيالند اىل 65 شابة

علنت  أ
نة  لفنا ا
نية  للبنا ا
ل  و ر كا
مساحة مساء 
يوم االثنني، 
والدة  عن 

طفلتها 
األوىل )تاال( 
زوجها  من 
رجل االعمال 
ي  ملصر ا
ليد  و
 ، مصطفى
انها  ويقال 
يف  اجنبتها 
وليس  كندا 
مصر.  يف 
حبت  ر و
ل  و ر كا
اليت  مساحة 
جتاوز عمرها 
لثة  لثا ا
بعني  ر أل ا و

عاما بقدوم طفلتها اىل احلياة. ورحبت بابنتها قائلة باإلجنليزية: 
 Welcome to the ."اهاًل وسهاًل بك يف هذا العامل يا مالكي الثمني"

.world our precious Angel

ومن املقرر أن تستعيد كارول مساحة نشاطها الفين قريبا خاصة 
انتهت يف  قد  كارول  وكانت  جيدة.  تاليا بصحة  واملولودة  انها 
وتسجيل  اجلديد،  ألبومها  أغانى  اختيار  من  األوىل  محلها  شهور 
للراحة يف شهور  وتتفرغ  تستعد الستقبال طفلتها  حتى  األغاني 
احلمل األخرية. ومن املتوقع أن تطرح كارول مساحة ألبومها اجلديد 

مع بداية عام 2016 .

يذكر أن كارول مساحة تزوجت قبل عامني يف قربص زواجا مدنيا 
من الدكتور وليد مصطفى رجل األعمال املصرى، وذلك بعد قصة 
حب قوية رغم اختالف االديان بينهما. وكانا قد التقيا عام 2007 
وليد  واعجب  الفين،  بالعمل  متعلقة  ألسباب  لقاءاتهما  وجتددت 
بكارول وحاول ان يتقرب منها على الصعيد الشخصي لكنها اعلمته 
بأن وليد قال  انها مرتبطة وقتها. وكانت كارول مساحة تصرح 
هلا بكل ثقة وقتها انه متأكد انها ستكون من نصيبه هو. وفعال 
انسان  وليد  ان  كارول  ووجدت  انفصاهلا  بعد  عالقتهما  جتددت 

يناسبها وتزوجا بعد فرتة من العالقة السرية بينهما.
النجمة كارول مساحة تضع مولودتها )تاال( وتصبح أما يف عمر 43

النجمة كارول مساحة تضع مولودتها )تاال( وتصبح أما 
يف عمر 43

كانييه ويست جنم الراب وزوج كارداشيان 

خيوض انتخابات امريكا
االمريكي  الراب  مغين  أعلن 
كانييه ويست اعتزامه خوض 
االمريكية  الرئاسة  انتخابات 
ويست  وأعلن   .2020 عام 
عاما   38 العمر  من  البالغ 
النتخابات  للرتشح  نيته  عن 
بعد  االمريكية  الرئاسة 
القاها  كلمة  خالل  القادمة 
عن  جائزة  تسلمه  مبناسبة 
اثناء  الفنية  أعماله  جممل 
حفل توزيع جوائز "ام تي يف 
 2015 لعام  ميوزيك"  فيديو 
املاضية  الليلة  اقيم  والذي 
مايكروسوفت  مسرح  على 

يف مدينة لوس اجنلوس.
اليت استغرقت 14  االمريكي يف كلمته  وقال مغين اهليب هوب 
يؤمنون  الذين  واالفراد  اجلديدة.  باالفكار  يتعلق  "االمر  دقيقة 
باحلقيقة. نعم رمبا كما تتكهنون يف هذه اللحظة، قررُت أخوض 
اعتزامه  عن  ويست  إعالن  ويأتي   ."2020 عام  الرئاسة  انتخابات 
خوض انتخابات الرئاسة االمريكية بعد عدة أيام من مرور الذكرى 
العاشرة العصار كاترينا املدمر حيث اتهم ويست الرئيس االمريكي 
بعد  السود"  االمريكيني  "يكره  بانه  بوش  جورج  الوقت  ذلك  يف 
فشله يف تقديم مساعدات عاجلة للمناطق الفقرية اليت تضررت 

من االعصار.
وحاز املغين األمريكي 21 جائزة »جرامي«، وباع أكثر من 11 مليون 
ألبوم يف الواليات املتحدة وحدها، وهو يعترب فنانا كبريا ورد امسه 
يف ابريل املاضي بني أكثر 100 شخصية نافذة يف العامل يف إطار 
تصنيف جملة »تايم«. يذكر أن كانييه ويست زوج جنمة تليفزيون 

الواقع االمريكية كيم كاراديشيان.

 الفرو االصطناعي جنم املوضة هذا اخلريف
جنم  االصطناعي  الفرو  ميثل 
خريف/ يف  النسائية  املوضة 
ليمنح   ،2016/2015 شتاء 
ووثرية  دافئة  إطاللة  املرأة 

تنطق باألناقة والفخامة.

"األقمشة  جملة  وأوضحت 
أن  األملانية  واملنسوجات" 
هذا  يطل  االصطناعي  الفرو 
وألوان  بأشكال  املوسم 
األذواق؛  كل  لريضي  خمتلفة 
البين  باللون  يكتسي  حيث 
يزهو  أو  طبيعي  مبظهر  ليطل 
مظهره  ليؤكد  الوردي  باللون 

االصطناعي.

كما تسطع بعض املوديالت باللون األبيض لتشيع األجواء الُقطبية، 
املرأة  اليت متنح  الربية،  بالنقوش  أخرى  تتألق موديالت  يف حني 

إطاللة شرسة.

وأضافت اجمللة املعنية بشؤون املوضة أنه ليس بالضرورة اقتناء 
معطف من الفرو االصطناعي ملسايرة أحدث صيحات املوضة، وإمنا 
يكفي اقتناء معطف أو جاكت ذي ياقة من الفرو االصطناعي أو 

تنسيق حقيبة تزدان بالفرو مع فستان.
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 كارثة مطار تنريف يف جزر الكناري
شخصا   583 ولقي  احلديث  الطريان  تاريخ  يف  األسوأ  احلادث  هو 
الكناري  جزر  يف  الرئيسي  املطار  إغالق  فبعد  بسببها،  مصرعهم 
الطائرات  مجيع  أرغمت  تفجريات  بسبب  كناريا  غران  العاصمة  يف 
الضباب  يكون  أن  وصادف  الصغري  تنريف  مطار  إىل  التوجه  إىل 
كثيفا ومينع الرؤيا يف املطار ويف هذا األثناء حتركت طائرة اخلطوط 
اهلولندية على املدرج الوحيد يف املطار لإلقالع ويف الوقت نفسه 

هبطت طائرة بان أمريكا على املدرج فوقعت الكارثة.
الرحلة 370 املفقودة

يف الثامن من آذار املاضي انطلقت الرحلة 370 للخطوط املاليزية من 
كواالمبور متوجه إىل الصني. بعد ساعتني من اإلقالع فقد االتصال 
بالطائرة ومل يعرف اجتاهها. ورغم عمليات البحث الكبرية واملشاركة 
الدولية الضخمة فيها مل يعثر على أي اثر للطائرة وال يعرف لغاية 
اليوم فيما إذا كانت الطائرة قدسقطت أو اسقطت أو رمبا قد هبطت 

بسالم يف مكان ما.

قضية لوكربي
قد تكون قضية لوكربي أشهر قضية جنائية مرتبطة حبادث طريان. يف 
سنة 1988 سقطت طائرة تابعة لشركة بان أمريكان يف قرية لوكربي 
االسكتلندية. لقي مجيع ركاب الطائرة وعددهم 259 مصرعهم بسبب 
احلادث، باإلضافة إىل 11 شخصا من سكان القرية. اتهمت الواليات 
بالقضية  اخلاصة  الدولية  احملكمة  واستمرت  باحلادثة  ليبيا  املتحدة 
الرئيس يف  أدانت احملكمة املتهم  سنوات طويلة ويف سنة 2001 

القضية عبد الباسط املقرحي بالسجن املؤبد.

نهاية أسطورة كونكورد

طائرة كونكورد هي من أشهر الطائرات يف القرن املاضي ومتيزت 
بشكلها الغريب وسرعتها العالية، وكانت أول طائرة مدنية أسرع من 
الصوت. يف سنة 2000 اصطدمت طائرة كونكورد بفندق قريب من 
مطار شارل ديغول الفرنسي بعد قليل من إقالعها. كونكورد كانت 
إحدى أكثر الطائرات أمانا يف العامل ومل تتعرض ألية حادث لسنني 
طويلة، لكن عيبها الوحيد كان إطاراتها احلساسة، وهو كان سبب 

حادثها األخري. توقفت رحالت كونكورد بعد هذا احلادث.

إسقاط طائرة ماليزية يف أوكرانيا
طائرة ماليزية أخرى قادها حظها السيء ألن تكون جزء من كارثة 
غامضة ال يعرف تفاصيلها. الرحلة 17 املتوجهة من العاصمة اهلولندية 
مدينة شاختارسك يف  من  بالقرب  الطائرة  أسقطت  كواالمبور.  إىل 
شرق  يف  االنفصاليني  األوكرانية  احلكومة  واتهمت  أوكرانيا  شرق 

البلد بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو روسي الصنع.

رحلة إيران إير رقم 655
يف شهر متوز 1988 أسقطت قوات البحرية األمريكية يف منطقة اخلليج 
طائرة إيرانية مدنية متوجهة من مطار بندر عباس اإليراني إىل مطار 
دبي، ألن قوات البحرية اشتبهت بالطائرة اإليرانية وصنفتها على 
أنها طائرة مقاتلة من صنف F14. لقي مجيع ركاب الطائرة وعددهم 
290 مصرعهم جراء احلادث. الطرفان األمريكي واإليراني توصال إىل 

اتفاق يف سنة 1996 يقضي بتعويض عائالت الضحايا.
حادثة الرحلة 447 الفرنسية

وهي الرحلة املتوجهة من ريو دي جانريو إىل باريس يف سنة 2009 
واعتربها البعض من أسوء حوادث الطريان للخطوط الفرنسية. اختفت 
الطائرة فوق احمليط األطلسي ومن ثم العثور على أجزاء من حطام 
الطائرة وبعض اجلثث يف احمليط. بعد عامني من احلادث عثر على 
الصندوق األسود للطائرة، فيما أشارت التحقيقات النهائية للحادث 

إىل أن مشاكل فنية كانت وراء احلادث.

سقوط طائرة جزائرية يف مالي
يف شهر متوز 2014 سقطت طائرة مدنية جزائرية يف مالي بعد 50 
دقيقة من إقالعها. يعتقد أن سبب سقوط الطائرة هو سوء األحوال 
اجلوية. أكثر من مليار شخص يستعمل خطوط الطريان كل عام يف 
حوادث  بسبب  عام  كل  مصرعهم  500 شخص  ويلقي حنو  السفر، 
الطريان  حلوادث  األكرب  املسبب  هو  اجلوية  األحوال  سوء  الطريان. 

يف العامل.

أشهر حوادث الطريان يف التاريخ

  قصص مضحكة وغريبة جملموعة من النصابني الذين أستطاعوا 
فعاًل أن يسرقوا اآلخرين أمواهلم.. تعرفوا عليهم، حسب ام بي 

سي:

"فرانك أباجنال": اكتسب احملتال "فرانك" شهرة عاملية بعد أن 
قام النجم "ليوناردو ديكابريو" بتمثيل قصته احلقيقية يف فيلم 

Catch Me If You Can

أنه  اآلخرين  على  تنطلي  فرانك  حيلة  وكانت  أباجنال":  "فرانك 
تابع"ملنظمة الصحة العاملية" ويطوف بني األغنياء ليجمع التربعات 
للمنظمة، واستمر على هذه احليلة طيلة 5 سنوات منذ عام 1960 
من  وهو  دوالر  مليون   2,5 يقارب  ما  1965حيث مجع  عام  حتى 

أشهر10 نصابني يف العامل

األعمال  رجال  من  "برنارد"  كان  كورنفيلد":  "برنارد  احملتال 
ماله  دائمًا مضاعفة  وكان حياول  املتحدة  الواليات  البارزين يف 
باحليلة واخلداع واستطاع مجع أكثر من100 مليون دوالر أمريكي 

وهو من أشهر 10 نصابني يف العامل

احملتال "روبرت هندي": هو بائع سيارات بريطاني، استغل وضع 
احلرب يف ايرلندا وكان يبيعهم سيارات عادية على أنها مضادة 
للرصاص والقذائف، بل وكان دجااًل وقادرًا على اقناع الناس أنه 
يستطيع معرفة من سيموت ومن سينجو واستطاع أن جيمع مبلغًا 

كبريًا من هذه االحتياالت

احملتال "جيمس هوغ": اشتهر "هوغ" مبمارسة االحتيال بني زمالئه 
يف جامعة "برنستون"، حيث كان ميثل دور اليتيم ليكسب عطف 
الطالب وجيمع أكرب قدر من األموال، وهو من أشهر 10 نصابني 

يف العامل

أرجينتيين  وهو  إدوارد  كان  فالفرينو":  دي  "إدوارد  احملتال 
اجلنسية ذكيا جدا وجريئا، وكان حيب أن يسرق من متحف اللوفر 
يف باريس األعمال الفنية، وفعاًل استطاع أن يسرق لوحة املوناليزا 

األشهر يف العامل حيث وضعها حتت معطفه وخرج بكل بساطة

احملتال "سوابي مسيث": اشتهر "سوابي" بني عامي 1879 و 1898 
لقبه "سوابي"أي  أمريكا، وكان  العصابات املنظمة يف  يف عامل 
رجل الصابون، حيث ابتدع جائزة وهمية أمساها"حزمة الصابون" 
واستطاع مجع كمية كبري من املال من خالل هذه اجلائزة الوهمية

احملتال "جورج باركر": كان باركر بارعًا يف فن بيع املعامل األثرية 
السياحية  املعامل  بيع  من  واختذ  نيويورك،  مدينة  والسياحية يف 
مهنة له واستطاع بيع جسر بروكلني مرتني للسياح وهو من أشهر 

10 نصابني يف العامل

"شراء  حبيلة  أشتهر  الذي  الرجل  هو  لوستج":  "فيكتور  احملتال 
فعاًل  واستطاع  العملة  تزوير  قرر  عندما  مهنته  بدأ  إيفل"..  برج 
مجع مبالغ ضخمة واستغل احلرب العاملية الثانية وأقنع تاجرًا يف 
من  اهلائلة  الكمية  من  ليستفيدا  ايفل  برج  أن يشرتيا  نيويورك 
إيفل  برج  يبيع  أن  أخرى  مرة  وحاول  باريس  إىل  وعاد  املعدن، 

لكن مت القبض.

احملتال "جوزيف وي": يعترب جوزيف األكثر شهرة بني النصابني 
يف عصره، حيث كان لقبه "الطفل األصفر" كان يعمل يف كثري 
من اجملاالت واستطاع مجع 8 مليون دوالر أمريكي من االحتيال 

والنصب ويعترب من أشهر 10 نصابني يف العامل

احملتال "تشارلز بونزي": يعترب تشارلز من أشهر 10 نصابني يف 
العامل عامة، ويف تاريخ الواليات املتحدة خاصة، حيث مل يكتفي 
تشارلز باالحتيال بل أسس "سلسلة بونزي"وهي طريقة لالحتيال 
شهرية واستخدمت لالحتيال عرب االنرتنت، كان أكرب رقم استطاع 

أن حيصل عليه بالنصب هو 2,5 مليون دوالر.

أشهر 10 نصابني يف العامل 

 إذا كانت عطلتك قصرية جدًا وال متلك الكثري من الوقت لتجول 
عددًا كبريًا من البلدان فما عليك سوى زيارة قائمة العشر دول 

اليت ميكن رؤية معاملها السياحية يف يوم واحد فقط.

قطر

وتعد قطر من أصغر البلدان حيث متثل الصحراء اجلزء األكرب من 
مساحة أراضيها، لذلك فإن الزوار يتمركزون يف العاصمة الدوحة 
حافة  الصحراء على  اإلسالمي، وخميمات  الفن  وأسواقها ومتحف 

اخلليج.
وميكن للسائح التمتع باملشاهد الطبيعية اخلالبة على قمة صخرة 
السياح  معظم  يقضي  حيث  إسبانيا  بساحل  املعلقة  طارق  جبل 
عدد  يبلغ  اليت  الصخرة  قمة  إىل  للوصول  التلفريك  رحلتهم يف 

سكانها 30 ألف نسمة.

سان مارينو

وال يفوت السائح زيارة سان مارينو، الدولة الصغرية، اليت يبلغ 
عدد سكانها 32 ألف نسمة، وهي أقدم دولة ذات سيادة.

وعرب رحالت جوية من اململكة املتحدة ميكن للسائح زيارة جزيرة 
بريطانيا  تتبع  وهي  األيرلندي،  البحر  يف  الوحيدة  اجلزيرة  مان، 

حبكم ذاتي، ويبلغ عدد سكانها 84 ألف نسمة.

موناكو

أما موناكو اليت حصلت على استقالهلا يف جنوب فرنسا منذ القرن 
الـ15، فتبلغ مساحتها أقل من ميل مربع واحد، حيث يقطنها 37 
ألف نسمة، وهنا ميكن للسائح التمتع مبشاهدة ميناء مذهل مليء 
علوم  متحف  زيارة  إىل  إضافة  الفاخرة،  والكازينوهات  باليخوت 

احمليطات الشهري.

سويسرا والنمسا

وبني سويسرا والنمسا تقع امللكية الدستورية ليختنشتاين واليت 
يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة وحتكمها عائلة مالكة تعيش يف 

قلعة على جبل يطل على العاصمة.

جزر فوكالند
وللسائح امكانية رؤية الطيور النادرة واحليتان والفقمات والعديد 
من أنواع البطاريق، يف العاصمة ستانلي الواقعة على جزر فوكالند 
أمام أمريكا اجلنوبية، واليت ال توجد فيها أي أجهزة صرف آلية، 
من  جوية  رحالت  يستقبل  ومطارها  احلانات،  من  القليل  وفيها 

تشيلي واململكة املتحدة فقط.

الفاتيكان

ويأتي السياح إىل مدينة الفاتيكان، وهي مقر بابا الكنيسة الغربية 
وحنو 800 شخص آخرين، ومساحتها 0,44 كيلومرت فقط، ما جيعلها 
أصغر دولة مستقلة معرتف بها يف العامل، وميكن للزائر التجول 

يف احلدائق ورؤية كنيسة سيستني يف متاحف الفاتيكان.

برشلونة
وعلى بعد ثالث ساعات من برشلونة، ستجد أندورا، الدولة الصغرية 
اليت تقع يف جبال البريينيه بني إسبانيا وفرنسا، ويقطنها 76 ألف 
شخص، وميكن للزائر اإلستمتاع بقممها املغطاة بالثلوج واملليئة 

بأزهار الكرز واملنتجعات الرفاهية.

ماكاو

واليت  ماكاو،  الصغرية  اجلزيرة  شبه  تقع  الصني  من  وبالقرب 
كانت مستعمرة برتغالية يف السابق، وهي تعد أكرب مركز للقمار 
الرتاث  مواقع  قائمة  ضمن  اليونسكو  وضعتها  وقد  العامل،  يف 

العاملي.

دول ميكن زيارتها يف يوم واحد 
فقط.. تعرف اليها
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Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

صور االقمار االصطناعية تظهر 

تدمري احد اهم معابد تدمر االثرية

أظهرت صورة باألقمار الصناعية، االثنني، املبنى 
مدينة  يف  الواقع  األثري  بل  ملعبد  الرئيسي 
تدمر السورية قد دمر، وفقا لوكالة تابعة لألمم 
التفجري  من  يوم  قبل  الصورة  والتقط  املتحدة. 
الضخم، الذي وقع بالقرب من املعبد الذي يعود 
حتت  الواقعة  املدينة  يف  عام  ألفي  إىل  تارخيه 

سيطرة داعش.

ويف وقت سابق، قال رئيس قسم اآلثار واملتاحف 
يف دمشق، مأمون عبد الكريم، إن مثة معلومات 
متضاربة حول مصري املعبد، أحد اهلياكل البارزة 
إىل  يعود  والذي  األطراف،  املرتامي  اجملمع  يف 
العصر الروماني، كون شهود العيان مل يتمكنوا 
من الوصول إىل املوقع، وفقا ملا ذكرت وكالة 
"اسوشيتد برس". لكن إينار بيورغو، مدير وكالة 
جنيف،  ومقرها  املتحدة  لألمم  التابعة  يونوسات 
قال إن صورة التقطتها األقمار الصناعية "أظهرت 
ولألسف تدمري املبنى الرئيس للمعبد فضال عن 

صف من األعمدة الواقعة اىل جواره مباشرة".\

صورة  مبقارنة  نتائجها  يف  الوكالة  واستندت 
املبنى  تظهر  واليت  أغسطس   27 يف  التقطت 
أن  بيورغو  وأضاف  سليمة.  واألعمدة  الرئيسي 
ملنظمة  ليتسنى  األهمية  غاية  يف  كانت  الصور 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، اليونسكو، 
احلصول على »معلومات موضوعية« بشأن الوضع 
مواقع  ضمن  اليونسكو  أدرجتها  اليت  تدمر  يف 

الرتاث العاملي.

ودمر تنظيم داعش، الذي استوىل على تدمر من 
بني أيدي القوات احلكومية يف مايو املاضي، معبد 
بعل مشني األصغر يف اجملمع األسبوع املاضي، 
ونشروا صورا للدمار بعد أيام، وأدانت اليونسكو 
أهم  أحد  تدمر  وكانت  حرب.  جرمية  كونه  العمل 
كانت  إذ  الرومانية،  االمرباطورية  ومدن  أسواق 
تربط اهلند والصني وفارس، وهو ما انعكس يف 

فنونها وعمارتها.

رقصة تانغو لفتاة بوسط بريوت 
تطغى على تظاهرة طلعت رحيتكم

 

مظاهرات  عز  ويف  السبت،  االول  أمس  ليلة 
"طلعت رحيتكم" بوسط بريوت التجاري والسياحي، 
عن  قليلة  أمتارا  بصديقته  لبناني  شاب  انفرد 
بأشهر  رومانسي  جو  يف  وانسجما  املتظاهرين، 
القريبة  الشهداء"  "ساحة  وهي  باملدينة،  ساحة 
300 مرت تقريبا من جملس النواب، وراح االثنان 
يتمايالن يف رقصة "تانغو" أرجنتينية انتشر خربها 

يف مواقع التواصل.

أمني بيتموني وصديقته أملا حداد، شاركا باملظاهرة 
اليت رقصا فيها على مرأى من متظاهرين، وناال 
إعجاب أحدهم فيها، فقام بتصوير الرقصة اليت 
بيتموني فيديو وضعه يف صفحته مبوقع  جعلها 
"العربية"  وجدته  وفيها  التواصلي،  "فيسبوك" 
وهي  الرقصة،  عن  املزيد  ليخربها  به  فاتصلت 
رقصات  كل  بني  دوليا  األشهر   La cumparsita
الصغري"  "االستعراض  امسها  ومعنى  "التانغو" 
األوروغواي  ملحن   1916 يف  موسيقاها  وألف 

الشهري خريالدو رودريغز.

ولد  حيث  بريوت،  من  اهلاتف  عرب  بيتموني  قال 
للمبيعات بفرع  قبل 26 سنة ويعمل فيها مديرا 
لشركة أمريكية، إنه اتفق مع صديقته أملا على 
يف  عليها  اقرتح  وأثناءها  باملظاهرة،  املشاركة 
يف  وانفردا  فوافقت  معا،  يرقصا  أن  ما  حلظة 
من  مرأى  على  الرقصة  وبدأت  جلبة،  أقل  موقع 
ارتفع  حني  سريعا  توقفنا  »لكننا  املتظاهرين 
الرقص فيما  األذان من مسجد قريب، وعاودنا 

بعد« كما قال.

اجلوال،  هاتفه  من  بالتصوير  قام  الذي  الشاب 
موسيقى  املتضمن  بيتموني  بهاتف  استعان 
تصويره  أثناء  معا  باهلاتفني  وأمسك  الرقصة، 
للصديقني اللذين يعرفان بعضهما منذ 3 سنوات، 
وخيططان اآلن لتنظيم أول »ماراتون تانغو« يف 
دول  من  الراقصون  يقبل  حيث  ببريوت،  فرباير 
عدة يف العامل للرقص ليال ونهارا طوال 4 أيام، 
على حد ما ذكر بيتموني الذي يأمل بأن يساهم 

املاراتون بتشجيع السياحة يف لبنان..

ملكة العقارب التايلندية تقدم اجرأ عرض يف حديقة حيوانات
من  واحد  يف   
العروض  أجرأ 
تقدم  اليت 
الرتفيه  بغرض 
العامل  دول  يف 
تقدم  أمجع، 
العقارب"  "ملكة 
فريًدا  عرًضا 
خاص بها، حيث 
مرتدية  تقف 
األنيق  ثيابها 
املتفرجني  أمام 
على  ليزحف 
عشرات  جسدها 
ب  ر لعقا ا

السامة. ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن املواطنة 
حيوان  حبديقة  اجلرئ  عرضها  تقدم  التايلندية 
"تاجير"، مبدينة باتايا السياحية يف تايلندا، وألنه 
مل يتم التصريح بامسها، فقد أطلق عليها اسم 

"ملكة العقارب".

وجسدها  باحلديقة  السيدة  تتجول  يوم  كل  ويف 
حمفوًفا بالعقارب السامة، تتحدث إىل زوار احلديقة 
الذين ال يسعهم سوى الشعور بالصدمة للوهلة 
الشخصية  الصور  بالتقاط  ثم يسارعون  األوىل، 
السعادة وهي  تنتابها  اليت  الفتاة  مع  "سيلفي" 
التقاط  يف  الزوار  ورغبة  اإلعجاب  نظرات  ترى 

الصور معها.

 متالزمة التعب املزمن .. 
عذاب جمهول األسباب

قال موقع "فرويندين ويل فيت" األملاني : "إن 
متالزمة التعب املزمن تشكل عذابًا جسديًا ونفسيًا 

للمرضى، ليس له أسباب حمددة حتى اآلن ".

وأوضح املوقع األملاني أّن متالزمة التعب املزمن 
هي حالة مزمنة من اإلرهاق، تطرأ بشكل مفاجئ 
يسهم  وال  األقل،  على  أشهر   6 ملدة  وتستمر 

النوم بشكل كاٍف يف ختفيفها .

وباإلضافة إىل اإلرهاق اجلسدي والنفسي املميز 
الصداع  أخرى، مثل  أعراض عدة  توجد  للمتالزمة 
والتهاب احللق وآالم العضالت وصعوبة الرتكيز 
والدوار والنسيان واضطرابات الذاكرة، باإلضافة 
الغدد  وتضخم  املعدة  وتقلصات  احلمى  إىل 

الليمفاوية وسوء احلالة املزاجية .

والعافية  الصحة  بشؤون  املعين  املوقع  وأشار 
آخر  إىل  شخص  من  ختتلف  اآلالم  حدة  أّن  إىل 
متامًا، فقد ميارس بعض املرضى حياتهم اليومية 
بشكل جيد، يف حني يصعب على البعض اآلخر 
القيام حتى بأصغر املهام، كارتداء املالبس يف 
الصباح مثاًل أو قد يتطلب حتضري الطعام منهم 

جهدًا كبريًا .

أما عن األسباب الدقيقة لإلصابة مبتالزمة التعب 
غري  أّنها  فيت"  ويل  "فرويندين  فأّكد  املزمن، 
معروفة حتى اآلن، ولكّنه من املرجح أّن اإلصابة 
ترجع إىل عدة أسباب خمتلفة، من بينها األمراض 
املعدية، مثل داء اليم أو احلمى الغددية، باإلضافة 

إىل الضغط النفسي .

ونظرًا لعدم وضوح أسباب اإلصابة، فإّنه ليس 
من السهل عالج متالزمة التعب املزمن، باإلضافة 
إىل أّن العالج يعتمد يف املقام األول على ختفيف 
األعراض، لذا ميكن ختفيف خمتلف اآلالم من خالل 
الضغط  من  احلد  ميكن  كما  املسكنات،  تعاطي 
االسرتخاء،  تقنيات  ممارسة  خالل  من  العصيب 
باإلضافة إىل أّن ممارسة األنشطة البدنية باعتدال 

قد يكون هلا تأثري إجيابي .

من  الدولي  البحرين  مطار  مجارك  ضباط  متكن 
مادة  من  كبسولة   100 تهريب  عملية  إحباط 
مسافر  أمعاء  بداخل  وجدت  املخدرة،  اهلريوين 

آسيوي اجلنسية .

من جهته، أوضح مدير إدارة مجارك املنافذ اجلوية 
أن ضابط اجلمارك اشتبه يف أحد املسافرين، فتم 
حتويله إىل التفتيش الدقيق ومن ثم إبالغ شرطة 
العامة  لإلدارة  التابعة  املخدرات  مكافحة  إدارة 
للمباحث واألدلة اجلنائية، والذين رافقوا بدورهم 
املسافر إىل املستشفى للفحص حيث تبني وجود 

عدد 100 كبسولة هريوين داخل أمعائه .

بأنه  اجلوية  املنافذ  مجارك  إدارة  مدير  وأشار 
إلحالة  متهيدًا  القانونية  اإلجراءات  استكمال  مت 

القضية إىل النيابة العامة.

 ضبط آسيوي حاول تهريب 100 

كبسولة هريوين بأحشائه

 25 كتاباً جيب أن تقرأها يف 
حياتك اليومية

هناك العديد من الكتب اليت لديها القدرة العميقة 
مكتوبة  كانت  سواء   ، حياتنا  بقية  معنا  للبقاء 
لألطفال ، أولعشاق اخليال العلمي والرياضيات 
، وبعض هذه القصص تتجاوز أكثر من نوع ، 

وينبغي قراءتها من قبل اجلميع.

ومن هذه الكتب 25 كتابًا جيب أن يقرأها اجلميع 
ولو كتاب واحد منهم يف احلياة اليومية ، وهم 

:

Flowers For Algernon-1 للكاتب دانيل كييز.

Brave New World-2 للكاتب ألدوس هكسلي.

Catch-3 22 للكاتب جوزيف هيللري.

The Count of Monte Cristo-4 للكاتب أليكساندر 
دوماس.

للكاتب   All Quiet on the Western Front-5
إي.إم. رمياركو.

6-1984 للكاتب جورج أورويل.

مارجريت  للكاتبة   The Handmaid's Tale-7
آتوود.

Animal Farm-8 للكاتب جورج أورويل.

فيودور  للكاتب   The Brothers Karamazov-9
دوستويفسكي.

The Giving Tree-10 للكاتب شيل سيلفرستني.
Ishmael-11 للكاتب دانيل كوين.

Fahrenheit-12 451 للكاتب راي برادبريي.
Years of Solitude 100-13 للكاتب جابريل جارسيا 

ماركويز.

كريت  للكاتب   Slaughter House Five-14
فونيجوت.

 Do Androids Dream of Electric Sheep-15
للكاتب فيليب ك. ديك.

The Stranger-16 للكاتب ألبريت كاموس.
A Game of Thrones-17 للكاتب جورج مارتني.

 Godel, Escher, Bach: An External Golden-18
Braid للكاتب دوجالس هوفستادتري.

 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy-19
للكاتب دوجالس آدم.

To Kill a Mockinbird-20 للكاتب هاربر لي.
Dune-21 للكاتب فرانك هريبريت.

Le Misrebales-22 للكاتب فيكتور هوجو.
Where the Red Fern Grows-23 للكاتب ويلسون 

راولز.

للكاتب   The Perks of being a Wallflower-24
ستيفني تشوبوسكي.

هاروكي  الياباني  للكاتب  كتاب  كل   -25
موراكامي.
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أبل وبوينغ تطوران 
تكنولوجيا ميكن ارتداؤها

"كونسورتيوم"،  األمريكية  الدفاع  وزارة  كلفت 
يضم شركات تكنولوجية وباحثني، حنو 75 مليون 
بأجهزة  مزودة  الكرتونية  أنظمة  لتطوير  دوالر 
استشعار مرنة بشكل يسمح للجنود بارتدائها أو 

أن تصبح جزءا من جسم طائرة.

إن  كارتر  أشتون  األمريكي  الدفاع  وزير  قال 
إىل  مليون   75 ستقدم  األمريكية  الدفاع  الوزارة 
كونسورتيوم »فليكس تك أاليانس« الذي يضم 
162 شركة وجامعة وجمموعات أخرى بينها بوينج 
وتصنيع  تطوير  أجل  من  هارفارد،  وجامعة  وأبل 
تطعيمها  ميكن  اليت  املرنة  اهلجينة  االلكرتونيات 
بأجهزة استشعار وتكون قابلة للطي والثين لكي 
تكون مناسبة جلعلها جزءا من جسم طائرة أو أي 

وسيلة أخرى تستخدم فيها.

وقال كارتر »هذه تكنولوجيا ناشئة تستخدم مواد 
استشعار  وأجهزة  بدوائر  مزودة  متقدمة  مرنة 
حتى  رفيعة  سيليكون  برقائق  وتدجمها  وطاقة 
املنتجات  من  اجلديد  اجليل  األمر  نهاية  تنتج يف 
الذي  الكونسورتيوم  وسيضيف  االلكرتونية.« 
اجلوي  للسالح  التابع  األحباث  معمل  سيديره 
وتقدم  االحتادية.  لألموال  مليونا   90 األمريكي 
حكومات حملية املزيد من املال مما يرفع إمجالي 
التمويل للكونسورتيوم ومدته مخسة أعوام ليبلغ 

171 مليون دوالر.

القت  إنها  السبت  الفرنسية  الشرطة  قالت   
القبض على رجلني سرقا خزائن من غرف يف 12 
بتقمصهما  وذلك  الفاخرة  الفرنسية  الفنادق  من 
هؤالء  الستهداف  خليجيني  سائحني  هويات 

السائحني.
وقالت الشرطة إن اللصني كانا يستخدمان ازميال 

ومساعة طبية لفتح اخلزائن.
ووقعت السرقات يف فنادق فاخرة يف كل ارجاء 
فرنسا من العاصمة باريس اىل نيس اىل غريهما 

من املدن.
وقالت الشرطة إن اللصني كانا يستدالن اوال اىل 
الغرف اليت يشغلها السائحون اخلليجيون يف هذه 
الفنادق، ثم يقومان بانتحال شخصياتهم للحصول 
الفنادق مدعيني  ادارات  الغرف من  على مفاتيح 

انهما فقداها.
طبية  مساعة  يستخدمان  االثنان  كان  ذلك،  بعد 
ثم  شاغليها،  من  خالية  الغرف  أن  من  للتأكد 
القتالع  ازميال  ويستخدمان  الغرف  هذه  يدخالن 
وخيرجان  حقيبة  يف  يضعانها  كانا  اليت  اخلزائن 

بكل هدوء.
من  يبلغان  اللذين  اللصني  إن  الشرطة  وقالت 
احد فنادق مدينة  العمر 56 و31 عاما اعتقال يف 
والعشرين  الرابع  فرنسا يف  اتيان وسط  سانت 
من الشهر احلالي بعد ان مت التعرف عليهما من 

خالل اشرطة مصورة لسرقة سابقة.
 RTL اذاعة  عن  برس  فرانس  وكالة  ونقلت 
الفرنسية قوهلا إن الشرطة عثرت حبوزة اللصني 
اجنبية  وعمالت  فاخرة  ومالبس  جموهرات  على 

معظمها خليجية تبلغ قيمتها 80 الف يورو.
مفتاح   20 على  حبوزتهما  الشرطة  عثرت  كما 
ومطرقة  طبية  ومساعة  فندقية  لغرف  الكرتوني 

وازميل.

لقاء القبض على عصابة لسرقة 
األثرياء اخلليجيني يف فرنسا

 يشهد العامل اكتشافات علمية مذهلة ال تعد وال 
حتصى. ومع ذلك يبقى العثور على بقايا أي كائن 
حي مبثابة دليل على الوجود األزلي، ومن بني آخر 
هذه االكتشافات العثور على بقايا حفريات ألكرب 

عقرب مائي 
ييل  جامعة  من  جيولوجيون  باحثون  اكتشف 
على  نيزك  ناجتة عن سقوط  األمريكية يف حفرة 
سطح األرض بقايا لعقرب مائي عمالق يبلغ طوله 
املائي قبل 460  العقرب  1.7 مرتًا. وعاش هذا 
البحر  عقارب  فصيلة  إىل  وينتمي  عامًا  مليون 
 250 قبل  انقرضت  اليت  األجنحة«،  »عريضات 
نوعه  من  اكتشاف  أول  يف  تقريبًا،  عام  مليون 
حول العامل، حسب ما ورد يف تقرير نشره موقع 

»فوكوس« األملاني.
لعلم  سي«  إم  »بي  جملة  يف  الباحثون  ونشر 
بقايا  عثروا على 150 من  أنهم  التطوري  األحياء 
آيوا  بوالية  احلفريات يف مقاطعة وينيشيك  هذه 
احلفريات  حبالة  فرحهم  عن  وأعربوا  األمريكية، 

اجليدة.
اهليكل متحجر،  »رغم كون  أن  الدراسة  وأوردت 
إزالته وفحصه حتت اجملهر«.  إال أن من السهل 
وستمكن حالة بقايا احلفريات الفريق العلمي من 
هذا  عن  ومذهلة  دقيقة  معلومات  على  احلصول 
هذه  بقايا  الباحثون  وشبه  وقد  القديم،  احليوان 

احلفريات كما لو أنها رفات حليوان مات حديثًا.

رجليه  يستخدم  اهلائل  املخلوق  هذا  وكان 
للسباحة  اجملداف،  تشبهان  اللتان  اخللفيتني، 
فشكلها  واألمامية  الوسطى  أرجله  أما  واحلفر. 

كاملنجل وكان يستخدمها الفرتاس طرائده.

وقال أحد اجليولوجيني القائمني على هذه الدراسة 
إن هذا احليوان شكله غريب للغاية وأرجله فريدة 
أيضًا.  رأسه  من نوعها واألمر ينطبق على شكل 
وتسمح احلالة اجليدة لبقايا هذه احلفريات للعلماء 
العقرب  جسم  يف  دقيقة  أجزاء  على  بالتعرف 
وتشبه  وشعره.  وقشرته  شوكه  مثل  املائي، 
أرجل العقرب اخللفية يف تركيبتها أرجل احليوانات 
القشرية، ملا حتتويه من شعريات كثيفة تساعد 
يف سرعة السباحة. ومبا أن شعريات أرجل العقرب 
أن  يعتقدون  الباحثني  فإن  طواًل،  أصغر  املائي 
هذا املخلوق املائي كان يستخدم هذه الشعريات 

للتحسس.

علماء يعثرون على أقدم وأكرب 

عقرب مائي يف العامل!

 أعلن باز أولدرين رائد الفضاء األمريكي، الذي 
هبط على سطح القمر بعد نيل ارمسرتونغ، بأنه 
ومعهد فلوريدا للتكنولوجيا يضعان خطة الستعمار 
كوكب. ويأمل أولدرين )85 سنة( أن جتري إقامة 
 25 بعد  األمحر  الكوكب  سطح  على  املستوطنات 
املركبة  بعد مرور 70 سنة على هبوط  أي  سنة، 
»ابولو 11 على سطح القمر. لكنه يعرتف بأن هذه 

املواعيد قد تتغري.
وحسب نظريته، سيتم ارسال الناس اىل املريخ 
ملدة 10 سنوات، وتكون لديهم إمكانية عودتهم 
اىل األرض بعد انتهاء املدة احملددة هلم. ويعتقد 
أنه ميكن استخدام قمري املريخ فوبوس ودميوس 

كمحطات عبور.
ويذكر ان أولدرين امضى على سطح القمر أكثر 
ارمسرتونغ  امضى  حني  يف  ونصف،  ساعة  من 

حوالي 2.5 ساعة.

رائد فضاء أمريكي: األرض 
ستستعمر املريخ بعد 25 سنة

يف عالقتها العاطفية، حترص املرأة على االبتعاد 
وذلك  شريكها،  تزعج  اليت  التصّرفات  عن 
احلّب  واستقرار  بينهما  اإلجيابي  اجلّو  على  حفاظًا 
والتفاهم. ولكن أحيانًا تقوم بتصّرفات عشوائية 
تزعج شريكها من دون أن تدري. ووجدت دراسة 
حديثة أّن مّثة تصّرفات يكرهها الرجل حبسب برجه. 

فما هي تلك التصّرفات املمنوعة فلكّيًا؟
عندما يتعّلق األمر بالعالقات العاطفية، فإّن كّل 
بعيدًا  اخلاّصة  قوانينهما  إىل  خيضعان  شريكني 
واإلرشادات  والعاطفية  االجتماعية  اإلمالءات  من 
النفسية أو الفلكية ونصائح األصدقاء واألسرة.

ولكن تبنّي أّن األبراج تؤّثر بطريقة أو بأخرى يف 
خيارات الشريَكني العاطفية وقراراتهما، نظرًا إىل 
أّنها تؤّثر مباشرًة يف أطباعهما وتصّرفاتهما. كما 

أّن مّثة تصّرفات مرفوضة فلكّيًا.

فما هي إذًا التصّرفات الواجب االبتعاد منها حبسب 
األبراج؟ مبعنى آخر، ما هي التصّرفات املرفوضة 

عند الرجال حبسب أبراجهم وبالتالي أطباعهم؟

احلمل

الرجل احلمل جتّنب فرض  على املرأة اليت تواعد 
رأيها عليه وإمالء األوامر، ألّن الرجل احلمل حيّب 
أن يكون هو املدير واملسؤول وبالتالي فإّنه مييل 
إىل أن يأخذ قراراته بنفسه من دون اخلضوع إىل 
إمالءات أحد. وبالتالي، فإّنه كّلما حاولِت التخفيف 
السيطرة عليه، كّلما كانت حظوظ  من ميلك إىل 

العالقة بالنجاح أكرب.

الرجل الثور

رأيه.  بتغيري  الثور  برج  من  الرجل  إقناع  جتّنيب 
وإمجااًل، يكون الرجل الثور مقتنعًا بقراراته وآرائه 
تغيري  يكره  فإّنه  ولذلك  املئة،  يف   100 بنسبة 

آرائه وتصّرفاته.

اجلوزاء

أّنه  يعين  فهذا  اجلوزاء،  رجل  تواعدين  كنت  إذا 
الغاضبة والتذّمر  عليك حماولة كبت ردود فعلك 
ُتشعره  أن  يكره  اجلوزاء  فالرجل  تأّخره.  بشأن 
حبيبته أّنه تأّخر يف أداء أعماله أو الوفاء بوعوده 

خصوصًا إذا كان غاضبًا.

السرطان

ومهامجة  كالميًا  هجومًا  تشيّن  أاّل  املفّضل  من 
الرجل إذا كان من برج السرطان. ويدعوك خرباء 
الفلك إىل العّد للعشرة ومراجعة أقوالك جّيدًا قبل 
أّن  خصوصًا  إليه،  تسيء  قد  كلمة  بأّي  التفّوه 
الرجل السرطان ال ينسى أبدًا وإذا جرحته يومًا ما 
فإّنه لن يغفر لك أبدًا وسينتظر الفرصة املناسبة 

ليجرحك باملثل.

األسد

إذا كنت تواعدين رجاًل أسد فعليك جتّنب التقليل 
من شأنه أو التشكيك مبا يقوله. إذ يؤّكد خرباء 
رأيه  من  متامًا  واثق  األسد  الرجل  أّن  الفلك 
أن  املرأة  فعلى  شيئًا  يقول  وعندما  وقناعاته، 

كيف تتعاملني مع الرجال حسب أبراجهم ؟
أّنه  أبدًا مبصداقيته خصوصًا  وال تشكك  تصّدقه 
حيّب أن يكون القائد ويفرض رأيه وقناعاته على 

اآلخرين.

العذراء

تفادي مناقشة الرجل إذا كان من برج العذراء. 
وإذا كنِت تسعني إىل الكمال، فعليك االمتناع عن 
التشكيك مبا يقوله أو مناقشته عندما يبدي رأيه 

ويؤّكد شيئًا.

امليزان

إذا كنِت تواعدين رجل امليزان، فهذا يفرض عليك 
عدم االستهتار به ومبظهرك. فالرجل امليزان يهتّم 
كثريًا باالناقة وكّل ما يتعّلق بالنظافة، وبالتالي 
أبدًا فكرة أن خيرج برفقة َمن ال تهتّم  ال يتحّمل 
بأناقتها وتنسى ترتيب شعرها أو ترتدي مالبس 

غري مالئمة.

العقرب

على  كنت  إذا  سخيفة  مواقف  يف  تغامري  ال 
أّنه حيّب  العقرب، خصوصًا  برج  برجل من  عالقة 
الغموض وكّل ما خيرج عن الطبيعة واملألوف. أّما 
التفاهات فهي تبعده عنك، وإذا كنت تسعني إىل 
توطيد عالقتك به فعليك إذًا القيام بتصّرفات غري 

مألوفة.

القوس

عليك  القوس،  برج  من  رجاًل  تواعدين  كنِت  إذا 
يشّبه  إذ  برفقتك.  وهو  بامللل  يشعر  أن  جتّنب 
يبحث  الذي  بالطفل  القوس  الرجل  الفلك  علماء 
دائمًا عن املرح والتسلية، وبالتالي أبعدي شبح 

الروتني من عالقتك وأظهري خمّيلتك.

اجلدي

فتجّنيب  اخليانة،  هو  اجلدي  الرجل  يكره  ما  أكثر 
خيانته مهما كانت الظروف، خصوصًا أّنه ال يعطيك 
فرصة ثانية للرجوع عن خطئك. وبالتالي أخلصي 

له وال حتاولي أبدًا غّشه لئال ختسريه نهائيًا.

الدلو

إذا كنِت تواعدين الرجل الدلو فهذا يعين أّن عليك 
جتّنب فرض آرائك عليه والتطّفل على تصّرفاته، 
إىل  حيتاج  وهو  مستقّلة  بشخصّية  يتمّتع  فهو 
عليها  يتعّدى  أن  حيّب  ال  اليت  اخلاّصة  مساحته 
أحد وأن يتدّخل أحدهم بشؤونهم. ويدعوك خرباء 
الفلك إىل االطمئنان عندما ال يشاركك مبخططاته، 
فهذا ال ينذر خبيانته لك بل على العكس التصّرف 

بانفرادية هي طبيعته.

احلوت

»اللّف والدوران« ال ينفع بتاتًا مع الرجل إذا كان 
من برج احلوت، فعليك جتّنب هذا املنطق وكوني 
صادقة ومباشرة معه. فالرجل احلوت ال ميلك وقتًا 
صلب  يف  الغوص  وحيّب  واملقّدمات  للتفاهات 

املوضوع مباشرًة.

مضيفة فلبينية تدفن بزي اخلطوط السعودية تنفيذاً لوصيتها  
على  العامالت  األجنبيات  املضيفات  إحدى  دفنت 
اخلطوط اجلوية السعودية بالزي الرمسي ملضيفات 
الوئام  لصحيفة  وفقًا  لوصيتها،  تنفيذًا  اخلطوط 

السعودية.
الفلبينية  اجلنسية  من  وهي  املضيفة،  كانت  و 
أيام  قبل  توفيت  قد  فرنانديس،  جوي  وتدعى 
باسم  املعروف  الدم  سرطان  مبرض  مصابة 
“اللوكيميا”، ونفذت أسرتها وصيتها، حيث مت 

دفنها وهي ترتدي زي الشركة اليت عملت بها.

مساعد  ونعى 
اخلطوط  عام  مدير 
السعودية للعالقات 
عبدالرمحن  العامة 
املضيفة  الفهد 
وأثين  الراحلة، 
على الوفاء والوالء 
الذي أبدته للخطوط 
قائاًل:  السعودية، 
جوي،  “وداعا 
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متفرقات

قال علماء ان تناول شرحية من حلم البقر كل يوم 
مفيد للصحة بقدر فائدة االقالع عن التدخني.

حبسب العلماء فان األشخاص الذين يكثرون من 
تناول األغذية الغنية بالربوتني يكون ضغط الدم 
لديهم أقل وشرايينهم متعافية وبذلك تقليل خطر 

االصابة بنوبة قلبية أو جلطة بدرجة كبرية. 
وأوضح العلماء ان سبب هذه الفوائد هو احلوامض 
األمينية ألنها لبنات بناء الربوتينات اليت تساعد 
يف  والعضالت  واألنسجة  اخلاليا  تقوية  على 
فريق  أجراها  اليت  الدراسة  وأظهرت  أجسامنا.  
ان  الربيطانية  انغليا  ايست  جامعة  يف  العلماء 
الفوائد املتحققة من تناول مستويات عالية من 
بعض احلوامض األمينية تعادل الفوائد املتوقعة 
من االقالع عن التدخني أو تقليل استهالك امللح  

أو زيادة التمارين البدنية.
وقال فريق العلماء ان األغذية الغنية بالربوتينات 
األلبان  ومنتجات  واألمساك  اللحوم  مثل 
والفاصولياء والعدس وخضروات مثل الربوكلي 
املفيدة.  احلوامض  هذه  حتوي  كلها  والسبانخ 
وأشار العلماء اىل ان تناول شرحية من حلم البقر 
مسك  من  شرحية  أو  اليوم  يف  غرام   75 مبقدار 
الساملون مبقدار 100 غرام أو حنو نصف لرت من 
احلليب اخلالي من الدسم يساعد يف الوقاية من 

مرض القلب. 
واستند العلماء يف حبثهم اىل حتليل بيانات صحية 
عن 2000 امرأة بريطانية بدراسة نظامهن الغذائي 

مع الرتكيز على سبعة حوامض أمينية. 

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

إيرلندي  سائح  حياة  تايالند  إىل  رحلة  قلبت   
رأسًا على عقب، بعد أن متكن من العثور على 
الفتاة  كانت  كما  الرحلة،  خالل  أحالمه  فتاة 
يف  الكربى  اجلائزة  رحبه  يف  سببًا  التايالندية 
البطاقة  أرقام  له  اختارت  بعدما  اليانصيب 

الراحبة.
وحصل السائح احملظوظ اول أمس الثالثاء على 
جائزته البالغة 350 ألف يورو )430 ألف دوالر(، 
بعدما ربح يف األسبوع املاضي اجلائزة الكربى 
ما  دبلن حبسب  األسبوعي مبدينة  السحب  يف 

ذكرت صحيفة ديلي مريور الربيطانية.

»أنا  مريور:  إيريش  لصحيفة  السائح  وقال 
شاب حمظوظ للغاية، وأنا أدين بذلك لصديقيت 
اليت تعرفت إليها يف تايالند« ، وفق ما اوردت 

شبكة » 24 » اإلماراتية.

من  اليانصيب  بطاقة  اشرتى  الشاب  وكان 
حمطة نيفني سريفس مبينة دبلن يف األسبوع 
املاضي مقابل 20 يورو )25 دوالر(، واختارت 
حبيبته اليت تعيش يف مدينة نونغ كاي 9 من 
الـ 10 عرب تطبيق »الين« على  البطاقة  أرقام 

هاتفه احملمول.

ووصل عامل الصيانة الداخلية الذي مل يرغب 
بالكشف عن هويته إىل مقر اليانصيب الوطين 
برفقة والدته وشقيقته وأبناء شقيقته الستالم 
اجلائزة، كما مل ينس أن يشرك حبيبته باحلدث 
عرب مكاملة فيديو بنفس التطبيق الذي أرسلت 

له عربه األرقام الفائزة.

لقاء  من  الشاب  سيتمكن  اجلائزة  ربح  وبعد 
منزلني  لشراء  خيطط  كما  جديد،  من  حبيبته 

أحدهما يف إيرلندا واآلخر يف تايالند.

سائح إيرلندي يعثر على فتاة أحالمه 
ويربح 430 ألف دوالر بتعرفه اليها

 يعترب اجليش الصيين من اجليوش اليت تضم 
حتت رايتها أكرب قوة عسكرية من البشر تتجاوز 
القوات  فروع  مبختلف  مقاتل  ماليني  الثالثة 
اجلوية،  أو  البحرية  أو  الربية  سواء  املسلحة 
تدريبات  هلم  فإن  اجليوش  من  وكغريهم 
خاصة ولعّل أكثر ما لفت البعض يف اجليش 
رؤوسهم  فوق  ملوزة  وضعهم  هو  الصيين 
وهم يتناولون وجباتهم وجيلسون على طاولة 
املوزة،  تلك  سر  عن  ولإلجابة  سويًا،  الطعام 
اخلاص  التدريب  من  جزءًا  يعترب  هذا  أن  فهو 
قبل  من  عليهم  املفروض  النظاميني  باجلنود 
القادة داخل املعسكرات، حيث ال بد أن تبقى 
لتبقى  أعلى رأسهم مهما حتركوا وهذا  املوزة 
رؤوسهم شاخمة مرفوعة، وإن سقطت فستتم 

حماسبتهم.

ملَاذا يضع افراد اجليش الصيين موزة فوق رؤوسهم؟

 منذ بضعة أّيام، أعلن قاٍض يف احملكمة العليا 
اهلندية يف منطقة مدراس، أّنه "مينع على النساء 
املطّلقات احلصول على نفقة من أزواجهّن إذا 
ُمدرجًا هذا  آخر"،  كّن ميارسن اجلنس مع رجل 
الفعل يف إطار اخليانة وارتكاب الزنى. وهذا ما 
استنكره اجملتمع املدني واملدافعون عن حقوق 

املرأة.

اهلند  يف  املرأة  وضع  أّن  أحد  على  خيفى  ال 
ليس ممتازًا وال مستقرًا، ال بل إّن مظاهر عدم 
املساواة ال تزال متحّكمة يف العقليات السائدة 
يتغرّي  لن  الوضع  هذا  أّن  ويبدو  يف اجملتمع. 
يف   Indian Express صحيفة  نقلت  إذ  قريبًا، 
16 من الشهر اجلاري، القرار الصادر عن قاٍض 
يف احملكمة العليا يف مدارس، والذي يضع حّدًا 

أكرب حلرّية النساء خصوصًا املطّلقات.

اإلمتناع عن دفع النفقة

على   S. Nagamuthu القاضي  وافق  فقد 
قرار أحد األزواج يف االمتناع عن دفع النفقة 
غريه،  مع  اجلنس  متارس  أّنها  حبّجة  لطليقته 

ُمدرجًا تصّرفها هذا يف خانة اخليانة والزنى.

يف  ترغب  اليت  املرأة  "على  أّنه  إىل  مشريًا 
عن  االمتناع  طليقها،  من  نفقة  على  احلصول 
ممارسة اجلنس مع غريه، وبالتالي الدخول يف 
فإّن  القاضي  عاطفية جديدة". وحبسب  عالقة 
"ممارسة املطّلقة للجنس مع رجل غري طليقها 
عن  الزوج  توّقف  ترّبر  اليت  للخيانة  رديف  هو 

دفع النفقة".

... واإلنضباط سّيد املوقف

من جهته، أعلن املتحّدث الرمسي عن احملكمة 
أّنه   ،Times صحيفة  إىل  حديثه  يف  اهلندية، 
"حّتى بعد الطالق، إذا كانت الزوجة ترغب يف 
احلفاظ على حقها يف احلصول على نفقة املعيشة 
من طليقها، فهذا يفرض عليها االستمرار يف 
نفس السلوك الذي كانت تّتبعه أثناء الزواج، 

أي االنضباط واالمتناع عن اخليانة اجلنسية".

الزوج مسؤولية  وأردف قائاًل "فكما تقع على 
االستمرار يف تأمني متطلبات طليقته ال سّيما 
املادّية، يقع على االخرية مسؤولية احلفاظ على 
صيتها وعدم االندراج يف أي عالقة جديدة مهما 
كان نوعها وإاّل خسرت احلّق يف مطالبة زوجها 
بدفع النفقة". وَخلص إىل أّنه "يف حال اندرجت 
املطّلقة يف عالقة جديدة، فإّن نفقتها تقع على 

عاتق الرجل اجلديد وليس طليقها".

ردود الفعل

وأثار  العام  الرأي  حّرك  القرار  هذا  أّن  يذكر 
بالدفاع  تعنى  اليت  احلقوقية  املنّظمات  غضب 
عن حقوق املرأة، معتربين إّياه "قرارًا متخّلفًا ال 
املساواة". وحبسب صحيفة  مبدأ  مع  يتماشى 
حقوق  منّظمة  فإّن  الربيطانية،  ميل  الديلي 
االنسان قد طالبت القضاء اهلندي بالرجوع عن 

قراره.

ختّلف جمتمعي-قانوني

يذكر أّن قرار احملكمة اهلندية هذا، يؤّكد على 
كيف  أكثر  ويبنّي  اجملتمعّية  العقليات  ختّلف 
رغنب يف  إذا  ال سّيما  معّقد  النساء  أّن وضع 
أوضحته  ما  وهذا  أزواجهّن.  عن  االنفصال 
مقاهلا  مذّكرًة يف   ،The Independent صحيفة 
بعدد حاالت العنف األسري واجلنسي والرهاب 
االجتماعي الذي تتعّرض له اهلنديات، ومينعهّن 

عن طلب الطالق.

هذا فضاًل عن االغتصاب اجلنسي داخل الزواج، 
والذي يعترب حّقًا مشروعًا أقّره القانون اجلنائي 

عام 2013

اجلنس ممنوع للمطلِّقات؟

العاصمة  يف  فين  معرض  منظمي  أحد  قال   
السابع  للقرن  تعود  لوحة  إن  تايبه  التايوانية 
عشر عادت للعرض أمس الثالثاء بعد أن تعثرت 
قدما طفل يبلغ من العمر 12 عاما فسقط عليها 

وأتلفها.

وأضاف ديفيد صن أن لوحة »زهور« للرسام 
اإليطالي الكبري باولو بوربورا واليت يقدر مثنها 
مليون   1.54( تايواني  دوالر  مليون  خبمسني 
يستعرض  الذي  املعرض  إىل  عادت  دوالر( 
األعمال الفنية املستوحاة من الرسام اإليطالي 
الشهري ليوناردو دافينشي أو رمسها بنفسه.

وأضاف »كان حادثا غري مألوف على اإلطالق. 
كان الطفل يستمع إىل املرشد ومل يكن ينظر 
إىل أين يذهب فتعثرت قدماه وأحدث ثقبا يف 

اللوحة.«

وتابع أن الطفل وأفراد أسرته عربوا عن أسفهم 
الشديد وأنهم لن يتعرضوا ألي عقوبة.

وقال صن »كان معنا مثمن إيطالي وعلى الفور 
اللوحات.  مجع  يهوى  الذي  بالشخص  اتصلنا 
قررنا إصالح اللوحة فورا يف املعرض وعادت 

للعرض بالفعل.«

تعثر طفل يدمر لوحة 
مثنها أكثر من مليون دوالر

من  فريدة  جديدة  ساعة  سوني  شركة  طورت   
نوعها متتاز عن غريها بأنها ساعة تقليدية ولكنها 
متلك سواًرا ذكًيا جيعلها تندرج حتت فئة الساعات 

الذكية.
ساعتها  لدعم  محلة  اليابانية  الشركة  وأطلقت 
الذكية على موقع First Flight، وهو منصة للتمويل 

اجلماعي خاصٌة بسوني يف اليابان.
وأطلقت سوني اسم »» Wena Wrist، على ساعتها 
 Wear لـ  اختصاٌر   Wena »وينا«  وكلمة  الذكية، 
اإللكرتونيات  Electronics Naturally، وتعين »ارتِد 

بشكل طبيعي«.
بالساعة  اخلاص  املوقع  على  الشركة  وأوضحت 
أساسية،  مزايا  ثالث  على  تركز  أنها  الذكية 
األوىل الدفع اإللكرتوني بواسطة الساعة عرب تقنية 
مع  املتوافقة   NFC القريب«  املدى  »اتصاالت 
إشعارات  إرسال  والثانية  الياباني،   Felica معيار 
على  خمصص   LED ضوء  أو  االهتزاز  خالل  من 
وعرض  املستخدم  نشاط  تتبع  والثالثة  السوار، 
أو  التشغيل آي  البيانات على تطبيق متاح لنظام 

إس من آبل.
وتتوفر ساعة Wena Wrist اجلديدة، اليت يبلغ قطرها 
42 ميليمرًتا، بطرازين فيما يتعلق بالعقارب: األول 
 ،Three Hands والثاني ،Chronograph حيمل اسم

وبلونني: هما الفضي، واألسود.
تدوم  األول  الطراز  بطارية  فإن  سوني،  وحبسب 
 3 الثاني  الطراز  بطارية  تدوم  بينما  سنوات،   5
سنوات، أما احلزام فيجب إعادة شحنه كل أسبوع 

وسيًطا.
 Wena Wrist الذكية  الساعة  شحن  املتوقع  ومن 
خالل شهر آذار أو نيسان القادمني، وبسعر يبدأ 
من 287 دوالًرا أمريكًيا لطراز Three Hands باللون 
 Chronograph لطراز  دوالًرا   576 ويبلغ  الفضي، 

باللون األسود.

SONY تكشف عن ساعة 
ذكية فريدة من نوعها

على  الضغط  إىل  »غوغل«  جمموعة  تسعى 
خالل  من  الذكية  وساعتها  »آبل«  منافستها 
موصولة  وأكسسوارات  ساعات  عن  اإلعالن 
مع  تتماشى  لكنها  »أندرويد«  بنظام  تعمل 

هواتف »آي فون«.
ال  »أندرويد«  بنظام  العاملة  الساعات  كانت 
تتماشى سوى مع اهلواتف الذكية اليت تعتمد 
مستخدمي  على  كان  حني  يف  عينه،  النظام 
»آبل  بساعة  االكتفاء  فون«  »آي  هواتف 
ووتش« اليت طرحتها اجملموعة يف األسواق يف 

الربيع.
غري أن »غوغل« أطلقت حتديثا لنظام »أندرويد 
املوصولة  لألكسسوارات  املخصص  وير« 
يف  املعتمد  اس«  او  »آي  نظام  مع  يتماشى 
هواتف »آي فون« وأجهزة »آي باد« اللوحية. 
الرمسية  مدونته  على  االنرتنت  عمالق  وكتب 
تتماشى  وير«  »اندرويد  ساعات  اآلن  »باتت 
التحديث مل  »آي فون«. لكن هذا  مع هواتف 
يشمل سوى أحدث النسخ من الساعات. ومن 
املمكن اعتماد نظام »أندرويد وير« املكيف مع 
»ال  »اوربان« من  او اس« يف ساعات  »آي 

جي« ال غري.
املقبلة  الساعات  »مجيع  أن  »غوغل«  وأكدت 
العاملة بنظام »أندرويد وير«، مبا فيها ساعات 
ستكيف  و«موتوروال«،  »هواوي«و«اسوس« 
هذه  شأن  ومن  اس««.  او  طآي  نظام  مع 
اخلطوة أن تفرض ضغوطات على مبيعات »آبل 

ووتش«.
ومل تكشف »آبل« عن مبيعات ساعتها الذكية 
اليت طرحتها يف األسواق يف نيسان)أبريل(، 
قدرت  لألحباث  سي«  دي  »آي  جمموعة  لكن 
األسبوع املاضي أن تكون املبيعات قد مشلت 
3.6 ماليني وحدة يف الربع الثاني من العام، 
ما مسح للمجموعة األمريكية بأن تصبح الثانية 
عامليا يف جمال األكسسوارات املوصولة، بعد 

مصنع األساور »فيتبيت«.

»غوغل« تعلن عن ساعات 
»اندرويد« تتماشى مع 

»آي فون«

شرحية من اللحم يوميا تعادل 
فوائد االقالع عن التدخني
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تتــمات
عون: انتخابات التسعينات باطلة ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

منطقة  يف  توقيفهما  جرى  اللذين  املعتصمني  من  اثنني  سراح 
احلصن،  ميناء  خمفر  اىل  اقتيادهما  يتم  ان  قبل  املريسة  عني 
اثناء تعطيلها جهاز البارك ميرت. وقد انتهى االعتصام بعد عودة 

املوقوفني، فيما طلب حمافظ بريوت وقف استخدام اجلهاز.

تظاهرة التيار
العماد  اعتربها  احلر  التيار  ألنصار  تظاهرة  بريوت  وسط  ويشهد 

عون حلظة تارخيية.
غدا  سنجتمع  اننا  االول  أمس  مساء  وجهه  نداء  يف  عون  وقال 
)امس( لنزيل الباطل الذي حكمنا لعشرات السنوات، جربنا منذ ٤٨ 
عاما، ونتأكد يوما بعد يوم ان الشعب يتعذب، مشددا على ان غدا 
)امس( حلظة تارخيية وعلى كل اللبنانيني ان يكونوا صوتا واحدا 
ومضمونا واحدا من أجل قانون انتخاب عادل، ورئيس منتخب دون 

تزوير ولعب على القانون.
هو  القانون  وهذا  نتمثل،  كلنا  صحيح  التمثيل  كان  اذا  وتابع 
القانون النسيب، وكل واحد يساهم جبمهورية جديدة وبناء الوطن، 
مضيفا: سنعبد الطرقات حتى نصل اىل االقرتاع السليم بصناديق 

االقرتاع.
ورأى ان انتخابات التسعينات كانت باطلة اسست اجلمهورية الثانية 
على باطل وهي باطلة، معتربا انه اليوم ال جيب ان يكون هلا وجود، 
باالكثرية  حتتفظ  حتى  مشبوه  بقانون  لنفسها  جتدد  بقيت  لكنها 
وتهرب من االتفاق. اليوم وصلنا اىل هنا وكل اللبنانيني ادركوا 

انهم مغفلني وخمدوعني، وكلهم يتأملون.

اجتماع امني
وعشية التظاهرة، ترأس وزير الداخلية نهاد املشنوق اجتماعا امنيا 
على  للمحافظة  املتخذة  واالجراءات  التدابري  يف  البحث  فيه  جرى 
االمن يف ضوء الدعوة اىل التظاهر واالعتصام اليوم يف بريوت 

وبعض املناطق.
واوعز املشنوق اىل الضباط بضرورة التعميم للمحافظة على امن 
من  واحلد  واخلاصة،  العامة  االمالك  ومحاية  وسالمتهم  املواطنني 
الطرقات،  سري  وحسن  الشغب،  بأعمال  املشاغبني  بعض  قيام 
الدستور  يكفله  حق  االراء  عن  والتعبري  التظاهر  ان  اىل  مشريا 

اللبناني، وحتت سقف القوانني املرعية االجراء.
على صعيد آخر، واصل نواب كتلة التنمية والتحرير جولتهم على 
القيادات اليت ستشارك يف احلوار الذي دعا اليه الذيس بري يف 
٩ اجلاري يف جملس النواب. فسلم النائب ياسني جابر نص الدعوة 
اىل كل من رئيس تكتل التغيري واالصالح النائب العماد ميشال 
الدميقراطي  اللقاء  رئيس  تلقاها  فيما  املر  ميشال  والنائب  عون 
وزير  أما  خليل،  حسن  علي  املال  وزير  عرب  جنبالط  وليد  النائب 
السياحة ميشال فرعون ورئيس حزب القوات البنانية مسري جعجع 

فتلقيا الدعوة من النائب ميشال موسى.
هيل

اىل ذلك، برز يف اطار املتابعات الديبلوماسية للوضع الناشئ يف 
لبنان موقف جديد للسفري االمريكي ديفيد هيل بعد زيارته امس 
السلمي  والتجمع  التعبري  حرية  »احلق يف  على  إذ شّدد  للسرايا، 
املواطنني  »على  ان  اىل  الفتًا  الالعنفي«،  السلمي  واالحتجاج 
يف كل مكان مسؤولية ممارسة حقهم بطريقة سلمية مسؤولة«. 
كما نوه بتأكيد أعضاء جملس االمن أول من امس »أن اآلن هو 
الوقت جمللس النواب ليجتمع وينتخب رئيسا للجمهورية يف اقرب 

وقت«.
احلوار

عملية  اجنزت  الذي  للحوار  باالستعدادات  املتصل  الصعيد  وعلى 
رئيس  ان  علم  بري،  الرئيس  من  الدعوات  اليه  املدعوين  ابالغ 
حزب »القوات اللبنانية« مسري جعجع مل يعط النائب ميشال موسى 
من  موقفه  عن  اجيابًا  أو  سلبًا  شاف  جواب  اي  بري  من  املوفد 
»القوات«  احتفال  املوقف يف  ان جعجع سيحدد هذا  إذ  الدعوة، 
زواره  امام  بري  وقال  اللبنانية.  املقاومة  بذكرى شهداء  السبت 
يف هذا الشأن: »اذا اختذ الدكتور جعجع موقفا بعدم املشاركة يف 
احلوار اتفهم موقفه النه مل يشارك يف االجتماعات االخرية لطاولة 
احلوار يف قصر بعبدا برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان كما 
ان جعجع ليس مشاركا يف احلكومة. أما اذا اختذ قرارا باملشاركة 
على  االفرقاء  مجع  لوحة  الكتمال  املسرورين  مقدم  فسأكون يف 

الطاولة«.
تقرير شهيب

على صعيد آخر، علم أن وزير الزراعة أكرم شهّيب سريفع اجلمعة 
الوزراء متام سالم  النفايات اىل رئيس  أزمة  تقريره عن  )امس( 
على أن يقرر يف ضوئه سالم ما إذا كانت مثة حاجة لدعوة جملس 
الوزراء لالنعقاد استثنائيًا أم ال. كما علم ان عملية رفع النفايات 

باتت قريبة.

مواجهات بني  عشرات ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مراسل  وقال  املكان.  مغادرة  على  الرضيع  وطفلهما  وزوجته 
لرويرتز يف مكان االحتجاج إن رفع احملتجني عن األرض استلزم 

مشاركة 12 عنصرا من شرطة مكافحة الشغب.
املشاة  نفق  علقوا يف  الذين  اآلخرون  املهاجرون  حاول  يف حني 
املؤدي إىل احملطة دفع عشرات من عناصر مكافحة الشغب الذين 

أغلقوا املخرج علهم يستطيعون استقالل القطار جمددا.
انشاء  اىل  اسيلبورن  جان  لوكسمبورغ  خارجية  وزير  دعا  وامس، 
هيئة لالجئني على مستوى االحتاد االوروبي قائال انه جيب استخدام 

معايري موحدة يف التعامل مع طلبات اللجوء يف ارجاء املنطقة.
من جهة اخرى، ويف اجملر، فقد هزت صورة الطفل السوري الغريق 
على الشاطئ الرتكي العامل وتداولتها وسائل التواصل االجتماعي 
تساعد  ال  اليت  الدول  من  والغضب  التعاطف  بعبارات  مرفقة 

النازحني، فيما تواصلت مشاكل املهاجرين يف وسط اوروبا.
من  البالغ  كردي  أيالن  الغريق  الطفل  جثة  صورة  هيمنت  وقد 
العمر ثالث سنوات اليت جرفتها األمواج إىل شاطئ منتجع بودروم 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  إجيه،  حبر  على  املطل  الرتكي 
وأثارت التعاطف كما أثارت الغضب من تقاعس الدول املتقدمة 

عن مساعدة الالجئني.
ولقي شقيق أيالن ويدعى غالب ويبلغ من العمر مخس سنوات وأمه 
أثناء حماولة الوصول  إثر انقالب قاربهما  رحيان 35 عاما حتفهما 
إىل جزيرة كوس اليونانية. وقالت صحيفة تركية إن والد الطفل 
ويدعى عبد اهلل عثر عليه فاقدا للوعي تقريبا ونقل إىل مستشفى 

قرب بودروم.
وروى االب الناجي من املوت وعائلته وال ختتلف كثريًا عن قصص 

غريه من السوريني، عائلة سورية مؤلفة من أب وأم وطفلني.
اليت  املوت  لرحلة  اإلمجالية  التكلفة  أرواح هي  و3  يورو  آالف   ٤
انطلق بها عبداهلل مع زوجته وطفليه من بودروم الرتكية إىل جزيرة 

كوس اليونانية.
العائلة تفاوضت مع املهرب ليساعدهم للوصول إىل اليونان عرب 
البحر، وانتهى التفاوض باالتفاق على تفاصيل اهلروب املضمون 

من وجهة نظر املهرب.

خادم احلرمني واوباما  ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الطريفي  عادل  واإلعالم  اجلبري  عادل  اخلارجية  وزراء  يضم  رفيع 
واملال إبراهيم العساف والتجارة والصناعة توفيق الربيعة والصحة 

خالد الفاحل واالستثمار عبد اللطيف العثمان.
وقالت الناطق باسم اخلارجية األمريكية دينا بدوي، إن قمة البيت 
األبيض سرتكز على »جمموعة قضايا واسعة لتقوية العالقة الثنائية، 

ومن بينها التعاون األمين وجهود مكافحة اإلرهاب«. 
صلب  يف  سيكون  وسورية  اليمن  يف  النزاع  أن  إىل  وأشارت 
املزعزعة  إيران  للتصدي ألنشطة  اخلطوات  جانب  »إىل  احملادثات 

لالستقرار«.
وأوضح وزير اخلارجية عادل اجلبري أمس االول اخلميس، أن زيارة 
التارخيية  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
يف  )اجلمعة(  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  ولقاءه  لواشنطن، 
بني  والوثيقة  املميزة  العالقات  إطار  يف  تأتي  األبيض،  البيت 

البلدين الصديقني.
وقال يف تصرحيات للصحافيني، أمس االول يف واشنطن: »إن 
زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز للواليات 
املتحدة، ولقاءه الرئيس باراك أوباما، مهمة جدًا، وتأتي يف وقت 
مهم جدًا يف تاريخ املنطقة والعامل، وهي ليست زيارة بروتوكولية، 
املتحدة،  الواليات  مع  االسرتاتيجية  العالقات  لبحث  زيارة  وإمنا 
ونقلها إىل أفق جديد يساعد يف خدمة مصاحل الشعبني والبلدين، 

واألمن واالستقرار يف املنطقة«.
 ويف ما يتعلق باليمن، بنّي وزير اخلارجية »أن اهلدف االسرتاتيجي 
للبلدين واحد؛ وهو تطبيق قرار جملس األمن 2216 بشكل كامل ومن 
دون شروط، وحماولة الوصول إىل ذلك عرب القنوات الديبلوماسية 
اللذين  وصاحل،  احلوثي  بيد  األمر  ولكن  السياسي،  العمل  أو 
يرفضان قبول هذا القرار، ويستمران يف عملياتهم العسكرية ويف 
اليمنية، لكن استطاعت  والقرى  املدن  احتالل مزيد من  حماوالت 
قوات التحالف وقوات احلكومة الشرعية أن تتصدى هلذه التحركات، 
وأن حتقق انتصارات مهمة جدًا يف أماكن خمتلفة من اليمن، ما أدى 
إىل تراجع يف موقف احلوثي وصاحل، وحنن نأمل بأن يفتح ذلك 

اجملال إلجياد حل سياسي«. 
وكان الديوان امللكي السعودي أكد أن زيارة امللك سلمان تأتي 
انطالقًا من حرصه على التواصل مع قادة العامل من أجل ما فيه 
األمتني  وقضايا  السعودية  العربية  اململكة  وخدمة شعب  مصلحة 
السعودية  بني  الصداقة  لروابط  وتأكيدًا  واإلسالمية،  العربية 
احلرمني  خادم  إىل  املوجهة  الدعوة  على  وبناء  املتحدة  والواليات 

من الرئيس أوباما. 
 وتوقعت مصادر أمريكية أن تضع احملادثات بني خادم احلرمني 
وأوباما »األسس االسرتاتيجية« للعالقات بني البلدين، وأن تتطرق 
كمب  يف  األمريكي  اخلليجي  اللقاء  يف  إليه  التوصل  مت  ما  إىل 
ديفيد يف ما يتعلق بتعزيز األمن البحري واحلدودي لدول جملس 
بأسلحة  السعودية  الدفاعية  املنظومة  وتطوير  اخلليجي،  التعاون 
نوعية أمريكية وعقود دفاعية يشرف عليها البنتاغون.  كما توقعت 
أن تتطرق احملادثات إىل الرؤية املشرتكة للرياض وواشنطن حول 
االتفاق النووي اإليراني وجهود منع مكافحة االنتشار النووي يف 

املنطقة. 
الرياض  مع  االسرتاتيجي  التعاون  ترسيخ  اىل  واشنطن  وتتطلع   
وتشمل  السياسي  الشق  تتخطى  اليت  العالقات  إبعاد  وتأكيد 
اجلوانب التجارية واالقتصادية واألمنية. وتعّول إدارة أوباما على 
السعودية كالعب أساسي يف املنطقة لتحقيق االستقرار يف العراق 
السورية.  لألزمة  حل  اىل  والوصول  »داعش«  على  احلرب  ويف 
بني  العالقات  يف  اإلجيابية  النواحي  على  أوباما  إدارة  وأكدت 
الرياض وبغداد منذ تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء يف العراق، 

وشجعت على استمرار هذا النمط اإلجيابي. 
وسبق لقاء القمة بني خادم احلرمني وأوباما اجتماع حتضريي استمر 
ساعة بني وزيري اخلارجية األمريكي جون كريي والسعودي عادل 
عشرة  خالل  الثاني  وهو  اللقاء،  هذا  ويأتي  األربعاء.  ليل  اجلبري 
ليعكس  ماساشوستس،  والية  يف  الوزيرين  اجتماع  بعد  أيام، 

األهمية االسرتاتيجية لزيارة امللك سلمان. 
 وذكرت مصادر أمريكية أن البيان املشرتك الذي ينتظر أن يصدر 
عن لقاء الزعيمني سيؤكد الرؤية املشرتكة بالنسبة اىل عدد من 
امللفات، من بينها مكافحة االنتشار النووي، واستعادة الشرعية 
يف اليمن والدفع باجتاه حل سياسي يف سورية وحتصني أمن دول 
اخلليج وتطبيق االلتزامات اليت مت التوافق عليها يف اللقاء اخلليجي 

األمريكي يف كمب ديفيد.
 وقال بن رودس كبري مساعدي الرئيس أوباما للشؤون اخلارجية 
إن البيت األبيض يريد التأكد من أن السعودية والواليات املتحدة 
»لديهما وجهة نظر واحدة« حول جمموعات املعارضة السورية اليت 
جيب أن تتلقى دعمًا. وأضاف أن واشنطن »نتطلع اىل عزل مزيد 
من العناصر املتطرفة عن املعارضة وهذا كان موضوع حوار مستمر 

مع السعودية«.

خامنئي يكلف الربملان ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العقوبات  بتجميد  الغرب  اكتفى  إذا  انهيارها  من  الصفقة، حمذرًا 
املفروضة على طهران، ال رفعها نهائيًا.

مبساعدته  أحيانًا  أو  العدو،  بابتسامة  »االخنداع  من  خامنئي  ونّبه 
أعضاء جملس  لقائه  وزاد خالل  أو يف موضوع خاص«،  الوجيزة، 
العدو  ومؤامراته.  خططه  دومًا  نعرف  أن  »جيب  القيادة:  خرباء 

واالستكبار العاملي ليسا موضوعًا وهميًا، بل حقيقة«.
واعترب أن »مسؤولي اإلدارة األمريكية يتحدثون عن إيران، كما فعل 
الربيطانيون يف القرن التاسع عشر«، داعيًا املسؤولني اإليرانيني 

إىل الرّد يف شكل رمسي على »تصرحيات أمريكية سيئة جدًا«.
ورأى أن »األبعاد احلقوقية والقانونية« لالتفاق النووي »جيب أن 
يدرسها خرباء قانون، لكن من وجهة نظر عامة«، مضيفًا: »أعتقد، 
من  ليس  بأن  بذلك،  روحاني(  )حسن  اجلمهورية  رئيس  وأبلغت 
االتفاق«.  بدرس  يتعلق  ما  يف  الشورى  جملس  جتاهل  مصلحتنا 
واستدرك: »ال أقّدم رؤية معينة إىل اجمللس يف ما يتعلق بكيفية 
درس اخلطة ورفضها أو املصادقة عليها، وعلى النواب اختاذ القرار 

يف هذا الصدد«.
ويعترب روحاني أن مصادقة الربملان على االتفاق النووي »سيضغط 
بأن  مذّكرًا  اإليراني«،  الشعب  على  قيودًا  ويفرض  احلكومة  على 
منذ  النووي  امللف  »يراجع  اإليراني  القومي  لألمن  األعلى  اجمللس 

12 سنة«.
العقوبات«  بتجميد  أمريكيني  ساسة  »تصرحيات  خامنئي  ورفض 
رفع  على  البداية  منذ  »شددنا  قائاًل:  طهران،  على  املفروضة 
اتفاق«.  هناك  يكون  لن  ُترفع،  مل  وإذا  جتميدها.  ال  العقوبات، 
فإن  امتيازات،  إعطاء  النووية  املفاوضات  يف  قبلنا  »إذا  وتابع: 
يف  حلضورنا  الداعي  ما  وإال  العقوبات،  رفع  أجل  من  كان  ذلك 
الطرد  أجهزة  عدد  ورفع  عملنا  مواصلة  كانت متكننا  املفاوضات؟ 
ومواصلة  ألفًا،   60 إىل  ألفًا   1٩ من  وجيزة،  فرتة  خالل  املركزي 
ختصيب اليورانيوم بنسبة 20 يف املئة ورفع وترية نشاطنا البحثي 

والتنموي«.
وأعلن أن إيران تتطلع إىل بناء دولة متطورة عدد سكانها 200-150 
مليون فرد، معتربًا أنها »ستمهد لزوال االستكبار والكفر«. وزاد: 
»تسعى الواليات املتحدة إىل القضاء على املقاومة واهليمنة على 
سورية والعراق، ويتوّقع )األمريكيون( أن تدخل إيران هذا اإلطار، 

لكن هذا األمر لن حيدث أبدًا«.
اإليراني علي الرجياني  يف نيويورك، رّجح رئيس جملس الشورى 
أن يشهد الربملان يف بالده »نقاشات وحوارات ساخنة« يف شأن 
االتفاق النووي، وتابع: »أعتقد بأن الدراما يف بلدي قد تكون أكرب 

من« تلك يف الكونغرس األمريكي.
إىل ذلك، أعلن زعيم الغالبية اجلمهورية يف جملس النواب األمريكي 
كيفن مكارثي، أن اجمللس سيصّوت األسبوع املقبل على »اقرتاح 
قانون لرفض اتفاق سيئ بالنسبة إىل بلدنا وحلفائنا«، معتربًا أن 
»للتصويت تأثريًا هائاًل يف أمننا القومي، كما يف أمن أصدقائنا 

وحلفائنا يف العامل«.
يأتي ذلك بعدما َضَمَن الرئيس باراك أوباما أصوات 3٤ سيناتورًا 
إلسقاط  الكونغرس  يف  للجمهوريني  حماولة  أي  عرقلة  ستتيح 
»فيتو« تعهد أوباما استخدامه لتعطيل رفض الكونغرس الصفقة 

مع طهران.
»الغالبية  أن  نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  واعترب 
اخلطر  تؤيد موقفنا يف شأن  األمريكي  العام  الرأي  لدى  الساحقة 

الذي تشّكله إيران«.

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 
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الفريوسات يف  يعمل جهاز املناعة يف اجلسم كربامج احلماية من 
أجهزة الكمبيوتر احلديثة، إذ ميكنه حماربة الفريوسات وامليكروبات 
والفطريات يف اجلسم. لكنه حيتاج إىل عناية دائمة ليستمر يف عمله 

بشكل جيد، فما هي طرق زيادة كفاءته؟

جهاز املناعة حيمي اجلسم يوميًا من ماليني البكترييا والفريوسات 
والفطريات ومسببات احلساسية، اليت حتاول مبختلف الطرق إصابة 
اجلسم باألمراض. ويعمل جهاز املناعة بشكل عالي الكفاءة ليحافظ 
أعراض  يسبب  عليه  يطرأ  بسيط  خلل  وأي  حياتنا،  مسرية  على 
مرضية سريعة، وجيعل اجلسم عرضة لألمراض والفريوسات دون 

محاية.
وميكن للمرء احلفاظ على كفاءة عمل جهاز املناعة عرب اتباع بعض 
النصائح، كما أشار موقع "بانكهوفر غيسوندهايتس تيبس" األملاني 

املختص يف تقديم النصائح الطبية.

ويف ما يلي سبع نصائح مفيدة لتقوية جهاز املناعة يف اجلسم:

1. تناول صحيح للفيتامينات واملواد الغذائية املهمة: يلجأ الكثري 
من الناس إىل تناول األطعمة اجلاهزة واألغذية املقلية، اليت حتتوي 
على الكثري من السعرات احلرارية الكافية لنمو اجلسم، لكنها ختلو 
اجلسم،  أعضاء  لعمل  الضرورية  الغذائية  واملواد  الفيتامينات  من 
وخاصة جهاز املناعة. ويزداد هذا اخلطر خاصة يف فصل الشتاء 
ومع برودة اجلو، ومع تزايد عدد امليكروبات واجلراثيم والفريوسات 

يف اجلو.

تناول  من  واإلكثار  الغذائية  للمواد  سليم  تناول  يف  يكمن  احلل 
الفواكه واخلضار الطازجة، وخاصة تلك اليت حتتوي على نسبة كبرية 
من اللون األمحر، كالفلفل األمحر والطماطم، باإلضافة إىل امللفوف 

أو الكرنب الذي يساعد على تقوية جهاز املناعة.

2. النوم الكايف: جهاز مناعة القوي حيتاج إىل فرتة راحة جسدية 
إلعادة نشاطه. وعند قلة النوم يفقد جهاز املناعة جزءًا من كفاءته 
اجلسم  أن  حديثة  دراسات  وأثبتت  للفريوسات.  عرضة  ويصبح 
ينتج نصف عدد األجسام املضادة، اليت تقي اجلسم من األمراض 
اإلنسان  خيلد  بأن  اخلرباء  ويطالب  النوم.  قلة  عند  والفريوسات، 

للنوم لفرتة ال تقل عن ست ساعات يف اليوم.

القدمان  تسبب  املناعة:  جهاز  تضعفان  الباردتان  القدمان   .3
الباردتان أعراض مرضية لإلنسان وتؤثر على كفاءة جهاز املناعة، 
ويعطي  القدمني  برودة  مع  سريعة  بصورة  يتفاعل  اجلسم  ألن 
على  تقوم  اإليعازات  هذه  وبعض  ذلك.  لتفادي  إيعازات خمتلفة 
تقليل تدفق الدم يف اجللد واألغشية املخاطية، ما يسبب قلة تدفق 
الدم يف األنف والفم وبرودتهما. وتفقد بذلك األغشية املخاطية 
قابليتها على التقاط الفريوسات وامليكروبات، اليت ميكنها البقاء 
والعيش يف األغشية املخاطية ومن ثم الدخول إىل جسم اإلنسان. 

ونتيجة لذلك تبدأ أعراض السعال والزكام وأوجاع الرقبة.

تركهما  وعدم  جيدة  بصورة  القدمني  تغطية  يكمن يف  هنا  واحلل 
للتعرض للربد.

4. الرياضة تقوي عمل جهاز املناعة: الرياضة مهمة لصحة اإلنسان 
بصورة  الرياضة  ممارسة  لكن  املناعة.  جهاز  لتقوية  أيضًا  ومهمة 
مبالغة بها تقلل من كفاءة جهاز املناعة أيضًا وجتعل اجلسم عرضة 
للفريوسات وامليكروبات، كما أشار موقع "بانكهوفر غيسوندهايتس 
تيبس". ولذلك ُينصح بأخذ نوبات من الراحة عند الشعور بالتعب 

أثناء ممارسة الرياضة.
5. التوتر عدو جهاز املناعة: قد يكون التوتر هو العدو الكبري جلهاز 
املناعة يف الطبيعة بعد الفريوسات وامليكروبات، إذ يعمل اجلسم 
على إنتاج كميات كبرية من هرمون التوتر "كورتيزول" أثناء نوبات 
التوتر، والذي يعمل على حتضري اجلسم خلطر ما، كالتحضري للهروب 
عمل  بتقليل  إيعازات  الدماغ  يعطي  احلالة،  هذه  ويف  القتال.  أو 

األجهزة األخرى يف اجلسم، ومن بينها جهاز املناعة.
لذلك يكون من يعاني من التوتر املستمر يف العمل أو يف احلياة 

العامة أكثر عرضة لألمراض من اآلخرين.

إىل  باحثون  توصل  للفريوسات:  اجلسم  أبواب  تفتح  الكحول   .6
وعند  اجلسم.  يف  املناعة  خاليا  بعض  عمل  يعيق  الكحول  أن 
التناول املستمر أو إدمان الكحول تفقد هذه اخلاليا قابلية مقاومة 
الفريوسات وامليكروبات. وميكن للجسم حني ذلك التعرض لنوبات 
برد مستمرة أو حتى اإلصابة بفريوسات خطرية بسبب قلة كفاءة 

جهاز املناعة.
7. التدخني يرهق جهاز املناعة: النيكوتني يعمل على إرهاق جهاز 
عرب  ينتج  الذي  والدخان  سلبية.  بصورة  عمله  على  ويؤثر  املناعة 
النيكوتني ويدخل الرئتني يسبب أعراض جانبية وجيعل جهاز املناعة 
يتفاعل معها. وعندها يتوقف عمل األغشية املخاطية يف القصبات 
عربها.  محاية  دون  العبور  والفريوسات  للبكترييا  وميكن  اهلوائية 

ويصبح اجلسم عرضة أكثر للعدوى.

سبع نصائح ذهبية لتقوية جهاز املناعة

االنشغاالت،  من  بكثري  وحمكومة  قصرية  الصباح  فرتة  أن  رغم 
املدرسة،  إىل  للذهاب  األبناء  جتهيز  إىل  للعمل  االستعداد  من 
إىل املواصالت وغريها، إال أنها فرتة مليئة بفرص القيام بأخطاء 

مضرة صحيًا وذهنيًا.

وألن بداية اليوم بشكل صحي أمر أساسي لضمان األداء األفضل 
للذهن واجلسم طول اليوم، جتنبوا هذه األخطاء الصباحية التالية، 

Prevention.com املذكورة يف موقع

تفّقد بريد العمل اإللكرتوني عند االستيقاظ:

اليوم،  بداية  منذ  والتوتر  القلق  االلكرتوني تسبب  الربيد  قراءة 
خصوصًا إذا كان الربيد مليئًا بالرسائل. باإلضافة إىل جعل بداية 
اليوم سلبية، فإن الرد على الرسائل فور االستيقاظ يزيد إمكانية 
القيام بأخطاء أثناء الرد. وينصح يف املقابل تأجيل االطالع على 

الربيد عند الوصول إىل املكتب.

تأجيل التمارين الرياضية إىل وقت الحق:

الرياضية، فإمكانية  التمارين  النهار أفضل وقت ملمارسة  يعترب 
حصول خطط غري متوقعة أو التأخر يف العمل بسبب مهمات أو 
اجتماعات عالية أثناء املساء، ما جيعل إمكانية التمرن مساء قليلة 
وقت  لديك  يتوفر  مل  وإذا  الصباح.  يف  الرياضة  مارس  جدًا، 
كاٍف، يكفي القيام جبزء من التمارين، حتى لو لعشر دقائق أو 

ربع ساعة.

أخذ محاٍم ساخن:

رائعًا،  يكون  قد  االستيقاظ  بعد  الساخن  احلمام  شعور  أن  رغم 
إال أن املاء الساخن سيجعلك تشعر بالنعاس من جديد. هذا ألن 
احلرارة جتعل العضالت تسرتخي، وتبطئ دقات القلب. هلذا ينصح 
بأخذ محام بارد وسريع يف الصباح، ما يساهم يف إفراز هرمون 
األدرينالني الذي يعطي اجلسم نشاطًا، وهرمون اإلندورفني الذي 

يساهم يف حتسن املزاج العام.

تناول فطور مليء بالكربوهيدرات:

املكررة،  بالكربوهيدرات  مليء  فطور  تناول  أن  األحباث  أظهرت 
مثل املعجنات املصنوعة من الطحني األبيض واملعجنات، تسبب 
زيادة رغبة اجلسم يف تناول مزيد من هذه الكربوهيدرات الغنية 
 2٠ بـ  الكربوهيدرات  باستبدال  وينصح  احلرارية.  بالسعرات 
غرامًا من الربوتني، ما يوازي كمية الربوتني يف بيضتني، ألن 

الربوتينات تسبب الشعور بالشبع لفرتات أطول.

تنظيف األسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام مباشرة:

مينا  بتآكل  مباشرة  الفطور  تناول  بعد  األسنان  تنظيف  يسبب 
وتعترب  عالية.  محوضة  ذو  الفطور  كان  إذا  خصوصًا  األسنان، 
القهوة والفاكهة من األطعمة ذات احلموضة العالية. هلذا، ينصح 
وينصح  الطعام،  تناول  وقبل  االستيقاظ  بعد  األسنان  بتنظيف 
بشرب كوب من املاء بعد األكل، ما يعطي شعورًا أكرب بالنظافة. 
إذا مل تكن قادرًا على عدم تنظيف أسنانك، انتظر نصف ساعة 

بعد األكل على األقل قبل تنظيفها.

مخسة أخطاء صحية تقوم بها كل يوم 
قبل الذهاب إىل العمل!

يعتقد الكثريون أن العمل املكتيب أحسن بكثري من العمل اليدوي 
بالنظر إىل كثرة حوادث العمل و اإلصابات اليت يعاني منها العمال 
بالرغم من معايري األمن و السالمة املتبعة من قبل الشركات للحد 

من وقوع هذه احلوادث.

املوظف  أن  تكشف  الطبية  التقارير  و  العملية  احلقائق  لكن   
معرض بسبب طبيعة عمله املكتيب و جلوسه املستمر أمام جهاز 
الكومبيوتر إلصابات حادة على مستوى العمود الفقري و املفاصل 
ضغط  عن  الناجتة  النفسية  املخاطر  إىل  باإلضافة  العضالت  و 

العمل و التوتر اليومي.

وربط الباحثون األمريكيون بني فرتات اجللوس الطويلة وبني زيادة 
الغذائي«  التمثيل  أو  التعرض للسمنة و«متالزمة األيض  خماطر 
وارتفاع  الكوليسرتول  ومستوى  الدم  ارتفاع ضغط  تشمل  اليت 
خماطر  ازدياد  الدراسات  وأظهرت  الدم.  يف  الغلوكوز  مستوى 
مشاهدي  من  اخلمولني  لدى  الوفيات،  وازدياد  القلب،  أمراض 
اجللوس  أضرار  وتشمل  بالنشطاء.  مقارنة  املدمنني  التلفزيون 
حدوث مشكالت متنوعة من بينها زيادة أخطار إجهاد البنكرياس، 
الدورة  يف  ومشكالت  العضالت  وضمور  بالسرطان  واإلصابة 
الدموية يف الساقني وهشاشة العظام إضافة إىل مشكالت يف 
املفاصل والكتفني والوركني والعمود الفقري.. وأخريا قلة تدفق 
الدم حنو الدماغ وتشوش الفكر! وبالنسبة ملوظفي مكاتب العمل، 
فإن غالبيتهم يعانون من مشكالت يف عضالت وعظام ومفاصل 
اليد واملرفق والكتفني والعمود الفقري والظهر. وغالبا ما تكون 
األعراض أحادية اجلانب مبعنى إصابة اجلهة اليمنى أو اليسرى، 
وهذا ناجم عن إجهاد اجلهة الناشطة يف اجلزء العلوي من جسم 
اإلنسان )اليد اليمنى أو اليسرى( وعن اخلطأ يف اجللوس أو يف 

ارتفاع الكرسي.

وبالنسبة ألمراض العمل املكتيب فإن اخلرباء األملان مثال ينصحون 
إىل  التقليدية  املناضد  من  بالتحول  بدءا  نفسه،  املكتب  بتغيري 
أثناء  الكتابة  زر من وضع  بكبسة  رفعها  »حركية« ميكن  مناضد 
اجللوس إىل وضع الكتابة أثناء الوقوف. والتحول بني اجللوس 
والوقوف يتيح إمكانية حركة حمدودة ولكنها مهمة لتغيري وضع 
اجلسم. وال بد هنا من مقاعد مرحية للجسم، مع مالحظة أن لكل 
إنسان وضعه اجلسدي اخلاص، مع مراعاة ضرورة تغيري املقعد 

بني فرتة وأخرى.

من  تتطلب  العمل  مشكالت  من  الوقاية  فإن  ذلك  إىل  وإضافة 
املوظف تغيري طريقة عمله، بهدف محاية عضالته وعظامه من اآلالم 
والتكلس، إذ ميكن أداء بعض احلركات البسيط لتمرين عضالت 
جزء من  استغالل  واألهم هو  وأخرى،  والرقبة بني ساعة  الظهر 
وقت اسرتاحة الظهرية للحركة أو املشي، مع ضرورة عدم التخلي 
عن هدوء فرتة الطعام وعدم التخلي عن قيلولة ما بعد الظهر إذا 

كانت متاحة.

آالم الظهر لدى املوظفني... هذا 
ما عليك فعله ملواجهتها
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 طفل بريطاني يأكل األثاث وورق اجلدران 
يف  بريطاني  طفل  يعاني 
مصاب  عمره  من  السادسة 
نادرة  حالة  من  التوحد  مبرض 
املنزل  موجودات  يأكل  جتعله 
ما  وستائر،  وسجاد  أثاث  من 
دفع والدته لشن محلة تربعات 
مناسب  مناخ  توفري  لصاحل 
وحبسب  الطفل.  هذا  لعيش 
صحيفة مريور الربيطانية، يأكل 
الطفل هاري بورتلون قطعًا من 
ويعمد  اجلدران  وورق  السجاد 
عن  الطالء  تقشري  إىل  أحيانًا 
الذي  الفراش  وميزق  اجلدران 
هاري  ويعاني  عليه.  ينام 
بدأت  الذي  التوحد  مرض  من 

سن  منذ  الظهور  يف  بوادره 
الثمانية أشهر وتأخر يف املشي 
على قدميه حتى سن السادسة 
ولكنه يستخدم كرسيًا بعجالت 
وتقول  الطويلة.  للمسافات 
زوي  السيدة  الطفل  والدة 
بألعاب  مهتمًا  ليس  إن طفلها 
األطفال ولكنه يعبث باألسالك 
الكهربائية وأشياء أخرى خطرية، 
غري  كثريًا  الطعام  يتناول  وال 
أثاث  على  مفتوحة  شهيته  إن 
وموجودات املنزل بشكل كبري، 
يأكل  األحيان  بعض  ويف 
واحلصى.  والطني  العشب 
يعاني  الذي  هاري  بأن  ويذكر 

من ختلف يف النمو، ال يستطيع 
التواصل مع اآلخرين وال يدرك 
عواقب ما يفعله. وختطط والدة 
املنزل  الطفل زوي اآلن جلعل 
مكانًا أكثر أمانًا للطفل وتسعى 
يضمن  له  مكان  لتخصيص 
األخطار.  عن  ويبعده  محياته 
بأنها  زوي  السيدة  وقالت 
ستعمد إىل جتهيز غرفة مناسبة 
ناعمة  زرقاء  جبدران  لطفلها 
حبيث  مرنة  طبقة  على  حتتوي 
تقشري  من  هاري  يتمكن  ال 
إذا  نفسه  يؤذي  وال  اجلدران 
يكون  عندما  بها  رأسه  ضرب 

سخر الفقيه اإلسالمي معاوية بن غاضبًا. 
حممد احلسن من مزاعم باحثني 
الكريم  القرآن  من  نسخة  حول 
إىل  يعود  تارخيها  أن  ذكروا 
الكريم  الرسول  والدة  قبل  ما 
حممد عليه الصالة السالم وقبل 

البعثة النبوية الشريفة.

وأضاف يف تصريح لشبكة إرم 
جزء  املزاعم  هذه  أن  اإلخبارية 
بسيط مما يتعرض له اإلسالم 
املشبوهة  التشويه  محالت  من 
إال  املسلمني  تزيد  ال  اليت 

متسكا بدينهم احلنيف.

القرآن  استهداف  إن  وقال 
ألن  خبيثة  نوايا  حيمل  الكريم 
القرآن  تاريخ  يف  التشكيك 
يعين  نزوله  وطريقة  الكريم 
قام   اليت  األسس  تقويض 
وأن  خاصة  اإلسالم،  عليها 
معجزة  هو  الكريم  القرآن 
الرسول اليت حفظها اهلل بنص 

كتابه العزيز.

وكانت تقارير إعالمية بريطانية 
نتائج  االثنني  أمس  نشرت 
صحيفيت  على  أجريت  حتاليل 
عليهما  عثرت  اليت  القرآن 
فيديلي  البا  الربيطانية  الباحثة 
يف مكتبة برمنغهام يف بريطانيا 

باحثون يف برمنغهام: القرآن 
كتب قبل ظهور اإلسالم

الشهر املاضي، أثناء حتضريها 
أحباثا لرسالة الدكتوراه، واليت 
سنة   1370 حوالي  عمرها  يبلغ 
الصحيفة  تلك  أن  إىل  تقريبا، 
كتبت ما بني 568م و 645م، 
يف  الباحثني  جعل  الذي  األمر 
القرآن  أن  يدعون  بريطانيا 
الرسول،  والدة  قبل  كتب 
بأنه ولد يف 22  والذي يعرف 
ابريل 571 وتويف يف 8 يونيو 

632م.

من  األوىل  الصحيفة  وحتتوي 
من  اآليات  على  املخطوطة 
أما  الكهف،  سورة  من   31-22
جزئني  على  فتحتوي  الثانية 
فاصل  بينهم  النصوص  من 
أما اجلزء األول فهو عبارة عن 
اآليات اخلمس األخرية من سورة 
مريم، واجلزء الثاني من نفس 
بدايات  على  حيتوي  الصفحة 

سورة طه.

توم  املؤرخ  قال  جانبه،  ومن 
تزعزع  النسخة  »تلك  هوالند: 
الوحي  ونزول  اإلسالم  تاريخ 

على حممد«.
مت  قد  املخطوطتني  أن  ويذكر 
الكربون  باستخدام  فحصهما 
املشع يف وحدة مسارع الكربون 

املشع يف جامعة أكسفورد.

خسوف كلي للقمر 
يف أيلول

ليل  منتصف  بعد  الثانية  يف 
أيلول  من  والعشرين  الثامن 
ظاهرة  العامل  سيشهد  القادم 
 Blood  والـ   Supermoon  الـ
حيث  األمحر  القمر  أو    Moon
سيتمّكن السكان من مشاهدة 
القمر بأكرب حجٍم له يف وقٍت    
 يعترب  البعض أّن هذه الظاهرة 

هي داللة على نهاية العامل. 
 28 األمحر يف  القمر  وسيظهر 
حمبو  سيتمّكن  حيث  أيلول 
فجر  مشاهدته  من  الفضاء 
وسيكون  على  اليوم  هذا 
األرض  من  قريبٍة  مسافة 
بالـ  ُتسّمى  الظاهرة  وهذه 
قربه  وبفضل   . Supermoon 
سيكون  وهج  األرض،  من 
وجيزة  لفرتٍة  جدا  قوي  القمر 
قبل أن خيتفي تدرجييًا ليحدث 

خسوفًا كليًا للقمر. 
وخالل اخلسوف، سيختفي القمر 
أّن  املتوّقع  ومن  تاّم  بشكٍل 
تقوم أشعة الشمس باالنعطاف 
القمر  األرض  لتضيء  خلف 
ُيسمى  ما  وهذا  األمحر  باللون 
 . Blood Moon  الـ بظاهرة 
القمر  أّن  البعض  ويعتقد 
واجلزر  باملّد  األمحر  سيتسّبب 
إىل  باإلضافة  والفيضانات 

الزالزل والرباكني املتفّجرة. 
أيلول   28 يف  وسنشهد 
خالل  للقمر  الرابع  اخلسوف 
نظرّية  أتباع  دفع  ما  سنتني 
إىل  األمحر"  القمر  "نبوءة 
على  داللة  هذه  بأّن   االعتقاد 
نهاية العامل. وُيذكر أّن يف 27 
تشرين األول ستتكّرر الظاهرة 
نفسها لكن بشكٍل  خجول جدا. 

"مايكروسوفت"  شركة  كشفت 
 222 "نوكيا  اجلديد  اهلاتف  عن 
Nokia "، الذي يندرج حتت فئة 
ميتاز  ولكنه  التقليدية،  اهلواتف 
مع  باإلنرتنت  ربطه  بإمكانية 
سعر يبدأ من 37 دوالرًا أمريكيا 

فقط.
إن  "مايكروسوفت"  وقالت 
اهلاتف " Nokia 222"، والنسخة 
اليت تدعم شرحييت اتصال منه، 
"Dual SIM 222 Nokia"، "صمما 
لربط املزيد من الناس باإلنرتنت، 
وللسماح هلم بالتقاط ومشاركة 

عواملهم بطرق جديدة".
اجلديد،   "222  Nokia" ويقدم 
 Nokia Series الذي يعمل مبنصة
 2.4 بقياس  شاشة   ،+30
بوصة وبدقة 320×240 بكسل، 
ميلي   1.100 بسعة  وبطارية 
أمبري، قالت الشركة إنها تكفي 

ملدة شهر بوضع االستعداد.

»نوكيا 222« بـ37 دوالراً!
تبلغ  الذي  اهلاتف،  ويضم 
ويزن  ميليمرت،   12.9 مساكته 
بدقة  خلفية  كامريا  غرامًا،   79
لزيادة  ومنفذ  ميغابكسل،   2
حتى  الداخلية  التخزين  مساحة 
32 غيغابايت عن طريق بطاقات 
الذاكرة اخلارجية من نوع "مايكرو 

إس دي".
طرح  "مايكروسوفت"  وتعتزم 
هاتفها اجلديد باللونني األبيض 
واألسود يف أسواق خمتارة حول 
سبتمرب  شهر  من  ابتداًء  العامل 
املقبل وذلك بسعر يبدأ من 37 

دوالرًا أمريكيًا.
وكانت الشركة قد أطلقت مطلع 
العام احلالي هاتفًا تقليديًا حيمل 
العالمة التجارية لشركة "نوكيا" 
اليت باعت قطاع األجهزة احملمولة 
يف  لـ"مايكروسوفت"  واخلدمات 
بسعره  وميتاز   ،2014 نيسان 
الذي ال يتجاوز 30 دوالرًا، وهو 

اهلاتف "نوكيا 215".
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Immigration Minister Pe-
ter Dutton has accused 
Fairfax Media of trying to 
“bring the government 
down” for publishing sto-
ries about division in its 
most senior ranks.
The reality is that there is 
a bit of a jihad being con-
ducted by Fairfax at the 
moment 
The attack comes after 
Treasurer Joe Hockey 
also accused the media of 
undermining the govern-
ment and labelled cabi-
net colleagues who have 
been leaking against him 
as “fringe whingers”.
Prime Minister Tony Ab-
bott declared “full confi-
dence” in his Treasurer 
on Monday after two cabi-
net ministers told Fairfax 
Media he was being urged 
to dump Mr Hockey if the 
Canning byelection deliv-
ered a bad result for the 
Liberal Party. 
In an interview with the 
ABC’s AM program on 
Tuesday, Mr Dutton 
blamed media organisa-
tions when asked what 
the government could 
do to steer itself back on 
course and communicate 
its message to voters.
“I think it would be helpful 
if some of the commen-
tators in the area, in this 
space of politics, started 
reporting on the incidents, 
as opposed to being play-
ers themselves,” he said.
“I think there’s a huge 
move by Fairfax at the mo-
ment to try and bring the 
government down, that’s 
fair enough. 
 “They aren’t supposed 
to be political players, 

Peter Dutton claims Fairfax Media is 
trying to bring down the Abbott gov-
ernment 

they’re supposed to be 
objective reporters of the 
news and I think many 
of them have morphed 
into frustrated politicians 
themselves.”
Mr Dutton later told Sky 
News: “The reality is that 
there is a bit of a jihad be-
ing conducted by Fairfax 
at the moment.”
Mr Dutton’s swipe is simi-
lar to criticism made by 
former prime minister Ju-
lia Gillard of News Corp 
publications during the 
turbulent Rudd-Gillard 
era.
The Immigration Minister 
also said Fairfax was not 
acting alone and was be-
ing helped by the ABC.
“You ask me what I think 
of the current political en-
vironment, I think that’s 
part of the problem. I think 
regardless of what Tony 
Abbott does, Fairfax will 
say it’s bad. I think regard-
less of what Joe Hockey 
or the Abbott government 
does, Fairfax will say it’s 
bad,” he said.
“They’re being helped by 
the ABC as well, there’s no 

question about that, some 
elements of the ABC.”
In 2013, then opposition 
leader Mr Abbott said it 
was up to governments to 
“take the rough with the 
smooth”.
Speaking about the then 
Labor government at a 
media conference in 2013, 
Mr Abbott said: “funda-
mentally, if you want good 
coverage, you have got to 
perform well”.
“If you want better cover-
age, be a better govern-
ment.”
Social Services Minis-
ter Scott Morrison told a 
separate interview with 
the ABC’s AM on Tuesday 
morning that talk Mr Hock-
ey would be removed was 
“speculative nonsense”.
“It is becoming common-
place for politics to be re-
ported on like it’s reality 
television,” he said.
“We as a government take 
it more seriously than that 
and they’re the issues 
we’re focused on - jobs, 
growth, community safe-
ty.
“I’m not going to feed the 
frenzy you’re seeking to 
whip up.”
Making the case for the 
continuation of the royal 
commission into union 
corruption, Employment 
Minister Eric Abetz on 
Tuesday praised Fairfax 
Media for its work expos-
ing serious claims of mis-
conduct in the trade union 
movement.
Fairfax Media and the ABC 
declined to comment.

Immigration Minister Peter Dutton. Photo: Alex Ellinghausen 

Labor is preparing a new 
parliamentary vote in the 
Senate against trade union 
royal commissioner Dyson 
Heydon in the wake of his de-
cision to remain in the post, 
claiming the commission’s 
findings will have a “Liberal 
Party logo” stamp on them 
unless he is replaced.
The move, which is likely 
to gain the support of the 
Greens and sufficient inde-
pendents, follows the former 
High Court judge’s decision 
on Monday to dismiss claims 
of “apprehended bias” after 
he first agreed to address a 
Liberal Party event in Syd-
ney in August and then sub-
sequently withdrew.
Mr Heydon found that claims 
against him were without 
foundation, announcing that 
his $60 million-plus corrup-
tion probe would recom-
mence its hearings from 
10am on Tuesday.
He said he had been un-
aware of the Liberal Party 
sponsorship of the event 
and did not know it was a 
fundraiser, even though it 
was prominently branded all 
over the subsequent pages 
of a printed email whose 
initial page he read.  He de-
scribed a union claim   he 
had read of the fundraiser as 
“fanciful”.
“Indeed, it is notorious 
among the legal profession 
that I am incapable of send-
ing or receiving emails. The 
consequence is that I read 
emails only after they have 
been printed out for me”, he 
explained.
“Having glanced through 
the email on the front page, 
noting the time, date and 
place of the dinner, and not-
ing that I was to be the guest 
of the organisers, it was not 
necessary for me to read 
the attachments explaining 
how those who were to pay 
would pay.”
While unions are yet to de-

Trade union royal commission: Unions weigh appeal 
as Labor shifts Dyson Heydon attack to Parliament
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cide whether to seek a Fed-
eral Court injunction against 
the former High Court judge 
claiming he is unfit to con-
tinue, Labor’s shadow attor-
ney-general, Mark Dreyfus, 
has flagged a new attack via 
the Parliament.
“We’re certainly going to be 
taking forward in the Senate 
next Monday, which is when 
the Senate next sits, a peti-
tion to the Governor-General 
to remove Dyson Heydon 
from this office,” he said.
“Tony Abbott has failed to 
act to remove Dyson Heydon 
from Tony Abbott’s own roy-
al commission. It’s now left 
for the Parliament to act.”
In a 67-page judgment, ex-
plaining his reasons for re-
jecting the union application 
for recusal, Mr Heydon said 
the Sir Garfield Barwick Ad-
dress was a “legal event” 
in nature, decreeing “in my 
opinion the applications” 
for his recusal “must be dis-
missed”.
But Labor claims there are 
factual and logical errors 
in the judgment, including 
Mr Heydon’s finding that 
the ACTU had promoted a 
“fallacy” by asserting that 
the invitation to the Liberal 
Party event to which he had 
responded in the affirmative, 
was clearly marked as a Lib-
eral fundraiser.
The flyer had in fact stated 
“”All proceeds from this 
event will be applied to State 
election campaigning”.
Opposition Leader Bill 
Shorten said “everything 
the royal commission says 
may as well have a Liberal 
Party logo stamped on it”.
In his judgment, Mr Heydon 
said it could not be rational-
ly argued that a person giv-
ing a legal address at such 
an event believes in or sup-
ports Liberal Party politics, 
nor that it proved a political 
disposition which was ger-
mane to the matters before 

the commission.
“The mere fact that a person 
agrees to deliver a speech 
at a particular forum does 
not rationally establish that 
the person is sympathetic 
to, or endorses the views of 
the organiser of that forum,” 
Mr Heydon said in his deci-
sion.
He said the unions had also 
“failed to establish that the 
fair-minded observer might 
reasonably conclude that I 
could not deal with the is-
sues for resolution on their 
merits”.
A resolution to the question 
of whether he should step 
aside as commissioner  had 
been delayed twice since 
unions lodged an applica-
tion 10 days ago for him to 
disqualify himself from the 
politically charged inquiry.
Federal Attorney-General 
George Brandis described 
the reasoning in Mr Hey-
don’s decision as “a tour de 
force in its explanation”. 
The ACTU will now consult 
with its affiliates to decide 
whether it will try to chal-
lenge Mr Heydon’s decision 
in the Federal Court.
But ACTU secretary Dave 
Oliver said he did not yet 
know what its next step 
would be. Unions would 
likely wait for the outcome 
of a push within the Senate 
to remove Mr Heydon.
He said Tony Abbott’s royal 
commission is now “termi-
nally tarnished and Commis-
sioner Heydon’s decision to 
dig in and stay despite the 
overwhelming perception of 
bias confirms this”.
“What we are left with now 
is a multimillion-dollar royal 
commission that is tainted 
– everything that has hap-
pened until now and every-
thing that will happen in the 
future is stained by these 
events,” Mr Oliver said.
“Deciding to speak at a Lib-
eral Party fundraiser dem-
onstrates a serious lack of 
judgment and the way in 
which the commission has 
secretively handled this 
entire process has raised 
more questions than it has 
provided answers.
“It doesn’t pass the sniff 
test. The simple fact is that 
you do not attend a politi-
cal party event if you do not 
support, or are not sympa-
thetic to, the cause”.

Royal commissioner Dyson Heydon. Photo: David Geraghty 

SOUTH Australian Opposition Leader Steven Marshall 
and his fellow Liberal MPs are spending three days in 
Port Augusta for talks on job creation opportunities in 
the state>s mid-north.
THE Liberals will bring business and community groups 
together at a forum which will also look at ways to grow 
the local economy before the closure of Alinta Energy’s 
power stations expected as soon as next year.
«Alinta’s closure will have a devastating impact on the 
Port Augusta community and it is important to hear 
directly from people in those regions about what they 
want for the future,» Mr Marshall said.

Liberals to gather in Port 
Augusta
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The new law enforcement 
agency that came contro-
versially to public atten-
tion on Friday, the Aus-
tralian Border Force, is 
building a 5000 to 6000-
strong body of officers, 
most trained for use-of-
force operations.
Several thousand are al-
ready trained to use guns, 
and eventually the agency 
will have about twice as 
many weapons-ready of-
ficers as in the agencies 
it replaced, according to 
a senior official.
The ABF, created on July 
1, is the enforcement arm 
of the merged Customs 
and Immigration depart-
ments.
The ABF cancelled a 
planned operation after 
issuing a press release 
saying its officers would 
be “speaking with any in-
dividual we cross paths 
with” in Melbourne’s CBD 
in a joint operation with 
Victoria Police on Friday.
The aborted operation 
was bungled because it 
was “our first hit-out in 
community safety opera-

Australian Border Force to have up to 6000 
officers, most trained in use of force

tions”, as an official put 
it, and no existing proto-
cols and practices had 
been established.
The so-called Operation 
Fortitude was cancelled 
before it began, and Prime 
Minister Tony Abbott said 
it was a mistake.
No agency in Australia 
has authority to stop and 
question members of the 
public without probable 
cause.
“Some knucklehead de-
cided it’d be a good idea 
to sound like Dirty Har-
ry,” an official said, refer-
ring to the 1970s rogue 
cop played by Clint East-
wood.
But the embarrassment 
has not affected plans to 
build a force of 5000 to 
6000 officers to enforce 
immigration and customs 
laws, officials said.
Where previously public 
servants of the Immigra-
tion Department had to 
rely on police depart-
ments for enforcement of 
immigration law, the ABF 
is tasked with conduct-
ing enforcement itself, in-
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cluding armed raids.
While the ABF does not 
have general jurisdiction 
in the community and 
can only act in partner-
ship with state or territory 
police, it can participate 
in armed raids, whereas 
previously immigration 
officials had to stand back 
and watch passively.
The old Customs and 
Border Protection Ser-
vice had some enforce-
ment powers and access 
to guns, but officials said 
that the new agency would 
be much more muscular 
than its two parent agen-
cies combined.
After a 12-month transi-
tion, all ABF staff will be 
expected to pass fitness 
tests, and most staff will 
be classified as “use of 
force” officers, with pow-
ers to restrain and hand-
cuff people and to defend 
themselves, officials 
said.
And of those, most even-
tually will be given fire-
arms training, and armed 
depending on job func-
tion. For instance, ABF 
officers working in the ar-
eas of counter-narcotics, 
counter-terrorism, ma-
rine patrol and bikie gang 
operations would carry 
guns.
The net effect would be 
that about twice as many 
weapons-trained officers 
would work in the ABF 
as in the previously sepa-
rate departments of Im-
migration and Customs 
combined, a senior offi-
cial said.
ABF officers working in 
community safety opera-
tions such as the aborted 
Friday exercise would 
not be armed, the official 
said.
Opposition immigration 
spokesman Richard Mar-
les has asked that the 
Auditor-General examine 
the training and powers 
of ABF officers after Fri-
day’s incident.

Immigration Minister Peter Dutton, Prime Minister Tony Abbott and Austra-
lian Border Force commissioner Roman Quaedvlieg. Photo: Andrew Meares

Protesters rally against the Australian Border Force in Melbourne last week 
over the aborted joint operation in the CBD. Photo: Joe Armao

Tony Abbott says Joe 
Hockey is “doing an ex-
cellent job” and enjoys 
the full confidence of the 
Prime Minister and cabi-
net, a day after two cabi-
net ministers told Fairfax 
Media that discussions 
were taking place about 
whether to move against 
the Treasurer if the Can-
ning byelection goes 
badly for the Coalition 
government.
Mr Abbott has insisted 
that no one had raised 
with him the future of his 
under-fire Treasurer. 
His comments came as re-
spected NSW senator Ar-
thur Sinodinos launched 
an attack on his former 
ministerial colleagues 
for leaking against Mr 
Hockey and called on Mr 
Abbott to sack anyone 
found guilty of destabilis-
ing the government.
In a sign of the gallows 
humour taking hold in the 
Coalition, despondent 
Liberals joked to Fairfax 
Media, “that was close — 
we almost stayed on mes-
sage today” and “another 
week going well; didn’t 
even make it to 9am Mon-

day without another self-
inflicted wound”.
But Mr Abbott said talk 
of a switch to Social Ser-
vices Minister Scott Mor-
rison was “a matter of 
almost no account what-
soever, no one has even 
raised it with me. The 
Treasurer is doing an ex-
cellent job, he has my full 
confidence and he has 
the full confidence of the 
cabinet,” he said.
“Not a single person has 
raised this issue with me; 
it’s a matter of so little 
moment that not a single 
person has raised it with 
me. He has my full con-
fidence, he has the full 
confidence of the cabinet, 
he is doing a fine job.”
Asked about the call to 
sack  leakers made by 
Senator Sinodinos, Mr 
Abbott said that “this gov-
ernment is focused every 
day on jobs and growth. 
The best thing we can do 
for jobs and growth right 
now is get the China free 
trade agreement through 
the Parliament”.
Labor Treasury spokes-
man Chris Bowen made 
an extraordinary plea 

for his opposite number 
to be kept in the job be-
cause “getting rid of a 
treasurer, even as bad 
as this one, would have a 
blow on consumer confi-
dence and business con-
fidence”.
“We have cabinet min-
isters backgrounding 
and leaking against their 
Treasurer. We have the 
spectacle of a govern-
ment senator, Senator 
Sinodinos, releasing a 
statement about the in-
ternal workings of the 
Liberal Party and attack-
ing his own colleagues. 
What is very clear is that 
this is a government fo-
cussed on themselves,” 
he said.
Meanwhile, a leak to Fair-
fax Media about Mon-
day’s talking points, 
which are sent to min-
isterial offices, revealed 
that no ministers were of-
fered any instructions on 
how to respond to ques-
tions about the future of 
the Treasurer.
On the Canning byelec-
tion, which cabinet minis-
ters believe could trigger 
a frontbench switch to 
Mr Morrison if the swing 
is larger than 6 per cent, 
the talking points empha-
sise the local nature of 
the contest.
They  state that voters in 
Canning are being asked 
to choose someone to 
follow in late MP Don 
Randall’s footsteps and 
represent their interests 
in Canberra.
“It’s about choosing 
someone who has the 
experience, compassion, 
leadership ability and 
dedication to listen to 
local people and deliver 
what they need,” the note 
states.
“[Liberal candidate] An-
drew Hastie served his 
country and has the ex-
perience and training to 
deliver for the people of 
Canning.”

Prime Minister Tony Abbott says Treasur-
er Joe Hockey has his ‘full confidence’

Prime Minister Tony Abbott says Treasurer Joe Hockey is doing a fine job. 
Photo: Dominic Lorrimer

Joe Hockey needs to campaign for the free trade deal with China. Photo: 
Louie Douvis
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The gender pay gap will 
continue to widen if the 
government’s changes 
to paid parental leave are 
passed by the Senate, 
the outgoing federal Sex 
Discrimination Commis-
sioner Elizabeth Broder-
ick has warned.
Ms Broderick also called 
for targets for women in 
Parliament saying it was 
clear they were under 
represented.
“If you want more women 
in Parliament you have to 
put in what I call tempo-
rary special measures,” 
Ms Broderick said at the 
National Press Club on 
Wednesday.
“Without a target you 
won’t make progress.”
Ms Broderick finished her 
eight-year term as com-
missioner on Friday. The 
government is yet to an-
nounce her successor.
She made a plea to the 
Senate not to pass the 
government’s chang-
es to the paid parental 
leave scheme, the same 
scheme which she cam-
paigned for at the begin-
ning of her time as com-
missioner.
The government’s amend-
ments are designed to 
save nearly $1 billion over 
the forward estimates by 
winding back the ability 
of new parents to access 
both the taxpayer-fund-
ed 18 week minimum 
wage paid parental leave 
scheme and any employ-
er provided entitlements.
“I think any move to pare 
back the support that 
you need at a time when 

Paid parental leave vital to gen-
der equality, says Elizabeth 
Broderick

you’re welcoming a new 
baby into the family, or 
to pare back women’s 
ability to come into paid 
work, will mean that we 
just reinforce some of the 
gender gaps that current-
ly exist for women,” Ms 
Broderick said.
“Having a strong paid 
parental leave scheme is 
absolutely fundamental 
to women making prog-
ress in our nation.”
Ms Broderick said she 
would like to see her suc-
cessor take on the issue 
of pregnancy discrimina-
tion as well as continuing 
work on family violence.
“Domestic violence and 
violence against women 
and their children is....
the gravest human rights 
abuse that’s happen-
ing here in Australia to-
day and if you just look 
at the data, the fact that 
two women a week this 
year have been murdered 
by men they know, most 
likely their intimate part-
ner, is just beyond be-
lief,” she said.
Ms Broderick said she 
was finishing her time as 
commissioner optimistic 
of the changes that had 
taken place but aware 
of the work on gender 
equality that still needed 
to be done.
“Gender equality is not a 
battle of the sexes, it’s a 
battle for equality, a bat-
tle that men and women 
must wage side-by-side. 
The empowerment of 
women is about the em-
powerment of humanity,” 
Ms Broderick said.

Labor has fuelled specula-
tion it is more concerned 
with ensuring Tony Ab-
bott remains Liberal lead-
er than winning the Can-
ning byelection, mounting 
what has been reported to 
federal cabinet as a low 
profile campaign in the 
West Australian seat.
Cabinet ministers dis-
cussed the byelection 
when they met on Tues-
day, with deputy Liberal 
leader Julie Bishop tell-
ing her colleagues the 
local campaign being run 
by Labor was less intense 
than expected.
It has raised questions 
on whether the ALP 
would rather see Mr Ab-
bott remain leader than 
win Canning in an up-
set. The byelection was 
called for September 19 
after the death of Liberal 
MP, Don Randall. Liber-
als acknowledge losing 
the seat could end Mr Ab-
bott’s leadership.
Labor strategists con-
cede the government’s 
unpopularity, and that 
of the Prime Minister in 
particular, provide the 
opposition’s best hopes 
for victory in 2016. Thus, 
they fear a shock byelec-
tion loss for the govern-
ment would shatter the 
party room resolve and 
could see Mr Abbott re-
placed by the more cen-
trist and popular Malcolm 
Turnbull.
On Wednesday morn-
ing Mr Abbott made what 

may be only his second 
campaign appearance in 
the Perth seat during the 
campaign.
At a media conference in 
the electorate with Liberal 
Party candidate Andrew 
Hastie, the Prime Minister 
brushed aside questions 
on what bearing a poor 
result in Canning would 
have on his future.
“Look, it’s not about me. 
It’s about the people of 
Canning, it really is,” Mr 
Abbott said.
Mr Hastie himself inter-
vened when Mr Abbott 
was asked again about 
leadership speculation.
Answering the question 
on Mr Abbott’s behalf, Mr 
Hastie said: “I don’t have 
time to take counsel from 
the east coast Twitterati.”
“There’s a significant dis-
connect between what 
people are saying over in 
the east and what is hap-
pening here in Canning,” 
he said.
But Mr Abbott rejected 
suggestions Labor was 
“running dead” in Can-
ning, predicting a fierce 
campaign from the oppo-
sition during the final two 
weeks before the byelec-
tion.
“Our absolute expecta-
tion is that there will be a 
Labor blitz in the last few 
weeks of this campaign 
because Labor want this 
seat,” Mr Abbott said.
“It was once a very, very 
marginal seat.”
It comes as cabinet as-

Is Labor ‘running dead’ in Canning to pro-
tect Tony Abbott?

Outgoing Sex Discrimination Commissioner, Elizabeth Broderick, addresses the 
National Press Club of Australia on Wednesday. Photo: Alex Ellinghausen 

sesses progress of the 
campaign to hold the seat 
retained by the Liberals 
by almost 12 per cent in 
the 2013 election.
Ms Bishop briefed cabi-
net on Tuesday about the 
campaign in which she is 
playing the key leadership 
role in close concert with 
Mr Hastie, a 32-year-old 
former SAS captain.
It is reported she said 
Labor was pouring fewer 
resources into the effort 
than expected of a party 
trying to win it, and that 
Labor’s candidate, Matt 
Keogh, had tended to 
concentrated his efforts 
in the northern part of the 
seat in an area set to be-
come part of the new fed-
eral division of Burt.
An electoral redistribution 
will take effect at the gen-
eral election creating an 
extra WA seat, the demo-
graphic make-up of which 
should see it categorised 
as a Labor seat.
Opposition Leader Bill 
Shorten said on Wednes-
day it was a “priority” for 
Labor to do well in Can-
ning.
“It’s a priority to do well 
because I believe Aus-
tralia needs a new direc-
tion,” he said.
Mr Keogh rejected sug-
gestions Labor was not 
campaigning seriously, 
declaring they could win 
the seat and was trying to 
do so.
“We’re not running dead 
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Opposition Leader Bill Shorten pictured with the ALP’s candidate for 
Canning Matt Keogh during a visit to the electorate last month. Photo: 
Philip Gostelow

at all in Canning,” he told 
the ABC’s Radio National 
on Wednesday.
“We’re not the Liberal Par-
ty, we don’t have the cash 
resources for wraparound 
ads in every newspaper.
“But that doesn’t matter 
because what we’re doing 
is going out and talking to 
the voters on the ground
“That’s exactly how our 
late former member Don 
Randall campaigned and 
what he did while he was 
a local member.”
Mr Keogh said it would be 
a “tight race” despite the 
government’s margin of 
almost 12 per cent.
“We definitely have a 
chance to win this seat. 
The vibe out on the street 
definitely makes that 
clear,” he said.
That view was endorsed 
by the government too, 
with Assistant Treasurer 
Josh Frydenberg, telling 
Sky’s Kieran GIlbert that 
the claim Labor was run-
ning dead was illusory.
“Absolutely not,” he said. 
“Make no mistake, Labor 
wants to win the seat of 
Canning and will throw 
everything possible that 
they can at the byelec-
tion.”
He said he was “sure” La-
bor wanted to win, but the 
government was doing 
everything necessary to 
retain it, which is why Mr 
Abbott has made a sec-
ond lightning appearance 
in the electorate.

Prime Minister Tony Abbott and the Liberal Party’s Canning candidate 
Andrew Hastie in Perth last month. Photo: Thomas Davidson
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A UNION representing 
BlueScope workers has 
urged Treasurer Joe 
Hockey to use emergency 
safeguards to protect the 
steel industry in Austra-
lia. 
BLUESCOPE last week 
flagged the axing of 500 
jobs from the 5000-strong 
workforce at Port Kembla, 
in Wollongong, as part 
of the steel producer’s 
pursuit of $200 million in 
savings.
More than 600 workers 
met with BlueScope man-
agement on Wednesday 
with mediation between 
the company and unions 
starting next week.
South Coast Labour 
Council secretary Arthur 
Rorris has penned a letter 
to Mr Hockey asking the 
government to use “every 
available weapon in its ar-
senal”.
“We call on you to impose 
emergency safeguards 
by way of temporary tar-
geted import tariffs on 
specified steel products 
immediately, to restrict 
the importation of dump 
sub-cost steel product 
into Australia,” Mr Rorris 
said.
He said job losses were 
inevitable but the safe-
guard could save the in-
dustry in Australia.
“It is clear that our work-
ers, their families and the 
Illawarra community as a 
whole will shoulder much 
of the pain of the job loss-
es that result from cost-
cutting at BlueScope 

Union asks Hockey to defend 
steel industry

Steel,” Mr Rorris said.
“If you don’t act now as 
governments around the 
world have already done, 
Australia will have the 
dubious honour of be-
ing the only steel mak-
ing country in the world 
to have surrendered our 
steel industry and our 
market to illegal dump-
ing without having fired 
a shot.”
Wayne Phillips, from 
the Australian Workers 
Union, said Wednesday’s 
meeting had been an op-
portunity to “sort out the 
blues between us and the 
company”.
“We have one shot at 
trying to restructure the 
company ... I know we can 
do it but it may leave a 
sour taste in the mouth,” 
he said.
NSW Opposition Leader 
Luke Foley called on 
the Baird government to 
support the Port Kembla 
operations by cutting im-
posts like payroll tax.
“We are extremely con-
cerned about the pros-
pects for BlueScope 
Steel,” he said.
“We’ve put a range of 
options on the table in-
cluding relief from state 
government taxes and 
charges for the company, 
at least in the short term.
“And of course the ques-
tion of minimum Aus-
tralian content in major 
government projects is 
something that the gov-
ernment ought to be con-
sidering.”

A CRUISE line is stand-
ing by accusations it was 
advised to sack Australian 
staff because they were too 
expensive, despite denials 
from Prime Minister Tony 
Abbott. 
The PM branded on Thurs-
day “just not true” the state-
ment by West Australia’s 
North Star Cruises that it 
twice was told by bureau-
crats to hire foreign work-
ers.
But a company spokesman 
today said, “I do not tell 
lies.”
The claims were revealed in 
an August 17 company sub-
mission to a Senate inquiry 
into legislation which would 
allow foreign shipping oper-
ators into Australian coastal 
services without them pay-
ing Australian wages.
And the company, furious 
at being disbelieved, is pre-
pared to repeat its accusa-
tions at a Senate hearing 
Monday.
Labor’s transport spokes-
man Anthony Albanese 
said today the proposed law 
would hurt local shippers.
“Australian industry could 
survive if next to it its com-
petitors could pay foreign 
wages in Australia. That’s 
what we’re talking about 
here, and there are con-
sequences,” Mr Albanese 
said.
Transport Minister Warren 
Truss has not commented, 
but his department has de-
nied the advice was given.
“The Australian Govern-
ment is working to build a 
more competitive and effi-
cient shipping industry and 
is committed to reforming 
coastal shipping,” it said in 
a statement.
The Prime Minister was in 
Western Australia helping 
Liberals in the Canning by-
election campaign when the 
issue broke today.
Mr Abbott told reporters the 
aim was to “restore the situ-
ation which operated under 
the Howard government and 
end Labor’s job-destroying, 
cost-inflating, coastal ship-
ping regime”.
“Let me just point out, as a 
result of changes that the 
former government made 
to the rules governing Aus-
tralian coastal shipping, the 
Australian coastal shipping 

fleet halved from 30 ships 
to 15 ships under Labor’s 
watch,” he said.
Asked if the advice had 
been given by bureaucrats, 
Mr Abbott said it was just 
jot true.
However, Bill Milby, a 
spokesman for the luxury 
cruise line today stood by 
the accusation he made in 
the Senate submission and 
recalled a conversation with 
a senior Transport Depart-
ment official in May.
“She said to me there and 
then, ‘Well we are in an in-
ternational environment so 
we have to learn to compete 
on the international market. 
Maybe you should look at 
deregistering your Austra-
lian ship’ — in other words 
taking it off the shipping 
register — ‘and perhaps put 
on a foreign flag which will 
allow you to put on a for-
eign crew which will reduce 
your wages cost’,” he told 
ABC radio in Perth.
“I was staggered. I was re-
ally surprised it was some-
body from Canberra rep-
resenting this department 
telling me that.”
The advice clashes with as-
surances from Prime Min-
ister Abbott that the Gov-
ernment is protecting and 
growing employment as 
an priority, and feeds into 
Labor’s concerns the Chi-
na Free Trade Agreement 
could give Australian jobs 
to Chinese workers.
At issue is the Shipping 
Legislation Amendment Bill, 
the Government proposal to 
allow foreign lines to deliver 
in Australia and then work 
on domestic coastal runs 
without paying crews Aus-
tralian rates.
The dispensation, aimed at 
reducing freight costs for 
business, has endangered 
Australian shipping compa-
nies which still have to pay 
by Australian standards.
The written submission 
by Mr Milby of North Star 
Cruises to the rural and 
regional affairs committee 
said he had approached de-
partment officials on May 
20 to warn the law change 
would make his company 
uncompetitive.
Mr Milby said one official 
had advised him to “con-
sider taking our ship True 

Tony Abbott denies ‘sack the Aussies’ advice to cruise line 

The Victorian economy 
continues to show signs 
of strength and dynamism, 
with the latest National 
Accounts released by the 
Australian Bureau of Sta-
tistics (ABS) showing that 
state final demand for Vic-
toria rose 0.9 per cent for 
the June quarter, and was 
up 3 per cent from the 
previous year.
Victoria’s quarterly result 
was the second highest 
among the states, behind 
only Western Austra-
lia. Victoria’s state final 
demand for the first six 
months of the year of 2.6 
per cent is the highest of 
all the States, well ahead 
of New South Wales (1.7 
per cent).
Quarterly gains were re-
corded in business invest-
ment, public demand and 
household consumption.  
Private gross fixed capital 
formation increased 1.5% 
due to a jump in engineer-
ing construction.
This is the latest in a se-
ries of announcements 
that underline the strength 
and resilience of the Vic-
torian economy.
Yesterday, ABS data 
showed that new home 
approvals were up 8.7% 
for the month of August, 
and building approvals 
were up 22.7% for the year.   
Further it showed that 
over the twelve months 
to July 2015, Victoria had 
the highest value of total 
building approvals and 

the highest number of 
dwelling unit approvals 
(contributing 30 per cent 
of Australia’s total dwell-
ing unit approvals).
It is a further sign that Vic-
toria is regaining its mo-
mentum after four years 
of inaction by the previ-
ous Liberal Government. 
Under their tenure, un-
employment rose, growth 
stagnated and private 
capital investment de-
clined substantially.
The Andrews Labor Gov-
ernment is dedicated to 
an agenda that focuses on 
jobs and building a people 
powered economy.
Before the election, we 
promised Victorians that 
jobs would be a focus, 
and already, we are see-
ing signs of improvement. 
The unemployment rate in 
Victoria is already down 
from 6.9% to 6.4%., with 
55,600 jobs created since 
the election.
Quotes attributable to 
Treasurer Tim Pallas
 “After four years of inac-
tion by the previous Lib-
eral Government, the An-
drews Labor Government 
was elected with a clear 
mandate to get Victorians 
back to work, and get the 
economy moving again, 
and we are delivering on 
that mandate.”
“We are focusing on in-
vestments that will build 
economic capacity and 
create jobs to keep Victo-
ria growing.”

Victorian Economy Kicking Goals
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Steel workers have met with BlueScope management over plans to 
axe 500 jobs at Port Kembla. Source: AAP

North off the Australian 
Shipping register, re-reg-
ister the ship in a suitable 
foreign country, lay off our 
Australian crew and hire a 
cheaper foreign crew’’.
He said then advice was re-
peated at a June 16 meeting 
in Canberra. The company 
had been able to grow from 
four Kimberley cruises in 
1987 to19 in 2014, increas-
ing its permanent Austra-
lian workforce from three 
to 50.
In a separate submission 
Peter Cadwalladere, chair-
man of the Australian-
owned Intercontinental 
Shipping Group said the 

Government laws would 
make his company “com-
pletely uncompetitive”.
Regional Development Min-
ister band Deputy Prime 
Minister Warren Truss has 
defended the proposed 
laws as a means of saving 
Australian businesses from 
fewer shipping options and 
higher costs.
The Government argues the 
volume of freight is expect-
ed to grow nationally by 80 
per cent by 2030 but the 
boost in coastal shipping 
will only be 15 per cent.
This would disadvantage 
businesses relying on 
ships.
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أفــراح

كل شيء يف الحياة اذا لم يـُنتج 
ويـُثمر مصريه النهاية والزوال.

هذه  الحياة  طبيعة  وتنسحب 
ال  عقيما  يبقى  الذي  الحب  على 
يشدّ  لم  اذا  يتالشى  ان  يلبث 
أواصره رابط الهي.. وهل أجمل 
ليكون  الزواج  سر  من  وأسمى 
فيه  يصبح  حيث  الرابط  هذا 
علمنا  كما  واحدا  الزوجان جسدا 

املسيح الرب.
الشاب  نظرات  التقت  ان  فما 
رحمه  كلتوم  كريس  املهذب 
الصون  ذات  الحسناء  واآلنسة 
من  شماس  شريين  والعفاف 
حتى  العراقية  االشورية  الجالية 
وألنهما  بالحب  قلباهما  خفق 
يؤمنان بقدسيته وديمومته عقدا 

العزم على الزواج. 
ففي جو مفعم باملحبة والسعادة 
زفاف   مراسم  تمت  والبهجة 
رحمه  كلتوم  كريس  الشاب 
يف  شماس  شريين  والحسناء 
كاتدرائية سانت ماري يف سيدني 
الزفاف  مراسم  ترأس  حيث 
شربل  انطوان  املطران  سيادة 
جوزيف  االب  يعاونه  طربيه 
عزيزي بحضور االشابني اشقاء 
وأنطوني  وبيار  جو  العريس 

كريس كلتوم رمحه و شريين مشاس  قلبان خفقا باحلب فربطهما سّر الزواج

Saturday 5 September 2015  2015 أيلول   5 السبت 

العروس  شقيقات  واالشبينات 
آل  العروسني والعديد من  واهل 
رحمه وشماس واالهل واالقارب 

واالصدقاء.
العريس  والدي  فرحة  وكانت 
رحمه  كلتوم  ميشال  الصديق 
بهذه  كبرية  جان  ماري  وعقيلته 
واملميزة..  املقدسة  املناسبة 
زفاف  يشهدان  وهما  ال،  كيف 
على  الذي سهرا  كريس  نجلهما 
العادات  على  وتنشئته  تربيته 
واالخالق  اللبنانية  والتقاليد 
واملزايا املسيحية فكان مثال االبن 
والديه  رأس  يرفع  الذي  البار 

والجالية.
ينطبق  العريس  يف  يصح  وما 

ايضا على العروس شريين التي 
على  والديها  منزل  يف  تربت 
على  فكربت  والتهذيب  االخالق 
العطر  والصيت  الطيبة  السمعة 

يف املجتمع.
على  الجميع  كان  الكنيسة  وبعد 
موعد مع الكيف والفن يف صالة 
التي  بانكستاون  يف  لونا  ال 
تألقت سعادة وبهجة على صوت 
رحمه  يوسف  الفنان  االرز  ابن 
فانعقدت  املطربني  من  باقة  مع 
لرتسم  والرقص  الدبكة  حلقات 

لوحات وال اجمل.
قالب  العروسان  قطع  وقد 
للمناسبة  املعد خصيصا  الحلوى 
والتمنيات  التصفيق  وسط 

مكلل  سعيد  بزواج  للعروسني 
بالفرح  ومتوّج  والبنات  بالبنني 

واألمل.
واستمرت اجواء الطرب والكيف 
االوىل  الفجر  ساعات  حتى 
لينصرف بعدها املدعوون متمنني 

للعروسني زواجا مباركا.
انطونيوس  والزميل  »الهريالد« 
عالقة  تربطه  الذي  رزق،  بو 
العريس  بوالد  مميزة  أخوية 
رحمه،  كلتوم  ميشال  الصديق 
السعادة  للعروسني  ألف تتمنى  الفرح...  دوام  مربوكوألهلمها 

والدا العريس ميشال كلتوم رحمه وعقيلته ماري جان

العروسان كريس وشريين مع رئيس جمعية آل رحمه الخريية ديفيد رحمه والعائلة

العريس مع ابن عمه ايلي كلتوم رحمه والعائلة

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي
* عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

معجزة النقل التلفزيوني 
حتققت بـ

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au
 Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au - Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

ألول مرة يف تاريخ اجلالية العربية يف اسرتاليا:
اجلهاز جماناً - الرتكيب جماناً - التوصيل بالربيد جمانًا

معاملتنا هي األفضل

من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

أكثر من 400 قناة تنقل 
العامل اىل شاشاتكم 

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

العرض الثالثالعرض الثانيالعرض األول

9،95 دوالرًا
شهريا

99 دوالرًا
سنويا

249 دوالرًا
ملدة 3 سنوات
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