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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

موافقة جنبالط على فتح مطمر الناعمة ملدة أسبوع أعطى جرعة »أوكسجني« للحكومة

خطة شهيب تسلك حكومياًَ وترتنح شعبياً وسجاالت »كهربائية« بني املالية والطاقة
خبطة  احلكومة«  »نشوة 
شهيب  اكرم  الوزير 
شعبيا«  »ترحنت  للنفايات 
الشعيب  الرفض  نتيجة 
لتمديد العمل مبطمر الناعمة 
مطمرين  وفتح  ايام،   7
ومنطقة  عكار،  سرار  يف 
»الثقة  جراء عدم  املصنع، 
احلكومة  بوعود  الشعبية« 
اكتنف  الذي  والغموض، 
متريرها  وحماولة  »اخلطة« 
الليل،  اواخر  يف  سلفًا 
»توضيحات«  اي  ودون 
كيفية  عن  للمواطنني 
التنفيذ واملرحلة االنتقالية 
ونصف،  لسنة  متتد  اليت 
ودور شركة سوكلني جلهة 
واملطامر  والكنس  اجلمع 

وتأهيلها.
اىل  املعلومات  واشارت 
شهيب  الوزير  خطة  ان 

جلنة  قبل  من  جتهيزها  مت 
ايام،  عدة  منذ  اخلرباء 
اعالنها  امام  العائق  ولكن 
الناعمة،  مطمر  فتح  كان 

اىل  حيتاج  االمر  وهذا 
النائب  من  شخصي  قرار 
وليد جنبالط، الن ال قدرة 

لشهيب على ذلك.

احتجاجات على اعادة فتح مطمر الناعمة ملدة اسبوع

من  مقّربة  مصادر  قالت 
والتنمية«  »العدالة  حزب 
احلاكم يف تركيا، إن زعيم 
»حزب العمال الكردستاني« 
عبداهلل أوجالن رفض طلبًا 

من السلطات بالتدخل لوقف 
النار يف النزاع املستعر يف 
البالد، فيما منعت احلكومة 
الشعوب  »حزب  من  وفدًا 
الدميوقراطية« الكردي من 

اَصرة«  »حمحُ مدينة  دخول 
تركيا،  شرقي  جنوب  يف 
عن  احلزب  حتدث  وحيث 
وسط  مدنيًا،   21 مقتل 

أوجـالن يـرفض الـتدخل لـوقف النار
التتمة صفحة  31

عن  املعلومات  وكشفت 
النائب  بني  عقد  اجتماع 
وليد جنبالط والرئيس فؤاد 
السنيورة وحبضور شهيب، 
على  السنيورة  فيه  ومتنى 
الناعمة  مطمر  فتح  جنبالط 
يتم  لكي  قصرية،  لفرتة 

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

احلكومة  رئيس  إعتذر 
العبادي  حيدر  العراقية 
جلسة  حضور  عدم  عن 
االول،  أمس  الربملان 
اإلصالحات  أن  وأكد 
شخصيات  تستهدف  »مل 
طاول  فبعضها  بعينها، 
ارتباط  على  شخصيات 
أن  وقال  بي«.  وثيق 

»مقص« العبادي 
»يتجنب« 4 ماليني 

موظف

التتمة صفحة  31

تواصل اجلدل أمس االول 
التعزيزات  شأن  يف 
رسلها  تحُ اليت  العسكرية 
الرئيس  نظام  إىل  روسيا 
أكد  وفيما  األسد.  بشار 
الروسي  اخلارجية  وزير 
بالده  أن  الفروف  سريغي 
اجليش  بالفعل  تساعد 
على  النظامي  السوري 
أسلحة  تشغيل  طريقة 
متمسكًا  له،  يتم تسليمها 
الدعم  تقديم  مبواصلة 
االنتقادات  رغم  على  له 
الغربية حبجة أنها »الوحيد 

على  القادر  األرض«  على 
»داعش«،  تنظيم  مواجهة 
تأكيد  الكرملني  جتّنب 

مشاركة  عن  معلومات 
القتال  يف  روسية  قوات 

موسكو تتعهد مواصلة مساعدة اجليش النظامي 
وإمداده باألسلحة

التتمة صفحة  31

الربية  القوات  صدت 
وحرس احلدود السعودي 
من  مبروحيات  مدعومًا 
حماولة  »أباتشي«  طراز 
حدود  على  لالعتداء 
قتل  حني  يف  اململكة، 
مع  اشتبكوا  مسلحًا   40
قرب  املرابطة  القوات 

حمافظة  باجتاه  احلدود، 
الطوال. وبدا أن احلوثيني 
احلديدة،  خسارة  خيشون 
أسلحة  إليها  أرسلوا  إذ 
فيما  صنعاء،  من  ثقيلة 

ِتل أحد قادة مجاعتهم. قحُ
وقالت مصادر إن القوات 

التتمة صفحة  31

صّد هجوم مدرع على احلدود السعودية
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

حاصلة على 
عدة شهادات 

تنويه من 
سلطة صناعة 

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142
 Tel; 96371759  Fax: 96371294

أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

HCCP اللحوم يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يتطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
والصور  املواقف  حظيت 
عدد  رفعها  اليت  والتغريدات 
واملسؤولني  الشخصيات  من 
مواقع  على  االسرتاليني  
للرتحيب  االجتماعي  التواصل 
السوريني  بالالجئني 
باسرتاليا  واستيعابهم 
مواقف   على  واالعرتاض 
ابوت   طوني  الوزراء  رئيس 
مرتفعة  نسبة  الشأن  بهذا 
وكبرية من التاييد والتعليقات 
بينها  من  كان  واليت  املرحبة 
الساحات  اجدى  يف  صورة 
لعضو  العامة  الرئيسية 
حزب  عن  البلدي  اجمللس 
العمال ونائب الرئيس السابق 
صاحل   خضر  كانرتبري  لبلدية 
احدى  يف  يافظة  محل  ،الذي 
العامة   الرئيسية  الساحات 
حتمل عبارة تقول »اهال وسهال 

بالالجئني«. 
كما كان رئيس حكومة والية 
االسرتالية  ويلز  ساوث  نيو 
عن  اعرب  قد  بريد   مايك 
تأثره يف تعليق على صفحته 
الفايس  موقع  على  اخلاصة  
بوك بصورة الطفل إيالن الذي 
مات غرقا قال فيه »ان صور 
ذلك الطفل كانت كالكابوس 
الذي  يالحقين«، واعلن بريد 
لتقديم  حكومته  استعداد  عن 
املمكنة  التسهيالت  كل 

الستيعاب الالجئني .
وكانت هذه احلمالت االعالمية 
الطقل  صورة  فجرتها  اليت 
الالجئني  ومعاناة  ايالن 

اهال وسهال بالالجئني السوريني يف اسرتاليا 

رئيس  دقعت  السوريني 
الوزراء االسرتالي طوني ابوت  
اىل تغيري موقفه واالعالن يف 
مؤمتر صحفي عقده على وجه 
السرعة عن استعداد اسرتاليا 
الالجئني  اعداد  نسبة  زيادة 
السوريني يف برنامج استقبال 
للعام  حلكومته  الالجئني 

احلالي.
مؤمتره   يف  ابوت  واوضح  

استقبلت  بالده  ان  الصحفي 
ما يزيد عن 4400 الجئ سوري 
العام املاضي ، وانها  ستقوم 
برفع هذا العدد ليصبح حبدود 
العام  حبدود  الجئا   18750

.2018
يوم  ابوت  السيد  اعلن  ثم 
جملس  اجتماع  بعد  االربعاء 
الوزراء عن قبول 12 ألف الجئ 

سوري اضايف. 

خضر صالح يحمل يافطة تقول »اهال وسهال بالالجئني« 
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رأى عدد من الوزراء والنواب 
شهيب  أكرم  الوزير  خطة  ان 
هي  النفايات  ملف  ملعاجلة 
األفضل، فيما أعلن رئيس جلنة 
مروان  النائب  النيابية  البيئة 
ستستمع  اللجنة  ان  محادة 
االثنني من الوزير شهيب عن 

معاجلة ملف النفايات.
الوزير  أكد  االول  وأمس 
به  أدىل  تصريح  يف  شهيب 
عطفا على قرار جملس الوزراء 
باملوافقة على مشروعه ملعاجلة 
التام  اإللتزام  النفايات،  أزمة 
اليت  السبعة  األيام  مبهلة 
حددت إلستخدام مطمر الناعمة 
من  اخلروج  على  للمساعدة 
وصلت  الذي  العميق  املأزق 
إليه البالد مع التأكيد أن هذا 
االستخدام املوقت للمطمر لن 
ميتد لساعة واحدة بعد إنقضاء 

هذه املهلة.
على  شهيب  الوزير  وشدد 
واحلوافز  اخلطوات  كل  إجناز 
املطلوبة اليت كان مت اإلتفاق 
عليها مع البلديات لالستفادة 
من املطمر إلنتاج الطاقة للقرى 

احمليطة.
احلزب  ان  شهيب  وذكر 
دعا  كان  اإلشرتاكي  التقدمي 
البلديات  وإحتادات  البلديات 
ملواكبة ومتابعة حسن التنفيذ 
للخطة مبا حيقق أهدافها بشكل 

دقيق وكامل.
الذي كان  احلزب  إن  واوضح 
السياسية  القوى  طليعة  يف 
اإلقفال  على  أصرت  اليت 
يسمح  لن  للمطمر  النهائي 
دائمة  بصورة  فتحه  بإعادة 
الوزير  مشروع  أن  والدليل 
بشكل  إال  يلحظه  مل  شهيب 
وهو  حمدودة،  وملدة  مؤقت 
جيدد موقفه املنحاز اىل جانب 
تكون  أن  والبلديات  األهالي 
املطمر قد طويت  صفحة هذا 

اىل غري رجعة.
ان  شهيب  الوزير  وأوضح 
يف  الوزراء،  جملس  موافقة 
قراره رقم 1 تاريخ 2015/9/9 
على اعطاء اهليئة العليا لإلغاثة 
سلفة خزينة بقيمة 150 مليار 
لرية لبنانية ختصص ملشاريع 
تنموية يف منطقة البقاع، هي 
البقاع  منطقة  حقوق  من  حق 
من  الكثري  اىل  حتتاج  اليت 
املشاريع التنموية وهي واجب 

على الدولة جتاه املنطقة.
وقال: إن اقرتاح هذه السلفة 
معاجلة  خطة  اقرار  معرض  يف 
وتوجهاتها  النفايات  وضع 
المركزية  مببدأ  االخذ  جلهة 
املعاجلة واعطاء الدور للبلديات 
هلذا  تكريس  هو  واحتاداتها، 
احلق وتفعيل للتنمية وال عالقة 
له خبطة معاجلة وضع النفايات، 
للسلفة  بالنسبة  نفسه  واألمر 
املتعلقة مبشاريع منطقة عكار 
جملس  أقرها  اليت  التنموية، 
للمنطقة  كحق  سابقا  الوزراء 
بأي  يرتبط  ال  انتظاره،  طال 
معاجلة  األحوال خبطة  حال من 
وضع النفايات، وهي منفصلة 

شهيب: دعا لاللتزام التام مبهلة األيام السبعة وجلنة 
البيئة تستمع اليه جبلسة االثنني

امللحوظة  الزيادة  عن  متاما 
 280 رقم  القانون  نص  يف 
 2014/4/30 بتاريخ  الصادر 
البلدات  او  البلديات  على حق 
انشاء  نطاقها  يف  يتم  اليت 
مطامر صحية او معامل معاجلة 
النفايات الواردة من البلديات 

األخرى.
لجنة البيئة

جلنة  رئيس  دعا  جهته  من 
محاده  مروان  النائب  البيئة 
اجتماع،  اىل  اللجنة  اعضاء 
عند العاشرة قبل ظهر االثنني 
يف  أيلول،   14 يف  املقبل 
املكلف  الزراعة،  وزير  حضور 
اكرم  النفايات،  ملف  حل 

شهيب.
االعالمي  املكتب  واوضح 
االجتماع  ان  محادة،  للنائب 
خمصص لالستماع اىل املشروع 
احلكومة  عليه  وافقت  الذي 
الوزير شهيب  واىل شروحات 
اليت  اخلرباء  جلنة  واعضاء 
مشريا  وضعه،  يف  شاركت 
اىل انه سيعقد يف قاعة جلنة 
احتواء  بغية  واملوازنة،  املال 
أكرب عدد من النواب ملناقشة 

املشروع.
ويف املواقف لفت وزير الثقافة 
اىل  حديث  يف  عرجيي  رميون 
أن  إىل  لبنان،  صوت  اذاعة 
باألمس  الوزراء  جملس  جلسة 

النقاش  بسبب  طويلة  كانت 
تفاصيل خطة  حول  دار  الذي 
وزير  طرحها  اليت  النفايات 
واليت  شهيب  أكرم  الزراعة 
انتقالية  مرحلتني  من  تتألف 

ومستدامة.
اليت  املطامر  أن  وأوضح 
هي  اخلطة  يف  اختيارها  مت 
تستخدم  وكانت  األفضل، 
وسيتم  عشوائية  كمكبات 
صحية،  مطامر  إىل  حتويلها 
اىل  السياسية  القوى  داعيا 
املساعدة على تأمني املوافقة 

الشعبية الالزمة للخطة.
عباس هاشم

تكتل  عضو  أكد  جهته  من 
النائب  واإلصالح  التغيري 
عباس هاشم، يف حديث اىل 
اذاعة الفجر، وجود فجوات يف 
على  النفايات،  أزمة  خطة حل 
إقرارها يف جملس  من  الرغم 
الوزراء، الفتا إىل أن املوافقة 
مشروطة  تبقى  اخلطة  على 
قررت  اليت  البيئات  مبوقف 

احلكومة إقامة مطامر فيها.
ل  البعض  اتهام  ورفض 
ملف  حل  بعرقلة  التكتل 
سياسية،  ألغراض  النفايات 
أبعد  التكتل  إن  اىل  مشريا 
حلل  اقرتاح  تقديم  عن  بقوة 

األزمة.
يف  البديل  ما  هاشم  وسأل 
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محود  برج  بلدية  رفضت  حال 
اخلطة، أو حصل تباين سوري 
منطقة  مكب  حول  لبناني   -
التكتل  أن  مؤكدا  املصنع؟، 
وافق على اخلطة باملبدأ دون 
بالتفاصيل،  االلتزام  إمكانية 
وفق  جاءت  األزمة  حلول  وأن 
عن  بعيدا  خاصة  مصاحل 

االعتبارات العلمية والتقنية.
ورأى هاشم أن ال عالقة بني 
الختاذ  الوزراء  جملس  عودة 
القرارات وبني اخلالف املستمر 
على آلية عمل احلكومة، معتربا 
أن بعض القرارات اليت اختذت 
الجتماع  أصال  حباجة  ليست 
عن  ويكفي صدورها  اجمللس 

اللجنة الوزارية املعنية.
هاشم  شدد  ثانية،  جهة  من 
احلوار  يرفض  من  أن  على 
صدقية  عدم  يؤكد  الوطين 
مؤكدا  حيملها،  اليت  قضيته 
مرتبط  نتائج  إىل  أن وصوهلا 
اختاذ  يف  املشاركني  حبرية 
مرجعية  أي  عن  بعيدا  قرارات 
احلوار  طاولة  وأن  خارجية، 
لبداية  تأسيسي  جملس  هي 
فتختزل  واإلصالح،  التغيري 
النواب  جملس  الطاولة  هذه 
املشاركة،  السياسية  بالقوى 
احللول  بوابة  ان  اىل  الفتا 
قانون  إىل  بالتوصل  تفتح 
انتخابي على أساس النسبية.

املوحدين  طائفة  دار  يف  أقيم 
بريوت   - فردان  يف  الدروز 
امس االول يوم الوفاء لشهداء 
السويداء،  مدينة  يف  الكرامة 
أبو  الشيخ  رأسهم  وعلى 
ورفاقه  البلعوص  وحيد  فهد 

الشهداء.
والصالة  التأبيين  اليوم  وحتول 
وطين  لقاء  إىل  الغائبني  على 
من  اآلالف  عشرات  مجع  حاشد 
الذين  واملواطنني  اجلبل  أبناء 
املناطق  خمتلف  من  تقاطروا 
شخصيات  تقدمتهم  اللبنانية، 
جانب  اىل  حضرت  وفاعليات 
الدميوقراطي  اللقاء  رئيس 
وعقيلته  جنبالط  وليد  النائب 
السيدة نورا، الذي نعى شهداء 
عقل  وشيخ  السورية،  الثورة 
الشيخ  الدروز  املوحدين  طائفة 

نعيم حسن.
الرئيس  ممثلة  أيضا:  وحضر 
ميشال سليمان وزيرة املهجرين 
الرئيس  ممثل  شبطيين،  أليس 
أمني اجلميل النائب فادي اهلرب 
الكتائب  حزب  من  وفد  يرافقه 
الرئيسني  ممثل  اللبنانية، 
السنيورة  وفؤاد  احلريري  سعد 
مفيت  احلوري،  عمار  النائب 
عبد  الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية 
اللطيف دريان يرافقه وفد كبري 
النائبة  االفتاء،  دار  علماء  من 
تيار  من  ووفد  احلريري  بهية 
حزب  رئيس  ممثل  املستقبل، 
جعجع  مسري  اللبنانية  القوات 
سركيس  جو  السابق  الوزير 
عدد  جانب  إىل  وفد،  يرافقه 
والنواب  الوزراء  من  كبري 
واعضاء  والسابقني  احلاليني 
والسفراء  الدميوقراطي  اللقاء 
العربية  الديبلوماسية  واهليئات 
احلزبية  والوفود  واالجنبية 
وقيادات أمنية وعسكرية ونقابية 
وإجتماعية  وأهلية  وأكادميية 
وأعضاء  وقضاة  وشبابية 
اجمللس املذهيب الدرزي، غصت 
رفعت  حيث  الدار،  باحات  بهم 
والالفتات  والصور  االعالم 
وأطلقت  املناسبة،  وحي  من 
اهلتافات والشعارات التضامنية 

مع شهداء الثورة السورية.

جنبالط
رسالة  جنبالط  النائب  ووجه 
إىل جبل سلطان باشا األطرش 
قال  جنبالط،  كمال  جبل  من 
مناسبة  اليوم  أردناها  فيها: 
تضامن  مناسبة  جامعة،  وطنية 
مع  العرب،  جبل  شهداء  مع 
البلعوس  وحيد  الشيخ  الشهيد 
ورفاقه. أردناها رسالة إىل جبل 
األطرش من جبل  باشا  سلطان 
مناسبة  أردناها  جنبالط،  كمال 
تضامن مع مجيع شهداء الشعب 
من  استثناء  دون  من  السوري 
أطفال درعا إىل محزة اخلطيب، 
الرضيع  الشهيد  باألمس  إىل 
الشعب  واحد  واحد  واحد  إيالن 

السوري واحد.
اليوم  مناسبة  ليست  أضاف: 
اآلراء  مجيع  أحد، حنرتم  لتحدي 
وااللتزامات.  املواقف  ونقدر 
وكما تعلمون، نظمنا اخلالف مع 
السورية  الثورة  حول  اهلل  حزب 

هم يف موقع وحنن يف موقع. 
موقف  نفهم  تعلمون،  وكما 
الدميوقراطي  احلزب  رئيس 
ارسالن،  طالل  األمري  اللبناني 
توتر  أي  ينتقل  أن  نريد  وال 
رأيهم،  هلم  هم  جهة،  أي  إىل 
كل  والشعب  رأينا،  لنا  وحنن 
الشعب السوري سينتصر عاجال 

أم آجال.
وتابع: يف هذه املناسبة، هناك 
شعب بأسره يقهر، يقتل، تدمر 
بيوته ومدنه، وال بد لي أن أحيي 
املوقف الكبري للرئيس الفرنسي 
واملستشارة  هوالند  فرنسوا 
اللذين  مريكل  أجنيال  االملانية 
السوري  الشعب  حيتضنان 
املشرد، هذه هي رسالة اليوم. 
بعد  توصية  من  لي  كان  وإذا 
نهاية هذا اللقاء، أقول: عودوا 
صورة  وضعوا  قراكم،  إىل 
الشيخ وحيد البلعوس إىل جانب 
وصورة  اخلطيب،  محزة  صورة 
ايالن إىل جانب صور شهدائنا 
احلريري  رفيق  لبنان  الكبار يف 
ومجيع شهداء ثورة اإلستقالل، 
ضعوهم يف بيوتكم، وعاجال أم 

آجال ستنتصر كلمة احلق.
الدين  رجال  أحيي مجيع  وختم: 
من مسيحيني أو مسلمني. قلتها 
وطنية  مجعة  إنها  البدء،  يف 
احلقيقي  التوحيد  هو  اليوم، 

اليوم، والسالم عليكم.

الصالة
ثم ترأس املفيت دريان وشيخ 
روح  على  الصالة  العقل 
الشيخ  استقبل  ثم  الشهداء. 
شهيب  اكرم  والوزيران  حسن 
والنواب:  فاعور،  ابو  ووائل 
مروان محادة، نعمة طعمة، فؤاد 
السعد، غازي العريضي، وهنري 
التقدمي  احلزب  وقيادة  حلو، 
قاعة  يف  املعزين،  االشرتاكي 
أبرزهم:  ومن  الطائفة،  جملس 
والبلديات  الداخلية  وزراء 
أشرف  العدل  املشنوق،  نهاد 
ريفي، االتصاالت بطرس حرب 
والبيئة حممد املشنوق، السفري 
بون،  اميانويل  اجلديد  الفرنسي 
دوري  قباني،  حممد  والنواب: 
يرافقه  عدوان  جورج  مشعون، 
يف  اللبنانية  القوات  من  وفد 
احلجار  حممد  وعاليه،  الشوف 
تيار  رئيس  نائب  يرافقه 
املستقبل مسري ضومط واالمناء 
املناطق،  ومنسقو  العامون 
النواب السابقون: بشارة مرهج، 
الياس عطاهلل، مصباح االحدب، 
االركان  رئيس  بويز،  وفارس 
يف اجليش اللبناني اللواء وليد 
قيادة  من  وفد  يرافقه  سلمان 
اجليش، قائد الشرطة القضائية 
األمني  املصري،  ناجي  العميد 
العام للجماعة االسالمية ابراهيم 
املصري يرافقه وفد من املكتب 
احلركة  رئيس  السياسي، 
يرافقه  بركات  منري  اليسارية 
إضافة  احلركة،  قيادة  من  وفد 
وخماتري  بلديات  رؤساء  إىل 
يف  الطالب  مصلحة  من  ووفد 
حزب الوطنيني االحرار ومن دار 
إفتاء وأوقاف جبل لبنان ووفود 

شعبية ومناطقية وحزبية.

جنبالط: هي مجعة وطنية وليست مناسبة لتحدي احد
يوم وفاء لشهداء الكرامة بالسويداء يف 

دار الطائفة الدرزية
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لبنانيات

على  ساعات  متضي  تكد  مل 
باملوافقة  الوزراء  جملس  قرار 
شهيب  اكرم  الوزير  خطة  على 
حتى  النفايات،  مشكلة  ملعاجلة 
رفعت البلديات املعنية وهيئات 
شعبية الصوت رافضة القرارات 
اي  استقبال  عدم  على  ومؤكدة 

نفايات يف مناطقها.
ويف هذا السياق، جتّمع عدد من 
امس  عرمون  الشبان يف ساحة 
رفضا العادة فتح مطمر الناعمة. 
مطمر  اقفال  محلة  دعت  كما 
الناعمة وجتمع عرمون بلدتي اىل 
مدخل  عند  عصرا  نفذ  اعتصام 
املطمر احتجاجا على القرار. واعترب 
احملتجون ان قرار جملس الوزراء 
مؤكدين  الشعب،  حق  يف  ظامل 
أنهم مل يعودوا يصدقون وعود 
سائق  أي  حمذرين  املسؤولني، 
ورمي  القدوم  من سوكلني من 
فهو  واال  املطمر  يف  النفايات 

املسؤول.
كلمات رافضة

خطة  رفضت  كلمات  وألقيت 
شهيب  أكرم  الزراعة  وزير 
وفتح  النفايات،  أزمة  ملعاجلة 
املطمر حتى ولو لساعة واحدة. 
وأشارت إىل استمرار االعتصام 
شاحنات  دخول  ملنع  السلمي 

النفايات إىل املطمر.
بداية حتدث رئيس بلدية الناعمة 
- حارة الناعمة امني فخر الدين، 
فأكد القرار الذي إختذته البلدية 
بأن املطمر اقفل اىل غري رجعة، 
تعد  مل  املنطقة  ان  اىل  مشريا 
نتيجة  ووفيات  أمراضا  تتحمل 

حتملنا  لقد  وقال:  املطمر،  هذا 
نؤكد  جئنا  كفى،  سنة   18 مدة 
والفاعليات  البلدية  قرار  على 
رفض  واألهالي  الدين  ورجال 
لو  حتى  املطمر  هذا  فتح  إعادة 

لساعة واحدة.
ال  ايام  السبعة  إن  اضاف: 
على  تعودنا  وقد  املشكلة  حتل 
وخططهم  املسؤولني  وعود 
لفرتة  اساس  على  تبدأ  اليت 
وتبقى لسنوات كما مدد ملطمر 
الناعمة. حنن سنتحمل مع اجلميع 
اليت  السياسية  الضغوطات  كل 
على  وسنبقى  علينا  ستمارس 
قرارنا بعدم السماح بفتح مطمر 
الناعمة، وبالنتيجة حنن بتصرف 
األهالي وما يقولونه سنقبل به.

وأكد فخر الدين أن الطريق اىل 
حتت  وسيبقى  مراقب  املطمر 
الرقابة لعدم السماح ألي شاحنة 

نفايات بالدخول اليه.
طارق  بعورته  خمتار  وقال 
غرزالدين: ال يعنينا إذا قبلت أو 
بإقامة  األخرى  املناطق  رفضت 
 18 حتملنا  حنن  عندها.  املطامر 
سنة ولسنا مستعدين أن نتحمل 
بعد اآلن. هذا املطمر لن يفتح 
اال على جثثنا، مطالبا ب استقالة 

الوزير اكرم شهيب.
عماد  احملامي  أشار  بدوره 
مطمر  اقفال  محلة  من  القاضي 
اقفال  موضوع  ان  اىل  الناعمة 
مطمر الناعمة ليس قرارا فرديا 
الذين  الناس  قرار  هو  بل 

يرفضون فتح املطمر.
لقد  مزهر:  طارق  الشيخ  وقال 
لدغنا يف الناعمة - حارة الناعمة 
فهذا  املطمر،  عمر  من  عاما   18
الرشد  سن  بلغ  قد  املطمر 
معتربا  اخر،  مطمر  اىل  ولننتقل 
انه كان يأمل من احلكومة تكريم 
ابناء الناعمة وحارة الناعمة وقرى 
ببناء  للمطمر  احمليطة  الشحار 
املستشفيات وتزفيت الطرقات، 
مؤكدا رفضه لفتح املطمر حتت 
اي حجة، مبديا اخلشية من اعادة 
له سنوات طويلة حتت  التجديد 
السياسية،  االوضاع  ذريعة 
وحارتها  الناعمة  ان  اىل  مشريا 
 18 ملدة  لبنان  نفايات  حتملت 
ابناء  مكافأة  اىل  داعيا  عاما، 
لبنان  نفايات  لتحملهم  املنطقة 

ال اعادة فتح املطمر من جديد.
الدية الناعمة

وأوضحت بلدية الناعمة يف بيان 
امس، أنه بعد صدور مواقف عن 
فتح  إعادة  حول  الوزراء  جملس 
أيام،  سبعة  ملدة  الناعمة  مطمر 
لبلدية  البلدي  اجمللس  إجتمع 
وتداول  الناعمة  حارة   - الناعمة 
موقف  يف  خاصة  املوضوع  يف 
إعادة  من  مطر  شربل  احملامي 
فتح املطمر الذي مت حتوير جزء 

من كالمه.
قرارات  مع  إنسجاما  وأضاف: 
البلدي  اجمللس  ومواقف 
السابقة، أكد اجملتمعون باالمجاع 
وحبضور نائب الرئيس احملامي 
على  املوافقة  عدم  مطر  شربل 
ولو  حتى  املطمر  فتح  إعادة 

لساعة واحدة.
وجمدل  عنجر  بلديات  وأعلنت 
مؤمتر  يف  والصويري،  عنجر 
لقرار  صحايف مشرتك، رفضها 
النفايات  بنقل  الوزراء  جملس 
املصنع  منطقة  اىل  بريوت  من 
اجملتمعون  وقرر  احلدودية. 

بلديات ترفض وهيئات تعتصم ضد خطة معاجلة النفايات

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 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 
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القوات  يف  القيادي  لفت 
إىل  اللمع،  أبي  إدي  اللبنانية 
أن جلسة احلوار مل تكن موفقة 
أبدا ال من حيث الشكل وال من 
مل  أنه  ذلك  املضمون،  حيث 
بل  وتفاهم،  حوار  هناك  يكن 
حصلت مواجهة، مشريا إىل أن 
أجله  يتحاورون من  الذي  احلل 
أنه  متاما  يعرفون  وهم  موجود 
الدستورية،  باملؤسسات  مير 
على  ينص  الدستور  ألن 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
فماذا ستنتج طاولة احلوار غري 
األشخاص  أن  خصوصا  ذلك؟ 
أنفسهم موجودون يف احلكومة 

ويف جملس النواب.

احلوار  إلينا  بالنسبة  لذلك، 
مضيعة للوقت ولن يؤدي إىل 

أي شيء.
اجملتمع  مستقبل حتركات  وعن 

لوكالة  اللمع  أبي  أكد  املدني، 
أساس  أن  املركزية  األنباء 
لبنان هو  والسلطة يف  النظام 
انتخاب رئيس اجلمهورية، بعدها 
جديد،  انتخاب  قانون  ُيسن 
لإلتيان  امكان  هناك  وعندها 
نيابي خمتلف من حيث  مبجلس 
إىل  مشريا  واعضائه،  تكوينه 
أن الشارع، مبطالبه، ختطى أزمة 
النفايات، ذلك أن للمتظاهرين 
الطبقة  على  وعتبا  رأيا 
السياسية برمتها لتقاعسها يف 
أكثر من ملف حياتي. بات األمر 
ألن  البالد  إىل  بالنسبة  بنيويا 
بتغيري  يطالب  املدني  اجملتمع 
تنتجه  وما  املؤسساتية  احلركة 

من فساد وتعطيل.
وختم: مؤكدا ضرورة االبقاء على 
يطالب  دام  ما  الشارع  ضغط 
للجمهورية يف  رئيس  بانتخاب 

أسرع وقت ممكن.

القوات: احلوار مضيعة للوقت 
قطع واحلل موجود ومنها  بتحركات  القيام 

شتورا  ساحة  من  بدءا  الطرق 
وصوال اىل املصنع.

عكار
القطاعات  نظمت  عكار  ويف 
يف  املدنية  واحلمالت  األهلية 
رافضا  حتركا  العبدة،  ساحة 
لنقل النفايات اىل عكار وحتديدا 
مبشاركة  سرار،  مكب  إىل 
الضاهر،  خالد  النائب  شقيق 
وبعض رؤساء البلديات وروابط 
وأعضاء  وخماتري  عكار  خماتري 
جمالس بلدية وحشد من هيئات 

اجملتمع.
قرار  ب  نددت  الفتات  ورفعت 

نقل النفايات إىل مطمر سرار.
الرفض  أكدت  كلمات  وألقيت 
املطلق لنقل النفايات إىل عكار، 
املبالغ  تقديم  أن  إىل  مشرية 
بسيط  جزء  هو  لعكار  املالية 
املهينة  واملقايضة  حقها،  من 
هلا بوضع املال مقابل النفايات 
مرفوضة. وأكدت االستمرار يف 
فنحن  االعرتاضية،  التحركات 
كل  ملواكبة  طوارىء  حركة  يف 

التطورات يف هذا املوضوع.
حراس  حلملة  خيمة  نصبت  كما 
عكار يف ساحة العبدة ملنع عبور 

شاحنات النفايات إىل املطمر.
صيدا

ويف صيدا، أكد رئيس البلدية 
بأن  بيان،  يف  السعودي  حممد 
مدينة صيدا لن تستقبل كميات 
خارج  من  النفايات  من  إضافية 
والزهراني  صيدا  إحتاد  نطاق 
مطمر  تأمني  قبل  احللوة  وعني 

للعوادم.
وأشار أن هذا هو قرار فاعليات 
أكدت  اليت  باإلمجاع،  املدينة 
جزءا  صيدا  لتكون  إستعدادها 
يف  الشامل  البيئي  احلل  من 
بإمكانه  املعمل  أن  حيث  لبنان، 
طن   200 لغاية  معاجلة  تقنيا 
إضافية من النفايات يوميا، إال 
هذه  إستقبال  نستطيع  لن  أننا 
شرط  حتقيق  بعد  إال  النفايات 
وسبق  للعوادم،  املطمر  تأمني 
مطمرا  ليكون  مكانا  قدمنا  وأن 
عليه،  املوافقة  بانتظار  وحنن 
لن  الشرط  هذا  حتقيق  ودون 

نستقبل أية نفايات جديدة.
التنظيم  ل  العام  االمني  ودعا 
الشعيب الناصري الدكتور أسامة 
أزمة  بشأن  مداخلة  يف  سعد 
منها  قسم  وحتويل  النفايات 
إىل صيدا، للوقوف معا ملواجهة 
املدينة  القرار اجملحف حبق  هذا 
حماولة  ومواجهة  وسكانها، 
سياسة  إىل  للعودة  احلكومة 
وبرج  وعكار  البقاع  يف  املطامر 

محود فضال عن الناعمة.
وقال: اخلطة اليت أقرها جملس 
الوزراء باألمس حتت عنوان معاجلة 
الكثري  تتضمن  النفايات  أزمة 
من اجلوانب السلبية، مع بعض 
فبعد  اإلجيابية.  القليلة  النقاط 
أزمة  اندالع  من  طويلة  أسابيع 
النفايات وما أحلقته من خسائر 
العاصمة  يف  احلياة  أوجه  بكل 
ومن  املناطق،  من  وغريها 
املواطنني،  بصحة  بالغة  أضرار 
أقر جملس الوزراء خطة افرتض 
أن من شأنها معاجلة األزمة. غري 
أن النظر بتمعن إىل بنود اخلطة 
فعليا  حال  تشكل  ال  أنها  يظهر 
بل  املتفاقمة،  النفايات  ألزمة 
هروبا إىل األمام، وتأجيال مؤقتا 

إذ  األزمة جمددا. وحنن  النفجار 
نرى بعض اإلجيابيات يف اخلطة، 
احلراك  فرضها  إجيابيات  وهي 
أننا نعرب  الشبابي والشعيب، إال 
عن الرفض التام لبنود أساسية 
املعايري  مع  تتوافق  ال  فيها 

البيئية والصحية.
الرمحن  عبد  الدكتور  وقال 
نرفض  اننا  تصريح  البزري يف 
اىل  جديدة  نفايات  أي  إدخال 
صيدا حسب اخلطة املقرتحة من 
الوزير اكرم شهيب، معتربا أنها 
وأهلها  املدينة  تلحظ مصاحل  ال 
باحلسبان  تأخذ  وال  وجوارها، 
املدينة  بها  مرت  اليت  املعاناة 
ملا يزيد عن أربعني عاما نتيجة 
جلبل النفايات والذي بدأ مؤقتا 

وحتول إىل كارثة بيئية مزمنة.
كما اكد عدم القبول بنقل مشاكل 
بعض املناطق اىل صيدا إكراما 
ملناطق أخرى، أو إقرارا مبصاحل 
واملالية  االقتصادية  البعض 
سوكلني  شركة  مع  املتقاطعة 
بدا  كما  النفايات،  ومافيات 
يف  القرار  أصحاب  أن  واضحا 
بالتحركات  يتعظوا  مل  السلطة 
للفساد،  الرافضة  الشعبية 
على  اخلاصة  املصاحل  ولتقديم 

املصلحة العامة.
ل  السياسي  املسؤول  وأكد 
اجلنوب  يف  االسالمية  اجلماعة 
بسام محود يف تصريح، أننا لن 
نقبل بأن تبقى صيدا مكسر عصا 
الصيداوي  االمجاع  وان  ألحد، 
ال  النفايات  موضوع  حول 
يستطيع أحد جتاوزه دون الرجوع 
ألبناء املدينة اليت عانت ما عانته 
من أزمة نفايات لسنوات طويلة 
دون تعاطف أو مساعدة من أحد، 
حتى الدولة كانت صماء وعمياء 
عن أزمة صيدا وهي اآلن تقرر 
وهذا  وأهلها  املدينة  عن  نيابة 

أمر مرفوض.
جزء  صيدا  أن  صحيح  أضاف: 
أنها  وصحيح  الوطن،  هذا  من 
لن تتخلى عن واجباتها الوطنية 
خصوصا أنها أعلنت سابقا أنها 
عندما  الطبيعي  دورها  ستأخذ 
شامل  وطين  حل  هناك  يكون 
مبين على دراسة علمية وتقنية 
ونهائيا ألزمة  تشكل حال جذريا 
النفايات يف لبنان، إال أننا نرى 
أن ما يطرح اآلن ال يشكل هذا 
احلل، كما أن األسلوب الفوقي 
املدينة  وجتاوز  األمور  طرح  يف 

وامجاعها ال ميكن القبول به.
رحيتكم  طلعت  أوساط  تبد  ومل 
محاسة للحل املقّر، حيث أشارت 
اىل اننا ننكب حاليا على درس 
ما جاء يف تقرير جلنة الوزير اكرم 
شهيب واحلل الذي أقره جملس 
لنا  وسيكون  باالمس،  الوزراء 
املقبلة،  االيام  يف  منه  موقف 
قبل  التعليق  يف  نرتيث  وحنن 
التوصل  الذي مت  اشباع املخرج 
ودرسا،  وقراءة  متحيصا  اليه 
مستطردة اال ان انطباعنا االول 
العام  العام ونصف  سليب وحل 

مرفوض من قبلنا.
الشارع  من  ستنسحبون  هل 
ان  ام  النفايات  ملف  حل  بعد 
لتشمل  تتوسع  قد  حركتكم 
ملفات أخرى كالكهرباء واملياه؟ 
أزمة  من  لننته  االوساط  جتيب 
النفايات أوال! احلل الذي أقّرته 
احلكومة ال يالقي طموحاتنا، بعد 

ذلك لكل حادث حديث.

قهوجي استقبل القائم باالعمال 
الربيطاني

استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة، 
اوغو  السفري  الربيطانية  السفارة  لدى  باالنابة  باالعمال  القائم 
شورتر، يف زيارة تعارف، مت خالهلا التشاور يف االوضاع العامة 

والعالقات الثنائية بني جيشي البلدين.2
الصحافة ومصممي  نقابة خمرجي  ثم استقبل قهوجي، وفدا من 

الغرافيك برئاسة النقيب باتريك ناكوزي.
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لبنانيات

اجلمّيل  أمني  الرئيس  ناشد 
مسؤولياتهم،  يعوا  ان  اجلميع 
حفظت  اليت  األصول  وحيرتما 
والنظام  والدستور  لبنان 
رئيس  وانتخاب  والتقاليد، 
النه  وقت،  بأسرع  للجمهورية 
اخلطوة األوىل واملفتاح للولوج 
اىل املستقبل، وبعد ذلك ميكن 
االنتخابات  قانون  يف  البحث 
وتشكيل  انتخابات  واجراء 
احلكومة، مشريا اىل ان املنطقة 
ليس  ولبنان  خطر  يف  كلها 

مبأمن مما حيصل حولنا.
فقد استقبل البطريرك املاروني 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
أمس   الدميان  يف  الراعي 
يرافقة  اجلمّيل  الرئيس  االول 
الكتائب  حزب  رئيس  نائب 
وعقد  سويد  توفيق  السابق 
الراعي واجلمّيل خلوة يف اجلناح 
البطريركي مت خالهلا حبث جممل 
على  واملستجدات  التطورات 
الساحة احمللية واالقليمية،وبعد 
اجلميل:  الرئيس  قال  اللقاء 
الظروف  الطبيعي يف هذه  من 
البلد  بها  مير  اليت  الصعبة 
وصاحب الغبطة هو مرجعنا يف 
كل الظروف وكل القضايا وال 
سيما يف هذه الظروف الصعبة 
يف  نواجهها  اليت  والقضايا 
والصعوبات  احلاضر،  الوقت 
فمن  والتحديات  والتهديدات 
غبطته  مع  نلتقي  أن  الطبيعي 
املرحلة  هذه  يف  شك  وال 
شعور  وهذا  شعوري  بالذات 
اللبنانيني  من  األكرب  القسم 
بأن لبنان مير مبرحلة خطرية جدًا 
ومن املؤسف أننا ال نشعر بان 
احلس  لديها  القيادات  بعض 
باملسؤولية وال نشعر أن لديهم 
الشعور خبطورة الوضع، وإذا ما 
إستمر الوضع على هذا الشكل 
أخشى أننا ذاهبون اىل اإلنتحار 
إنتحار مجاعي وهذا يكون نهاية 

املطاف.
اجلميع  من  املطلوب  أضاف: 
ويوجد  مسؤولياتهم  يعوا  أن 
أصول معينة جيب إحرتامها اليت 
حفظت لبنان الدستور والنظام 
إحرتام  بدايتها  ويف  والتقاليد 
وإنتخاب  الدستورية  مؤسساتنا 
بأسرع وقت  للجمهورية  رئيس 
ممكن ألن رئاسة اجلمهورية هي 
اخلطوة األوىل واملفتاح للولوج 
اىل املستقبل الذي نطمح له، ال 
نستطيع الدخول اىل أي إصالح 
أو الدخول بأي مبادرات جديدة 
دون وجود رأس للهرم ويكون 
مفتاح  لذلك  للدولة.  رأس 
وبعد  رئيس  إنتخاب  هو  احلل 
إنتخاب الرئيس ممكن أن نبحث 
ويكون  اإلنتخابات  قانون  يف 
احلكومة  وتتشكل  إنتخابات 
ونبدأ بورشة اإلصالح الشامل، 
قبل  العربية  نضع  حنن  ولكن 
إنتخاب  نستأخر  عندما  اخليل 
هذا  يف  اجلمهورية  رئاسة 

الظرف العصيب.
بأن املنطقة كلها  وختم: نعلم 
يف خطر الذي حيصل يف سوريا 
ويف العراق ويف ليبيا واليمن 
حلظة  نفكر  وال  خميف  شيء 
من  ومأمن  مبعزل  لبنان  بأن 

اجلمّيل من الدميان: انتخاب الرئيس اخلطوة األوىل لولوج 
املستقبل

الذي حيصل حولنا لذلك إذا مل 
بأسرع  الداخلية  صحتنا  حنصن 
لتعود  رئيسًا  وإنتخبنا  وقت 
وبهذه  الدستورية  املؤسسات 
لبنان  حنفظ  نكون  الطريقة 
كل  لتواجه  مؤسساته  وحنصن 
هذه التهديدات اليت تأتي من 

اخلارج.

وفود وفاعليات
من  وفدًا  غبطته  إلتقى  كما 
فريق عمل مركز الشمال للتوحد 
NAC سائاًل بركته لتكون السنة 
والتقدم  باخلري  مليئة  اجلديدة 
غبطته  الوفد  واطلع  للجميع. 
واملشاريع  الربامج  كافة  على 
إطالقها  ينوي  واليت  احلالية 
أبرز  وعلى  العام،  هذا  خالل 
واإلضطراب  التوحد  خصائص 
أكثر  إنتشاره  يزداد  الذي 
نسبته  وصلت  وقد  وأكثر، 
باإلضافة   ،%١ اىل  مؤخرًا 
مع  املرتفعة  التدخل  كلفة  اىل 
تتخطى  واليت  الواحد  الشخص 

سنويًا.  $١5.000
لقاءاته  استهل  الراعي  وكان 
بإستقباله وفدا من إحتاد بلديات 
قضاء الكورة، برئاسة كريم بو 
الكورة  قائمقام  وحضور  كريم 

كاترين الكفوري أجنول.
البطريرك  مع  الوفد  وعرض 
يف  السائدة  العامة  األوضاع 
يف  جيري  ما  جلهة  البالد، 
الشارع وقرارات جملس الوزراء 
أمر  البلديات  بتسليم  أخريا، 
وإستعداد  ملعاجلتها  النفايات 
هذه  يف  القيام  الكورة  قضاء 
لذلك  تتوفر  أن  شرط  املهمة، 
األموال  وتوفري  الالزمة  العدة 
وتسهيل  البلديات  ومستحقات 

ترخيص معامل للفرز.
أن  اىل  كريم  بو  وأشار 
الوزير  مع  عرضت  اإلحتادات 
أكرم شهيب هذا امللف وسيتم 
الوزارات  مع  املوضوع  مالحقة 

املعنية.

فاعليات مستقلة
من  وفدا  الراعي  إلتقى  بعدها 
الشخصيات اللبنانية املستقلة، 
ميشال  احملامي  من  كال  ضم 
وليد  الدكتور  قليموس، 

مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - 
سبانخ - سنبوسك - كباكيب - أقراص 
كبة - شيش برك - بيتزا وغريها 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

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

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

يف كنيسة مار شربل بانشبول على 
العنوان التالي :

142 highclere ave Punchbowl .
الدعوة عامة.

قداس لراحة 
أنفس شهداء 

املقاومة اللبنانية

براكس  نبيل  اإلعالمي  مبارك، 
واحملامون روي عيسى اخلوري، 
يوسف اهلراوي، سليم اخلوري 

وطوني أبو جودة.
قليموس  أدىل  اللقاء  وبعد 
قال  تصرحيا،  الوفد  بإسم 
فيه: تداولنا مع البطريرك يف 
اليت  الوطنية،  اهلواجس  كافة 
تعيق التطبيق املتوازن لوثيقة 
الوفاق الوطين ولصيغة العيش 
ظل  يف  خصوصا  املشرتك، 
بها  مير  اليت  الدقيقة  األوضاع 
األولويات  عرضنا  كما  لبنان. 
مقاربتها،  الواجب  الوطنية 
اليت تكمن يف ضرورة إنتخاب 
تطبيقا  للبالد  جديد  رئيس 
و75   74 املادتني  ألحكام 
إستقالة  تتلوه  الدستور،  من 
احلكومة وإقرار قانون إنتخابات 
نيابية مبين على مبدأ النسبية، 
لكافة  الصحيح  للتمثيل  تأمينا 
اللبنانية  الروحية  العائالت 
املتنوعة،  السياسية  والتيارات 
يف  الفعلية  للمناصفة  تطبيقا 

املقاعد النيابية.
املدير  الراعي  إستقبل  كما 
اإلقليمي ألمن الدولة يف الشمال 
العميد خالد ناردلي، على رأس 
ورؤساء  الضباط  من  وفد 
مكاتب األقضية الشمالية، ضم 
مكتب  فنيانوس  جان  املقدم 
الكورة، املقدم إسكندر يونس 
مكتب زغرتا، املقدم فادي الرز 
مكتب املنية - الضنية، الرائد 
طرابلس،  مكتب  الطوط  باسم 
مكتب  بورجيلي  طوني  النقيب 
البرتون ورئيس مكتب التحقيق 
النقيب  الشمال  مديرية  يف 
امللحق  يرافقهم  الياس،  ربيع 
قزحيا  وادي  يف  اإلعالمي 

الزميل جوزيف حمفوض.
شعبة  رئيس  إستقبل  ثم 
الشمال  عام  أمن  معلومات 
الدين  ناصر  خطار  املقدم 
يرافقه مراسل جملة األمن العام 
جوزيف  الزميل  الشمال  يف 

حمفوض.

فيصل كرامي
الوزير  الراعي  استقبل  وظهرا، 
السابق فيصل كرامي وقاضي 
التحقيق العسكري مارون زخور، 

التطورات  وعرض معهما جممل 
على الساحة احمللية.

وقال كرامي بعد اللقاء: اللقاء 
اىل  يدعو  البطريرك  غبطة  مع 
امللبدة  األجواء  رغم  التفاؤل 
يف األفق والشعور بأن الطريق 
مسدود، حنن نشعر مع غبطته 
لديه  ألن  والطمأنينة  بالتفاؤل 
لبنان،  ملستقبل  واضحة  رؤية 
وهذه  أولويات  وضع  وهو 
األولويات واضحة وحنن نوافقه 
احلل  مفتاح  ان  معتربا  عليها، 
رئيس  إنتخاب  هو  األمور  لكل 
الذي  املعيار  للجمهورية حسب 
أن  اي  البطريرك  غبطة  وضعه 
خيجل  ال  نظيفا،  رئيسا  يكون 

حاضره من ماضيه.
بناء  إعادة  مع  حنن  أضاف: 
أسس  على  اللبنانية  السلطة 
مع  بدء  ذي  وبادئ  واضحة، 
إنتخابات عادل، ينصف  قانون 
طبقة  ويوصل  اللبنانيني  كل 
جديدة من السياسيني تستطيع 

أن تنهض بلبنان املستقبل.
تداولوا  أنهم  كرامي  وأكد 
يف  الشائكة  األمور  معظم  يف 
حيدث  ما  رأسها  وعلى  لبنان 
كانت  إن  حوارات،  من  اآلن 
احلوار،  طاولة  على  أو  ثنائية 
باألمس  شاهدته  ما  مضيفا: 
شعرت وكأنين أشاهد حلقة من 
تلفزيون لبنان، كأنه حلقة من 
دويك أو أبو سليم أي أن نفس 
الطروحات واملنطلقات وبنفس 
من  وبالطبع ستفضي  النتائج، 
نفس  واىل  تأجيل  اىل  تأجيل 

النتائج.
لدى  شك  هناك  لذلك  وختم: 
يف  حيدث  مبا  اللبنانيني  مجيع 
بني  حوارا  ليس  النه  احلوار، 
حوار  هو  بل  اللبنانيني،  كل 
بني أهل السلطة املممثلني يف 
يف  ميثل  مل  والذي  احلكومة، 
جملس  يف  ميثل  فهو  احلكومة 
السلطة  أهل  وكأن  النواب 
املؤسسات،  فشل  يعلنون 
اإلسراع  اىل  ندعو  حنن  لذلك 
بإجناز اإلستحقاقات الدستورية 
ألن  للوقت  مضيعة  وكفانا 
وبدأت  حتتمل  تعد  مل  الناس 
الشوارع  يف  الناس  صراخات 

تؤتي مثارها.

قال عضو كتلة الكتائب اللبنانية 
حديث  يف  ماروني  إيلي  النائب 
اىل إذاعة الشرق، ردا على سؤال 
عن مواقف رئيس احلزب النائب 
التلويح  جلهة  اجلميل  سامي 
الثالثة  الكتائب  وزراء  بإستقالة 
شارعا  هناك  أن  احلكومة،  من 
برتك  يطالب  وطويال  عريضا 
احلكومة متذرعا بأنها ال تعمل وال 
تنتج وأنها مشلولة، لكننا ندافع 
ونقول للناس إن احلكومة أيضا 
حتى  ومواجهة  نضال  ساحة  هي 
حنقق مطالبنا وحنقق األهداف من 

دخولنا إليها.
على  املوافقة  عدم  إىل  واشار 
ال  مشلولة  حكومة  يف  البقاء 
تعمل وال تتخذ قرارات، ومتمنيا 
يف الوقت نفسه أن يوضع قرار 
الذي صدر عنها بشأن  احلكومة 
إلزالة  أكرم شهيب  الوزير  خطة 
فال  التنفيذ  موضع  النفايات 
يالقي أي تعطيل، وبذلك نكون 
حياة  تعطيل  صفحة  طوينا  قد 
الناس ولنبدأ بعمل منتج، مشريا 
لنفصل يف  األقل  على  أنه  إىل 
السياسية  القضايا  احلكومة بني 
واملعيشية  احلياتية  والقضايا 

ولنؤمن حاجات الناس.
وعن مواقف رئيس حزب القوات 
جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية 
والفساد،  واحلوار  احلكومة  من 
ونظرته  رأيه  لكل  أن  أوضح 
لألمور واحلكومة هي مكان نقدر 
وحنقق  براجمنا  فيه  حنقق  أن 
اخلدمات اليت تصل لكل الناس، 
كما ميكننا حماربة الفساد وغريه، 
لذلك مل نتخل يوما عن املواجهة 
جربنا  املؤسسات،  ضمن 
املعارضة وجربنا املشاركة وهذا 
حق لكن ما زلنا يف احلكومة لكن 
األمر الذي أزعجنا هو البقاء فيها 
من دون قرارات ومعطلة وأسرية 

آلية إختاذ القرارات.
وعن اإلخبار الذي سيقدم رئيس 
القضاء،  اىل  الكتائب  حزب 
ضد من تسبب بأزمة النفايات، 
حنن  ماروني:  النائب  قال 
إىل  اللجوء  واجب  علينا  كنواب 
وما  احلكومة  ملساءلة  الربملان 
ومعطال  مشلوال  الربملان  دام 

عندنا واجب اللجوء إىل القضاء، 
مشريا إىل جرمية إرتكبت يف حق 
إغراق  جرمية  والوطن،  املواطن 
بد  ال  بالنفايات،  لبنان  شوارع 
املسؤولية  وحتديد  احملاسبة  من 
أيضا  الشارع  وأن  سيما  ال 
يف  التعميم  أن  كما  يتحرك، 
هناك  جرمية،  املسؤولية  حتميل 
مدى  على  امللف  هذا  أهمل  أحد 
الفصل  الكلمة  ولتكن  سنوات 

للقضاء.
وعن مشاركة مجهور ١4 آذار يف 
بالنظام  نددت  اليت  التظاهرات 
والطبقة السياسية، أشار النائب 
آذار   ١4 قوى  أن  إىل  ماروني، 
الشارع،  ونبض  وحلم  ثورة  هي 
مجهور ١4 آذار بقي وفيا للمبادئ 
يريد  آذار   ١4 مجهور  والثوابت، 
قوى ١4 قوية، لكنها اليوم حتى 
إجتماع مل تعقد وهذا أمر مكشوف 
للعلن وكل واحد يغين على لياله، 
كل واحد عنده موقف وقرار وهذا 
موحدة  قيادة  وجود  عدم  نتيجة 
وحتلل،  وحتاور  وتناقش  جتتمع 
الوضع  هذا  إىل  للوصول  آسفا 
دماءهم  الشهداء  دفع  أن  بعد 
أن  املفروض  ومن  هلا،  مثنا 
تكون مؤمتنة على دمائهم وتلعب 
دورها وتقود هي الشارع وليس 

الشارع الذي يقودها.
ورأى أن إعادة إحياء دور قوى ١4 
آذار تتطلب عودة الرئيس سعد 
احلريري إىل لبنان للم الشمل من 
جديد، وجلسة مصارحة ومصاحلة 
لوضع القطار على السكة احلل، 
وتنظيم  دورية  إجتماعات  وعقد 

للمؤسسات.
العماد  النائب  إنزعاج  وعن 
احلوار،  جلسة  يف  عون  ميشال 
اجلنرال  أن  إىل  ماروني  أشار 
سبب  يعود  ورمبا  ينفعل  دائما 
هذا اإلنفعال إىل أنه شعر بنفسه 
حتت  كان  الذي  الوحيد  بأنه 
يف  الفراغ  عن  املسؤول  اجملهر 
جلسة  يف  التعطيل  وعن  البلد 
احلوار ألنه يعطل إنتخاب رئيس 
احلكومة،  وإلتئام  اجلمهورية 
يف  يطرح  مل  اجلنرال  أن  مؤكدا 
يتعلق  موضوع  أي  احلوار  جلسة 

برتقية أحد الضباط.

ماروني: اعادة احياء دور 1٤ آذار تتطلب عودة 
احلريري للّم الشمل من جديد
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لبنانيات

بطرس  االتصاالت  وزير  أعرب 
احلوار.  على  حرصه  عن  حرب 
التغيري  تكتل  رئيس  ونصح 
واالصالح النائب العماد ميشال 

عون مبراجعة استداراته.
اإلعالمي  املكتب  أصدر  فقد 

للوزير حرب البيان اآلتي:
يرفض وزير اإلتصاالت بطرس 
حرب الدخول يف جداالت جانبية 
هيئة  عمل  أجواء  على  تؤثر 
جملس  رئيس  برئاسة  احلوار 
بري،  نبيه  األستاذ  النواب 
سجاالت  إىل  اإلجنرار  وبالتالي 
مع النائب العماد ميشال عون، 
احرتاما لسنه من جهة، وتفاديا 
أخرى، حرصا  لتوتريه من جهة 
احلوارية  العملية  متكني  على 
من الوصول إىل ما حيقق آمال 
استعادة  يف  اللبناني  الشعب 
الطبيعية  الدستورية  احلياة 
مؤسسات  عمل  وتفعيل 

الدولة.
استوقفتنا مزاعم بيان املكتب 
اإلعالمي لعون، عما أمسته حجم 
حرب  بطرس  الوزير  استدارة 
كل  يف  السابقة  مواقفه  عن 
استحقاق رئاسي، ما يستوجب 
طرح السؤال عما يقصده عون 
غريه  قبل  يعرف  الذي  وهو 

حرب أكد يف بيان حرصه على 
احلوار ونصح العماد عون مبراجعة 

استداراته
مواقف حرب الثابتة منذ بدء عمله 
والوزاري  والنيابي  السياسي 
احلرب  خالل  يف  وخصوصا 
املشؤومة واإلحتالل وصوال إىل 
اليت  واملرحلة  الطائف  اتفاق 
تلته. إن مزاعم وأسئلة مكتب 
عون اإلعالمي ال تطرح بالتأكيد 
بل  حرب،  بطرس  الوزير  على 
وهو  بالذات،  عون  على  تطرح 
الذي يصعب على أي كان أن 
استداراته  وسرعة  حجم  يتابع 
السياسات  يف  البهلوانية 
يف  طمعا  واإلقليمية  احمللية 
منصب حتّول لديه إىل هاجس 
ولو على حساب لبنان وشعبه. 
ما جيعل فهم هذه التقلبات يف 
كتحالفه  مستحيال،  سياسته 
ودعم  اهلل،  حزب  مع  مثال 
كان  أن  بعد  وسالحه  مواقفه 
يعتربه ميليشيا غري شرعية يف 
سحبه  الذي  الربتقالي  كتابه 
ورقة  توقيعه  بعد  التداول  من 

التفاهم مع حزب اهلل.
أن  آملني  القدر،  بهذا  نكتفي 
املرحلة  يف  النقاش  يرتكز 
احلوار  خيدم  ما  على  املقبلة 
مصاحل  وحيقق  املنتج  الوطين 
اللبنانيني يف عيشهم ومستقبل 

دولتهم ووطنهم.

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

To Its Forthcoming Forum 

Radicalisation 
Challenges and Moving Forward 

SPEAKERS 

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

 Followed by Q & A 

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

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

 Your participation will enrich the discussion and will be highly appreciated 

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

يقيم امللتقى الثقايف - سيدني ندوة حول موضوع
التطرف والتحديات

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

التغيري  تكتل  عضو  قال 
واالصالح النائب سليم سلهب 
اول  من  ننتظر  نكن  مل  اننا 
اجيابيات  ينتج  ان  حواري  لقاء 
ما  لكن  وتوافقا،  واتفاقيات 
جيد،  نظرنا  يف  أمس  حصل 
سوى  امامنا  خيار  ال  ان  واظن 
ولو  نتيجة  اىل  لنصل  التحاور 
يف احلد االدنى، كي ال تفرض 
القوى االقليمية والدولية علينا 
من  عنها،  غنى  يف  حنن  امورا 
احلوار.  استكمال  ندعم  هنا 
االستحقاق  ان  اىل  ولفت 
الرئاسي من اولوياتنا، وطرحنا 
من  مباشرة  اما  المتامه،  آليتني 
للدستور  تعديل  عرب  الشعب 
االقرتاح،  هذا  بتحقيق  يسمح 
انتخاب  قانون  اقرار  عرب  أو 
النيابية،  االنتخابات  وبعد  جديد 
رئيس  اجلديد  اجمللس  ينتخب 
اجلمهورية. حنن اذا قدمنا أكثر 
بفكرة  نتشبث  ومل  خيار  من 

واحدة، ما يبقي جمال الوصول 
الرئاسة  نتيجة يف موضوع  اىل 
ان  ال ميكن  ان  خاصة  مفتوحا، 
نتحاور جملرد ان نتحاور اىل ما 
ان  جيب  رأينا  ويف  نهاية،  ال 
نهاية  قبل  نتائج  اىل  نتوصل 
حلول  مع  او  اجلاري  الشهر 
الشهر املقبل، هذا اذا كنا فعال 

نريد الوصول اىل نتائج.
بشدة  يعارض  آذار   14 فريق 
ماذا  الرئاسية،  عون  طروحات 
هل  منها،  اي  تبين  يتم  مل  لو 
تنسحبون من احلوار ام تنتقلون 

اىل بنود اخرى؟
تناقضا  هناك  ان  شك  ال   -
وافكارا خمتلفة بيننا كمتحاورين، 
وهذا بطبيعة احلال ما يستوجب 
احلوار، إذا مل يكن هناك خالف، 
نبقى يف  هل  للحوار!  لزوم  ال 
احلوار او نغادره؟ حنن سنعطي 
احلوار جماال لينتج. هل نتشبث 
بالرئاسة أوال؟ اذا رأينا ان احلل 

جلسة احلوار األوىل جيدة ومل نتوقع اتفاقات

سلهب: بند قانون االنتخاب قد يسمح حبلحلة رئاسية
قد يبدأ بقانون االنتخابات، فال 
اليه وحنن  االنتقال  مشكلة يف 
ما  عليه  نتفق  وقد  سنناقشه 
قد ينتج توافقا ما على الرئاسة 
اي  نرفض  لن  اننا  اال  الحقا، 
الطاولة،  نغادر  او  باملطلق  امر 
باجيابية  فيها  نشارك  فنحن 
اكثر  اجيابي  احلوار  ان  ونرى 
النقاش،  ورفض  املقاطعة  من 
فرص  كل  احلوار  وسنعطي 
النجاح اليت حيتاجها، لكن طبعا 
مل  اذا  لكن  معني.  مدى  حتى 
بات مضيعة  بانه  ينتج وشعرنا 
الشعب  فسنصارح  للوقت، 
ولكل  حيصل  ما  ونشرح  حينها 

حادث حديث.
على صعيد آخر، وردا على سؤال 
التيار  من  وزير  مشاركة  عن 
احلكومة  جلسة  آخر  ومقاطعة 
ان  سلهب  أوضح  باألمس، 
اولويتنا لبت آلية اختاذ القرارات 
وحنن متمسكون باالتفاق عليها 
لكننا  آخر.  شيء  اي  قبل 
الشكل  يف  شاركنا  باالمس 
اجللسة  يف  فيه  شاركنا  الذي 
احلل  يف  للمساهمة  الوزارية، 
وتسهيله، فهناك امور ال تتعلق 
باالسرتاتيجيا،  وال  بالسياسة 
ال ميكن ان نعرقلها كي يرتاح 
الشعب، مضيفا: ما حصل أمس 
يف ملف النفايات بداية حل لكن 

مسار  نراقب  ان  مينع  شيء  ال 
االموال  ستصل  وكيف  تنفيذه 
مستقلة  لتكون  البلديات  اىل 
وتتحقق فعال الالمركزية يف هذا 
تستلم  ان  جيب  حيث  امللف، 
امواهلا وتلغى ديونها  البلديات 
بقانون من جملس النواب. وأكد 
ان يف املستقبل، اذا كان ال بد 
ان نساهم يف حل قضية ما، ال 
باألمور  او  بالسياسة  هلا  عالقة 
يف  نشارك  قد  االسرتاتيجية، 
جلسات جملس الوزراء، وسنأخذ 
كل جلسة باملفرق حسب جدول 
االعمال، واذا كان هناك توافق 
او ال قبل اجللسة، وهذا اسلوب 

قد نعتمده يف جلسات اخرى.
وعما اذا كان خمرج ترقية عدد 
من الضباط سيساهم يف عودة 
يف  للتيار  احلقيقية  املشاركة 
ُيعمل  سلهب:  قال  احلكومة، 
الرتقية  موضوع  على  اليوم 
لكن هذا االمر ليس من شروط 
آللية  األولية  حيث  املشاركة 
اىل  مشريا  احلكومي،  العمل 
الرتقيات  بقوننة  نطالب  اننا 
اختذ  الذي  القرار  وباصالح 
لتأجيل التسريح، بقانون جديد، 
العسكرية  املؤسسة  ان  لنشعر 
مقوننة وحمصنة ليس بقرار، بل 
بقانون وان التعيينات دستورية 

وقانونية.

احنسار العاصفة الرملية تنحسر
لليوم الرابع على التوالي، أحكمت العاصفة الرملية سيطرتها على 
واملزروعات  والصحة  باألرواح  خسائر  كّبدته  الذي  لبنان  طبيعة 
والبيئة، على أن تبدأ موجة الغبار باإلحنسار التدرجيي اعتبارًا من يوم 
اجلمعة )امس( حبسب مصلحة األرصاد اجلوية يف املديرية العامة 
للطريان املدني اليت توقعت أن يكون الطقس اجلمعة غائمًا جزئيًا 

مع ارتفاع إضايف يف درجات احلرارة فوق معدالتها املومسية.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة 
الرئيس العماد ميشال عون يف 
يف  وحبث  الرابية،  يف  دارته 

التطورات الراهنة.
العماد  حتّدث  االجتماع،  وعقب 

عون، فقال:
الذين  كل  وأشكر  أهنئ  أواًل، 
يوم  التظاهرة  يف  شاركوا 
اجلمعة الفائت، سواء كانوا من 
من  املشاركني؛  أو  املنظّمني 
األنصار واخلصوم.. وقد كانوا 
األمنية  القوى  من  تقدير  حمّط 
الناحية  من  به،  قاموا  ما  على 
مسح  مّما  واألمنية  التنظيمية 

بإراحة كّل رجال األمن.

هذه  أجواء  على  الفرح  ساد 
الغضب،  عن  بعيدًا  التظاهرة 
الكبري  اإلحرتام  إىل  باإلضافة 
الّتام  السكوت  عرب  ظهر  الذي 
برهن  فقد  اآلذان،  بدء  مع 
إحرتامهم  مدى  عن  املتظاهرون 
حلرية املعتقد. كما وال ميكن أن 
ننسى كيف قاموا بتنظيف ساحة 
يغادروها،  ان  قبل  الشهداء 
لقد  أحد.  عليها  ميّر  مل  وكأّنه 
بقدر  األمور  هذه  بكّل  تأثرت 
تأثري بعدد املتظاهرين الكبري، 
ونأمل أن يتمّثل مجيع اللبنانيني 
التزمها  اليت  التعبري  بطريقة 

شبابنا يف التظاهرة.
ثانيًا، حبثنا يف عّدة أمور، ومنها 
وال  النفايات..  وأزمة  البلديات 
أعرف كيف يطلبون مّنا املوافقة 
على موضوع ليس لديه برنامج 

كامل!
نقل  يريدون  إّنهم  يقولون 
املسؤولية إىل البلديات، ولكن 
فوضى  إىل  سيؤدي  األمر  هذا 
النفايات  ستنتشر  إذ  كبرية، 
متامًا  اللبنانية  املناطق  كّل  يف 
البناء.  موضوع  يف  حيصل  كما 
سيضع تكّتل التغيري واإلصالح 
النفايات،  ملوضوع  كاملة  خّطة 
وستشمل األفكار اليت يطرحونها 
باإلضافة إىل أفكاٍر جديدة.. فإّن 
جمّرد نقل مشكلة النفايات إىل 
بل  باحلّل  ُيساهم  ال  البلدّيات، 
جيب التفكري جّيدًا بكّل تفاصيل 
نكّرر  أن  ميكننا  فال  األمور، 
املّلف،  هذا  حول  القائم  اجلدل 
فلدينا أمور كثرية لبحثها وحّلها 

باإلضافة إىل أزمة النفايات!
جلسة  غدًا يف  سنشارك  ثالثًا، 
الرئيس  إليها  دعا  اليت  احلوار 
الذي سيبحث  احلوار  هذا  بري، 
نعاني  اليت  املشاكل  كّل  يف 
منها.. فإّما أن تكون لنا القدرة 
بشكٍل  املشاكل  كّل  حّل  على 
النتيجة  ستكون  وإّما  عادل، 
فاشلة! وإن حصل هذا الفشل، 
فأخشى ان ال يعود امام احلكومة 
قال  فكما  الشعب،  تغيري  إال 
Bracht، »عندما ال يثق الشعب 
احلكومة  على  جيب  باحلكومة، 
من  وأخاف  الشعب!«  تغرّي  أن 
اقرتاحهم قرارًا لتغيري الشعب، 

مطلبنا األساسي إعادة السلطة اىل الشعب..
 العماد عون بعد التكتل: النسبية الكاملة 

تؤمن عدالة التمثيل جلميع اللبنانيني

ألّن احلكومة اليوم مرفوضة من 
تعاطيها  يف  خصوصًا  اجلميع، 
مع األمور األساسّية اليت حتافظ 
احلكم،  وقانونّية  شرعّية  على 
والوحدة  العدالة  على  وحتافظ 
هي  األمور  هذه  الوطنّية.. 
الطريق إىل الدولة املدنّية بدل 
البدائية،  الدولة  إىل  الذهاب 
أكثرية  يف  اليوم  حيصل  كما 

الدول العربية!
يطالب  اليوم  باكمله  الشعب 
أن  ميكن  وال  نسيب،  بقانون 
خمتلط  قانون  لبنان  يف  يكون 
واألكثري؛  النسيب  على  يقوم 
ميكن  معًا،  واألكثرية  فالنسبية 
ان  يكونا يف الدولة اليت حتتاج 
حيث  خمتلفني،  جملسني  إىل 
للمناطق  جمالس  هناك  يكون 
وهذا  بأكملها.  للبالد  وجملس 
األمر ال يناسب لبنان، كما أنه 
ألنه  احلالية  املشكلة  حيّل  ال 

سيبقي على االحتيال.
كّل  مع  عادلني  نكون  لكي 
املسيحيني  وليس  اللبنانيني 
فقط، جيب أن تتمّثل كّل طائفة 
بأكرب عدد من النواب املخّصصة 
هلا يف القانون النسيب. وهكذا 
تتمّثل األقلية الدرزية، واألقلية 
الشيعية،  واألقلية  السنية، 
هكذا  إذًا،  املسيحية.  واألقلية 
وكّل  األقليات  كّل  تتمّثل 
بهذا  السري  مّت  فإذا  األحزاب. 
أمٌر  هناك  مثاًل  وكان  القانون، 
املستوى  على  حبثه  ُيفرتض 
الفئات  كّل  فتكون  الوطين، 
ممّثلة، وبالّتالي يكون باإلمكان 
اجلميع.  مسؤولية  على  اّتاذ  
ال  ذلك،  ميكننا  ال  اآلن  ولكن 
سّيما يف ظّل وجود من يضع لنا 

دومًا الفيتوات.
سّن  نستطيع  أال  ميكن  كيف 
يوافق  أو  حيضر  مل  إذا  قانون 
عليه من سرق مقاعدنا النيابية؟! 
أن  جيب  أال  القضاء؟  هذا  ما 
يقبل  ال  ملاذا  عاداًل؟!  يكون 
القاضي برّد ما هو مسروق ميّن 
على  السارق  موافقة  حبال  إاّل 
رّده؟! ما هذا القضاء وما هذا 

اجمللس النيابي؟!
مواضيعنا  معاجلة  نريد  حنن 
ضمن الرتتيب التالي: أن نعيد 
أي  الّسلطة،  ملصدر  السلطة 
مستعّد  وأنا  اللبناني.  للّشعب 
يف  ولكننا  خّطة،  بأّي  للّسري 
البداية نريد قانونًا انتخابيًا يقوم 
على النسبية, وعندما ُنقّره ُترى 

جملس  فيأتي  نيابية،  انتخابات 
للشعب  ممّثاًل  يكون  نيابي 
حينها  قادرًا  ويصبح  اللبناني، 
على انتخاب رئيس للجمهورية. 
حكومة  بتشكيل  نقوم  وبعدها 

وحدٍة وطنية.
انتخاب  وأرادوا  إذا رفضوا  أّما 
حنن  أّواًل،  للجمهورية  رئيس 
يف  قّدمنا  وقد  أيضًا.  معهم 
فقرة  تعديل  قانون  اإلطار  هذا 
يف الدستور لكي ُينتخب رئيس 
الّشعب.  اجلمهورية مباشرًة من 
للّشعب  العودة  تكون  وبهذا، 

يف كليت احلالتني.
حنن نعارض كّل ما خيالف ذلك، 
نرضى  لن  أننا  على  ونشّدد 
مبزاجيات احد، فالقانون النسيب 
اللبنانيني..  مجيع  به  يطالب 
من معنا أتوا إىل املظاهرة اّليت 
بالقانون،  مطالبني  إليها  دعونا 
تظاهرة  آخرون يف  فعل  كذلك 
املواطنني  مجيع  إذًا،  أخرى.. 
نسيب.  انتخاٍب  قانون  يريدون 
من هنا ال ميكننا التالعب واملزاح 

يف هذه املسألة.
انتخاب  فإن  أخرى،  جهٍة  من 
الشعب  من  اجلمهورية  رئيس 
اجملموعات  من  الّرئيس  حيّرر 
مصاحل،  لديها  اّليت  النيابية 
الدول  ضغط  من  حيّرره  كما 
من  هو  الشعب  ألّن  األجنبية، 
انتخبه. وعندها ال يكون لسفارة 
أو دولة تأثرٌي عليه. ال مانع من 
أن يكون للرئيس صداقات مع 
دول معينة، ولكن أن يفرضوا 
علينا رئيسًا وحيذفوا آخر لتحقيق 
الطائفية يف  وتغذية  مصاحلهم 

لبنان، فهذا أمر لن نسمح به.
أنتم، يا أيها الّشعب الّلبناني، 
تأثرٌي  هناك  يكون  ان  ارفضوا 
حّكامنا.  انتخاب  على  أجنيب 
الّرافضني.  أول  سنكون  وحنن 
أخرى  مّرة  ُنرب  أال  أمتنى  لذلك 
على النزول إىل الشارع. ولكن 
على األرجح سنعود إىل الشارع، 
وستكون هذه املّرة الدعوة لكّل 

اللبنانيني ومن كّل الطوائف.
أحٌد،  علينا  يعتب  فال  هنا،  من 
سنفعل  ماذا  خنربكم  ألننا 
على  نتمّنى  لذلك  فرتة.  قبل 
اّلذين سنجتمع بهم  املسؤولني 
غدًا أن يكونوا قد فهموا حديثنا. 
وبالتأكيد فهموه. لذلك نأمل أن 
يسري احلوار على هذا األساس 
دولة  ننتج  لكي  جّيد  بشكٍل 

وليس مزارع جمرّية ألشخاص.
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قدم أعضاء كتلة املستقبل النواب 
غازي يوسف، مجال اجلراح، حممد 
احلجار، استجوابا اىل احلكومة عن 

ازمة الكهرباء.
مؤمتر  النائب يوسف خالل  وقال 
صحايف عقده مع النائبني اجلراح 
اىل  استجوابا  قدمنا  واحلجار: 
انهيار  اسباب  الطاقة حول  وزير 
الكهربائية  بالطاقة  التغذية 
وحرمان اللبنانيني االفادة بشكل 
متواصل من هذه الطاقة، وأتوجه 
بتحية اىل احلراك املدني ملطالبته 
معاجلة  وهي  اخلدماتية  باحلقوق 
واملياه  والكهرباء  النفايات 
حقوق  فهذه  والتعليم  والطبابة 
وحنن  بها.  مطالبته  على  حنييه 
أعوام.  منذ  بها  نطالب  معه 
ممارسته  على  ايضا  وحنييه 
مبكافحة  املطالبة  يف  السلمية 
اهلدر  ووقف  واحملاسبة  الفساد 
العام فالشعب هو مصدر املراقبة 
اوكلنا  كنواب  وحنن  واحملاسبة 
هذا الشعب ان نقوم بهذه املهمة 
السلطات  وحناسب  ونراقب  عنه 

االجرائية.
ألحتدث  جئت  اليوم  أضاف: 
دور  عن  باجياز  ولو  امامكم 
منذ  تابعتهما  ملفني  يف  الرقابة 
والكهرباء  الطاقة   :2000 عام 
على  تعاقب  امللفان  وهذان 
واملياه  الطاقة  وزارتي  ترؤس 
واالتصاالت وزراء من تيار يدعي 
يف   .2008 عام  منذ  االصالح 
عن  بسؤال  تقدمت   2011/9/30
عائدات البلديات من قطاع اهلاتف 
هذا  اىل  يستجب  ومل  اخلليوي 
استجواب،  اىل  وحولته  السؤال 
وهذه االموال اليت حاصرها هذا 
االصالح،  يدعي  الذي  التيار 
 2011/11/20 يف  حولت  كما 
سؤاال اىل استجواب يتعلق جبرم 
التعدي على امالك هيئة أوجريو، 
يف 2012/2/21، طلبت استجواب 
حول  واحلكومة  االتصاالت  وزير 
وان  ميك  اتصاالت  شركة  عقد 
حبيث قام وزير االتصاالت آنذاك 
العقد  بتزوير  صحناوي  نقوال 
ماليني  مئات  هدر  اىل  ادى  مما 
عامني،  فرتة  خالل  الدوالرات 
استجوابا  قدمت   2012/3/5 يف 
الوزير  حول اصدار تراخيص من 
املعلومات  نقل  لشركات  نفسه 
خالفا لقانون االتصاالت، وطلبت 
وزير  استجواب   2012/3/28 يف 
قانونية  عدم  حول  االتصاالت 
مديرية  مبهمات  موظفني  تكليف 
ذهبت  ثم  الكيل،  طفح  وغريها 
وتقدمت  احملاسبة  ديوان  اىل 
مبئات  العام  املال  بهدر  باخبار 
هذا  من  الدوالرات  ماليني 
الوزير، مت التحقيق ووضع امللف 

على الرف.
اقرتاح لجنة التحقيق

وتابع: بعدما طفح الكيل تقدمت 
باقرتاح انشاء جلنة حتقيق برملانية 
تتوىل التحقيق يف املخالفات اليت 
ارتكبت وال تزال ترتكب يف قطاع 
االتصاالت كما ان زميلي االستاذ 
 2012/5/10 يف  اجلراح  مجال 
انشاء جلنة حتقيق  باقرتاح  تقدم 
يف  بالتحقيق  تتعلق  برملانية 
ايلول  من  العام  الدين  حسابات 

1988 لغاية 2011/12/31.
احلراك  هذا  واحيي  أعود  وقال: 
باحملاسبة  يطالب  الذي  الشعيب 
وحنن نطالب بها عرب ما يتاح لنا 
وممارسة  والدستور  القانون  يف 
ولكن  النواب،  جملس  يف  عملنا 
من  النواب،  جملس  يعطل  من 
لذلك  االستجوابات؟  هذه  يعطل 

الشعيب،  احلراك  هذا  مع  حنن 
ان  وعلينا  التعطيل  هذا  فكفانا 
حنقق يف كل هدر يف املال العام 

واالستهتار حبياة املواطنني.
هذا  الكهرباء  موضوع  يف  اما 
اصدرنا  قد  كنا  الرهينة  القطاع 
يفيد  كتابا  املاضي  العام  يف 
مبوضوعية وشفافية كل ما تعرض 
القطاع من عراقيل ادت  له هذا 
اىل عدم اعطاء املواطن حقه من 
الطاقة الكهربائية وتكبيد املالية 
مليار   32 عن  يفوق  ما  العامة 
دوالر على قطاع الكهرباء واذكر 
وعد  الذي  باسيل  الوزير  ان 
مع   24/24 بالكهرباء  اللبنانيني 
حصل  عندما   ،2015 العام  حلول 
دوالر  مليون   1200 متويل  على 
واستجوابنا   181 القانون  عرب 
وتنفيذه  القانون  بهذا  يتعلق 
للتيار  املعين  الرئيس  نفسه  هو 
ووقف يف  االصالح  يدعي  الذي 
ساحة الشهداء وقال انه يطالب 
بالكهرباء 24/24 بعدما انفق من 
حنو  دوالر  مليون   1200 اصل 
وعدنا  هدرا  دوالر  مليون   700
اىل الوراء بالكهرباء، لذلك كفانا 
نفاقا وكذبا ولنصارح اللبنانيني 
بواجبنا وحنن مع هذا  بأننا نقوم 
العام؟  املال  أهدر  فمن  احلراك 
 2006 العام  يف  تقدمنا  حنن 
مبشروع  السنيورة  الرئيس  ايام 
من  كل  عن  الغطاء  لرفع  قانون 
اللبنانية  الدولة  توىل وظيفة يف 
او مركز ليحقق معه. حنن التيار 
الذي يريد معرفة من سرق املال 
واحملاسبة،  االصالح  نريد  العام 
لذلك اليوم نكمل مسريتنا بتقديم 

هذا االستجواب.
الجراح

كل  اجلراح:  النائب  وقال 
الوزير  ان  يعرفون  اللبنانيني 
جربان باسيل عرب اطالالت اعالمية 
الكهرباء  عن  يتحدث  كان  عدة 
العماد  او  الوطين  التيار  وقدم 
ميشال عون اقرتاحا برصد اموال 
هذا  حتول  الكهرباء  خطة  لتنفيذ 
ارسلته  مرسوم،  اىل  االقرتاح 
اىل  ميقاتي  الرئيس  حكومة 
اجمللس  وأقر  النواب  جملس 
1200 مليون دوالر لتنفيذ اعمال 
بقدرة  االنتاج  وزيادة  الكهرباء 
700 ميغاواط واهم معمل النتاج 
الكهرباء كان دير عمار 2، بالفعل 
مناقصة  باسيل  الوزير  اجرى 
بيوتك  امسها  شركة  على  رست 

بقيمة 662 مليون دوالر.
واضاف: أعلن الوزير باسيل نتيجة 
املناقصة وقال ان شركة بيوتك 
فازت مبناقصة بقيمة 662 مليون 
دوالر لكن ال يوجد يف اخلزينة اال 
502 مليون دوالر من اصل 875 
ل700  املرصودة  دوالر  مليون 
ميغاواط. اين صرف الباقي يف 
 200 حنو  بزيادة  والذوق  اجلية 
ولكن  ميغاواط،  كل  عن  مليون 
الغي  ان  اريد  باسيل عاد وقال 
اضافية  اعماال  وعزلوا  املناقصة 
موجودة يف العقد بينما العارض 
االعمال  هذه  كلفة  ان  يقول 
109؟  سنحسم  وكيف  معروفة 
الوزير  قدم  الوزراء  جملس  ويف 
العديد من  باسيل تقريرا تضمن 
االرقام  يف  والتزوير  املغالطات 
الشركة  ان  ويقول  واحلقائق 
 109 شطب  رفضت  العارضة 
مليون دوالر من العرض املقدم 
الغاء  ان  نعرف  قبلنا، وحنن  من 
للقانون  خالفا  يأتي  املناقصة 
أي مبعنى ال حيق للدولة اللبنانية 
خفض  بعد  مناقصة  تلغي  ان 

نواب املستقبل يطلبون استجواب وزير الطاقة بانعدام التغذية بالتيار
على  املناقصة  وارساء  العروض 
الوزير  ان  املهم  معينة.  شركة 
جملس  اىل  بتقرير  تقدم  باسيل 
واحدة  كلمة  فيه  ليس  الوزراء 
مطابقة للحقيقة وكان همه مركز 
الشركة  مع  املناقصة  الغاء  على 
صاحبها  مع  خالف  نتيجة  بيوتك 

نزار يونس.
الحجار

بدوره، توقف النائب احلجار عند 
اليت  السامة  الغازات  موضوع 
احلراري  اجلية  معمل  من  تصدر 
وتؤثر على صحة الناس، وقال: 
الذي  الذوق  معمل  شأن  شأنه 
يقع ضمن منطقة سكنية ومل يتم 
حلماية  اجرائية  خطوة  اي  اجراء 

السكان ورفع الضرر عنهم.
القانون  تنفيذ  عن  وسأل 
الصرف  وأوجه   2011/8/1
وما  القانون،  هذا  يف  امللحوظة 
هذا  مبوجب  صرف  الذي  هو 
زميلي  لفت  وقال:  القانون، 
غازي يوسف اىل هذا املوضوع، 
هناك 700 مليون صرفت ولكن 
فقط  قيل  واين.  كيف  اعرف  ال 
عن اربعني مليون دوالر صرفت 
لالستشارات، كيف وبأي طريقة 

صرفت؟.
التوتر  خط  شأن  يف  اما  وقال: 
فما  املنصورية،  منطقة  العالي 
احلكومة  اتذته  الذي  االجراء  هو 

لتمرير هذا املوضوع.
اشراك  موضوع  يف  اضاف: 
الطاقة  انتاج  اخلاص يف  القطاع 
القانون  ان  قلنا  الكهربائية، 
احلكومة  من  طلب   2014/288
وتعطي  االمر  بهذا  تقوم  ان 
اخلاص،  للقطاع  الرتاخيص 
صدور  ومنذ  االن  حتى  لكن 
عام  من  اكثر  منذ  القانون  هذا 
يف  عمل  أي  نر  مل  عام  ونصف 
هذا االتاه، ثم ان الوزير جربان 
باسيل عندما توىل حقيبة الكهرباء 
اون  ليبنانون  دعاية  واطلق 
 24/24 وتغذية  اوف  وليبانون 
ساعة، وحتدث يومها عن كميات 
التوفري ووزعوا اللمبات ولكن ال 
احد يعرف اين وملن، ولكن قيل 
يومها ان كلفتها عشرة مليارات 

لرية لبنانية.
على  سخانا   750 وزع  وتابع: 
كيف  لكن  الشمسية،  الطاقة 
احد  ال  طريقة  وبأي  توزعت 
يعرف، فلتتفضل الوزارة وتقول 
قال  انه  علما  ذهبت؟  اين  لنا 
هو  املوضوع  هذا  يف  الوفر  ان 
163 ميغاواط. لكن بدل ان نرى 
نتيجة اجيابية شاهدنا تراجعا يف 
هو  هذا  واكثر.  اكثر  التغذية 
على  ومتنينا  استجوابنا،  مضمون 
نبيه  النواب  دولة رئيس جملس 
بري انه يف حال مرر اجلواب من 
او  االستجواب  احلكومة على هذا 
نتمنى  بالورود،  تأخر  او  يرد  مل 
نستطيع  لكي  جلسة  حتديد  عليه 
احلكومة  ومعه  الوزير  حماسبة 
الثقة عمال  ورمبا نصل اىل طرح 
مبا هو منصوص عليه يف النظام 

الداخلي للنظام الداخلي.
يوسف،  النائب  تدخل  وهنا 
فقال: صحيح، ان البعض طلعت 
بدنا حناسب  احلقيقة  رحيتو ويف 
حناسب  ان  اعوام  منذ  وحناول 
املدني  احلراك  هذا  تشكل  وقد 
الذي يدعم حتركاتنا اليت بدأناها 
منذ اعوام حتى نصل اىل حقوق 
حنن،  حقوقنا  اللبناني،  الشعب 
حقوق شبابنا واخواننا الذين هم 
يف الشارع ومعهم حق يف كل ما 

يطالبون به.
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االولية  احلصيلة  هي  اختناق  حالة  و1724  وفيات  ثالث  من  أكثر 
ألثالثاء.  مساء  حتى  لبنان  تضرب  اليت  الرملية  العاصفة  ألضرار 
املستويات  أعلى  على  أجهزتها  خمتلف  استنفار  أعلنت  احلكومة 
احلضانة  ودور  الرمسية  واملؤسسات  اإلدارات  مجيع  وأقفلت 
أن  ُيتوقع  اليت  للعاصفة  الكارثية  النتائج  من  خوفًا  واملدارس، 
تنحسر غدًا، وطلبت من املواطنني اختاذ كافة االحتياطات، خصوصًا 
األعداد  استيعاب  على  قادرًا  يعد  مل  املستشفيات  من  عددًا  أّن 

الكبرية للمصابني.
ليس الشتاء وحده ما يقتل املواطنني والالجئني، فالصيف أيضًا 
له حصة من املوت. حتى مساء ألثالثاء مات أربعة أشخاص بسبب 
العاصفة الرملية اليت تضرب املنطقة، إاّل أن العدد مرّشح لالرتفاع، 

إذ ال يوجد تعداد دقيق لضحايا هذا الطقس.
حممد إبراهيم أمحد نام ليل ألثالثاء على سطح منزله يف بلدة اخلريبة 
شرق بعلبك. الرجل البالغ من العمر سبعني عامًا تنّشق كمية هائلة 

من الغبار والرمال ما أّدى اىل وفاته.
سيدة مسّنة من آل منر مل حتتمل هذا الطقس احلار املسيطر على 
السكري والضغط، فماتت  تعاني من  أنها  أنصار، خصوصًا  بلدة 
بسبب ضيق يف التنفس. عائشة، الالجئة الستينية اليت انتقلت 
مع  معاناتها  من  والغبار  الرمال  زادت  عكار،  اىل  أيام  ثالثة  منذ 
أّما هدال فقد  بلدة املونسة يف جبل عكروم.  الربو، فتوفيت يف 

ماتت يف مستشفى متنني.
استقبلت املستشفيات أعدادًا هائلة من املصابني حباالت اختناق 
اختناق،  حالة   1724 ألثالثاء  مساء  حتى  عددها  بلغ  ربو  ونوبات 
حبسب إحصاءات وزارة الصحة، علمًا بأن هذه االحصاءات تتحدث 
عن 3 وفيات حتى مساء ألثالثاء. وكانت الوزارة أعلنت ظهرًا عن 
750 حالة اختناق ووفاة امرأتني، إاّل أّن هذا العدد ارتفع عصرًا مع 
اشتداد العاصفة، خصوصًا بعدما أعلن الصليب االمحر اللبناني أّن 
عدد احلاالت اليت نقلها منذ أول من أمس حتى ظهر ألثالثاء ارتفع 
من 250 حالة عند الساعة الثانية ظهرًا اىل 352 حالة عند الساعة 
ُنقلوا  الذين  أي 100 حالة خالل ساعتني فقط، عدا عن  الرابعة، 

بوسائل خاصة.
وعليه، قرر وزير الصحة وائل أبو فاعور إغالق دور احلضانة على 
كافة األراضي اللبنانية االربعاء، كذلك فعل وزير الرتبية الياس بو 
صعب الذي طلب إقفال املدارس اخلاصة بسبب العاصفة الرملية، 
ليصدر مساًء عن رئاسة جملس الوزراء قرار بإقفال مجيع اإلدارات 

واملؤسسات العامة!
العاصفة الرملية اليت تشهدها البالد مصدرها احلدود العراقية ــ 
السورية، وهي غّطت لبنان منذ مساء االثنني وتستمر اليوم لتنحسر 
اخلميس )امس االول(، وفق ما أعلن رئيس مصلحة األرصاد اجلوية 
يف مطار بريوت الدولي مارك وهييب. ويشري وهييب اىل أننا »مل 
نشهد هلا مثياًل منذ ربيع عام 1998 وكانت أشد من اليت نشهدها 
اآلن ومن مصدر خمتلف«، مؤكدًا أن »الكتل اهلوائية طبيعية وكذلك 

موجة الغبار والرمال«.
أّما مصلحة األحباث العلمية الزراعية فقد ذكرت أّنه للمرة األوىل 
يف لبنان حيدث تراكم للغبار بسماكة 2 ميليمرت يف مناطق عكار 
والبقاع، إذ إّن ما يشهده لبنان هو أسوأ موجة رياح صحراوية مغربة 
أو عاصفة رملية خاصة يف شهر ايلول. وأكدت املصلحة أن البلد 
يشهد »طقسًا حارًا غري اعتيادي لعّدة أّيام مع رياح شرقية مغربة 
قادمة من العراق، ما يسهل حدوث حرائق، على أن تشتد موجة احلر 
يف االيام املقبلة لتنحسر بداية االسبوع املقبل«، حمذرًة من »اآلثار 

السلبية للحر على النفايات ما يزيد من التخمري«.
لذلك أعلنت وزارة الصحة ألثالثاء حالة االستنفار من خالل شبكة 
الرعاية الصحية االولية والرتصد الوبائي واملستشفيات احلكومية 
واخلاصة املتعاقدة مع الوزارة، وكذلك من خالل الصليب االمحر 
اللبناني ملتابعة الرضع، داعية »املواطنني إىل عدم اهللع واخلوف 
وحّذر  الوزارة«.  عن  الصادرة  والتوجيهات  باإلرشادات  والتقيد 
املوّسع  االجتماع  خالل  عربيد،  بهيج  الدكتور  الصحة  وزير  ممثل 
ال  »الغبار  أن  من  الرملية،  العاصفة  تداعيات  ملتابعة  ُعقد  الذي 
يؤدي إىل االختناق أو إىل أمراض الرئة فحسب، بل يؤدي أيضًا 
الفريوسات والبكترييا ويشكل وسيلة نقل لألمراض  انتشار  إىل 
الفئات االكثر عرضة من كبار السن  أنواعها، ال سيما لدى  على 
الرئوية  واالمراض  والربو  احلساسية  ومرضى  واحلوامل  واالطفال 

املزمنة ومرضى القلب«.
وقد صدر عن الشبكة الوطنية ملراقبة نوعية اهلواء بإدارة وزارة 
البيئة أّن مؤشر جودة نوعية اهلواء يشري اىل أن مستويات اجلزيئات 
يف اهلواء تصل اىل نسب تركيز مرتفعة جدًا يف مجيع األراضي 
ال سيما يف  الداخلية،  املناطق  النسب يف  فقد ختطت  اللبنانية. 
بعلبك وزحلة، املعايري املوضوعة من قبل منظمة الصحة العاملية، 
وذلك إبتداًء من يوم األحد 2015/9/6. أما يف ما خّص اجلزيئات 
ذات قطر 2.5 ميكروميرت أو أصغر وهي األخطر على اإلطالق لصحة 
تركيز  نسبة  أعلى  بلغ  بريوت  يف  النسب  معدل  فإن  اإلنسان، 
جتاوزت 900 ميكروغرام/م3 عند الساعة العاشرة. أما يف منطقة 
البقاع، فقد ختطى املعدل اليومي هلذا امللوث 200 ضعف احلدود 

القصوى املسموح بها عامليًا.
تأثرًا  األقل  كانت  األصفر  اللون  اكتسحها  اليت  بريوت  مدينة 

نتائج كارثية للعاصفة الرملية: 4 وفيات و1724 حالة اختناق

بالعاصفة، اال أّن مناطق الشمال والبقاع حظيت بالضرر األكرب.
يف البقاع، نثرت العاصفة الرملية غبارها بشكل غري مسبوق على 
ُحِبست  والرطوبة.  احلرارة  درجات  يف  ارتفاع  مع  املنطقة  كامل 
الكهربائي واملياه.  التيار  انقطاع يف  العائالت يف منازهلا وسط 
مرضى الربو واحلساسية شكلوا العدد األكرب من املصابني الذين 
نقلوا إىل مستشفيات البقاع، وناهز عددهم 800 حالة حتى عصر 
البقاع  العام يف  رياق  ُأدخل اىل طوارئ مستشفى  ألثالثاء.  يوم 
األوسط ما يفوق 400 حالة تعاني ضيقًا يف التنفس واالختناق. 
ويف مستشفى دار األمل اجلامعي بلغ عدد احلاالت ما يقارب الـ100، 
ويف مستشفى الريان 30 حالة، ومستشفى الططري 32 حالة بينهم 
اللبناني، ودار احلكمة 80 حالة، واملرتضى  7 عناصر من اجليش 
23 حالة. وقد أّكد مدير مستشفى رياق العام الدكتور حممد محد 
العبدهلل أن أكثر من 400 حالة أدخلت إىل طوارئ املستشفى منذ 
مساء يوم االثنني حتى عصر يوم ألثالثاء، وتوزعت احلاالت بني من 
تلّقى االسعافات األولية يف الطوارئ وغادرها، وبني من يعاني 
بشكل  نفى  أنه  إال  املستشفى،  أقسام  وأدخل  واحلساسية  الربو 

قاطع حصول وفيات يف املستشفى بسبب العاصفة الرملية.
منازهلم،  داخل  القاطنني  اللبنانيني  تهدد  العاصفة  كانت  وإذا 
أشارت مصادر  إذ  اخليم؟  القاطنني يف  لدى  احلال  تكون  فكيف 
لدى  اختناق  حالة   300 تسجيل حنو  أنه مت  إىل  البقاع  صحية يف 
الالجئني السوريني، نقلوا اىل مستشفيات املنطقة ومتت معاجلتهم 

وإعطاؤهم االدوية والكمامات واالرشادات ملواجهة حالة كهذه.
أّما طرابلس، فقد شهدت إقبااًل كثيفًا على الكمامات، إذ أوضح 
الصيدلي أمحد الصمد أنه باع »أكثر من 500 كمامة يف أقل من 
3 ساعات«، كذلك انتشرت حواجز يف الشوارع لتوزيع الكمامات 
جمانًا على املواطنني. وامتدت آثار العاصفة إىل األراضي الزراعية 
بعدما غطى غبار مسيك أوراق األشجار ومثار الفاكهة واخلضر، ما 
دفع مزارعي الضنية إىل التخوف من أن »يؤدي هذا التبّدل يف 
أحوال الطقس إىل تفتح براعم األشجار املثمرة قبل أوانها، نتيجة 
الدفء وارتفاع درجات احلرارة املرافقة للعاصفة، ما سيؤثر سلبًا 

على موامسنا الزراعية العام املقبل«.
جنوبًا، وصل عدد احلاالت املصابة اىل أكثر 200، مت نقلهم اىل 
وُسّجل  اجلبل.  وميس  جبيل  وبنت  وتبنني  مرجعيون  مستشفيات 
يف مستشفى تبنني احلكومي استنفار غري مسبوق، نسبة اىل عدد 
املصابني الذين دخلوا على دفعات متقاربة، بينهم حاالت تستدعي 
دخول  اىل  املستشفى  إدارة  يف  مصدر  ولفت  الفائقة.  العناية 
أكثر من 40 مصابًا، حتى الثانية من ظهر ألثالثاء، بينهم 4 حاالت 
استدعى دخوهلا اىل قسم العناية الفائقة، وهم من كبار السن. 
ورّجح املصدر أن تزداد هذه احلاالت يف املساء. ويف مستشفى 
الشهيد صالح غندور، استقبل املستشفى حتى عصر ألثالثاء أكثر 
من 50 حالة. أّما مستشفى مرجعيون احلكومي فقد وّجه نداًء إىل 
على  قادرًا  يعد  مل  أنه  خصوصًا  منازهلم،  ملالزمة  املنطقة  أبناء 

استيعاب أعداد املصابني حباالت ضيق التنفس واألختناق.

اإلجراءات الوقائية التي تطلب وزارة الصحة العامة من املواطنني اتخاذها 
للحماية:

1- جتّنب اهللع واخلوف، والتصرف بهدوء.
2- تفادي اخلروج ومالزمة املنازل وإحكام إغالق النوافذ وتشغيل 

املكيفات يف حال توافرها.
من  كبرية  كمية  تنّشق  تتطلب  كونها  الرياضة،  عدم ممارسة   -3

اهلواء.
4- عدم تناول االطعمة املكشوفة اجلوالة.

5- وضع الكمامات الواقية او منشفة مبللة ووضع النظارات حلماية 
العيون.

6- تناول الكثري من السوائل، خاصة املاء.
7- استنشاق خبار املاء لتنظيف األنف من الغبار.

أما يف حال ضيق التنفس واخنفاض ضغط الدم، فيجب التوجه اىل 
أقرب مركز صحي أو االتصال بالطبيب، كذلك يف حاالت السعال 

والصداع وااللتهاب يف العني.

الغبار ال يؤدي إىل االختناق أو إىل أمراض الرئة فحسب، بل يؤدي أيضًا 
إىل انتشار الفريوسات والبكترييا )أ ف ب(

هل جنحت تظاهرتا التيار الوطين احلر واحلراك الشعيب يف إجهاض إيفا الشويف )بمشاركة رامح حمية، أسامة القادري، عبد الكايف الصمد وداني االمني(
حماولة خبيثة لفرض وصاية جديدة على البلد؟ اجلواب قد يكون مبكرًا 
جزمه أو تأكيده. غري أن مقومات السؤال تبدو حاضرة يف كل خطوة 

تسجل على الساحة اللبنانية منذ مدة.
فالواضح أن شيئًا من التكامل صار أمرًا واقعًا بني تظاهرة »التيار« 
يوم اجلمعة املاضي وتظاهرة احلراك الشعيب غدًا األربعاء. يكفي أن 
التظاهرتني تطابقتا عند مطلب واحد، أال وهو ضرورة إجراء انتخابات 
ودميقراطية.  وحرة  ميثاقية ودستورية  تكون  أن  على  فورًا،  نيابية 
وأهمية هذه االنتخابات ال تكمن يف أنها شعار، بل يف قدرتها على 
التحول سدًا يف وجه حركة مقابلة، هدفها إعادة إقامة نظام وصاية 

خارجية على لبنان.
نظرية  ختيالت  عن  وبعيدًا  األمور،  جمريات  وتوصيف  الوقائع  يف 
يكفي  البارانويا،  يف  االستغراق  أو  اإلغراق  دون  ومن  املؤامرة، 
تدوين جردة مبكونات املشهد كما كان جيري، خصوصًا جلهة التكون 
التدرجيي واملريب هلرم من العوامل واألحداث. يف قاعدة اهلرم كانت 

مثة ثالثة مرتكزات تنشأ تزامنًا وتتكامل:
انتخاب  ضرورة  عنوان  وممنهج حتت  مدروس  إعالمي  تهويل  أواًل، 
حماولة  ثانيًا  أخرى.  خطوة  أي  وقبل  اآلن  للجمهورية  جديد  رئيس 
استثمار احلراك الشعيب يف غري اجتاهه ومنطلقاته، وحتويله وحتويره 
صوب اهلدف املذكور ومن أجل خدمته. ثالثًا، حماولة إحداث بعض 
الشغب املساعد للتهويل وللتحوير، حبيث يتبدل املزاج الشعيب العام، 
من املطالبة مبحاسبة شاملة وحبق الشعب يف االنتخاب، إىل شيء من 
منطق حتويل غريزة البقاء سيدة املوقف، ودفع الناس املنتفضني 
أنفسهم إىل القبول حتت وطأة الدم وهول العنف والفوضى، بأي 
الطبقة  وإنقاذ  احلراك  إجهاض  حل مرحلي موقت، يؤدي فعليًا إىل 

السياسية ال غري.
فوق هذه القاعدة الثالثية من مستلزمات استدراج الوصاية، كانت 
مثة طبقة ثانية من العوامل املدبرة، تعمل وتضغط يف االجتاه نفسه. 
طبقة مكونة يف شكل أساسي من أمرين اثنني: دعوات تصدر عن 
مرجعيات روحية عليا، تذهب يف االجتاه نفسه. وجاهزية على مستوى 
مؤسسات النظام ملالقاة اخلطوة، حكوميًا وبرملانيًا. ويف هذا السياق 
كل  من  الروحيني  املسؤولني  إىل مجع  بكركي  مبادرة  الفتة  كانت 
الطوائف، الستصدار بيان معد سلفًا، ال ينص إال على مادة وحيدة: 
أغراض  فهم  عن  بعيدة  غري  ألسباب  تعثر  ما  وهو  رئيس.  انتخاب 
الدعوة ومواجهتها. فاقتصر البيان على إطاره املسيحي. فيما كانت 
مبادرات عدة مقابلة، تعمل على إعادة حتريك احلكومة وجملس النواب، 
ليكونا حاضرين حاضنني ألي مسعى يتم إنضاجه، يف اجتاه تنصيب 

رئيس من هذا النوع.
أما رأس اهلرم يف مشروع استجداء الوصاية املنشودة، فكان غطاًء 
أمميًا تؤمنه نيويورك، عرب توصية أو بيان أو حتى قرار إذا أمكن، 
يشكل مظلة دولية النتداب أجنيب يفرض رئيسًا مستتبعًا على لبنان. 
وهو ما سجل فعليًا عرب دعوة جملس األمن، بتحريك داخلي لبناني، 

كما عرب صداه الواضح يف بيان لقاء أوباما ــ سلمان.
هكذا كان هرم الوصاية قد اكتمل، من دون جهد أو عنف. علمًا أن 
البعض يناقش يف حيثياته وتفاصيله، جلهة حتديد املسؤوليات عن 
هذا املشروع بني السياسيني اللبنانيني وبني اخلارج. يقولون مثاًل 
إن مقولة التالعب اإلعالمي حتتاج إىل تدقيق. فجزء كبري منها كان 
عفويًا وطبيعيًا وبدافع السبق املهين واألغراض والطبائع الشخصية 
تدقيق  إىل  فلتمان حيتاج  جفري  اتهام  إن  أيضًا  ويقولون  غري.  ال 
أيضًا. فالرجل كان مشغواًل بوفاة والدته طوال األيام املاضية. علمًا 
أن إدارته السابقة يف واشنطن ليست على علم إطالقًا مبا حيصل 
يف بريوت. وهي تكتفي فعليًا بتلقي تقارير سفريها دايفيد هايل، 
الذي بدوره بات ذهنيًا يف إسالم أباد، وإن كان ال يزال جسديًا يف 
عوكر. فهو قد حصل على تثبيت الكونغرس لتعيينه سفريًا لبالده 
يف باكستان. وهو بدأ منذ فرتة يعد ملهمته اجلديدة والضخمة. يكفي 
ذكر أن سفارته هناك تضم أكثر من ألف موظف! وهو مل يغادر لبنان 
بعد، إال لتأخر إدارته يف العثور على دبلوماسي أمريكي يكون ملّمًا 
مهمات  منه  ليتسلم  احلساسة،  املرحلة  هذه  اللبنانية يف  باألوضاع 
املسؤول عن البعثة يف غياب سفري أصيل. ويقولون أكثر إن بيان 
جملس األمن، هو من نتاج حركة سيغريد كاغ ال سواها، وإنها عملت 

على طبخه مع مسؤولني لبنانيني، ال مع دوليني أو أمميني...
أيًا كانت صحة تلك التفنيدات، تظل النتيجة أن مشروع وصاية كان 
يتحضر. مع فارق رمبا، يف أن مسؤولية طبخه كانت تقع على الداخل 
أكثر من اخلارج. وهذا رمبا ما سهل احلركة املضادة له وجعل إجهاضه 
اجلميع. ألنها ضربت  أن فاجأت  تلبث  املواجهة مل  أن  ممكنًا. ذلك 
يف املكان الوحيد الذي يقدر املواطنون اللبنانيون على التأثري فيه. 
فقدرة الناس العاديني على تبديل خمطط التالعب اإلعالمي حمدودة. 
أو  متورطة  سلطات  مقابل  يف  الشغب،  منع  على  قدرتهم  كذلك 
متآمرة. أيضًا مواقف املرجعيات الروحية وجاهزية املؤسسات »غري 
الشرعية« لتلقي املخطط، كانت كلها بعيدة عن تأثري الناس. أما 
جملس األمن، فكانت مثة استحالة يف تبديل مواقفه... هكذا، من 
بني عناصر هرم الوصاية كلها، مل يكن هناك غري الشارع. فذهب 
فنجحا  إليه.  املذهلة  عون  ميشال  عودة  املواطنون، يف حلظة  إليه 
يف استعادته وتثبيته. هكذا سحب »حجر« الشارع من قاعدة هرم 

الوصاية. فتعطل أو حتى ختلخل وتضعضع.
للمرة األوىل منذ بداية الشغور الرئاسي يبدو أن هناك فرصة للشعب 
النيابية قد يصري جديًا.  يف أن يقرر. ويبدو أن مطلب االنتخابات 
واملقاومة.  والثائرة  املنتفضة  الساحات  بني  التكامل  إحداث  شرط 

فهل يعي املعنيون ذلك ويدركون مسؤوليتهم حياله؟!

فلتمان يف حداد... فمن حرك مشروع الوصاية؟!
جان عزيز
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عرب وعالم

فرنسيس  البابا  قداسة  شّدد 
الوزراء  برئيس  إلتقائه  أثناء 
املبارك  جابر  الشيخ  الكوييت 
أهمية  على  الصباح  احلمد 
التعايش السلمي بني الشعوب 
واألديان املختلفة ودور األقلية 

املسيحية يف دولة الكويت.
 20 دام  الذي  اللقاء  وخالل 
اهداه  جابر  الشيخ  مع  دقيقة 
قداسة البابا ميدالية متثل شجرة 

السالم.
املبارك  جابر  الشيخ  سلم  وقد 
لقداسته  اللقاء  خالل  الصباح 
الكويت  أمري  من  خطية  رسالة 
الثنائية  العالقات  تناولت 
التارخيية واملتميزة بني الكويت 
آفاق  تعزيز  وسبل  والفاتيكان 
التعاون يف اجملاالت املختلفة. 
كما نقل اىل قداسته حتيات امري 
الكويت وولي العهد ومتنياتهما 
بنجاح جهوده ومساعيه احلميدة 
السالم  لتحقيق  والدائمة 
والتواصل بني خمتلف الشعوب 

والثقافات.
كما جرى خالل اللقاء استعراض 
الوطيدة  الثنائية  العالقات 
والفاتيكان  الكويت  دولة  بني 
وتعزيز التعاون املشرتك بينهما 
واالنسانية.  البشرية  خلدمة 
الوزراء  جملس  رئيس  وأعرب 

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

الكوييت عقب اللقاء عن سعادته 
الفاتيكان  مدينة  بزيارة  البالغة 
البابا  قداسة  ولقاء  الصديقة 
الذي نكن له التقدير واالحرتام 
احملبة  اشاعة  يف  الكبري  لدوره 
وأوضح  العامل.  يف  والسالم 
دعم  على  الكويت  دولة  حرص 
اليت  الدولية  اجلهود  كافة 
التقارب  حتقيق  أجل  من  تعمل 
بني شعوب العامل وتوفري حياة 
الشعوب  فيها  تنعم  هلا  كرمية 

باألمن واالمان.
عن  صادر  بيان  يف  وجاء 
الوزراء  رئيس  اّن  الفاتيكان 
الكوييت التقى الحقا الكاردينال 
خارجية  وزير  بارولني  بيرتو 
بول  واملونسينيور  الفاتيكان 
إىل  الفتا  غالغر،  ريتشارد 
املساهمة اإلجيابية اليت تقدمها 
الوجود  ذات  املسيحية  األقلية 

التارخيي يف اجملتمع الكوييت.
وقع  الزيارة،  ختام  ويف 
ونظريه  غالغر  املونسينيور 
خالد  صباح  الشيخ  الكوييت 
احلمد الصباح وثيقة تتعهد فيها 
وتوسيع  ترسيخ  ب  الدولتان 
التعاون  خصوصا  عالقاتهما 
يف  واالستقرار  السالم  إلرساء 
آلية  ووضع  والعامل  املنطقة 

تشاور بينهما.

لألكراد  موالون  ساسة  حاول 
بينهم وزراء تنظيم مسرية إىل 
بلدة يف جنوب شرق تركيا امس 
حظر  فرض  على  احتجاجا  االول 
جتول فيها منذ أسبوع مع تعرض 
حزب الشعوب الدميقراطي الذي 
شديدة  النتقادات  اليه  ينتمون 
طيب  رجب  الرئيس  جانب  من 
احلزب  زعيم  وخضوع  إردوغان 

لتحقيق قضائي.
واشتدت حدة الصراع بني مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني وقوات 
انهيار وقف  منذ  الرتكية  األمن 
الطالق النار يف متوز مما عصف 
بعملية سالم انطلقت يف 2012 
واتهم  القتلى.  مئات  وخلف 
صالح  وزعيمه  الشعوب  حزب 
الدين دمرداش إردوغان وحزب 
بتأجيج  احلاكم  والتنمية  العدالة 
املشاعر الوطنية قبل االنتخابات 
تشرين  من  األول  يف  العامة 
الثاني ويف نفس الوقت تنفيذ 
محلة أمنية يف املناطق اجلنوبية 
الشرقية اليت تعيش بها غالبية 
مقرات  واستهدفت  كردية. 
يف  النريان  وأضرمت  احلزب 
بعضها يف سلسلة من اهلجمات 

يف أحناء البالد.
من  وبرملانيون  دمرداش  وبدأ 
طوهلا  مسرية  الشعوب  حزب 
90 كيلومرتا صوب بلدة اجلزيرة 
أن  بعد  البالد  شرق  جنوب  يف 

قافلتهم.  األمن  قوات  أوقفت 
وقال مسؤولون يف احلزب إنهم 
قرب  سفح  عند  اعتصاما  بدأوا 
بعد  والعراق  مع سوريا  احلدود 
التقدم.  من  اجلنود  منعهم  أن 
حلظر  اجلزيرة  بلدة  وختضع 
جتول منذ األسبوع املاضي بعد 
حزب  مقاتلي  مع  اشتباكات 
هناك.  الكردستاني  العمال 
حزب  يف  سياسيون  ويقول 
لفت  يريدون  إنهم  الشعوب 
االنتباه ملا وصفوه بأنه ظروف 
تعيشها  صعبة  وصحية  أمنية 

البلدة.
عرب  مقابلة  دمرداش يف  وقال 
آي.إم. تلفزيون  بثها  اهلاتف 
حلكومة  نسمح  أن  ال جيب  سي 
اليوم يف  تفلت مما حيدث  أن 
صوت  بنقل  وتعهد  اجلزيرة. 

اجلزيرة إىل العامل.
الشعوب  حزب  رئيس  وقال 
إن  لألكراد  املؤيد  الدميقراطي 
تدهور الوضع األمين يف جنوب 
شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية 
اطالق  وقف  انهار  حيث  كردية 
واملسلحني  احلكومة  بني  النار 
الصعب  من  سيجعل  األكراد 
يف  املزمعة  االنتخابات  إجراء 

أول تشرين الثاني.
الرتكي  املالية  وزير  وقال 
االضطراب  ان  شيمشك  حممد 
على  خطر  أكرب  ميثل  السياسي 

االقتصاد وهو اعرتاف نادر من 
والتنمية  العدالة  حزب  جانب 
السياسي  الوضع  بأن  احلاكم 
أكرب  حنو  على  يعرقل  ان  ميكن 
تركيا.  يف  االقتصادي  النمو 
أسابيع  قبل  الصراع  واحتدم 
اليت  الربملانية  االنتخابات  من 
والتنمية  العدالة  حزب  يأمل 
اليت  األغلبية  خالهلا  يسرتد  أن 
الربملان  يف  بها  يتمتع  كان 
تفويضا  الردوغان  يتيح  مما 
بسلطات رئاسية أقوى. غري ان 
استطالعات الرأي تشري اىل ان 
حصول احلزب على أغلبية مطلقة 

أمر غري مرجح.
القوميني  من  حشود  وهامجت 
اسطنبول  يف  صحيفة  مكتب 
ومقر حزب الشعوب الدميقراطي 
املؤيد لالكراد يف أنقرة. وأذاع 
احلزب لقطات فيديو ألحد مكاتبه 

وهي حترتق.
مؤمتر  خالل  دمرداش  وقال 
بكر  ديار  مدينة  يف  صحايف 
ضوء  يف  تركيا  شرق  جبنوب 
الوضع األمين يف املنطقة أصبح 
مستحيال.  أمرا  انتخابات  إجراء 
االنتخابات  جتري  أن  نريد 
إجراء  ميكن  ال  إنه  نقول  وال 
انتخابات ولكننا نريد أن تتحسن 
األوضاع يف املنطقة حتى جتري 

االنتخابات.
ديار  يف  االدعاء  مكتب  وقال 

يف  بدأت  التحقيقات  إن  بكر 
على  دمرداش  تصرحيات 
للدولة  تسيء  أنها  أساس 
اجلرمية  على  وحترض  الرتكية 
دعاية  وإنها  للرئيس  وتسيء 
مت  أنه  وأضاف  لإلرهابيني. 
تقديم طلب لرفع احلصانة اليت 
عضو  ألنه  دمرداش  بها  يتمتع 
من  أكثر  ونفذت  الربملان.  يف 
جوية  ضربات  حربية  طائرة   40
على أهداف تابعة حلزب العمال 
يف  االسبوع  هذا  الكردستاني 
مشال العراق حيث توجد قواعد 
جنديا   16 مقتل  على  ردا  له 
يوم االحد املاضي قرب احلدود 
اهلجمات  أكثر  يف  العراقية 
دموية اليت ينفذها حزب العمال 
وقف  انهيار  منذ  الكردستاني 

اطالق النار.
أحدث  ان  أمين  مصدر  وقال 
نفذت  اجلوية  الضربات  هذه 
جبنوب  داجليجا  اقليم  يف 
شرق تركيا القريب من احلدود 
العراقية وااليرانية. وقتل أكثر 
االمن  قوات  من  فرد   100 من 
يف  الصراع  جتدد  منذ  الرتكية 
من  معلومات  اىل  استنادا  متوز 
ومصادر  حكوميني  مسؤولني 

أمنية.
 2000 حنو  ان  إردوغان  وقال 
العمال  حزب  من  متشدد 

الكردستاني قتلوا.

وسط احلديث عن استحالة إجراء إنتخابات بسبب اإلضطرابات 

األكراد ينظمون مسرية اىل بلدة تركية يف حتد ألردوغان
البابا يستقبل رئيس جملس الوزراء الكوييت:
نشدد على أهمية التعايش 

السلمي بني األديان
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عدد  زيادة  كانبريا  قررت 
الالجئني السورين اىل اسرتاليا 
بعد  وذلك  الجئ  ألف   12 بـ 
يوم  الوزراء  جمللس  اجتماع 

االربعاء.
املتحدة  االمم  منح  قررت  كما 
مبلغ 44 مليون دوالر لتتعامل 

مع ازمة الالجئني.
كما اعطى جملس الوزراء الضوء 
احلربية  للطائرات  االخضر 
للبدء بقصف مواقع  االسرتالية 

تنظيم داعش يف سوريا.
وقد طالب زعيم املعارضة بيل 
شورتن طرح هذه املسألة على 
يعارض  ال  انه  وقال  الربملان 
شرعيا  يكون  ان  شرط  ذلك 

وفعاال.
السيد  الوزراء  رئيس  وكان   
دعوات  واجه  قد  ابوت  طوني 
حكومته  داخل  من  متزايدة 
من  الالجئني  من  املزيد  لقبول 

سوريا.
عرضه  على  اصر  قد  ووكان 
بزيادة عدد الالجئني السوريني 
اسرتاليا  حصة  ضمن  من 
احلاالت  ذوي  الالجئني  من 
اإلنسانية على اال يتجاوز ذلك 
اسرتاليا  تقبله  الذي  العدد  
سنويا، ليعود ويرتاجع عن ذلك 
داخلية  ضغوطات  عند  نزوال 

وخارجية وداخل حكومته.

قررت مشاركة الطائرات احلربية يف قصف داعش فوق سوريا واعطت االمم 
املتحدة 44 مليون دوالر للتعامل مع ازمة الالجئني

اسرتاليا تزيد حصتها من الالجئني السوريني بـ 12 ألفا

للصحفيني  أبوت  السيد  وقال 
دائما  كنا  »لقد  كانبريا  يف 
على  مسؤولياته  يتحمل  بلدا 
اىل  ملمحا  العاملي«   الصعيد 
مزيد من التفاصيل من »النهج 
عنها  الكشف  سيتم  املتوازن« 

يف االيام القليلة املقبلة.
واضاف قائال »سنستجيب بقوة 
الطريقة  وبسخاء ألن هذه هي 

االسرتالية«.
اخلزانة  وزير  مساعد  وكان 
اشار  قد   Frydenberg جوش 
نهجا  تتبع  احلكومة  أن  إىل 
السابق  الوزراء  لرئيس  مماثال 
أزمة  أعقاب  يف  هاورد  جون 
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كوسوفو يف عام 1999.
وقال لشبكة سكاي نيوز »لقد 
ومأوى  إنسانية  استجابة  قدم 

للناس«.
التنفيذي  الرئيس  ودفع 
أسرتاليا  فيجن  وورلد  لشركة 
توم كوستيلو كما دفع رئيس 
مايك  ويلز  ساوث  نيو  والية 
بذل  إىل  احلكومة  أيضا  بريد 

املزيد من اجلهد.
الالجئني  جملس  جملس  وقال 
غالدينينغ  فيل  أسرتاليا  يف 
ان مساهمة اسرتاليا حتى اآلن 

»خمزية«.
ليس  إنه  العمال  حزب  ويقول 
ترتيب  إعادة  للحكومة  كافيا 
الالجئني  اعداد  قبول  أولويات 

القائمة حاليا.
حقيبة  باسم  املتحدث  وقال 
اهلجرة يف حزب العمل ريتشارد 
ان  Marles لراديو ABC »جيب 
يكون العدد اكثر من ذلك جيب 

أن يكون فوق كل ذلك« 
وكان السيد ابوت بوزير اهلجرة 
بيرت داتون قد بعث إىل جنيف 
املتحدة  األمم  مفوض  للقاء 
السامي لشؤون الالجئني حيث 
األوسط  الشرق  األزمة يف  ان 

تتجه حنو األسوأ.
الوزراء ان هناك  ورأى رئيس 
حاجة إىل استجابة إنسانية قوية 

ورد أمين يف الوقت نفسه.
لربنامج  ابوت  السيد  وقال 
االثنني  صباح  رايز«  »صن 
الذي تقدمه الشبكة التلفزيونية 
السابعة »من املهم جدا مع مرور 
الوقت ان نفعل ما يف وسعنا 
يف  النظام  من  نوع  الستعادة 
املظلم  العامل  من  اجلزء  هذا 

والصعب للغاية«.
وأملح الوزير أندرو روب اىل ان 
املزيد  لبذل  مستعدة  احلكومة 
عودة  بعد  خاصة  اجلهد،  من 

السيد داتون إىل أسرتاليا.
نيوز  سكاي  لشبكة  وقال 
القرارات  بعض  نتخذ  »سوف 

اليت تفخر بها البالد«.
الوطين  احلزب  نائب  وتوقع 
 Coulton كولتون  مارك 
اضافية  قرارات  اختاذ  أيضا 
من  املعلومات  من  مزيد  عقب 

املفوضية الدولية.
على   ان  كولتون  السيد  وقال 

اسرتاليا القيام بدورها.

سدني

Master License No: 409566317

البنك  يف  كبري  مسؤول  حّث 
املنظمني  االسرتالي  املركزي 
االزدهار،  جتاهل  عدم  على 
سوق  يف  الالحقة،  واملخاطر 

العقارات التجارية.
لوسي  الدكتورة  قالت  فقد 
االستقرار  قسم  رئيسة  ايليس 
املالي للبنك، ان سوق العقارات 
قروض  على  فقط  يقتصر  ال 
فعلى  لألسرة  العقاري  الرهن 
املخاطر  ومديري  القرار  صناع 
االهتمام  إيالء   )risk managers(

لقروض العقارات التجارية.
وقالت يف ندوة AGSM العقارية 
يوم الثالثاء »إذا كنا نبحث عن 
ما  االئتمان مع  طفرات يف منو 
سلف من ركود مؤمل، فعلينا أن 
تارخييا،  أنه،  اعتبارنا  نضع يف 
كانت هذه الطفرات واضحة يف 
بكثري  أكثر  التجارية  القروض 
قروض  يف  عليه  كانت  مما 

اإلسكان.«
من  أنه  إيليس  الدكتور  ورأت 
تركيز  هناك  كان  أنه  املفهوم 
بدال  االسكان،  سوق  على  أكرب 
من الرتكيز على سوق العقارات 

التجارية أالكثر تعقيدا وتنوعا.

العقارات  تشمل  أن  وميكن 
ewar املستودعات  )التجارية 
وغريها،  واملصانع    )houses

واحملالت  املكاتب  وليس جمرد 
التجارية.

»من  إيليس  الدكتور  وقالت 
السهل لّف ذراعيك حول سوق 
هناك   أن  حني  يف  اإلسكان، 
سوق  )يف  دقة  أكثر  قضايا 

العقارات التجارية(«.
واضافت تقول »نعتقد انه من 
مراقبة  على  االبقاء  حقا  املهم 
ثقل  وضع  عليك  وفهمه.  ذلك 
انها  منهما.  كل  على  مناسب 
ليست مسألة إما أو. عليك النظر 

اىل االثنني على حد سواء«.
لبنك  العام  املدير  قال   بدوره 
املخاطر  العام وحملل  ويستباك 
فيه  املالية  واالسرتاتيجيات 
أنه   Carmody كارمودي  شون 
التجارية  العقارات  أن  يف حني 
استثمار مهم، فان فيها خطورة 

أكرب.
واضاف »اننا ال نزال نرى، ان 
قدر  أكرب  البنوك  خسارة  جمال 
العقارات  هي  دائما  املال  من 

التجارية«.

البنك املركزي حيذر من خماطر 
سوق العقارات التجارية

Mr Hafez Kassem, Presie
dent of Muslims Austrae
lia – AFIC, welcomed the 
announcement by Prime 
Minister Tony Abbott that 
Australia will take 12,000 
refugees from Syria and 
Iraq in addition to the existe
ing humanitarian program. 
However, Mr Kassem said, 
the Muslim community of 
Australia is extremely cone

cerned about discriminatoe
ry policy of prioritizing refe
ugees on the basis of their 
faith. European countries 
like Germany, Sweden and 
United Kingdom are take
ing significant numbers of 
refugees but none of these 
countries are screening 
refugees on the basis of 
faith or ethnicity. This Syre
ian conflict has impacted 

people from all faiths and 
none of the religious groups 
are safe from grave danger 
and their lives have been 
shattered. Sunni Muslims, 
despite making up 80% of 
Syrian population have 
been the victims of brutal 
regimes in the country cone
trolled by minority groups 
for decades. Mr Kassem 
emphasised that he did 
not want discrimination 
against any group. He said 
the Prime Minister should 
take the high moral ground 
and stop bigots in his party 
from dividing the Austrae
lian community. He added 
that it would be a sad day 
for this country to embark 
on a policy that could dee
stroy the social fabric of 
our multicultural and hare
monious society. As Pere
sian poet Rumi said “Not a 
Christian or Jew or Muslim, 
not Hindu, Buddhist, Sufi 
or Zen, Not any religion … 
first, last, outer, inner, only 
that breath breathing hue
man being”.

SYRIAN REFUGEE INTAKE
 HUMANITARIAN GROUNDS NOT RELIGIOUS

Mr Hafez Kassem, President of  AFIC
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جولي  اخلارجية  وزيرة  أعلنت 
قرار  اختاذ  سيتم  انه  بيشوب 
الذين  الالجئني  عدد  بشأن 
األزمة  جراء  أسرتاليا  ستقبلهم 
القليلة  األيام  يف  السورية 

املقبلة.
أن  اخلارجية  وزير  قالت  فقد 
خياراتها،  تدرس  احلكومة 
على  املوافقة  ذلك  يف  مبا 
الزيادة الطارئة لكمية الالجئني 
الذي  النحو  على  السوريني 

اقرتحه حزب العمال.
بيشوب  السيدة  كانت  وفيما 
زعيمة  كانت  بتعليقاتها،  تدلي 
السابق   واحدة«  »امة  حزب 
لربنامج  تعلن  هانسون  بولني 
الذي  الصباحي  رايز«  »صن 
التلفزيونية  القناة  تقدمه 
السابعة، حمذرة طوني ابوت من 
إذا  عنيفا  رد فعل  أنه سيواجه 

زادت احلكومة اعداد الالجئني.
»على  هانسون  السيدة  وقالت 
فاننا  الفرد  نصيب  أساس 
مما  اكثر  الالجئني  من  نأخذ 
يأخذ أي بلد آخر يف مجيع أحناء 

العامل،«.
نرى  »عندما  تقول  واضافت 
الصور ... تفطر قلوبنا املا على 
هؤالء الناس، ولكن دعونا نعود 
ونتساءل من أين يأتي املال؟«

أن  هانسون  زعيم  وادعت 
املدارس  يف  الالجئني  تالميذ 
يسيئون  الثانوية  روكهامبتون 
بالقتل،  ويهددوهم  ملعلميهم 
يأخذون  والديهم  أن  حني  يف 
السكان  امام  من  العمل  فرص 

احملليني.
أن  تريد  كنت  »اذا  واضافت 
هذا  يف  ووئام  سالم  يكون 
يف  تستمر  ان  ميكنك  ال  البلد 
واإلسالم،  املسلمني  زيادة 
يف أسرتاليا ... ستكون هناك 
يف  تنتظرنا  كبرية  مشاكل 

املستقبل«.
ان  هانسون  السيدة  ورأت 
االسرتاليني  ماليني  »هناك 
إزاء  بالقلق  يشعرون  الذين 
هذا.. اذن، اذهب وحتدث إىل 
الشعب األسرتالي ألن هذا هو 

بالضبط ما قمت واقوم به«.
وحذرت هانسون »طوني ابوت، 
من انه سيالقي رد فعل عنيفا 
كان  اذا  املقبلة  االنتخابات  يف 
سيأخذ الكثري من هؤالء الناس، 
لذلك  يستعد  ان  فعليه  لذلك 

أفضل االستعداد.«
السيدة  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
»توداي«  لربنامج  بيشوب 

بيشوب تعلن ان اسرتاليا ستتأخذ قرار زيادة 
حصتها من الالجئني السوريني خالل ايام

القناة  تقدمه  الذي  الصباحي 
»هناك  التاسعة  التلفزيونية 
عدد من القضايا اليت حتتاج إىل 
اشخاصا  توّطن  عندما  حتديد. 
من  التأكد  عليك  دائم  بشكل 
مثل  جاهزة،  مرافق  لديك  ان 
والصحة..  والتعليم  السكن 
نعمل  اليت  املسائل  هي  وهذه 

عليها«.
هذه  »بسبب  تقول  وتابعت 
األزمة، فاننا نعيد النظر باالعداد 
)كمية الالجئني( وسنفعل ما يف 
وسعنا. وسيعلن رئيس الوزراء 
عن ذلك فور عودة بيرت داتون 

وما يف جعبته من تفاصيل«.
وكشفت السيدة بيشوب عن أن 
األيام  خالل  عنه  سُيعلن  القرار 

املقبلة.
ان  اخلارجية  وزيرة  وأعلنت 
يف  تبحث  الغالب  يف  اسرتاليا 
تريد  اليت  األقليات  تلك  حمنة 

الفرار من سوريا بشكل دائم.
من  عددا  هناك  ان  ورأت 
سوريا  من  الفارين  األشخاص 
إىل  العودة  ويريدون  حاليا 

منازهلم فور انتهاء النزاع.
واوضحت السيدة بيشوب »اننا 
واألطفال  النساء  على  نركز 
واألسر من األقليات املضطهدة 
خميمات  يف  حاليا  هم  الذين 
على احلدود بني سوريا ولبنان 

واألردن والعراق«.
املفجع  من  »شخصيا،  وقالت 
من  يفرون  هؤالء  حمنة  رؤية 

وطنهم«.
واضافت تقول ان القرار بشأن 
اىل  ستنضم  أسرتاليا  اذا   ما 
سوريا  على  جوية  غارات  شن 

سيتخذ هذا االسبوع.
»انها  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
من  معقدة  جمموعة  عن  عبارة 
بدورنا  سنقوم  ولكن  الظروف 

لضمان انتهاء النزاع«.
أال  »جيب  انه  على  وشددت 
فقط  عسكري  حل  هناك  يكون 

بل سياسي ايضا.«
وافق  قد  الوزراء  رئيس  وكان 
من  املزيد  قبول  على  فقط 
ضمن  من  السوريني  الالجئني 
حصة اسرتاليا املعمول بها حاليا 

من الالجئني.
وعلى كل حال فان  وزير اهلجرة 
بيرت داتون قد غادر اىل جنيف 
املفوضية  مع  اجتماعات  لعقد 

العليا لالجئني.
قد  أنه  إىل  احلكومة  وأشارت 
بعد  موقفها  حتول  هناك  يكون 

تلك احملادثات.

السيدة هانسون الوزراء  رئيس  يستخدم  سوف 
الربملاني  التصويت  ابوت  طوني 
رفع  على  العمال  حزب  الجبار 
يده عن اتفاق للتجارة احلرة مع 

الصني.
للحكومة،  نادرة  خطوة  ففي 
سيطلب السيد ابوت من جملس 
النواب يوم الثالثاء تأييد اقرتاح 
احلالي  شكله  يف  االتفاق  دعم 

الذي جرى التفاوض حوله.
بيل  املعارضة  زعيم  ورفض 
شورتن هذه اخلطوة، مشريا اىل 
ان على احلكومة وضع تشريعات 
 ABC لراديو  وقال  متكينية،  
الربملان  يف  عضوا  اصبح  »مل 
الكون جمرد خامت مطاطي لطوني 

ابوت«.
وكان عضو املقاعد االمامية يف 
ألبانيز  أنطوني  العمال  حزب  

ابوت يعلن عن طرح اتفاق التجارة 
احلرة مع الصني امام الربملان

ابوت  السيد  اتهم  حيث  الذعا 
بنسيان كيف حيكم.

للصحافيني  البانيز  السيد  وقال 
نتائج  تستبق  اخلطوة  هذه  »ان 
التحقيق يف الصفقة الذي تقوم 
به اللجنة الربملانية للمعاهدات«.

ويدعو اقرتاح السيد ابوت الربملان 
االقتصادية  اإلمكانات  لتسجيل 
التجارة احلرة يف  اهلائلة التفاق 
واالستثمار  والنمو  الوظائف  خلق 

االسرتالية.
كما يدعو الربملان للموافقة على 

االتفاق هذا العام.
وقد أصر زعيم املعارضة السيد 
بيل شورتن على ان حزب العمال 
احلرة  التجارة  اتفاق  على  يدعم 
التمكينية  التشريعات  يريد  لكنه 
فرص  حلماية  ضمانات  لتشمل 

العمل األسرتالية.

رئيس الوزراء طوني ابوت

الدورة   كانرتبري  بلدية  نظمت 
الثالثة لندوة حوار اتباع االديان 
بعنوان »دور االديان يف تعزيز 
 « اجملتمع  يف  املرأة   مكانة 
االديان  قادة  فيها  شارك 
املسيحية واالسالمية  يف منطقة 
ممثلي  من  وحشد  كانرتبري 

اجلمعيات واجلمهور احمللي .
جملس  عضو  الندوة  افتتح 
ورئيس جملس  كانرتبري  بلدية 
خضر  فيها  احلضارية  التعددية 
كلمته   الذي  شدد يف  صاحل  
جمتمع  لبناء  احلوار  أهمية  على 
والتنوع  الوئام  يسوده  بناء  
واالنسجام  بني خمتلف الثقافات، 
معربا عن اعتزاز اجملتمع احمللي 
اكثر  يضم  الذي  كانرتبري  يف 
من 140 ثقافة وحضارة  متنوعة 
التناغم  من  اطار  يف  يعيشون 

واالنسجام قل مثيله، واكد على 
بتنظيم  كانرتبري  بلدية  اعتزاز 
دور  على  الضوء  والقاء  الندوة 
االديان وقيمها يف تعزيز مكانة 
ان  موضحا  اجملتمع  يف  املراة 
األديان السماوية مجيعها كرمت 

املرأة.  
من  عدد  الندوة  يف  وتكلم 
االئمة ورؤساء الكنائس اضافة 
املرأة  مجعية   عن  ممثلني  اىل 
عن  حتدثوا  الذين  املسلمة  
قدرات  تعزيز  يف  االديان  دور 
املراة، االديان السماوية ودعوا 
األسر  مبادئ  تكريس  اىل  
اخلالية من العنف االسري وضد 
واشاروا  خاص،  بشكل  املرأة 
اىل املسؤوليات الكبرية امللقاة 
على عاتق  املرأة يف بناء الغائلة 

واجملتمع.

ندوة كانرتبري حلوار االديان 
خضر صاحل : األديان السماوية كرمت املرأة

السيد خضر صالح يلقي كلمته

خضر صالح وبعض الحضور

برئاسة  برملانية  جلنة  اعربت 
املخضرم  االحراري  النائب 
على  قلقها  عن  رادوك  فيليب 
الطبقتني  من  االنسان  حقوق 
الفقرية واملتوسطة جراء مشروع 
مبالغ  باستبدال  حكومي يقضي 
الرفاهية )السنرتلينك( النقدية 

ببطاقة ائتمانية.
هذه  جتربة  احلكومة  وتريد 
خالهلا  من  جيعل  مما  البطاقة، 
املدفوعات  من  املئة  يف   80
يف  النقدية،  غري  للشخص 
يكثر  معينة  حملية  جمتمعات 
وامليسر  اخلمر  تناول  فيها 

بشكل كبري.
القيود  هذه  ان  اللجنة  وتقول 
يف  احلقوق  من  حتّد  أن  ميكن 
احلياة اخلاصة واملساواة وعدم 

التمييز.
وقال التقرير، الذي صدر  يوم 

االجراءات،  هذه  ان  الثالثاء، 
سترتك فيما لو طبقت، اولئك 
إعانات  من  يستفيدون  الذين 
نقدا  دوالرا   50 بنحو  البطالة 
يف  األسواق،  يف  الستخدامها 
أو شؤون  العام  النقل  وسائل 
ُيدفع  املبلغ  )باقي  األسرة 

ببطاقة ائتمان(.
وقالت اللجنة »ان هلذا التقييد 
حول  فيه  شك  ال  مما  آثارا 
امكانية وقدرة الفرد يف احلفاظ 
على حياته اخلاصة وميثل متّدد 
احلياة  يف  احلكومي  التنظيم 
لألشخاص  والعائلية  اخلاصة 
املتضررين من هذه التجارب«.

ويسعى وزير اخلدمات االجتماعية 
سكوت موريسون  حلصول عن 
ما  لتحديد  املعلومات  من  مزيد 
إذا كان هناك ما يربر اختاذ مثل 

هذه التدابري.

خماوف جراء حلول بطاقة التسليف مكان 
النقود يف مدفوعات الرفاهية )السنرتلينك(

رئيس اللجنة النائب فيليب رادوك
قدم رئيس تغري املناخ بريني 
منصبه  من  استقالته  فريزر 
حلكومة ابوت، دون ان يعطي 

اي شرح او تفسري لذلك.
وتأتي هذه االستقالة بعد أقل 
السيد  اصدار  على  شهر  من 
فريزر توبيخا قويا حلكومة ابوت 
احلكومية  املربرات  خلفية  على 
غازات  انبعاثات  ألهدافه 
عام  بعد  ما  احلراري  االحتباس 

.2020
وقال بيان صدر عن جلنة تغري 
املناخ يف وقت متأخر من يوم 
الثالثاء ان السيد فريزر، وهو 
املركزي  للبنك  سابق  حاكم 
وحيظى  اخلزانة  دائرة  ورئيس 
استقال من  باحرتام كبري، قد 
واليته  ان  مع  اللجنة  رئاسة 
وذلك   2017 عام  تنتهي 
هلذه  تفسري  اي  تقديم  دون 

اخلطوة.

السيد  عالقة  ان  املعلوم  ومن 
غريغ  البيئة  وزير  مع  فريزر 

هانت ليست على ما يرام.
إعالم  وسائل  إىل  ومتحدثا 
مل  األربعاء،  يوم  فريفاكس، 
ما  على  فريزر  السيد  يعلق 
احلكومة  القضايا مع  إذا كانت 
ساهمت يف قراره باالستقالة، 
أجعل  أن  أريد  ال  »أنا  قائال: 

األمور اكثر سوءا«.
بعض  هناك  »كانت  وقال 
املشاكل ولكن ... لقد ذهبُت 
القصة  نهاية  هي  وهذه  ُاآلن 

بالنسبة لي«.
وهذا  استقلت  »لقد  واضاف 
كل شيء ... لقد حان الوقت 

للمضي قدما.«
من  مرتاح  انه  فريزر  وقال 
ستواصل  اللجنة  أن  حقيقة 
عملها، يف ظل فريق إدارة »من 

الدرجة األوىل«.

فرايزر يستقيل من رئاسة جلنة تغري املناخ
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

الوطين  التيار  عاد 
اجلمعة  يوم  احلر 
اجلاري   4 يف 
اليت  الساحة  اىل 
حيب. نادى النائب 
طالبًا  عون  ميشال 
من مجهوره مالقاته 
يف ساحة الشهداء 
بقانون  للمطالبة 
نيابية  انتخابات 
وانتخاب  جديد 
اجلمهورية  رئيس 
الشعب،  من 
آالف  النداء  فلّبى 
التعبئة  العونيني. 
على  انسحبت 
كافة،  املناطق 
أكرب  كان  والعدد 

التيار يعود اىل الساحة: »لغري اخلالق ال نركع«

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

الذي مل تنجح حماوالت إقناعه باملشاركة.
الشعارات اليت أطلقها عون حتضريًا هلذا اليوم، 
واليت حتولت اىل »هاشتاغات افرتاضية«، حضرت 
بتنّضف«،  وحدا  »االنتخابات  لوحات.  على شكل 
كان الشعار األبرز. ُيعلق أحد املشاركني: »كيف 
يرفعون هذا العنوان وهم الذين استعاضوا عن 
االنتخابات؟ هل هذا يعين أن التيار غري نظيف؟«. 
رجل يشتكي من قنينة املاء »اليت اشرتيتها بـ8 
الرتبية  وزير  عن  عيناها  تبحث  وأخرى  آالف« 
الياس بو صعب: »أريد خدمة منه انشاهلل أمتكن 

من االقرتاب منه«.
هذه املرة مل ُيسّجل أي إشكال مع القوى األمنية، 
ومل ُيصب أّي من النواب أو املسؤولني العونيني 

بـ«ضربة كف«.
وأمن  جيش  بني  القوى،  هذه  أعداد  إن  حتى 
التظاهرات  إىل  نسبة  هزيلة  كانت  داخلي، 
السابقة. شباب »األوميغا« شاركوا يف التنظيم، 
احلضور.  وبني  األساسية  املنصة  على  فتوزعوا 
لبسوا السراويل املرّقطة كما علم اجليش اللبناني، 
ومحلوا »اجلهاز« للتواصل يف ما بينهم. إال أن 
فقد  مستوياته«.  أعلى  »يف  يكن  مل  التنظيم 
االمر،  هذا  من  الصحافيون  املصورون  اشتكى 
واقتصرت  للتصوير،  االقرتاب  من  منعوا  حيث 
املنصة الرمسية على إعالمّيي الوسائل الربتقالية 
قبل أن يتدخل الناشط الكسرواني توفيق سلوم 

وحيّل املوضوع.
رفول مل يتزحزح عن املنصة. وضع املعتصمني 
»منع  أجل  من  حيكت  اليت  »املؤامرة«  بصورة 
ولعب  املنت.  من  خاصة  احلضور«،  من  الناس 
يوافيهم  بقي  حني  املروري  التحكم  غرفة  دور 
حبركة السري »والعجقة على الطرقات«. وعد بأن 
يبدأ االحتفال الساعة السادسة والربع، لكنه تأخر 
مكربات  حني خيفت صوت  مساًء.  السابعة  حتى 

الصوت يعلو شعار »اهلل لبنان عون وبس«.
إنشاد  خالل  فممنوع  عبس  زياد  مع  التكلم  أما 
النشيد الوطين: »عيب« يقول ُمسكتًا من حوله. 
بدأت  »الشهداء«،  روح  عن  دقيقة صمت  وبعد 

الكلمات اليت قطعتها أصوات األذان. 
معني  عون.  »مبايعة«  على  الفنانون  تناوب  ثم 
شريف، الذي طالب بإسقاط النظام قبل أسبوع، 
»لبيك  البارحة  صارخًا  الدولة،  كنف  اىل  عاد 
نصراهلل، لبيك يا عون«، يف حني أن زين العمر 
تال »فعل التوبة« عن الزمن الذي ترك فيه عون 
على  واهلجوم  قهوجي.  جان  اجليش  قائد  وأّيد 

»طلعت رحيتكم« تواله مسري صفري.
أمام  املوجودين  إبعاد  أجل  من  املنّظمني  ضغط 
بأن  أوحى  اعتالئها،  من  كان  أّي  ومنع  املنصة 
عون سيحضر شخصيًا، قبل أن يتبنّي أن الرئيس 

اجلديد هو الذي سيخطب بـ«شعب عون«. 
رفع  االعالم.  واخنفضت  األصوات  سكتت  فجأة 
»اجلماهري«، فالقاه تصفيق  ليحّيي  يديه  باسيل 
خجول. لكن مزاج احلاضرين تبّدل حني »دق« وزير 
اخلارجية على العصب، يف كلمته اليت كانت أشبه 
بـ«خطاب الَقَسم« لرئيس حزب وعد العونيني بأن 

يكون موعد اللقاء املقبل يف قصر بعبدا

»االنتخابات وحدا بتنضـّف«، كان الشعار األبرز )هيثم املوسوي(

ليا القزي

لعب العمداء 
والضباط 

السابقون يف 
الجيش دورًا 
أساسيًا يف 

الحشد

هذا  خيتصرون  املنّظمون  آب.   13 تظاهرة  من 
اليوم بـ«يوم الوفاء«.

املناطق  من  وصلت  الربتقالية  السيارات  مئات 
لنداء  تلبية  بريوت  وسط  اىل  كافة  اللبنانية 
طانيوس  الناشط  عون.  ميشال  العماد  قائدها 
حبيقة، ابن بسكنتا، يصل على منت دراجة نارية. 
الوطين  التيار  علم  متأّبطًا  بيده،  الشباب  حيّيي 
منصور  االنتخابية  املاكينة  مسؤول  أما  احلّر. 
فاضل فحماسته تسبقه: »أختصر هذا اليوم بكلمة 

الوفاء«.
مشت  الربتقالية  األعالم  آالف  وأمامهما  خلفهما 
ارتدوا  الشبان  بعض  الشهداء.  ساحة  باجتاه 
»لغري  عبارة  عليها  وطبعوا  السود«  »القمصان 
أعلنه وزير  العكس مما  اخلالق ما منركع«، على 
اخلارجية جربان باسيل يف حفل »تنصيبه« رئيسًا 
أنا  )عون(،  أمامك  »أركع  قال:  حيث  للتيار، 

ورفيقي ورفاقي، لرتفع رأسك بنا دومًا«.
أغاني زمن »املنفى« و«عودة« عام 2005 أهلبت 
محاسة اجلمهور الربتقالي. خصور الفتيات متايلت 

التيار  »نزل  أنغام  على 
و«عونك  االرض«  على 
فلم  اهلل«،  من  جايي 
يكن أمام النائبني عباس 
نقوال  ونبيل  هاشم 
»حنّيي  جماراتهّن.  سوى 
كسروان واملنت والكورة 
وجزين…«،  اخلضراء 

يصرخ املنسق العام بيار رفول من على املنرب، 
فرتتفع »اهليصة«. هيئات األقضية تبارزت يف 
أّن  صحيح  »احلشد«.  من  نسبة  أعلى  تسجيل 
كل »االقضية عملت وحشدت، لكن يبقى املنت 

االقرب واالقوى واجلاهز دائمًا«، يقول فاضل.
الـ«فريجني«  مبنى  بني  حّددت  التجمع  منطقة 
بيت  باجتاه  صعودًا  »النهار«  جريدة  ومبنى 

الكتائب املركزي. 
محلة  »تعامل«  طريقة  من  »التيار«  استفاد 
موقف  ونبش  »التيار«  مع  رحيتكم«  »طلعت 
لشّد  االديان  السليب جتاه  ذبيان  أسعد  الناشط 
عصب الناس. فعديدون هم الذين الموا الفنان 
ميشال ألفرتيادس ملشاركته يف تظاهرات تلك 
اجملموعات »املطلبية«. فاضل ال ُينكر أن التيار 
»يف كل مرة يتحّدونه فيها يشتد العصب حوله 

أكثر.
حتّدونا أكثر من الالزم، حنن جمتمع مدني قبل أن 
لعب  العامل،  هذا  اىل  إضافة  حزبيني«.  نكون 
دورًا  اجليش  يف  السابقون  والضباط  العمداء 

أساسيًا يف احلشد.
حتلقت  اليت  والناس  حاضرة،  كانت  وجوههم 
حوهلم تبغي التقاط صورة اىل جانبهم أكدت ذلك. 
حتى »املطرودون« من التيار، أمثال باتريك رزق 
اهلل ولينا عقيقي، لّبوا نداء »اجلنرال«، باستثناء 
املمثل »الغاضب واملغضوب عليه« هشام حداد 

ميشال  العماد  جنح 
»اختبار  يف  عون 
يف  الشباب  جتديد 
وأثبت  الشارع«، 
سياسية  ظاهرة  أنه 
على  قادرة  ـ شعبية 
برغم  خالياها،  جتديد 
ربع  من  أكثر  مرور 
والدتها،  على  قرن 
قدرته  من  مستفيدا 
عصب  شد  على 
عاطفيا  شارعه 
جهة،  من  وسياسيا 
»أسباب  وجود  ومن 
لبنانيا  موجبة«، 

قراءة يف تظاهرة »التيار«.. وأين تلتقي وأين ختتلف مع »احلراك«؟

رج احلوار: أنا املسيحي األول! عون يحُ

جدول  على  اجلنسية  واستعادة  االنتخابي  القانون 
أعمال جملس النواب، وسيقبل بإعادة تفعيل عمل 
املتعلقة  للمبادرة  االعتبار  أعيد  اذا  الوزراء  جملس 
بتعديل قانون الدفاع الوطين لتشريع التمديد لقائد 
اجليش ولضباط آخرين بينهم العميد شامل روكز.

هذا البعد السياسي، ال حيجب بعدًا تنظيميًا داخليًا، 
فإذا كان العماد عون قد جنح يف حياكة ومن ثم 
إلباس ثوب رئاسة »التيار« اىل الوزير جربان باسيل، 
خمتلفة،  بأشكال  تبديده  مت  اعرتاضي  مناخ  وسط 
»اجلنرال«  ميثلها  اليت  الشعبية  املشروعية  فإن 
احلزبي واملسيحي، مت جتيريها يوم  الشارعني  يف 
بات  الذي  لباسيل  مباشرة،  اهلواء  على  احلشد، 
هذا  باستثمار  أيلول،  من  العشرين  قبل  مطالبا، 
نفسها،  الربتقالية  املؤسسة  داخل  الكبري  الرصيد 
على  بقدرته  تشي  وسلوكيات  إشارات  إعطاء  عرب 
استيعاب اجلميع وأخذهم حنو املؤسسة اليت يطمح 
أو  سلوك  أي  فإن  وإال  الستمرارها..  »اجلنرال« 
ممارسة من نوع آخر، ستؤدي اىل تبديد هذا الرصيد 
قبله، يف  من  كثريون  فعل  كما  قياسية،  بسرعة 

مؤسسات حزبية لبنانية كثرية!

الحراك املدني والتظاهرة الربتقالية
ماذا عن تقييم احلراك املدني للتظاهرة العونية؟

الربتقالي  أيلول  من  الرابع  مشهد  مقارنة  ميكن  ال 
يف ساحة الشهداء بالتحركات الشعبية )وخصوصا 
األسابيع  يف  بريوت  يف  سبقته  اليت  الشبابية( 
الداعية للتظاهرة  البداية من اجلهة  األخرية، ولعل 
كما  طائفي،  سياسي  زعيم  وحمورها  العونية، 
الغد  وقداس  النبطية  يف  املاضي  األحد  مهرجان 
الزعيم،  فكرة  نقيض  »احلراك«  فيما  معراب،  يف 
االعتبار  إعادة  اىل  بدعوته  بل جياهر  زعيم، ال  أي 
للمواطنية وليس لالنقياد وراء ست زعامات تتحكم 

مبفاصل البلد منذ عشر سنوات حتى اآلن.
أما النقطة الثانية، فتتمحور حول اجلمهور احملتشد 
الطوائف  أبناء  من  ومعظمه  الشهداء،  ساحة  يف 
املسيحية )اهلوية الطائفية أوال(، بينما متكن احلراك 
املدني من استقطاب مجهور لبناني غري طائفي وغري 
مناطقي، ومن شرائح اجتماعية متعددة، وخصوصا 
ما تبقى من فئة وسطى مهددة باالندثار ومن بيئة 

اجتماعية فقرية تتسع يوما بعد يوم.
وإذا كانت ساحة احلراك املدني قد غّطاها علم وحيد 
هو علم لبنان، فإن ساحة الشهداء، كانت يف الرابع 
من اجلاري ساحة حزبية بامتياز، ناهيك عن شعارات 
وأناشيد وخطابات غلب عليها أيضا الطابع الفئوي، 
فيما تداخلت املطالب بني هذه الساحة وتلك، وهي 
إشكالية ستربز أكثر يف التاسع من أيلول املقبل، 
عندما جيد »اجلنرال« نفسه شريكا على طاولة احلوار 
اليت ستكون حماصرة من اخلارج حبشد يراد له أن 
يكون شبيهًا حبشد التاسع والعشرين من آب، وحتت 
الشعارات نفسها، عندها يصبح السؤال: أي موقع 

سيختار العماد عون من بني هذين املوقعني؟
ولعل النقطة املشرتكة اليت ميكن التأسيس عليها 
هي قدرة احلراكني العوني واملدني على رسم مسار 
قد  أنه  خصوصا  النيابية،  االنتخابات  حنو  مشرتك 
برز حتول واضح يف شعارات »التيار الوطين احلر« 
بينما  اذ  السابقة،  العونية  التظاهرات  مع  مقارنة 
كان يتم الرتكيز سابقا على »حقوق املسيحيني«، 
كان املطلب السياسي األساس يف التحرك االخري 
هو وضع قانون انتخابي على أساس النسبية، وهو 
أحد أبرز مطالب احلراك املدني وخصوصا اجملموعات 
اليسارية فيه، وسيتبلور أكثر من خالل توجيه دعوة 
آخر  سياسي  تيار  وكل  احلر«  الوطين  »التيار  اىل 
يعطي األولوية لالنتخابات النيابية، إىل النزول إىل 
الشارع يف تظاهرة التاسع من أيلول اليت دعا اليها 

احلراك املدني.

حشد من مناصري »التيار الوطني الحر« يف ساحة الشهداء )مصطفى جمال الدين(

جهة  من  جتاهلها  أحد  مبقدور  يعد  مل  ومسيحيا، 
ثانية.

يف  احلر«  الوطين  »التيار  لـ  احلاشد  التجمع  ومع 
ساحة الشهداء، يوم اجلمعة يف 4 اجلاري، يفرتض 
أن تكون رسائل »اجلنرال« السياسية قد وصلت 
إىل »أصحاب العالقة«، غري أن هذا املشهد السلمي 
عما  مبعزل  تقييمه  ميكن  ال  احلضاري  الدميوقراطي 
أسبوع  من  أقل  قبل  تّوج  مدني  حراك  من  سبقه 
الساحة  يف  آب  من  والعشرين  التاسع  بتظاهرة 
نفسها، ومن حراك برتقالي طيلة األسابيع املاضية 
بعنوان »احلقوق املسيحية«، مثلما ال ميكن عزله عن 

حمطة التاسع من ايلول اجلاري.
لقد اعتقد كثريون أن ميشال عون لن جيمع أكثر 
املنفى  من  عائدا  »بطال«  استقباله  يف  جتمع  مما 
وأكثر  الشهداء،  ساحة  يف   2005 العام  ربيع  يف 
مما استقطب من أصوات الناخبني املسيحيني بعد 
أسابيع قليلة، برغم التهويل الذي تعرض له مجهوره 
وبرغم حماوالت حصاره بـ »احللف الرباعي« وقبلها 
مبنع عودته اىل لبنان.. لكنه أثبت أنه »تسونامي« 
السياسي  املسرح  يف  مفاجآت  إحداث  على  قادر 

اللبناني.
اخنراط  وجتربة  الثمانيين  »اجلنرال«  عمر  وبرغم 
حكومة  السلطة،  مؤسسات  يف  الربتقالي«  »تياره 
وجملسا نيابيا، منذ عشر سنوات حتى اآلن، وبرغم 
متوضعه السياسي حليفا لـ »حزب اهلل« ومعه للنظام 
السوري، وبرغم التصدعات يف بيته الداخلي، وبرغم 
»الفيتوات« اليت يتعرض هلا يف الرئاسة واحلكومة 
زمخهم  استعادة  يف  العونيون  جنح  واملؤسسات، 
الشعيب، مستفيدين من الزخم الذي ميثله ميشال 

عون يف وجدان فئة وازنة من املسيحيني.
لدى  األكرب  اهلاجس  متثل  احلشد  مسألة  كانت 
أسبوع.  أكثر من  »التيار« على مدى  و  »اجلنرال« 
املنتسبني  أرشيفها:  كل  احلزبية  املاكينة  نبشت 
احلاليني  والنواب  الوزراء  والسابقني،  احلاليني 
واملنسقني  واملخاتري  البلديات  والسابقني، 
مواقع  املختلفة،  والقطاعات  املناطق  يف 
التواصل  املباشر،  االتصال  االجتماعي،  التواصل 

االلكرتوني..
يكن  ومل  فعله،  »االستنفار«  فعل  احملصلة،  يف 
مبقدور »اجلنرال« أن خيفي تأثره ال عرب الشاشة، 
وال أمام أقرب املقربني اليه، برغم مرضه واختفاء 
رصيد  جيبه  ويف  البال  مطمئن  نام  وهو  صوته، 
متجدد من الشعبية، مبعزل عن وجهة استخدامها يف 

املرحلة املقبلة.
احلوار  جلسة  اىل  سيدخل  عون  ميشال  أن  األكيد 
يف التاسع من أيلول وهو خياطب احللفاء واخلصوم 
على حد سواء: من منكم راهن على تسوية خارجية 
قريبة ستمر بالضرورة على جثة ميشال عون عليه 
أن يعيد حساباته، ومن منكم اعتقد أن التظاهرات 
االحتجاجية على انعقاد جملس الوزراء هي املعيار، 
الرابع من  أن تظاهرة  أن يضع يف احلسبان  عليه 
دفعات  تليها  أن  وميكن  أوىل،  دفعة  هي  أيلول 

أخرى.. وصوال اىل قصر بعبدا نفسه.
بهذا املعنى، يريد »املسيحي األول« إحراج احلوار 
الشعبية  كانت  اذا  الشارع  يف  قوته  باستعراض 
مناقشة  املتحاورون  أراد  اذا  أما  املعيار،  هي 
»جاهز لكل االحتماالت.  جدول األعمال، فإن عون 
ذلك،  فليكن  أوال،  بالرئاسة  ينادي  منكم  البعض 
لكن باالنتخاب املباشر.. وإال فلنذهب حنو قانون 
أمام  أتعهد  وأنا  النسبية(  )ركيزته  جديد  انتخابي 
مجيع أعضاء طاولة احلوار بتوفري النصاب يف أول 
جلسة نيابية للمجلس اجلديد مبعزل عن أحجام الكتل 

النيابية«.
بالتأكيد ميلك عون »أجندة« سياسية للحوار، وهو 
لن يكون حمرجًا بقبول تشريع الضرورة اذا ُوضع 
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هريودوت،  خيصص  »التواريخ«  كتاب  يف 
ليبيا يطلقون  يتناول  التاريخ، جزءًا  أبو  املسّمى 
عليه »الكتاب الرابع«، يورد فيه قصة ذات طابع 
العاتية  اجلنوبية  الرياح  أن  تقول  فانتازي  رمزي 
مجيع  جّففت  الليبية،  الصحراء  عمق  من  اآلتية 
اآلبار، فتشاور أهل البالد، ثم زحفوا كتلة واحدة، 
يشّنون احلرب على الرياح اجلنوبية، يف منابتها، 
دفنتهم  أن  النتيجة  وكانت  الصحراء،  أغوار  يف 

تلك الرياح حتت رماهلا.

الليبيني  الصراع مع الصحراء ورياحها طبع حياة 
منذ فجر التاريخ، وكان هذا الصراع عاماًل حامسًا 
وانعكس  وتراثهم  وتارخيهم  حياتهم  صوغ  يف 
أن  غريبًا  يكن  ومل  شخصيتهم،  خصائص  على 
يطلق الطاغية القذايف الذي حكم ليبيا أربعة عقود 
ونيفًا، على نفسه »رسول الصحراء«، وأن يضع 
شعارًا حلكمه يقول »اخليمة تنتصر على القصر«، 
وهو شعار يعرب عن انتصار القيم البدوية البدائية 
على قيم املدنية واحلضارة والعمران اليت متيزت 
تقود  كانت  واليت  اللييب،  الساحل  مدن  بها 
املستنرية،  الطالئع  بتقديم  وتستأثر  اجملتمع، 
صاحبة املساهمات العلمية واألدبية اليت عرفتها 
ليبيا عرب التاريخ، وتوّلت يف املراحل األخرية إجناز 
دولة االستقالل، وهي الدولة اليت استطاعت خالل 
أقل من عقدين من السنني سبقت انقالب أيلول 
)سبتمرب( 1996، أن حتيل صندوق الرمال املسّمى 
ليبيا إىل بلد ناهض له دستور ومؤسسات أمنية 
وعسكرية وجهاز إداري وبنية حتتية. ومع امليالد 
املتعسر لالستقالل، ويف ظروف شديدة الصعوبة 
عند استقالهلا يف 24  ليبيا  اعتبار  والتعقيد، مت 
يف  دولة  أفقر   1951 )ديسمرب(  األول  كانون 
مبساعدات  إال  موازنة  وضع  تستطع  ومل  العامل، 
خارجية بلغت مخسة ماليني دوالر، عززتها يف ما 
بعد برهن جزء من استقالهلا إىل أمريكا وبريطانيا 
عرب اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية جوية لكل منهما، 
مقابل مبلغ وصل جمموعه إىل عشرة ماليني دوالر 
سنويًا، ومل يكن هناك كوادر وال عناصر مؤهلة، 
ومل يكن هناك لييب واحد حيمل شهادة جامعية 
يف الطب أو اهلندسة أو احملاماة، وكانت نسبة 
األمية 95 يف املئة وجمموع خرجيي اجلامعات 15 
شخصًا، من جمموع عدد السكان، وقد بلغوا آنذاك 
الرتاخوما  أمراض  فيهم  تتفشى  نسمة،  مليون 

وفقر الدم.

تبدّل األحوال

األفالك،  دارتها  اليت  تلك  كبرية  دورة  وكانت 
لتنتقل بالدهم  ليبيا،  أهل  وتبّدلت خالهلا حظوظ 
من أفقر دولة يف العامل، إىل أغنى دولة يف قارة 
يف  والشروع  النفط،  اكتشاف  بفضل  أفريقيا، 
تصديره يف مطلع الستينات. إال أن دورة أفالك 
كبرية، دارت هذه املرة دورة أكثر عنفًا وخطورة 
هلا،  معاكس  اجتاه  ويف  األوىل،  الدورة  من 
أطاحت األحالم الوردية، ووعود املستقبل احلافل 
االنقالبية  احلركة  بقيام  اللذيذة،  الرغيدة  باحلياة 
أيلول 1969 اليت جلبت إىل سدة  يف األول من 
منذ  القرون  تشوهات  كل  حيمل  حاكمًا  السلطة 
عصر هريودوت وحماربي الريح، إىل إرث القهر 
والرعب االستعماري الذي عرفته ليبيا من طريق 
الفاشية  جنراالت  إىل  الصليبيني،  الفرسان 
وقد  األتراك،  احلكام  خبوازيق  مرورًا  اإليطالية، 
والقهر  القمع  مواريث  كل  ليبيا«  »جمنون  متثل 
إرغام  ويباشر  وتصنيعها،  إنتاجها  ليعيد  تلك، 
مساء،  صباح  يتجّرعها  أن  على  اللييب  الشعب 
وعلى مدى األربعني عامًا التالية، ومل يكن جميئه 
العقود، معزواًل  ومتكينه من حكم ليبيا كل هذه 
عن أجندات أجنبية، وقوى حتكم من ورائه، وتعمل 
على توظيفه لتنفيذ أغراضها، )كما صارحه بذلك 
خادم احلرمني الشريفني الراحل امللك عبداهلل، يف 
املواجهة الشهرية يف قمة شرم الشيخ( وكانت 
النقمة لدى الشعب اللييب قد بلغت أوجها عندما 
انطلقت شرارات ما مسيناها ثورات الربيع العربي 
وتساقطت  زهوره  وذبلت  سريعًا،  شاخ  )الذي 

ليبيا:رغبة عارمة يف النجاة من زوابع الرمال ... وبأي مثن

أوراقه وصار خريفًا( وحتولت الشرارات إىل حريق 
وأنقاضًا،  رمادًا  تركه  حتى  النظام،  هياكل  يف 
وكان كثٌر من خارج ليبيا يتساءلون كيف استطاع 
الشعب اللييب إجناز ثورته، وكان الرّد الذي أبادر 
قيام  ليس  الغريب  أن  هو  قوله،  إىل  شخصيًا 
اللييب وصرب  الثورة، ولكن كيف سكت الشعب 
والتجويع  والتفقري  والتنكيل  والقمع  األذى  على 

كل هذه السنني؟
ما حدث بعد جناح الثورة وإزاحة الطاغية ونظامه، 
يف  تقل  ال  مفارقة  يشكل  أن  ميكن  ما  هو 
عجائبيتها وغرابتها، عن مفارقة الزمن الغابر اليت 
الرابع، واليت أدت  أوردها هريودوت يف كتابه 
إىل أن يدفن فيها الليبيون أنفسهم حتت رمال 

الصحراء.
هذا  يف  ويشاركهم  يعتقدون،  الليبيون  كان 
العربي  العام  الرأي  من  كبري  قطاع  االعتقاد 
والدولي، أن الطاغية القذايف، كان هو الستار 
احلديد الذي حيول بني الشعب اللييب واالخنراط 
يف مسار الدولة احلديثة اليت يتمتع فيها املواطن 
املعيشي  واملستوى  الكرمية،  احلياة  حبقوقه يف 
الذي تؤهله له موارده الكثرية، نفطًا وغازًا، وثروات 
معدنية وزراعية وحبرية، وبقائه حمرومًا من خريات 
من  دولة  جعلها  الذي  الدولي  احلظر  بالده حتت 
 ،pariah state مطاريد اجلبل أو باالصطالح العاملي
كما أرادتها محاقة القذايف وشخصيته املريضة، 
وبزواله سيغدو الطريق سالكًا آمنًا، إلجناز مستوى 
احلياة الذي يطمح املواطن اللييب إىل أن يعيشه، 
وبناء دولة الدستور واملؤسسات، ورجوعها إىل 
سياق الدولة املدنية احلديثة اليت تربطها عالقات 
واحلضارية  اإلنسانية  والشراكة  والصداقة  الود 

مع بقية دول العامل.

أكثر بشاعة

ومل يكن متوقعًا إطالقًا، أن حيدث العكس، وأن 
مرحلة  الدخول يف  الطغيان،  نظام  سقوط  يعين 
بشاعة  أكثر  واالحرتاب،  واإلجرام  الفوضى  من 
وقبحًا ورعبًا وقمعًا وانتهاكًا للحقوق، من النظام 
أعلنتها  اليت  الثورة  لقيم  إهدارًا  وأكثر  املنهار، 

يف مواثيقها وإعالنها الدستوري املوقت.

والسؤال الذي يطرح نفسه يف مثل هذه احلال، 
هو ملاذا وكيف وما هو اخلطأ الذي احنرف مبسرية 

الثورة إىل هذه املآالت الكارثية؟

أهل  أن  حقيقة  من  تبدأ  أن  من  بد  ال  واإلجابة 
الرأمسالية  وأرباب  الدولي  احمليط  املطامع، يف 
املتوحشة، وعناصر أو دول يف احمليط اإلقليمي، 

القضاء على القذايف واالنصراف إىل خالفات جديدة )رويرتز(

خدمة  أو  مركزها  لتعزيز  دور  لعب  إىل  تتطلع 
سياستها، يرون يف ليبيا الـ »دورادو«، مدينة 
الذهب اليت يتسابقون لالستحواذ على كنوزها، 
وكما كان انقالب القذايف جزءًا من لعبة املطامع 
نفسها،  اللعبة  فإن  بالذهب،  للفوز  والركض 
تبدأ بعد مصرعه، بأدوات جديدة وأقنعة جديدة، 

والعبني قدماء ومستحدثني.

وقد سال حرب كثري، يف الصحف، وسرى، كالمًا 
عرب موجات الضوء واهلواء، تبثه اإلذاعات املرئية 
اإلسالمي  التطرف  ختليق  يرجع  واملسموعة، 
»بوكو  و  »قاعدة«  و  »دواعش«  من  ومجاعاته 
حرام« و«أنصار الشريعة« و«أنصار بيت املقدس« 
غربية  استخبارية دولية،  وغريهم، إىل خمططات 
وموسادية،  ماسونية  مشاركات  ورمبا  وشرقية، 
وأطراف خفية جمهولة، وأجندات سود، تعمل يف 
اخلفاء، فلن يكون غريبًا تبعًا لذلك أن يكون كائن 
القبيح املتوحش، موظفًا توظيفًا  التطرُّف الشائه 
قويًا يف احلالة الليبية، وكان حضور هذا الكائن، 
لالفرتاس،  أنيابه  عن  مكشرًا  براثنه،  رافعًا 
إعالنًا صاخبًا  وأعلن  الثورة،  بدايات  منذ  واضحًا 
بقائد  ترّبص  عندما  احلضور،  هذا  عن  ومرعبًا 
على  به  وفتك  يونس،  عبدالفتاح  اللواء  الثوار، 
وحرقًا  جبسده  ومتثياًل  قتاًل  الداعشية،  الطريقة 
نفسها،  بالطريقة  وحراسه  ملرافقيه  وقتاًل  له، 
اللحظة بصمته  تلك  منذ  أنا هنا، وليضع  ليقول 
الكريهة على مسار الثورة، ومينع قيام املؤسسة 
اللواء  ألن  األمنية،  املؤسسة  وقيام  العسكرية، 
أنه  خلفية  من  الثورة  إىل  جاء  يونس  عبدالفتاح 
كان وزيرًا للداخلية، ُيقحم املؤسسة األمنية يف 
الفعل الثوري ضد النظام، ومن خلفية أنه قائد 
ملعسكر الصاعقة التابع للجيش، ليجره هو اآلخر 
إىل سياق الثورة، فكان ال بد، لقطع الفرصة على 
أودى  الفتك به، ثم  بناء دولة املؤسسات، من 
املتطرفون،  بها  قام  اليت  االغتياالت  مسلسل 
أمنيني  الثورة،  كوادر  من  كادر   600 حبياة 
وعسكريني وقانونيني، وحتّصلوا، مغالبة وقسرًا، 
املراكز  من  بعدد  التصويت،  طريق  من  وليس 
والتنفيذية،  التشريعية  االنتقالية  السلطات  يف 
وشرعوا يف متكني عناصرهم يف مؤسسات املال 
وصنع القرار لالستيالء على مقار اجليش، ومتويل 
مشروعهم، مشروع التطرف واإلرهاب، ومل يكن 
ينقصهم املدد الذي يأتي من اخلارج عتادًا ومااًل 
ورجااًل، إىل أن سيطروا على املشهد السياسي 
العاصمة  وبينها  املناطق،  غالبية  يف  اللييب، 
نفسها، معطني أنفسهم، يف هذه احلال، وجهًا 
»الداعشي«،  ش  التوحُّ ويناوئ  االعتدال،  يّدعي 
الشرعية  السلطات  يزيح  وصار  فعاًل،  ال  قواًل 

صندوق  عرب  الشعيب،  التفويض  على  القائمة 
يف  مكانها  لتحتل  املركز،  مكان  من  االقرتاع، 

الزوايا واهلوامش.

املفارقة اليت ال أدري كيف يستطيع أهل التنظري 
السياسي يف الغرب، وصانعي سياساته، شرحًا 
وتفسريًا، هي كيف يستقيم ما يفعلونه من دفع 
لإلسالم السياسي يف العامل العربي، ومناصرته 
الدولة املدنية، مع ما يتباهون به،  على حساب 
بأن حتقيق النهضة وبناء الدولة احلديثة مل يبدأ 
وأخذ  الدولة،  عن  الدين  فصل  حتقق  عندما  إال 
القرنني  خالل  ودساتريهم  مواثيقهم  يف  مكانه 
السابع عشر والثامن عشر، حتى استقرت مناهج 
احلياة واجملتمع والسياسة استقرارًا نهائيًا على 
القاعدة  وفق  والسياسة  الدين  بني  اخللط  عدم 

اليت تقول الدين هلل والوطن للجميع.

رافقت هيئة األمم املتحدة وجملس أمنها مسرية 
رها، وكانت قرارات  ثورة 17 فرباير، منذ بدء تفجُّ
الدعم واملناصرة للثورة السلمية ومحاية املدنيني 
إجناح  يف  فاعلة  األمن،  جملس  أصدرها  اليت 
الثورة، وهي اليت حسمت الصراع ملصلحة قوى 
الثورة ضد قوات الطاغية وكتائبه، وكان هناك 
قبل  املسلح  تدخلها  أوقفت  أنها  يقول  انتقاد 
إنهاء املهمة، تاركة أكثر من عشرين مليون قطعة 
سالح يف البالد، بأيدي قوى خارج اإلطار الشرعي 

للدولة.

مع األمم املتحدة

وبني  اجلديد  احلراك  بني  العالقة  هذه  تواصلت 
اهليئة األممية من خالل بعثة األمم املتحدة للدعم 
يف ليبيا اليت يرأسها ممثل خاص لألمني العام، 
هو اآلن برناردينو ليون الذي تسلم هذه املهمة 
الصعوبة،  شديدة  ظروف  يف  مضى،  عام  منذ 
مرحلة  إىل  األطراف  بني  الصراع  فيها  وصل 
طرابلس  مطار  أخرج  الذي  املسلح  االشتباك 
الدولي من اخلدمة، وأحرق خزانات النفط، وأدى 
منطقة  يف  أهلها  من  كاملة  مدن  تهجري  إىل 
طرابلس وما حوهلا، وهو صراع بني شركاء يف 
الثورة، بالتوازي مع صراع يدور يف الشرق بني 
مجاعات التطرف من »شورى بنغازي« و »أنصار 
جهة  من  »القاعدة«  و  »داعش«  و  الشريعة« 
صفوفه  تنظيم  إىل  بادر  الذي  اللييب  واجليش 

والدخول يف املواجهة مع هذه األطراف.
وعندما وصل السيد ليون ليباشر عمله يف ليبيا، 
مغادرة  على  أجربت  قد  الشرعية  احلكومة  كانت 
أقصى  يف  مضطرًا  الربملان  وانعقد  العاصمة، 
وسيطرت  طربق،  هي  البالد،  شرق  يف  مدينة 
على العاصمة مجاعات تنتمي إىل حتالف اإلسالم 
السياسي، لتنشئ هي األخرى حكومة بديلة غري 
وتقوم  الربملان،  عن  املنبثقة  املوقتة  احلكومة 
صالحيته  انتهت  موقت  نيابي  جملس  بإحياء 
املعرتف  للربملان  موازية  تشريعية  ليكون سلطة 
به دوليًا، تكريسًا للتقسيم القائم على املغالبة 
وسلطة السالح، تعويضًا للخسارة اليت منيت بها 
عناصر اإلسالم السياسي يف آخر انتخابات نيابية، 
ويف هذه الظروف كان على مندوب األمني العام 
لألمم املتحدة السيد ليون ما ميكن أن يكون مهمة 
مستحيلة، وهي مجع شتات هذه األطراف املتنافرة 
جهوية  نعرات  بعضها  من  متكنت  اليت  املتحاربة 
وعشائرية، مع والء لعقيدة سياسية تسبق غالبًا 
الوالء للوطن، عالوة على لوردات حرب، يعرفون 
أن سلطة الدستور والقانون تعين إنهاء للسلطة 
جوالت  أجرى  وقد  السالح،  بقوة  أخذوها  اليت 
إىل  انتهت  ولكنها  مسودات  وحرر  للمفاوضات 
ق واختالف، ويلوح اآلن أمل، يف هذه  فشل وتفرُّ
اجللسات األخرية اليت تشهدها منطقة الصخريات 
يف العاصمة املغربية، وحدد هلا أخريًا موعد يف 
املسودة  ورمبا  األخرية  احلوصلة  لتكون  جنيف 
األخرية اليت يتم فيها االتفاق على إقامة حكومة 
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البالد  كل  تنضوي  وطنية،  وحدة  حكومة  إقامة 
حتت سلطتها، مبا يف ذلك اجلماعات املسلحة اليت 
املؤسسة  ونظام  وتراتبية  قوانني  وفق  ستعمل 
العسكرية الرمسية. وسيقوم املشاركون بالتوقيع 
على نسخة نهائية من وثيقة املصاحلة يف جنيف، 
بعد أن حتصل على إمضاءات باحلروف األوىل على 
نسخة مبدئية مل ينضم إىل توقيعها كل الفرقاء. 
وسبب هذا األمل يف الوصول إىل نتيجة، الذي 

الح أخريًا، يأتي من النقاط الست اآلتية:

التعبري  األوىل: مثة شعور شعيب عارم غامر، مت 
خالل  ومن  جهوية  وتوافقات  تظاهرات  يف  عنه 
اللييب  الشعب  أن  يؤكد  منتخبة،  بلدية  جمالس 
يريد  ومناطقه  وعناصره  وأطيافه  فئاته  بكل 
أزمات  له  أنتجت  اليت  االنقسامات  هذه  انتهاء 
معيشية، تعطلت خالهلا املرتبات، وانهارت قيمة 
من  الدخل  وتضاءل  البطالة،  وكثرت  العملة، 
وتفاقمت  الدولة،  بإفالس  يهدد  حد  إىل  النفط 
يومية،  معاناة  الناس  منها  يعاني  اليت  األزمات 
متمثلة يف غياب التيار الكهربائي، ونفاد الوقود 
الدقيق من السوق،  البنزين، ونفاد  من حمطات 
ووقف املطاحن واملخابز عن العمل، وصواًل إىل 
أزمات يف ماء الشرب، وانهيار يتزايد يف األمن 
الرأي  صرخة  جعلت  املنّظمة،  اجلرمية  وانتشار 
العام اللييب تصل واضحة إىل آذان أهل احلراك 
أطاحت  كما  تطيحهم  بثورة  وتهددهم  السياسي 

القذايف.

إىل  وصل  الذي  »الداعشي«  د  التمدُّ الثانية: 
احتالل إحدى كربيات مدن ليبيا، وعاصمة املنطقة 
الوسطى وهي سرت، وحيتل جزءًا من شاطئ البحر 
املتوسط املطل على أوروبا مداه 200 كيلومرت، 
يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية سيطرة كاملة على 
أبنيتها  فوق  السود  أعالمه  ختفق  املدينة،  هذه 
والسياسية  واإلدارية  االقتصادية  ومؤسساتها 
ومطارها ومينائها، وقد ارتكب عددًا من اجملازر، 
وهاجم حيًا شعبيًا ألن شيخًا سلفيًا أعلن التمرد 
كاملة  املنطقة  االنتقام  فطاول  »داعش«،  على 
وتعليق  الشوارع،  يف  ونساء  رجال  ذبح  وجرى 
احتجاج  أطلق صرخة  ما  عامة،  أماكن  للجثث يف 
وفجيعة ترّددت أصداؤها لدى الرأي العام العاملي 
العصابة،  هذه  عناصر  غالبية  أن  علمًا  والعربي. 
آتية من أصقاع بعيدة ال ميثل الليبيون فيها إال 
نسبة قليلة، واآلخرون من اليمن وتونس ومصر 
وبنغالدش،  أفغانستان  من  عرب  وغري  واجلزائر 
وانضم إليهم أخريًا عدد كبري من األفارقة اآلتني 

من عصابة »بوكو حرام«.

الدولة  غياب  من  الناتج  الفراغ  أن  هي  الثالثة: 
لعصابات  فقط  ليس  مفتوحة،  الساحة  جعل 
التطرف الديين، ولكن لعصابات اجلرمية املنظمة، 
هذه  أكثر  تأتي  ثم  السالح،  يف  وجتارة  تهريبًا 
وجلبًا  العاملي  للضمري  استفزازًا  العصابات، 
اليت  تلك  وهي  يوم،  كل  تتكرر  اليت  للكوارث 
تتاجر مبآسي الفقراء، اهلاربني من جحيم البؤس 
دول  يف  احلياة  حلم  إىل  اجلنوب،  بلدان  يف 

الشمال.
على  السيطرة  وغياب  ليبيا،  يف  الدولة  انهيار 
وحزام  الصحراء  جنوب  لدول  املتامخة  حدودها 
الفقر األفريقي، والشاطئ اللييب الذي يبلغ طوله 
ألفي كيلومرت، مطلة على قارة أوروبا، خالية من 
فرصة  ذلك  كل  قّدم  الدولة،  وسلطة  الرقابة 
املوت  مراكب  وانطالق  التجارة،  هذه  الزدهار 
هدفها،  إىل  تصل  قد  اليت  اللييب  الساحل  من 
وقد تتحول إىل جثث طافية فوق مياه البحر ترمي 
بها أمواجه إىل الشاطئ، وتكررت الكوارث اليت 
استصرخت ضمري العامل تدعو صانعي السياسات 
وأرباب القرار إىل إيقاف هذه الكوارث، والبحث 
عن حلول هلا، إحداها إجياد حكومة متأل الفراغ يف 
ليبيا، وتسيطر على احلدود والسواحل الليبية اليت 
يستخدمها املهاجرون أرض عبور وحمطة انطالق.

الرابعة: تنامي الضغط الدولي الداعي إىل إيقاف 
عمر  أطال  والذي  ليبيا،  الذي حيدث يف  العبث 
ذات  للنفط،  املصّدرة  الدولة  هذه  يف  األزمة، 
العربي  العامل  شرق  بني  االسرتاتيجي  املكان 
ألن  األفريقي،  والعمق  أوروبا  وبني  ومغربه، 
وأهلها  ليبيا  على  تقتصر  لن  الكارثية  نتائجه 

ودول  اجلوار،  دول  على  تفيض  ولكنها  فقط، 
اإلقليم، ودول الضفة املقابلة من البحر األبيض 
املتوسط. وتصاعدت دعاوى احلل من كل ركن 
من  دعاوى  ودوليًا،  إقليميًا  العامل،  أركان  من 
أمريكا وروسيا، من االحتاد األوروبي وهيئة األمم 
املتحدة وجملس أمنها، من اجلامعة العربية وحميطها 
واالنهيار،  الرتّدي  بإيقاف  تطالب  اإلقليمي، 
اليت صنعت ضحايا  ليبيا  والبحث عن حل ألزمة 
االقتتال  ضحايا  عدا  وأوروبيني،  وأفارقة  عربًا 
من الليبيني، وآخرين ذحبهم اإلرهاب النابع من 
أرض ليبيا، وأنتج أفالمًا عنهم وهم ُينحرون على 
شواطئها ويف صحاريها، أو ضحايا آخرين ُأرسل 
أو واحات  للفتك بهم يف سواحل تونس  القتلة 

مصر أو جبال اجلزائر.

املتصارعة،  األطراف  أن  الواضح  من  الرابعة: 
املتحاربة، وقد طال بها أمد الصراع، تعوياًل على 
أن حتصل على الدعم واملوارد اليت تؤهلها لتقوية 
مركزها، وحسم الصراع ملصلحتها، أخفقت مجيعها 
يف حتقيق هذا األمل، وظلت تراوح مكانها، واكتفى 
كل طرف بالتمكني لنفسه يف قطعة األرض اليت 
استوىل عليها من اخلريطة الليبية، وتعزيز وجوده 
فيها، متخليًا عن فكرة أنه قادر على دحر اخلصم، 
وإخراجه من املشهد، والقضاء على وجوده وسط 
طرف  يأتي  أن  لفكرة  اإلذعان  فكان  املعادلة، 
ثالث يقف على احلياد، هو بعثة األمم املتحدة، 
ويدخل حكمًا بني املتصارعني احملليني، ويضمن 
لكل طرف حصة يف الرتتيبات اخلاصة مبستقبل 
وما  حصل  ما  وهو  عنه،  مندوحة  ال  أمرًا  البالد، 
جعل الصلح بني املتنافرين املتناقضني املاسكني 

أعناق بعضهم بعضًا، ممكنًا.

ليبيون يف قوارب املوت

اخلامسة: وليست األخرية ولكنين سأجعلها كذلك 
مناسابات  إىل  النقاط  بقية  تاركًا  املرة،  هذه 
األزمات  هذه  كل  احتواء  يصعب  ألنه  الحقة، 
والكوارث يف مقال واحد، وهي نقطة ال بد من 
عرضًا، ويف شكل  تأتي  أنها  رغم  على  ذكرها، 
طارئ ومباغت، وهي ضبط عدد من الليبيني، يف 
وصلوا  الذين  الشرعيني  غري  املهاجرين  قوارب 
ساملني إىل إيطاليا، وهو ما أطلق ناقوس اخلطر 
والفجيعة، يدق عاليًا يف قلب كل مواطن لييب 
مذكرًا  وخارجه،  السياسي  احلراك  داخل  وعقله، 

باألوج الذي وصلت إليه املأساة يف ليبيا.
من  وجزءًا  األحداث،  على  باعتباري شاهدًا  أقول 
احملنة اليت يعيشها املواطن اللييب، بأنين عشت 
القذايف  فيها  سيطر  اليت  السنوات  مدى  على 
إال ألخرج منها  البالد،  أطأ أرض  على احلكم، ال 
باحثًا عن مساحة للشهيق والزفري، بسبب األجواء 
يثريها  اليت  الرمل  وزوابع  البالد،  يف  اخلانقة 
»رسول الصحراء«، ولكن خيار العودة إىل بييت 
يف طرابلس كان خيارًا متاحًا دائمًا، وكنت أعود 
إىل البالد وأرحل عنها متى أريد، ولكنين اآلن، 
الكريه، أجد نفسي  القذايف ونظامه  انتهى  وقد 
على  قادر  غري  البالد،  من  هاربًا  األوىل  وللمرة 
إليها، يف ظل االحرتاب واخلطف وغياب  العودة 
القانون. ألتصق باألرض، أنصت إىل وقع أقدام 
البالد  عاصمة  تغادر  أمسعها  متى  امليليشيات، 

كي أستطيع العودة إليها.
هل سيحدث هذا يف وقت قريب، وهل ستعود 
احلياة يف ليبيا إىل سياقها الطبيعي. إنين أقول 
نعم، ليس تعبريًا عن رغبة يف ذلك، ولكن عن 
يقني بأنه خرب سنسمعه يف األسابيع املقبلة بإذن 
وستعود  طرابلس،  يف  بييت  إىل  وسأعود  اهلل، 
كما  املتوسط  األبيض  للبحر  عروسًا  طرابلس 
الغزالة  متثال  وسيعود  مضت،  أزمنة  يف  كانت 
والصبية اليت تغتسل عارية حتت النافورة، والذي 
اختطفه أهل التطرف الديين، ليحتل مكانه وسط 
حدائق البلدية كما كان. لقد عانت طرابلس طوياًل 
األنفاس  تكتم  اليت  الصحراء  زوابع  من  وكثريًا 
حتت  املواطنني  وتردم  اآلبار  يف  املاء  وجتفف 
رماهلا، ولن حيتاج الليبيون إىل الذهاب حبثًا عن 
انتهت إىل  لقد  الرياح لقتلها يف منابتها،  هذه 
غري رجعة، كما انتهى صانعوها، وسيجلسون على 
شاطئ حبر طرابلس اجلميل ينعمون بأنسام البحر 
فراق  بعد  الحتضانهم  كرمية  عزيزة  عادت  اليت 

عن »الحياة«طويل.

من  يا  »أنتم 
منّظمات  أنشأمت 
حقوق  حلماية 
حقوقي  االطفال، 
مدرسيت  ُهدرت، 
وأحالمي  ُدّمرت 
لقد  ضاعت. 
والدّي  فقدت 
االنقاض،  حتت 
بكائي  مسعتم 
ودمائي،  وآهاتي 
ومل يقم أّي واحد 
شيء  بأّي  منكم 
هأنذا  أجلي.  من 
فتيان  أحد  هنا، 
هنا  أنا  االسالم، 
اليوم، أحد فتيان 
لقد  التوحيد. 

فأخربه  عائلته،  كره  على  تعليمه  ومّت  واملشينة. 
أحد مسؤولي التنظيم بأّن االيزيدّيني كفرة وأّن 
على رغب، إذا رأى أباه أو أّمه، قطَع عنقيهما. 
املرعبة  قّصته  تال  عامًا(  اليزيدي)14  املراهق 
للصحيفة بعدما جنح يف اهلرب مع عائلته بواسطة 

أحد املهّربني من خمّيم الرّقة الذي كانوا فيه.
موقع »فريبيكون« يقول أّن البنتاغون مل يقصف 
»#الدولة_ لتنظيم  تدريب  مركز   60 حوالي 
يف  يفّكر  »داعش«  بأّن  ويفيد  االسالمّية«. 
واليمن  ليبيا  لتشمل  التدريبّية  قواعده  توسيع 
احلالّية  السياسة  منتقدي  أحد  ويطرح  أيضًا. 
لضرب »#داعش« السؤال التالي: إذا كّنا نعلم 
مراكز خمّيمات التدريب تلك، والرئيس يريد تدمري 
»#داعش«، فلماذا إذًا التزال هذه املخّيمات تقوم 

بعملها؟
الناطق باسم البنتاغون الرائد روجر كابينس أّكد 
للموقع نفسه أّنه لن يدخل يف التفاصيل املتعّلقة 
بآلّية االستهداف اليت يعملون على تنفيذها. لكّنه 
 6000 من  بأكثر  »#داعش«  ضرب  عن  حتّدث 
قذيفة على مواقع قتالّية للتنظيم باالضافة اىل 
النظر  ولفت  تدريب.  وخمّيمات  وعربات  دّبابات 
»#داعش«  يف  الثاني  الرجل  قتلوا  أّنهم  اىل 
وأنهى  معتز.  باحلاج  واملعروف  املاضي  الشهر 
قاموا  اجلنود  أّن  االلكرتوني  الربيد  عرب  تأكيده 

بتدمري مراكز اقتصادّية مهّمة للتنظيم.
باتريك  االمريكّية  اجلّوّية  القّوات  يف  الكولونيل 
شّنت  الدولي  االئتالف  قّوات  أّن  أوضح  رايدر 
19 ضربة جّوّية ضّد مراكز تدريب متعّددة كانت 
القيادة  موقع  وكان  املاضي.  آب   5 يف  آخرها 
الثالثني من متوز  األمريكّية املركزية يف إصدار 
املاضي أعلن أّن التحالف الدولي شّن 6419 غارة 
العراق و 2428 يف  خالل سنة، منها 3991 يف 
سوريا حيث أشار اىل أّن 3 يف املئة من جممل 

هذه الغارات شّنت ضّد مراكز تدريب للتنظيم.
»#داعش«  مقاتلو  أصبح  االمر،  هلذا  وكنتيجة 
التحّرك حبّرّية  املدنّيني ويتحاشون  خيتبئون بني 
كما  استهدافهم  من  خوفًا  التدريب  مراكز  يف 
رمسّيني  عن  »فريبيكون«  وينقل  رايدر.  يقول 
يف وزارة الدفاع والوكاالت االستخبارّية حتاشي 
االضرار  تفادي  أجل  من  التدريب  مراكز  ضرب 
اجلانبّية وسقوط ضحايا من املدنّيني خصوصًا إذا 
كانت هذه التدريبات جتري بالقرب من املناطق 

اآلهلة.
اليت  التدريب  خمّيمات  استهداف  يشّكل  إذًا 
يقيمها »#داعش« عاماًل حامسًا يف حسم الصراع 
أّن  يبدو  لكن  الدولي.  االئتالف  قّوات  لصاحل 
فنقل  املرجتاة.  السهولة  بتلك  ليست  االمور 
االرهابّيني هلذه املراكز اىل داخل االحياء السّكنّية 
أو اىل مناطق جماورة خيلق مشكلة كبرية بالنسبة 
للطّيارين. كما أّن ضرب خمّيمات تدريب لألطفال 
معّوقات  البحث  طاولة  على  سيطرح  والنساء 
أخالقّية وإنسانّية كثرية مرتبطة باملوضوع. لذلك 
كيف سيتعامل التحالف الدولي مع هذه املسألة 
جديدة  عسكرّية  اسرتاتيجّية  من  وهل  الشائكة؟ 
التنظيم  له  نصبه  فّخ  الوقوع يف  يتالفى  جتعله 

بإحكام؟

املصدر: »النهار« جورج عيسى

أكثر من 100 خميم تدريب للجهاديني يف سوريا والعراق...تساؤالت حول استهدافها

خلعت عين معطف وبراءة الطفولة وخرجت ألحاكي 
الرجال. أتقاسم معهم قلق احلياة يف الدفاع عن 

األرض والعرض والدين«.
ورد هذا الكالم يف شريط يظهر فيه أحد االوالد 
حمافظة  الواقع يف  االقصى«  »فتيان  خمّيم  يف 
إحدى  تقوده  لالطفال  تدريب  مركز  وهو  إدلب، 
اجملموعات التابعة لتنظيم »القاعدة« حتت إشراف 

عبداهلل احمليسين.
تنظيم  الستهداف  الدولّية  احلملة  انطالق  منذ 
و#سوريا،  #العراق  يف  االسالمّية«  »#الدولة_ 
من  العسكرّية  اجلدوى  عن  عّدة  أسئلة  طرحت 
»داعش«.  مقاّر  ضّد  تشّن  اليت  اجلوية  احلمالت 
وال ريب يف أّن سيل االسئلة بدأ بالتصاعد بعد 
اعرتاف العديد من املسؤولني والقادة امليدانّيني 

بأّن الضربات هذه مل تعِط الثمار املرجّوة منها.
أنشأها  اليت  احمللّية  التدريب  خمّيمات  ولعّل 
تشّكل  األخرى  املتطّرفة  وامليليشيات  التنظيم 
القتال  ساحات  يغّذي  الذي  االساس  الرافد 
لونغ وور  »ذا  موقع  يوم.  بعد  يومًا  باجلهادّيني 
جورنال« استقصى العديد من مواقع التدريب يف 
الدولتني، واستطاع أن حيصي حوالي مئة خمّيم 
بني العراق وسوريا. ويف تلك املخّيمات يتّم زرع 
االيديولوجيا بطريقة ملتوية يف عقول املقاتلني، 
الستقطاب  عصبًا  تشّكل  اليت  االيديولوجيا  تلك 
صحيفة  تقول  كما  دائم  بشكل  جديدة  عناصر 

»الغارديان« الربيطانّية.
تدريبّيًا  خمّيمًا   117 حوالي  أقيم   2012 سنة  منذ 
بينهم 11  العراق( من  )85 يف سوريا و32 يف 
مركزًا خمّصصًا لتدريب االطفال. بعد الضربات، 
أقفل 16 خمّيمًا فيما قصف حوالي 18 آخر. لكن 
أن  جورنال«  وور  »لونغ  استطاع  شباط،   6 منذ 
الدولتني.  بني  جديدًا  خمّيمًا   37 إقامة  يرصد 
يديرها  اليت  املخّيمات  عدد  أّن  املالحظ  ومن 
ضعفها  من  أكثر  يبلغ  سوريا  يف  »#داعش« 
من  أقيم  املخّيمات  بعض  #جبهة_النصرة.  لدى 
أجل تدريب النساء على استخدام اسلحة خفيفة، 
القنص،  وخمّيمات أخرى خّصصت للتدريب على 
الرياضي  للتدريب  فُخّصصت  أخرى  أقسام  أّما 
والعسكري والتكتيك احلربي. ومل ينَس التنظيم 
أجانب  بينهم  من  لالنتحارّيني  معسكرات  إقامة 
كال  يف  كثرية  أماكن  الروسّية.  اللغة  يتكّلمون 
البلدين ارتبطت بإقامة مراكز للتدريب من بينها 
ودمشق  ونينوى  وكركوك  وتلعفر  وحلب  الرقة 

ودرعا والقلمون وإدلب وغريها...
ذكر خمّيمات  عند  كبري  بشكل  املشكلة  وتتعاظم 
طفولتهم  منهم  تسلب  الذين  االطفال  تدريب 
مل  سّن  يف  القتل  بأفكار  عقوهلم  تلويث  ويبدأ 
تكتمل عندهم فيها القدرة على التمييز، فتصبح 
خمّيمات  وتصبح  رسوخًا،  أكثر  السلبّية  األدجلة 
التدريب مراكز لتصدير املقاتلني ولزرع األفكار 
املوبقة يف جيل سيفسد اجملتمعات االخرى يومًا 

من االّيام.
قّصة  أخربت  الربيطانّية  ميل«  »الدايلي  صحيفة 
َرَغب أمحد املراهق االيزيدي الذي خطفه التنظيم 
وعلى  االسلحة  استخدام  على  وعّلمه  عائلته  مع 
املمّلة  بالتفاصيل  »الكّفار«  كيفّية قطع رؤوس 
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أصبح احلضور العسكري القتالي لروسيا يف احلرب السورية، واقعًا 
قائمًا ومرشحًا ملزيد من التوّسع والتنامي والتأثري امليداني؛ لكن 
املفاعيل االسرتاتيجية والسياسية هلذا املسار، هي األهم. تضع 
ومقاربتها  أيضًا،  العسكرية  قوتها  السياسة،  طاولة  على  روسيا 
حلل  سياسيًا،  مصر،  ومع  عسكريًا،  إيران،  مع  التفاهم  واضحة: 

األزمة السورية، وتوحيد اجلهود يف حماربة اإلرهاب
حّط ضباط ومقاتلون من اجليش األمحر، رحاهلم، يف الثلث األخري 
من شهر آب الفائت، يف أول قاعدة عسكرية روسية حربية يف 
سوريا. فقد كان الروس حيتفظون، منذ العهد السوفياتي، بقاعدة 
حبرية يف طرطوس، لكنها خمصصة لرسّو سفن األسطول الروسي 
بها  تزّود  اليت  والذخائر  األسلحة  واردات  واستقبال  وخدمتها، 

موسكو، اجليش السوري.
الالذقية،  قرب  جبلة،  يف  »محيميم«  يف  تقع  اجلديدة،  القاعدة 
واسعة  وأراضي  الدولي،  األسد  باسل  مطار  من  قسمًا  وتشغل 
يضم  ومعسكر  ملطار  التحتية  البنى  فيها،  ُأقيمْت،  حماذية، 
عسكري،  ألف  إىل  اآلن،  عديدهم،  يصل  رمبا  ومغاوير،  طيارين 
بالطبع،  ُيعرف،  وال  آالف.  ثالثة  إىل  األرجح،  على  لكنه سيصل، 
العدد الفعلي للقوات الروسية املنتشرة يف عدة مناطق سورية من 
بينها محص ومحاة والالذقية ودرعا وعني السودا. وتشري تقارير 
دبلوماسية إىل أن قوة تدّخل سريع روسية وصلت وعسكرت يف 

قاعدة عمليات متقدمة بالقرب من دمشق.
من الواضح أن التحركات العسكرية الروسية يف سوريا، تكّثفت، 
مؤخرًا، إىل حد دفع وزير اخلارجية األمريكي، جون كريي، إىل مهاتفة 
نظريه الروسي، سريغي الفروف، لإلعراب عن »قلق واشنطن«؛ 
لكن تستبعد األوساط السياسية الغربية، وكذلك اإلسرائيلية، أال 
»زيادة  بـ  املتحدة،  الواليات  مسبقا،  أبلغت،  قد  موسكو  تكون 

نشاطها العسكري« لصاحل الدفاع السوري.
ولدى مناقشة املسؤولني السوريني بالتقارير الصحفية وامليدانية 
املتكاثرة حول بداية انضمام الروس إىل القتال يف سوريا، فإن 
اإلجابة األوىل تؤكد على أن تقاليد العالقة الدفاعية بني اجليشني، 
الروسي والسوري، »قدمية ودائمة ومتطورة«، وما حيدث، حاليًا، 
الذين  ألولئك  إال  مفاجئًا،  وليس  التعاون،  سياق  »يف  حيدث 
تسري  لن  موسكو  بأن  االعتقاد  إىل  وأمنياتهم  خياالتهم  تدفعهم 
النشاط  ازدياد  حول  التقارير  باخلالصة،  الشوط«.  آخر  إىل  معنا 
 ، العموم  »على  إمنا  »صحيحة«،  سوريا،  يف  الروسي  العسكري 

وليس يف التفاصيل« اليت تعّد سرًا عسكريًا.

حتوالت اسرتاتيجية وسياسية عميقة يف الشرق األوسط

الـجيش األحـمر يـقاتل فـي ســـوريا

حّط ضباط ومقاتلون من الجيش األحمر، رحالهم يف أول قاعدة عسكرية روسية حربية يف 
سوريا )أ ف ب(

ناهض حرت

من دمشق...اخل. ففي الوقائع، ما يثبت أن كل خطوة عسكرية 
روسية تأتي يف مسار اسرتاتيجي، ال كردة فعل ميدانية. وهكذا، 
فإن هذا املسار سيظل يتصاعد حتى قيام حتالف عسكري شامل 
بني روسيا وسوريا من شأنه أن يقلب معادالت القوة يف الشرق 

األوسط، بصورة جذرية.
إىل  متتد  ودمشق،  موسكو  بني  الدفاعية  العالقات  أن  ورغم 
النوعي  املسار  فيها  تقرر  اليت  الفارقة  اللحظة  فإن  عقود؛  ستة 
من  الكيماوي  ذريعة  على سحب  العاصمتني  تفاهم  هي  اجلديد، 
تلك  2013؛ يف  العام  على سوريا،  األمريكية  احلرب  دعاة  أيدي 
اللحظة، مت وضع سوريا حتت املظلة النووية الروسية، يف سياق 
الكيماوي  الكيماوي. وسنالحظ أن صفقة  السالح  استغنائها عن 
السوري بني الدولتني األعظم، هي اليت فتحت الطريق أمام تنامي 
احلضور السياسي الروسي يف اإلقليم، واعرتاف الواليات املتحدة، 
امللف  أم  السوري  للملف  بالنسبة  احلضور، سواء  بذلك  املتزايد، 

النووي اإليراني.
النووي، بني طهران  االتفاق  ابرام  التوقعات، كان  وعلى عكس 
والقوى الدولية، إطارًا وحافزا لتعزيز التحالف بني روسيا واجلمهورية 
الدفاعي،  اجملال  مقدمها،  ويف  اجملاالت،  كل  يف  اإلسالمية 
والتعاون الثنائي يف حل املشكالت اإلقليمية. وبالنسبة لسوريا، 
فإن اإليرانيني والروس، يسريون على اخلط نفسه يف دعم الدولة 
قد  السياسي  املسار  أن  على  اإلرهاب،  على  حربها  السورية يف 
يكون خمتلفًا. نّسقت موسكو، تزايد وجودها العسكري يف سوريا، 
أن  ورغم  احلليفني.  بني  كامل  تفاهم  سياق  اإليرانيني، يف  مع 
انتقال املوقع األول يف دعم اجلهد العسكري والقتالي السوري، 
اإليرانيني، يف احملصلة،  فإن  روسيا،  إىل  إيران  من  ينتقل  بدأ 
جيدون أن هذا التطور مالئم ملصاحلهم اليت باتت أكثر تعقيدا، جراء 
االتفاق النووي والتهيؤ لتطورات سياسية واقتصادية يف عالقات 
إيران بالغرب، من جهة، وتزايد املهمات امللقاة على عاتق ايران 

يف حماربة اإلرهاب يف العراق.
الليرباليني  اليت تريح  ــــ  أن تكون هذه املعادلة  ويرّجح مطلعون 
قاسم  »املتشددين«  ممثل  مع  ارساؤها  مت  قد  ــــ  اإليرانيني 

سليماني.
املشاركة الروسية يف القتال يف سوريا، سيكون هلا أثر ميداني 
متصاعد، إال أن األهم يكمن يف ما حتدثه من متغريات اسرتاتيجية 
وسياسية؛ على املستوى االسرتاتيجي حُتَسب هذه اخلطوة تلوحيا 
بالقوة حنو إسرائيل وتركيا، وانذارًا هلما باالنكفاء عن التدخل يف 
حتى  الرسالة،  فهمت  اليت  إلسرائيل  بالنسبة  السورية.  الشؤون 
قبل أن تتسلمها رمسيًا، أدركت أن السماء السورية ستغدو مقفلة 
إزاء الطريان اإلسرائيلي، لكن تركيا أردوغان، رمبا تعاند قليال، 
الروس،  يرسيها  اليت  اجلديدة  االقليمية  للمعادلة  الرضوخ  قبل 

وستؤدي إىل:
)1( انكفاء أنقرة خلف حدودها لتواجه مأزق االنتفاضة الكردية،

)2( وضع اإلسرائيليني أمام مأزق قيام منطقة مقاومة يف جنوب 
سوريا، بغطاء روسي، مما يفرض قضية اجلوالن احملتل على جدول 

األعمال الدولي.
سياسيًا، يرتافق املسار العسكري الروسي يف سوريا، مع املسار 
السياسي. فموسكو تبعث برسالة صارمة إىل كل األطراف، مفادها 
حل  وهو  سوريا.  يف  سياسي  حل  إىل  للتوصل  األوان  آن  أنه 
يستحضر املصريني إىل رعايته، مدعومًا بقرار روسي باالخنراط يف 
احلرب ضد املسلحني واإلرهابيني يف سوريا، حتى النهاية. أعطت 
إيران موافقتها على الرعاية املصرية. وهو ما يفتح الطريق إىل 
عزل تركيا، ويطرح على السعودية، خيارًا وحيدًا بني السالم )يف 

سوريا واليمن معًا( أو العزلة واالنهيار.

االخنراط الروسي يف املعارك يعد »مسّلما 
السوريني.  العسكريني  أوساط  يف  به« 
وفيما تداولت صفحات روسية على مواقع 
التواصل االجتماعي صورا لعسكريني روس 
»األخبار«،  السورية، كشفت  اجلبهات  على 
السبت املاضي، عن قيام طائرات سوخوي 
حمافظة  مساء  يف  حربية  بطلعات  حديثة، 

املعادلة  إن  ميداني  مصدر  وقال  اإلرهابيون،.  حيتل  اليت  إدلب 
»كنا حنصل على  بالنسبة لسالح اجلو، تغريت؛ فبينما  امليدانية، 
50 يف املئة من طلباتنا لقصف أهداف لإلرهابيني، أصبح الطريان 
احلربي يطلب منا حتديد املزيد من األهداف؛ أعتقد أن قدرة القوة 
اجلوية السورية، تضاعفت«. ويقوم اجليش الروسي بتزويد نظريه 
السوري، حاليًا، بصور يتم التقاطها، عرب األقمار االصطناعية، حول 

جبهات القتال واملناطق احملتلة من قبل تنظيمات إرهابية.
اجليش األمحر بدأ القتال، إذًا، إىل جانب الشعب السوري، يف حربه 
الدفاعية ضد اإلرهاب. لكن هذا التطور االسرتاتيجي ليس وليد 
األسابيع األخرية، وإمنا يعود إىل أوائل ربيع هذا العام، حني أعلن 
أنه  الروسية،  اإلعالم  مع وسائل  لقاء  األسد، يف  بشار  الرئيس 
يؤيد إقامة قاعدة عسكرية روسية جديدة على السواحل السورية. 
وكان أوضح، يف حينه، أن تعزيز الوجود العسكري الروسي يف 
تفكك  منذ  املفقود  التوازن  من  نوع  خللق  جدًا  »ضروري  العامل، 
االحتاد السوفييت ).( وبالنسبة إلينا، حنن نرحب بأي توسع للوجود 
الروسي يف شرق املتوسط، وحتديدًا على الشواطئ ويف املرافئ 

السورية«.
بوتني،  الروسي، فالدميري  الرئيس  مائدة  حني ذاك، كانت على 
تقارير ميدانية خلرباء من اجليش األمحر، بعضها مت اقراره، بصورة 
يف  الروسية  البحرية  القاعدة  وحتديث  بتوسيع  ويتعلق  علنية، 
طرطوس، حبيث تكون أكرب حمطة حبرية لالحتاد الروسي يف اخلارج، 
باالستجابة  يتعلق  كان  فقد  التقارير،  تلك  من  اآلخر  القسم  أما 

لعرض األسد إقامة قاعدة عسكرية قتالية جديدة يف سوريا.
ــــ  الروسية  الدفاعية،  العالقات  تطور  عن  اخللفية  هذه  تكشف 
الروسي يف سوريا  العسكري  النشاط  ارتفاع وترية  أن  السورية 
ليس وليد ساعته، مما يدحض التحليالت اليت ربطت بينه وبني 
خماوف من تراجع اجليش السوري ونشوء جيب »داعشي« بالقرب 

القاعدة الجديدة 
تقع يف جبلة، 
قرب الالذقية، 

وتشغل قسمًا من 
مطار باسل األسد 

الدولي

قوات  أطلقت  العربي«،  »الربيع  خالل  #سوريا  أعوام يف   ٤ منذ 
الرئيس السوري بشار االسد الرصاص احلي على متظاهرين كانوا 

يطالبون مبزيد من الدميقراطية.
اما اليوم وبعد سنوات على االنتفاضة، األرقام مفجعة 250 الف 
قتيل، اكثر من 100 الف مفقود، مليون جريح و٨ ماليني الجئ 
اخلارج  يف  خميمات  داخل  ماليني  و٤  الداخل  يف  مشرد  سوري 
وصورة طفل غريق على شواطئ تركيا حيرك مشاعر أوروبا والعامل 
حول مصري الالجئني السوريني وضرورة إجياد حل للصراع الداخلي 
بني ديكتاتور دموي يف جمابهة تنظيمات مسلحة معارضة أكثريتها 

تابعة اليوم ل »جبهة النصرة« او لـ«#داعش«.
الداعم األساسي النتشار التطرف يف سوريا،  الرد الدموي  كان 
شعبه  ضد  السوري  النظام  استخدمه  الذي  الكيميائي  فالسالح 
والرباميل املتفجرة اليت قتلت األطفال والنساء والعجز، اكثر بكثري 
من املتشددين، ساهمت يف انتشار وتعزيز موقع تنظيم »داعش« 

يف سوريا.
اما اليوم يف أوروبا وخاصة يف فرنسا تساؤالت حول املستقبل. 
وفق  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  يعلن  ان  املتوقع  ومن 
صحيفة »لوموند« الفرنسية، خالل املؤمتر الصحايف النصف سنوي 
الذي سيعقد نهار االثنني القادم يف قصر االليزيه امام الصحافة 
احمللية والدولية، دخواللقوات الفرنسية يف الصراع ضد »داعش« 
املاضي  اجلمعة  نهار  مصغر  اجتماع  بعد  السورية  االراضي  داخل 

للمجلس العسكري املصغر يف قصر االليزيه.
قد  »داعش«  الدولي ضد  االئتالف  تشكيل  عند  باريس  وكانت 
رفضت تدخل قواتها اجلوية ضد التنظيم داخل االراضي السورية 
وحصرت قتاهلا ضده يف العراق، فيما كانت تقدم اىل املعارضة 
وبذلك  التقنية.  واملساعدات  والعتاد  السالح  املعتدلة  السورية 
بقتاهلا  االسد  للرئيس  دعم  اي  تقديم  ترفض  باريس  كانت 
املتطرفني يف سوريا النها كانت تعتربه املسؤول االول عن هذا 

االرهاب.
امام  خطابه  خالل  ذلك  اىل  أشار  الذي  هوالند  الرئيس  ان  كما 
باريس  ان  املاضي سيعلن  اب  نهاية شهر  الفرنسيني  السفراء 
وكما  »حتييده«،  بل  مسبق  االسد كشرط  برحيل  تطالب  تعد  مل 
يقول وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس »جتريده من مجيع 

صالحياته احلقيقية.«
وميثل التطور الفرنسي بالطبع تقاربًا لوجهات النظر الدولية ومنها 
بنظر  تعطيان  وقد  االسد.  تدعمان  اللتني  وطهران  موسكو  مع 
قد  مفاوضات  أية  لنجاح  احلظوظ  من  مزيدا  ديبلوماسية  مصادر 
تنهي هذا الصراع الدامي، بعد ان بدأت تظهر مالمح حل يصوغه 
واالمريكي  الفروف  سريغي  اخلارجية  وزير  الروسي  اجلانب  من 
نظريه جون كريي اللذان يدعمان حترك املندوب الدولي من اجل 
سوريا ستيفان دي ميستورا الذي يعد ملؤمتر »جنيف 3«. أضف 
اىل ذلك لقاءات ثنائية يف موسكو وواشنطن تعبد الطريق امام 

املندوب الدولي.
»ويف حال مت التوصل اىل اتفاق حول من جهة حتييد الرئيس االسد 
وعدم املطالبة املسبقة بإقالته ميكن التوصل اىل توافق دولي بني 
االطراف الغربية وموسكو واإلقليمية ايران وتركيا والسعودية اىل 
حل ينهي الصراع الدامي يف سوريا ويشكل سلطة انتقالية بكامل 

الصالحيات«، وفق مصادر ديبلوماسية.
فهل سيؤدي احلراك حول سوريا وفقا لبيان »جنيف 1« اىل تشكيل 
هذه السلطة االنتقالية بكامل الصالحيات واستبعاد الرئيس بشار 
االسد. العامل يعيش بداية مفاوضات شاقة نتائجها غري مؤكدة، 
من  املزيد  انسانيًا  الستقبال  احللول  باجياد  أوروبا  تقوم  لذلك 
الالجئني السوريني، يف انتظار التوصل اىل احلل السياسي الذي 

سينهي الصراع.

هكذا ستحارب فرنسا »داعش«.. 
وخطة لـ«حتييد« األسد

املصدر: باريس - »النهار« سمري تويني
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مقاالت وتحقيقات

احللوة.  عني  خميم  يهدأ  لن 
لن  احلالية  اهلدنة  أن  األغلب 
أو  أيام  تصمد وسترتنح خالل 
أسابيع، وان عمليات االغتيال 
األمنية  التقارير  ستستأنف. 
عني  »حرب  أن  اىل  تشري 
احللوة« توطئة لدخول »تنظيم 
الدولة اإلسالمية« اىل املخيم، 
منه  موفدون  استحصل  بعدما 
أبو  »اخلليفة  لـ  بيعات  على 
املخيم  يف  البغدادي«  بكر 

الفلسطيين األكرب يف لبنان.
احللوة  عني  خميم  يعيش 
متّهد  قد  جديدة  مرحلة  فصول 
لـ »املواجهة الكربى« برغم أن 
معظم الفصائل حتاول جتّنبها. 
معلومات  الفرضية  هذه  تعّزز 

عني احللوة: »الدواعش« آتون!
رضوان مرتضى

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

وعلى املقلب اآلخر، تقّدم حركة فتح نفسها على 
أنها الفصيل األقدر على مواجهة اإلرهاب املتشدد 
يف املخيم، وال سيما بعد فشل »محاس« و«عصبة 
التنظيم املتشدد  املواجهة واخرتاق  األنصار« يف 
املعلومات  وتفيد  كثرية.  أحيان  يف  لصفوفهما 
بأّنها رمبا تكون املرة األوىل اليت قد ُيضطر فيها 
العلمانية يف هذه  حزب اهلل اىل دعم حركة فتح 
املواجهة مع التمدد األصولي، بعدما كان يفّضل 

التحالف مع اإلسالميني كـ »محاس« أو العصبة.
وختتلف قراءة كل من فتح واإلسالميني للمعركة 
عقب  انفجرت  اليت  احللوة،  عني  يف  األخرية 
احلركة  تعدها  ففيما  العرموشي،  اغتيال  حماولة 
يؤّكد  لإلسالميني،  قاسيًا  درسًا  الفلسطينية 
»الشباب املسلم« أن فتح ُمنيت خبيبة كبرية، إذ 
وضعت كل ثقلها فيها باعتبارها جولة لـ »إنهاء 
قادتها،  كل  و«شارك  املسلم«،  الشباب  وجود 
عرب،  وأبو  واللينو  املقدح  اىل  العرموشي  من 
واستخدمت شتى أنواع األسلحة من دون أن حتّقق 
أي تقّدم. سقط هلم باعرتافهم ٥٥ جرحيًا وفّر أكثر 
من ٦٠ عنصرا إىل خارج املخيم«، فيما »مل يسقط 
للشباب املسلم أي شهيد، ومل نستخدم األسلحة 
جرحى  أحد  الحقًا  تويف  وقد  لدينا«.  املتوافرة 
الشباب املسلم امللقب بـ«أبو إسحاق الربناوي«، 
انغماسيًا ُأصيب يف صدره، وهو من حّي  وكان 
شاركت  اليت  اجملموعات  مصادر  وتؤكد  التعمري. 
يف املعركة أن أّيًا من »مجاعة األسري أو الكتائب 
أو  الشهابي  )اسامة(  الشيخ  أو  عزام(  )عبداهلل 
ورد  رامي  اإلسالمي  الناشط  أو  بدر  بالل  حتى 
كان  فتح  »قصف  أن  إىل  وتشري  شاركت«.  قد 
عشوائيًا، وكانت صواريخ ١٠٧ حاضرة هلم، ولو 
استخدمنا اهلاون ضد الربكسات لكانت فاجعة هلم، 
لكن حرصًا على املدينة تراجعنا«. وختتم املصادر 
بأن »هدف املعركة دفع الصائل ومل تكن هناك 
نية لالقتحام بل جرى ردهم وإرجاعهم، لكن اجلولة 
الفصائل  باقي  دور  عن  أما  سُتدميهم«.  املقبلة 
»الشباب  التهدئة، فرتد مصادر  أو  املواجهة  يف 
املسلم« بأن »محاس ال دور هلا، إمنا همها قطف 

الثمار«.
وفيما جيمع قادة فتح على أن اجملموعات املتطرفة 
تسعى لضرب أمن املخيم، يرى قادة من »الشباب 
املسلم« أن »عدم اهلدوء يف املخيم أمٌر خيطط له 
بعض قادة فتح«. ويستدل هؤالء بشرارة املعركة 
األخرية، مشريين اىل أن »كامريات املراقبة أظهرت 
من  هم  مرافقيه  أن  تبني  إذ  العرموشي،  كذب 
القيادي  وُيردف  النار يف حطني«.  بإطالق  بدأوا 
كامريات، كيف  من دون  »حتى  قائاًل:  اإلسالمي 
ُيعقل أن تنفذ حماولة اغتيال العرموشي مبسدس 
ملاذا  أما  املسلحني«.  املرافقني  عشرات  ومعه 
ملا  التسويق  هو  »اهلدف  فيجيب:  ذلك،  افتعلوا 
والُرتب  املال  يدر  اإلرهاب. فهو  يسّمونه حماربة 
ويف  مشلهم«.  ويلّم  التمويل  وجيلب  عليهم، 
املسلم«،  »الشباب  مصادر  أخرى، حبسب  رواية 
أحد  حّي حطني،  املرور يف  تعمد  العرموشي  فإن 
معاقلهم، برفقة مسلحني يفوق عددهم األربعني. 
وقالت املصادر إنه مل يكن هناك كمني ُمَعّد سلفًا، 
بل إن إطالق النار عليه كان »ردة فعل من صديق 
للقتيل حممود عمر الذي يتهم »الشباب« مرافقي 

العرموشي بقتله«.

الرتجيحات بأن الهدنة لن تصمد واالغتياالت ستستمر )مروان طحطح(

واستقطاب  السالح  »مجع 
أن  وكشفت  املؤيدين«. 
التنظيم  من  »موفدين 
البيعة  عرضوا  املتشدد 
بارزين يف  ني  على قياديَّ

املخيم لكنهما رفضا«.
وتشري املعطيات املتوافرة إىل أن جمموعة بايعت 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« وضعت الئحة اغتياالت 
ألمساء قادة من حركة فتح إضافة اىل شخصيات 
تدرج  السياق  هذا  ويف  إسالمية.  تنظيمات  من 
الفتحاوي طالل  القيادي  اغتيال  األمنية  املصادر 
البالونة )طالل األردني(، يف متوز املاضي. وبرغم 
الناشط  الرئيسي يف عملية االغتيال،  أن املّتهم 
تتحدث  »النصرة«،  لـ  مبايع  بدر،  بالل  اإلسالمي 
املصادر عن تنسيق خفي بني جمموعات تدور يف 
فلك اجلهاد العاملي. وتوضح ان اغتيال البالونة، 
وحماولة اغتيال مسؤول األمن الوطين الفلسطيين 
الشهر  العرموشي  أشرف  أبو  احللوة  عني  يف 
املاضي، جاءا يف سياق اإلعداد لإلعالن الرمسي 
املفرتض لوالدة التنظيم املتشدد يف عني احللوة، 
وسعيًا من هذه اجملموعات لتقديم أوراق اعتمادها 
لدى التنظيم األم. وحبسب املعلومات فإن »خاليا 
الدولة تنشط على حنو أمين عنقودي، وهي تعمل 
على اخرتاق اجلميع«، مبن فيهم »عصبة األنصار«. 
وتكشف املصادر أن العمل جار على قدم وساق 
لإلعالن رمسيًا عن والدة »الدولة اإلسالمية« يف 

املخيم.

موفدون من 
»داعش« دخلوا إىل 
املخيم واستحصلوا 
على بيعات للتنظيم

شهدها  اليت  االغتيال  عمليات  بعض  بأن  ُتفيد 
املخيم أخريًا مل تكن فردية، بل ُنّفذت بقرار.

أن  تؤّكد  املخّيم  يف  الوضع  على  مّطلعة  مصادر 
أمرًا ما ُيدّبر داخله أو له، وأن املرحلة املقبلة لن 
ُتشبه سابقاتها ال شكاًل وال مضمونًا، سواء لناحية 
التحالفات أو أسلوب املواجهة. طرفا الصراع فيها 
هما: حركة فتح وما اصُطلح على تسميته »جتّمع 

الشباب املسلم«.
واألخري ليس تنظيمًا ذا هرمية معروفة، بل ائتالف 
الشام«  »جند  )بقايا  متشددة  إسالمية  جمموعات 
و«فتح اإلسالم«( تّتفق على عناوين عريضة، من 
دون أن يكون ذلك ملزمًا ألي منها، بل ميكن ألي 
جمموعة أو فرد اخّتاذ أي قرار وتنفيذه من دون 
إبالغ »شركائه« املفرتضني. وهذا ما ُيفّسر تناقض 
مواقف هؤالء من التوترات اليت حتدث يف املخيم، 
بني حمّبذ للتصعيد األمين وراغب يف احلفاظ على 
اهلدوء. فضمن »جتّمع الشباب املسلم« تيار مقتنع 
بأن »أي مشروع جهادي نطاقه املخيم حمكوم عليه 
بالدرجة األوىل«، يف مقابل  بالفشل وهو يؤذينا 
يرى  املسلم«  »الشباب  فلك  يف  يدور  آخر  تيار 

عكس ذلك.
أن  اىل  تشري  األمنية  التقارير  فإن  هؤالء،  وعرب 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« يبحث عن موطئ قدم 
له يف املخيم الفلسطيين األكرب يف لبنان. وتكشف 
املعلومات أن »موفدًا أو أكثر من داعش دخلوا إىل 
املخيم«، واستحصلوا على بيعة كثريين ممن كانوا 
ينتمون إىل تنظيم »فتح اإلسالم« و«جند الشام« 
أن  إىل  تشري  املصادر  أّن  غري  و«القاعدة«. 
التنظيم املتشدد ال يزال يف مرحلة إعداد العدة: 

غبار  بادية محص  عن  ينجِل  مل 
يف  الواقعة  القرى  املعارك. 
شرقًا  التفتت  الصحراء  حضن 
»داعش«  حماوالت  لترتّقب 
الذين  األهالي  حنوها.  التمّدد 
ذاقوا ُمّر النزوح ال يريدون تكرار 
القريتني،  سقوط  بعد  التجربة 
ضبط  على  اجليش  يعمل  لذا 
باملصاحلات  تارة  أعدائه،  حدود 

وطورًا بالنار.
اخلارج من مدينة محص  مهني | 
إىل  حيتاج  الشرقي  ريفها  حنو 
دقائق لتتكّيف عيناه مع املشهد 
اجلديد. كيلومرتات قليلة تفصل 
ضجيج األحياء الداخلية عن طريق 

قادة اجملموعات الرديفة للجيش.
البلدة  يف  مهني.  حنو  شرقًا  اجتهنا  احَلفر،  من 
املصاحلة.  صوت  فوق  يعلو  صوت  ال  الشهرية 
يقطنها  اليت  البلدة  داخل  احملليون  املسلحون 
حواىل ١٥ ألف مواطن، ال يعاندون التواصل مع 

السلطات الرمسية.
البعيدة  القريتني  سقوط  منذ  مهني  على  العني 
حواىل ١٥ كلم بيد تنظيم »داعش« بداية شهر 
آب املاضي. »ما أبعد اخلطر عن البلدة هو محل 
الداعشي«،  اخلطر  اقرتاب  لدى  السالح  أهاليها 
كيلومرتات  السوري.  اجليش  يف  ضابط  يروي 
قليلة تفصل مهني عن قرية حّوارين الصغرية... 

املسلحون احملليون أيضًا هناك.
مستودعات  كانت   2٠١3 عام  صدد  حترير  بعد 
مهني على موعد مع تشكيالت مسلحة من خمتلف 
»جبهة  »اهلنغارات« دخلتها  التنظيمات. عشرات 
استولوا  وغريهما.  االسالم«  و«جيش  النصرة« 
على ما استطاعوا، وأّمن اجليش ما استطاع. اليوم 
اجلبلية  والنقاط  ــ  حيفظها  فارغة،  املستودعات 

احمليطة ــ اجليش السوري.
اجلبال تلك أصبحت على موعد مع أْسَود من نوع 
الغربي  القلمون  مصدره  كان  الذي  اخلطر  آخر. 
من  برأسه  يطل  اللبنانية(  للحدود  )املالصق 
»الشرقي«. املوت الزاحف من اجلبال حنو صدد 
اليوم  أّما  سنتني،  منذ  »قاعديًا«  كان  ومهني 
فـ«داعش« يعمل على االهداف نفسها، لكن من 

الشرق.

التأثري على تدمر
بعد سقوط بلدة القريتني، ُوضع حترير زنوبيا تدمر 
من خاطفها على الرّف. »أوالد أبي بكر البغدادي« 
نقاطه  من  اجليش  حياول  عادتهم.  على  متّددوا 
رصد تسلل عناصر »داعش« حنو مهني وحوارين 
واحلدث اخلالية من السكان. هنا ال جتدي األسلحة 
اخلفيفة. »نتعامل مع املسلحني باملدفعية الثقيلة 
اجلو«،  سالح  يتدّخل  أو  املتوسطة  والرشاشات 

يروي ضابط سوري.
حماوالت التسلل شبه يومية، ويتداخل يف املنطقة 
اخلطر »الداعشي« الداهم مع املسلحني احملليني 
يف  رأسني  قطعوا  أمس  التهدئة.  وحماوالت 
القريتني بعد ساعات من »عقد الذمة« ملسيحيي 
البلدة. األخبار عن القريتني تصل من جريانهم يف 
القرى احمليطة. خفتت أصوات املعارك يف تدمر 
منطقة  إىل  الرديفة  والقوى  اجليش  بعد وصول 
أخرى تبعد  الغربية ونقاط  مثلت تدمر والبيارات 
كيلومرتات عن املدينة، كذلك ما زال حقل جزل 
موازين  فيه  تتغرّي  طاحنة  معارك  النفطي يشهد 

القوى بسرعة هائلة.
اجليش  هدف  وأصبح  املوازين،  قلبت  القريتني 
النفط  خطوط  وتأمني  »داعش«  حدود  تثبيت 
والغاز، إضافة إىل حفظ طريق محص ــ دمشق.

»الدولة  حدود  حصر  وحلفاؤه  اجليش  استطاع 
شّتت  ذلك  لكن  »القلمونني«،  بني  االسالمية« 
»اجلزية«،  حدود  على  هنا  تدمر.  استعادة  جهد 
وعرقهم  دمائهم  من  باحلسنى  األهالي  يقّدم 

وماهلم لدفع من يفرضها بالقوة عليهم.

مهني تنتظر املصاحلة... والعمل مستمر لَوْصل 
»القلموننْي«: وداعاً »النصرة« أهالً بـ »داعش«

العني على مهني منذ سقوط القريتني بيد تنظيم »داعش« بداية آب 
املاضي )األخبار(

إيلي حنا

السوري.  اجليش  حواجز 
صدد  بلدة  إىل  نصل 
لنشتّم احلياة جمددًا. صور 
بكثافة  املنتشرة  الشهداء 
األول  تشرين  بآالم  تذّكر 

عام 2٠١3.
هنا، على بعد ٧٠ كيلومرتًا 

هدف الجيش 
تأمني خطوط 
النفط والغاز 
وحفط طريق 
حمص دمشق 

الدولي
من مدينة محص، دخل املسلحون فجر 2١ تشرين 
أهالي  أسبوع.  مدة  البلدة  ليحتلوا   2٠١3 األول 
صدد عرفوا حينها النزوح والويالت. زهاء 2٥٠٠ 
ودمشق  إىل محص  أيديها  يف  مبا  هربت  عائلة 

والقرى اجملاورة.
4٥ شهيدًا وعدد من املفقودين »ُدفعوا يف وجه 
االرهاب«. ظهرًا، احلرارة املرتفعة متنع األهالي من 
احلركة. احملال مقفلة، لكن الالفتات والسيارات 
أمام املنازل دليل على احلياة املستمرة. سريعًا 
ترّحب  »احلفر  خلفنا.  السريان«  »عاصمة  ُتصبح 
بكم« مبنحوتة حجرية على مدخل القرية. الرتحاب 
جاء يتيمًا. صخرة حمفورة بعناية وسط صحراء، 

فال بيوت أّول الضيعة: البادية جمددًا.
ما  مدني   ١٠٠٠ »القلب«.  ُتدخلنا  األمتار  مئات 
زالوا يأملون بغد أفضل يف »ماٍض« قريب أسكن 
يرزح هؤالء حتت  احَلفر.  بلدة  3٠٠٠ شخص يف 
تشكّل  إذ  األدنى،  باحلد  معنوي  هائل،  ضغط 
قطع  من  املسلحني  ملنع  أساسيًا  خّطًا  بلدتهم 
إىل  الوصول  وبالتالي  دمشق،  ــ  محص  طريق 

القلمون الغربي.
السواتر  ترتفع  العسكرية،  املراكز  أحد  خلف 
الرتابية وسط الصحراء. اهلدف هو منع التسلل 
من احملّسة ووادي حسان يف القلمون الشرقي. 
يف  جبباهلا  قارة  تظهر  املتمرتسني  اجلنود  خلف 

القلمون الغربي.
استخدمها  إذ  احَلفر،  تعاِن  مل  دخول صدد  يوم 
املسلحون كممّر. دخلوا مبنى البلدية واملستوصف 
لالستيالء  أساسية  فـ«فصدد  وجود«،  »كإثبات 
أحد  يروي  حسياء«،  يف  الصناعية  املدينة  على 

حتجب مئات األشجار املزروعة على جانبيها صحراء 
شاسعة.

ووسطه  الغازّي،  سوريا  خزان  الريف  هذا  يف 
املدينة  أعمدة  التاريخ.  من  خجولة  تدمر  جتلس 
واجلوار...  سوريا  أحناء  يف  بّكائني  جتد  األثرية 
يف »املناطق اآلمنة« حتديدًا، لكن على طول هذا 
اخلّط قرى تتحّصن ملواجهة »داعش«، باحثًة عن 

أساليب جديدة للحياة... عن مازوت وكهرباء.
تدمر،  إىل  املؤدية  الفرقلس  إىل  وصولنا  قبل 
نّتجه جنوبًا حيث تستقبلنا الفحيلة بآالف األشجار 
يف  جمددًا  َيفشل  األخضر  اللون  الزيتون.  من 
اجلبال  يف  »الشرود«  الصحراء.  ُبيّنّ  حجب 
»أحد  الشعريات،  مطار  يقطعه  خلفها«  و«اخلطر 
سوريا.  يف  العاملة«  العسكرية  املطارات  أهم 
األوتوسراد  رتابة  يكسر  »امليغ«  طائرات  هدير 
السريع بلونيه الوحيدين. بضعة بيوت تتناثر على 
السائق سوى  تقّلص سرعة  فال  الطريق،  جانيب 
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
  شقيقا منصور واملولوي: ال عالقة لنا جبرائمهما

  
شقيقا  فيما  يزال  وال  املولوي  شادي  وفّر  منصور  اسامة  ُقتل 

املذكورين حياكمان يف ملف »احداث طرابلس«.
امام  امس  استجوابه  خالل  شقيقه  عن  املولوي  نزار  يدافع  مل 
احملكمة العسكرية ال بل وصف العقيدة اليت اعتنقها شقيقه شادي 

بـ«العقيدة السوداء« واقر بان االخري القى قنابل على اجليش.
وحذا امري منصور حذو زميله نزار يف اعتبار ان شقيقه اسامة منصور 
بـ«العنيد«  قد »انتحر واختار طريقا نهايته معروفة« واصفا اياه 

وبعقلية«غريبة عجيبة« ظهرت عليه بعد عودته من القصري.
كما  ومنصور  املولوي  نفى  احملكمة  امام  استجوابهما  وخالل 
مشاركتهم يف  ابراهيم  ونشوان  كوجة  االخران حممود  املوقوفان 
»احداث طرابلس« وقد شارك عدد منهم يف االعتصامات اليت دعا 

اليها مشايخ من هيئة العلماء املسلمني.
وكانت احملكمة قد اصدرت مساء االثنني حكما حبقهم قضى بسجن 
نزار املولوي مدة سنتني وامري منصور ثالث سنوات وحممود كوجة 
املولوي  على شادي  غيبيا  وحكمت   . مدة سنة  ابراهيم  ونشوان 
وجالل منصور باالشغال الشاقة املؤبدة واسقطت دعوى احلق العام 

عن اسامة منصور بسبب الوفاة.
وباستجواب نزار املولوي حبضور وكيله احملامي فواز زكريا افاد 
بانه يعلم ان لدى اسامة منصور وشادي املولوي جمموعة مسلحة 
 . االمنية يف طرابلس  اثر اخلطة  بانه قام بتسليم نفسه  موضحا 
 . التظاهرات  امنا يف  االحداث  يشارك يف  انه مل  املولوي  وقال 
النار على  اقدم على اطالق  ان اسامة منصور  بانه مسع  واضاف 

باص عسكري »وانا مل اكن معه وال اؤيده«.
وعن شقيقه شادي املولوي قال : »ال اعرف مكانه ، يقال انه اما 
يف سوريا او خميم عني احللوة ومل اتواصل معه الني غري موافق 
على ما يقوم به.« اضاف:«االعالم غّره الخي وال اعرف ما الذي 

حصل معه«.
وبسؤاله افاد ان شقيقه كان من اتباع ابو مالك التلي الذي ميلك 
جمموعة ارهابية »امنا ال اعرف ان االخري هو مسؤول جبهة النصرة«. 
وسئل عن سبب كره اخيه للجيش فاجاب :« ال اعرف ، لديه عقيدة 
سوداء وكنت اعلم انه يقاتل ضد اجليش ولديه جمموعة ارهابية امنا 

انا شيء وهو شيء«.
وبعدما اقر مبشاركته بتظاهرات يف طرابلس قال :« ان ذلك جاء 
ردا على دخول اجليش اىل التبانة وعدم دخوله اىل جبل حمسن ». 
واضاف :« مل امحل السالح ضد اجليش وان شادي القى قنابل 

وهو الذي افتعل االشكال مع اجليش وحصل اطالق نار«.
وردا على سؤال قال :« مل اقتنع بفكر اخي وانا مستعد للمحاسبة 
امنا مل اكن من جمموعته ومل اتدخل يف اموره، حتى انه وصفين 
مرة بالطاغوت اي السيئ الني كنت ادخن والعب بالورق«. وافاد 
املولوي انه كان يتلقى مساعدات مالية من سياسيني مقابل تقديم 
خدمات هلم كالقيام مبفرقعات عندما يظهر على التلفزيون ونشر 

صوره يف طرابلس فهكذا بتمشي البلد..«
قالوون  سعدي  احملامي  وكيله  حبضور  كوجة  حممود  وباستجواب 
افاد بانه يعمل يف مقهى نافيا مشاركته يف »احداث طرابلس« 
وقال بانه ال يعرف زياد علوكي وال سعد املصري امنا تعرف عليهما 

يف السجن .
صاحل  احملامي  وكيله  حبضور  استجوابه  اثناء  منصور  امري  وقال 
املقدم ان شقيقه اسامة مل يكن ملتزما امنا كان لديه عدة عالقات 
نسائية يف البدء وبعد فراره من اجليش ومع بدء الثورة السورية 
غادر اىل القصري ، وبعد عودته اوقف لتبدأ احداث طرابلس حيث 
قام جبمع فتيان حوله .وقال: »ال اعلم ماذا حصل لعقله بعد عودته 

من سوريا فهو اراد تطبيق الشريعة يف طرابلس«.
التحق  انه  انشأ جمموعة مسلحة ومسع  بان شقيقه  افاد  وبسؤاله 
بشادي املولوي وقال:« مل يكن لديه مرجعية امنا تفكريه كان جبهة 
منصور  اسامة  امنا  ارشادنا  االكرب حياول  وكان شقيقي   ، نصرة 
منصور  امري  .«ونفى  عجيبة  غريبة  عقلية  لديه  .كانت  يقتنع  مل 

مشاركته يف معارك طرابلس.
اجليش  على  النار  اطلقا  واملولوي  بان شقيقه  علم  بانه  واوضح 
النه  النهاية  معروف  طريقا  واختار  فعله  مبا  انتحر  اخي  وقال:« 

عنيد«.
ونفى نشوان ابراهيم حبضور وكيله احملامي جالل عون مشاركته يف 
االحداث االمنية واكد بانه مل يغادر عمله يف املستشفى احلكومي 
يف طرابلس خالل تلك االحداث . وقال بان ما ادىل به نزار املولوي 
عن مشاركته يف القتال ضد اجليش على حمور الريفا غري صحيح.

موقوف يغمى عليه أثناء استجوابه بتهريب املولوي 
اىل »عني احللوة«

  
شادي  املطلوب  صورة  العسكرية  احملكمة  رئيس  عرض  ان  ما 
املولوي عليه ونفيه معرفته السابقة به اثناء نقله بسيارة االجرة 
اليت يعمل عليها من طرابلس اىل عني احللوة ، حتى اغمي عليه 
بعد ان رفع رئيس احملكمة بوجهه قرصا مدجما يثبت علمه املسبق 

بهوية املولوي .
وكان الفلسطيين فريد محد قد مثل امام احملكمة حبضور وكيلته 
احملامية عليا شلحة حيث نفى معرفته املسبقة باملولوي وقد علم 
انه هو الشخص نفسه الذي نقله بسيارته من طرابلس اىل خميم 
عني احللوة اثناء التحقيق معه يف االمن العام . وقال ان شقيق 
زوجته املتهم فادي زيدان طلب منه نقل شخص من طرابلس اىل 
املخيم مقابل مئة دوالر وان زوجته رافقته من اجل »الكزدرة » 
وليس للتمويه .. وهنا اغمي على محد ووقع ارضا فتم اسعافه 

وارجئت اجللسة اىل 12 تشرين االول املقبل ملتابعة استجوابه.

النشار يتهم ميقاتي برعاية »داعشيني«
  

اتهم عبد الكريم النشار )64 عاما( الرئيس جنيب ميقاتي »برعاية 
اشخاص ينتمون اىل تنظيم داعش يف طرابلس. واستوضحه رئيس 
احملكمة العسكرية حول هذا االتهام مذكرا بان الذين يقصدهم يف 
كالمه ومنهم عبد اهلل اجلغبري وامحد ميقاتي متهمان باالنتماء اىل 
تنظيم داعش وان الرئيس ميقاتي بعيد كل البعد عن ذلك فرد 

النشار قائال: » بعيد شيء ويرعاهم شيء اخر«.
ونفى النشار املوقوف جبرم االنتماء اىل جمموعة مسلحة واملشاركة 
يف احداث طرابلس، ما اسند اليه وافاد ان »التكفرييني والسلفيني 
ومجاعة املستقبل هجموا علينا الننا لسنا منهم بعد ان حاولوا اكثر 
من مرة ان انضم اليهم ورفضت«. وقال: »انا دافعت حينها عن 
ابناء عمي . وقد سبق ان تقدمت  اثنان من  نفسي وقد اصيب 
بطلب ترخيص لـ »حركة الناصريني العرب« اليت تضم حواىل 45 
شخصا ومجيعهم من ال النشار«. وتابع يقول : »انا مستهدف ألني 
من مؤيدي حزب اهلل وهم ارادوا اقامة دولة اسالمية يف طرابلس«. 
واشار اىل انه عرض عليه اموال من قبل ميقاتي ومسؤولني يف 
تيار املستقبل ليتبعهم لكنه رفض ذلك. وقال هجموا علينا وحنن 
على  حصولنا  بعد  لدينا  املتوفرة  باالمكانات  انفسنا  عن  دافعنا 

اسلحة وقنابل من احلزب القومي ورفعت عيد .
واوضح النشار انه من القوميني العرب وهذه عقيدته . وقال: »انا 
اضطررت للدفاع عن نفسي فهل اموت ، انا لدي تاريخ متأصل 

ومل اشارك يف احداث طرابلس الن سيّن ال يسمح لي بذلك.
وحكمت احملكمة على النشار بالسجن مدة سنة ونصف السنة.

»العسكرية« تدين الشهال بالسجن سنتني
  

االثنني  مساء  اصدرته  حكم  الدائمة يف  العسكرية  احملكمة  دانت 
االخنراط  بالسجن مدة سنتني جبرم  الشهال  االسالم  جعفر داعي 
يف تنظيمي داعش والنصرة واجليش السوري احلر وتقديم الدعم 
اللوجسيت هلم والتواصل مع قادتهم ونشر الفكر االرهابي واملس 

بسمعة اجليش.

فضل شاكر أمام »العسكرية«
  

متّثل فضل شاكر أمام احملكمة العسكرية االثنني بوكيلته احملامية 
مي اخلنسا اليت ابرزت وكالتها عنه يف الدعوى املالحق بها جبرم 
اجريت  بدولة عربية من خالل مقابلة صحفية  لبنان  تعكري صالت 
بسمعة  واملس  الطائفية  النعرات  واثارة  املاضي  العام  يف  معه 

املؤسسة العسكرية.
لعدم  لصقا  شاكر  ابالغ  احملكمة  قررت  ان  بعد  اخلنسا  وصرحت 
العثور عليه ان موكلها فضل مشندر املعروف بفضل شاكر مل جير 
ابالغه موعد جلسة االمس كما مل يصر اىل ابالغه اثناء التحقيق يف 

ملف »حوادث عربا«، وقدمت مذكرة دفوع شكلية.
اعترب  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  احملكمة  رئيس  ان  غري 
املذكرة غري قانونية لعدم مثول املتهم امامها لكن اخلنسا اصرت 
على تقدميها الحقا يف قلم احملكمة. ومت رفع اجللسة اىل 26 شباط 

املقبل.
وكانت احملكمة قد استجوبت يف جلسة سابقة الشهال حول التهم 
املسندة اليه واليت نفاها، متحدثا عن دور اجيابي لعبه يف »ملف 
العسكريني املخطوفني« بعلم مدير عام االمن العام اللواء عباس 
ابراهيم من خالل احد ضباط املديرية. وقد استمعت امس احملكمة 
اىل مرافعيت ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار الذي 
احملامي سعدي  ومرافعة  الشهال  االتهام حبق  مواد  تطبيق  طلب 

قلوون الذي طلب الرباءة ملوكله.

عراقي حاول إحراق نفسه بعد رفض فتاة الزواج به
  ذكرت مصادر امنيًة ان دورية من قوى األمن الداخلي متكنت يف 
منطقة احلوش شرق صور عصر االثنني من منع الشاب العراقي 
مبادة  جسده  بلل  بعدما  االنتحار  من  عاما(   34( موسى شرشاوي 
البنزين حماوال احراق نفسه بسبب رفض فتاة لبنانية احبها، الزواج 

به.

تفكيك عبوة معّدة للتفجري على طريق تعنايل
  

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا عن تفكيك 
عبوة ناسفة معدة للتفجري تزن 5 كيلوغرامات على طريق تعنايل. 
وافاد البيان انه حواىل الساعة السادسة من مساء االثنني توافرت 
معلومات لدى فصيلة شتورة يف وحدة الدرك اإلقليمي حول وجود 
جسم غريب على طريق تعنايل الدولية، على الفور توجهت دورية 
من الفصيلة املذكورة وأخرى من مكتب املتفجرات يف قوى األمن 
الداخلي، ومت إخالء املكان والكشف على هذا اجلسم، حيث تبني أنه 
عبوة ناسفة موجهة ومعّدة للتفجري عن بعد، زنتها حواىل 5 كلغ، 
خبري  عمل  وقد  املسلكني،  بني  اإلمسنيت  الفاصل  على  موضوعة 

املتفجرات على تفكيكها.

لصوص يتوعدون صاحب حمل »باملزيد« بعد 
سرقته 4 مرات

حويال يف  لصاحبه حسن حممد  على سرقة حمل  لصوص  اقدم    
كهرباء  مؤسسة  من  بالقرب  الشمالي  مدخل صور   - البص  حملة 
اىل  اضافة  امريكي  دوالر   1500 بـ  املسروقات  وقدرت  لبنان. 
احملل  صاحب  يتوعدون  رسالة  الفاعلون  وترك  للكهرباء.  مولد 
اليت يتعرض فيها  الرابعة  انها املرة  بـ«املزيد«. يذكر  املسروق 

احملل للسرقة يف غضون سنة.

6415 خمالفة سرعة يف اسبوع
  واصلت مفارز السري مهمة ضبط خمالفات السرعة الزائدة عرب 
الرادارات ليال ونهارا اليت سجلت خالل أسبوع تنظيم 6415 خمالفة 
سرعة زائدة، وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل 

رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.

ضبط مواد أولية لصناعة املخدرات يف زحلة
  

اولية  موادا  البقاع  يف  االقليمي  املخدرات  مكافحة  مكتب  ضبط 
تستخدم يف صناعة املخدرات وذلك داخل مرائب يف حملة املدينة 
الصناعية يف زحلة. وقد تبني ان هذه املواد تعود لسوري سبق 

ان جرى توقيفه .
توافر  بيان عن  الداخلي يف  االمن  لقوى  العامة  املديرية  واعلنت 
معلومات لشعبة املعلومات عن وجود كمية كبرية من املواد األولية 
احلبوب  لتصنيع  معّدة  آالت  مع  الكبتاغون  حبوب  لصناعة  املعّدة 
يف  الصناعية  املدينة  حملة  يف  كاراجات  يف  موجودة  املذكورة، 

زحلة.
وبنتيجة املتابعة واالستقصاءات والتحريات وبناًء الشارة القضاء 
املختص وبعد التنسيق مع مكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف 
الكاراجات  املعلومات مبداهمة  إحدى دوريات شعبة  البقاع، قامت 

حيث ضبطت بداخلها:
_ 100 برميل خشيب حيتوي على بودرة صفراء اللون جمهولة النوع .

_ 8 براميل بالستيكية بداخلها مواد لزجة جمهولة النوع.
_ 10 خزانات بالستيكية حتتوي على مواد لزجة جمهولة النوع.

_ 3 براميل حديدية بداخلها مادة آسيتون.
- 4 ماكينات لتصنيع حبوب مع متمماتها.

العمل جاٍر لتحليل املواد اجملهولة النوع، وقد تبنّي أن هذه املواد 
عائدة للسوري م. ع. وهو موقوف يف سجن زحلة جبرم بيع مواد 

أولية لصناعة املخدرات.
يف  اإلقليمي  املخدرات  مكافحة  مكتب  إىل  املضبوطات  وسّلمت 

البقاع إلجراء املقتضى.

وفاة طفلة برصاصة أثناء اللهو مبسدس
  توفيت الطفلة ندى يوسف نزهه من بلدة النيب عثمان - بعلبك ، 

من جراء إصابتها بطلق ناري من مسدس حربي أثناء اللهو به.
من جهة اخرى نقل عبدو وعمر رايد اىل »مستشفى العاصي« يف 
اهلرمل بعد إصابتهما بطلقات من سالح حربي يف حملة جباب احلمر 

يف اهلرمل.
وبعد تقديم االسعافات االولية هلما، قام الصليب االمحر بنقلهما 
اىل »مستشفى شتورة« وحالة أحدهما حرجة. وتوىل خمفر اهلرمل 

التحقيق باحلادث.

توقيف 445 مطلوبًا
  

اوقفت قطعات قوى األمن الداخلي خالل اسبوع ، وضمن إطار مهامها 
يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 445 
شخصا، وذلك الرتكابهم أفعاال جرمية على كل األراضي اللبنانية، 

ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 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 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 
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مناسبات

رحلة حبرية ناجحة للنادي الفلسطيين 
االسرتالي مبناسبة عيد األب

االسرتالي  الفلسطيني  النادي  أقام 
االب  عيد  بمناسبة  بحرية  رحلة 
الخامس  يف  السبت  مساء  وذلك 

من ايلول الجاري.
من  كبري  عدد  الرحلة  يف  شارك  و 
والعربية  الفلسطينية  الجالية  أبناء 

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

حركة  سر  أمني  منهم  اسرتاليا  يف 
القادر  عبد  اسرتاليا  يف  فتح 
السوري  الحزب  منفذ  قرانوح، 
القومي االجتماعي يف سيدني احمد 
االيوبي، رئيس االسرة االردنية يف 
رئيس  عباسي،   جريس  اسرتاليا 

االرثوذكسية  غزة  ابناء  جمعية 
خضر ضبيط،  اصحاب شركة تكنال 
لصناعة االملنيوم وعدد كبري من ابناء 

الجالية الفلسطينية يف سيدني.
املعد  الحلوى  قالب  قطع  تم  وقد 
وسط  االب  عيد  ملناسبة  خصيصا 

العمر  اآلباء بطول  لجميع  التمنيات 
والصحة والسعادة مع عائالتهم.

الساعة  بدأت  قد  الرحلة  وكانت 
حتى  واستمرت  مساء  الثامنة 

الساعة منتصف الليل.
يتقدم النادي الفلسطيني االسرتالي 

بجزيل الشكر من كل الذين شاركوا 
يف  وساهموا  الرحلة  هذه  يف 

انجاحها.

مسؤول االعالم
ماهر درويش

خضر ضبيط يقطع قالب الحلوىعبد القادر قرانوح يقطع قالب الحلوىسكرتري النادي جاك شرب

بشري صوالحة، رئيس النادي جاك شرب ومسؤول االعالم فيه ماهر درويش

جانب من الحضور

من اليمني: رئيس النادي جميل بطشون، خضر ضبيط، عبد القادر قرانوح، أحمد االيوبي، جريس عباسي وجاك شرب الحضور يصعد اىل الباخرة
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مـناسبات
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لقاءان للتيار االسرتالي اللبناني املتحد يف سيدني وملبورن تضامنا مع 
اخوتهم يف ساحة الشهداء

من  كل  يف  احلر  الوطين  التيار  دعا 
اجلمعة  يوم  مساء  وملبورن،  سيدني 
لقاء  اىل  املاضي،  االسبوع  من 
الذين  واخواتهم  اخوتهم  مع  تضامين 
يف  الشهداء  ساحة  يف  احتشدوا، 
العاصمة بريوت، يف حترك مل يشهد 
لبنان مثيال لضخامته من قبل مطالبني 
من  للجمهورية  رئيس  بانتخاب 
عادل  انتخابي  قانون  واقرار  الشعب 
فئات  لكافة  الصحيح  التمثيل  يؤمن 
وحماربة  اللبناني  الشعب  وشرائح 
الفساد وغريها من االوبئة السياسية 
لبنان  منها  يعاني  اليت  واالجتماعية 
وشعبه منذ عقود طويلة وتفقس فيه 

االزمات واملشاكل.
اللقاءين  نهاية  يف  اجملتمعون  ووجه 

التضامنيني رسالة بعنوان:

رسالة من املنتشرين اللبنانيني يف 
مختلف دول العالم اىل املعنيني

نواكب  الذين  املنتشرين  حنن  اننا، 
نشعر  كثب،  عن  لبنان  بلدنا  اوضاع 
املؤسسات  وانهيار  الفساد  حبجم 
ورفض  الشعب  اىل  الرجوع  وعدم 
الشراكة الذي يصيب وطننا وكل ذلك 
يف ظل شغور كرسي الرئاسة االوىل 
والتمديد للمرة الثانية جمللس النواب، 
العماد  مبادرة  بان  مقتنعون  واننا 
املنطقي  املخرج  هي  عون  ميشال 
وهذه  الدولة،  بناء  العادة  والوحيد 
املسارين:  اخد  على  تقوم  املبادرة 
مباشرة  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  اما 
نيابي  قانون  اقرار  واما  الشعب  من 
للجميع  الصحيح  التمثيل  يؤمن  جديد 
تعيد  اساسه  على  انتخابات  واجراء 

ينتخب هو رئيس  انتاج جملس جديد 
تشكيل  بعدها  وجيري  اجلمهورية 
حكومة وحدة وطنية تضع خارطة طريق 
هذا  واالصالح..  التغيري  عنوانها 
املناهضة  الشعارات  تأييدنا  عن  عدا 
الوطين  التيار  يرفعها  اليت  للفساد 
احلر خصوصا انه ليس شريكا يف هذا 
احلكم  صلب  يف  حتى  وهو  الفساد 
ومشاريع  االقرتاحات  من  الكثري  قدم 
عدة  واوقف  االصالحية  القوانني 
حماربته  تتم  ولذلك  مشبوهة  مشاريع 

يف كل مكان وزمان.
يف  التيار  حترك  مع  تزامنا  وحنن، 
هذه  برسالتنا  اليكم  جئنا  بريوت، 

آملني ان تعريوها االهتمام الالزم.

التيار االسرتالي اللبناني املتحد

صورة جامعة للقاء سيدني يف صالة كنيسة سيدة لبنان يف هاريس باركمنسق التيار يف سيدني طوني طوقاملنسق العام للتيار يف اسرتاليا روبري بخعازي

صورة جامعة للقاء ملبورن يف مركز دار العودة

الناشط يف التيار الياس بو ملحم والعائلة

املطرب لحود الحدشيتي عريف حفل ملبورن مارون خوري الناشطة فاطمة عون الزغلول يلقي قصيدةالعميد ابو خاطر

الشاعر فؤاد نعمان الخوريعريفة حفل سيدني كلودين منصور



Page 22صفحة 22     

اعالن

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

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002
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كتابات

لون بالدي

نفوٌس قد ترّبت يف الضالِل
تبيح الظلم ضّدا يف احلالِل
ترى أهواءهم حقدًا تفّشى
ونكيُد عيشهم مّر السؤاِل
العدالة اين  فاذا سألتهم 
فأنت اللصُّ ليس من حماِل
جتّنت يوما  ناظرتهم  واذا 
الكماِل ثوب  يلبس  عميال 
حّقًا املظلوُم  يرتك  فكيف 
وخرُي االرض ُينَهب من غالِل
حياٍء يف  ضمريي  يؤّنبين 
وكيف العبُد يسكُت عن قتاِل
وكيف أغضُّ طريف عن حراٍم
اذا ما الكلُب عربد يف الوصاِل
كفانا اجلهل ينهش يف قوانا
اجلماِل رهُط  حقنا  ويأكل 
ويسفك دمنا بلوى الرزايا
الرجاِل مجع  يا  احلّر  فأين 

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

الضالل

كان لوني قمح السفح 
يرمسه ألف فنان 

والكف روض الريشة 
يتشارك مع صيف الترب 

رونق شكل البحر 
يهذي 

قاعدة لغة التعرف 
إال الزهرّي يف أزرق 

مادام الرفش يف 
حقلي 

يساور خط الفالح 
ذاك اخلد من مسر 

بالدي 
نظم جمد الفكر حصادًا 

وراح يراعي 
نقطة ماء 

يسكبها يف عزة مشس 
ويقول يف خطبة بيدر 

بني اجلمع 
غنوة داع. . 
بعد التعب 

غنائم ذهب كانت تنده 
للصرب فيكم أن يقوى 
ويبارك يف اجلرد عقاًل 
يضاهي إمناء البشرى 
وميارس موهبة اللون

 يف أشالء اليوم وغدي 
ألكون من حنطة عصر.
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الشاعرة شادية الخضر 

ماهر الخطيب
 »إن بأرض احلبشة ملكًا ال يظلم أحد عنده، فاحلقوا ببالده، حتى 

جيعل اهلل لكم فرجًا وخمرجًا مما أنتم فيه«..)1(
ليست اهلجرة حبثًا عن األمان بعيدة عن صلب الدين اإلسالمي، بل 
نصح بها رسول اهلل الصحابة يف أيامه، بسبب ما كانوا يتعرضون 
أمراء قريش، يف ظل عدم  أيدي  له من تعذيب وإضطهاد على 
قدرتهم على محاية أنفسهم، وقد حصلت اهلجرة مرتني، األوىل 
بعد  الثانية فكانت  أما  النيب حممد،  بعثة  السنة اخلامسة من  يف 
وقت قصري على عودتهم إىل مكة لكن على دفعات بسبب متادي 

قريش يف أفعاهلا.
البحث يف هذا املوضوع تفرضه املشاهد اليت يراها الكثريون عرب 
شاشات التلفاز يوميًا، عن اآلالف من املهاجرين من مناطق الصراع 
اإلرهابية  اجلماعات  ظاهرة  منو  مع  ال سيما  األوسط،  الشرق  يف 
املتطرفة اليت متارس أبشع مظاهر العنف واإلجرام على اإلطالق، 
الشواطىء  على  املستلقي  السوري  الطفل  صورة  أن  العلم  مع 
األساس  غرقًا، كانت هي احملرك  احلياة  فارق  أن  بعد  الرتكية، 

لتكوين ظاهرة إنسانية جامعة نسبيًا.
يف األيام األخرية، برزت دعوة البابا فرنسيس لكل رعية وكل دير 
»مواجهة مأساة  الالجئني، بهدف  أوروبا الستقبال عائلة من  يف 
وضحايا  املوت،  من  اهلاربني  اللجوء  طاليب  من  اآلالف  عشرات 
احلرب واجلوع والذين هم على الطريق حبثًا عن رجاء يف احلياة«، 
يف مشهد ال ميكن على الصعيد اإلنساني فصله عن اهلجرة األوىل، 
بالرغم من أن  القيام بها حنو احلبشة،  اليت دعا رسول اهلل إىل 
ملكها كان من أتباع الديانة املسيحية، إال أن األصل هو البحث 

عن العدالة واألمان.
ويف الوقت الذي كان فيه من املطلوب البحث عن معاجلة األسباب، 
اليت تدفع باملهاجرين إىل املخاطرة باملوت حبثًا عن العدالة اليت 
اجلماعات  أنصار  أنظار  حتولت  األصلية،  بالدهم  يف  إفتقدوها 
آخر، بعد أن عملوا على الرتويج بأن  أمر  اإلرهابية املتطرفة إىل 
تقرير  بسبب  اإلسالم«،  على  »حرب  هي  فرنسيس  البابا  دعوة 
أجل  الديانة املسيحية، من  إعتناق بعض املهاجرين  صحايف عن 
حتسني فرص بقائهم يف البالد اليت وصلوا إليها، لكن أحدًا مل 
يسأل عن األسباب اليت حالت دون إستقبال البالد ذات األغلبية 
اإلسالمية هلم، بدل أن تعمد إىل تعزيز الصراع الدائر من خالل 
حتويلها  بسبب  السلمية،  السياسية  احللول  حنو  الذهاب  رفضها 
احلرب إىل شخصية بامتياز، وعن دور تلك اجلماعات اليت تلعب 

دورًا فاعاًل يف دفع السكان إىل اهلجرة.
أن  عن  صريح  بشكل  فرنسيس  البابا  حتدث  قليلة،  أشهر  قبل 
أحد أسباب النزاعات املسلحة يف العامل هو جتارة السالح، حيث 
حتتاج املصانع املنتجة إىل التخلص من صناعتها من أجل احلصول 
على األموال الطائلة، وهذا األمر كان واضحًا من خالل الصفقات 
الكربى اليت أبرمت يف الفرتة األخرية، ال سيما بعد توقيع اإلتفاق 
النووي اإليراني، بغية البحث عن توازن قوى جديد بني الالعبني 
اإلقليميني، باإلضافة إىل ذلك كانت الفتة التقارير اليت حتدثت 
أملانيا،  سيما  ال  املهاجرين،  تستقبل  اليت  الدول  أبرز  أن  عن 
هدفها هو محاية إقتصاداتها اليت حتتاج إىل اليد العاملة، يف حني 
ينخفض عدد سكانها على حنو كبري مع مرور الوقت بسبب تراجع 

عدد الوالدات فيها.
بعيدًا عن كل األسباب اليت تدفع الدول األوروبية إىل إستقبال 
املهاجرين، وعن دورها يف تأجيج الصراعات يف الشرق األوسط 
اجلماعات  موقف  هو  هنا،  البحث  أساس  متعددة،  وسائل  عرب 
املنطقة،  دول  يف  أكرب  تأييدًا  يوم  كل  تكتسب  اليت  املتطرفة 
الرمحة  على  يقوم  الذي  اإلسالمي  املفهوم  من  إقرتابها  ومدى 
والعدل والتسامح، ما يوجب طرح الكثري من عالمات اإلستفهام 
عن  البحث  دون  من  الشارع،  معها يف  املتعاطفني  موقف  حول 
تنفيذية يف  أدوات  إىل جمرد  اليت حتوهلم  املخابراتية،  خلفياتها 

مشاريع كربى.
من هذا املنطلق، ميكن القول أّن موقف البابا فرنسيس هو أقرب 
إىل مفهوم الدين اإلسالمي من تلك اجلماعات اليت تدعي اإلنتماء 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  إغراقها  احلنيف، من خالل  الدين  إىل 
بالشعارات والدراسات الشرعية، ويكون هو املخلص الذي يعتمد 
الصعيد  على  عليها  املتعارف  اإلنسانية  املفاهيم  خطواته  يف 
الدولي، يف حني تقوم هي بدور اإلفساد يف األرض، خصوصًا 
اليت تسيطر  املناطق  رغبة سكان  إىل  املعلومات تشري  أن مجيع 
عليها، سواء اجملموعات اليت تنتمي إىل تنظيم »داعش« اإلرهابي 
أو »جبهة النصرة« اإلرهابية، باهلروب إىل أي مكان يف املعمورة، 
إال أن من املستغرب جدًا هو غياب املرجعيات اإلسالمية املختلفة 
عن القيام بأي دور فاعل، ال على صعيد حماربة اإلرهاب فكريًا وال 

صعيد تقديم املساعدات اإلنسانية إىل املتضررين منه.
أزمات  املقبلة  املرحلة  املهاجرين ستفجر يف  أزمة  احملصلة،  يف 
متنوعة، على الصعد اإلنسانية واإلقتصادية واألمنية، األمر الذي 
يتطلب البحث عن حلول ألساس املشاكل القائمة، بهدف احلد من 
حركة اللجوء الكثيفة، ومضاعفة جهود حماربة اإلرهاب والتطرف، 
اليت تقوم قبل أي شيء آخر على إضطالع املراجع اإلسالمية بدور 

إصالحي تقدمي، فالنيب حممد أرسل رمحة للعاملني أواًل وأخريًا.

ما بني البابا فرنسيس و«داعش« و«النصرة«
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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 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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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 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 
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Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

عملت جريدة التلغراف منذ اكثر من 45 سنة وما زالت تعمل خلدمة 
ابناء اجلاليات اللبنانية والعربية من خالل الصحيفة اليت تنشر االخبار 
الصحيحة وتقدم ألبناء اجلالية صفحات من االدب والعلم والرياضة 
يف  املتفوقني  كافة  دعم  على  التلغراف  وحرصت  اخل  والفن.. 
الصناعية   – االقتصادية   – التعليمية   – السياسية  امليادين  كافة 

– االجتماعية...
االوىل العادة اطالق  السنوية  ملبورن حفلتها  التلغراف يف  اقامت 
اجلديد يف  ادارتها  رئيس جملس  مع  اجلديدة  اجلريدة حبلتها  هذه 
فكتوريا االستاذ روالند جبور وامجع كافة الذين حضروا هذه احلفلة 
التلغراف  عن  املسؤولني  وشكروا  النواحي  كافة  من  جناحها  على 
الوحدة  برباط  واحد  سقف  حتت  الكرمية  اجلالية  ابناء  مجعوا  الذين 
وااللفة واالحرتام. قدم حلقات الربنامج الشاب املتألق هادي حريق 
الذي رحب بكافة احلاضرين ومتنى للجميع قضاء امجل االوقات ضمن 
هذه االجواء الرائعة وداخل هذه القاعة الفخمة ثم طلب من اجلميع 

الوقوف اجالاًل للنشيد الوطين االسرتالي.
استهل رئيس جملس ادارة التلغراف فكتوريا االستاذ روالند جبور 
املميز  اللقاء  بهذا  املشاركني  لكافة  الشكر  وتقديم  بتحية  كلمته 
من اجل اعادة اطالق التلغراف، ثم رحب بكافة احلاضرين.. خاصة 
بالقادمني من مدينة سيدني برئيس جملس ادارة املؤسسة االعالمية 
للشرق االوسط االستاذ والي وهبه وبرئيس حترير التلغراف الشاعر 
القزي ورحب ايضًا بـ: رئيس جملس نواب فكتوريا السيد بروس 
رئيس  ممثاًل  طومسون  كلفن  السيد  الفدرالي  النائب  اتكنسون، 
كريوز،  مارلني  النائب  شورتن،  بيل  السيد  العمالية  املعارضة 
النائب  فمفاكينو،  ماريا  الفدرالي  النائب  ملحم،  قيصر  النائب 
ماثيو  السيد  فكتوريا،   – املعارضة  رئيس  ممثاًل  اندارشي  كريغ 
تلمو  النائب  هافبين،  براونون  النائب  عيده،  خليل  النائب  غاي، 
السيد  فكتوريا  وزراء  رئيس  ممثاًل  سكوت  رون  النائب  النغواير، 
اندرو دانيال، ممثلة السفارة االردنية يف اسرتاليا السيد رميا امحد 
عالء الدين، سفري اجلمهورية العربية املصرية السيد حسان حنفي 
حممود الليثي، القائم باعمال السفارة اللبناني يف اسرتاليا االستاذ 
ميالد رعد والسيدة قرينته، سفري دولة فلسطني السيد عزت عبد 
اهلادي والسيدة قرينته، قنصل لبنان العام االستاذ غسان اخلطيب، 
قنصل عام مجهورية مصر العربية االستاذ خالد رزق، قنصل لبنان 
الفخري السابق االستاذ لويس فليفل والسيدة قرينته، رئيس غرفة 

اسرتاليا لبنان للتجارة والصناعة االستاذ فادي الزوقي وعقيلته.
االحزاب  وممثلي  رؤساء  بكافة  جبور  روالند  االستاذ  ايضًا  ورحب 
ورجال االعمال ورجال الصحافة ورجال الدين وبكافة  واجلمعيات – 

احلاضرين.
بها  قامت  اليت  الرائعة  الرحلة  عن  جبور  روالند  االستاذ  وحتدث 
الدائم  الصدور  من  سنة   45 عرفت  واليت  اسرتاليا  التلغراف يف 
وحافظت على قوتها يف قمة الصحف العربية الصادرة يف اسرتاليا. 
وأضاف: تفخر التلغراف بكونها تربط ابناء اجلالية العربية باوطانهم 
اسرة  من  لكونه  سعادته  وابدى  به،  نفتخر  الذي  وبرتاثهم  االم 
جريدة  كونها  اىل  باالضافة  اليت  اجلريدة  تلك  وخاصة  التلغراف 
االخبار الصحيحة فهي حريصة على االستماع اىل ابناء هذه اجلالية 

بكل فخر واعتزاز.
وقال االستاذ جبور: يفخر قراء التلغراف العرب بلغتهم االم العربية 
ويدركون بان الصحيفة ليست فقط للتواصل مع تراثهم بل هي 
جسر التواصل مع الشعب االسرتالي والقضايا السياسية وهذا ما 
الدرو  التلغراف  ولعبت  الوطنية.  باالحاديث  باالخنراط  هلم  يسمح 
اجملتمع  اىل  السياسة  ورجال  صانعي  رسالة  بايصال  االساسي 
العربي االسرتالي وحتدث عن حقيقة التشعب الثقايف الذي يعترب 
العمل من اجل االخنراط يف اجملتمع  الغنى وقال علينا  من موارد 
اننا  انفسنا  وتعريف  االسرتالية  القيم  اعتماد  االسرتالي من خالل 
ثقة  على  انين  وأضاف:  االسرتالية  الثقافة  ضمن  لكوننا  سعداء 
تامة مبوضوع اخنراط اجلاليات باجملتمع االسرتالي عليهم االستعالم 
حاشية  على  منعزلة  كمجموعة  بقوا  واال  اخلطوة  بهذه  التعهد  قبل 
واثق  مهمتنا  هي  هذه  القول:  اىل  وخلص  االسرتالي.  اجملتمع 
للتعاون  الضخمة  باالمكانات  معنا  يتشاركوا  ان  احلاضرين  بكافة 
يف املستقبل وشكر السيد روالند جبور كافة الذين رعوا احلفلة .. 
البنك العربي والسيد اميل شاهني الذي حضر خصيصًا من سيدني 
الغرفة العربية  حلضور هذه احلفلة والسيد نعيم ملحم مدير فكتوريا – 
 Poultry مؤسسة   – ترافل  والصناعة سيد جت  للتجارة  االسرتالية 
and More وصاحبها السيد حسام طالب. وشكر ايضًا كافة الذين 
شاركوا بتنظيم هذه احلفلة: جنوى فاراكس، ايلي نداف، جويل ابي 

نادر، سعيد السعدي، روبري طابل وهادي حريق
النائب الفدرالي كلفن طومسون شكر التلغراف على دعوته هلذه 
احلفلة املميزة وحتدث عن عالقته اجليدة جبريدة التلغراف اليت تعود 
وايلي  فاراكس  بالسيدة جنوى  مبعرفته  واشاد  عديدة  اىل سنني 
والقى  والنجاح  التقدم  دوام  الغراء  الصحيفة  هلذه  ومتنى  نداف 
كلمة رئيس املعارضة العمالية السيد بيل شورتن: انين باسم حزب 
مبناسبة  التلغراف  وموظفي  الدارة  التهاني  اقدم  الفدرالي  العمال 
اعادة االطالق ونوه جبريدة التلغراف اليت عملت لعشرات السنني 

وقدمت االخبار عن اجملتمع العربي واكد بان االسرتاليني يعتمدون 
من  واالخبار  احمللية  االحداث  حول  املعلومات  لنيل  التلغراف  على 
ملستقبل  والتمنيات  الناجحة  بالدولة  التهاني  قدم  االم.،  البلدان 

زاهر ومتقدم.
النائب روين سكوت بدوره قدم التهاني للتلغراف وكافة العاملني 
فيها واشاد بالعالقات الطيبة اليت جتمعه بهذه املؤسسة االعالمية 
املميزة واليت يشهد هلا تارخيها احلافل بالنجاح وقرأ رسالة رئيس 
وزراء فكتوريا السيد دانيال اندروز قال: يسعدني ان اقدم التهاني 
احلارة العادة اطالق التلغراف ونوه بالتلغراف اليت تعرف منذ اكثر 
العربية  باللغة  والناطقة  املتشعبة  للجالية  خبدمتها  سنة   40 من 
الصحافة  على  اسرتاليا  يف  املتشعبة  اجلاليات  تعتمد  وأضاف: 
املستويني احمللي  على  االخبار  نشر  اجل  ومن  الثقافات  املتعددة 
والعائد للدول االم وأكد بان اجلاليات املتحدثة باللغة العربية لعبت 
الدور االساسي لنجاح اسرتاليا وكرر التهاني للتلغراف هلذا االجناز 

ومتنى دوام التقدم والنجاح.
النائب كريغ اندارشي قدم التهاني جلريدة التلغراف ونوه بدورها 
امتد على فرتة 45 سنة واشاد  الرئاسي يف حقل االعالم والذي 
بالعالقة اليت تربطه بهذه الصحيفة الغراء وباجلالية العربية الكرمية 

ومتنى هلذه املؤسسة ومع اعادة اطالقها دوام التقدم والنجاح.
السيد  فكتوريا  والية  يف  املعارضة  رئيس  باسم  التهاني  وقدم 
ماتيو غاي الذي نوه بعالقته جبريدة التلغراف ومتنى هلذه املؤسسة 
واشاد  اطالقها  باعادة  والنجاح  التقدم  دوام  الرائدة  االعالمية 
بالتاريخ احلافل الذي عرفته مدى السنني العديدة وقدم التهاني 
جلميع العاملني بهذه اجلريدة متمنيًا للجميع دوام التقدم والنجاح 
خبدمة اسرتاليا الغنية بالتعددية الثقافية اليت تنتمي اليها جريدة 

التلغراف.
سعادة القائم باالعمال يف السفارة اللبنانية كانبريا االستاذ ميالد 
رعد وجه التحية لكافة احلاضرين واشار اىل فخره للمشاركة بهذه 
لي  مهم  احلدث  هذا  ان  وقال:  كلمة  القاء  اىل  ودعوته  املناسبة 
لعدة اسباب، اذكر منها ثالثة: االول: اساسي يف هذه احلفلة وهو 
الثاني: املؤسسة واليت  اهمية اللغة بالنسبة لالتصاالت والعالقات – 
الثالث: الداعون هلذه  حنتفل باعادة اطالقها يف والية فكتوريا – 
احلفلة وحتدث سعادة القائم باالعمال عن اهمية اللغة باالتصاالت 
واشاد باللغة العربية من اقدم اللغات احمللية واليت حتل يف املرتبة 
اخلامسة بني اللغات احمللية يف العامل واللغة الرابعة يف اسرتاليا.  
والثقافية،  اللغوية  بالتعددية  املعروفة  وباسرتاليا  باحلفلة  ونوه 
العربية  للصحف  املرياث  متابعة  متثل  واليت  التلغراف  عن  وحتدث 

انتشرت يف  واليت  التاسع عشر  القرن  انطلقت يف منتصف  اليت 
كافة احناء العامل. ونوه بالتلغراف اليت انطلقت منذ اكثر من 40 
سنة ومن اهم مصادر االخبار واملعلومات للجاليات املتحدثة باللغة 

العربية.
وقدم االستاذ ميالد رعد التهاني للسيد روالند جبور مبناسبة اعادة 
اطالق التلغراف يف فكتوريا ولكافة اعضاء اسرة التلغراف ومنهم: 
جنوى فاراكي وايلي نداف.  طوني القزي –  االستاذ والي وهبه – 
وانهي حديثه قائاًل: انين اقدر الدعوة هلذه احلفلة وامتنى لكم دوام 

التقدم والنجاح.
والقى رئيس حترير جريدة التلغراف الشاعر اطوان القزي ألقى كلمة 

يف املناسبة.
وقدم السيد اميل شاهني الذي حضر من سيدني خصيصًا ليمثل 
البنك العربي التهاني باسم املدير العام للبنك العربي السيد جو رزق 
وبامسه الشخصي السرة التلغراف بهذه املناسبة السعيدة وحتدث 
من البنك العربي الذي يعمل من اجل مصلحة ابناء اجلالية الكرمية 
يف اسرتاليا والعديد من بلدان العامل. وحتدث عن التسهيالت اليت 
من  باملزيد  ووعد  املاضية  السنوات  خالل  البنك  وقدمها  يقدمها 

الدعم وقدم التمنيات للتلغراف بدوام التقدم والنجاح.
مفاجأة احلفلة كانت جائزة التقدير اليت قدمها االستاذ والي وهبه 
)رئيس جملس ادارة املؤسسة االعالمية للشرق االوسط( لقنصل 
اقدام  حمبة  عربون  فليفل  لويس  االستاذ  السابق  الفخري  لبنان 
وتقدير لالعمال اليت قام بها للجالية اللبنانية يف فكتوريا ومتنى 

السيد وهبه للسيد فليفل دوام الصحة والسعادة. 
السيد لويس فليفل شكر االستاذ والي وهبه على هذه املبادرة 
ابناء  التلغراف اليت مل تتوقف عن العمل خبدمة  وتكلم عن جريدة 
اجلالية الكرمية خالل اكثر من 45 سنة ومتنى هلذه املؤسسة الغراء 

دوام التقدم والنجاح.
ختلل احلفلة سحب يانصيب على جائزتني.. اجلائزة االوىل تذاكر 
سفر اىل لبنان فازت بها السيدة كلري حنا - اجلائزى الثانية قسيمة 

دوالر فازت بها السيدة سكوت. سفر بقيمة $300 
ولقد ابدع الفنان فؤاد حراقة بتقديم امجل االجواء الفنية ومشاركة 
فرقته املوسيقية ولقد تألقت املغنية أمرية واملطرب املتألق ربيع 

الكمان والقت فرقته الرقص الشرقي اقبال مجيع احلاضرين..
وبعد منتصف الليل غادر احملتفلون صالة Melrose بعد ان شكروا 
بكافة  املميزة  احلفلة  هذه  على  التلغراف  جريدة  عن  املسؤولني 
الفاخرة..  املأكوالت  املمتازة،  اخلدمة  الرائعة،  االجواء  النواحي... 

ومتنوا هلذه الصحيفة دوام التقدم والنجاح.

حفلة سنوية ناجحة للزميلة التلغراف يف ملبورن
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اإلضطرار للتوقف طويال يف انتظار رحلة الطريان القادمة يف املطار 
غالبا ما تكون جتربة غري سارة، لكن بعض املطارات تضيف جمموعة 
متنوعة من ميزات الرتفيه جلعل االنتظار ممتعا قدر اإلمكان، فهذه 
املطارات لديها كل شيء من دور السينما IMAX إىل مالعب اجلولف 
ومحامات السباحة على السطح وغريها، ورصدت صحيفة »تليجراف« 

الربيطانية، 15 مطارا سرتغب يف التوقف بها طويال.

15. مطار »زيوريخ« يف سويسرا

على  والتزجل  الرياضية،  الدراجات  استئجار  املطار  هذا  ميكنك يف 
خارج  اخلالبة  الطبيعية  املنطقة  الستكشاف  مشاال  واملشي  اجلليد، 

املطار.

14. مطار »هونغ كونغ الدولي« يف هونغ كونغ

يضم ملعبا للجولف، وأكرب شاشة سينما IMAX يف البالد، ومالهي 
احلضانة، واملستشفى،  اإلصدار املصغر من  يقدم  لألطفال  خاص 
وسفينة الفضاء، واملطار، ويتوفر أيضا جمال أللعاب الفيديو »بالي 

ستيشن«.

13. مطار »لندن هيثرو« يف بريطانيا

عروض  فيه  مباشرة  اجلمارك  بعد  املوجود  العاملي  التسوق  متجر 
مغرية رائعة للعطور واألدوات الكهربائية وغريها الكثري من البضائع، 

وسوف جتد املقاهي واملطاعم يف منطقة رحالت الوصول.

12. مطار »تاويوان الدولي« يف تايبيه بتايوان

قارئ  أو  لوحي  جهاز  استئجار  ميكنك  حيث  مكتبة  املطار  يضم 
إلكرتوني مع حوالي 400 كتاب، فضال عن جمموعة إضافية من الكتب 
اإلجنليزية  باللغتني  مجيعها  تأتي  اليت  واجملالت  والصحف  العادية 

والصينية.

11. مطار »فانكوفر الدولي« يف كندا

مائيا،  حوضا  ويضم  ريد،  بيل  مثل  لفنانني  أصلية  أعماال  يعرض 
حيث ميكنك أن ترى أكثر من 5 آالف خملوقا حبريا يف خزان يسع 

20 ألف جالون.

10. مطار »أنشيون« يف سيول بكوريا اجلنوبية

يضم املطار صاليت سينما، وملعبا للتزحلق على اجلليد، و7 حدائق، 
باإلضافة إىل املوسيقى احلية والرقص يف املركز الثقايف.

9. مطار »أثينا« يف اليونان

يضم متحفا صغريا، يعرض القطع األثرية اليت تعود إىل وقت مبكر 
من العصر البيزنطي.

8. مطار »أوسنت« يف الواليات املتحدة األمريكية

ما  »أوسنت« بتكساس احلفالت املوسيقية احلية،  يستضيف مطار 
يتيح لك فرصة مشاهدة عروضتضم كل أنواع املوسيقى احمللية و 

العاملية.

7. مطار »ميونيخ« يف أملانيا

ركوب  يف  مهاراتك  اختبار  أو  احلية،  باملوسيقى  االستمتاع  ميكنك 
إىل  يوليو  من  يستمر  الذي  احلدث  وهو   Surf & style األمواج يف 

أغسطس، ويقدم أكرب موجة دائمة اصطناعية يف العامل.

6. مطار »هانيدا« يف طوكيو باليابان

القبة  تضيء  اليت  النجوم  من  املاليني  مشاهدة  للمسافرين  ميكن 
تقدم  اليت  واملطاعم  املقاهي  من  واسع  خيار  ويوجد  السماوية، 
املطاعم  واسعة من  خيارات  توجد  والعاملية، كما  اليابانية  األطباق 
بني  ترتاوح  حتديدا،  الدولية  الرحالت  مبنى  من  الرابع  الطابق  يف 
حمالت »السوشي« الصغرية واملطاعم املصممة على منط »بيسرتو« 

الفرنسي.

املتحدة  الواليات  يف  الدولي«  فرانسيسكو  »سان  مطار   .5
األمريكية

ودور  طبيا،  ومركزا  للطريان،  متحفا  الدولية  الرحالت  مبنى  يضم 
حضانة، وأماكن استحمام، وصالون حالقة، وخدمات تلميع األحذية، 
ومنتجعا صحيا، و ميكن للمسافرين الذين يرغبون بشغل أوقاتهم 
قبل موعد الرحلة زيارة منطقة حوض األحياء املائية يف مبنى املطار 

1 واملعارض الواقعة يف عدة أماكن داخل مباني املطار.

4. مطار »دبي الدولي« يف اإلمارات

والذي  العامل،  يف  اجلمركية  الرسوم  من  معفي  خمزن  أكرب  موطن 
التوجه أيضا إىل  ميتد على مسافة 58 ألف قدم مربع، كما ميكنك 
نادي الرياضة، حيث ستجد محام سباحة وخدمات التدليك، أو حماولة 

اخلروج إىل احلدائق لبعض االسرتخاء.

3. مطار »الس فيجاس ماكاران« يف الواليات املتحدة  األمريكية

أن تشاهد  W«، حيث ميكنك  الطريان هوارد  »كانون  يضم متحف 
منطقة  يضم  أنه  كما  نيفادا،  والية  جنوب  الطريان  لتاريخ  عرضا 

خاصة للعب األطفال.

2. مطار »أمسرتدام شيفول« يف هولندا

يستضيف فرعا من Riijkmuseum حيث ميكنك اكتشاف املوسيقى 
للمسافرين  6XD، وميكن  على مسرح  والفن،  واألدب،  اهلولندية، 
الكينا  وشجرة  اخلزامي  مع  املغروس  األكسجني  من  االستفادة 
املطار  هذا  ويضم  طريان،  رحلة  قبل  االسرتخاء  على  ملساعدتهم 

العديد من الفنادق واخلدمات األخرى.

1. مطار »شاجني« يف سنغافورة

يضم حديقة بطابقني مع شالل بارتفاع 27 قدما، وحديقة الصبار مع 
حوالي 40 نوعا من الصبار، باإلضافة إىل حدائق عباد الشمس، كما 
يستضيف حوض سباحة على السطح، وعدة فنادق، ومنتجع وغريها 

الكثري، وهو املطار رقم  1 يف العامل.

 مطارات سرتغب حًقا يف التوقف بها طوياًل.. تعرف عليها
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أعرف،  وال  األوىل،  العربي«  »الربيع  مرحلة  كتبتها يف  هوامش 
وبعد ما انتهى إليه هذا »الربيع«، هل كنت يف احلق أم كنت يف 
الباطل؟. وها أنا اآلن أعيد نشرها تباعًا مّرة ثانية مبناسبة تظاهرة 

بريوت ضّد العفن:  
 )1(

الشعب يريد الكّل للواحد والواحد للكّل، 
يريد أن يعرف القاتل الذي ال يشري إليه أحد، 

يريد استعادة زمام املبادرة. 
يريد أن يعرف َمن يريد إسقاط النظام يف فنزويلال، 

وإسقاَط الشعب يف البحرين؟. 
يصّدق ويكيليكس ويكره الغدر واخليانة. 

الشعب الغاضب يغلي واحلاكم الفاسد يتبّخر. 
يريد أن يقرأ أمساء بعينها على الئحة سوداء. 

يريد إسقاط النفاق الطائفي وشركاه، 
يريد محاية الطفولة، 

يريد إسقاط متثال الصنم.  
يريد تطبيق قانون من أين لك هذا يا هذا؟. 

أاّل يتحّول اهلواء إىل مكّب لإلشعاعات النووّية. 
»ال إكراه يف الدين«. 

هل نهوض من دون نهضة؟. 
الشعُب هو على طريق الوصول.  

هرب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.  
تنّحى الرئيس املصري حمّمد حسين مبارك. 

الشعب يريد إسقاط أنظمة الفساد. 
يريد أن يصنع ثورته حتت الشمس، 

هو البغتة، انتهْت آخُر مهلة.  
ُيهل وال ُيهمل. 

يريد أن يكون ذاته، 
يكره الذين يأسرونه يف كيانات، 

جمرم من ُيغرق الشعب يف الظالم. 
ممالُك الصدأ يكرهها الشعب، 

يكره ممالك اخلوف وقطع الرؤوس، 
يريد الكفاءة ال العباءة، 

يريد إسقاط نظام التدافع باملناكب على املناصب 
لتحقيق مكاسب على حساب قوت الشعب. 

 )2(
الشعب يريد أن يعرف »درع اجلزيرة« 

هل هو حلماية الشعب أم هو حلماية اجلائرين؟. 
يريد أن يعرف من الذي يريد منه 

أن يكون قبائل ومذاهب ليتقاتلوا؟. 
يريد أن يعرف من هو الدّب ومن هو اجلّب؟  

من يريده فيما يتحّرر من اجلّب 
أن يقع بني خمالب الدّب؟. 

الفتنُة هي أاّل يرعوي املتسّلطون 
عن استعباد الشعب وال خيرج الشعب 

إذا مل يفهموا باّليت هي أحسن 
ويضع هلم حّدًا. 

يريد أن يستمّسك بزمام ثرواته الطبيعّية، 
أن يكون منتِجًا ال سوقًا لتصريف اإلنتاج. 

ال لسندان الوكيل احلصري ومطرقة اإلمربيالّية. 
الفكرة يف سبيل الشعب، ال الشعب يف سبيل الفكرة، 

القوى األمنّية واجليش يف سبيل الشعب، 
ال الشعب يف سبيل القوى األمنّية واجليش. 

الدولة هي الشعب. 
ال لسالالت عموِم القاذورات. 

ينحين الشعب احرتامًا، للكورد، للرببر، 
لآلشوريني، لآلراميني، لألرمن، للرتكمان، 
للشركس، للغجر، للبدون، للعرب، للكّل. 

مواطنون ال أقلّيات وال أكثرّيات. 
هديُر الشعب زئري. 

الشعب يف طريق األلف ميل.  
هو األهل، األقارب، األصدقاء، 

ولكّنه ال يريد أن ينعكس ذلك على اإلدارة. 
الفقُر كثري، الديقراطّية معّلقة. 

بئس املثّقف عاماًل ضفدعًا 
يتنافخ باسِم قدسّيِة امللكّية اخلاّصة، 

ويتوّعد املعَدمني بالويل والثبور وعظائم األمور، 
ويتمّسح ِقّطًا بأذيال أولياء الكرسّن والشعري. 

»اإلصالح السياسي مل يكن يومًا ترفًا«. 
»من يسوق الناس بالعصا سيجد ذاته وحيدًا كثريًا 

عندما تغرب مّرة وإىل األبد مشُسه املظلمة«. 
الشعُب مع نتائج البحوث العلمية. 

)3(

الشعب يريد تطهري البالد. 
ال للمال السياسي. كّل »تابو« يريد الشعُب إسقاطه. 

الشعُب هو السلطة. الرئيُس مواطن موّظف برتبة رئيس. 
اجلندي مواطن موّظف برتبة جندي. 

حرّيُة املواطن أقدس من كّل ما عداها. 
الشعب قْبل احلاكم والشعب َبعده. 

الشعب يريد إسقاط األقنعة. 
الروايُة الرمسّية شيك بال رصيد. 

ِمن البكترييا إىل احلوت، وِمن رأس اإلبرة إىل الصاروخ، 
ِمن الذّرة إىل اجملّرة، وِمن اجملّرة إىل الذّرة، 

يريد تفكيك آلّيات منطق قّوة الشّر، 
الشعب هو الشمس املشرقة. 

 )4(
الشعب يريد حماسبة من تغّولوا  

أن يقول للجاثم فوقه: »إرحْل«   
نزل الشعب إىل الشارع ليضع حّدًا للفوضى  
الشعب يريد إسقاط اإلستشراق الكولونيالي 

يريد طرد الدوالر من املعبد 
يريد أن يسمع زقزقة العصافري وهديَل احلمام  

ال قطرة ضوء ملن خيشى احلياة  
الشعب ضد ُهبل والالت ِمن أصنام احلّكام العرب 

يريد أن يسمع لكّل من له رأي 
مواطنون ال رعّية، العلمانّية من اإليان  

املساواة بني اجلنسني حّق تكفله شرعُة حقوق اإلنسان  
الكرامة صنو الروح، األنظمة البوليسّية جيب أن تسقط   

قوانني الطوارئ يف حالتني فقط: 
يف حالة الكارثة الطبيعّية، أو يف حالة احلرب  

ويف احلالتني هي من أجل محاية املواطن 
ال للطاعة، نعم حلكم القانون  
يا آل ديكتاتور اخرجوا منها  

الرياح عربّية ولكن هناك غبار أجنيب  
من عالمات السقوط أن تتكاثر اجلرذان  

ملَّ الشعُب من اختالَق القصِص والروايات  
الشعب يريد إسقاط شريعة الغاب  

يريد إسقاط شريعة اإلقتالِع والقتل والسجِن والتشريد  
يكره من ينعون عليه أن جيتمع  

يكره من يتوّعدونه باحلديد والنار، ويريدونه أن يفرتق  
أكواُخ الصفيح والعشوائّيات جرية حرب  
الشعب يكره ممالك القيح ومدن امللح  

ال وصي إاّل الضمري احلي  
الشعُب يريد اخلرافة، حيّبها يف الشعر والفن فقط  

يكره تزوير الوقائع، يكره تزوير التاريخ  
يريد أن يقتحم حصون األخالق البالية 

الشعب يريد أن يعرف َمن وراء إثارة الفنت املذهبّيِة 
والطائفّيِة والعنصرّيِة يف بالد العرب؟   

َمن يقف وراء سياسة »فّرق تسد«؟ 
من يريد من الشعب أن يكره بعضه؟  

الشعب يريد حقوقًا متساوية  
ال يريد أن يكون هذا »بالزيت« وذاك »بالسمنة«  

العقيدُة يف سبيل الشعب ال الشعب يف سبيل العقيدة  
انكشفْت خدعة اإلستشراق الكولونيالي  

الشعب يريد أن يتفاهم مع األحّبة الُكورد  
خصوصًا يف حّقهم بوطن حّر وشعب سعيد  

الُكورد أحفاد صالح الدين  
الشعب يريد أن يتصاحل مع روحه  

يريد أن جيتاز عتبة الغائب ليدخل إىل احلاضر  
الشعُب ثابٌت، كّل ما عداه متحّول  

الشعب يثق باألخالق الرفيعة، لكّنه أيضًا يثق بالدستور  
كّل تسّلطي هو غيب. الشعب يريد أن يعرف اّتاهات املعنى  

يريد أن يعرف الوقت املنحين حتت أمحال كثرية  
يريد تريد األصنام ـ احلّكام العرب من ألوهّياتهم اجملرمة  

يريد أن يكسر القيد  
الشعُب يريد ولو كره الكارهون  

هناك من يستبق النريان مفتعاًل حرائق إجهاضّية  
ال شعب من دون مكافحة التسّلط  

حقبُة النفط تضرم النرياَن حبقبِة الثورة  
احتماُل املظامل اقتصاديًا، اجتماعيًا، أمنيًا، انتهى 

الشعُب ينظر إىل العامل وإىل ذاته  
الثورُة املضاّدة إيقاظ النعرات ـ الفيلم اإلستعماري الطويل  

وجُه الشعب ال خُيتصر بوجه الزعيم 
الشعب حّر، يريد أن يعرب حّرًا.  

 optusnet.com.au@Shawki1

الشعب يصنع ثورته حتت الشمس
ـ شوقي مسلماني

 ميالني غيدوس هي إحدى العارضات اليت حتدت املعايري املعتادة 
يف عامل األزياء، وجعلت من مرضها حافزا للوصول للقمة رغم أنها 

صلعاء وبال أسنان وال أظافر.
ولدت ميالني غيدوس » البالغة من العمر 27 عاما، مع مرض نادر 
وهو خلل النسيج األديي الظاهر، الذي يسبب تشوهات يف منو 
أنها  الصغرية، مما يعين  والعظام  واألظافر  األسنان واملسامات 

نشأت صلعاء دون أسنان.

كما تعاني غيدوس من الثعلبة اليت منعت منو الشعر يف رأسها، 
بعمى  بإصابتها  وتسبب  ورموشها  حواجبها  مرضها  وأفقدها 
جزئي باإلضافة إىل تشقق شفتها ، وفق ما افادت قناة روسيا 

اليوم.

عندما  صناعية  بأسنان  غيديوس  استعانت  عاما   26 سن  ويف 
ظهرت يف الربنامج الشهري »ذا دوكتورز« ولكن بعد مثانية أشهر 
من استخدامها هلذه األسنان قررت التخلي عنها، وقالت إنها مل 

تكن مرتاحة عند استخدامها.

واختارت غيدوس، خرجية الفنون من جامعة نيويورك، أن تكون 
عارضة أزياء حلبها هلذا اجملال، وقد بدأت امتهان عروض األزياء 
بعد أن استجابت لعدة إعالنات تبحث عن »أشخاص فريدين من 

نوعهم«.

وكان صديقها قد أقنعها بدخول عامل عروض األزياء، من أجل 
»املتعة فقط«، ثم حصلت على جلسة تصوير مع املصور اإلسباني 

الشهري » Eugenio Recuenco«، عندما كانت طالبة باجلامعة.

عارضة ” صلعاء ” و دون أسنان تكسر 
معايري عامل األزياء و املوضة

الشخصي  املستوى  على  كثرية  فوائدها  جديدة،  لغات  تعلم 
كما  ثقافته،  من  وتزيد  الفرد  شخصية  على  تؤثر  و  والعملي، 
على  احلصول  فرص  من  وتزيد  املخ  أداء  تعزيز  فى  تساهم 
الكثريون من تعلم  الوظيفية، وقد يل  وظيفة أفضل والفرص 
الصرب  من  والكثري  طويل  وقت  إىل  حاجتها  بسبب  جديدة  لغة 
من  املشكلة  هذه  على  التغلب  يكن  لكن  إلتقانها،  واملمارسة 
املوقع  عرضها  التى  املفيدة  النصائح  لبعض  االستماع  خالل 

.Lifehack األمريكي

ويكن التعرف عليها فيما يلى:

1- حاول االستفادة من اللغات األخرى التى تتقنها وتعلم لغة 
قريبة منها

2- تعرف على الكلمات املختصرة يف هذه اللغة

3- تعرف على الكلمات الشائعة واألكثر استخداما

4- شاهد األفالم واستمع ألغاني باللغة التى تريد إتقانها

5- حدد وقتا معينا من يومك حلفظ بعض الكلمات اجلديدة
6- حتدث بهذه اللغة وتكلم مع أشخاص يتحدثون بها

7- استعن ببعض الفيديوهات والدروس اإللكرتونية

 نصائح لتعلم أي لغة يف 
أيام قليلة
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متفرقات

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

يستعد موقع يوتيوب والذي يعترب 
اكرب موقع ملشاركة ملفات الفيديو 
إلطالق خدميت اشرتاك منفصلتني 
ووفقًا   ،2015 عام  نهاية  قبل 
ملصادر متعددة فإن الطريقة اليت 
التعامل  على  املستخدمون  اعتاد 
على وشك  يوتيوب  موقع  مع  بها 
نهاية  قبل  كبري  بشكل  االختالف 

العام احلالي.

اسم  األوىل  اخلدمة  على  ويطلق 
املرحلة  دخلت  واليت   ،Music Key
املاضي،  نوفمرب  منذ  التجريبية 
الثانية  اخلدمة  تستهدف  بينما 
يف  املميز  الفيديو  حمتوى  صناع 
االسم  معرفة  يتم  ومل  يوتيوب، 

اخلدمة  هذه  وستأتي  بعد،  عليها  سيطلق  الذي 
مرتافقة مع نظام paywall الذي مينع مستخدمي 
دفع  دون  احملتوى  إىل  الوصول  من  اإلنرتنت 

اشرتاك.

احملتوى  من  مزيج  سيصبح  يوتيوب  أن  ويبدو 
وحمتوى  مدفوعة،  جتارية  اعالنات  مع  اجملاني 
مميز غري جماني موجود خلف نظام paywall ميكن 

الوصول إليه عن طريق دفع اشرتاك.

أن كان موقع يوتيوب يقدم بشكل دائم  وبعد 
حمتوى وخدمات جمانية من جهة وخدمات اعالنية 
ان  يبدو  انه  إال  أخرى  جهة  من  الثمن  مدفوعة 
يوتيوب يعمل بشكل جدي على خدمات االشرتاك، 
توفري طرق جديدة لكسب  لعمله على  باإلضافة 

املال لصناع احملتوى.

وقد يبدو غريبًا للبعض القيام بتوفري اشرتاكني 
بتشبيه  قامت  يوتيوب  ان  إال  احملتوى،  لنفس 
عرضني  بتوفري  تقوم  كابالت  كشركة  األمر 
خمتلفني من ناحية البيانات ولذلك للوصول إىل 

األفالم والرياضة.

ويعترب موقع يوتيوب كبري مبا يكفي لدعم خدمات 
املوقع ألكثر من  امتالك  مع  متعددة وذلك  بث 
مليار مستخدم ، إال ان رد الفعل من قبل صناع 
املوسيقى خمتلط وهم منقسمني حول فكرة تعدد 
خدمات االشرتاك، ويعتقد بعضهم أن يوتيوب لن 

يقوم بتسويق خدمة Music Key بشكل صحيح.

ويقوم صناع املوسيقى بالتذكري بالضعف الذي 
 ،Google Play Music رافق إعالنات وتسويق خدمة
وذلك كمثال حي على عدم التزام جوجل بتحسني 

خدمتها املوسيقية.

يف حني ذكر أحد مصادر صناعة املوسيقى أنهم 
ولكنه تساءل حول   ،Music Key معجبون خبدمة 
ضمن  بأولوية  حتظى  اخلدمة  هذه  كانت  ما  اذا 

اسرتاتيجية يوتيوب وجوجل.

هو  يوتيوب  به  تقوم  ما  أن  املصدر  ويعتقد 
قبل  املوسيقى  صناع  السرتضاء  حماولة  جمرد 
بعض  أن  إىل  بالنظر  وذلك  املفاوضات  بدء 
االتفاقيات بني يوتيوب وكبار صناع املوسيقى 
املتكرر  التأخري  وبسبب   ،2016 عام  تنتهي يف 
نوفمرب  يف  عنها  اعلن  اليت   Music Key خلدمة 
املاضي، ويشري املصدر إىل أن هذا احملاوالت 
القيام  تبدو لصناع املوسيقى مثل  من يوتيوب 

بأمر صغري جدا ومتأخر جدا.

وكانت املشاكل قد امتدت لسنوات بني يوتيوب 
على  عالمة  اي  يظهر  وال  املوسيقى،  وصناع 
الرتاجع من قبل الطرفني، يف حني يشتكي صناع 
املوسيقى من أن يوتيوب مل يدفع هلم مبا يكفي 
مقابل موسيقاهم، واليت تشكل اكرب كمية مواد 
يتم تصفحها على يوتيوب، إال ان يوتيوب يقول 
صناعة  لشركات  الدوالرات  مليارات  دفع  انه 

املوسيقى على مدى السنوات القليلة املاضية.

وحيرص صناع املوسيقى على دفع املستخدمني 
بعيدًا عن احملتوى اجملاني أو املدعوم باإلعالنات 
االشرتاك  خدمات  إىل   وحتويلهم  التجارية، 
بالنسبة  أكثر رحبًا  تعترب  واليت  الثمن،  املدفوعة 

هلم.

يوتيوب  بني  القائمة  اخلالفات  من  الرغم  وعلى 
األكرب  التغيري  ان  إال  املوسيقى،  وشركات 
هو  سيكون  يوتيوب  مستخدمي  ملعظم  بالنسبة 
جماني،  بشكل  املوسيقى  على  احلصول  كيفية 

.paywall بدون املرور على نظام

 ،Spotify وباإلضافة للنمو الكبري الذي حتققه خدمة
إىل أن موقع يوتيوب ما يزال أكرب منصة لتدفق 
يوتيوب  قائمة  أن  حيث  العامل،  يف  املوسيقى 
اخلاصة مبقاطع الفيديو األعلى نسبة مشاهدة منذ 
بدء يوتيوب إىل اآلن حتتوي على 45 مقطع فيديو 
األوائل  فيديو  مقطع   50 ضمن  من  موسيقي 

بنسب املشاهدة.

حامسة  قرارات  اي  اختاذ  جيري  مل  انه  ورغم 
صناع  بني  املبكرة  النقاشات  أن  إال  اآلن،  إىل 
على  احلصول  كيفية  حول  بدأت  قد  املوسيقى 

.paywall أفضل فائدة مع استعمال نظام

من  العديد  بطرح  املوسيقى  صناع  يقوم  حيث 
اخليارات للنقاش، وأحد هذه اخليارات اليت جيري 
املوسيقى  جبعل  القيام  هو  ونقاشها  طرحها 
جمانية لفرتة حمددة من الزمن، ومن ثم القيام 
ما  سرعان  ولكن   ،paywall نظام  خلف  بوضعها 
أعلنت املصادر ان االمر ما زال مبكرا ألخذ القرار 

او اعالن اي شيء.

وكانت تقارير نشرت يف أبريل املاضي أشارت 
اشرتاك جديدة مل  خدمة  يوتيوب على  إىل عمل 
يعلن عن امسها، واليت تستهدف صناع احملتوى 
عدد  اكرب  وأصحاب  شعبية  االكثر  يوتيوب  على 

من املتابعني.

خالية من  فيديو  مقاطع  بتوفري  اخلدمة  وستقوم 
اإلعالنات وسيتمكن املشرتكني من حفظ ملفات 
الفيديو ملشاهدتها بدون الوصول إىل اإلنرتنت 
كما ميكن للمشرتكني الوصول اىل حمتوى مميز 
هناك  يكون  قد  و   ،paywall نظام  خلف  موجود 
االمور  سارت  إذا  االشرتاك  خدمات  من  املزيد 

بشكل جيد مع اخلدمة املرتقبة.
واليت   Music Key خدمة  إىل  التقرير  اشار  كما 
تقوم حاليُا بتقديم إمكانية الوصول إىل احملتوى 
بدون اتصال إنرتنت ويتم عرض احملتوى بدون 

وجود اعالنات مرافقة.

وصلت  ايرادات  حقق  والذي  يوتيوب  ان  يبدو 
اىل 4 مليار دوالر سنة 2014 يف طريقه للتحول 
إىل منصة للربح مع بدء مرحلة خدمات االشرتاك 
خبدمتني  يوتيوب  ستبدؤها  واليت  القادمة، 
التعامل  إىل  يوتيوب  سيحتاج  ولكن  اثنتني، 
حبذر يف هذه املرحلة، واليت ستعترب حتول جذري 
يف طريقة عمل املوقع الذي اعتاد املستخدمون 

احلصول منه على كل شيء بشكل جماني.

يوتيوب على وشك أن يتغري بشكل كبري

  أظهرت دراسة أمريكية جديدة إمكانية حدوث 
أعاصري مل يشهد التاريخ املوثق مثياًل هلا. ويف 
حال حدوث أحدها ستكون حمصورة ضمن ثالث 

مدن حمتملة، بينها دبي.
وشارك يف إعداد الدراسة كل من نينغ لني من 
من  إمانويل  وكريي  األمريكية  برينستون  جامعة 
إلقاء  على  الدراسة  وترتكز  تي.  آي  إم  جامعة 
احلدوث،  نادرة  الكارثية  األعاصري  على  الضوء 
وأماكن حدوثها ، وحبسب الدراسة، فإن ثالث 
هذه  ضحية  لتكون  ترشحًا  األكثر  هي  مدن 
األعاصري العمالقة ، واملدن هي تامبا يف والية 
االسرتالية،  كارينز  ومدينة  األمريكية،  فلوريدا 

ومدينة دبي يف اإلمارات العربية املتحدة.

األعاصري  هذه  أن  هو  الدراسة  يف  واملطمئن 
االفرتاضية تكاد تكون احتمالية حدوثها معدومة، 
حيث ال تتجاوز 1 يف كل 10 آالف سنة أو أكثر 
أنها قابلة للرصد قبل فرتة من حدوثها  ، كما 
واهلدف من الدراسة هو إلقاء الضوء على مثل 
هذه الكوارث الطبيعية نادرة احلدوث، والتحذير 

من آثارها التدمريية الكبرية.

واعتمدت الدراسة على برنامج حاسوبي يقدر قوة 
توضح  مدخالت  إىل  استنادًا  احملتملة  األعاصري 
الظروف املناخية احلالية ، وتوضح النتائج أنه يف 
بعض احلاالت النادرة قد تصل سرعة الرياح إىل 
أكثر من 650 كيلومرتا يف الساعة، واألمواج قد 
تصل إىل ارتفاع يقارب 8 أمتار ، وفق ما افادت 

قناة روسيا اليوم.

إىل  الدراسة  تشري  دبي،  إعصار  حالة  ويف 
إمكانية وصول سرعة الرياح إىل 400 كيلومرتا 
يف الساعة، وأمواج بارتفاع 7.4 أمتار. واحتمالية 
واحدة  حالة  تتجاوز  ال  الكارثة  مثل هذه  حدوث 

كل 30 إىل 200 ألف سنة.

ورغم أن الدراسة جمرد حسابات رقمية، ولكنها 
تعطي فكرة أكثر وضوحًا عن املدى الذي ميكن 

أن يصل إليه غضب الطبيعة

إعصار عمالق قد يضرب 
مدينة دبي

من  فريق  أجراها  اليت  التحليالت  نتائج  أسفرت 
الباحثني األمريكيني يف جامعة واشنطن، واليت 
مت احلصول عليها من 188 دولة، أن طول احلياة 
بصحة جيدة ارتفع حبوالي 5.4 سنة، ويف النهاية 
يعيشون  الذين  العامل  يف  السكان  تعداد  فإن 

حياة أطول مصابون باألمراض واملعوقات.
ملواليد  احلياة  طول  أن  إىل  الدراسة  وأشارت 
2013 من سكان العامل ارتفعت حبوالي 6.2 سنة 
 71.5 يعيشون  1990، مما جيعلهم  مواليد  على 
وكالة  أفادت  ، حسبما  من غريهم   أطول  سنة 

أنباء الشرق األوسط.

واحتلت فرنسا املركز السابع على مستوى العامل 
من حيث الذين يعيشون حياة أطول وبصحة جيدة 
بعد اليابان وسنغافورة و أيسلندا وقربص و » 

إسرائيل » .

دراسة حديثة: مواليد عام 

2013 يعيشون حياة أطول

  قبع سجني يف كاليفورنيا 26 عاما خلف القضبان 
ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام إىل أن تويف ألسباب 
طبيعية ليصبح رابع حالة من نوعها هذا العام يف 

الوالية اليت مل تطبق عقوبة اإلعدام منذ 2006.

وقالت سلطات سجن الوالية، أمس األربعاء، إن 
رونالد هارولد سيتون )69 عاما( تويف األسبوع 
بالقرب  جنرال«  »مارين  مستشفى  يف  املاضي 

من سان فرانسيسكو.

اإلعدام يف  »سيتون« ينتظر تنفيذ عقوبة  وظل 
سجن »سان كويننت« منذ 1989.

وعقوبة اإلعدام سارية قانونا يف كاليفورنيا لكن 
إضافة  قضائية،  دعاوى  يواجه  باحلقن  تطبيقها 
أدى  مما  األمر،  لطرح  السياسية  اجلرأة  لنقص 
لتجميد قضايا كثرية استمرت لعقود حتى تويف 

أصحابها ألسباب طبيعية.

عام  كاليفورنيا  يف  اإلعدام  عقوبة  إعادة  ومنذ 
1978 نفذت الوالية احلكم يف 13 شخصا فقط.

 – سيتون  بينهم  من   – مدانا   69 تويف  بينما 
حكم  تطبيق  ينتظرون  وهم  طبيعية  ألسباب 
يزال  وال  آخرين.   24 منهم  انتحر  فيما  اإلعدام 
كويننت  سان  اإلعدام يف  ينتظرون   747 هناك 

مبقاطعة مارين بالقرب من سان فرانسيسكو.

إن  احتادي  قاض  قال  املاضي،  العام  ويف 
االنتظار الطويل حلكم اإلعدام غري دستوري وإنه 
يعد عقوبة قاسية غري معتادة بالنسبة اليرنست 
دوين جونز الذي أدين وحكم عليه باالعدام يف 

1995 ومل ينفذ فيه احلكم بعد.

لكن  جونز  عن  اإلعدام  عقوبة  القاضي  وأسقط 
القضية ال تزال مطروحة لالستئناف.

كاليفورنيا  يف  اإلعدام  لعقوبة  التأييد  وتراجع 
عقاقري  أّن  من  خماوف  ظل  يف  أخرى  وواليات 
استخدمت يف احلقن القاتلة أدت إىل حاالت وفاة 

غري متقنة ومؤملة.

سجني انتظر اإلعدام 26 عاما 
يتوفى طبيعيا يف زنزانته

 رمبا مل خيطر على بال أحد النصابني سابقًا أن 
يف  السابق  العريف  أن  إال  اجلرم،  هذا  يفعل 

اجليش جوزيف أ. فعلها...

الفتاة  خلطوبة  جوزيف  تقّدم  شديدة،  ببساطة 
موعدًا  حددا  ما  وسرعان  وافقت،  اليت  ع.  ك. 
لزفافهما على أن يتكّفل والدها بتكاليف سهرة 
يف  ُكتب  اليت  الدعوات  وزعت  ثم  العرس. 
يف  للعروسني  املشرتك  احلساب  رقم  أسفلها 

أحد املصارف.
ويف يوم العرس، مل يعثر على أي أثر جلوزيف، 
متذّرعًا  الزواج  إمتام  سهرة  عن  غاب  إّنه  إذ 
العروس  على  الصدمة  تقع  أن  قبل  باملرض، 
اليت اكتشفت أن خطيبها السابق مل يهرب من 
العرس فقط بل استوىل على املال الذي حّوله 
املدعوون للزفاف إىل حسابهما املشرتك بعدما 

كّبدها ووالدها تكاليف العرس!

وقد حكمت هيئة احملكمة العسكرّية الدائمة على 
وتغرميه  وشهرين  سنة  بالّسجن  غيابيًا  جوزيف 

مبلغ مليون لرية لبنانّية.

عريس لبناني يهرب من 

عرسه ويسرق املدعّوين!
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 مسحت العاصمة اإلسبانية مدريد لسكانها، ألول 
أكرب  يف  كامل  ليوم  بالتعري  تارخيها،  يف  مرة 
املسابح البلدية وهو مسبح »الغو« مبنتجع »كاسا 
د كامبو« حتت شعار »يوم بدون لباس سباحة«، 
بأجساد  السباحة  فرصة  إتاحة  يف  يتمثل  والذي 

عارية ملن يرغبون يف ذلك.

حدوث  لتجنب  مدة  منذ  الزبائن  إعالم  مت  وقد 
التعري  مفاجآت، أو التضرر نفسيا من »مواجهة 

اجلماعي« وذلك عرب وضع إعالنات يف املسابح.

مذهب  تنمية  »مجعية  املبادرة  هذه  وراء  وكان 
التعري« بإقليم مدريد، واليت عقدت عدة اجتماعات 
مع جملس البلدية لتقنعه بالفكرة اليت بدت جنونية 

للكثريين.

ليال،   21:00 حتى   صباحا   11:00 الساعة  ومن 
للمواطنني  الفرصة  فتحت  األحد،  أمس  يوم 
مالبس،  بدون  بالسباحة  لالستماع  قيود  بدون 
خاص  ختفيض  مع  كامبو«  »كاسادي  منتجع  يف 
للمسنني فوق الـ 65، أما الذين يدفعون 2 يورو 
من سعر   60 إىل  بتخفيضات تصل  رمزي  كسعر 
التذكرة األصلي لدعم »إحساس املسنني بالثقة 
يف أجسادهم وممارسة حياة أكثر متعة خصوصا 

املتزوجني«.
ثقافية  حركة  التعري هي  مذهب  تنمية   ومجعية 
احلياة بدون  وفلسفية عاملية تدافع عن ممارسة 
مالبس، حيث تربر ذلك بـ »ضرورة حصول اجلسم 
على منافع بدنية كوصول أشعة الشمس واهلواء 
النقي« كما تدعي احلركة أنها تقوم بـ »تصحيح 
الوضع الطبيعي لإلنسان وتربز وتعزز ثقة الناس 
احلركة  منتقدي  ولكن  بأنفسهم«،  وإعجابهم 
األماكن  يف  التعري  بنشر  واتهموها  هامجوها 

العامة.
وقال رئيس مجعية تنمية مذهب التعري »إمسايل 
من  اهلدف  إن  صحفية  تصرحيات  يف  رودرجيو« 
أخرى  كوسيلة  العري  »تطبيع  هو  املبادرة  هذه 
حاجة  »ال  بأنه   الناس  وتعريف  لالستحمام«، 

ملالبس السباحة«.
كما صرح بأن هدف املبادرة املقبل هو »ختصيص 
يوم واحد يف األسبوع للعراة أو ختصيص توقيت 
برشلونة  مدينة  يف   حصل  ما  مثل  بهم  خاص 
االسبانية والعاصمة الربتغالية لشبونة«. وقد مت 
»شواطئ  ظاهرة  لنجاح  »نظرا  اخلطوة  هذه  اتباع 

العراة« حسب تعبريه.

مدريد تسمح لسكانها 
بالسباحة دون مالبس

 ال يصدق احد مهما وصل به خياله اىل ان احلاج 
»عائلة  الشهري  املسلسل  يف  املصري  متولي 
احلاج متولي« والذي قام ببطولته الفنان الراحل 
نور الشريف الذي كان مزواجا وتزوج اربع نساء 
يف وقت واحد، ال يصدق احد ان هذا املسلسل 
ميكن ان يتكرر ويصبح واقعا يف أمريكا، ويفعلها 
مواطن أمريكي ال ينتمي اىل االسالم، حيث طالب 
مع  ويعيش  براون  كودي  وامسه  االمريكي  هذا 
يف  زجياته  بتسجيل  زوجاته  يعتربهن  نساء  أربع 
سجالت الدولة مبا أنه يتبع كنيسة تسمح بتعدد 
عن  احلظر  لرفع  قضائية  دعوى  رافعا  الزوجات، 
منطلق  من  احملافظة  واليته  يف  الزوجات  تعدد 

احلريات الشخصية متاما.

ويعيش كودي براون، الذي كان بطل أحد برامج 
تلفزيون الواقع عام 2010، مع أربع نساء يعتربهن 
زوجاته، وأطفاله الـ 17 يف الس فيغاس، وهم 

يتبعون كنيسة تسمح بتعدد الزوجات.

حمكمة  أمام  القضائية  الدعوى  براون  ورفع 
العام  احملامي  طعن  بعد  العاشرة  االستئناف 

للوالية بقرار حمكمة أدنى حكمت ملصلحته.

تهدف الدعوى اليت قدمها براون إىل رفع احلظر 
يف  مستندا  يوتا،  والية  يف  الزوجات  تعدد  عن 
الذي  األمريكية،  العليا  احملكمة  قرار  إىل  ذلك 
جييز زواج املثليني جنسيا يف مجيع أحناء الواليات 
املتحدة، وورد يف الدعوى أن موقف حمكمة والية 
قانون  إىل  الزوجات يستند  لتعدد  الرافض  يوتا 

عفى عليه الزمن.

الواليات  يف  قانوني  غري  الزوجات  تعدد  ويعد 
األمريكية اخلمسني.

لكن قانون والية يوتا متشدد بعض الشيء، ليس 
ألنه فقط حيظر تعدد الزوجات، وإمنا أيضا جيرم 
من حيمل رخصيت زواج قانونيتني ومن يعيش مع 

شخص بالغ وهو متزوج من شخص بالغ آخر.

»من  أنه  إىل  تورلي  جوناثان  احملامي  وأشار 
بإمكانها  يعد  مل  املتحدة  الواليات  أن  الواضح 
من  معاقبة  أو  إلجبار  اجلنائية  القوانني  استخدام 
خيتارون العيش يف كنف من يريدون، حتى وإن 

مل يكن هذا مألوفا«.

»احلاج متولي األمريكاني« .. 
متزوج من أربع وله 17 ابنًا

 قال عمدة إحدى القرى مبحافظة سوهاج يف صعيد 
بالطبل  جنازة  التى شهدت تشييع  القرية  مصر، 
البلدي واملزمار، تعليقا على ما حدث يف القرية، 
إن جثمان املتويف أبى أن يغادر إىل املقابر، قبل 
أن تزفه فرقة بالطبل البلدي، مشريا إىل أن هذه 
الواقعة ليست األوىل من نوعها بل حدثت من قبل 

مع أجداد هذا املتويف، على حد قوله.

وأضاف حممد فؤاد عمدة الصوامعة، خالل حواره 
مع برنامج »العاشرة مساء« على فضائية دريم، 
»هذه عادات روحانية ال يعلمها إال اهلل، لكننا رأينا 
أن اجلثة هي اليت حترك مسريي اجلنازة إىل منزل 

فرقة الطبل واملزمار البلدي«.

من جانبه أوضح جد املتويف، أن األخري منذ مولده 
وهو مييل إىل العزلة واالنطواء، الفتا إىل أنه مت 
دفنه داخل مقام والده يف القرية، الذي ورثه عن 
اخلري  بعمل  معروفة  عائلتهم  أن  مضيفا  أجداده، 

والعمل العام.

قصة عجيبة للجثمان الذي 
رفض الدفن إال بعد “زفة 

بالطبل البلدي”

  قال مسؤول حملي إن الشباب والفتيات الذين 
يتم ضبطهم يف خلوة بعد الساعة التاسعة مساء 
الزواج  على  سيجربون  اندونيسية  مقاطعة  يف 
قبل  اجلنس  ممارسة  ملنع  وذلك  الفور  على 

الزواج، حسبما ذكر تقرير إخباري.

مقاطعة  رئيس  موليادي،  ديدي  وأشار   
بورواكارتا يف إقليم جاوا الغربية، إىل إن رئيس 
املقاطعة وحراس أمن سيقومون حبمالت مداهمة 

لتنفيذ القرار.

وقال ديدي أمام ما يقرب من 200 عمدة قرية 
إذا مل يقم الشاب  إنه  خالل جتمع يوم االثنني 
"فإنهما  احملدد  الوقت  قبل  الفتاة  منزل  برتك 

سيجربان على الزواج".

ووفقا للتقرير، فقد وافق عمد القرى على تنفيذ 
القرار.

وأوضح ديدي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ يف 
أحناء املقاطعة اعتبارًا من شهر سبتمرب )أيلول( 

اجلاري.

القرار  تنفيذ  يف  ستخفق  قرية  أي  أن  وأكد 
ستقطع عنها املساعدات.

يطبق  إنه  قرية،  عمدة  جاكاريا،  دادان  وقال 
قرارًا مثل هذا بالفعل يف قريته.

أي  من  ونطلب   ، املتاريس  "أقمنا  وأضاف 
بطاقته  أو  اهلوية  بطاقة  يسلم  أن  زائر  شاب 

الطالبية".

يذكر ان إندونيسيا هي أكرب دولة ذات أغلبية 
حنو  املتحرر  االجتاه  لكن  العامل،  يف  مسلمة 

ممارسة اجلنس قبل الزواج يف تزايد.

اندونيسيا تلزم اي شاب و فتاة يضبطان 
يف خلوة بعد 9 مساء على الزواج

 ضبط العاملون يف مكافحة املخدرات األردنية 
اليوم "األربعاء" نصف مليون حبة خمدرة داخل 

خراف لتهريبها إىل دولة جماورة.

ويف التفاصيل اليت أعلنها املكتب اإلعالمي 
وردت  معلومات  فإن  العام،  األمن  ملديرية 
حول وجود مركبة حتميل خرافًا بها كمية من 
املواد املخدرة، وبعد التفتيش تبنينّ أن هناك 
قطعًا غريبة ملصقة على مؤخرات اخلراف على 
شكل كريات تشبه الروث العالق بصوفها ، 
احلبوب  من  على كميات كبرية  عثر  وبفتحها 
املخدرة، وبلغ جمموعها نصف مليون حبة تقريبًا 

لتحديد هوية  الشاحنة  القبض على سائق  ومت 

خراف أردنية حتمل نصف مليون قرص خمدر مبكان ال خيطر على بال

والقبض  القضية  تلك  يف  املتورطني  كافة 
عليهم.

ال  اليت  األشياء  من  األذن  مساعات  أصبحت   
ميكن االستغناء عنها، خاصة مع فئة املراهقني 
والشباب اليت يستخدمونها بشكل يومي، واليت 
تتيح مساعك للموسيقى واألغاني ألوقات طويلة 
قد  كثريين  أن  إال  ذلك  ورغم  مكان،  أي  ويف 
أن  ميكن  اليت  واملخاطر  السلبية  اآلثار  جيهلون 
تسببها هذه السماعات على صحة األذن والسمع، 

وعلى الدماغ أيضا.
السلبية  اآلثار  املتخصصة  املواقع  ورصدت 

واملخاطر اليت ميكن أن تسببها مساعات األذن:
أضرار  يف  تتسبب  املرتفعة،  الرتددات   -1

بالقوقعة والقناة السمعية
البعض منا يقوم برفع مستوي الصوت، وهو ما 
يتسبب يف زيادة قوة وشدة الصوت، وتأثريها 
السليب على قوقعة األذن، مما يعمل على تلفها، 
كذلك األمر بالنسبة للقناة السمعية والذي يرتتب 

عليه التأثري على السمع.
اإلفراط يف استخدامها  –2

اإلفراط يف استخدام مساعات األذن قد يتسبب 
خالل  من  وذلك  نهائيا،  السمع  بفقدان  بالفعل 
عن  املسئولة  باألذن  املوجودة  اخلاليا  قتل 
حاسة السمع، مما يزيد من فرص فقدان السمع 

نهائيا.
3- تأثريها على املخ

تؤثر املوجات الصوتية واالهتزازات داخل أذنيك 
إىل وصول الصوت إىل املخ مباشرة، األمر الذي 
اإلشارات  إرسال  على  القدرة  عدم  يتسبب يف 

الصوتية للمخ.
4- الشعور باالضطراب

حيث تعيق مساعك للضوضاء احمليطة بك، خاصة 
الطريق  يف  السري  أو  السيارات  قيادة  أثناء 

العام، مما يعرض الشخص للخطر.
خطورة استخدامها أثناء ممارسة الرياضة  – 5

 
أثناء  السماعات  استخدام  من  حيذر  ما  دائما 
ممارسة الرياضة، فتتعرض للخطر، بسبب تدفق 
بعيدا عن  العضالت والرئتني والقلب  الدم إىل 
األذنني  حساسية  زيادة  إىل  يؤدي  كما  األذن، 

والتعرض لفقدان السمع.

حتذير: 5 خماطر كارثية 
لسماعات االذن«هاند فري«

 أتاحت شركة "فيسبوك" Facebook أخريا إمكانية 
باملستخدم،  اخلاصة  اخلالصات  صفحة  تنظيم 
اليت  والصفحات  األصدقاء  حتديد  له  وميكن 
ُيفضل أن تظهر له منشوراتهم يف البداية، مع 
إمكانية إلغاء متابعة البعض اآلخر لكي ال تظهر 
منشوراتهم إطالقا على الصفحة الرئيسية اخلاصة 

باملستخدم.

وللتحكم بهذه اخليارات بسهولة أتاحت فيسبوك 
إمكانية الذهاب إىل نافذة منبثقة عن طريق السهم 
للشبكة،  العلوي  الشريط  يف  املوجود  الصغري 
 ،News Feed Preferences خيار  اختيار  ثم  ومن 
إمكانية  ُتتيح  منبثقة  نافذة  ستظهر  ذلك  وبعد 

التحكم بكل هذه التفاصيل بسهولة.

خدمة جديدة هامة من فيس بوك
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تتــمات
موسكو تتعهد مواصلة ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
إىل جانب اجليش السوري أو نفيها، ما أبقى هذه املسألة حماطة 

بالغموض.
روسيا  قيام  جمددًا  الفروف  سريغي  الوزير  أنكر  موسكو،  ويف 
خبطوات لتعزيز وجودها العسكري يف سورية، وقال إن بالده »مل 
تتكتم أبدًا على الوجود العسكري )يف سورية(. ويعمل هناك خرباؤنا 
على  التدريب  السوري يف  اجليش  املعنيون مبساعدة  العسكريون 
استخدام األسلحة. وال تتخذ روسيا يف الوقت الراهن أي خطوات 
ضرورية  خطوات  »ستتخذ  موسكو  أن  إىل  أشار  لكنه  إضافية«. 
واملعايري  الروسي  القانون  تراعي   - احلاجة  دعت  إذا   - إضافية 
الدولية«. وزاد أن بالده »مل تقدم على أي خطوة إال بطلب وموافقة 

احلكومة السورية«.
املباشر  الروسي  التدخل  أن  من  الغربي  القلق  الفروف  ورفض 
جون كريي  األمريكي  نظريه  إن  قائاًل  اإلرهابية،  األخطار  سيفاقم 
بأن  مفادها  غريبة  فكرة  على  »أصر  بينهما  هاتفية  حمادثة  خالل 
دعمنا لبشار األسد سيؤدي إىل تعزيز مواقع »داعش« ألن ممولي 
هذا التنظيم سيوسعون إمدادهم له باألسلحة واملقاتلني«، معتربًا 
ذلك »منطقًا مقلوبًا وحماولة لتشجيع االعتماد على اإلرهاب لتحقيق 

أهداف سياسية«.
سورية،  يف  اللييب«  »السيناريو  تكرار  تريد  ال  موسكو  أن  وأكد 
ولذلك تزود اجليش السوري مبا حيتاج إليه يف حماربته »اإلرهاب«، 

كما تفعل مع العراق.
يف غضون ذلك، شارك الكرملني الذي ال يعّلق عادة على تفاصيل 
مماثلة، يف محلة »نفي املزاعم الغربية« وقال الناطق بامسه دميرتي 
انه »من السابق  بيسكوف ان موق ف موسكو واضح حيال فكرة 
اجلارية  العمليات  روسية يف  احلديث عن مشاركة عسكرية  ألوانه 

يف سورية«.
لكنه شدد على عزم موسكو مواصلة تزويد النظام بالسالح واملعدات 
هي  »داعش«  لتقدم  التصدي  على  القادرة  الوحيدة  »القوة  ألن 

القوات املسلحة السورية«.
يدفعون  الروس  أن  أمريكيني  مسؤولني  تأكيد  من  أيام  وبعد 
بتجيهزات وجنود إىل سورية، خرجت إسرائيل عن صمتها وأشارت 
إىل وصول قوات روسية يف األيام األخرية ملساندة حكومة األسد. 
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي 
و  أرسلت مستشارين عسكريني  موسكو  إن  اخلمس  قوله  يعالون 
»قوة فعلية« إلقامة قاعدة جوية قرب مدينة الالذقية سيكون يف 
ضرب  يف  تشارك  ومروحيات  مقاتلة  طائرات  استيعاب  إمكانها 

»داعش«.
صد هجوم مدرع على ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
السعودية رصدت أهدافًا متحركة باجتاه مديرية حرض، ودّمرت 7 
مدرعات ومركبات، وقتل 20 مسلحًا بواسطة مروحيات »أباتشي« 
وقصفت  السعودية.  احلدود  إىل  باملدّرعات  متجهني  كانوا  فيما 
اجلبلية،  املواقع  من  عددًا  صواريخ  ورامجات  السعودية  املدفعية 
بعدما استهدفت قذائف احلوثيني واحلرس اجلمهوري اليمين املوالي 
وتسببت يف  الطوال،  احلدود يف  حرس  نقاط  إحدى  لعلي صاحل 
استشهاد أحد أفراد حرس احلدود، يف حني قتل 50 مسلحًا كانوا 

خيططون لشن هجوم بالقذائف على نقاط حرس احلدود.
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية أن أحد مراكز حرس 
احلدود يف قطاع الطوال مبنطقة جازان تعّرض إلطالق نار كثيف من 
مواقع جبلية داخل األراضي اليمنية »ما اقتضى التعامل مع مصادر 
إطالق النار باملثل، مبساندة من القوات الربية، حتى متت السيطرة 
حرس  اجلندي يف  وإصابة  للنار  تبادل  إىل  وأشار  الوضع«.  على 
البالدي بطلق ناري، واستشهاده  احلدود فهد بن محيد بن عتيق 

قبل وصوله إىل املستشفى.
يف غضون ذلك، أغارت مقاتالت التحالف العربي بكثافة صباح أمس 
االول على مواقع ميليشيات مجاعة احلوثيني والقوات املوالية لعلي 
الفرقة  معسكر  واستهدفت  العاصمة صنعاء وحميطها،  صاحل يف 

األوىل املدرعة )سابقًا(، مشال املدينة.
معسكر  يف  لألسلحة  خمزنًا  استهدفت  الغارات  بأن  سكان  وأفاد 
على  عت  ِ انفجارات ضخمة مسمُ إىل  مشريين  سابقًا،  األوىل  الفرقة 
اجلماعة  منازل قياديني يف  الغارات  استهدفت  واسع. كما  نطاق 
واسعة  نزوح  حركة  تواصلت  فيما  السابق،  الرئيس  من  ومقربني 

من صنعاء.
كما جددت مقاتالت التحالف غاراتها على مقار أمنية وحكومية يف 
حمافظة البيضاء وسط اليمن، ومنها مبنى اجملمع احلكومي، ومقر 

فرع جهاز األمن السياسي، ومقر قوات األمن املركزي.
وحتدثت مصادر حملية عن مقتل القائد يف ميليشيا احلوثي »أبوزكريا 
العمراني« مع 6 مسلحني، بغارة للتحالف على مبنى األمن السياسي 

يف احملافظة.
استهدفت  غارات  ثالث  بأن  مصادر  أفادت  صعدة،  حمافظة  يف 
منطقة فوط مبديرية »حيدان«. وامتدت الغارات إىل منطقة كهالن 
يف حميط صعدة، ومديرييت حيدان ورزاح، ومناطق احلرف واملعالي 

وآل قراد مبديرية »باقم« احلدودية.
بني  املاضي  الثالثاء  منذ  عنيفة  معارك  مأرب  حمافظة  وتشهد 
وقوات  اليمين  الوطين  باجليش  املدعومة  الشعبية«  »املقاومة 
هلم  املوالية  والقوات  احلوثيني  ميليشيا  وبني  جهة،  من  التحالف 

من جهة أخرى.

املوالية  والقوات  احلوثيني  املسلحني  تكّبد  إىل  مصادر  وأشارت 
جبهات  كل  على  والعتاد،  األرواح  كبرية يف  خسائر  لعلي صاحل 

القتال، حيث تدّخل طريان التحالف بغارات كثيفة.
وتزامن ذلك مع استعدادات التحالف لتحرير العاصمة اليمنية من 
لتعزيزات  ضخمًا  حشدًا  مأرب  حمافظة  تشهد  إذ  احلوثيني،  قبضة 
عسكرية من السعودية وقطر وسط أنباء عن مشاركة جيوش عربية 

يف املعركة املرتقبة.
وكانت تقارير أشارت إىل إرسال قطر ألف جندي تدعمهم 200 عربة 
مدرعة، و30 طائرة من طراز »أباتشي«. ولفتت إىل عزم السودان 
على إرسال 6 آالف عسكري من القوات الصاعقة والنخبة إىل اليمن 
والكويت  واملغرب  ومصر  األردن  واستعداد  املقبلة،  األيام  يف 
واحلديدة.  وتعز  وعدن  مأرب  حمافظات  إىل  برية  قوات  إلرسال 
ارسال قوات اىل  انباء حتدثت عن  الرئاسة املصرية صحة  ونفت 

داخل اليمن.

»مقص« العبادي »يتجنب«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»عدد موظفي الدولة 20 يف املئة )4 ماليني شخص( من القوى 
العاملة«، فيما أعلنت كتلة »إحتاد القوى السّنية« ان »معضلة قانون 

احلرس الوطين قد تدفع باجتاه تفعيل قانون اخلدمة اإللزامية«.
اليوم،  بغداد  يف  التظاهرات  ستأنف  تمُ ان  املقرر  من  ذلك،  إىل 
وأعلن ناشطون إنهم سريفعون شعار »كال للماطلة والتسويف ونعم 

لتنفيذ كل اإلصالحات«.
وقال العبادي يف كلمة، خالل مؤمتر إطالق آليات القروض الصناعية 
تستهدف  مل  اختذت  اليت  »اإلصالحات  إن  واإلسكان،  والزراعية 
على  اإلستحواذ  وملنع  البلد  ملصلحة  وجاءت  واجلهات  األشخاص 
بعض  مشل  »املقص  أن  وأكد  احملاصصة«،  خالل  من  املناصب 
جملس  يف  فاعل  دور  هلم  كان  والذين  شخصيًا  مين  املقربني 
خطأ  امتيازات  جمرد  إىل  املناصب  »حتّول  أن  وأضاف  الوزراء«. 
ساعدت عليه بعض اآلليات اليت طّورها النظام السياسي خالل مدد 

سابقة«.
وتابع أن »الدولة العراقية تضم أكثر من أربعة ماليني موظف وهو 
رقم يتجاوز ضعف املوظفني يف الدول اليت يتجاوز عدد املواطنني 
فيها ضعف عدد املواطنني العراقيني«، مؤكدًا أن »ذلك ال ميثل 
دعوة إىل تقليل عدد املوظفني«. وأشار، إىل أن »العراق قادر على 
جتاوز األزمة االقتصادية من خالل حماربة الفساد والروتني«، الفتًا 

إىل أن »ذلك يتطلب تعاون اجلميع ومن ضمنهم املواطنون«.

اوجالن يرفض التدخل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أزمة إنسانية متفاقمة.
وفتح مدعي عام اجلمهورية حتقيقًا يف حق رئيس احلزب الكردي 
صالح الدين دمريطاش، التهامه باإلساءة إىل الرئيس رجب طيب 
أردوغان، فيما هددت النائب الكردية املعروفة ليلى زانا بـ »إضراب 

عن الطعام حتى املوت«، إذا مل ينِه الطرفان النزاع.
وحتدث رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو عن نتائج »فاعلة 
جدًا« لغارات شّنها سالح اجلّو الرتكي على قواعد لـ »الكردستاني« 
يف مشال العراق. لكن وزارة اخلارجية العراقية رأت يف توغل َبري 
نفذته قبل أيام، قوات تركية يف مشال العراق، »انتهاكًا لسيادة 
اإليرانية  اخلارجية  أما  الثنائية«.  للعالقات  واضحة  وإساءة  العراق 
فانتقدت »النيل من وحدة أراضي دوٍل، وانتهاك سيادتها«، لكنها 

نددت بهجمات »الكردستاني« على تركيا.
خطة شهيب تسلك حكوميا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مجع النفايات من الشوارع وبشكل سريع، الن الرئيس سالم غري قادر 
على احتمال الضغوط يف هذا امللف، ويهدد فعليًا باالستقالة.

واضافت املعلومات ان جنبالط وافق على فتح املطمر ملدة اسبوع 
فقط، على ان يتم فيه سحب النفايات من الشوارع واراحة الرئيس 
سالم وحكومته. وعلى الفور، ابلغ السنيورة الرئيس سالم مبوافقة 
بالرئيس سعد  اتصااًل  اجرى  الناعمة، كما  جنبالط على فتح مطمر 
اىل  سالم  بادر  الفور  وعلى  القرار،  اجواء  يف  ووضعه  احلريري 

الدعوة لعقد جلسة استثنائية جمللس الوزراء.
ويف موازاة ذلك، بادر سالم وجنبالط اىل اجراء سلسلة اتصاالت 
بالرئيس بري وحزب اهلل والتيار الوطين احلر لتمرير جلسة هادئة 
للحكومة، والنقاش يف ملف النفايات وعدم اثارة موضوع »اآللية« 

يف عمل احلكومة.
اهلل  حزب  »اقناع«  بري جنحت يف  جهود  ان  املعلومات،  وتكشف 
اي  دون  اجللسة  حبضور  والطاشناق  واملردة  الوطين  والتيار 
احلضور  وقرروا  اجتماعاًَ  االربعة«  »الكتل  وزراء  وعقد  اشكاالت. 
رمزية،  اعرتاضية  خطوة  تسجل  ان  على  النفايات،  ملف  ومناقشة 
تتمثل يف غياب الوزيرين جربان باسيل وحممد فنيش احتجاجاًَ على 
عدم اقرار آلية جديدة لعمل احلكومة. وبالتالي، مت مترير خطة شهيب 

بضغط من سالم الذي وضع استقالته على الطاولة.
وتشري معلومات مؤكدة اىل ان جناح جلسة احلكومة وحضور مجيع 
القيادات  بني  االتصاالت  ان  بل  الفراغ،  من  يأت  مل  مكّوناتها 
نتيجة  ومت  احلكومة.  آلية  مشلت  النفايات  خطة  القرار  السياسية 
ذلك التطرق اىل مبادرة اللواء عباس ابراهيم القاضية برفع سن 
التقاعد لعدد من العمداء، ومن بينهم العميد شامل روكز. ونشرت 
املعلومات ان عدد العمداء املقرتحني للرتقية ارتفع من 12 عميدًا 

اىل 21 عميدًا، وان املبادرة وافقت عليها معظم املكّونات احلكومية. 
العماد  ان  كما  موافقته،  عون  النائب  ابلغ  فاعور  ابو  الوزير  وان 
عون موافق على هذا املخرج. ويف املعلومات ايضًا، انه يف حال 
عدم فتح دورة استثنائية جمللس النواب، فإن جملس النواب الذي 
االول،  تشرين  منتصف  بعد  ثالثاء  اول  يف  العادية  دورته  تبدأ 
سيعقد جلسة تشريعية ويقر هذه اآللية قبل 20 تشرين االول موعد 
احالة العميد شامل روكز اىل التقاعد، وهذه اآللية ترضي العماد 
عون وتعيد انتظام العمل اىل احلكومة. ويف املعلومات ايضًا، ان 
مقبل  الدفاع مسري  وزير  مع  املخرج  هذا  الرئيس سالم حبث يف 
طاولة  على  عليها  التوافق  سيتم  »املبادرة«  هذه  ان  كما  امس، 
العمل  عودة  اىل  باالضافة  احلكومة،  »آللية«عمل  كمخرج  احلوار 
التشريعي. وبالتالي فان مبادرة اللواء ابراهيم هي املخرج الوحيد 
لالزمة ولتفعيل احلكومة، وعلم ان املبادرة متكاملة، ويف حال مل 
تر خطة النفايات النور، فان البنود االخرى ايضًا لن تسلك طريق 
احلل، وبالتالي عودة االمور اىل ما كانت عليه قبل جلسة احلكومة 

االربعاء.
لكن الالفت ان حسابات »احلقل« احلكومي مل تتطابق مع حسابات 
»البيدر« الشعيب الذي رفض اخلطة ونفذ سلسلة حتركات شعبية 
امام مطمر الناعمة وساحة العبدة يف عكار، فيما هدد رؤساء بلديات 
عنجر وجمدل عنجر والصويري بقطع الطرقات رفضًا القامة مطمر يف 
منطقتهم، مشريين اىل ان االرض املقرتحة ما زالت موضع اشكال 
مع الدولة السورية. لكن السؤال االساسي: هل ستلجأ الدولة اىل 
معلومات  ان  خطتها، خصوصًا  وتنفيذ  الناعمة  مطمر  لفتح  العودة 
وصلت اىل شباب »احلراك املدني« عن توجه لفتح املطمر بالقوة؟

وهذا ما دفع املعتصمني اىل التحذير من »لعبة الدم« والكرة اآلن 
يف ملعب احلكومة، خصوصًا ان الوزير شهيب رفض التعليق على 
االعرتاضات على خطته، وخصوصًا ايضًا ان القرار يف هذا امللف 
اىل  ايضًا  تتجه  املدني  منظمات اجملتمع  ان  علمًا  الوزراء،  جمللس 

رفض خطة شهيب.
وقالت مصادر وزارية ان االعرتاضات على خطة حل النفايات اليت 
يتعلق  ما  الوزراء مفتعلة وال مربر هلا، مبا يف ذلك  اقرها جملس 
باقامة املطامر وتشغيل مطمر الناعمة ملدة سبعة ايام، الن ال حلول 
مؤقتة من دون اقامة مطامر بانتظار احلل املستدام الذي حيتاج اىل 
سنة ونصف. واضافت ان كل القوى السياسية املكّونة للحكومة 
وافقت على خطة الوزير شهيب، رغم بعض االعرتاضات من وزير 
التيار الوطين احلّر. وبالتالي، على احلكومة ان حتسم امرها وتنفذ 
ما اقرته من حلول مؤقتة للنفايات، عرب استحداث مطمرين يف عكار 
والسلسلة الشرقية. وتساءل: اذا مل حتسم احلكومة امرها، فكيف 
سيصار اىل تطبيق احللول املؤقتة، طاملا ان هناك من خيرج لرفض 

اقامة املطامر يف كل املناطق اللبنانية.

حرب بيانات بني وزارتي الطاقة واملالية ـ
وتزايد  الكهرباء  ازمة  موضوع  فان  النفايات،  ملف  اىل  واضافة 
ساعات التقنني املتزامنة مع »العاصفة الصفراء« الطبيعية، دفع 
االنقطاع  على  احتجاجًا  الطرقات  قطع  اىل  اللجوء  اىل  باملواطنني 
ادى  ما  وهذا  املناطق.  من  عدد  الكهربائي يف  للتيار  املتواصل 
مع  املواجهة  بدأت  اذ  واملالية،  الطاقة  وزارتي  بني  مواجهة  اىل 
اتهام مستشار وزير اخلارجية السابق جربان باسيل سيزار ابي خليل 
الطاقة،  لوزارة  املالية  االعتمادات  بالتأخري يف فتح  املالية  وزارة 
ما ادى اىل رد من وزارة املالية عن خمالفات يف مشروع زيادة 
وحدات انتاجية جديدة يف معملي الذوق واجلية، لرتد وزارة الطاقة 
ببيان تتهم فيه وزارة املالية بافتعال العراقيل ملنع تنفيذ مشاريع 
على  الكهربائية  بالطاقة  التزود  املواطنني  وحرمان  الطاقة  وزارة 

مدار الساعة. ثم ردت وزارة املالية بالبيان اآلتي:
»بيان وزارة الطاقة يشبه طاقتها يف تأمني الكهرباء، وان تكذب 

كثريًا فلن يغري احلقائق«.
والبينات  باحلجج  »ردنا  جمددًا:  الرد  اىل  الطاقة  وزارة  دفع  ما 

واملستندات واسفنا الفالسها يف الرد علينا باسفاف اللسان«.
والالفت ان هذا السجال يعكس خالفًا بني التيار الوطين احلر وحركة 

»امل«، وبالتحديد بني الوزيرين جربان باسيل وعلي حسن خليل.

بري: التصميم موجود ملتابعة الحوار ـ
غداة جلسة احلوار، نقل الزوار عن الرئيس نبيه بري وصفه اجواء 
هذه اجللسة بانها جيدة، مشريًا اىل ان املتحاورين كانوا جديني، 
ومعظمهم قدم مداخالت مكتوبة تركزت على االستحقاق الرئاسي، 
وقال: »الكل تعاطى جبدية، وقد ملست تصميمًا من اجلميع على 

اخلروج من االزمة، لكن لكل منا رؤيته«.
واشار اىل ان املسألة ال تكون جبلسة او اثنتني او ثالث، ملعاجلة مثل 
هذه االزمة، لكن التصميم موجود ملتابعة واستكمال احلوار. »ولقد 

ملست ذلك من اجلميع، عندما ابدوا محاسًا للجلسة الثانية«.
واوضح انه كان ميكن عقد اجللسة الثانية يف اليوم نفسه، اال ان 

جلسة جملس الوزراء حالت دون ذلك.
احلوار  طاولة  على  املتحاورين  وصول  وزارية  مصادر  واستبعدت 
اىل مقاربات مشرتكة او خمارج مللفي االنتخابات الرئاسية وقانون 
االنتخابات. »والحظت ان ما حصل يف اجللسة االوىل حول االستحقاق 

الرئاسي مؤشر على استحالة التوافق حول هذا االستحقاق.
وقالت ان اقصى ما ميكن ان يتوصل اليها املتحاورون االتفاق على 
حلحلة عمل جملس الوزراء، ما ميّكن من معاجلة بعض القضايا امللحة 
وغري االساسية. وكذلك االتفاق على جلسة تشريعية جمللس النواب 
»تشريع  عنوان  حتت  الضرورية  القوانني  مشاريع  بعض  القرار 

الضرورة«.
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  ُيوجد الكثري من األطعمة النافعة واملغذية لألطفال مثل اللنب، 
تكون  قد  األطعمة  هذه  ولكن  والفاكهة،  واحلبوب،  والعصائر، 
مليئة بالدهون، والسكر، والصوديوم، واملواد املضافة اليت ال 

قيمة غذائية هلا. 

احلليب كامل الدسم

حيتاج األطفال إىل احلليب لصحة عظام جيدة، ولكن هل تعلم أن 
األطفال ال حيتاجون إىل الدهون الزائدة يف احلليب كامل الدسم؟ 
ويف الواقع، توصي األكادميية األمريكية لطب األطفال بضرورة 
أن يتناول األطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامني احلليب قليل 

الدسم

وجبات الطعام املعلبة

اللذيذة.  واملواحل  واألجبان  اللحوم  املعلبة  الطعام  وجبات  تقدم 
ولكن، وجبات الطعام هذه، مليئة باملواد الغذائية العالية بنسبة 
واخلضار  بالفاكهة  استبداهلا،  ميكن  لذا  والصوديوم.  الدهون 

الطازجة واحلبوب الكاملة.

حبوب اإلفطار الكاملة

حتتوي الكثري من أصناف احلبوب الكاملة على كمية السكر ذاتها. 
لذا، كيف تعرف كيفية اختيار حبوب اإلفطار املغذية؟

أواًل، انظر يف قائمة املكونات، وإذا كنت تريد احلبوب الكاملة 
مثل القمح الكامل والشوفان واجلاودار والشعري، فاحرص على 
عدم احتوائها على نسبة كبرية من السكر وشراب الذرة. وحاول 
من  غرامات   3 من  أقل  على  حتتوي  اليت  اإلفطار  حبوب  اختيار 
الربوتني واأللياف يف كل  الدهون، وعلى األقل 3 غرامات من 

حصة غذائية.

اللنب

وحيتوي اللنب على عنصر الكالسيوم املفيد لبناء العظام، وميكن 
أن يكون اللنب عنصرًا غذايًا مفيدًا اذا اخرتت الصنف الصحيح. 
ومن املفضل، اختيار اللنب القليل الدسم أو اخلالي من الدسم. 
أما إذا كان اللنب على طعم الفاكهة، فاحرص أن يكون بنكهة 
للبكترييا  جيد  مصدر  أنه  من  للتأكد  الفاكهة  وعصري  الفاكهة 

وتعزيز مناعة اجلسم.

العصائر

ُتشكل العصائر مصدرًا جيدًا للفيتامينات واملعادن، ولكن، يف 
الوقت ذاته، تتضمن العصائر نسبة كبرية من السعرات احلرارية 
األكادميية  وضعت  وقد  للطفل.  الغذائي  النظام  يف  الزائدة 
ينبغي  اليت  العصائر  كمية  على  قيودًا  األطفال  لطب  األمريكية 
األطفال  يتناول  أن  املفضل  ومن  يوميًا.  األطفال،  يتناوهلا  أن 
الفاكهة، اليت تتضمن الكثري من األلياف والفيتامينات واملعادن 

مقارنة بالعصائر.

5 أصناف من األطعمة واملشروبات ليست 
كثريا ما نسمع عن أهمية صحية لألطفال.. بقدر اعتقادك

املاء  من  كوب  شرب 
الدافئ على معدة خاوية 
من  استيقاظنا  مبجرد 
األطباء  واختلف  النوم، 

على أهمية هذه العادة.
لورا  دكتورة  وتؤكد 
التغذية  استشاري  بأوال 

العالجية األمريكية، أن تناول املاء عند االستيقاظ من النوم على 
معدة خاوية حيقق الكثري من الفوائد الصحية، ولكن دون التقيد 
مبسألة أنها دافئة، واكتشف الشعب الياباني أهمية هذه العادة، 

وهم ميارسونها حتى اآلن.
تضيف دكتورة لورا أن هناك إسرتاتيجية خاصة لشرب املاء حتى 
حيقق الفوائد املرجوة، فالبد من تناول 4 أكواب من املاء مبجرد 

االستيقاظ.

وال تشرب أو تأكل أي شيء قبل مرور 45 دقيقة.
وبعد 45 دقيقة تناول وجبة اإلفطار.

بعد وجبة اإلفطار ال تأكل أو تشرب أي شيء ملدة ساعتني.

بعد ساعتني، اتبع عادتك اليومية بشكل طبيعي، وعندها ستستمتع 
بالفوائد الصحية التالية.

ضغط الدم
عند التزامك بهذه العادة ملدة 30 يوما، ستالحظ انتظام ضغط 

الدم، ولن تعاني هبوطه أو حتى ارتفاعه.

مشاكل املعدة
بعد 10 أيام فقط من االلتزام بشرب املياه بالطريقة السابقة، 
ستتخلص من كل مشاكل املعدة، من محوضة أو ارجتاع، وغريها 

من مشاكل املعدة الشائعة.

مرض السكر
مستوى  تنظيم  يف  أيضا  يساعد  فارغة  معدة  على  املاء  شرب 
األنسولني يف اجلسم، وهكذا، فإنه وسيلة ناجحة لتنظيم السكر 

يف الدم بالنسبة ملرضى السكر.

اإلمساك
يعد اإلمساك مشكلة شائعة يواجهها الكثريون، لكن إذا التزمت 
 10 غضون  يف  اإلمساك  مشكلة  ستتالشى  العملية  هذه  باتباع 

أيام.

السرطان
قد ال تصدق ذلك، لكن األحباث أثبتت أن هذه العملية ميكنها أن 

حتمي جسمك من تكون اخلاليا السرطانية، إن ملدة 180 يوما.

اإلجهاد
عندما تتناول املاء يوميا بهذا النظام، ستشعر بالنشاط واحليوية 

طوال اليوم.

4 أكواب ماء على الريق حتميك من 6 أمراض

  هي عنكبوت املوز 
مسّيت  الربازيلية، 
تسكن  ألنها  كذلك 
أشجار املوز، واليت 
حّل  باستطاعتها 
القدرة  عدم  مشكلة 
االنتصاب،  على 
باحثون  أثبت  إذ 
 Madras جامعة  من 

الربازيلية أّن السم الذي حتتوي عليه أقوى من الفياغرا مما جيعله خري 
عالج هلذه املشكلة.

يعد هؤالء الباحثون حبّبة دواء تفي بالغرض خالل عشرين دقيقة 
فقط، فتؤمن للرجل انتصابًا لساعات. للتوّصل إىل ذلك، عزل 
الباحثون مادتني وهما PnTx2-6 وPnPP-19، وهي تعمل على رفع 
مستوى أوكسيد النيرتيك املسؤول عن االنتصاب. وخبالف الفياغرا 
أو السياليس اليت تتيح إنتاج أنزمية الـ phosphodiestérase اليت 
تقود إىل نهاية االنتصاب، إن سّم العنكبوت هذا يسمح باحملافظة على 
االنتصاب لساعات عدة. وثتبت هذه النتائج اليت أجريت على الفئران 

أّن سّم العنكبوت واعد البتكار عالج فعال ملشكلة االنتصاب.

عالج جديد لضعف االنتصاب أكثر فعالية 
من الفياغرا

املخزنة  الدهون  إن   
من  تعد  اخلصر  حول 
على  الدهون  أخطر 
ميكنها  حيث  صحتنا 
الكثري  أن تؤدي إىل 
من املشاكل الصحية 
الدماغية  كالسكتة 
القلب  وأمراض 
والسكري وغريها من 

األمراض الشائعة. ويبقى احلل الشائع دومًا هو ممارسة الرياضة 
اليت رمبا اليستطيع ممارستها الكثريون ألسباب عديدة منها أنها 

تتطلب الكثري من الوقت واجلهد.

لكننا سنعرفكم اليوم على حلوٍل أخرى للتخلص من الكرش بدون 
رياضة بطرق بسيطة وفعالة.

اهلرمونات:
قد تكون اهلرمونات أحد األسباب اليت تتسبب بصعوبة التخلص 
من دهون البطن وأحد هذه اهلرمونات هو الكورتيزول الذي يزيد 
الدهون  تراكم  من  احلد  أجل  ومن  التوتر.  بسبب  عادًة  إفرازه 
والتأمل  اليوغا  ومترينات  االسرتخاء  مبمارسة  عليك  اخلصر  حول 

واالستماع إىل املوسيقا اهلادئة.

النوم:
إن بعض األشخاص ال حيصلون على القسط الكايف من النوم 8-7 
ساعات يوميًا واليت من شأنها أن تساعد يف احلفاظ على الوزن. 
لذلك قومي بإبعاد كل االلكرتونيات واألمور اليت من شأنها أن 

جتعل النعاس يهرب منك وتتسبب بالقلق.

السوائل:
إن تناول كوب كبري من املاء قبل كل وجبة ميكنه أن ميأل جزء من 
البطن مما مينعك من اإلفراط بتناول الطعام، و ميكنك أخذ جرعات 
من املاء بني الوجبات. كما أن الشاي األخضر يعد مشروب ممتاز 
حلرق الدهون حيث يستهلك كمية كبرية من دهون البطن ويزيد 

مستوى التمثيل الغذائي لديك.

السعرات احلرارية:
من أجل التخلص من دهون البطن عليك حرق املزيد من السعرات 
احلرارية أي ما يعادل 500 سعرة حرارية يوميًا ولذا عليك جتنب 
الوجبات السريعة والدهون وتناول األطعمة الغنية باأللياف واليت 
حتتاج وقتًا طوياًل هلضمها حيث جتعلك تشعرين بالشبع وتزيد من 

معدل األيض يف اجلسم.

تقسيم الطعام:
قومي بتقسيم وجباتك إىل 5 وجبات صغرية بداًل من 3 وقسمي 
وذلك  أصغر  قطع  إىل  أيضًا  واخلبز  صغرية  قطع  إىل  طعامك 
لتحافظي على عملية األيض عالية يف اجلسم، وعلى نسبة السكر 
يف الدم يف مستواها األمثل. فالنظام الغذائي املتوازن والذي 
هو  واأللياف  الكاملة  واحلبوب  واخلضار،  الفاكهة  على  حيتوي 

أفضل طريقة خلفض الدهون.

تناول اإلفطار:
إن تناول وجبة الفطور أمر يف غاية األهمية خلفض دهون البطن 
حيث يؤدي ختطي هذه الوجبة والتجويع إىل تناول الطعام بشكل 
الدهون وميتنع عن  أكرب فيما بعد كما يعمل اجلسم على ختزين 

حرقها بسهولة.

الطرق  وأفضل  أهم  أحد  فهو  املشي  أهمية  عزيزتي  تغفلي  وال 
للقضاء على هذه الدهون واحلفاظ على صحتك.

أفضل احللوٍل النهائية للتخلص من الكرش 
بدون رياضة

على  كثريًا  تؤّثر  الّثياب  ألوان  أّن  للّرأي  جديد  استطالع  أظهر   
االنطباع األوّل وجيعل اآلخرين يتوّقعون صفات شخصّيتك.

وثقة  ذكاًء  إثارة،  أكثر  تبدو  جيعلك  األسود  الّلون  اّن  واّتضح 
الّلون  أّما  جنسك.  عن  الّنظر  بغّض  لآلخرين  بالّنسبة  بالّنفس 
ارتداءه حني تريد  بالّذكاء لذا جتّنب  ارتباطًا  الّزهرّي فهو األقّل 

أن تبدو حمرتفا.

وأتت نتائج االستبيان متناسبة مع دراسات علمّية سابقة أظهرت 
أّن الّلونني األمحر واألسود جيعالنك أكثر إثارة. ويف حني يعترب 

األمحر دلياًل على الغرور، يعترب الّلون األسود دلياًل على الّذكاء

ارتدوا هذا اللّون لتصبحوا أكثر ذكاء وإثارة
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احملب  الصيب  يعلم  يكن  مل   
أبيه  بثروة  والتفاخر  للتباهي 
وشهرته اليت اكتسبها برباعته 
من  اهلروب  من  مكنته  اليت 
سبًبا  سيكون  أنه  السجن، 
والسلطات  للشرطة  يسهل 
مكان  على  التعرف  املختصة 
اختباء أبيه، أكرب تاجر خمدرات 

بالعامل.

ألفريد  عيسى  املدعو  الصيب 
يتوقف  مل  سالزار،  جوزمان 
من  أبيه  بهروب  التباهي  عن 
يوليو  املكسيك،  سجون  أحد 

املاضي، حيث كان قد مت الزج 
يف  باإلجتار  تتعلق  لتهم  به 
نشر  يف  واستمر  املخدرات، 
الصور والتغريدات اليت احتفى 
إمرباطور  والده  بهروب  بها 
العامل،  يف  املخدرات  جتارة 
كانت  تغريدة  كتب  حتى 
السلطات  حتديد  يف  السبب 

مكان اختباء األب.

هاتفه  عرب  تغريدة  االبن  نشر 
اثنني  بصحبة  تظهره  احملمول 
وجوههما،  إخفاء  مت  آخرين 
املطاعم،  باحد  وجودهم  أثناء 

من  بدى  أحدهم  ولكن 
هيئته أنه أل شابو، وما 
رجح هذا االحتمال نص 
أرفقت  اليت  التغريدة 
بها الصورة وقال فيها 
أقضي  “هنا  الصيب: 
تعلمون  أغسطس، 
بالطبع مع من.”، وأغفل 
اليت  األيقونة  إخفاء 
تواجد  مكان  توضح 
األشخاص، واليت كانت 
سبًبا يف معرفة الشرطة 
يف  موجود  األب  أن 
الفور كوستاريكا، وفقما تبني  وعلى  التغريدة،  من 

التحقيقات  شرطة  سارعت 
كوستاريكا  يف  القضائية 
الذي  تشابو،  أل  عن  بالبحث 
مل تكن تعلم أنه خيتبأ لديها.

شابو  أل  أن  بالذكر  جدير 
يف  خمدرات  تاجر  أكرب  هو 
املكسيك، أطلق عليه البعض 
لفظ  وهو  شابو”  “أل  اسم 
مكسيكي يعين قصري القامة، 
 1.68 جوزمان  طول  أن  حيث 
االجتار  منظمة  يرتأس  مرًتأ. 
باملخدرات، أكرب وأقوى أصلية 
“الكارتل  امسها  العامل  يف 
السينالو”، اليت هربت شحنات 
كوكايني متعددة من كولومبيا 
بواسطة املكسيك إىل الواليات 
املتحدة، كما شاركت املنظمة 
وتوزيع  وإنتاج  تهريب  يف 
املكسيكية،  امليثامفيتامني 

املارجيوانا، واهلريوين.

مهرب  “جوزمان”  أصبح 
يف  نفوذا  األكثر  املخدرات 
وزارة  لتقرير  وفقًا  العامل، 
اخلزانة األمريكية، تقدر ثروته 
أمريكي،  دوالر  مليار  حبوالي 
مكافحة  وكالة  وتعتقد 
جتار  أكثر  أنه  املخدرات 
املخدرات تأثرًيا، فلديه توزيع 
اخلاليا يف مجيع أحناء الواليات 

املتحدة.

وحبسب “مرتو” فإن “جوزمان” 
الرأس  ذات  “الرجل  هو  يعد 
حيث  اإلطالق”  على  األغلى 
املكسيكية  السلطات  تقدم 
 8.8 واألمريكية مكافأة قدرها 
مليون دوالر أمريكي ملن يدلي 
اختبائه،  مكان  عن  مبعلومات 
يوليو  السجن  من  هروبه  بعد 
دراجة  باستخدام  املاضي 

خبارية.

ابن أكرب تاجر خمدرات باملكسيك يدل الشرطة عن خمبأ أبيه بتغريدة

الشقراء أم السمراء؟ ختتلف معايري اجلمال بشكل كبري، لكن هل 
ميكن بالرغم من ذلك اختيار "أمجل شعب"؟ وكيف يؤثر اختالف 

وجهات النظر على هذا التقييم؟

أن اجلمال مسألة نسبية ختتلف حبسب الشخص   ال خالف على 
نفسه وباختالف املكان أيضًا، فالشعر األشقر الناعم يضفي على 
صاحبته مجااًل يف عيون البعض، يف حني يراه البعض اآلخر مماًل 

ومييل للشعر الداكن اجملعد.

ورغم هذه احلقيقة، إال أن استطالعات الرأي ال تتوقف عن رصد 
الدول  بعض  وأن  خاصة  األرض،  وجه  على  األمجل"  "الشعوب 

تشتهر بارتفاع معدالت اجلمال فيها.

اتفاق على متتع اإلسبان بدرجة عالية من  ويبدو أن هناك شبه 
اجلمال، إذ احتلت إسبانيا املركز األول يف استطالع للرأي مشل 15 
دولة. ورأى معظم املشاركني يف االستطالع أن املرأة اإلسبانية 

هي األمجل والرجل اإلسباني هو األكثر جاذبية.

الذي  االستطالع  يف  الثاني  املركز  احتالل  يف  السويد  وجنحت 
"بريغيته"  جملة  ونشرته   "Momondo"و  "Zoover" موقعا  أجراه 
األملانية. ومل يصل مواطنو السويد، الذين يغلب عليهم الشعر 
فحسب،  الطبيعي  اجلمال  بفضل  املتقدمة  املرتبة  هلذه  األشقر، 
ولكن بسبب األناقة والذوق الواضح يف اختيار املالبس، وفقًا 

لنتائج االستطالع.

وعلى صعيد "املرأة األمجل"، جاءت البولندية يف املركز الثالث 
من  الربيطانيني"  "مجال  تقييم  وكان  والسويدية.  اإليطالية  بعد 
األمور اليت تظهر بوضوح نسبية مسألة اجلمال، إذ جاء الربيطانيون 

يف املركز العاشر لالستطالع، وهي مكانة متأخرة نسبيًا.

نتائج االستطالع بني األمريكيني فقط  الوقت نفسه، تظهر  يف 
تقدم  الذي  الربيطاني،  الرجل  السيما  للربيطانيني،  كبريًا  تقدمًا 
فيه  يرى  الذي  الوقت  ويف  جذاب.  رجل  كأكثر  االستطالع 
األوروبيون أن املرأة اإلسبانية هي األمجل، يرى األمريكيون أن 

الكولومبية هي أمجل امرأة، تليها الربازيلية ثم السويدية.

الرجل  يفضلن  أنهن  االستطالع  فأظهر  لألملانيات،  بالنسبة  أما 
األملاني يليه اهلولندي. وجاء األتراك واليونانيون يف املركزين 
السابع والثامن لـ "مقياس اجلمال". أما روسيا وفنلندا والصني 
على  للحصول  تؤهلها  تذكر  نسب  على  حتصل  فلم  والربتغال، 
مراكز يف هذا االستطالع، لكن هذا ال مينع أن يتقدم مواطنو هذه 
نسبية  نظرية  جمددًا  لتتأكد  مستقباًل،  أخرى  استطالعات  الدول 

اجلمال.

من هي الّشعوب األكثر مجاالً وكيف 
مت اختيارها؟

أعلن امللياردير النروجي، بيرت ستورديلن، استعداده إلستضافة 
بسبب  والسويد،  النرويج  يف  ميتلكها  فنادق  يف  الجئ   300

الصعوبات اليت يواجهها الالجئون يف أوروبا.
السويدية  "إكسربيسن"  لصحيفة  تصريح  ستورديلن، يف  وقال 
، إنه على اتصال مع  املؤسسات النروجيية املعنية بالالجئني، 
وإنه سيستضيف حنو 300 شخصا، بعد احلصول على التصاريح 
إن  إمكانية ختصيص فنادق لالجئني فقط،  الالزمة، مشريا إىل 

دعت الضرورة.
الدول  يف  الفنادق  عشرات  ميتلك  الذي  ستورديلن،  وكان 
االسكندنافية حتت اسم "Nordic Choice Hotels & Resorts"، تعهد 
سابقا حلكومة بالده، عن إستضافة ألف الجئ بفنادقه، يف حال 

عدم توّفر أماكن إليوائهم

ملياردير نروجي يعلن عن استقبال 
الالجئني يف فنادقه
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TONY Abbott is facing 
growing calls from inside 
his own government to 
take more refugees from 
Syria. 
BUT the prime minister in-
sists his offer to increase 
the number of Syrians 
within the standing hu-
manitarian refugee intake 
is the sort of generous 
response Australians ex-
pect.
“We have always been a 
country that shoulders its 
responsibilities, that pulls 
its weight globally,” he 
told reporters in Canberra 
on Monday, flagging more 
details of a “balanced ap-
proach” will be revealed 
in the next few days.
“We will respond with 
strength and with gener-
osity because that is the 
Australian way.”
Assistant Treasurer Josh 
Frydenberg is the latest 
coalition figure to sug-
gest the government take 
a similar approach to then 
prime minister John How-
ard in the wake of the Ko-
sovo crisis in 1999.
“He did provide a humani-
tarian response and shel-
ter for people,” he told 
Sky News.
World Vision Australia 
CEO Tom Costello and 
NSW Premier Mike Baird 
have also pushed the gov-
ernment to do more.
Refugee Council of Aus-
tralia president Phil Glen-
denning says Australia’s 
contribution so far has 
been “shameful”.
Labor says it is not 
enough for the govern-
ment to re-prioritise the 
existing refugee intake.
“It needs to be over and 

PM stands by generous 
refugee response 

above that,” Labor’s im-
migration spokesman 
Richard Marles told ABC 
radio.
Mr Abbott has sent Im-
migration Minister Peter 
Dutton to Geneva to meet 
with the United Nations 
High Commissioner for 
Refugees as the crisis in 
the Middle East worsens.
The prime minister says 
both a strong humanitar-
ian response and security 
response are needed.
“It is very important over 
time to do what we can to 
restore a kind of order in 
this very, very dark and 
difficult part of the world,” 
he told the Seven Net-
work.
Cabinet minister Andrew 
Robb flagged the govern-
ment is prepared to do 
more, especially after Mr 
Dutton returns to Austra-
lia.
“We’ll make some deci-
sions that the country will 
be proud of,” he told Sky 
News.
Nationals MP Mark Coul-
ton also expects further 
decisions will be made 
following more informa-
tion from the UNHCR.
“How can we stand here 
and make an arbitrary fig-
ure on what’s acceptable 
and what’s not?” he told 
reporters at Parliament 
House in Canberra.
There was no doubt Aus-
tralia had to play its part 
but it wasn’t as if the 
country was doing noth-
ing now, Mr Coulton said.
“There’s a perception that 
we don’t take anyone and 
we’re a hard, cold bunch 
of mongrels and we won’t 
look after these people.”

JULIE Bishop says a deci-
sion on how many refugees 
Australia will accept from the 
Syrian crisis will be made in 
the next few days. 
The Foreign Minister said 
the government was consid-
ering its options, including 
agreeing to an emergency 
Syrian intake as suggested 
by Labor on monday.
Ms Bishop was making her 
comments as Pauline Han-
son, on Sunrise, was warn-
ing that Tony Abbott faced a 
backlash if the government 
increased its refugee intake.
“On a per capita basis we 
take in more refugees than 
any other country through-
out the world,” she said.
“When we see the photos 
... yes our hearts go out to 
these people, but let’s step 
back and ask where is the 
money coming from?”
The former One Nation 
leader claimed that refugee 
children in Rockhamption 
high schools were abusing 
and making death threats 
to their teachers, while their 
parents were taking jobs off 
local residents.
“If you want to have peace 
and harmony in this country 
you cannot keep increasing 
the Muslims, Islam, in Aus-
tralia ... we will have huge 
problems down the track,” 
she said.
“There are millions of Aus-
tralians that are concerned 
about this, so go and speak 
to the Australian people be-
cause that’s exactly what 
I’ve been doing.
“And I warn Tony Abbott, 
he will have a backlash if he 
takes a lot of these people 
in at the next election, so he 
better prepared for it.”
The security committee of 
cabinet meets today and is 
almost certain to sign off on 
Australia joining air strikes 
in Syria against Islamic 
State.
“There are a number of is-
sues that need to be deter-
mined. When you resettle 
people permanently you 

Julie Bishop says Australia will decide on 
upping the Syrian refugee intake in days 

Saturday 12 September 2015  2015 أيلول   12 السبت 

have to make sure you have 
facilities in place, hous-
ing, facilities, education, 
health facilities. So these 
are matters we are working 
through,” Ms Bishop told 
the Nine Network’s Today 
program.
“Because of this crisis, we 
are reconsidering (refugee 
intake) figures and we will do 
what we can. But the Prime 
Minister will announce this 
once Peter Dutton reports 
back to him on the detail.”
Ms Bishop said that decision 
would be made over coming 
days.
“In the next few days at 
least,” she said.
The Foreign Minister said 
Australia was mostly look-
ing at the plight of those mi-
norities who wanted to flee 
Syria permanently.
She said there were a num-
ber of people currently flee-
ing Syria that would want to 
return home once the con-
flict was over.
“We are focusing on women 
and children and families of 
persecuted minorities who 
are currently in camps on 
the borders between Syria, 
Lebanon, Jordan and Iraq,” 
Ms Bishop said.
“When the conflict is over 
people will want to return (to 
Syria). But there are some 
persecuted ethnic and re-
ligious minorities who will 
not want to go home so they 
are the ones we are focusing 
on as other countries are as 
well.”
Ms Bishop said personally it 
was “heartbreaking” to see 
the plight of those fleeing 
their homeland.
She said a decision on 
whether or not Australia 
would join in air strikes over 
Syria would also be made 
this week.
“It is a complex set of cir-
cumstances but we will play 
our part to ensure the con-
flict ends,” Ms Bishop said.
“There must not only be a 
military but political solu-
tion.”
The Prime Minister has only 
agreed to accepting more 
Syrian refugees within the 
existing pool of refugees, 
however Immigration Minis-
ter Peter Dutton is in meet-
ings in Geneva with the UN-
HCR and the government 
has indicated it may shift 
its position following those 
talks.

Refugee advocates have welcomed Tony Abbott’s willing-
ness to take more refugees from Syria. Source: AAP

‘Where’s the money coming from?’ 
... Pauline Hanson has stirred the pot 
again. Source: Channel 7 

PRIME Minister Tony Ab-
bott will use a parliamen-
tary vote to force Labor>s 
hand on the free trade deal 
with China. 
IN a rare move for a gov-
ernment, Mr Abbott will ask 
the House of Representa-
tives on Tuesday to back 
a motion that supports the 
agreement in its negotiated 
form.
Opposition Leader Bill 
Shorten was dismissive of 
the move, noting the gov-
ernment had yet to intro-
duce enabling legislation.
«I didn’t become a member 
of parliament just to be a 
rubber stamp for Tony Ab-
bott,» he told ABC radio.
Labor frontbencher Antho-
ny Albanese was just as 
scathing, accusing Mr Ab-
bott of losing the plot and 
forgetting how to govern.

Abbott forces Labor hand on 
China deal

«Prime ministers don’t move 
motions on notice, that’s 
what shadow ministers do,» 
he told reporters.
Mr Abbott’s move also pre-
empts the findings of an in-
quiry into the deal by parlia-
ment’s treaties committee.
The motion calls on parlia-
ment to record the enor-
mous economic potential 
of the FTA to deliver Aus-
tralian jobs, growth and in-
vestment.
It also calls on parliament 
to approve the deal this 
year.
Mr Shorten insisted Labor 
supports a free trade deal 
but wants the enabling 
legislation to include safe-
guards to protect Austra-
lian jobs.
«I’m confident that nothing 
Labor is saying is a deal-
killer,» he said.

The last few weeks have 
been  incredibly busy. 
I would just like to update 
you on what has been hap-
pening in the East Hills 
Electorate and what Glenn 
Brookes MP has been up 
to:
• Hosted the Annual Glenn 
Brookes Bowls Day at Pic-
nic Point Bowling Club
• Helped raise $9000 with 
the Revesby Ladies Group 
that was then donated to 
the Emergency Department 
at Bankstown Hospital
• Ran a Leadership Day 
with the Student Repre-
sentative Council at East 
Hills Boys High School
• Visited Broderick Gil-
lawarna for their Inaugural 
Book Week
• Celebrated 100 years of 
Women in Policing with 
the Bankstown Local Area 
Command
• Attended the Lebanese 
Film Festival at the Bryan 
Brown Theatre 

• Judged the artworks at the 
Annual Creative Art School 
Awards Night. Glenn also 
donated two scholarships 
to the winning students. 
• Hosted a Small Business 
Breakfast with the Small 
Business Minister, The 
Hon. John Barilaro and 
small business owners 
from the East Hills Elector-
ate. 
• Hosted the Saturday 
Community Barbeque in 
the grounds of Padstow 
Park Primary School – de-
signed for constituents to 
attend if they have no time 
throughout the week.
• Turned the first sod on the 
new state-of-the-art NSW 
Ambulance Bankstown 
Helicopter Retrieval and 
Training Base with Health 
Minister Jillian Skinner
• Met with Minister Speak-
man to discuss the Sandy 
Point Quarry Site
On Thursday Glenn 
Brookes MP and Educa-
tion Minister Adrian Pic-
coli opened the new $6.5 
million “Arma Lucis” hall at 
Mount St Joseph Milperra. 
They are then off to Par-
liament House to host ev-
ery School Principal in the 
East Hills Electorate for a 
lunch where Principals can 
quiz the Minister. 

Glenn Brookes Update
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GOVERNMENT whip An-
drew Nikolic worries some 
of his federal parliamen-
tary colleagues are trying 
to “out-compassion” each 
other on refugee intakes. 
“WHAT we need to do is 
act on the basis of evi-
dence, not throw figures 
out there,” the Liberal MP 
told reporters in Canberra 
on Tuesday.
Any final decision on how 
to help refugees should be 
bipartisan, he said.
Mr Nikolic’s comments 
come after Liberal senator 
Cory Bernardi told parlia-
ment on Monday the refu-
gee crisis in Europe was 
becoming an “opportunis-
tic cycle” that was mask-
ing the true humanitarian 
need of persecuted Syr-
ians.
The outspoken senator ac-
cused Greens leader Rich-
ard Di Natale of using the 
image of a drowned Syrian 
toddler to evoke emotion.
Senator Bernardi is con-
cerned about a grow-
ing trade in fake Syrian 
passports and Pakistanis 
ditching their documents 
and pretending to be from 
the war-ravaged nation.
“Of course there is a prob-
lem, but you cannot just 
open your borders and al-
low any number of people 
come through without the 
checks,” he said.
Senator Di Natale says 
Prime Minister Tony Ab-
bott is effectively “turning 
his back” on some of the 
world’s most vulnerable.
Even if Mr Abbott agreed 
to fast-track the three-year 
increase in the humanitar-
ian intake from 13,750 

Liberal MP warns of com-
passionate overload

to 18,750 it wouldn’t be 
enough, he told ABC radio 
on Tuesday.
Senior Labor frontbencher 
Anthony Albanese said 
Senator Bernardi was 
an embarrassment to 
the parliament who “just 
goes off” without thinking 
through the implications 
of what he says.
Liberal MP Ewen Jones 
asked reporters: “Do you 
really expect anything oth-
er than that from someone 
like Cory?”
Mr Jones is proposing 
Australia take up to 50,000 
refugees, saying he wants 
Australia to be “a very 
strong advocate”.
“We have to understand 
what’s at stake here ... this 
is a long term thing, not a 
short term thing,” he said.
Liberal colleague Dan 
Tehan said it was better 
to wait for Immigration 
Minister Peter Dutton to 
conclude talks in Europe 
with UN refugee agency 
officials and other govern-
ments.
Labor wants the govern-
ment to provide 10,000 
additional places under 
its humanitarian program 
for those caught up in the 
Syrian crisis.
Senator Sam Dastyari 
hopes Mr Abbott will “fall 
on the right side”, even 
if it was a couple of days 
late.
But Nationals MP An-
drew Broad suggested it 
would be better to spend 
the money helping people 
in refugee camps in the 
countries surrounding 
Syria.
“When you’ve got nine 
million people displaced, 
10,000 people ... is re-
ally just a spoonful off the 
top,” he said.
“If we can essentially 
make sure that people are 
fed and secure, that needs 
to be looked at.”
Independent MP Andrew 
Wilkie will ask parliament 
to support an emergency 
intake of 30,000 refugees.
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Liberal MP Andrew Nikolic says 
any decision on upping the number 
of refugees should be bipartisan. 
Source: AAP

THREE aid groups have 
called on the government 
to take in 30,000 Syrian 
refugees. 
IN an advertisement in 
The Australian newspa-
per on Tuesday, Oxfam, 
World Vision and Save 
the Children say the gov-
ernment must urgently 
increase Australia’s 
humanitarian intake in 
response to the global 
refugee crisis.
The figure is substan-
tially more than what 
others have called for - 
churches are pushing for 
10,000 while the Greens 
want 20,000.
Prime Minister Tony Ab-
bott says the government 
will increase the intake 
of Syrian refugees, al-
though it won’t increase 
the overall 13,750 hu-
manitarian places for 
this year.
Oxfam Australia execu-
tive director Pam Anders 
said compassion for Syr-
ian refugees must not 
come at the expense of 
those fleeing violence 
and persecution in other 
countries.
“Australia can, and must, 
do more,” she said in a 
statement. “No single 
country can solve the 
global refugee crisis, 
but as one of the world’s 
richest countries, Aus-

tralia has a moral obli-
gation to act, and to act 
now.”
World Vision chief exec-
utive Tim Costello said 
the image of the Syrian 
toddler Aylan Kurdi who 
died at sea last week had 
touched many.
“But Aylan is just one of 
the millions of Syrians 
who have been forced 
to flee their homes,” he 
said in a statement.
“They, as well as refugees 
from other countries, will 
continue to embark on 
perilous journeys as long 
as they face the daily 
threat of being abused, 
tortured or killed.”
Save The Children chief 
executive Paul Ronalds 
said the government 
must increase the over-
all humanitarian intake 
rather than reshuffling 
the current allocation.
“Australia must also in-
crease its humanitarian 
aid for Syria and neigh-
bouring countries and 
increase diplomatic ef-
forts towards securing 
a sustainable and inclu-
sive peace agreement to 
the conflict in Syria,” he 
said in a statement.
“Not only is this the right 
thing to do, it is also in 
our national interest to 
help solve what is clearly 
a global crisis.”

NGOs call for 30,000 refu-
gees from Syria 

Three aid groups have called on the Australian government to take in 30,000 
Syrian refugees. Source: AAP

A SOUTH Australian 
mining company has 
clinched agreements with 
Chinese steel companies 
with a view to signing fu-
ture supply deals. 
IRON Road on Tuesday 
signed agreements with 
five Chinese steel com-
panies to potentially 
provide ore from a major 
iron project on the state’s 
Eyre Peninsula.
Managing director An-

drew Stocks says the 
memorandums of under-
standing mark a signifi-
cant step towards long-
term supply agreements.
“Chinese steel compa-
nies will conduct tech-
nical evaluations of the 
Central Ryre project to 
verify the commercial 
and technical merits of 
the high-quality prod-
uct,” he said on Wednes-
day.

SA mining company signs 
China agreement

LABOR continues to run 
its Canning by-election 
campaign in tandem with 
its state and federal elec-
tion push. 
IT’S promising a new 
train station in the elec-
torate while lashing the 
Liberals for not doing 
enough for rail.
State opposition leader 
Mark McGowan pledged 
on Tuesday that if Labor 
wins the 2017 state elec-
tion, it will build a new 
train station at Karnup 
to ease pressure on the 
existing Mandurah and 
Warnbro stations.
The proposal is part of 
Labor’s ambitious Metro-
net plan, which was the 
centrepiece of its 2013 
election campaign.
Canning candidate Matt 
Keogh criticised the 
prime minister for refus-
ing to fund urban rail.
He says the opposition’s 
commitment stood in 

stark contrast to “what 
Mr Abbott is doing, 
which is showing up for 
a few photo-ops”.
“The only investment 
he’s making into the 
electorate of Canning 
is currently paying for 
advertising,” Mr Keogh 
said.
It’s the second Metro-
net promise in the past 
week, with the opposi-
tion also pledging a rail 
line at the other end of 
Perth in ever-growing El-
lenbrook.
Premier Colin Barnett 
responded by saying it 
wouldn’t be needed for 
up to 20 years, despite 
the Liberals having pre-
viously promised to 
build it.
Critics of the revived Met-
ronet plan say it’s just a 
dusted-off proposal that 
leaves the basis for La-
bor’s 2017 state election 
campaign locked in.

Labor’s three-pronged poll 
push in Canning 

Labor continues to run its Canning by-election campaign with its state and 
federal election push. Source: AAP
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LABOR is calling on the 
prime minister to front 
parliament and explain the 
reasoning behind any de-
cision to extend airstrike 
operations to Islamic 
State targets in Syria. 
AUSTRALIA has an-
nounced it will boost its 
refugee and humanitarian 
intake by 12,000 perma-
nent places and provide 
more than $40 million for 
United Nations efforts to 
deal with the Syrian cri-
sis.
It’s also understood the 
green light has been giv-
en to RAAF bombers en-
tering Syrian airspace to 
hit Islamic State targets.
Cabinet is understood to 
have agreed to a request 
from the US after its na-
tional security committee 
signed off approval on 
Tuesday night.
“Are we being asked to 
defend Iraq or do some-
thing different?” op-
position foreign affairs 
spokeswoman Tanya 
Plibersek told reporters 
in Canberra.
“It’s not enough to be 
speaking in sound bites 
about what an evil organi-
sation Daesh is.”
Parliament was the ap-
propriate place to make 
any announcement, Ms 
Plibersek said.
Government MP Ewen 
Jones said Australia had 
to be involved in Syria 
but any operations would 

Tell parliament of Syria 
strikes, PM told 

be limited to targeted 
strikes.
“I don’t see how you can 
get away with not being 
involved in bringing these 
people to account,” he 
told ABC radio.
But Greens MP Adam 
Bandt warned that bomb-
ing Syria would made a 
very bad situation worse 
by creating more refu-
gees.
“It won’t stop ISIS, it won’t 
make Australians safer 
and it won’t make Syrians 
safer,” he told reporters.
Independent senator Nick 
Xenophon hoped extend-
ing the mission to Syria 
would be different to the 
previous Iraq conflict.
“It needs to be different, 
we need to learn from 
the lessons of recent his-
tory,” he said.
Opposition Leader Bill 
Shorten said Labor want-
ed to be assured that the 
Syrian military interven-
tion would be both effec-
tive and legal.
He said Mr Abbott had 
promised a briefing to the 
opposition after the cabi-
net meeting.
“I reserve my judgment 
until I have all the facts 
from Mr Abbott,” Mr 
Shorten told reporters.
However he understood 
the legal principle on 
which the government 
was basing its thinking 
was that of “collective 
self-defence”.
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ALL high security prisons 
in NSW are to be equipped 
with full-body scanners 
capable of detecting mo-
bile phones even if they>re 
switched off or smuggled 
in body cavities.
THE NSW government 
is also keeping blanket 
phone-jamming in place 
at the maximum-security 
Lithgow Correctional Cen-
tre for another three years 

NSW launches prison mo-
bile phone crackdown

and hopes to roll out the 
technology at Goulburn 
Supermax.
«Phones are getting much 
smaller - they are literally 
car-key sized these days - 
and obviously the ingenu-
ity with which people try 
to smuggle them into our 
facilities is also increas-
ing,» Corrective Services 
Commissioner Peter Sev-
erin said.

Religion is irrelevant if 
children are drowning at 
sea and Australia should 
not favour Christians 
when deciding which 
Syrian refugees deserve 
sanctuary, Opposition 
Leader Bill Shorten says.
Government leader in the 
Senate, Eric Abetz said on 
Tuesday Christians were 
“the most persecuted 
group in the world” and 
should be at the front of 
the resettlement queue 
if Australia increases its 
Syrian intake.
“I think the Australian 
people would see a need 
for that to be a focus,” he 
said. 
“Given the plight of Chris-
tians, I think a very strong 
case can be made that 
Christians should be pri-
oritised … it should be 
based on need.”
His comments followed 
ABC reports that govern-
ment backbenchers had 
sent a blunt message to 
Prime Minister Tony Ab-
bott on refugees: “No 
more Muslim men.”
But Opposition Leader 
Bill Shorten said war vic-
tims were not confined to 
a particular religion.
“If you’re a woman facing 

terrible crimes commit-
ted against you, if you’re 
a child, a little child po-
tentially drowning at sea, 
I’m not interested in their 
religion, I’m interested in 
their safety,” he said.
Labor immigration spokes-
man Richard Marles said 
Mr Abetz’s comments 
were “really dangerous … 
and they would take our 
immigration program in a 
very different direction”.
“Of course there are per-
secuted Christian minori-
ties, but there are per-
secuted minorities of a 
range of faiths and there 
are also people who are 
fleeing war from a range 
of different religions,” he 
said.
“At the end of the day it 
is really important that 
we maintain a principle of 
having a non-discrimina-
tory immigration policy.”
He said the United Nations 
refugee agency, the UN-
HCR, was the “global ar-
biter” on which refugees 
most urgently needed re-
settlement.
“These sorts of com-
ments, which imply a reli-
gious bias in the way we 
go about things, I think, 
[are] very concerning,” Mr 

Christian or Muslim? It’s irrelevant if children are drowning at sea, Labor says

Marles said.
The ABC on Tuesday re-
ported that the govern-
ment wants to restrict any 
intake of Syrian refugees 
to largely Christian mi-
norities.
A government backbench-
er was reported as say-
ing some Coalition MPs 
were telling Mr Abbott “no 
more Muslim men” should 
be accepted as refugees.
The debate came as Tas-
manian independent MP 
Andrew Wilkie told Par-
liament during question 
time on Tuesday that Aus-
tralia’s refugee intake was 
“shameful” compared to 
other nations.
The government claims 
that on a per capita ba-
sis, Australia takes more 
refugees than any other 
nation – an argument also 
made previously by La-
bor.
This statement is true of 
the refugees accepted 
through the UNHCR reset-
tlement programs, which 
represent a minuscule 
proportion of refugees re-
settled globally.
But Mr Wilkie said taking 
into account resettlement 
avenues outside the UN-
HCR, Australia was 27th 

in the world “not [number] 
one or two”.
He said based on GDP 
and raw numbers, Austra-
lia ranked 46th and 22nd 
respectively.
“We are the 12th largest 
economy in the world, we 
do indeed have boundless 
plains to share. If there is 
one country in the world 
that has the capacity to do 
much more … it is Austra-
lia,” he said.
Assistant Treasurer Josh 
Frydenberg on Monday 
suggested Australia could 
temporarily house thou-
sands of Syrians fleeing 
the civil war, as it did for 
the Kosovars in 1999, but 
the refugees would not be 
allowed to apply for per-
manent asylum.
Greens senator Sarah 
Hanson-Young on Tues-
day said Syrian refugees 
deserve permanent safety 
“and a chance to rebuild 
their lives in Australia, 
which they’ll never get 
with temporary protec-
tion”.
“Australia is big enough 
and strong enough to give 
people safety on a perma-
nent basis and that’s what 
we should be aiming for,” 
she said.

Opposition Leader Bill Shorten said war victims were not confined to a 
particular religion. Photo: Andrew Meares

Senator Eric Abetz emphasised the needs of Christian refugees. Photo: 
Alex Ellinghausen

Opposition immigration spokesman Richard Marles on Tuesday. Pho-
to: Andrew Meares

Andrew Wilkie sought to suspend standing orders to speak on the Syr-
ian crisis during question time on Tuesday. Photo: Andrew Meares
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The Abbott government 
has reduced its budget 
black hole by $30 billion 
over the next decade af-
ter its deal with Labor to 
reintroduce fuel excise 
indexation.
But Australia continues 
to face more than a de-
cade of uninterrupted 
budget deficits, with $74 
billion worth of budget 
repair initiatives still sit-
ting unlegislated — from 
three previous budgets.
An updated assessment 
by the independent Par-
liamentary Budget Office 
shows the government is 
facing a cumulative $74 
billion budget shortfall 
between now and 2025-
26 after failing to win 
support for controversial 
savings measures in the 
SenateThe list of unleg-
islated savings measures 
includes measures car-
ried forward from the for-
mer Labor government’s 
final budget, and the Ab-
bott government’s first 
and second budgets.
Among the items trou-
bling the government is 
its plan to change the 
family tax benefit (part 
B) to remove payments 
when a child turns six, in-
stead of the current cut-
off age of 16.
That would save the gov-
ernment $17.2 billion 
over the next decade, but 
it has been blocked by 
the ALP, Greens and in-
dependents.

Abbott government reduces bud-
get black hole by $30 billion over 
next decade 

Another potential saving, 
worth $7.1 billion over 
10 years, is the govern-
ment’s plan to revise 
family tax benefit end-of-
year supplements to their 
original values and to 
stop indexation from July 
1, 2015.
That would see FTB sup-
plements return to $600 
each year for every FTB 
part A child, and $300 
each year for every FTB 
part B family, but the mea-
sure has been blocked in 
the Senate.
Overall, the budget of-
fice  assessment shows 
the cumulative shortfall 
of unlegislated measures 
if carried forward for the 
decade would be $74 bil-
lion.
But it also shows that 
the $74 billion figure is a 
significant improvement 
from four months ago.
When the office released 
its previous update in 
May, it found the govern-
ment was facing a $102 
billion shortfall between 
now and 2025-26.
But the Abbott govern-
ment has since closed 
that gap by $28.1 billion 
after striking a deal with 
Labor to reintroduce fuel 
excise indexation, and by 
striking a deal with Labor 
and Greens to cut the se-
niors supplement.
The reintroduction of 
fuel excise indexation is 
expected to swell gov-
ernment coffers by $22.8 
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The Abbott government is facing a cumulative $74 billion budget 
shortfall between now and 2025-26 after failing to win support for 
controversial savings measures in the Senate, according to a Par-
liamentary Budget Office assessment. Photo: Alex Elllinghousen 

billion over the next 10 
years, though lower-than-
expected inflation could 
see that figure reduced.
The seniors supplement 
deal will save the govern-
ment $3.5 billion over 10 
years.
Prime Minister Tony Ab-
bott’s recent decision not 
to proceed with the for-
mer Labor government’s 
0.05 per cent levy on bank 
deposits up to $250,000 
will add another $5 billion 
to his budget repair task 
over 10 years.
Greens Treasury spokes-
man Adam Bandt said 
Treasurer Joe Hockey 
ought to use the oppor-
tunity of the budget office 
update to “change tack” 
if he wants to balance the 
budget.
“Joe Hockey can either 
raise $18.1 billion unfair-
ly over the the next four 
years with his rejected 
budget measures, or raise 
$106 billion fairly through 
measures like axing un-
fair tax breaks and ask-
ing the big banks to pay 
more,” Mr Bandt said.

HUMAN rights concerns 
about a proposed debit 
card restricting cash from 
vulnerable welfare recipi-
ents have been raised by 
a parliamentary commit-
tee headed by a govern-
ment MP. 
THE government wants 
to trial the card, which 
makes 80 per cent of a 
person’s payments cash-
less, in select communi-
ties where alcohol and 
gambling abuse is rife.
The committee, chaired 
by veteran Liberal Philip 
Ruddock, says those re-
strictions could limit the 
rights to a private life, 
equality and non-discrim-
ination.

In a report on Tuesday, it 
said the measures would 
leave those on unemploy-
ment benefits with about 
$50 in cash to use at the 
markets, on public trans-
port or family matters.
“This restriction undoubt-
edly impacts on how a 
person is able to conduct 
their private life and rep-
resents the extension of 
government regulation 
into the private and fam-
ily lives of the persons 
affected by these trials,” 
the committee said.
More information is being 
sought from Social Ser-
vices Minister Scott Mor-
rison to determine if the 
measures are justified.

Concerns over cashless welfare card 

The chair of the Abbott gov-
ernment’s climate change 
advice agency, Bernie 
Fraser, has resigned without 
explanation.
It comes less than a month af-
ter Mr Fraser issued a strong 
rebuke to the Abbott govern-
ment over its justifications 
of its post-2020 greenhouse 
emissions targets.
A statement issued by the 
Climate Change Author-
ity late on Tuesday said Mr 
Fraser, a respected former 
Reserve Bank governor and 
Treasury chief, had quit as 
chair. His term was not due 
to end until 2017.
No further explanation was 
provided. It is understood 
Mr Fraser had a difficult re-
lationship with Environment 
Minister Greg Hunt.
Speaking to Fairfax Media on 
Wednesday, Mr Fraser would 
not comment on whether is-
sues with the government 
contributed to his decision to 
resign, saying “I don’t want 
to make matters worse than 
they might be otherwise”.
“There have been a few prob-
lems but … I’ve gone now and 
that’s the end of the story for 
me,” he said.
“I’ve resigned and that’s it ... 
it’s time to move on.”
Mr Fraser said he was com-
forted by the fact the author-
ity would continue its work, 
under a “first class” man-

agement team.
“It’s got a lot of important 
work still to do. They will 
continue to do good work 
the community will benefit 
from in one way or another,” 
he said.
In a statement on Tuesday, 
the authority paid tribute to 
Mr Fraser.
“[We] thank Mr Fraser for his 
enormously valuable contri-
bution to the authority’s work 
in providing independent ex-
pert advice to the Australian 
government and Parliament 
on climate change,” it said.
“Arrangements have been 
made to ensure the author-
ity’s work will continue unin-
terrupted.”
Fairfax Media understands 
Mr Fraser announced his 
decision on Tuesday after 
an all-day meeting of the au-
thority.
Many of his colleagues are 
believed to be deeply sad-
dened by his departure. He is 
not believed to have quit due 
to personal problems such 
as a health issue.
The government sought to 
abolish the authority last 
year but was blocked in the 
Senate. The agency was set 
up by the former Labor gov-
ernment to provide indepen-
dent climate change advice.
Mr Fraser’s departure means 
five of the nine board posi-
tions are vacant. The author-
ity’s management will be led 
in the interim by Professor 
David Karoly, a climate ex-
pert at Melbourne University.
In a statement, Mr Hunt 
thanked Mr Fraser for his 
work.
“He has had an outstand-
ing career in public service, 
which I deeply respect and 
acknowledge,” he said.
“In particular, I thank Mr 
Fraser for his assistance 
with the crossbench in the 
passage of the Emissions 
Reduction Fund.”
He said the vacant positions 
“will be filled in the near fu-
ture”.
The authority had urged the 
government to impose extra 
scrutiny on polluters to en-
sure that, under the Emis-
sions Reduction Fund, bil-
lions of taxpayer dollars are 
not spent on emissions cuts 
that would have occurred 
anyway. The government re-

Climate Change Authority chair Bernie Fraser resigns 
jected the call.
Mr Fraser was an outspoken 
advocate of climate change 
action. In a strongly worded 
statement last month he 
directly contradicted gov-
ernment claims about emis-
sions targets it would take to 
global climate talks in Paris 
later this year.
In the statement, Mr Fraser 
said Prime Minister Tony 
Abbott’s assertion that its 
emissions cuts were akin to 
the United States were incor-
rect, and in fact Australia’s 
targets put the nation “at or 
near the bottom” of compa-
rable countries.
He said on the basis of the 
government’s current tar-
gets, Australia “would slip 
further behind the efforts 
being made by comparable 
countries and likely face 
large catch-up adjustments 
down the track”.
Mr Fraser said Labor’s pro-
posed emissions trading 
scheme does not equate to a 
new carbon tax, contrary to 
the government’s characteri-
sation.
The government intends to 
reduce the amount of green-
house gas released into the 
atmosphere by 26-28 per 
cent by 2030, based on 2005 
levels.
On Wednesday Mr Fraser 
would not comment on 
whether he faced pressure 
from the government after 
his statements on the tar-
gets.
“They were relevant and I 
had responsibility for mak-
ing those sort of comments. 
But I am no longer there, so 
it’s old news from today,” he 
said.
In September last year Mr 
Fraser said morale at his 
agency had been hit hard by 
the government’s attempt to 
cull it.
“It’s understandably having 
a pretty devastating effect,” 
he said.
He said even with some staff 
departures, the authority re-
tained a “core capacity” to 
help the government devel-
op a policy to restore bipar-
tisan support for renewable 
energy.
But Mr Fraser said despite 
this “we have not been invit-
ed” to assist the government 
on the issue.
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

فاز نادي بالك دراغون بالكأس 
برئاسة  جوجيتسو  كومبت 
»أسطورة الشرق األوسط بطل 
العالم للمحرتفني ربيع حمزه« 
بطولة كومبت جوجيتسو لقاء 
االنديه يف نادي االشتباك 6 / 
10 /2015 يف بريوت »عني 

الرمانة«. 
بالك  األبطال  عودونا  وكما 
الفوز  على  دائمًا  دراغون 
والعاملية.  اللبنانية  بالبطوالت 
ًويعطونا النظرة لبنان الرياضي 
واالمل  والحضاري،  والثقايف 
كل  رغم  بإنهم  لبنان  بشبيبة 
بالحب  مستمرون  الصعوبات 
والتحقيق  والعيش  الحياة 
وبإن  وبطوالتهم  أهدافهم 
يصدّر   زال  وما  دائمًا  لبنان 
والثقافة  الحضارة  للعالم 

والرياضة والبطوال.
دراغون  بالك  نادي  ويعطي 
ان  للشبيبة  واالندفاع  االمل 
وإمكانياتهم يف  دورهم  يربزو 
علمه  يرفع  لبنان  وان  املجتمع، 
بالفوز يف مختلف أنحاء العالم 
ومن  الحرية  منبع  لبنان  وان 
حق شعب لبنان التمتع بالفرح 
أحالمه.  وتحقيق  والسعادة 

مربوك لنادي بالك دراغون لفوزه ببطولة كومبت جوجيتسو يف لقاء األندية

رافعني  دائمًا  الثمن  كان  »مهما 
علمه باالنتصارات«.... 

هالل  الدراغون:  بالك  وأبطال 
حمود،  احمد  القادر،   عبد 
الشامي،   فؤاد  عطيه،   عبداهلل 
خضر،   محمد  رضوان،  ايمن 
بالل ناصر،  فؤاد كمون،  اسامه 
عثمان،  هادي بوالد،  مصطفى 
محمد  رميحي،   زياد  حداد،  
منهد  فتوح،   فراس  قرعلي،  
الكأس  هذه  ويقدمون  دندشي 

لشعب لبنان.
)كوليت إسكندر سركيس( 
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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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