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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

حل »النفايات« حمكوم مبعادلة مذهبية »مطمر يف عكار مقابل مطمر يف بعلبك«
سالم: ال جلسة اال »للنفايات« ووزراء »التيار« يقاطعون جلسات احلكومة

اليت  االجتماعات  عشرات 
عقدها الوزير أكرم شهّيب 
إثر  النفايات  ملف  ملعاجلة 
من  شهرين  منذ  تسلمه 

وزير البيئة حممد املشنوق، 
جاءت دون نتيجة ومل يتم 
ساعة  حتديد  اآلن  حتى 
خطة  النطالق  الصفر 

النفايات رغم تكّدسها يف 
حجم  بات  حيث  الشوارع 
يف  املنتشرة  النفايات 

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية
بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

خضار - فواكه - مسانة 
عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

روسيا تعتزم نشر قوات يف طاجيكستان

العراقية  القوات  أعلنت 
معظم  حترير  االول،  أمس 
حيث  بيجي،  قضاء  مناطق 

من  النفط،  مصايف  أكرب 
وتدور  »داعش«،  سيطرة 
وسط  عنيفة  معارك 

اهلجوم السابع على بيجي حيقق تقدماً ملحوظًا
مع  بالتزامن  املدينة، 
اشتدادها يف األنبار، فيما 

العميد شامل روكز من ساحة الشهداء »ترقيت منذ ساعات إىل رتبة مواطن«

التتمة صفحة  31

»خط ساخن« بني القاعدة 
الروسية يف الالذقية وإسرائيل

أعلنت موسكو أمس االول 
»خط ساخن مباشر«  إقامة 
والقاعدة  إسرائيل  بني 
يف  الروسية  العسكرية 
بالتزامن  الالذقية  مطار 
النظامية  القوات  بدء  مع 
بغطاء  مدعومة  السورية 
جوي روسي بعملية يف ريف 
محص وسط البالد وتكثيف 
الغارات على شرق دمشق، 

الرئيس  أعلن  وقت  يف 
موقف  أن  بوتني  فالدميري 
إدارة الرئيس باراك أوباما 
رفضها  يف  بناء«  »غري 
سياسية  مناقشات  إجراء 
مبفاوضات  واالكتفاء 
حصول  منع  على  لالتفاق 
صدام بني مقاتالت البلدين 

يف األجواء السورية.

التتمة صفحة  31

أوباما متحدثًا أمس االول عن تمديد الوجود العسكري يف أفغانستان. )أ ف ب(
الرئيسان  أبدى 
بوتني  فالدميري  الروسي 
نور  والكازاخستاني 

قلقهما  نزارباييف  سلطان 
السائد  األمين  الوضع  من 

مطلوب للعمل
مطلوب شخص لديه خربة 

بالبيع والتسعري وقراءة 
الخرائط للعمل بدوام كامل يف 

مصنع أملينيوم
لالتصال خالل دوام العمل:

97381455

بعد قصف جوبر شرق دمشق أمس االول. )أ ف ب(
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Ends 18/10/15. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

SHOP with CONFIDENCE

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd, Auburn - 02 8748 4200

Click&Collect Shop online and pick up free from your local store
harveynorman.com.au

Contact Suraj for more exciting deals in interest free
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Find a Mac that’s right for you at
Harvey Norman @ Domayne Auburn

MacBook Pro 13”.
Intel® Core™ i5 2.5GHz processor (Turbo Boost up to 3.1GHz), 4GB RAM,

500GB HDD, Intel® HD graphics 4000, OS X Yosemite. MD101X/A

$1297
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لبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أكد  رأى 
اللبنانية« مسري جعجع خالل ندوة 
للقوات حتت عنوان »التداعيات 
النووي  لالتفاق  اإلسرتاتيجية 
أن  الغرب«،  مع  اإليراني 
مرحلة  يعيش  األوسط  »الشرق 
يف  الوسطى  العصور  تشبه 
قوة  اصبحت  وإيران  اوروبا، 
املنطقة«،  يف  بها  يستهان  ال 
الغرب  »دول  ان  اىل  مشريا 
املوجبة  األسباب  تبحث  كانت 
وليس  النووي  االتفاق  لتوقع 
هنا  ومن  املوضوعية  األسباب 

ضرورة املؤمتر«.
النووي  »االتفاق  أن  وأوضح 
هو اتفاق نووي فقط وال وجود 
أنه  اىل  الفتا  سرية«،  ملالحق 
ما  دائما  األوسط  الشرق  »يف 
سرعان  مؤمرات  هناك  يكون 
ما تظهر فيها مالحق سرية يف 
حني ان االتفاق النووي ال يظهر 
سيجمد  واالتفاق  مالحق،  اي 
املشروع النووي االيراني مقابل 
رفع احلظر االقتصادي«، معتربا 
أن »االتفاق أعطى شيئا ملموسا 
مليارات  وهو  وجديا  وفاعال 
ال  مقابل  إليران  الدوالرات 

شيء«.
على  حصلت  لو  »ماذا  وسأل: 
فهل  نووية  قنبلة  على  إيران 
مثال؟«،  سوريا  يف  تستعملها 
متلك  »باكستان  أن  اىل  مشريا 
 20 من  اكثر  منذ  نوويا  سالحا 
يؤثر على دورها  سنة وهذا مل 

يف اجلوار«.

جعجع يف ندوة عن تداعيات االتفاق النووي:

االتفاق خطيئة تارخيية ومل يكن مبنيا على معطيات واقعية
ان  االفرتاض  »ان  وقال: 
النووي  السالح  اوقف  االتفاق 
هو افرتاض خاطئ، فلنفرتض ان 
ايران التزمت بوقف السعي إىل 
سالح نووي فيمكنها االستئناف 
اىل  تريد«.وأشار  اي وقت  يف 
ان إيران اجلت مشروعها للوقت 
حصلت  انها  حني  يف  احلالي 
وفوقهم  دوالر  مليار   50 على 
العشرات من املليارات اآلخرين، 
وكل ما حيكى عن النجاح بتجميد 
النووي اإليراني يطرح تساؤالت 
»الرئيس  ان  معتربا  كبرية«، 
األمريكي باراك أوباما كان يضع 
اجملتمع الدولي امام خيارين اما 
انه  حني  االتفاق يف  او  احلرب 
ثالث  خيار  إىل  الذهاب  ميكن 
يف فرض عقوبات وحصار كامل 

على إيران«.
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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.

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
اجتماعا حضره وزير  متام سالم 
ووزير  شهيب  اكرم  الزراعة 
جرى  املشنوق،  نهاد  الداخلية 
توصلت  ما  اخر  خالله حبث يف 
اليه االتصاالت خبصوص اجياد 

مطامر للنفايات.
شهيب  اعلن  االجتماع  وبعد 
الصحافيني  مع  دردشة  يف 
جدي  بشكل  تسري  »االمور  ان 
املطمر  موقع  يصبح  وعندما   ،
البقاع جاهزا سيكون هناك  يف 
وهناك  الوزراء،  جمللس  جلسة 
مقرتحة  مواقع  لثالثة  دراسة 
فنيا  واحدة  جغرافية  بقعة  يف 
وللطرقات  وهيدرولوجيا  وتقنيا 
الرتبة،  ولنوعية  واالراضي 

 شهيب بعد اجتماع جلنة النفايات:
عندما يصبح موقع املطمر يف البقاع 

جاهزا سيكون هناك جلسة جمللس الوزراء
على  يسري  العمل  فان  كذلك 
مكب سرار  العقبات يف  تذليل 
واالجتماعات  جدي  والعمل 
مفتوحة واالتصاالت مستمرة«.

موعد  عن  سؤال  على  وردا 
شهيب:  قال  املقبل  االجتماع 
وننتظر  متواصلة  »اجتماعاتنا 
لنعاود  تقرير  اول  نتائج 

االجتماع«.
قال:  آخر  سؤال  على  وردا 
»املوضوع ليس متعلقا حبزب اهلل 
او حبركة امل بل بكل فاعليات 
بفئة  حمصورا  وليس  املنطقة، 
االرض«،  على  معينة  سياسية 
الفين  »الفريق  ان  اىل  مشريا 
يدرس كل االمور للوصول اىل 

حل سريع«.

وأكد أنه »من الواضح ان االتفاق 
معطيات  على  مبنيا  يكن  مل 
اإليرانيني  ان  وأظهر  واقعية 

يعملون بذكاء وعلى مهل«.
واشار اىل ان »االتفاق النووي 
خطيئة  بل  تارخييا  خطأ  ليس 
ان  يفرتض  من  وان  تارخيية، 
يف  إيران  سيعقلن  االتفاق 
جلي  وهذا  خاطئ  هو  املنطقة 
يف األربعة أشهر األخرية، يبقى 

هذا املوضوع يف إطار التمنيات 
والذي كان ال بد حاصل بسبب 
بدأت  وكانت  التاريخ  حركة 

بوادره يف الثورة اخلضراء«.
االتفاق  »تداعيات  أن  ورأى 
ستكون  املنطقة  على  النووي 
تصدير  حملاوالت  جدا  سلبية 
بنسختها  اإلسالمية  الثورة 
احلرب  تتحول  وبدأت  اإليرانية، 
مستوى  على  ولو  شاملة  إىل 
الالعبني احملليني يف املنطقة«.

وذكر أن »الربنامج اإليراني بدأ 
السابق  اإليراني  الرئيس  مع 
امحد خامتي الذي يعترب من أكثر 
الرؤساء املعتدلني، لذا املوضوع 
يتعلق بالنظام كله«، معتربا أن 
»كافة املؤشرات تدل ان إيران 
ما  ذاتها  هي  االتفاق  بعد  ما 

قبله«. 

لفوج  السابق  القائد  ألقى 
شامل  الركن  العميد  املغاوير 
الشهداء،  ساحة  من  روكز 
نظمها  اليت  الشكر  وقفة  خالل 
فيها:  قال  كلمة  اصدقاؤه 
مغوار  ضابط  روكز  شامل  »أنا 
يف اجليش ترقيت منذ ساعات 
يف  سأبقى  مواطن،  رتبة  إىل 
خالل  من  اجليش  مؤسسة  رحم 
يف  وتستحضرني  التزامي. 
الشهداء  ذكرى  اللحظات  هذه 
أنتم  هلم  وأقول  وأهاليهم، 

روكز من ساحة الشهداء: لن يكون جيشنا يف أي وقت غري جيش للشعب
القضية واألساس، 
جيشنا  يكون  ولن 
غري  وقت  أي  يف 
لن  للشعب،  جيش 
أتقاعد ألن النضال 
ال  الوطن  وحب 
أو  بزة  عند  يقف 
وظيفة،  أو  منصب 
وسأكون دائما كما 
وبيننا  عرفتموني، 
من  أكثر  سيكون 

لقاء«.

استقبل املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس ابراهيم يف مكتبه 
ممثلة  االول،  امس  ظهر  قبل 
مكتب املفوضية العليا لشؤون 
وعرض  جريار،  مرياي  الالجئني 
معها أوضاع النازحني السوريني 

يف لبنان.

شمالي
»األنروا«  عام  مدير  التقى  كما 

مشالي،  ماتياس  لبنان  يف 
وحبث معه يف شؤون وأوضاع 

املخيمات الفلسطينية.

مايلز
سفري  ابراهيم  استقبل  كذلك، 
يرافقه  مايلز  غلني  اسرتاليا 
الالجئني،  بشؤون  خمتص  وفد 
العامة  األوضاع  معهم  وعرض 
ومواضيع ذات اهتمام مشرتك.

 ابراهيم تابع مع سفري اسرتاليا وممثلة مفوضية 
الالجئني ومشالي أوضاع النازحني
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
ظهر  بعد  الدوري  اجتماعها 
اليوم برئاسة النائب حممد رعد 
واصدرت  اعضائها  وحضور 
»يف  انه  بيانا اشارت فيه اىل 
مستهل االجتماع توقفت الكتلة 
السنة  رأس  اطاللة  ملناسبة 
اهلجرية اجلديدة، عند املضامني 
واألبعاد احلضارية السامية لتلك 
اهلجرة النبوية اليت أحدثت حتواًل 
نوعيًا يف حياة البشرية وقدمت 
صياغة  ملنهجية  راقيًا  منوذجًا 
ان  القوميني  واجملتمع  االنسان 
الشاملة  الكونية  الرؤية  جلهة 
املضمون  جلهة  أو  واملتناسقة 
واالداء  واالنساني  األخالقي 
العالقة  يف  املميز  السلوكي 
جلهة  أو  الناس،  ومع  اهلل  مع 
والدولة  املعافى  اجملتمع  بناء 

العادلة«.
ورأت أن »اعداء الدين واالنسان 
يف  جاهدين  حياولون  برحوا  ما 
تشويه  التاريخ  حمطات  كل 
منوذج االسالم احملمدي االصيل 
واالساليب،  الوسائل  بشتى 
والتضليل  والكذب  الدس  عرب 
التسلط  وِعرب  تارًة  والتلفيق 
أخرى  تارًة  وااللغاء  واالستبداد 
وِعرَب التوحش والقتل واالرهاب 
تثبيت  أجل  ومن  ثالثة.  تارة 
احلنيف  االسالمي  الدين  معامل 
وصورته املشرقة، جسدت ثورة 
االمام احلسني سبط رسول اهلل 
حممد يف شهر حمرم احلرام من 
سنة 61 للهجرة، املثال االرقى 
واألبلغ تأثريا مبواجهة الظلم وكل 
والتشويه،  التزوير  حماوالت 
املسلمني  لكل  اإلهلاِم  ومْصَدَر 
عقوهلم  لتنفتَح  واملنصفني 
وقلوبهم على الصورة الناصعة 
احلضارية  وقيمه  لإلسالم 
السبيل  متثل  اليت  املتوهجة 
العدالة  جمتمعات  لبناء  األقوم 
والطمأنينة والتكامل، واملعايري 
الصحيحة للسلوك االنساني يف 
والظروف  واالمكنة  األزمنة  كل 

واحلاالت«.
مجلة  الكتلة  ناقشت  ذلك  بعد 
من القضايا والتطورات احمللية 
ما  اىل  وخلصت  واالقليمية 

يلي:
النتائج  أسوأ  من  ان   -1«
الكارثية اليت أصابت األمة بفعل 
االرهاب التكفريي واستهدافاته 
لصرف  هو  الوحشية،  واساليبه 
والعامل  املنطقة  اهتمام شعوب 
واتاحة  فلسطني  جيري يف  ا  عمَّ
للعدو  الساحنة  الفرصة 
التوغل  أجل  من  الصهيوني 
مشروعه  تنفيذ  استكمال  يف 
استباحة  محلة  وشن  العنصري 
وللشعب  ولألرض  للمقدسات 
الفلسطيين يف القدس والضفة 
الغربية وقطاع غزة، مع ما يرتب 
األمة  لقضية  توهني  من  ذلك 
من  مبزيد  وحماصرتها  املركزية 

التعقيدات والصعوبات.
إننا ندين جتاهل الدول العربية 
وتواطؤ  وصمت  واإلسالمية 
عي  تدَّ اليت  الكربى  العامل  دول 
االنسان،  حقوق  ومحاية  احرتام 
وتضحيات  بطوالت  وحنيي 
االعزل  الفلسطيين  الشعب 

 كتلة »الوفاء للمقاومة« اكدت اهمية احلوار:
اجهاض التسوية السياسية اجلزئية سيزيد من تعقيد االزمة

ونقف معه وندعو اىل مساندته 
محالت  بوجه  انتفاضته  ودعم 
واالستيطان  واالبادة  التهويد 
العنصري، كما نؤكد على وجوب 
الوحدة بني كل فصائله  تعزيز 
املكائد  ضد  الدائمة  واليقظة 
التآمرية  واالفخاخ  االسرائيلية 

على وجوده ومصاحله.
الغموض  يزال  ال  فيما   -2
املريب خيفي مالبسات واسباب 
اليت  االنسانية  الفاجعة  ونتائج 
حجاج  من  املئات  حبياة  اودت 
فان  منى،  احلرام يف  اهلل  بيت 
يف  السعودية  حكام  استمرار 
االستهتار  سياسة  انتهاج 
هذه  مع  بالتعاطي  والتسويف 
بعدم  القناعة  يعزز   ، القضية 
شؤون  بإدارة  للتفرد  اهليتهم 

احلج ومحاية احلجيج .
إّن ما حصل هذا العام من مأساة 
واعظم  يطوى  ان  من  اكرب  هو 
فإّن  ولذلك  ينسى،  ان  من 
حكام السعودية معنيون بتقديم 
اجوبة واضحة لكل املسلمني يف 
العامل ومسؤولون بشكل مباشر 
عن هذه الكارثة وما جنم عنها.

3 - ان التطورات اليت تشهدها 
سوريا يف هذه الفرتة خصوصًا 
اجلدية  الروسية  املشاركة  بعد 
االرهاب  ضد  احلرب  يف 
فضحت  ومجاعاته،  التكفريي 
ومشروعه  الغربي  التحالف 
أمد  اطالة  املخادع والرامي اىل 
االستنزاف للشعب والدولة يف 
أخرى  جهة  من  وأظهرت  سوريا 
الطبيعة السياسية واالسرتاتيجية 
سوريا  موقع  حول  للصراع 
ودورها واهميتها، كما كشفت 
لإلرهاب  الوظيفي  االستخدام 
مشروع  خدمة  يف  التكفريي 
سوريا  على  الغربية  السيطرة 
واملذهيب  الطائفي  والتحريض 
لتسعري االحقاد وتفتيت اجملتمع 
واسقاط مواقع القوة السورية.

فيه  نرى  الذي  الوقت  اننا يف 
أولوية حماربة االرهاب التكفريي 
على  والقضاء  منابعه  وجتفيف 
وغريها،  سوريا  يف  مجاعاته 
يف  التطورات  تؤدي  أن  نأمل 
انضاج خيار  سوريا اىل تسريع 
السلطة  بني  السياسي  احلل 
واملعارضة الوطنية والذي يبقى 
هو اخليار الذي حيقق االستقرار 
ويعيد بناء الدولة وحيفظ مكانة 
ودور سوريا، ويسقط املشروع 
لتطلعات  املعادي  الغربي 

الشعب السوري ومصاحله.
الوطنية  الشراكة  ان   -4
الشعب  مكونات  بني  احلقيقية 
املدخل  تشكل  اللبناني، 
الستئناف  والواقعي  الطبيعي 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

والسياسية  الدستورية  احلياة 
االستقرار  ولعودة  لبنان  يف 

االمين االجتماعي.
وان اعتماد قانون انتخابات جديد 
يقوم على مبدأ النسبية بات أمرًا 
ملحًا وأكثر من ضروري لتحقيق 
التمثيل  بني  الفعلي  التطابق 
الشعيب  والتمثيل  السياسي 
منتظم  تداول  تكريس  أجل  من 
االزمات  عن  بعيدا  للسلطة، 
املومسية وتسهياًل ملبدأ املراقبة 

واحملاسبة للحكومات.
أهمية  على  تؤكد  الكتلة  ان 
للتفاهم  الوطين  احلوار  مواصلة 
قانون  يف  النسبية  حول 
املقدمات  وتوفري  االنتخابات 
الوطنية الالزمة النتخاب رئيس 
جديد للبالد والتوافق على بقية 
إال  احلوار،  اعمال  جدول  بنود 
التسوية  اجهاض  أن  ترى  أنها 
جرى  اليت  اجلزئية  السياسية 
اقرتاحها لتذليل بعض العقبات 
االزمة  تعقيد  من  سيزيد   ،
العمل  على  سلبًا  وسيؤثر 

احلكومي والنيابي.
5- جتدد الكتلة مطالبتها اجليش 
اللبناني والقوى األمنية، مبالحقة 
املخّلني باألمن واملرتكبني الذين 
يسيئون مبمارساتهم اىل منطقة 
عامل  ويشّكلون  وأهله  البقاع 
قلق واضطراب وتهديد للسكان 

ومصاحلهم.
ضرورة  على  الكتلة  وتشدد 
أن  خصوصًا  هؤالء  مع  احلزم 
نافذة  أو  سياسية  جهة  من  ما 
وتدعم  الغطاء  عنهم  وترفع  إاّل 
األمنية  والقوى  اجليش  جهود 

لوضع حّد إلرتكاباتهم.
قيادة  من  الكتلة  تتقدم   -6
االسالمية  واملقاومة  اهلل  حزب 
واهلنا  العزيز  شعبنا  كل  ومن 
التربيكات  بأمسى  املضحني 
بشهادة األخ القائد احلاج حسن 
االقليم  أبو حممد   « حممد احلاج 
عمره  سنوات  أمضى  الذي   «
والوطن  اهلل  سبيل  يف  جماهدًا 
منوذج  أروع  مقدمًا  واالنسان 
والثبات  بالوعي  متميز  مقاوم 
مع  دفاعًا  واالقدام،  والشجاعة 
اخوانه اجملاهدين والشهداء عن 
لبنان واألمة وانتصارا للمقاومة 
واالرهاب  العدوان  قوى  ضد 

الصهيوني والتكفريي.
ذوي  من  الكتلة  تتقدم  كما 
الكتلة  رئيس  الصديق  الراحل 
الشعبية النائب والوزير السابق 
ومن  سكاف  ايلي  املهندس 
لبنان  وكل  والبقاع  زحلة  ابناء 
لفقده  واملواساة  التعازي  بأحر 
يف هذه املرحلة اليت حيتاج فيها 
لبنان اىل مشاركته وجهوده«. 

اجتمع وزير الداخلية والبلديات 
نهاد املشنوق بعد ظهر اليوم، 
مع اهالي العسكريني املخطوفني 
يف جرود عرسال، حبضور املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس 
لشؤون  ومستشاره  ابراهيم 

السجون العميد منري شعبان.
بعد االجتماع الذي استمر ساعة 
باسم  حتدث  الساعة،  ونصف 
الوفد املختار طالل طالب فقال: 
»نتوجه اوال اىل االمري متيم امري 
دولة قطر، ونناشده بالقول يا 
انسانية  حضرة االمري، قضيتنا 
سياسية،  وال  امنية  هي  ال 
ان  اوالدك  حبق  اليك  نتوجه 
امللف  هذا  انهاء  على  تساعدنا 
الشتاء،  قبل  اوالدنا  وعودة 
وان يعودوا اىل اهلهم ساملني 

وحنن لك من الشاكرين«.
بكل  اليك  »نتوجه  اضاف: 
اهل  ألنك  وحمبة  انسانية 
لالنسانية واحملبة، نناشدك ان 
امللف  هذا  انهاء  على  تساعدنا 
 15 من  اكثر  عليه  الذي مضى 
والقهر  العذابات  من  شهرا 

والبكاء«.
وتابع: »لقد اجتمعنا مع معالي 
سعادة  حبضور  الداخلية  وزير 
اللواء عباس ابراهيم، قالوا ان 
الدولة  جانب  من  املفاوضات 
ليس  التعقيدات  لكن  اكتملت 
من جانبنا امنا من اجلانب اآلخر. 
التصعيد  بصدد  لسنا  حنن 

علينا  ومتنوا  املرحلة،  هذه  يف 
التصعيد،  وعدم  قليال  الرتيث 
سيتصلون  انهم  ووعدونا 
بالقطريني للمساعدة على اعادة 
نناشد  وحنن  امللف.  تفعيل 
امري  مسو  االهالي  كل  باسم 
هذا  انهاء  على  مساعدتنا  قطر 

امللف. وان شاء اهلل خريا«.
وختم: »كما انين اتوجه اىل دولة 
وعدنا  الذي  بري  نبيه  الرئيس 
لدولة  ونقول  امللف،  مبتابعة 
قال  الذي  سالم  متام  الرئيس 
لنا ان امللف امانة والعسكريني 
اليكما:  اتوجه  ابناؤه،  هم 
العسكريني  هؤالء  تعتربا  ال 
ابناءكم، بل اعتربوهم مواطنني 
عسكريني،  وليسوا  لبنانيني 
وهم مل يكونوا ميارسون الصيد 
كانوا  بل  املازوت،  يهربون  او 
االراضي  داخل  عرسال  يف 

اللبنانية«.
يوسف

املشنوق التقى اهالي العسكريني حبضور ابراهيم طالب:

نناشد امري قطر مساعدتنا النهاء امللف قبل الشتاء

يوسف  حسني  حتدث  بدوره 
كلمة  كل  اتبنى  »انا  فقال: 
طالب،  طالل  املختار  قاهلا 
لدولة  املناشدة  واكرر  اعود 
كلنا  الننا  بأمريها،  ممثلة  قطر 
من  اليه  نتوجه  ان  وحمبة  ثقة 
دمعة  من  ام،  قلب  كل  وجع 
كل طفل انهمرت، ان يساعدنا 
ويبذل قصارى جهده من خالل 
ومن  اللبناني  للشعب  حمبته 
اليت  الدراسة  سنني  خالل 
امضاها يف اجلامعات اللبنانية، 
وحنن على دراية مبدى ارتباطه 
حنتاج  اللبناني،  بالشعب 
بانسانيته  االرتباط  هذا  لرتمجة 
مع  يده  يضع  وان  املعروفة 
املخطوفني،  العسكريني  اهالي 
بزيارة  سنتوجه  اهلل  شاء  وان 
قطر،  دولة  اىل  اخوية  خاصة 
زيارة حمبة وشكر ومناشدة بكل 
ضمري للمساعدة على انهاء هذا 

امللف«. 
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لبنانيات

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني 
جربان باسيل سفري فرنسا اميانويل 
بون الذي قال بعد اللقاء: »جئت 
لزيارة الوزير لالطالع على نتائج 
لبنان  دعم  جمموعة  مؤمتر  إجتماع 
الذي عقد يف نيويورك، وكيفية 

جعلها عملية اكثر«.
زيارة  حول  سؤال  على  وردا 
بريوت  اىل  الفرنسي  الرئيس 
الرئيس  اعلن  »لقد   : بون  قال 
بعد  لبنان  سيزور  انه  الفرنسي 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة اذا 
وكما  مؤاتية،  الظروف  كانت  ما 
قليال  معقد  الوضع  ان  تعلمون 
االمر  وهذا  واملنطقة  لبنان  يف 
لتهيئة  الوقت  بعض  يتطلب 
يعمل  هوالند  والرئيس  الظروف 
اجل  من  فقط  ليس  ذلك،  على 
دعم  اجل  من  ايضا  امنا  زيارته 
ومساعدة لبنان اكثر. لذلك فهو 
ويغتنم  دولية  بإتصاالت  يقوم 
كل الفرص واملناسبات من اجل 

حتقيق هذه الغاية«.
»االستحقاق  ان  بون  وأوضح 
املواضيع  من  وسواه  الرئاسي 
السياسية  باحلياة  املتعلقة 
االنتخاب  قانون  مثل  اللبنانية، 
وتطبيق  للنواب  جملس  وانتخاب 
من  اوال  هي  الطائف  اتفاق 
مسؤولية اللبنانيني«، مشريا اىل 
أن مسؤوليتهم تكمن يف مساعدة 
إقليمي  اللبنانيني يف ظل وضع 
على  فيه  احلفاظ  الصعب  من 
عمل  وحسن  واالستقرار،  االمن 
دول  يف  الدستورية  املؤسسات 

املنطقة«.
كوبا

التجارة  ثم استقبل باسيل وزير 
كوبا  يف  االجنيب  واالستثمار 
حضور  يف  مامليريكا  رودريغو 
سييالو  رينيه  الكوبي  السفري 
الكوبي  الوزير  وقال  براتس. 
بعد اللقاء: »عقدت اجتماعا وديا 
تناولنا  ومثمرا مع وزير اخلارجية 
العالقات  تطوير  سبل  خالله 
والتبادل  واالقتصادية  التجارية 
جيدة  عالقات  تربطنا  لبنان.  مع 
لبنانية  جالية  ولدينا  لبنان  مع 
سنفتتح  وغدا  كوبا،  يف  كبرية 
الكوبي-  االعمال  رجال  ملتقى 
من  كبري  عدد  مبشاركة  اللبناني 
املؤسسات التجارية واالقتصادية 
امللتقى  وسيكون  اللبنانية، 
مناسبة لشرح االمكانيات وفرص 
ال  كوبا  مع  والتجارة  االستثمار 
االقتصادية  املنطقة  يف  سيما 
منطقة  عليها  اطلق  اليت  اخلاصة 

زيد مارييل«.
أضاف: »كما حتدثنا يف اجتماعنا 
التارخيي  املوقف  عن  الوزير  مع 
والدائم للبنان والداعم لكوبا يف 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف 
املفروض  احلصار  ضد  نضاهلا 
كوبا  ان  تعلمون  كما  عليها. 
الديبلوماسية  العالقات  اعادت 
االمريكية  املتحدة  الواليات  مع 
تطبيع  طريق  على  اوىل  كخطوة 
هذه العالقات، لكن لالسف فإن 
احلصار ما زال قائما، ولن نرتاجع 
يف نضالنا ضد هذا احلصار حتى 
يتم رفعه كليا. ويف أواخر الشهر 
سنقدم  االول  تشرين  احلالي 
جمددا كما كل عام منذ 23 سنة، 
احلصار  هذا  إلدانة  قرار  مشروع 

واملطالبة برفعه فورا«.

باسيل التقى وزير التجارة الكوبي ووفدا من عائلة حسين بون:

قانون االنتخاب وتطبيق الطائف من مسؤولية اللبنانيني

اىل  الكوبي  الوزير  ودعا 
رجال  ملتقى  غدا يف  »املشاركة 
فندق  يف  سيعقد  الذي  االعمال 
»بريستول« طوال اليوم، لالطالع 
من أعضاء امللتقى على اجلديد يف 
الصعيدين  على  الكوبية  الساحة 

االقتصادي والتجاري«.
شمعون

حزب  رئيسة  باسيل  التقى  ثم 
ترايسي  األحرار«  »الدميقراطيون 
بعد  قالت  اليت  مشعون،  داني 
الوزير  ألضع  »جئت  اللقاء: 
اىل  املرتقبة  زيارتي  اجواء  يف 
املقبل،  األحد  يوم  اوسرتاليا 
حيث سيقام قداس لراحة نفس 
مشعون  داني  والدي  الشهيد 

وعائلته«.
مركبا

من  وفدا  باسيل  التقى  كذلك 
من  حسين  حيدر  العالمة  عائلة 
الوفد  باسم  حتدث  مركبا،  بلدة 
بعد اللقاء السيد حسين، وقال: 
على  باسيل  الوزير  لنطلع  »جئنا 
هي  االوىل  النقطة  نقاط،  ثالث 
واحملزن،  املؤمل  العائلة  وضع 
على  أسابيع  ثالثة  مرور  بعد  اذ 
حادثة منى، مل يعرف بعد مصري 
قيد  على  كان  اذا  حيدر  السيد 
لدينا  وليس  متوفيا،  او  احلياة 
منها.  ننطلق  حقيقية  وقائع  اي 
النقطة الثانية هي اننا اليوم امام 
امللف  ان يقفل  خوف شديد من 
خواتيمه.  اىل  الوصول  من دون 
والنقطة الثالثة هي ان ابن السيد 
يف  حاليا  متواجد  حممد،  حيدر، 
ومنذ  السعودية  العربية  اململكة 
يبحث  وهو  أسبوعني،  من  اكثر 
عن والده ولكن من الوصول اىل 
»يقال  مرضية«.وأوضح:  نتيجة 
انه مت الكشف يف املستشفيات 
ومن  اجلرحى،  من  الكثري  عن 
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الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
متام سالم ظهر اليوم يف السراي 
العربية  اململكة  سفري  الكبري 
عسريي  عواض  علي  السعودية 
»سررت  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
اليوم مبقابلة دولة الرئيس سالم 
ونقلت اليه حتيات خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العزيز حفظه اهلل وتقدير القيادة 
الكبري  الوطين  للدور  السعودية 
اليت  البناءة  احلكيمة  واملواقف 
يتخذها يف سبيل املصلحة العليا 
كما  الشقيق.  وشعبه  للبنان 
سلمت دولته دعوة من احلكومة 
القمة  يف  للمشاركة  السعودية 
ودول  العربية  للدول  الرابعة 
اليت تستضيفها  اجلنوبية  أمريكا 

اململكة«.
عن  لدولته  »عربت  وأضاف: 
حرص قيادة اململكة الدائم على 
ووحدة  واستقراره  لبنان  أمن 
وازدهاره  ومؤسساته  شعبه 
حصول  يف  وأملها  اإلقتصادي 
تقارب بني كل القوى السياسية 
إلجياد خمارج لألزمة احلالية، بدءا 
انتخابات  إجراء  اىل  بالتوصل 
يستتبعها  وما  اجلمهورية  رئاسة 
من استحققات دستورية وإدارية 
لبنان  حتييد  وبالتالي  خمتلفة، 
يف  تدور  اليت  الصراعات  عن 
أحداث  وخصوصا  املنطقة، 
الداخلية  سوريا وحتصني ساحته 
وتعزيز وحدة أبنائه وتفعيل دور 

مؤسساته كافة«.
الصرح  هذا  من  »إنين  وتابع: 
لبنان  كل  ميثل  الذي  الوطين 
السياسية  وقواه  طوائفه  بكل 
السياسية  القيادات  اىل  أتوجه 
من  انطالقا  املسؤولني  ومجيع 
عمق العالقات األخوية اليت تربط 
اململكة العربية السعودية بلبنان 
وحرص قيادة اململكة على لبنان 
يعملوا على  بأن  العزيز،  وشعبه 
حدا  فتح صفحة جديدة ويضعوا 
برزت  اليت  اخلالفية  للمواضيع 
السابقة،  القريبة  املرحلة  خالل 
ويتفقوا على وضع خريطة طريق 
اختاذ  عنوانها  املقبلة  للمرحلة 
على  واحلفاظ  الوطنية  القرارات 
الدولة ومؤسساتها وتضافر كل 
اجلهود يف سبيل حتقيق املصلحة 
جلسات  ظل  يف  للبنان،  العليا 

احلوار القائم حاليا«.
اململكة  »إن  عسريي:  وختم 
كما  ستبقى  السعودية  العربية 
جانب  اىل  الدوام  على  كانت 
يتوافق  ما  كل  وستدعم  لبنان، 
ولن  قرارات،  من  قادته  عليه 
تعزيز  سبيل  يف  جهد  أي  تألو 

وحدته وأمنه واستقراره«.
درباس والحناوي

وزيري  من  كال  سالم  واستقبل 
رشيد  اإلجتماعية  الشؤون 
والرياضة عبد  درباس والشباب 
املطلب احلناوي وحبث معهما يف 

األوضاع العامة والتطورات.
حرب

االتصاالت  وزير  أيضا  والتقى 
بعد  أعرب  الذي  حرب  بطرس 
موضوع  ان  اعتقاده  عن  اللقاء 
مرتبط  الوزراء  جملس  انعقاد 
النفايات،  لقضية  حل  بإجياد 

جدية  مساعي  ان  »يبدو  وقال: 
صحي  مطمر  إجياد  يف  حصلت 
اليت  واالتصاالت  البقاع،  يف 
جرت حتى اآلن تبدو اجيابية، من 
الناحية الفنية ومن خالل الكشف 
مالءمته  وحتديد  املكان  على 
اذا  اإلجيابية  االجواء  هذه  بيئيا. 
اكتملت يف اإلجتماع املقرر للجنة 
النفايات بعد ظهر اليوم ستشجع 
على حتديد موعد النعقاد جملس 
ممكن،  وقت  أسرع  يف  الوزراء 
حتديد  احلكومة  لرئيس  ويعود 
قد  نكون  وبذلك  املوعد،  هذا 
قضية  اجيابي  شكل  يف  حللنا 
واخرجنا  اللبنانيني  تقض مضجع 
التجاذبات  من  النفايات  عملية 
استعمال  امكان  ومن  السياسية 
مادة  امللف  هذا  االطراف  احد 
ابتزاز للبنانيني. وبذلك نكون قد 
ذهبنا يف االجتاه السليم، وهذا 
على  للعمل  احلكومة  سيفعل  ما 
قضايا ومواضيع أخرى، وخصوصا 
والناس  البلد  قضايا  كل  ان 
جممدة ومتضررة يف شكل كبري. 

وجملس النواب سيبدأ اجتماعاته 
للحكومة  بد  وال  املقبل  األسبوع 
يف  لتساعده  حاضرة  تكون  أن 
تصريف أمور الناس ورفع الضرر 
على  سيما  وال  بلبنان  الالحق 
واملساعدات  القروض  مستوى 
اآللية  وبالتالي  يتلقاها،  اليت 
جيب ان تسري. البعض قرر عدم 
احلضور اىل جملس الوزراء، وهذا 
شأنه، ويتحمل مسؤولية تعطيل 
السلطة وامكان انهيار البلد يف 
مير  اليت  اخلطرية  الظروف  هذه 
بها، إال أننا نأمل من اجلميع ان 
مصاحل  مع  ويتعاملوا  يتجاوبوا 
وعدم  اجيابي  بشكل  املواطنني 
معاقبة املواطنني ألن التوازنات 
بتحقيق  تسمح  مل  السياسية 

اهدافهم ألسباب معروفة«.
الوكالة  من  وفدا  سالم  والتقى 
والتنسيق  للتعاون  الوطنية 
الرتكي يف حضور السفري الرتكي 
البحث  آرسياز، وتناول  كاغاتاي 
العالقات الثنالئية والتعاون بني 

البلدين.

سالم عرض األوضاع وزواره
عسريي: لتحييد لبنان عن أحداث سوريا

اجلائز ان السيد حيدر من بينهم 
عن  التعريف  يستطيع  ال  امنا 
نفسه ألنه رمبا يف حالة غيبوبة. 
كما مت استعراض عدد من صور 
جلثث تعود ألشخاص لقوا حتفهم 
كانت  ولكنها  منى،  حادثة  يف 
حلالة  نظرا  املعامل  واضحة  غري 
التحلل اليت اصابتها، لذا ال ميكن 
االعتماد عليها، لذلك كان ال بد 
احلمض  فحص  اىل  اللجوء  من 
من  عينات  أخذت  وقد  النووي، 
عشرة  منذ  حيدر  السيد  عائلة 
ليس  اللحظة  هذه  وحتى  ايام، 
لدينا اي جواب واقعي او حقيقي 

عن إمكانية التطابق او عدمها«.
أضاف: »طلبنا من الوزير باسيل 
التأكد النهائي من عدم  ان يتم 
حيدر  السيد  وجود  او  وجود 
ترسل  وان  املستشفيات،  يف 
متخصصا  طبيبا  اللبنانية  الدولة 
النووي،  احلمض  فحص  يف 
السعودية،  العربية  اململكة  اىل 
التطابق  عملية  بتسريع  ليقوم 
وسلطاتها  اململكة  انتظار  وعدم 
او  للضحايا،  الكبري  للعدد  نظرا 
املوجودين  األطباء  احد  بتكليف 
املوضوع.  ملتابعة  اململكة  يف 
وحنن اليوم لسنا بصدد حماسبة 
او حماكمة احد اآلن، امنا ما نبتغيه 
هو الوصول اىل الوضع احلقيقي 

للسيد حيدر«.
باسيل  »الوزير  ان  اىل  وأشار 
أبدى جتاوبا كبريا ووعد بإرسال 
الدولة  قبل  من  االشخاص  احد 
املوضوع«،  ملتابعة  اللبنانية 
اجل  من  »العمل  اجلميع  مناشدا 
اإلنساني  الوضع  هذا  إنهاء 

املأساوي«.
سفري  اخلارجية  وزير  التقى  كما 
وسفري  أومليل،  علي  املغرب 

كازاخستان عزمت بريديباي.

واصلت عائلة النائب والوزير السابق الياس سكاف تقبل التعازي 
التغيري  تكتل  رئيس  التوالي:  على  املعزين،  ابرز  ومن  برحيله. 
واالصالح النائب العماد ميشال عون وعقيلته على رأس وفد كبري 
من التيار الوطين احلر، سيزار املعلوف على رأس وفد، احملامي 
عراجي  عاصم  النائب  مظلوم،  سليم  املطران  الشدياق،  اندريه 
الرئيس  النداف،  جورج  اجلنرال  احلجار،  حممد  النائب  وعقيلته، 
االتات،  عماد  القاضي  قصارجي،  سينتيا  الرئيس  أدهم،  فوزي 
السابق  الوزير  وفد،  رأس  على  مراد  الرحيم  عبد  السابق  الوزير 
فايز غصن، النائب السوري ياسر اخلالوي، رئيس حزب التوحيد 
العربي الوزير السابق وئام وهاب على رأس وفد، الوزير السابق 
فريد هيكل اخلازن، الوزير السابق كريم بقرادوني، الصحايف علي 
محادة، القاضي فريد كالس، القاضي زاهر محاده، حنا العتيق على 
رأس وفد من احلركة التصحيحية القواتية، رميون عوده، القاضي 
الوزير   ، جورج ضومط  العميد  خوري،  فؤاد  معلوف،العميد  حبيب 
السابق ابراهيم مشس الدين، النواب: قاسم هاشم، روبري فاضل 
ونعمة اهلل أبي نصر، النائب السابق زاهر اخلطيب، النائب السابق 

انطوان خوري والشاعر طالل حيدر.

عون وشخصيات عزوا بإيلي سكاف

تلقى مفيت اجلمهورية اللبنانية 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
جملس  رئيس  من  اتصاال 
مهنئا  سالم،  متام  الوزراء 
برأس السنة اهلجرية اجلديدة. 
وكانت مناسبة مت فيها التداول 

سالم مستقبال العسريي

دريان تلقى اتصاالت تهنئة بالسنة 
اهلجرية من سالم ورؤساء سابقني

استقبل وزير العدل اللواء اشرف 
ريفي يف مكتبه يف الوزارة وفد 
وحقوق  لالغاثة  السالم  منظمة 
االنسان الدولية وضم الوفد مدير 
شربل  لبنان  يف  املنظمة  مكتب 
قبالن، مدير العالقات العامة مازن 
االنسان  كسحة ومسؤولية حقوق 

يف املنطقة رينيه خوري.
مشروع  ريفي  للوزير  الوفد  قدم 
حلقوق  وزارة  الستحداث  قانون 
معه  وحبث  لبنان  يف  االنسان 

ريفي استقبل وفد منظمة السالم لالغاثة وحقوق االنسان الدولية

باألوضاع العامة يف لبنان.
اتصاالت  دريان  تلقى  كما 
سليم  الرؤساء  من  مماثلة 
ميقاتي  وجنيب  احلص 
من  والعديد  السنيورة  وفؤاد 

الشخصيات.

اللبنانية،  السجون  مشاكل 
وناشده »العمل على اطالق سراح 
الذي  خصوصا  السجناء  من  عدد 
يعانون أمراضا سرطانية واعاقات 

جسدية«.
تقوم  مبا  العدل  وزير  نوه  وقد 
استعداده  وأبدى  املنطقة  به 
يتوافق  مبا  املطالب  كل  »لبحث 
مع القوانني املرعية االجراء«. ومت 
االتفاق على التواصل الدائم بني 

املنظمة. 

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

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

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

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

:ولنتذّكر ما اوصانا به يسوع  

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

0416  384  080 الشدياق:  ليز 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675
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 استقبل رئيس »تيار املرده« 
سفري  بنشعي  يف  دارته  يف 
الدين  بدر  حممد  الدكتور  مصر 
حممد  القنصل  يرافقه  زايد، 
خالله  مت  اجتماع  وعقد  حنفي، 
البحث يف االوضاع الراهنة، يف 
وانطوان  فرجنيه  طوني  حضور 

مرعب وجان بطرس.
إثر اللقاء قال السفري املصري: 
يف  جاءت  الزيارة  اجواء  »ان 
الدائم  املصري  احلرص  اطار 
القوى  كل  مع  التواصل  على 
واالطراف السياسية يف لبنان، 
منفتحة  انها  دوما  تؤكد  ومصر 
لبنان وحريصة  على اجلميع يف 
وانهاء  فيه  االستقرار  على 
االزمات الراهنة، وبشكل خاص 
وتعطل  الرئاسي  الفراغ  ازمة 
جيعلنا  احلرص  وهذا  احلكومة، 
حرصاء دوما على ان يكون لنا 
وكان  وتشاور،  دورية  لقاءات 
التشاور  ميتد  ان  املفيد  من 
االقليمة  االوضاع  اىل  بيننا 
وتأكيد وجهة نظر مصر يف هذه 
إبعاد  ضرورة  وهو  املسائل، 
االقليمة  التجاذبات  عن  لبنان 
وجيب ان ينجح احلوار يف لبنان 
النهاء االزمة الراهنة، حول تعطل 
احلكومة وبالتالي يقود هذا اىل 

انهاء الفراغ الرئاسي«.
املصرية- العالقات  وعن 
الروسي  التدخل  بعد  السورية 
»املوقف  قال:  سوريا،  يف 
املصري ينبع من موقف مبدئي 
لكل  مصر  برفض  يتعلق  حمدد 
والظالمية،  االرهابية  القوى 
ايدا  ان  والعامل  ملصر  وسبق 
الغربي لضرب  الدولي  التحالف 
روسيا  اعلنت  وعندما  داعش، 

مواجهة  اجل  من  ستتدخل  انها 
سوريا  يف  الظالمية  التيارات 
كان ال بد ان تؤيدها مصر الن 
موقفنا ال يتجزأ، ومصر موقفها 
الظالمية  القوى  وترفض  ثابت 
ويف  املغرب  اىل  املشرق  من 
اي مكان يف العامل، وال نرفض 
يف  الظالمية  التيارات  فقط 
ان  اردنا  واذا  والعراق،  سوريا 
حقيقية  مواجهة  االرهاب  نواجه 
املواجهة  ان تشمل هذه  فيجب 
على  ختتصر  وال  املنطقة  كل 

دولة واحدة«.
العالقات  تطور  عن  وسئل 
فأجاب:  السورية  املصرية 
وما  االن،  مطروحا  االمر  »ليس 
مصر  تأكيد  هو  مطروح  هو 
سوريا،  اىل  بالنسبة  ثوابتها 
الدولة  محاية  واضحة،  وهي 
واملؤسسات  السوري  والشعب 
معاناة  انهاء  وضرورة  السورية 

الشعب السوري«.
االرهاب  مبواجهة  التفاؤل  وعن 
من  مبواجهته  »متفائلون  قال: 
زوايا عدة، واالمر ال يقتصر فقط 
املتمثل  الدولي  االدراك  على 
بل  االخري،  الروسي  بالتدخل 
حنن يف مصر نرى ان هناك امرا 
ضروريا مهما هو ان مصر تطرح 
اخلطاب  خماطبة  ضرورة  االن 
ومواجهته،  املتشدد  الديين 
الرئيس  عنها  عرب  مسألة  وهذه 
وصوله  منذ  مرارا  السيسي 
وحتى  اجلمهورية  رئاسة  اىل 
وتعكس  الرتشح،  مرحلة  خالل 
دون  من  انه  الرئيس  ادراك 
اىل  اضافة  الفكرية،  املواجهة 
نستطيع  لن  االمنية،  املواجهة 
ان نتمكن من القضاء على هذه 

 فرجنيه استقبل سفريي مصر والربازيل زايد:

نؤيد مواجهة التيارات الظالمية يف سوريا
الظاهرة«.

سفري الربازيل
ايضا  استقبل  فرجنيه  وكان 
خورخي  الربازيلي  السفري 
االول  السكرتري  يرافقه  قادري 
زميرمن،  كارلوس  السفارة  يف 
طوني  حضور  يف  اجتماع  وعقد 
عرض  ختلله  وبطرس  فرجنيه 

للتطورات.
مصر  سفريي  استقبل  فرجنيه 
مواجهة  نؤيد  زايد:  والربازيل 

التيارات الظالمية يف سوريا
اخلميس 15 تشرين األول 2015 

الساعة 16:47
»تيار  رئيس  استقبل   - وطنية 
بنشعي  يف  دارته  يف  املرده« 
بدر  حممد  الدكتور  مصر  سفري 
القنصل  يرافقه  زايد،  الدين 
حممد حنفي، وعقد اجتماع مت خالله 
البحث يف االوضاع الراهنة، يف 
وانطوان  فرجنيه  طوني  حضور 

مرعب وجان بطرس.
إثر اللقاء قال السفري املصري: 
يف  جاءت  الزيارة  اجواء  »ان 
الدائم  املصري  احلرص  اطار 
القوى  كل  مع  التواصل  على 
واالطراف السياسية يف لبنان، 
منفتحة  انها  دوما  تؤكد  ومصر 
وحريصة  لبنان  اجلميع يف  على 
وانهاء  فيه  االستقرار  على 
االزمات الراهنة، وبشكل خاص 
وتعطل  الرئاسي  الفراغ  ازمة 
جيعلنا  احلرص  وهذا  احلكومة، 
حرصاء دوما على ان يكون لنا 
وكان  وتشاور،  دورية  لقاءات 
التشاور  ميتد  ان  املفيد  من 
االقليمة  االوضاع  اىل  بيننا 
وتأكيد وجهة نظر مصر يف هذه 

إبعاد  ضرورة  وهو  املسائل، 
االقليمة  التجاذبات  عن  لبنان 
وجيب ان ينجح احلوار يف لبنان 
النهاء االزمة الراهنة، حول تعطل 
احلكومة وبالتالي يقود هذا اىل 

انهاء الفراغ الرئاسي«.
املصرية- العالقات  وعن 
الروسي  التدخل  بعد  السورية 
»املوقف  قال:  سوريا،  يف 
املصري ينبع من موقف مبدئي 
لكل  مصر  برفض  يتعلق  حمدد 
والظالمية،  االرهابية  القوى 
ايدا  ان  والعامل  ملصر  وسبق 
لضرب  الغربي  الدولي  التحالف 
روسيا  اعلنت  وعندما  داعش، 
مواجهة  اجل  من  ستتدخل  انها 
سوريا  يف  الظالمية  التيارات 
كان ال بد ان تؤيدها مصر الن 
موقفنا ال يتجزأ، ومصر موقفها 
الظالمية  القوى  وترفض  ثابت 
ويف  املغرب  اىل  املشرق  من 
اي مكان يف العامل، وال نرفض 
يف  الظالمية  التيارات  فقط 
ان  اردنا  واذا  والعراق،  سوريا 
حقيقية  مواجهة  االرهاب  نواجه 
املواجهة  ان تشمل هذه  فيجب 
على  ختتصر  وال  املنطقة  كل 

دولة واحدة«.
العالقات  تطور  عن  وسئل 
فأجاب:  السورية  املصرية 
وما  االن،  مطروحا  االمر  »ليس 
مصر  تأكيد  هو  مطروح  هو 
سوريا،  اىل  بالنسبة  ثوابتها 
الدولة  محاية  واضحة،  وهي 
واملؤسسات  السوري  والشعب 
معاناة  انهاء  وضرورة  السورية 

الشعب السوري«.
االرهاب  مبواجهة  التفاؤل  وعن 
من  مبواجهته  »متفائلون  قال: 
زوايا عدة، واالمر ال يقتصر فقط 
املتمثل  الدولي  االدراك  على 

بل  االخري،  الروسي  بالتدخل 
حنن يف مصر نرى ان هناك امرا 
ضروريا مهما هو ان مصر تطرح 
اخلطاب  خماطبة  ضرورة  االن 
ومواجهته،  املتشدد  الديين 
الرئيس  عنها  عرب  مسألة  وهذه 
وصوله  منذ  مرارا  السيسي 
وحتى  اجلمهورية  رئاسة  اىل 
وتعكس  الرتشح،  مرحلة  خالل 
دون  من  انه  الرئيس  ادراك 
اىل  اضافة  الفكرية،  املواجهة 

نستطيع  لن  االمنية،  املواجهة 
ان نتمكن من القضاء على هذه 

الظاهرة«.
سفري الربازيل

ايضا  استقبل  فرجنيه  وكان 
خورخي  الربازيلي  السفري 
االول  السكرتري  يرافقه  قادري 
زميرمن،  كارلوس  السفارة  يف 
طوني  حضور  يف  اجتماع  وعقد 
عرض  ختلله  وبطرس  فرجنيه 

للتطورات.

والشمال  طرابلس  مفيت  أطلق   
»نداء  الشعار  مالك  الشيخ 
القدس«، وأعلن خالله »الدعم 
الفلسطيين  للشعب  الكامل 
املمارسات  وجه  يف  ولصموده 
لقاء  خالل  اإلسرائيلية«، 
يف  الفتوى  دار  من  بدعوة  عقد 
طرابلس والشمال وبالتعاون مع 
للثقافة  الدين  صالح  »مركز 
حترير  ذكرى  ملناسبة  واإلمناء« 
القدس على يد السلطان الناصر 

صالح الدين األيوبي.
عبداإلله  الدكتور  اللقاء  وحضر 
جنيب  الرئيس  ممثال  ميقاتي 
اجلسر  مسري  النائب  ميقاتي، 
السنيورة،  فؤاد  الرئيس  ممثال 
دلة  حسن  الشيخ  حاصبيا  مفيت 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  ممثال 
عبد اللطيف دريان، كمال زيادة 
ممثال الوزير أشرف ريفي، وقاص 
دحين ممثال الوزير رشيد درباس، 
والنواب حممد كبارة، بدر ونوس، 
الضاهر،  خالد  املرعيب،  معني 
ممثال  احللوة  مصطفى  الدكتور 
هيثم  الصفدي،  حممد  النائب 
الصمد ممثال النائب أمحد فتفت، 
فاخوري  الدين  سعد  الدكتور 

فاضل،  روبري  النائب  ممثال 
عمر  السابقون  والنواب  الوزراء 
أسعد  منقارة،  سامي  مسقاوي، 
أبرشية طرابلس  هرموش، راعي 
للروم  وتوابعهما  والكورة 
إفرام  املرتوبوليت  األرثوذكس 
إلياس  كرياكوس، األرمشندريت 
أبرشية  راعي  ممثال  بستاني 
طرابلس للروم امللكيني املطران 
إدوار ضاهر، الشيخ أمحد عاصي 
اإلسالمي  اجمللس  رئيس  ممثال 
العلوي الشيخ أسد عاصي، أمني 
الفتوى الشيخ حممد إمام، رئيس 
الشيخ  اإلسالمية  األوقاف  دائرة 

عبد الرزاق إسالمبولي.
يف  العام  املدعي  أيضا  وحضر 
احلسن،  وائل  القاضي  الشمال 
يف  األول  اإلستئنايف  الرئيس 
رعد،  رضا  القاضي  الشمال 
عامر  طرابلس  بلدية  رئيس 
القلمون  بلدية  رئيس  الرافعي، 
األطباء  نقيب  دنكر،  طالل 
الدكتور إيلي حبيب، العقيد أمحد 
خمابرات  فرع  رئيس  ممثال  عدرة 
مراد،  كرم  العقيد  الشمال 
واملنظمات  احلركات  من  ووفد 
الفلسطينية وعلماء ورجال دين.

الشعار أطلق »نداء القدس«:
الدعم الكامل للشعب الفلسطيين ووقف 

املفاوضات مع العدو ورفض التنازالت
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تسوية  مبادرات  كل  فشلت 
العماد  فخرج  السياسية،  األزمة 
ميشال عون عن صمته، ليسّمي 
األمور بأمسائها: من مّدد لقائد 
جاهل،  وسعدان  كاذب  اجليش 
إال  الشراكة  يريد  ال  والسنيورة 

بالزبالة.
يبدو أن »اهلدوء النسيب« الذي 
ساد خطاب اجلنرال ميشال عون 
االول  تشرين   13 ذكرى  يف 
1990، يف بعبدا االحد املاضي، 
مل يكن سوى متهيد لرفع السقف 
املقابلة  يف  عاليًا،  السياسي 
اليت أجراها مع عون الزميل جان 
يف«.  تي  »أو  قناة  على  عزيز 
فليل االربعاء، رسم عون موقفه 
احلكومة  إىل  عودة  ال  بوضوح: 
للجيش  قائد  تعيني  دون  من 
خطة  حتى  عسكري.  وجملس 
تكتل  يشارك  لن  النفايات، 
التغيري واإلصالح يف تغطيتها. 
نعته  حّد  إىل  خطابه  رفع سقف 
بـ«أخو  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
استنكاره  إطار  يف  الشليتة«، 
املستقبل  كتلة  رئيس  مطالبة 
والقوى  املناطق  مجيع  مبشاركة 
فيما  النفايات،  أزمة  حل  يف 
هو يرفض املشاركة يف تعيني 

قائد للجيش.
من  االنتقال  إىل  عون  ودعا 
يف  الشرعي  غري  الوضع 
الوضع  إىل  األمنية  التعيينات 
املشكلة  أن  معتربًا  الشرعي، 
لقائد  التمديد  »بسبب  تطورت 
اجليش مرة ثانية«. ونعت عون 
من مّدد لقهوجي بـ«السعدان«. 
ووصف وزير الدفاع مسري مقبل 
بأنه »ال يفهم بالقانون العسكري 
الرتقيات  حصول  بكيفية  وال 
فعله  ما  أن  ورأى  العسكرية«. 
مقبل »كذبة كبرية«، إذ »ميكن 
حاالت،   3 يف  التسريح  تأخري 
أو  طوارئ  حالة  أو  حرب  حالة 
حينما يتسلم اجليش االمن على 
موضحًا  اللبنانية«،  االراضي 
كاذبة  مناورة  حصل  »ما  أن 
وهو  الدفاع  لوزير  صالحية  وال 
لقيط يف السياسة«. ورأى أن 
»سليمان ورئيس حزب الكتائب 
الواجهة  شّكال  اجلميل  سامي 
التعيينات  لتعطيل  املسيحية 
نتيجة  التسوية،  أو  العسكرية 
أحد  وال  باخلارج،  ارتباطاتهما 

لديه قرار حر«.
وعن عودته للمشاركة يف جلسات 
احلكومة، أعلن عون أن ال أحد من 
اجللسات  يف  سيشارك  وزرائه 
قبل تعيني قائد للجيش وأعضاء 
وأضاف:  العسكري.  اجمللس 
قائد  تعيني  أريد  مسيحي  »أنا 
من  أتكلم  وأنا  مسيحي،  جيش 
وال  وواجباتي،  حقوقي  منطلق 

أطالب بصالحيات أحد«.

عون: ال عودة اىل احلكومة من دون تعيني قائد للجيش

يود مفوض حزب الوطنيني االحرار يف اسرتاليا ونيوزيلندا كلوفيس البطي  
ان يوضح التالي :

1-بمناسبة القداس السنوي الذي يحييه الحزب يف اسرتاليا يف 10-18-
2015 يف كنيسة مار شربل بانشبول تخليدا لذكرى رحيل الرئيس كميل 
نمر شمعون والسيدة زلفا وذكرى استشهاد رئيس الحزب السابق داني 
لنذكر  مناسبة  نجدها  االحرار،  الوطنيني  حزب  وشهداء  وعائلته  شمعون 
ضعفاء النفوس الذين ال يعرفون معنى الشهادة وال يدخرون مناسبة مهما 
اي  على  ليعلوا  الشخصية  ملصالحهم  العنان  ويطلقون  اال  قدسيتها  علت 
االحرار بشكل  بدماء شهدائنا  ملطخة  املناسبة  تلك  كانت  لو  حتى  منرب 
هؤالء  نسي  ،وقد  خاص  بشكل  داني  الخالد  النمر  الشهداء  وشهيد  عام 
او عمت اضواء املنابر بصريتهم بان داني شمعون لم يكن ملكا لعائلة او 
جمعية خريية خاصة بل كان رئيسا لحزب الوطنيني االحرار بكل ما يملك 
هذا الحزب من تاريخ نضالي ناصع سطره شهدائنا بدمائهم الذكية فكان 
الشهيد داني يف خطوط املواجهة األوىل ضد  السالح الفلسطيني وراس 
حربة يف معركة الشرفاء الذين لم يغريوا مبادئهم ضد االحتالل السوري 
عن  يفتش  من  يفلح  ،ولن  اللبنانية   الشرعية  تظلله  ال  سالح  اي  وضد 
نافذة يطل من خاللها على الشعب اللبناني ليسجلوا نقاطا ملطخة بدماء 
الشرفاء االحرار هؤالء سيكون مصريهم النسيان على قارعة التاريخ فنحن 
احببنا داني ال لصلة قربى اومصلحة شخصية ضيقة بل عشقنا فيه وطنيته 
الصادقة وعنفوانه الذي ال يلني واحسسنا بانه أبا لنا واخا وصديقا ونجدها 
مناسبة ان نجدد عهدنا ملكمل مسرية الشهيد داني الرئيس دوري شمعون 
الدفاع  داني عينيه عليه يف  اغمض  الذي  الحلم  واكمل  األمانة  تلقف  الذي 
عن القضية اللبنانية الحقة ليبقى ازليا سرمديا ابديا كما اراده داني على 

الدوام ان يكون...
 امانة االعالم : مارك البطي

قداس براحة انفس الرئيس كميل منر مشعون 
والسيدة زلفا وذكرى استشهاد رئيس احلزب السابق 

داني مشعون وعائلته وشهداء حزب الوطنيني االحرار 

اعالن جلنة ادارية لتيار املرده 
اسرتاليا للعام 2016-2015

منسق عام : فادي مللو
مساعد منسق: ايلي بو هارون

امانة السر: مارون صالح، جان البايع
 االعالم : فرانسوا الجعيتاني، ريتشارد 

زعيرت
امانة الصندوق: شامل فخر، ماما الحريكي

عالقات عامة : فادي مرقص الدويهي، جان 
حيدر

الشبيبة: شاين رعيش، موريس بو موسى
شؤون اجتماعية: جوزيف املعراوي

مستشار: رمزي فرنجية
                  صادر عن تياراملرده اسرتاليا
                           فرانسوا الجعيتاني

ويف إطار حديثه عن العميد شامل 
روكز، قال رئيس تكتل التغيري 
واإلصالح إن »اجلميع يف لبنان 
ألنهم  النظيف  الرجل  من  خياف 
ليسوا أقوياء«، طارحًا عددًا من 
من التساؤالت: »معركة عربا من 
قام بها وأنهاها؟ شامل روكز. 
شامل  عرسال؟  يف  حارب  من 
روكز. من دخل اىل باب التبانة 
روكز.  شامل  األزمة؟  وأنهى 
وهو أيضًا جنح يف تهدئة االمور 
يف عكار«. واتهم عون الرئيس 
»خلق  مبحاولة  احلريري  سعد 
مشكلة بيين وبني رئيس جملس 
بري عرب مستشاره  نبيه  النواب 
غطاس خوري الذي قال لي إن 
فقلت  بري،  عند  هي  املشكلة 
صادقًا  تكن  مل  أنت  خلوري 

معي«.
انتخابي  قانون  بإقرار  وطالب 
نسيب على أساس تقسيم لبنان 
إىل 15 دائرة انتخابية، الفتًا إىل 
وحزب  جنبالط  وليد  النائب  أن 
يؤيدون  بري  والرئيس  اهلل 

النسبية.
عن  بإجيابية  حديثه  الفتًا  وكان 
وجنبالط،  بري  من  بكل  عالقته 
تباعد  وجود  تأكيده  مقابل  يف 
مع حزب الكتائب، مّتهمًا قيادة 
احلزب بالتسّبب يف هذا اجلفاء، 
إذ »ال تعرف ماذا يزعجهم وماذا 

يفرحهم«.
ولفت إىل »اننا موجودون حبالة 
االنسحاب  ميكن  فال  استثنائية، 
نستطيع  ال  ألننا  احلكومة  من 
ايقافها كونها حتل حمل رئيس 
»أننا  إىل  وأشار  اجلمهورية«. 
نستطيع أن نعطل بعض االمور، 
يتعلق مبجلس  نفسه  واملوضوع 
أنه  على  مشّددًا  النواب«، 
»حمكوم علينا بالبقاء يف جملسي 
أنه  ومعتربًا  والوزراء«،  النواب 
»قد نصل اىل مرحلة االنسحاب، 
ستتغري  العالقة  عندها  ولكن 
اىل  نصل  وقد  االرض،  على 
داخلي  يف  والشيطان  صدام، 
سيصحو يومًا ما، وال أعرف ماذا 

سيفعل«.
كل  أن  يبدو  آخر،  صعيد  على 
تعّطلت.  التسووية  املبادرات 
أن  »وسطية«  مصادر  ونفت 
تكون زيارة النائب وليد جنبالط 
)يرافقه ابنه تيمور والوزير وائل 
أبو فاعور والنائب نعمة طعمة( 
إىل السعودية تهدف إىل إطالق 
مبادرة سياسية ما بشأن الوضع 
وأكدت  اللبناني.  الداخلي 
املصادر أن زيارة جنبالط متصلة 
بعالقته حبكام الرياض، وخاصة 
إثر  عنه  عرب  الذي  االستياء  بعد 
الذي  »الرئاسي«  االستقبال 
القوات  حزب  رئيس  به  حظي 

اللبنانية مسري جعجع.

عون: سليمان والجميّل واجهة لتعطيل التسوية )مروان طحطح(

املراسم  اهلل  حزب  افتتح 
يف  العام  هلذا  العاشورائية 
اجلنوب  وقرى  مدن  خمتلف 
اجمللس  فأقيم  اللبناني، 
خيمة  املركزي يف  العاشورائي 
عاشوراء مبدينة صور، يف حضور 
والتحرير  التنمية  كتلة  عضو 
صاحل،  اجمليد  عبد  النائب 
يف  الفلسطيين  امللف  مسؤول 
اهلل  احلاج حسن حب  اهلل  حزب 
إىل جانب عدد من علماء الدين 
بلدية  وشخصيات  وفعاليات 
وثقافية  واجتماعية  واختيارية 
املدينة  األهالي  من  وحشد 

والقرى اجملاورة.
من  بينات  آيات  تالوة  وبعد 
اهلل  حب  ألقى  الكريم  القرآن 
كلمة شدد فيها على »ضرورة 
جانب  إىل  اجلميع  يقف  أن 
من  املظلوم  لبنان  يف  شعبنا 
قانون  ومن  وطوائفه  حكومته 
»القانون  أن  معتربا  بالده«، 
الطائفي  والنظام  لبنان  يف 
حكومة  نشوء  سبب  هما  فيه 

عاجزة ومشلولة، فالطوائف غري 
قادرة على أن تسري بالبلد حنو 
حنن  واليوم  والتمدن،  التطور 
حل  عن  عاجزون  أزماتنا  يف 
هذه املشاكل، وال نستطيع أن 
نفعل شيئا، خصوصا وأننا أمام 
تكفريي  وعدو  صهيوني  عدو 
يف  الفنت  يزرعا  أن  يريدان 

جمتمعاتنا«.
ودعا حب اهلل »احلكومة وقادة 
ملطالب  يصغوا  أن  إىل  البالد 
حلل  والعمل  احملقة  الشعب 
ال  بذلك  فإنهم  وإال  مشاكله، 
مقام  يكونوا يف  أن  يستحقون 
أن  معتربا  واإلدارة«،  القيادة 
سبب استشهاد احلجاج يف منى 
يعود لسوء إدارة مناسك احلاج 
السعودي،  النظام  قبل  من 
الذي تعامل مع الشهداء خبالف 

حقوق اإلنسان«.
السرية  تليت  اخلتام  ويف 
خري  الشيخ  للقارئ  احلسينية 
تقام  أن  قبل  شريف  الدين 

لطمية حسينية.

حب اهلل خالل جملس عاشورائي يف صور:

القانون والنظام الطائفي هما السبب 
يف نشوء حكومة عاجزة

»الوكالة  مندوبة  أفادت 
غامن  لينا  لالعالم«  الودنية 
متام  الوزراء  جملس  رئيس  أن 
االثناء،  سالم يرتأس يف هذه 
درس  املكلفة  اللجنة  اجتماع 
حضور  يف  النفايات،  ملف 
شهيب،  أكرم  الزراعة  وزير 
نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
املشنوق ورئيس جملس االمناء 

واالعمار نبيل اجلسر. 

اعرب رئيس احلزب »الدميقراطي 
اللبناني« النائب طالل أرسالن، 
»ملا  اليوم عن أسفه  بيان  يف 
الداخل  يف  األوضاع  إليه  آلت 
تقوم  حيث  الفلسطيين، 
السياسية  الغاصبة  املاكينة 
مبتابعة  اإلسرائيلية  والعسكرية 
إنتهاك حق الشعب الفلسطيين 
يف تقرير مصريه ضاربة بعرض 
احلائط، كل املواثيق اإلنسانية 
حقوق  عليها شرعة  اليت نصت 
املواثيق  خبالف  اإلنسان 
كونها  تتجاوز  مل  اليت  الدولية 
حربا على ورق، فيها من الكالم 
ما  الباهتة،  والوعود  اجلميل 
حني  ساقطة،  العتبارها  يكفي 
ما حيدث يف  إىل  بتمعن  النظر 

فلسطني«.
واعترب أن »التمادي اإلسرائيلي 

فائض  باستعمال  املتناهي 
مبواجهة  الشر،  وفائض  القوة 
والنساء  األطفال  من  عزل 
والشيوخ، إمنا هو نتاج للتفكك 
قضية  أصبحت  اليت  العربي، 
سلم  أدنى  يف  فلسطني 
أولوياته، ونتاج ألحادية دولية 
اإلسرائيلية  املمارسات  تغطي 
الشنيعة، واليت نأمل أن تكسر 
األرض،  بقاع  كل  يف  هيبتها 
يعاد  لكي  سوريا،  من  ابتداء 
مساره  إىل  العاملي  التوازن 
التوازن  رأسه  وعلى  الطبيعي، 
الفلسطينية  بالقضية  املتعلق 
دولة  بإنشاء  احلق  خالل  من 
عاصمتها القدس، حترتم التنوع 
وتصون املعابد من املمارسات 
حبق  والتكفريية  الالأخالقية 

ديانات اهلل املنزلة«.

ارسالن: التمادي اإلسرائيلي يف فلسطني نتاج للتفكك العربي

سالم يرتأس اجتماع اللجنة 
املكلفة درس ملف النفايات
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نتنياهو عاجز عن مواجهة التدهور وُمطالب حبلول سلمية وعملية
وعودتهم  أمنهم  بضمان  األمل 
إىل اهلدوء واحلياة الطبيعية الذي 
انتظره اإلسرائيليون من رئيس 
حكومتهم بنيامني نتانياهو، يف 
اخلطابات اليت يلقيها بكثرة منذ 
خطابه  خصوصًا  الشهر،  مطلع 
يف افتتاح الدورة الشتوية يف 
تالشى.  ما  سرعان  الكنيست، 
مل  الذي  وخطابه  وجهه  فمالمح 
حقيقية  أمل  بارقة  أية  يتضمن 
املأزق،  من  باخلروج  وعد  وأي 
التهديد  نهج  ومواصلة  بل  ال 
الغرائز  الذي يرضي  والرتهيب 
وعجزًا،  ضعفًا  أظهرت  فحسب 
ومل حيقق هلم شيئًا مما يسعون 

إليه من اهلدوء.
وإذا كان النقاش يف حينه حول 
ثالثة  انتفاضة  انطالق  احتمال 
عسكرية  عملية  إىل  اخلروج  أو 
وقد  والضفة  القدس  يف  تبدأ 
فقد  اجلبهات،  خمتلف  إىل  متتد 
بدأ النقاش يتصاعد اليوم حول 
التام،  احلكومة  رئيس  فشل 
نتانياهو  يتهم  من  هناك  بل 
باملسؤولية  احلكم  يف  وحلفاءه 
من  وهناك  التدهور.  عن 
الذي  الثمن  عن  يتساءل  بدأ 
هذه  لقاء  إسرائيل  ستدفعه 
مع  ذلك  ويرتافق  السياسة. 
اخلرباء  من  لكثٍر  تصرحيات 
تشديد  جدوى  يف  يشككون 
اختذت  اليت  القمعية  اإلجراءات 
خصوصًا  الفلسطينيني،  حبق 
احتمال  ويف  القدس،  سكان 
أن تضمن األمن لإلسرائيليني، 
الواقع  يف  أنها  من  وحيذرون 
تصب الزيت على النار املشتعلة 
يف  وستساهم  هليبها،  لتزيد 
تأجيج الغضب وزيادة الفوضى 
تدخل  وقد  واالضطرابات 

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

مع  جديدة  أزمة  إىل  إسرائيل 
منبوذة  جتعلها  الدولي  اجملتمع 
ومتهمة يف احملاكم الدولية يف 

جرائم حرب جديدة.
لإلسرائيليني  يقدم  مل  نتنياهو 
بل  األمين،  للوضع  حلول  أية 
واصل هلجة التخويف اليت اعتاد 
أن  وبدل  اإلسرائيليون.  عليها 
بإجراء  للتهدئة  مبادرة  يطلق 
حمادثات مع السلطة الفلسطينية 
بأن  اليمني  فكرة  يعزز  راح 
ورئيسها  الفلسطينية  السلطة 
شريكي  ليسا  عباس  حممود 
سالم. واعترب قراره عدم البناء 
االستيطاني وتراجعه عن خمطط 
إجناز  مبثابة  األقصى  تقسيم 
كبري. وكما يبدو، فإن نتانياهو 
مل يفهم الرسالة اليت تضمنتها 
ريفلني  رؤوفني  الرئيس  كلمة 
الدورة  افتتاح  يف  ألقاها  اليت 
وقال  الكنيست  يف  الشتوية 
فيها: »يف هذه األيام بالذات، 
حنتاج إىل قيادة يف اجلانبني ال 
حتى  الداخلي،  ضمريها  تفقد 
حيركها  وال  العاصفة،  أثناء 
وإمنا  يتم تسيريها  وال  اخلوف، 
بني  الثقة  تزيد  قيادة  تقود. 
بينهما،  العداء  وليس  اجلانبني 
وكل  بشجاعة،  تسعى  قيادة 
التعاون  من  أفق  حنو  يوم، 

املشرتك«.
كأنه  يتصرف  نتنياهو  لكن 
يسمع وال ينظر وال يتكلم، كما 
وصفه رئيس املعارضة يتسحاق 
خطابات  ويواصل  هريتسوغ، 
ساعة  من  أقل  فبعد  التخويف. 
الفلسطيين  الرئيس  إلقاء  من 
األربعاء،  خطابه  عباس  حممود 
إىل  نتانياهو  فيه  دعا  والذي 
املتمثلة  احلرب  جرائم  وقف 

الفلسطيين  الشباب  إعدام  يف 
جادة  مفاوضات  إىل  والتوجه 
عملية  وحنو  االحتالل،  إلنهاء 
عباس  نتانياهو  اتهم  سلمية، 
بالكذب والتحريض. فقد أغاظه 
مازن  أبو  كلمة  يف  ورد  ما 
الذي  الفلسطيين  الفتى  عن 
وحتولت  القدس  وسط  أصيب 
من  دمًا  ينزف  وهو  صورته 
رأسه واإلسرائيليون يشتمونه، 
ويدعون إىل املزيد من الرصاص 
لقتله، إىل رمز لبشاعة االحتالل. 
كما اعترب حديث أبو مازن حول 
حتريض  يف  ذروة  األقصى 
جديد  من  ومحله  الفلسطينيني 

مسؤولية الوضع.
نتنياهو الذي ُيظهر عجزًا تامًا عن 
سلمية،  مبادرة  أية  حنو  التوجه 
بنهجه،  االستمرار  على  أصر 
اإلسرائيليني  فقدان  رغم  على 
األمل به كقائد قادر على ضمان 
أمنهم، وفق أكثر من استطالع. 
إىل  اإلسرائيليون  وتوصل 
وليد  ليس  االستنتاج  هذا  أن 
والتصعيد  األخرية  األحداث 
بل  األمن،  وفقدانهم  احلاصل 
انتهجها  اليت  السياسة  وليد 
الست  السنوات  خالل  نتانياهو 
نتانياهو  اجته  فقد  األخرية. 
القدس  يف  الصراع  إدارة  حنو 
والضفة بدل إجياد احللول هلذا 
الصراع، فجعل البناء االستيطاني 
يف القدس والضفة على رأس 
أولوياته وحاول من خالله فرض 
التوصل  دون  حيول  واقع  أمر 

إىل أية صيغة التفاق سالم.
 80 جعلت  املشاريع  هذه 
الكتل  سكان  من  املئة  يف 
ال  جزءًا  الكربى  االستيطانية 
يتجزأ من إسرائيل يف أي حدود 

حتددها مفاوضات السالم. ويف 
األقصى منح الضوء األخضر لبناء 
املشاريع التهويدية حتى حتولت 
األقصى  حتت  شاسعة  منطقة 
كنسًا  تشمل  مدينة  شبه  إىل 
سياسة  وعزز  دينية،  ومدارس 
هدم البيوت الفلسطينية بذريعة 
فيما مسح  املرخص،  البناء غري 
أحياء  داخل  بالبناء  لليهود 
عربية وفرض قيودًا كثرية على 
مجاعية  وعقوبات  الفلسطينيني 
ابن  يعتقل  اليت  العائالت  على 
خباصة  حجارة،  إلقاء  بتهمة  هلا 
خالل الفرتة اليت ارتفعت فيها 
نسبة اعتقال الفتيان واألطفال 
غيض  وهذا  الفلسطينيني. 
لكن  سياسته.  فيض  من 
عدم  فقط  ليس  خطورة  األكثر 
بل رفض  مبادرة سالم،  طرحه 
من  سواء  له  قدمت  اقرتاحات 
غريها،  أو  املتحدة  الواليات 
املتعلقة  االقرتاحات  تلك  حتى 
دعت  واليت  باملستوطنات، 
فيها الواليات املتحدة إىل رسم 
والتعهد  املستوطنات  حدود 

بعدم جتاوز هذه احلدود.
التجربة مع »حماس«

»اجلرف  عملية  من  سنة  بعد 
الصامد« الذي أنهتها إسرائيل 
على  انتصارها  عن  باإلعالن 
»محاس« وضمان األمن لسكان 
املنطقة  هذه  عادت  اجلنوب، 
مواجهات  جديد.  من  لتشتعل 
غزة  على  وقصف  احلدود  على 
وخوف بني سكان بلدات اجلنوب. 
ويف آخر اجتماع للمجلس األمين 
صدرت  األربعاء،  املصغر، 
لالستعداد  للجيش  التعليمات 
الفلسطينيني  اخرتاق  الحتمال 
غزة  مع  احلدود  عند  السياج 

تنفيذ  مباشرة  على  وصودق 
متقابلني  سياجني  إلنشاء  خطة 
تفصل بينهما منطقة مينع دخول 
للرصد  وختضع  إليها  الناس 

العسكري.
السحاب«  »عمود  عملية  وقبل 
أمنية  إجراءات  من  أعقبها  وما 
وإبعاد  وعقوبات  مشددة 
وتصفية قيادات، نفذت عملية 

»الرصاص املصبوب«.
تنفذ  الضفة مل  أنه يف  صحيح 
الواقي«،  »السور  بعد  عمليات 
اختذتها  اليت  اإلجراءات  لكن 
تقل  ال  أمنها  لضمان  إسرائيل 
الواقع،  أرض  على  بنتائجها 
واحدة  نتيجة  يف  تصب  وكلها 
يرزح داخل سجن كبري  »شعب 
ويسعى جبهوده وبطريقته لنيل 
يف  السؤال  ليطرح  حريته«، 
إسرائيل: ما هو اهلدف من هذه 
اإلجراءات؟ وهل ستكون بالفعل 
رادعة وتضع حدًا للفوضى اليت 
طريف  على  املنطقة،  تشهدها 
األمن  وتضمن  األخضر  اخلط 

لإلسرائيليني؟
التساؤالت  معظم  على  الرد 
لسان  على  جاء  اإلسرائيلية 
وسائل  عرب  سياسي  مصدر 
عرف  والذي  العربية،  اإلعالم 
نفسه بـ »املسؤول الذي يشعر 
باليأس من نتانياهو وسياسته«، 
رئيس  »على  املصدر:  يقول 
مهين  طاقم  تشكيل  احلكومة 
السياسية  املواجهة  إلدارة 
اليت  والديبلوماسية  والعسكرية 
االحرتام  كل  ومع  تداهمنا. 
وهو  موخلو،  إسحق  للمحامي 
أوكله  الذي  نتانياهو  قريب 
معاجلة القضية الفلسطينية، فال 
للعصف  بدياًل  يشكل  أن  ميكنه 
الذي  والعميق  املهين  الذهين 
قبطان  إلمرة  خيضع  أن  جيب 
»جيب  وأضاف:  الدولة«، 
نتانياهو  آخر:  بأمر  االعرتاف 

القدس،  بتقسيم  عمليًا  يقوم 
وكل األحالم يف شأن توحيدها 
كعاصمة صار جمرد وهم نتيجة 
للهبة الشعبية األخرية. وهو أمر 
يستدعي ختفيض سقف اخلطاب 
نتانياهو  وعلى  اجلانبني.  يف 
مازن،  أبو  تهديد  عن  التوقف 
مع  للحوار  طريق  على  والعثور 
بوساطة  الفلسطينية،  القيادة 
إىل  التوصل  أجل  من  دولية، 
صيغة جديدة لألوضاع يف احلرم 
األجواء  خلفية  فعلى  القدسي. 
املسمومة السائدة بني نتانياهو 
وإدارة أوباما، يصعب االفرتاض 
بأنه سيتم العثور على متطوعني 
إلنقاذ  األبيض  البيت  يف 

إسرائيل من الكارثة احلالية«.
اخلطوات  »باستثناء  وتابع: 
اختاذها  سيتم  اليت  الفورية 
من جانب اجلهاز األمين لضمان 
وأمنهم  اإلسرائيليني  سالمة 
ميكن توقع، بل ومطالبة القيادة 
تعيد  أفكار  بطرح  اإلسرائيلية 
الفلسطيين  اجليل  إىل  األمل 
عن  يبحثون  ال  إنهم  الشاب. 
حتى  وال  سيادة،  ذات  دولة 
عن  وإمنا  الدولتني،  حل  عن 
حل لضائقتهم املعيشية، مثاًل: 
احلق باخلروج من مكان سكنهم 
املواطن  وحقوق  إليه،  والعودة 
حيظى  ملا  املشابهة  األساسية 
وعلى  اإلسرائيلي.  املواطن  به 
املناسب  من  السياسية  احللبة 
حكومة  فكرة  عن  التخلي 

الوحدة«.
توصية  املسؤول  هذا  وقدم 
لنتانياهو يقول له فيها: »حان 
الوقت للتوقف عن ختويفنا بأن 
الفلسطينيني يريدون إبادتنا«. 
نتانياهو:  سيد  »رجاء  واختتم 
وابدأ  ختويفنا  عن  تــوقف 
للواقع  عملية  حلول  عن  البحث 
الرهيب الذي نشأ هنا، يف ظل 

قيادتك«.
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اليمين  اجليش  قوات  واصلت 
استنزاف  واملقاومة  والتحالف 
والرئيس  احلوثيني  ميليشيات 
اليمين السابق علي عبداهلل صاحل 
يف  سواء  متفرقة،  جبهات  على 
املناطق  يف  أو  وتعز  اجلوف 
احلدودية مع السعودية، وتكبيد 

املتمردين خسائر كبرية.
أمس  التحالف  طريان  وكثف 
االول غاراته على مواقع مسلحي 
هلا  املوالية  والقوات  اجلماعة 
لألسلحة  خمازن  واستهدف 
يف  صاروخية  وقواعد  والذخرية 
امتدت  وفيما  وحميطها،  صنعاء 
إب  حمافظات  إىل  الغارات 
واجلوف،  وعمران  وصعدة  وتعز 
يف  املواجهات  حدة  وارتفعت 
قوات  بدأت  كما  تعز  مدينة 
من  واملدعوم  الشرعي  اجليش 
أطراف  إىل  التحرك  التحالف 
حمافظة اجلوف استعدادًا ملعركة 

طرد احلوثيني منها.
اجليش  باسم  املتحدث  وقال 
اجلوف  حمافظة  يف  واملقاومة 
»احلياة«:  لـ  عافية  زايد  محيد 
وصلتا  عسكريتني  كتيبتني  إن 
إىل  االول(  )أمس  اليوم  صباح 
النصر،  لواء  لتعزيز  احملافظة، 
أمني  الشيخ  يقوده  الذي 
بقيادة   110 واللواء  العكيمي، 
الشيخ أمني الوائلي، وذلك بدعم 
التحالف، مضيفًا: إن  من قوات 
منطقة  إىل  تقدمت  القوة  هذه 
 65 حنو  تبعد  اليت  الكنائس، 
كيلومرتًا عن املناطق اليت يوجد 

فيها احلوثيون.
من  متفرقة  مناطق  وشهدت 
االول  أمس  فجر  تعز  مدينة 
القوات  بني  عنيفة  مواجهات 
جهة،  من  للشرعية  املوالية 
املدعومة  االنقالبية  والقوات 
من قوات صاحل من جهة أخرى. 
غربي  املواجهات  أعنف  ووقع 
القصر  حميط  ويف  املدينة 
الرئيس  منزل  وجوار  اجلمهوري 
أنباء  وسط  صاحل  علي  السابق 
من  وجرحى  قتلى  سقوط  عن 

الطرفني.
وقام طريان التحالف بشن غارات 
مكثفة استهدفت مواقع احلوثيني 
تعز،  غربي  الوازعية  مديرية  يف 
القيادي  كذلك استهدفت منزل 
يف  القريعي  عبدالوهاب  احلوثي 

استنزاف احلوثيني مستمر على خمتلف اجلبهات

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

In Memoriam 25 Years
Requiem for President Dany Chamoun 
and his Family

The Lebanese Liberal Democrats of 
Australia and its President 
TRACY CHAMOUN request your 
presence to honour their memory 
in a Requiem Mass 

Sunday, 25th October 2015 
11.00 AM

Our Lady of Lebanon Church
40 Alice Street, Harris Park

Phone:
0408 356 576

Email:
raymondbouassi@hotmail.com

www.ldplb.org
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يترشف حزب الد�قراطيون االحرار - اسرتاليا 

بدعوتكم اىل املشاركة يف القداس التذكاري الذي 

سيقام االحد 25 ترشين 

االول 2015

الساعة الحادية عرشة 

11:00 صباحاً

يف كنيسة سيدة لبنان - 

هاريس بارك

قنصلية لبنان العامة - سيدني
اعالن

  تقفـل مكاتب قنصليـّة لبنان العامة يف سدني نهار 
االربعـاء الواقع فيه   2015/10/14 ملناسبة »رأس 

السنة الهجرية«.

            سـدني، يف 2015/10/12
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم

استهداف مستودع لألسلحة يف جبل نقم املطل على صنعاء )أ ف ب(

املدينة.  شرقي  اجلند  منطقة 
واملواجهات عن  القصف  وأسفر 
مقتل 16 حوثيًا، فيما أصيب 30 
آخرون، بينهم مدنيون، يف حني 
املقاومة،  أفراد  من  أربعة  قتل 

وأصيب 13 آخرون جبروح.
وشنت مقاتالت التحالف سلسلة 
النهدين  معسكر  على  غارات 
الرئاسي  القصر  على  املطل 
يف  األسلحة  خمازن  وضربت 
ما  غارات  مثاني  بنحو  نقم  جبل 
أدى إىل حدوث انفجارات ضخمة 
وتصاعد للحريق وأعمدة الدخان، 
للجماعة  مواقع  استهدفت  كما 
ومسلحيها يف ضواحي العاصمة 
يعتقد أنها دمرت منصات إطالق 

صواريخ.
وطاول القصف اجلوي مواقع يف 
اجملمع  دمر  كما  وصعدة  عمران 
»الشعر«  مديرية  يف  احلكومي 
يف حمافظة إب )جنوب صنعاء( 
وأدى -وفق مصادر حملية- إىل 
املسلحني  من  عدد  وجرح  مقتل 
داخله.  املتمركزين  احلوثيني 
وامتدت الغارات إىل مدينة احلزم 
ومعسكر  اجلوف  عاصمة حمافظة 
اعتربت  خطوة  يف  »اللبنات« 
الربية  العمليات  لبدء  متهيدًا 
الرامية  التحالف  وقوات  للجيش 
إىل طرد احلوثيني من احملافظة.

أن  احلوثيني  مصادر  وزعمت 

أطلقت  هلم  املوالية  القوات 
أمس االول صاروخًا بالستيًا من 
األراضي  باجتاه  »سكود«  نوع 
السعودية. ومسع سكان صنعاء 
الذي  الصاروخ  إطالق  دوي 
موقع  من  انطلق  أنه  يعتقد 
وذكر  صنعاء،  جنوب  عسكري 
مساء  يف  انفجر  أنه  شهود 
حمافظة عمران، يف حني ذكرت 
رواية أخرى أنه انفجر فوق مدينة 

اللحية يف حمافظة احلديدة.
وعلى احلدود السعودية- اليمنية، 
سيطر اهلدوء النسيب أمس، إال 
املدفعية  قذائف  بعض  من 
قصف  بعد  وذلك  املتقطعة، 
واملدفعية  الطريان  شنه  عنيف 
مساء  التحالف  لقوات  التابعان 
جتمعات  طاول  أمس،  من  أول 
مسلحة ومدرعات تابعة مليليشيا 
عدة  مواقع  يف  وصاحل  احلوثي 
من صعدة ورازح والنظري ومران 
واملالحيط وحرض، كانت تطلق 
قذائف حنو األراضي السعودية.

صد  من  مروحيات  ومتكنت 
حماوالت احلوثيني اخرتاق احلدود 
فيما ال زالت تنفذ عمليات متشيط 
السعودية.  للحدود  ومراقبة 
التحالف عصر  وعاودت طائرات 
أمس قصف خمازن ذخائر داخل 
سحار  مرتفعات  باجتاه  كهوف 

التابعة حملافظة صعدة.

وجاءت هذه التطورات امليدانية 
»القاعدة«  لتنظيم  هجوم  غداة 
استهدفت  ناسفة  عبوة  بواسطة 
منطقة  اجليش يف  لقوات  نقطة 
وادي  يف  عيفان«  بن  »قهوة 
مقتل  إىل  أدى  ما  حضرموت، 
على  سبعة  وجرح  جنديًا   12
األقل، وذلك يف سياق حماوالت 
السيطرة  استكمال  التنظيم 
متكن  أن  بعد  حضرموت  على 
يف نيسان )أبريل( املاضي من 
املكال  عاصمتها  على  االستيالء 
حبر  على  جماورة  عدة  ومناطق 

العرب.
إىل ذلك عرب نائب األمني العام 
لألمم املتحدة يان إلياسون خالل 
أمس،  جنيف  مؤمتر صحايف يف 
حمادثات  إجراء  يف  أمله  عن 
اليمن حبلول نهاية  سالم بشأن 
اجلاري  )أكتوبر(  األول  تشرين 
ودعا احلوثيني وحكومة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي للمشاركة 
فيها »من دون شروط مسبقة«. 
األمم  أن  إىل  إلياسون  وأشار 
لفتح  حمادثات  جتري  املتحدة 
اليمنية  املوانئ  من  املزيد 
للسماح بتوصيل إمدادات الطاقة 
اليت  اآللية  أن  مضيفًا  وغريها، 
لتفتيش  املتحدة  األمم  تنفذها 
إىل  املتجهة  التجارية  السفن 

اليمن ال تزال سارية.

أمن  أجهزة  يف  مسؤولون  أقر 
غربية، أمس االول، بأن سنة من 
اليت يشّنها  اجلوي  القصف  محلة 
الواليات  تقوده  دولي  حتالف 
»داعش«،  تنظيم  ضد  املتحدة 
عائدات  من  حرمانه  يف  فشلت 
التجارة بالنفط اليت ال تزال تدّر 
دوالر  بليون  نصف  قرابة  عليه 
جلهود  نكسة  ُيشّكل  ما  سنويًا، 
»شريان  لقطع  الدولي  التحالف 
التنظيم،  عن  النفطي  احلياة« 
التأقلم  على  قدرته  على  ودلياًل 
عليه  متارس  اليت  الضغوط  مع 
سورية  يف  سيطرته  مناطق  يف 

والعراق.
وأورد تقرير لصحيفة »فاينانشال 
تاميز« الربيطانية، أن ما بني 34 
النفط  من  برميل  ألف  و40  ألف 
مناطق  يف  يوميًا  ُتنتج  زالت  ما 
على  يدّر  ما  »داعش«،  سيطرة 
 1.53 قرابة  املتطرف  التنظيم 
واعتربت  يوميًا.  دوالر  مليون 
هذه  أن  االقتصادية  الصحيفة 
عاملني  من  ُجعت  اليت  األرقام 
وقورنت  النفط  حقول  يف 
االستخبارات  أجهزة  بتقديرات 
الغربية، تشري إىل فشل التحالف 
يف حتقيق جناح مهم يف املّس بـ 

»خزينة حرب« التنظيم.
ديبلوماسيني  عن  التقرير  ونقل 
ومسؤولني يف أجهزة االستخبارات 
الغربية، إقرارهم بأن احلملة على 
املّس  يف  تؤثر  مل  »داعش« 
ميكن  شكل  يف  دخله  مبصادر 
جناح  ويأتي  عملياته.  يعوق  أن 
التنظيم يف هذا اجملال على رغم 
غارة   10600 من  ألكثر  تعّرضه 
استهداف  خالهلا  مت  سنة،  خالل 
آبار النفط واملصايف يف مناطق 
أمريكي  سيطرته. وقال مسؤول 
حصل  »داعش«  أن  للصحيفة، 
خالل شهر واحد هذه السنة، على 
40 مليون دوالر من النفط »على 

رغم الغارات اجلوية« اليت يشّنها 
التحالف.

»داعش«  قدرة  إىل  إشارة  ويف 
اليت  الضغوط  مع  التأقلم  على 
مسؤولون  كشف  عليه،  مُتارس 
مصايف  عشرات  أن  غربيون 
يف  تعمل  زالت  ما  اليت  النفط 
يديرها  التنظيم،  سيطرة  مناطق 
أشخاص حمليون ليسوا مرتبطني 
أو  اخلام  النفط  توزيع  به، ويتم 
شاحنات  أو  املكرر يف صهاريج 
رقابة  حتت  خمتلفة  مناطق  يف 
طائرات التحالف، اليت متتنع عن 
استهدافها ألن السائقني ليسوا 

من »داعش«.
غربي  ديبلوماسي  وقال 
»تقتل  اجملال:  هذا  يف  بارز 
من  عائلة  على  فتحصل  السائق 
اجلهاديني... هناك خطر من أن 
)إذا  التطّرف  اىل  الناس  تدفع 

قتلت السائقني(.
اجلهود  أن فشل  املفارقة  ولعّل 
يف جتفيف منابع متويل »داعش« 
يأتي معاكسًا للنجاح الالفت الذي 
حققه األمريكيون ضد »القاعدة« 
أيلول   11 هجمات  أعقاب  يف 
متكنوا  عندما   ،2001 )سبتمرب( 
من حرمان تنظيم أسامة بن الدن 
من مصادر دخله األساسية، وهو 
كبري  عدد  آنذاك  فيه  أمر ساهم 
شّددت  اليت  العربية  الدول  من 
الرقابة على جعيات كان جزء من 
التربعات اليت جتمعها يذهب بطرق 

غري مشروعة إىل »القاعدة«.
لكن، يف حني أن تنظيم بن الدن 
كان مشتتًا يف أعقاب »احلرب ضد 
اإلرهاب« وطرده من أفغانستان، 
فإن »داعش« حاليًا يسيطر على 
األرض يف  من  واسعة  مساحات 
حيث  والعراق،  سورية  من  كل 
تصويرها  حياول  »خالفة«  أعلن 
جيشها  هلا  »دولة«  أنها  على 
ووزاراتها ومؤسساتها املختلفة.

500 مليون دوالر جينيها »داعش« من النفط
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سدني

Master License No: 409566317

We wish to offer you our services and invite your company to submit 
an expression of interest for concrete and formwork for Commercial, 
Industrial Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, 
AA can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for 
your formwork and concreting. We can also provide in-house design 
schemes specific for each one of your project including engineering 
for final certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing 
requirements, from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or 
schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management 
system. We have implemented a number of practical and targeted 
initiatives to ensure the ongoing safety of our employees, sub-
contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, 
and capability to supply services, ensuring our people are qualified 
to carry out your tasks as required, maintaining a safe working 
environment for all parties concerned thereby being able to deliver 
your projects on time and on budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK

ضمانات  العمال  حزب  اقرتح 
عمالة ورفع احلد األدنى لألجور 
األجنيب  العامل  مبوجبه  يتقاضى 
راتبا يبدأ من 53 ألف دوالر اىل 
تطلبه  مثن  من  كجزء  ألفا   57
التجارة  اتفاق  لدعم  املعارضة 

احلرة مع الصني.
فقد وصف زعيم املعارضة بيل 
العمال  حزب  وزعيمة  شورتن 
وونغ  بيين  الشيوخ  جملس  يف 
بأنها  املقرتحة  التعديالت  هذه 
معقولة«  تكميلية  »ضمانات 
للتأكد من أنه ال يوجد »فائزون 
وخاسرون« يف اتفاقية التجارة 

احلرة اليت وقعها االئتالف.
ان  وونغ  السيدة  وأكدت 
مشروع التعديالت، الذي سيتم 
واألعمال  العام  للتعليق  طرحه 
التجارية، غري متييزي للصينيني 
وان حزب العمال ال يقرتح شيئا 
من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر 
احلرة،  التجارة  اتفاقية  على 
كما وقعت، شيئا من شأنه أن 
االتفاق  بتمزيق  للصني  يسمح 

التارخيي.
الوزراء  رئيس  أجاب  بدورهما 
مالكومل تورنبول ووزير التجارة 
أندرو روب قائلني ان احلكومة 
العمال  حزب  اقرتاح  يف  تنظر 
دعَوا  لكنهما  نية«  »حبسن 
املعارضة للموافقة على اتفاقية 
التجارة احلرة قبل نهاية العام.

مت  إذا  فانه  للحكومة  فوفقا 
احلرة  التجارة  اتفاقية  تشريع 
الغاء  امليالد، فسيتم  قبل عيد 

رسوم مجركية بقيمة 600 مليون 
دوالر قبل جولة أخرى من الفوائد 

واملنافع يف عام 2016.
وقال السيد روب ان املعارضة 
عن  تبحث  األساس  »يف  كانت 
املوجودة  احلماية  حول  الراحة« 
بالفعل يف االتفاق مع الصني.

واضاف السيد روب يقول »إن 
الضمانات اليت حتدث عنها بيين 
يف  هي  شورتن  وبيل  وونغ 
الواقع وبالفعل سياسة حكومية 
واضحة وجزء ال يتجزأ يف شرط 
من قبل دائرة اهلجرة ]على منح 

تأشرية 457[«.
العمال  اقرتاح حزب  ومن شأن 
ان   457 تأشرية  نظام  تعديل 

الصينيني  العمال  دخول  حيدد 
اتفاقية  مبوجب  أسرتاليا  اىل 
نظام  ويتطلب  احلرة.  التجارة 

تأشرية 457 اآلن:
يف  العمل  ارباب  يدخل  ان   -
االستثمار  تسهيل  ترتيبات 
)IFA( والعمل يف إطار اتفاقية 
عن  باإلعالن  احلرة  التجارة 
تتحول  أن  قبل  حمليا  الوظائف 
)الوظائف( إىل العمال االجانب.

ألجور  األدنى  احلد  يكون  ان   -
تأشرية  مبوجب  االجانب  العمال 

457  سنويا 57 ألف دوالر.
- ان حيصل العمال األجانب يف 
الكهربائية  األعمال  مثل  مهن 
)السباكة(  الصحية  االدوات  أو 

مهين  تسجيل  أو  ترخيص  على 
مناسب يف غضون 60 يوما من 

الوصول اىل اسرتاليا.
ندرك  »حنن  وونغ:  وقالت 
فوائد اتفاقية التجارة احلرة بني 
 ،ChAFTA واسرتاليا  الصني 
اجلمركية  الرسوم  تزيل  اليت 
االسرتالية  الصادرات  على 
الزراعية  الصادرات  وتعزز 
لدينا، وهكذا دواليك، وحتسن 
اخلدمات  على  احلصول  فرص 
ان  من  خماوف  هناك  ولكن 
أبعد  إىل  االتفاقية  هذه  تذهب 
مما ذهب اليه أي اتفاق جتارة 
إىل  بالوصول  يتعلق  فيما  آخر 

سوق العمل االسرتالي«.

حزب العمال سيدعم اتفاق التجارة الصني - مع تدابري »وقائية« صحيحة

زعيم املعارضة بيل شورتن مع وزيرة التجارة بيني وونغ
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الفيدرالي وقطب  النائب  تعهد 
إنشاء  باملر  كاليف  التعدين 
صندوق قانوني ملساعدة طاليب 
جزيرة  يف  والالجئني  اللجوء 
احلكومة  داعيا  وناورو،  مانوس 
هلذا  حد  »وضع  إىل  الفيدرالية 

العار«.
الظهار  فرصة  هذه  ان  وقال 
بعض اإلنسانية ووزراء احلكومة 
خاطئة  بأشياء  يقومون  الذين 
جيب تسميتهم واظهارهم للمأل.

فريفاكس  مقعد  عضو  ورأى 
ان  يونايتد  باملر  حزب  وزعيم 
معاملة  وسوء  »التعذيب  مزاعم 
ذلك  يف  مبن  الالجئني«، 
احملتجزون  واألطفال  النساء 
حاسم  »اختبار  هي  اخلارج،  يف 
لرئيس الوزراء مالكومل تورنبول 
التعاطف  إلظهار  حكومته  وزراء 

والقيادة«.
وقت  يف  اخلطوة  هذه  وتأتي 
واخلضر  العمال  حزبا  صّعد 
الالجئني  عن  واملدافعون 
تورنبول  حكومة  على  الضغط 
طاليب  اعتقال  قضية  هذه  حلل 
اللجوء الشائكة، بعد أن رفض 
ملبورن  مستشفى  يف  أطباء 
طالبة  اطالق  لألطفال  امللكي 
إىل  واعادتهما  وطفلها  جلوء 
نهاية  عطلة  يف  االحتجاز  مركز 

األسبوع.
انه سينشئ  باملر  السيد  وقال 
صندوقا قانونيا لالجئني يسمح 
يف  »متثيل  إىل  بالوصول  هلم 
مساع  ميكن  حبيث  احملكمة« 

قضاياهم.
وقال يف بيان له »دعنا  نذهب 
ونسمح  املسألة  هذه  عمق  اىل 

للعدالة بان تسود«.
»يف  بانه  باملر  السيد  وكشف 
مقعدي  يف  األحيان  من  كثري 
أحناء  مجيع  ويف  االنتخابي 
ان  الناس  لي  يقول  أسرتاليا، 
كيلهم طفح مع ممثلي احلكومة 
الذين يعملون فقط ألنفسهم«.
ومل يفصح السيد باملر عن حجم 
يف  جانبا  توضع  اليت  األموال 
ثروته  تراجعت  وقد  الصندوق. 
الئحة  على   50 الـ  مرتبة  اىل 
اغنياء اسرتاليا بعد ان اخنفضت 
ما دون  اىل  الثاني  كانون  يف 

690 مليون دوالر.
اهلجرة  وزير  باملر  السيد  ودعا 
حاسم  »فعل  إىل  داتون  بيرت 

لوضع حد هلذا العار«.
تورنبول  »السيد  ان  وقال 
ووزراءه هم آباء وامهات وارباب 
عائالت وقد حان الوقت الظهار 
الفصل  هذا  وانهاء  قلوبهم 
اسرتاليا  تاريخ  يف  الصادم 
يعاجلون  كيف  حقيقة  مبواجهة 

مسألة  طاليب اللجوء«.

»ضعوا حدا هلذا العار«: باملر يدعو إلنشاء صندوق 
ملساعدة الالجئني الذين يعانون »التعذيب«

 السيد كاليف باملر
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ان تنخفض أسعار  من املتوقع 
املئة  يف   7.5 بنسبة  املنازل 
العام  من  آذار  ابتداء من شهر 
يصل  ان  توقع  مع  املقبل، 
تباطؤ إقراض اإلسكان ونشاط 
األوسع،  االقتصاد  إىل  البناء 
البنوك  من  جملموعة  وفقا 

االستثمارية.
وقالت مؤسسة أحباث ماكواري 
بعنوان:  إعالمية  مذكرة  يف 
ارتفع،  ما  األسرتالية:  »البنوك 
»فريقنا  ان  )ينخفض(«  سيقع 
أسعار  يراقب  االقتصادي 
ان  ويتوقع  فصليا  املنازل 
آذار  شهر  من  ابتداء  تنخفض 
2016 قبل أن تبدأ يف التعايف 

يف حزيران 2017«.
سيكون  انه  ماكواري  وقال 
هناك »اخنفاض حبدود 7.5 يف 

املئة من القمة إىل القاع«.
ويرى اقتصادي آخر ان الديون 
الثقيلة على األسر وتدني أسعار 
يف  ركود  خطر  تشكل  املنازل 
من  أكرب  االسرتالي  االقتصاد 

التباطؤ يف الصني.
وقال االقتصادي األسرتالي يف 
لينش  مرييل  أمريكا  أوف  بنك 
اليكس  السيد   Merrill Lynch

املديونية  ان   Alex Joiner جوينر 
العالية غري املسبوقة، إىل جانب 
املنازل  بناء  يف  تراجع  فرصة 
ختّفض  أن  ميكن  واألسعار، 
االنفاق االستهالكي واالستثمار 
البنك  اضطرار  فور  العقاري 
ملعاجلة  األسرتالي  املركزي 
معدالت   رفع  التضخم من خالل 

الفائدة.
فرصة  أن  حني  يف  انه  وقال 
يف  االضطراري«  »اهلبوط 
-الذي   الصيين  االقتصاد 
بشكل  اسرتاليا  عليه  تعتمد 
كبري يف الصادرات واالستثمار 
كان  كانت صغرية،   - الداخلي 
االخنفاض احلاد يف الطلب على 
مثل  األسواق،  يف  املساكن 
اكثر  حمموما  وسيدني،  ملبورن 
على  )االخنفاض(  وسينسحب 

االقتصاد األوسع.
وكتب السيد جوينر يف مذكرة 
أو  انهيار  نتوقع  ال  »حنن  له 

انفجار أي فقاعة منتظرة«.
واضاف »ومع ذلك، فإنه ليس 
سيناريو  تصور  الصعب  من 
سوق  يف  وكبري  حاد  هبوط 

العقارات.
وتابع يقول »ان ذلك سيكون له 

بنوك االستثمار يرون يف أزمة االسكان خطر ركود كبريا

مت محللون يقولون ان الفائض يف  مجال البناء يشكل خطرا محتمال احملادثات،  من  سنوات  من مخس  اكثر  بعد 
األسبوع املاضي التوقيع على اتفاقية »الشراكة 
اىل  تضم  دولة،   12 بني  اهلادئ«  احمليط  عرب 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  من  كل  اسرتاليا 
فيتنام،  التشيلي،  بريو،  املكسيك،  كندا، 
بروناي، سنغافورة، ماليزيا، نيوزيلندا واليابان. 
وقد شهدت األيام األخرية قبل توقيع اإلتفاقية 
وقد  ايام  مخسة  مدى  على  مارتونية  حمادثات 
عقد  وزير التجارة األسرتالي اندرو روب عشرة 
اجتماعات خالل الثالثة أيام اليت سبقت التوقيع 
مع املفاوض االمريكي مايكل فرومان، وركزت 
على قضية االدوية اليت كانت الواليات املتحدة 
يسمح  ادنى  كحد  سنة   12 مدة  بفرض  تطالب 
االخرتاع،  براءة  بسبب  االدوية  بتصنيع  بعدها 
بينما اسر اجلانب االسرتالي على ختفيض املدة 
سنوات،   8 االحوال  اسوأ  ويف  سنوات  خلمس  
اندرو روب على قبول  التجارة   وقد عّلق وزير 
انه  بقوله:«  الشرط  بذلك  املتحدة  الواليات 
كان على استعداد لعدم التوقيع على االتفاقية 
مورنيغ  سدني  )صحيفة  احملادثات«  وانهيار 
هريالد 2015/10/07 ص7(، وحسب الوزير فإن 
كان  ذلك  على  املتحدة  الواليات  موافقة  عدم 
االسرتالية  الصحة  ميزانية  تضخم  اىل  سؤدي 

بعشرات املاليني من الدوالرات سنويًا.
القت اإلتفاقية واليت تشكل اقتصاديات الدول 
العاملي،  اإلقتصاد  من   %40 عليها  املوقعة 
منها  اسرتاليا  يف  عليها  عديدة  فعل  ردود 
األجيابية والسلبية، واهمها موقف رئيس الوزراء 
حبجر  وصفها  الذي  ترينبول  مالكوم  الفيدرالي 
الوظائف  واليت ستؤمن  لإلقتصاد  اساس ضخم 
سوف  الوقت  نفس  ويف  اإلقتصادي،  والنمو 
حتد من ارتفاع اسعار االدوية لدافعي الضرائب، 
روب  اندرو  الفيدرالي  التجارة  وزير  واعتربها 
باإلجناز األكرب وانها من اكرب االتفاقيات التجارية 
لعقود خلت، وسوف تفتح اسواق كثرية ألسرتاليا 
سواء كان للقطاع الزراعي او قطاع اخلدمات او 
الصناعة واعتربها األساس للمستقبل املزدهر يف 
اسرتاليا )س م ه 2015/10/07 ص 6( وحسب 
العمال  نقابات  احتاد  ختّوف  نفسها  الصحيفة 
وقالت  العمال،  حقوق  اإلتفاقية  تقوض  ان  من 
ما  ان  كريني  كد  العمال  نقابات  احتاد  رئيسة 
تسّرب من بنود اإلتفاقية يظهر ان بعض الدول 
ان  وأضافت  العمال،  حاول رفض محاية حقوق 
حوهلا  نقاش  وبدون  السر  وقعت يف  اإلتفاقية 
وهذا ما جيعل املرء يتعجب اذا كانت االتفاقية 

صفقة جيدة ملاذا مل تعلن تفاصيلها.
وختّوفت منظمة اطباء بال حدود من عدم اإلعالن 
من  له  يكون  قد  ملا  اإلتفاقية  تفاصيل  عن 
تداعيات لعدم امكانية احلصول على األدوية يف 

الدول النامية.
يشار اىل انه سيعلن عن تفاصيل اإلتفاقية خالل 
األسابيع القادمة وهناك ختّوف لدى البعض من 
اآللية القانونية اليت ستعتمد حلل اخلالفات بني 
الدول املوقعة والشركات الكربى ألنها قد تضع 
املنتخبة  واحلكومات  الدول  تدخل  امام  العوائق 
حلماية املصاحل التجارية احمللية، اذا رأت  هذه 
وقد  للخطر،  عرضة  مصاحلها  ان  الشركات 
شركات  امام  شروط  وضع  اسرتاليا  استطاعت 

اسرتاليا، واتفاقيةالشراكة عرب احمليط اهلادئ
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أثر سليب واضح على االقتصاد 
األسر  على  وخاصة  أكرب  الكلي 

ودورة البناء السكين«.
جوينر  السيد  خماوف  وتستند 
على املديونية القياسية احلالية 
أعلى  إىل  ارتفعت  اليت  لألسر 

مستوى هلا على اإلطالق.
املعروض  زيادة  ان  وقال 
أيضا،  هو  يشكل،  اإلسكاني 
خطرا، يف وقت تباطأ فيه النمو 
السكاني وظلت أسعار العقارات 
اسرتاليا  يف  مدينتني  أكرب  يف 
على  عصي  إليها  الوصول 

الكثريين.
جوينر  السيد  خماوف  وتتالقى 
اخلرباء  من  عدد  خماوف  مع 
واحملللني  االقتصاديني 
أن  جيادلون  الذين  اآلخرين، 
شراء  على  اسرتاليا  اعتماد 
لردم  السكنية  العقارات  وبناء 
االنكماش  عن  النامجة  احلفرة 
التحتية  البنية  على  اإلنفاق  يف 
األخرية،  اآلونة  ويف  للتعدين، 
أسعار السلع، فإن البلد عرضة 

لعد عكسي وتراجع مفاجئ.
تبذهلا  اليت  اجلهود،  أن  ويبدو 
هيئة تنظيم احلصيفة األسرتالية 
ضد التأثريات احملفزة لالخنفاض 
الفائدة  أسعار  يف  القياسي 
باستثمارات  التحكم  طريق  عن 
ولكن  فعلها  تأتي  املضاربة، 
أن  ميكن  انها  البعض  جيادل 

تأتي بنتائج عكسية.
االعمال  قسم  رئيس  وكتب 
nJCP I شركة  يف   واملصاحل 
كامبل  ويس    ’vestment Partners

Wes Campbell »اإلسكان بالتأكيد 

هو القطاع الذي أبقى أسرتاليا 
طفرة  بعد  قدميها  على  واقفة 
التعدين؛ ولكن يبدو أن القطاع 
طّبق  وقت  يف  ذروته  بلغ  قد 

املنظمون تدابري تقييدية«.
كما كتب ان »تشديد السياسة 
اإلقراض  ومعايري  التحوطية 
ذات  والقروض  إحكاما  األكثر 
من  املثبطة  الوحيدة  الفائدة 
تسعري  وإعادة  املنظمني  قبل 
تؤثر  ان  ُيتوقع  كلها  االئتمان، 
املساكن  أسعار  على  سلبا 

والطلب على االئتمان«.
فرصة  كامبل  السيد  وصنف 
ما يقرب  بعد   - حصول  ركود 
 - ركود  اي  دون  25 سنة  من 

بأنها »مرتفعة«.
ان  من  كامبل  السيد  وحذر 
»مزجيا من ضعف الدخل املتاح 

يثري  األسر  ديون  وارتفاع 
القلق، ال سيما ان اسرتاليا قد 
الفائدة  أسعار  رفع  اىل  تعمد 
بالواليات  اقتداء  املستقبل  يف 

املتحدة«.
وحيذر ماكواري أيضا بأن تباطؤ 
النمو السكاني ميكن أن يؤدي يف 
النهاية إىل تراكم يف املعروض 
واليت  اجلديدة،  املساكن  من 
ميكن أن تدفع يف نهاية املطاف 
أسعار العقارات اىل التدني الن 
قروضا  استدانت  اليت  االسر 
كبرية ستضطر اىل بيعها دون 
االسعار اليت اشرتتها بها حيث 
ان قيمة إعادة بيع عقاراتهم ال 

تغطي اسعار القرض.
 وكتب احمللالن جيمس ماكنتاير 
ان   Ge غي  وكيفن   McIntyre

العرض والطلب جاريان بالدفع 
سنوات«،  »عدة  لـ  السفلي 
ألسعار  ارتفاعا  انعكس  وهذا 
العقارات، ومن شأنه أن ينقلب 
فور  يقوالن،  كما  ويرتاجع، 

تفوق العرض على الطلب.
»حتسني  ان  يقوالن  واضافا 
التكاليف  حتمل  على  القدرة 
أسعار  اخنفاض  إما  يتطلب 
أسعار  اخنفاض  او  املساكن 
الفائدة، أو منوا أقوى يف دخل 

األسرة«.
وتوقعا بدء تباطؤ القطاع السكين 
يف عام 2016 و 2017، وخاصة 
الكثافة  ذات  الشقق  قطاع  يف 

السكانية العالية.
وكتب الباحثان انه »من املرجح 
أن يكون  ذلك مصحوبا برتاجع 
وقت  يف  املساكن،  أسعار 
يكافح السوق الستيعاب انتفاخ 

تدفق اإلمدادات حاليا«.
فقد   Credit Suisse شركة  اما 
ذهبت خطوة أبعد، حمذرة من أن 
االستثمار العقاري يف أسرتاليا 
هو اآلن »أكثر خطورة من سوق 
نيو  يف  سيما  ال  األسهم«، 

ساوث ويلز.
داميان  األسهم  حملال  وكتب 
Boey و Hasan Tevfik ان »شروط 
تدهورت  قد  املساكن  شراء 

بشدة«.
ان  احملــلالن  وقــال 
تشري  الرأي  »اســـتطالعات 
إىل ضعف كبري يف  ثقة شراء 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  املنزل 
الوالية اليت سبق أن استفادت 
أكثر من غريها من املستثمرين 

وشراء األجانب«.

القوانني  تشدد  اليت  الدول  حماكمة  ملنع  التبغ 
املضادة للتدخني.

الوطين  املزارعني  احتاد  رئيس  اشاد  وقد 
التجارة  وزير  مبواقف  فنلي  برنت  االسرتالي 
رأى  حيث  االمريكية  التوجهات  ضد  ووقوفه 
توقع  ان  تريد  االمريكية  املتحدة  الواليات  ان 
موقفها  تبيّن  اجلميع  من  تريد  لكنها  اإلتفاقية، 
ما  األول 2015 قسم  ه 11/10 تشرين  )س م 

وراء األخبار ص 28(.
آراء  والصحافيني  االكادميني  لبعض  كان  وقد 
حول اإلتفاقية، فقد رأت اخلبرية اإلقتصادية من 
واليت  رونالد،  باتريشيا  الدكتورة  سدني  جامعة 
امضت 20 عامًا يف دراسة اإلتفاقيات التجارية 
الدولية ان اإلتفاقيات يف معظم األحيان فشلت 
اوزيادة  املتوقع  اإلقتصادي  النمو  حتقيق  يف 
 10 ه  م  عليها)س  يعول  كان  اليت  الوظائف 
وزير  ان  ورأت   ،)28 2015 ص  األول  تشرين 
على  الزراعة  قطاع  على  رّكز  الفيدرالي  التجارة 
حساب قطاعات اخرى، مثل الصناعة اليت ما زال 

يعمل بها حوالي مليون شخص يف اسرتاليا.
اإلقتصادية  الشؤون  واعترب روس كيتنز، حمرر 
يف صحيفة ذي سدني مورنيغ هريالد ان اإلتفاقية 
ليست صفقة كبرية، ويف مقالته بتاريخ 11-10/
 )6 ص  اإلقتصاد  قسم   2015 األول  تشرين 
عرض ملا قيل عن عن اإلتفاقية وموقف احلكومة 
االتفاقية  من  املرتقبة  والتوقعات  املضخم 
اليت  والقيود  احملادثات  رافقت  اليت  والسرية  
اليت  النتيجة  نفس  اىل  ووصل  احلكومة،  تقيد 
وصلت هلا باتريشيا رونالد، معتربًا انه اذا حتسن 
حساب  على  فسيكون  الزراعي  القطاع  وضع 
قطاعات اخرى مثل الصناعة والسياحة واخلدمات 
خصوصًا اذا ارتفع سعر الدوالر بعد زيادة الطلب 

على اإلنتاج الزراعي.
جريدة سدني  من  اشتون  هيث  الصحفي  وكان 
نفس  يف  مبقالته  تساءل  قد  هريالد،  مورنيغ 
العدد، هل باع اندرو روب كل شيء اال القطاع 
ال  قد  بالقول  املقالة  تلك  ختم  وقد  الزراعي؟، 
قادمة  ألعوام  اال  روب  الوزير  اورثنا  ما  نعرف 

حيث يكون قد ترك العمل السياسي.
وأخريًا، وبرغم اجلدال الدائر حول اإلتفاقية تبقى 
هناك املسألة التشريعية حيث ستمثل اإلتفاقية 
والشيوخ(  النواب   ( مبجلسيه  الربملان  امام 
للموافقة عليها وعندها فقط  سنعرف التفاصيل 
اليت قد يكمن فيها الشيطان، وعليه ماذا سيكون 
موقف املعارضة الفيدرالية والنواب املستقلني، 
حتى ذلك احلني ما علينا اال االنتظار لنعرف من 
هم الراحبون ومن هم اخلاسرون وما هي تداعيات 

السياسية اليت سرتافق تلك اإلتفاقية .
استثنت  قد  االتفاقية  ان  اىل  باالشارة  وخنتم، 
ثالث دول هي اندونيسيا واهلند والصني، مما 
يدعو اىل التساؤل عن الغاية من هذا االستثنا، 
وهل من اجندة سياسية سرية تندرج ضمن خطة 
الواليات املتحدة ألحتواء الصني والتحكم باحلركة 
االقتصادية يف جنوب شرق اسيا اليت ستشكل 
احلادي  القرن  يف  العاملي  لالقتصاد  الرافعة 

والعشرين ؟!
عباس علي مراد - سدني - اسرتاليا
Email: abbasmorad@hotmail.com

ممثلون عن الدول املشاركة الـ 12 يف صورة تذكارية



Page 12صفحة 12     

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 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

ألغى وزير األشغال العامة غازي 
عمومية  مناقصة  نتائج  زعيرت 
مرفأ  أشغال  لتلزيم  مفتوحة 
باستدراج  واستبدهلا  عدلون، 
بالعقد  فازت  حمصور.  عروض 
بقيمة  للمقاوالت  خوري  شركة 
7.99 مليارات لرية، علمًا بأنها 
يف  عرضها  قّدمت  قد  كانت 
 5.5 بقيمة  امللغاة  املناقصة 
شركة  وكانت  لرية!  مليارات 
اجلنوب لإلعمار قد قدمت عرضًا 
بقيمة  نفسها  املناقصة  يف 

4.88 مليارات لرية.
 2014 األول  كانون   23 يف 
أشغال  تلزيم  جلسة  عقدت 
املرحلة األوىل يف مرفأ عدلون 
سنسول  إنشاء  تتضمن  اليت 

فضيحة تلزميات يف وزارة األشغال:

ارتفع السعر فاستحق الفوز!

مجلس شورى الدولة قبل ملحقًا لردّ وزارة األشغال على الطعن خارج املهلة 
القانونية )مروان طحطح(

عبارة  تفسري  يف  زعيرت  »توّسع«  الواقع،  يف 
»أسعار غري مقبولة« الواردة يف قانون احملاسبة 
اليت  تلك  هي  املقبولة  غري  فاألسعار  العمومية، 
لكن  املقّدمة،  للعروض  وفقًا  فيها  مبالغًا  يكون 

أين املبالغة يف األسعار املتدنية بنسبة 35%؟
تشري اإلفادة الصادرة عن وزارة األشغال العامة، 
بتاريخ 2014/12/24، إىل أن شركة اجلنوب لإلعمار 
نّفذت حلساب املديرية العامة للنقل الربي والبحري 
»أشغااًل حبرية تعود إلنشاء سناسيل محاية وبناء 
أرصفة حبرية مبوجب صفقات تلزيم رست عليها 
تأهيل  وهي:  لرية  مليارات  ثالثة  قيمتها  فاقت 
األوىل  )املرحلة  الصرفند  سنسول  وتطويل 
والثانية(، مرفأ الصرفند للصيادين، بناء أعماق 
تزيد على املرتين حتت سطح املياه، أشغال مرفأ 
الصيادين  مرفأ  أشغال  البرتون،  الصيادين يف 
يف اجلّية«. وختلص إفادة وزارة األشغال إىل أن 
»تنفيذها )الشركة( الصفقات املذكورة جيدًا ومل 
يصدر حبّقها أي تدبري زجري أو أي غرامة من أي 
نوع كان ومل يتخذ حبقها أي إقصاء عن االشرتاك 
تتعلق  عالقة  دعاوى  أو  األشغال،  صفقات  يف 
أن  اإلفادة تعين  بتنفيذ صفقات سابقة«. هذه 
امللتزم قّدم أسعارًا يقدر على تنفيذها وال ميكن 

إدراجها يف خانة »أسعار غري مقبولة«.
صفقة  من  االنتقال  عملية  يف  املسألة  تكمن 
تستويف  اليت  الشركات  لكل  مفتوحة  عمومية 
الشروط ومنها تنفيذ أشغال حبرية، إىل صفقة 
الوزير  يستدعيهم  متعهدين  ببضعة  حمصورة 
اليت  الشركات  كل  ُتدَع  مل  فلماذا  شخصيًا. 
ما  امللغاة،  العمومية  املناقصة  يف  شاركت 
الضمانة  هي  وما  للمقاوالت؟  خوري  شركة  عدا 
حلصول منافسة جدّية يف حالة استدراج العروض 
بهدف  العامة  اإلدارات  إليه  تلجأ  الذي  احملصور 
تلزيم أشغال تقنية ليست متوافرة لدى عدد كبري 

من الشركات؟
األشغال  وزير  استدعى   ،1/561 الرقم  بقراره 
لإلمناء  املتحدة  الشركة  اآلتية:  الشركات  العامة 
العامة  للتجارة  يامن  مؤسسة  والتعهدات، 
للهندسة  بريدي  نزيه  مؤسسة  واملقاوالت، 
شركة  للمقاوالت،  خوري  شركة  واملقاوالت، 
فرحات غروب. إال أن الشركات اليت قدمت عروضًا 
فّض  نتائج  وجاءت  فقط.  ثالثًا  بلغت  مقبولة 

العروض يف 5 آب 2015 لتكشف الفضيحة:
 7.99 بقيمة  للمقاوالت  خوري  شركة  عرض  ــ 

مليارات لرية.
ــ عرض مؤسسة يامن للتجارة العامة واملقاوالت 

بقيمة 8.5 مليارات لرية.
ــ عرض شركة فرحات غروب بقيمة 8.8 مليارات 

لرية.
على  أي  األقل،  العرض  على  االلتزام  رسا  وقد 

شركة خوري للمقاوالت.
املقارنة بني نتائج املناقصة املفتوحة واستدراج 
فاألسعار  للعيان.  واضحة  احملصور  العروض 
بعضها  متقاربة  املفتوحة  املناقصة  يف  املقّدمة 

محمد وهبة
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من شركة  مقّدم  ــ عرض 
بقيمة  لإلعمار  اجلنوب 

4.88 مليارات لرية.
إدارة  قّررت  هكذا 
يرسو  أن  املناقصات 
السعر  على  التلزيم 
شركة  على  أي  األقل، 
اليت  لإلعمار  اجلنوب 
األسعد.  رياض  ميلكها 

قّرر  زعيرت،  غازي  العامة  األشغال  وزير  أن  إال 
سلوك مسار خمتلف برغم أن الشركة االستشارية 
التقديري  والكشف  الدراسة  ملف  إعداد  املكّلفة 
لألشغال املطلوب التزامها أبلغته أن الشركة اليت 
فعاًل  متدنية  »أسعارًا  قّدمت  االلتزام  عليها  رسا 
وبأقل من 35% من الكلفة التقديرية للمشروع«، 
علمًا بأن طريقة التلزيم الواردة يف الدعوة إىل 
طريقة  ال  أسعار،  تقديم  طريقة  هي  املناقصة 
بالسعر  األخذ  عدم  تستدعي  قد  اليت  املفاضلة، 
األقل بل العرض األفضل من كل النواحي املالية 

واإلنشائية واإلدارية والفنية والتقنية.
عمد وزير األشغال العاّمة إىل إهمال ملف تلزيم 
مرفأ عدلون ألشهر يف درج مكتبه يف الوزارة، 
قبل أن »ينفض« عنه الغبار يف 16 آذار 2015. 
الرّبي  للنقل  العامة  املديرية  من  طلب  يومها 
عدم  لإلعمار  اجلنوب  شركة  تبلغ  أن  والبحري 
 25 ويف  التلزيم.  على  املختّص  املرجع  موافقة 
 1/561 رقمه  قرارًا  زعيرت  أصدر   2015 حزيران 
لتسمية املتعهدين املدعوين للمشاركة يف ملف 
تلزيم مرفأ عدلون، أي أنه ألغى املناقصة العمومية 
عروض  باستدراج  عنها  واستعاض  املفتوحة 
حمصور، باالستناد إىل أحكام الفقرة الرابعة من 
»اليت  العمومية  احملاسبة  قانون  من   145 املادة 
واألشغال  باللوازم  عروض  استدراج  إجراء  جتيز 

اليت قّدمت بشأنها أسعار غري مقبولة«.

التلزيم كان 4.8 
مليارات لرية، ثم 
»تورّم« إىل 8 

مليارات بعد إلغاء 
املناقصة وتحويلها 

إىل استدراج 
عروض محصور

املناقصة  يف  للمشاركة  الدعوة  كانت  رئيسي. 
منشورة وفق األصول يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 
يومية يف  أربع صحف  عن  فضاًل   ،2014/11/27
اإلدارة  باب  على  تعليقها  وجرى   ،2014/11/18
املختصة أيضًا. وقد وردت إىل إدارة املناقصات 
الستيفائها  نظرًا  مجيعها  ُقبلت  عروض  مخسة 

الشروط املنصوص عليها.
النحو  أما نتائج فّض العروض، فقد جاءت على 

اآلتي:
ــ عرض مقّدم من املهندس حسن دنش وشركة 
العامل العربي لاللتزامات واإلدارة »سوتغ« بقيمة 

7 مليارات لرية.
ــ  رجيلي  أبو  ميالد  مؤسسة  من  مقّدم  عرض  ــ 

تعهدات عامة بقيمة 6.2 مليارات لرية.
ــ عرض من شركة خوري للمقاوالت بقيمة 5.5 

مليارات لرية.
ــ عرض مقّدم من شركة اجلهاد للتجارة والتعهدات 

بقيمة 5.4 مليارات لرية.

اجلنوب  بني  الفرق  إن  إذ  ومتدرجة،  بعض  من 
لإلعمار )4.88 مليارات لرية( وبني شركة خوري 
للمقاوالت )5.5 مليارات لرية( يبلغ 620 مليون 
 5.4( اجلهاد  شركة  بني  والفرق  فقط،  لرية 
مليون   100 يبلغ  خوري  وعرض  لرية(  مليارات 
لرية فقط. هذا يعين أن املنافسة كانت حمتدمة، 
وأن كل متعهد قّرر أن خيفض من نسبة رحبيته 

من أجل الفوز بالصفقة.
األمر األكثر غرابة بني عملييت التلزيم، أن شركة 
خوري للمقاوالت الفائزة بالصفقة احملصورة هي 
اليت  الشركات  بني  من  استدعيت  اليت  الوحيدة 
شاركت يف املناقصة السابقة املفتوحة. وشركة 
خوري للمقاوالت »سقطت« يف املناقصة العمومية 
املفتوحة، إال أنها فازت بالصفقة احملصورة بعدما 
زادت قيمة العرض الذي قّدمته مببلغ 2.49 مليار 
لرية. عرضها األول كان 5.5 مليارات لرية، فيما 
عرضها الثاني الذي فازت على أساسه باستدراج 
مليارات   7.99 بقيمة  جاء  احملصور  العروض 

لرية!
مقبولة«  غري  »أسعارًا  يعّد  مل  خوري  فوز شركة 
فامللف  التلزيم،  إىل  طريقه  سريعًا  سلك  بل 
وصل اليوم إىل ديوان احملاسبة، حيث يتوقع أن 
تتخذ الغرفة املختصة اليت يرأسها رئيس ديوان 
هناك  بأن  علمًا  القرار،  محدان  أمحد  احملاسبة 
أسئلة حول نفوذ ما لوزارة األشغال يف جملس 

شورى الدولة.
قّصة مرفأ عدلون مل تنته بعد

إبطال  مراجعة  اجلنوب لإلعمار  فقد قّدمت شركة 
الصفقة  وقائع  هلا  تبّينت  بعدما  تنفيذ  ووقف 
بإلغاء  األشغال  وزير  قرار  إىل  مشرية  اجلارية، 
مبطنة  »لغايات  صدر  العمومية  املناقصة  نتائج 
املستدعية  بالشركة  الضرر  إحلاق  بهدف  وخبيثة 
وتقديم منفعة خاصة لغريها من مالئكة الصفقات 
املعروفني بأسعار أعلى، وتشريع للهدر«، وأنه 

»مستوجب اإلبطال لتجاوزه حّد السلطة«.
أصول  خالفت  األشغال  وزارة  أن  هو  حصل  ما 
الطويلة  املطالعة  على  للرّد  هلا  املمنوحة  املهلة 
شهر  مّر  فقد  املستدعية،  الشركة  قّدمتها  اليت 
و26 يومًا )من 2015/6/22 إىل 2015/8/17( على 
تقديم املراجعة قبل أن ترّد وزارة األشغال عن 
طريق رئيس هيئة القضايا بالتكليف القاضي عبد 
اهلل أمحد، علمًا بأن املادة 77 من قانون جملس 
شورى الدولة تقول إنه »ميهل اخلصم أسبوعني 
التنفيذ،  وقف  طلب  على  للجواب  األكثر  على 
خالل  به  يبّت  أن  الدولة  شورى  جملس  وعلى 
مهلة أسبوعني على األكثر من تاريخ إيداع جواب 
اخلصم«. وبالفعل، مّر 26 يومًا على انتهاء املهل 
من دون أن يصدر جملس الشورى قراره، ال بل 
إن الغرفة املعنية بهذا امللف، أي الغرفة الثانية 
اليت ترأسها القاضية دعد شديد، قّررت أن تقبل 
ملحقًا إضافيًا على رّد وزارة األشغال وردها قبل 

أيام خارج املهل القانونية.
املطلعون على هذا األمر يشريون إىل أن قبول 
تأخري صدور  امللحق اإلضايف ال هدف له سوى 
ديوان  من  الصفقة  تصديق  أمل  على  القرار، 
احملاسبة ومن وزير األشغال قبل صدور القرار، 
ما يستدعي التذّرع باحلقوق اليت ترتّتب للمتعهد 
 3.1 بفرق  الصفقة  بهذه  االستمرار  أجل  من 
املناقصة  وفق  االلتزام  قيمة  عن  لرية  مليارات 

العمومية.

ألغى وزير األشغال مناقصة عامة واستبدلها باستدراج 
عروض محصور لفوز شركة بالعقد بسعر أعلى من 

السعر السابق )هيثم املوسوي(

زنزاته  حائط  على  سليمان  وارف  املعتقل  كتب 
شعارات احلراك الشعيب، ومنها »اجملد للمندسني«، 
فصيلة  زاره يف  الذي  أخوه  عنه  نقل  ما  حبسب 
البيضاء لالطمئنان على صحته. من داخل  الرملة 
زنزانته طلب سليمان من أخيه أن يوصل رسالة 
اىل الرأي العام عموما وناشطي احلراك باألخص، 
السلطة  مواجهة  يف  االستمرار  منهم  تطلب 
حبقوقه،  باملطالبة  احلق  له  إن  ويقول  الفاسدة، 
الشائك  الشريط  لنزع  سيعود  عنه  االفراج  وبعد 
اليت تعود اىل  الربملان  جمددا، ليصل اىل ساحة 

كل الشعب اللبناني.
فايز  حشاش،  بيار  هم  متظاهرين  و10  وارف 
ياسني، منح حالوي، خضر أبو محدي، خلدون جابر، 
حسام حنولي، حسني ابراهيم، حممد موسى، حممد 
الرتك ورامي حمفوظ، ادعى عليهم مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، كما 
ادعى على 19 اخرين وصفهم بانهم »فارون من 
وختريب  الشغب  باثارة  واتهمهم  العدالة«.  وجه 
العناصر  على  واالعتداء  وخاصة  عامة  ممتلكات 
أن  يفرتض  اليت  التهم  من  وغريها  األمنيني، 

تكشف اليوم.
حتركات  يف  شاركوا  لبنانيني  مدنيني  حماكمة 
احتجاجية امام احملكمة العسكرية، تعّد تطورا خطريا 
جدا يف مسار تعاطي السلطة السياسية مع احلراك 

الشعيب.
حمامو احلراك طالبوا غري مرة، بعد عمليات القمع 
يوم اخلميس، بعدم حماكمة املدنيني أمام احملكمة 
عن  سباعي  نرمني  احملامية  تتحدث  العسكرية. 
متظاهرين  بتحويل  تتعلق  ومقلقة  كبرية  اشكالية 
من  النوع  هذا  يكون  بأال  ُيفرتض  حمكمة  أمام 
القضايا من اختصاصها، بل من اختصاص القضاء 
التمادي  خطورة  سباعي  تلمس  هنا  من  العدلي، 
تعطى  اليت  املوسعة  الصالحيات  تكريس  يف 
للمحكمة العسكرية. ترى سباعي يف هذه احملكمة 
االستثنائية تهديدا حقيقيا حلق الدفاع، اذ تغيب 
العسكرية  احملكمة  أمام  العادلة  احملاكمة  شروط 
ألسباب عدة، وهي ال تعطي تعليال للقرارات اليت 
الضباط،  من  فيها  القضاة  أن  كما  عنها،  تصدر 
أي إن الفصل يف احلكم بني عسكري ومدني هو 
عسكري آخر )إحدى التهم املوجهة للمتظاهرين هي 
اعتداؤهم على العناصر األمنيني(، ما يعين أن مبدأ 

حيادية واستقاللية القضاء مزعزع يف األساس.
مفّوض  اليه  مّلح  ما  نقلت  أن  لـ«األخبار«  سبق 
أنه قد يتخذ  العسكرية عن  احلكومة لدى احملكمة 
ستار  حتت  للقوانني  خمالفة  قرارات  أو  اجراءات 
»الظروف األمنية«، وقد بدأ هذا التلميح يتحّول اىل 
وقائع ثابتة، إن من خالل احالة متظاهرين مدنيني 
استثنائية،  حمكمة  على  والقمع  للتنكيل  تعّرضوا 
او من خالل رفض التصريح عن اعداد املعتقلني 
امكنة  زيارتهم يف  من  احملامني  ومنع  وهوياتهم 
احتجازهم. وقد اجاب الضابط املسؤول يف ثكنة 
احللو بأن قرار منع احملامني من زيارة املوقوفني 
امر  الذي  نفسه،  القاضي صقر صقر  عن  صدر 
بعدم السماح الي حمام بزيارة أي موقوف ما مل 
ذلك  يف  سباعي  ترى  منه.  موافقة  على  حيصل 
خمالفة قانونية صرحية. جمموعات احلراك اعتصمت 
أول من أمس أمام منزل املدعي العام التمييزي 
القاضي مسري محود، رفضا حملاكمة املدنيني أمام 
اجراء  القضاء باختاذ  العسكرية، وملطالبة  احملكمة 
من  املتظاهرون  وصاح  القائم،  املسار  لتصحيح 
»يا  املصيطبة  وطى  محود يف  منزل  شرفة  حتت 
محود قول احلق املشنوق تلفن وال الء«. يف اشارة 
السياسيون للضغط على  الذي يؤديه  الدور  اىل 

القضاء لالقتصاص من متظاهري احلراك.
واسعة  التمييزي  العام  النائب  صالحيات  عمليا، 
جدا، وال شيء مينعه من وضع يده على ملفات مثل 
يغطي  فاختصاصه  املوقوفني،  املتظاهرين  ملف 
وهذه  املوقوفون.  بها  املتهم  اجلرمية  األفعال 
امللف  الصالحيات كانت ستمّكن محود من تسّلم 
العسكرية،  احملكمة  على  املوقوفني  حتويل  قبل 
فصالحيات  احلراك.  حمامو  به  يطالب  ما  وهذا 
محود ال حدود هلا اال يف أمور حمددة جدا، فكما 
كان يدعي يف قضايا اخبارات السياسيني بالقدح 
والذم حبق مواطنني )علما أن قضية كهذه ال تعد 
مهمة ويفرتض رفعها أمام النيابة العامة العادية(، 
ميكنه االدعاء يف قضايا مهمة ترتبط مبدنيني جرى 
مارست  تظاهرة  يف  مشاركتهم  خالل  توقيفهم 

فيها القوى األمنية كافة أشكال العنف.

القضاء العسكري ميعن يف تهديد احلريات
حسني مهدي
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لبنانيات

تلبية لدعوة دولة الرئيس العماد 
ميشال عون، توّجه الّلبنانيون حنو 
قصر اجلمهوري يف بعبدا احتفااًل 
بذكرى 13 تشرين 1990، وختليدًا 
للشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن 

احلرية والسيادة واالستقالل.
احلشود  باستقبال  كانت  البداية 
املناطق  خمتلف  من  املتوافدة 
بيار  الدكتور  من  بكلمة  اللبنانية 
العماد  أّن  إىل  الذي لفت  رّفول 
وقضية  وطن  قضّية  هو  عون 
ميّثل  اّنه  على  مشّددًا  شعب، 
تنقذ  قد  اليت  اخلالص  خشبة 
الفساد  من  واللبنانيني  لبنان 
احملتّلة  العقول  يف  املستشري 

لبعض احلكام.
بعدها توّجه رئيس التيار الوطين 
إىل  باسيل  جربان  الوزير  احلّر 
أكالياًل  وضع  حيث  املنّصة 
الشهداء،  أضرحة  على  للزهر 
النشيد  تالوة  ذلك  بعد  لتتّم 
الوطين اللبناني. ثّم وقف اجلميع 
للشهادة،  احرتامًا  صمت  دقيقة 
ليتشاركوا بعد ذلك الصالة لراحة 

نفسهم.
ثّم قرأ كّل من العميد مطر وابنة 
زعرب  جورج  الشهيد  العقيد 
العسكريني  من  الشهداء  أمساء 
الذين سقطوا يف 13  واملدنيني 
كّل  ذلك  بعد  ليقّدم  تشرين، 
الشهيد  زوجة  زعرب  من كوليت 
فؤاد  املتقاعد  والعميد  زعرب 
ميشال  املتقاعد  والعميد  األشقر 
عّواد شهادة حياة، سردوا فيها 
معهم  جرت  اليت  األحداث  وقائع 

يف تلك الفرتة.
عون  العماد  توّجه  النهاية،  ويف 

بكلمة إىل احلشود، فقال:
»يا شعب لبنان العظيم،

عامًا، وعلى  منذ مخسة وعشرين 
ُصلب  األرض،  من  البقعة  هذه 
هذا  العامل..  عيون  امام  لبنان 
منا  لكل  بالوجع،  املليء  النهار 
ما،  بطريقة  وعاشه  حصة،  فيه 
القلوب  هذه  من  قلب  كل  ويف 
اليت ختفق هنا يوجد جرح، وهذا 

اجلرح هو أول ما مجعنا..
أمطرت  السماء  أن  الغريب، 
وعلى  الوقت  نفس  وصحت يف 
نفس السطح، والعامل الذي كان 
يتفرج علينا، احتد ليحرر الكويت 
هذه  لبنان؛  باحتالل  وليسمح 
جعلت  الدولية  »السكيزوفرينيا« 
الشعب اللبناني يفهم جيدًا أنه ال 
ميكنه االتكال إال على نفسه، وأنه 
إذا مل يكن لديه حضور قوي فلن 
يقدر ان حيفظ حقه، وإذا صدف 
يعين  ال  فهذا  معركة  يف  وُغلب 
أنه خسر احلرب.. وهكذا يف 13 
أمرًا  القوة  علينا  فرضت  تشرين 
حفظت  مقاومتنا  ولكن  واقعًا، 
مرفوعي  رجعنا  وهلذا  حقنا،  لنا 
لبنان  رأس  ورفعنا  الرأس، 

معنا.
كانوا  كثريون  اليوم  ذلك  يف 
اصلبوه«..  »اصلبوه  يصرخون 
باع  الذي  يوضاس  هناك  كان 
اشرتى  الذي  الكهان  ورئيس 
يديه،  غسل  الذي  وبيالطس 
الرسل  هناك  كان  أيضًا  ولكن 
الرسالة  محلوا  الذين  واملرميات 
والوطن  سُيزاح  احلجر  ان  وآمنوا 
وما  أبدًا،  يستكينوا  مل  سيقوم، 
إيقافهم..  من  متكن  شيء  من 
آمنتم  انتم،  هم  الرسل  هؤالء 

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

لبنان مل ُيدفن يف 13 تشرين بل ُزرع يف أرض طيبة وأعطى أروع املواسم«

العماد عون: فليكن صوتكم عالياً ليوقظ كل البشر واليوم ليس كأمس وغداً ليس كاليوم
بوطنكم وحبقكم، وال حلظة هانت 
عزميتكم وال اليأس عرف طريقه 
لقلوبكم؛ أنظر إىل وجوهكم اليوم 
ونفس  العزمية،  نفس  فأرى 
جيل جليل،  ينتقالن من  اإلميان، 
يف  كما  األهل  عيون  يف  أراها 

عيون األوالد واألحفاد..

كثريون قد يسألون ملاذا ال زلنا 
حنيي هذه الذكرى. 25 عامًا مّرت 
وتغيريات كثرية حصلت يف لبنان 
ويف املنطقة، وال زلنا كل سنة 
الكتف  نلتقي،  تشرين   13 يف 
على الكتف، منسح دمعة، وجندد 
ألوالدنا  القصة  وخنرب  العهد، 
وأحفادنا ونعّلمهم أن الوطن كي 
ُيبنى، حيتاج اىل الكثري من التعب 
دمًا  يكّلف  وأحيانًا  والشقاء، 
حيافظوا  ان  وعليهم  وشهادة، 
من  وحده  ألنه  الوطن  هذا  على 
وعنفوانهم،  كرامتهم  هلم  يؤّمن 

ووحده من حيميهم.
وسنظل  نلتقي،  زلنا  ال  نعم، 
سالت  اليت  للدماء  وفاًء  نلتقي 
وال  احرتقت،  اليت  وللقلوب 
قد  هنا  األرض  هذه  ان  تنسوا 
عسكريني  غزيرة،  بدماء  ارتوت 
ومدنيني، وُفقد لنا أهل وأحباب 

ال تزال حسرتهم يف قلوبنا..
سقطوا  الذين  العسكريون 
الشرف سقطوا  يومها يف ساحة 
وحرّيته  لبنان  سيادة  عن  دفاعًا 
واستقالله، وكانوا من كل لبنان، 
والشمال  واجلنوب  البقاع  من 
كل  وبكاهم  وبريوت،  واجلبل 
لبناني  كل  فيهم  ورأى  لبنان، 

إبنًا وأخًا وأبًا..
إذ  لنكّرمهم  سنة  كل  نلتقي 
الشجاعة  ألحد  تكن  مل  يومها 
ليعرتف  اجلرأة  أو  يكرمهم،  كي 
بهم شهداء، ولذلك فإن أول ما 
لبنان،  اىل  عند عودتي  به  قمت 
نصب  اىل  توجهت  أن  كان 
اجلندي اجملهول ووضعت إكلياًل، 
يقف  اليت  األوىل  املرة  وكانت 
الضريح  هذا  أمام  مسؤول  فيها 
ليصلي من أجل من استشهدوا، 
ويف تلك اللحظة عادت الّي كل 

ذكريات ذلك اليوم األليم.
كثريون ظّنوا ان لبنان ُدفن يف 
13 تشرين، وقالوا إننا صرنا جثة 
يومها  حصل  ما  ولكن  سياسية، 
أن لبنان ُزرع ومل ُيدفن، ُزرع يف 
الشهداء  بدم  ارتوت  أرض طيبة 
األمهات  ودموع  األبطال  وعرق 
أن  يومًا  أشّك  ومل  واليتامى، 
هذا الزرع سينبت وسيعطي أهم 
وأروع املواسم. وكنت على يقني 
كلفتنا  اليت  املقاومة  هذه  بأن 
الكثري هي اليت ستثّبت حق لبنان 
وسيادته  حبريته  وحّقه  بالوجود، 

واستقالله..
علينا  وعهد  وعد  هناك  كان 
يفتخر  وطنًا  نبين  أن  لشهدائنا 
به أوالدهم وأحفادهم، وينعمون 
ولكن  والطمأنينة..  باخلري  فيه 
الوطن  اىل  عودتي  قبل  ما  منذ 
عمل  ينتظرنا  أنه  أعرف  كنت 
يتحقق  أن  بعد  حتى  كثري، 
هذا  من حتقيق  لنتمّكن  التحرير، 
العهد. وكنت دائمًا أقول لكم إن 
التحرر أصعب من التحرير. ومنذ 
اليوم األول لعودتي كان واضحًا 
ان الدرب مل ينتِه، وطريق التحرر 

مّلا يزل طويال.

اإلشكالية الكربى كانت ان مجيع 
الذين حكموا لبنان بعد 13 تشرين 
التحرير،  بعد  حكمه  استمروا يف 
اليوم يتحّكمون  وال يزالون حتى 
البالد والعباد، فقد تغرّي  برقاب 
يتغرّيوا،  مل  ولكنهم  الوصي 
اىل  كتف  من  ُتقلب  والبارودة 
كتف.. وال شك أنها املرة األوىل 
فيها  يرحل  اليت  التاريخ  يف 
احملتل ويبقى يف احلكم من كان 

يزحف أمامه أيام االحتالل.
هذه الطبقة السياسية اليت حكمت 
البلد 25 سنة وحتّكمت بكل شيء 
االنهيار  املسؤولة عن  فيه، هي 
احلاصل اليوم يف وطننا اجلريح؛ 
جّوعوا أهله وهّجروهم، وال زالوا 
العامل  أصقاع  كل  يف  يهّجرومن 
بال  »فاضيه  األرض  يأخذوا  كي 

خلو«.
كاهليكل  لبنان  صار  بفضلهم 
العظمي، ينتظر أعجوبة حتييه من 
جديد، خضاره صار يباسًا ونوره 
ثقياًل،  صار  هواه  عتمة،  أضحى 
اهلجرة..  شبابه  أحالم  وأغلى 
إال  تكون  لن  املنتظرة  األعجوبة 
على أيديكم أنتم، أنتم أبناء البلد 
اللبناني  الشعب  أنتم  وأهلها، 

الصابر والصامد..
بيتكم  من  بالقرب  اليوم  حنن 
الذي ال زال ينتظر منذ زمن أحدًا 
حيرره من الفراغ، وميأله بالقرار، 
صوتكم  حيرره،  وحده  وصوتكم 
صوتكم  فليكن  يرّجعه،  وحده 
عاليًا ليوقظ كل البشر، وليتذكر 
كل واحد منكم أن صوته هو من 
سيحرر البيت الذي تعّمد بامسكم: 

بيت الشعب.
رمبا هلذا السبب يفعلون املستحيل 
الصوت،  هذا  وصول  ليمنعوا 
من صوت  الشعب  ولكن صوت 

اهلل وال أحد ميكنه إيقافه.
والغد  كاألمس،  ليس  اليوم 
هناك  اليوم،  مثل  يكون  لن 
بدأت  النضال  من  جديدة  مرحلة 
ثم  التغيري  نتيجتها  وستكون 
على  سيأتي  التغيري  اإلصالح، 
أيديكم أنتم، من خالل االنتخابات 
وإسقاط عناصر الفساد، وبعدها 
يأتي دورنا حننا بفرض االصالح. 
لوقت  وقت  من  مينع  شيء  وال 
أن نتنّزه حننا وإياكن يف شوارع 

بريوت.
التغيري سيكون من خالل انتخابات 
الشعب  إرادة  فعاًل  حقيقية متّثل 
اللبناني، ومن هنا نضالنا اليوم 
انتخابات  قانون  على  لنحصل 
يقوم على النسبية، حيقق العدالة 
لكل اللبنانيني ويسمح للجميع أن 
ويعكس  صحيح،  بشكل  يتمثلوا 
بأحجامها  السياسية  لبنان  صورة 

الطبيعية.
نعمل  أن  أيضًا  الطبيعي  ومن 
ال  للجمهورية  رئيس  النتخاب 
كما  كان«،  ما  »كيف  يكون 
يريده البعض أن يكون، »بيسمع 

وميشي،  رأسه  وحيين  الكلمة« 
ومثالكم،  صورتكم  على  نريده 
احلق،  ويناصر  الظلم  يرفض 
خيّبئ  الذي  كاحليادي  ليس 
رأسه، وال جيرؤ ال على الشهادة 
للحق وال على مواجهة الظلم، أو 
وفاقيًا، باملعنى الذي يقصدونه، 
أي أن يقّسم لبنان مناطق نفوذ 
ويشاركهم  اجلميع،  لريضي 
وإذا  األحوال  بأحسن  أو  املغامن، 
كان »آداميًا« يتفّرج عليهم وهم 
واللبنانيني،  لبنان  دم  ميتّصون 
متل احلالة اليت حنن فيها اليوم.

السياسة  تعتمد  جمموعة  هناك 
املشاريع  تعرقل  الكيدية، 
واملياه  كالكهرباء  التنموية، 
عليكم  العتمة  يوّزعون  والنفط، 
النور، وبيبتّزون  أن يوّزعوا  بدل 
كهرباء،  مبولدات  أموالكم 
النافذين  مع  أرباحها  يتقامسون 
الرتاخيص  يعطونهم  الذين 
الذي  الوقت  يف  وحيمونهم، 
الكهرباء  مشاريع  فيه  تتعرقل 
وبدون  سبب  بدون  وتتوقف 
تزال  ال  العصابة  ألن  رادع، 

األقوى، وهي اليت سنحاربها.
ولبنان الذي حيتوي أكرب كمية مياه 
يسمونه  إنهم  حتى  املنطقة،  يف 
يعرقلون  األوسط،  الشرق  خزان 
كل  باختالق  السدود  إجناز  فيه 
ثالث  يدّفعونكم  كي  األعذار، 
مياه  ملؤسسة  واحدة  فواتري، 
املياه،  لصهريج  وأخرى  الدولة، 
ومياهنا  الشرب..  ملياه  وثالثة 

»راحية عالبحر«.
املهمة  األمور  من  الكثري  هناك 
بعد اليت ميكننا أن نتحدث عنها، 
مثل هدر أموال الدولة والسرقات 
النفايات  أو  والديون،  والفساد 
مستعصية  مشكلة  صارت  اليت 
احلل بسبب سوء التخطيط اخلاضع 
ألصحابها  األرباح  تدّر  ملشاريع 
بدل أن يكون اهلّم األول تعميم 
صّحة  على  واحملافظة  النظافة 

الناس وسالمة البيئة.
عن  احلديث  أيضًا  وميكننا 
اليت  الدولة  مؤسسات  إدارة 
خاصة  مؤسسات  صارت 
كأنها  عنها  املسؤولون  يستثمر 
مصاحلهم  تؤّمن  اليت  شركاتهم 
ألصحاب  فيها  ويتنّكرون  فقط، 
السماسرة  ويقّربون  الكفاءات، 
الرشاوى.  جبمع  ويشّغلونهم 
وعلى كل صاحب حاجة أن يدفع 
أو  أو خدمة  ليحصل على وظيفة 
ما  اهلل  شاء  ان  وقريبًا  صفقة. 
اتهمونا  وإذا  إال وسيظهر.  خفّي 
مؤسسات،  نعّطل  أننا  اليوم 
فلهم نقول: صحيح، حنن نعطل، 
قرارتكم  فقط  نعّطل  ولكننا 
املؤسسات  واحنراف  السيئة 
إال  برعايتكم  تنتج  تعد  مل  اليت 
الفساد واستغالل النفوذ وجتاوز 
والقانونية  الدستورية  النصوص 
وختطي امليثاق الوطين، أي تلك 

الدولة،  ركائز  كل  تهّدم  اليت 
بهذا  نساهم  لن  أننا  وأكيد 
سنقاومه،  العكس  على  الشيء، 
سلبًا بالتعطيل، وإجيابًا مبحاوالت 
وانتم  مستمرة.  بصورة  التغيري 
ألنها  املساهمني  أكرب  ستكونون 
إال  تنتصر  ولن  نضال  مرحلة 

بسواعدكم.
أصابها  وطنية  مؤسسة  وأكثر 
مؤسسة  هي  والضرر  التعطيل 
اجليش، بسبب التالعب بقوانينها 
وبدون  قانوني  مسّوغ  بدون 
حاجة، مما أثر سلبًا على معنويات 
الضباط، ألن اخللل مل يلحق فقط 
اجليش،  لقيادة  املاروني  املركز 
ألن  الطوائف،  كل  حلق  ولكنه 
خسرت  متتالية  دورات  ثالث 
حقها،  من  هي  مبراكز  حظوظها 
بعدما انتقلت عدوى التمديد من 
لتطال  النواب  وجملس  احلكومة 
والعسكرّية  األمنّية  املؤسسات 
مبراكزها العليا. وهكذا صار على 
رأس اجليش وقوى األمن قيادات 
نفسه  واألمر  شرعيتها،  فقدت 

حصل مع اجمللس العسكري.
على  الوزير  استوىل  وبعدما 
ميارس  وصار  احلكومة  صالحية 
مكانها،  القرارات  أخد  منفردًا 
يصيب  ان  من  خناف  صرنا 
التمديد كّل احلكومة، ويصري لكل 
على  فيمّدد  اخلاص،  منطه  وزير 
مزاجه، ويعمل ما حيلو له.. وهذه 
مزحة، هذا موضوع خطري  ليست 

جدًا ألّنه يفّككك الدولة.
»عياري«،  عنا  شي  كل  صار 
حّتى حكومتنا »عياري«، إذ كان 
جيب أن ترحل منذ زمن لو انتخبنا 
ال  ولكّنها،  للجمهورية.  رئيسًا 
هلا.  وممّدد  لليوم  موجودة  تزال 
واألمر نفسه ينسحب على جملس 
وقٍت  منذ  له  املمّدد  الّنواب 
طويل. وهذا الكالم ليس جبديد، 
قلته من مثانية أشهر، وطلبت من 
احلكومة أن تصحح هذه التجاوزات 
املرتكبة وإال فإنها تتحّمل وحدها 
عين  غاب  ما  ولكن  املسؤولية.. 
يف حينه أن القاصر ال ميكن أن 

يتحّمل مسؤولية.
هذا  أن  اجلميع،  أطمئن  أن  اّود 
مرور  مير  لن  بالقوانني  التالعب 
الكرام وسيدفعون مثنه، والتالعب 
مبوقع  سيضعهم  باالستحقاقات 
االتهام، ويفضح عمالتهم للخارج 
حساب  على  لقراراته  وارتهانهم 
وسيادته،  الوطن  استقالل 
يقاتلون  الذين  أولئك  خصوصا 
بسيف غريهم، ونطمئنهم أن هذا 

السيف قُرب أن ينكسر.
اليت  العربي  الربيع  أحداث  مع 
بالنابل«  »احلابل  معها  أختلط 
كلها،  الغرب  دول  بتشجيع 
تكلمنا كثريًا ومل يفهموا علينا ان 
وإذا  تتوقف  مل  إذا  احلرب  هذه 
يف  معركته  اإلرهاب  خيسر  مل 
سوريا، فإنها ستصل إليهم، ولن 
يكسبوا إال تدمري العامل العربي، 
وبعده اجتياح بالدهم باإلرهابيني 
بعد  أنهم  واحلمدهلل  وبالالجئني. 
ان  جزئيًا  فهموا  سنوات  مخس 
االرهاب هو نفسه، ولكن بأمساء 
خمتلفة، وأيضًا احلمدهلل »إجا مني 

يعرفك يا خروب تيعصرك«.
ومتل ما قال قداسة البابا »إنها 
ليست حرب أديان بل حرب بني 
بعض  ولألسف  والشر«  اخلري 
قّلة،  كانو  وإن  اللبنانيني، 
كما  الشر  يدعمون  يزالون  ال 
سنوات  بضع  منذ  ودعموا  سبق 
لبنان،  على  حربها  يف  إسرائيل 

باملوقف وباملعلومات.
املهمة  املفاصل  أن  املعلوم  من 

يف حياة الوطن تغربل القيادات 
اخليارات  حبسب  واملسؤولني 

اليت يأخذونها.
»ان  خيارنا  13 تشرين كان  يف 
العامل يستطيع أن يسحقنا ولكنه 
مل  وحنن  توقيعنا«،  يأخذ  لن 
ننسحق ومل نعط توقيعنا، وهذا 
لبنان  حق  حفظ  الذي  هو  اخليار 
يف الوقت الذي كان خيار غرينا 
أضاعوا  قد  وكانوا  االستسالم، 

البلد لوال صمودكم وصالبتكم.
أن  خيارنا  كان  متوز  حرب  يف 
وال  اخلارج  مع  حرب  »سنوات 
الداخل«،  يف  حرب  ساعات 
يف  لبنان،  محى  هذا  وخيارنا 
الوقت الذي كان خيار غرينا )ما 
الداخل، وكانت  غرين( فتنة يف 
وعيكم  لوال  البلد  لتضّيع  أيضًا 

ووعي املقاومة.
نّبهنا  العربي  الربيع  حروب  يف 
خالقة،  فوضى  من  ما  أنه  كثريًا 
يبشروننا  اليت  الفوضى  وأن 
أن  واخرتنا  املنطقة،  ستدّمر  بها 
إلينا  القادم  اإلرهاب  نكون ضد 
)هم  غرينا  خيار  أما  بالسيف، 
صور  جتميل  فكان  أنفسهم( 
اآلتي،  الوحش  ودعم  الذبح 
وكانوا يشّرعون أبواب البلد أمام 

الفوضى املوعودة..
يف  خياراتنا  أن  أثبتت  األيام 
كل مرة تنقذ الوطن، ورمبا هلذا 
احلرب  هذه  علينا  تشّن  السبب 
اجلهات،  كل  ومن  الشرسة، 
»احلرب  عنها  وقلنا  سبق  وكما 
ولكن  عالعونية«...  الكونية 
قوة  بعد  يعرفون  ال  أنهم  يبدو 
»العونية«  إميان  وال  »العونية« 
عزمية  وال  »العونية«  صالبة  وال 

»العونية«...
الثاني  تشرين  من  اخلامس  يف 
رسالة  كتبت   ،1990 العام  من 
فيها  له  قلت  نعيم«  »أبو  ألخي 
» معركتنا مشّرفة، حنن مل نسّلم 
الوطن وحنن آخر من سيندم إذا 
عليه،  هي  ما  على  األمور  بقيت 
أرادوا  الذين  إن  بالتأكيد  ولكن 
هم  تشرين  من  عشر  الثالث 
سيكونون النادمني، أكانوا دواًل 

أم أفرادًا.«
فرنسا  اىل  لبنان  تركت  ويوم 
لكم  قلت  رسالة  لكم  كتبت 

فيها:
اىل  لبنان  أغادر  وأنا  »اليوم 
صميت  بعد  لكم  أقول  فرنسا، 
الذي بدأمتوه  العمل  الطويل: إن 
فإىل  بتحقيقه،  إال  ينتهي  لن 

اللقاء.«
نعم، العمل الذي بدأناه معًا حققنا 
منه حلم العودة والتحرير، والعهد 
اللي قطعناه بيننا وبني الشهداء 
إال  نستكني  لن  الوطن،  ببناء 
بإيفائه. هذا الوطن الذي أعطوه 
أيدينا،  بني  أمانة  هو  حياتهم، 
عيوننا،  برموش  عليه  سنحافظ 
حتى  الوسخ  كل  من  سننظفه 
أم  كدمعة  صافيًا  نظيفًا  يرجع 

الشهيد..
بعد،  يندموا  مل  للذين  وأقول 
على  باجللوس  و«مبسوطني« 
الندم  ساعة  إن  احلكم،  كراسي 

قد أتت، والت ساعة مندٍم.
وال يراهنّن أحد ال على الوقت وال 
على التعب وال على امللل.. حنن 
ال  شعب  حنن  يتعب،  ال  شعب 
ييأس، حننا أبناء الرجاء، وأبواب 
كسر  على  تقوى  لن  اجلحيم 

إرادتنا.
اىل اللقاء أيها األحباء يف ساحات 
النضال من أجل لبنان أفضل... 
عشتم، عاش التيار الوطين احلر 

وعاش لبنان«.
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مقاالت وتحقيقات

ال يزال عشرات املتظاهرين معتقلني لدى قوى 
األمن الداخلي، بعضهم اعُتقل من دون إشارة من 
من  توقيفهم  إشارة  واآلخرون صدرت  القضاء، 
قبل مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية صقر 
صقر، يف انتهاك فاضح حلرية التظاهر املصونة 
يف الدستور. ما جيري »خطري جّدًا«، يقول احملامي 
يتمادى يف  من  هناك  أّن  ويثبت  صاغية،  نزار 
ثقافة  القضاء، وجيعل  على صالحيات  االستيالء 
التدخل السياسي بالقضاء »ال حدود هلا يف أكثر 

وقت حنتاج فيه إىل استقاللية القضاء«<
 39 كانت  أالثنني  التظاهرات  قمع  جولة  حمصلة 
األخرية  التقديرات  حبسب  السجون،  يف  معتقاًل 
هؤالء  املتظاهرين.  عن  للدفاع  احملامني  للجنة 
من  عدد  على  األوىل  للمرة  توزعوا  املعتقلون 
املخافر داخل بريوت وخارجها )27 من املوقوفني 
كانوا يف نظارة قصر عدل يف اجلديدة - املنت(، 
ومل ُيفَرج إال عن ثالثة منهم يف وقت متأخر من 
و4  معتقالت  أربع  عن  وُأفرج  أمس،  أول  مساء 

قاصرين.
مؤشرات  ظهرت  احلراك،  ضد  القضاء  استخدام 
لدى  احلكومة  مفوض  قاله  ما  أبرزها  له،  جديدة 
احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، عند لقائه 
حمامي احلراك، إذ مّلح إىل إمكانية خمالفة القانون 
حتت ستار »الظروف األمنية«. التظاهر حبسب ما 
»له شروط«، فمن  أحد احملامني عن صقر  نقل 
حق القوى األمنية »اختاذ اإلجراءات الالزمة وحتويل 
مسار التظاهر ألنه يعود هلا أمن البلد«، رافضًا 
بنحو حاسم إعطاء أي تفاصيل تتعلق بأمساء أو 
أعداد أو أماكن توقيف املعتقلني إال بعد استكمال 
احملامني  أحد  سؤال  ولدى  الالزمة.  التحقيقات 
لصقر عّما إذا كانت هذه التحقيقات ستدوم فرتة 
أطول من املنصوص عليها يف القانون، كان جوابه 
أّن »هناك ظروفًا أمنية حتكم البالد«. وقد امتنع 
الرد على خرق املخافر للمادة 47 من  صقر عن 
للموقوف  تسمح  اليت  اجلزائية  احملاكمات  أصول 
مرة  ملمحًا  أحد ذويه ومع حماميه،  مع  باالتصال 
أخرى إىل »الوضع األمين«. علمًا بأن صقر أعطى 
يف وقت الحق من النهار تعليماته للقوى األمنية 
بالسماح للموقوفني باالتصال بذويهم وطمأنتهم 

إىل حاهلم.

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

القضاء العسكري يغطي انتهاك حرية التظاهر
فراس الشويف

واصف  احملامي 
اعترب  احلركة 
رفض صقر إعطاء 
حول  تفاصيل  أي 
إجراًء  املوقوفني 
قانوني،  غري 
أن  إىل  مشريًا 
التوقيفات أصبحت 
بطريقة  جتري 
»بوليسية«. يقول 

احلركة إن هدف زيارة صقر ليست كي »نرجوه« 
ترك  منه  »لنطلب  بل  املعتقلني،  سراح  إطالق 
وهو  األساس،  من  خطأ  توقيفهم  ألن  الناس، 
توقيف تعسفي ميّس حق الناس يف التعبري عن 

رأيهم«.
العسكري  القضاء  من  املتمادية  احملاوالت  إزاء 
خالل  احلراك  حمامو  شدد  املتظاهرين،  ملعاقبة 
لقائهم بصقر على رفضهم حماكمة املدنيني أمام 
وطالبوا  االختصاص،  لعدم  العسكرية،  احملكمة 
بإطالق سراحهم فورًا، وهذا ما طالبت به جمموعات 
أمام  نفذته صباحًا  الذي  االعتصام  احلراك خالل 
الداخلية  وزارة  أمام  ومساًء  العسكرية  احملكمة 
ولياًل أمام نظارة قصر العدل يف اجلديدة، حيث 

جتّمع عدد من ذوي املعتقلني.
املدير التنفيذي جلمعية املفكرة القانونية احملامي 
تكتيكني  عن  لـ«األخبار«  يتحّدث  صاغية،  نزار 
مواجهة  يف  السياسية  السلطة  تتبعهما  جديدين 
احلراك. التكتيك األول يتعلق بتوقيف املتظاهرين 
يف خمافر خارج بريوت، ويف ذلك خمالفة قانونية 
أماكن شاغرة داخل خمافر  حتت حجة عدم وجود 
تنبع  خطوة  هذه  حتليل صاغية،  بريوت. حبسب 
عن ختوف السلطة من انتقال التحركات إىل أمام 
عدد  يف  أّن  فهو  الثاني،  التكتيك  أما  املخافر. 

أحد عناصر املخفر 
هدد املعتقالت 

بدفع إحدى 
السجينات إىل 

اغتصابهن

كبري من املخافر، باستثناء خمفر اجلديدة، متارس 
»كذبًا هائاًل« عرب نكرانها وجود أي موقوف لديها، 
ذلك  عامًا ومجاعيًا،  املسألة طابعًا  أخذت  وطاملا 

يدل على أن وراء ذلك الكذب قرارًا سياسيًا.
جدًا«، ويثبت  »خطري  ما جيري  إن  يقول صاغية 
أن هناك من يتمادى يف االستيالء على صالحيات 
السياسي  التدخل  ثقافة  جيعل  ما  القضاء، 
بالقضاء »ال حدود هلا يف أكثر وقت حنتاج فيه 
إىل استقاللية القضاء«، رافضًا تصوير املعتقلني 
على أنهم مشاغبون، مؤكدًا أن »األغلبية الساحقة 

من املتظاهرين جرى اعتقاهلا عشوائيًا«.
اليت  الشعارات  أهم  أحد  أن  إىل  صاغية  يشري 
حماكمة  »رفض  هو  رفعها  باحلراك  يفرتض 
فالسلطات  العسكرية«،  احملكمة  أمام  املدنيني 
ألنهم  العسكرية  احملكمة  على  املوقوفني  حتيل 
دخول  حياولون  الذين  املتظاهرين  أن  يعتربون 
ساحة النجمة يعتدون على القوى األمنية، وحبسب 
القانون اللبناني »هذه صالحية احملكمة العسكرية، 
وحنن نطالب بتعديل هذا املسار املتبع، ومع كل 
نطالب  ما  مشروعية  تزيد  حتصل  توقيف  عملية 
األجهزة  ممارسات  أن  إىل  صاغية  ويلفت  به«. 
القضائية بدأت تشكل نوعًا من العقوبة املقنعة، 
حيث »تسمح النيابة العامة لنفسها بأخذ قرارات 

بعقوبات دون العودة إىل القضاء«.
أمس، روت املعتقالت األربع اللواتي احُتجزن يف 
اليت مورست حبقهن من  االنتهاكات  الربج  خمفر 
حلظة اقتيادهن إىل التحقيق حتى إطالق سراحهن. 
»كل ما قمنا به هو حماولة ختطي السور احلديدي 
تقول  حقنا«،  من  وهذا  العامة،  الساحة  ودخول 
فاطمة حطيط اليت ضربها عناصر مكافحة الشغب 
لة اليدين إىل ثكنة احللو،  بهمجية، ثم اقتيدت مكبَّ
إىل  التحدث  من  »منعنا  الربج.  فصيلة  إىل  ثم 
خمفر  داخل  عوملنا  أهلنا،  من  أيٍّ  إىل  أو  حماٍم 
الربج بطريقة أسوأ مما تعامل احليوانات، وضعونا 
إحدى  »مرتين مبرت« فيها 11 شخصًا،  يف غرفة 
بالفتيات،  جنسيًا  تتحّرش  داخلها  املوقوفات 
وهناك عدد من السجينات من التابعية اإلثيوبية 
حد  إىل  وصل  الذي  التحرش  هذا  يعانني 
االغتصاب كما أخربننا، وقد هددنا أحد العناصر 
بدفع هذه السجينة املضطربة عقليًا إىل التحرش 
بنا إن مل نسكت«. حطيط حتدثت لـ«األخبار« عن 
أدنى  عنها  تغيب  بالصرارير  املليئة  الزنزانة  أن 

مقومات حقوق اإلنسان.
سينتيا سليمان رفيقة فاطمة، قالت إنها طلبت 
بسبب  الوقت،  من  لفرتة  الزنزانة  من  إخراجها 
ضيق يف التنفس، لكونها تعاني من الربو، وبعد 
على  مقّيدة  وُوضعت  لطلبها،  استجيب  مماطلة 
دخل  الوقت،  هذا  يف  الغرف.  إحدى  يف  سرير 
»إنتو  األمن، يقول هلا:  أحد عناصر قوى  عليها 
هون«،  مكبوبني  بتكونو  ما  بنات شارع  لو مش 
طلبت منه اخلروج من الغرفة، فبدأ بشتمها وباقي 

املعتقالت داخل الزنزانة.
تبني  بعدما  صباحًا  األربع  املعتقالت  عن  ُأفرج 
باعتقاهلن، وجتدر  القضاء  عدم وجود إشارة من 
ما  املتظاهرين  من  آخر  عدد  وجود  إىل  اإلشارة 
وجود  دون  من  أخرى  موقوفني يف خمافر  زالوا 
أي إشارة من القضاء، ما يؤكد الطابع التعسفي 

لالعتقاالت.

يقول صاغية إن ما يجري »خطري جدًا« ويثبت أن هناك من 
يتمادى يف االستيالء على صالحيات القضاء )مروان طحطح(

الثوري  احلرس  يف  القدس  فيلق  قائد  وصل 
ثم  االثنني  بيجي  إىل  سليماني  قاسم  اإليراني 
انتقل إىل سوريا. اسرتاح يف الغرفة اليت ُأعّدت 
غرفة  يشّكل  معسكر  داخل  الستقباله،  مسبقًا 
عمليات أمنية واستخبارية بقيادة عراقية، تضم 
خرباء من احلرس الثوري وحزب اهلل. أما املعلومات 
خالل  ستستعر  املعركة  أن  فتكشف  امليدانية، 

الساعات القليلة املقبلة الستعادة بيجي كاملة
كان الوقت وقت صالة. توقف املقاتلون  بيجي | 
أحد  طلب  والعشاء.  املغرب  صالتي  ألداء 
املرافقني تأجيل الصالة إىل حني الوصول إىل 
القاعدة العسكرية اليت نتجه إليها، فالطريق لن 
تستهلك أكثر من ثلث ساعة، لكن قائد اجملموعة 
مل ُيِرد تأخري الصالة أكثر. ُرِكنت السيارة عند 
نقطة للجيش العراقي على أعتاب مصفاة بيجي، 
حيث السيطرة على اجلزء األكرب من األرض لتنظيم 
»الدولة اإلسالمية«. دقائق قليلة مضت، توّضأ 

فيها اجلميع ليشرعوا يف الصالة.
أفطر قائد اجملموعة الصائم على شربة ماء ثم 
الواصلة  الدرب  إىل  العودة  طريق  يف  انطلقنا 
بني املصفاة وأحد املعسكرات اليت يتمركز فيها 
سري  على  ُيشرفون  وإيرانيون  لبنانيون  خرباء 
العراق.  من  املشتعلة  البقعة  تلك  يف  املعارك 
لياًل.  خطرًا  التنّقل  ُيصبح  الطرق،  هذه  على 
يتداول العساكر هناك أخبارًا عن كمائن وتسلل 
لـ«الدواعش« نتج منها اشتباكات جرت عن ُبعد 
عشرات األمتار فقط، فاملنطقة شبه مطّوقة من 
يف  تشّددًا  التنظيمات  أكثر  من  ثالث  جهات 
العامل. يف تلك الليلة، كان الظالم دامسًا، فيما 
حمّركات  أصوات  سوى  خترتقه  ال  هدوء  خيّيم 
إضافة  تقّلنا،  اليت  الدفع،  الرباعية  السيارات 
إىل بعض أصوات االنفجارات العميقة اليت خترق 

صمت املكان. مل يدم السكون طوياًل.
بدأ  حتى  انطالقنا  على  دقائق  متر  تكد  مل 
الليل.  عتمة  مضيئًا  باجتاهنا  ينهمر  الرصاص 
رّشاش  برصاص مدفع  نتعرض الستهداف  كّنا 
من عيار 23 ملم، حبسب قول أحد الراكبني يف 
السيارة. أوقف السائق السيارة وأطفأ االضواء. 
كان الساتر الرتابي على يسارنا، لكن الرصاص 
اجلميع إىل  »احلاج«  باجتاهنا. دعا  ُيطلق  استمر 
مغادرة السيارة، فانسحبنا منها. افرتش البعض 
بًا  األرض، فيما بقي أحد الشبان املرافقني متأهِّ
خلف السيارة بسالحه الرّشاش. كنا مخسة رّكاب 
يف السيارة، ضابطان عراقيان وآخران من حزب 
اهلل وأنا. ظللنا على مقربة من السيارة ننتظر. 
قادمة  أضواء سيارة  األثناء، شوهدت  تلك  يف 
من بعيد. تعّرضت هي األخرى إلطالق نار، لكّنها 
دقائق  مضت  مصّفحة.  لكونها  طريقها  أكملت 
بدت طويلة انتظرنا فيها بناًء على أمر »احلاج«، 
بالرتّيث إىل حني يتوقف إطالق الرصاص. كنا 
أحد  قال  قريبة،  تكبريات  أصوات  حينها  نسمع 
الدواعش«،  تكبريات  »أصوات  إّنها  مرافقينا 
ونداءات  »تكبريات  بينها  بأن  آخر  رّد  فيما 
تبادل  ذلك  تال  الشعيب.  احلشد  أي  مجاعتنا«، 
إلطالق النار من كال الطرفني. اشتّد إطالق النار 
إطالق  قلياًل  بعدها  هدأ  انفجار  صوت  وختّلله 
الرصاص. يف محأة تلك املعمعة، رفع »احلاج« 
نظره إىل السماء قائاًل: »كم هي مجيلة اليوم... 
بالنجوم«.  »مليئة  آخر  فرّد  اهلل«،  سبحان  يا 
هنا ضحك ثالث هاّزًا رأسه، معّلاًل ضحكه بـ«يا 
عيين... حسيت صرنا بأجواء شهادة... احلمد هلل 
اللي كّنا صّلينا«. هنا أشار »احلاج« بالعودة إىل 
الطريق نفسها.  لتنطلق كالسهم على  السيارة 
أطلقت بضع رصاصات باجتاهنا، لكنها مل ُتصب 

لنتجاوز اخلطر.
تلك هي حال الشباب املرابط على جبهة القتال 
بالنسبة  اعتياديًا  ُيصبح  يكاد  روتنٌي  هذه. 
ضمن  الواقعة  بيجي،  أن  سيما  وال  إليهم، 
العاصمة  عن  تبعد  واليت  الدين  صالح  حمافظة 
العراقية بغداد حنو 210 كيلومرتات يف الطريق 
املؤدي إىل املوصل، معقل »أرض خالفة الدولة 
املتشدد  التنظيم  مقاتلو  احتّلها  اإلسالمية«، 
أول مرة العام املاضي، قبل أن يتمكن »احلشد 
ثم سقطت  منها،   ٪٨0 اسرتجاع  من  الشعيب« 

جمددًا بيد »الدولة اإلسالمية« قبل أن ُيستعاد 
حنو 20٪ منها. هذه البقعة الصغرية حتّولت إىل 
ُتقرع  اليت  بيجي  استعادة  انطالق ملعركة  نقطة 
طبوهلا اليوم. وعلى هذه البقعة، حتّولت بضعة 
غرفة  إىل  الستعماهلا،  أهلها  اسُتئِذن  منازل، 
عمليات استخباراتية. جمموعة ضباط من احلرس 
القتال،  باٌع طويل يف  الثوري وحزب اهلل، هلم 
بالعمل  و«احلشد«  العراقي  اجليش  يساعدون 
على ُحسن سري العمليات. يتوىل هؤالء التنسيق 
وينسقون  الشعيب،  احلشد  فصائل  خمتلف  بني 
إىل جانب ضباط من اجليش العراقي وفصائل 
املقاومة العراقية، يف سبيل وضع خطة املعركة 
وإدارتها. كذلك يبذلون جهدًا جهيدًا يف العمل 
العدو  معسكر  عن  املعلومات  جلمع  االستخباري 
واستعداداته. يدخل على هذا اخلط »امُلسرّيات«، 
مساء  جتوب  اليت  ومراقبة،  استطالع  طائرات 
جانب  إىل  وصغرية.  كبرية  كل  راصدة  بيجي، 
مناطق  من  اهلاربني  من  املستقاة  املعلومات 
من  عليها  حُيصل  ومعطيات  »داعش«،  سيطرة 
إفادات األسرى الذين اعتقلتهم أكثر من جهة، 
فضاًل عن رصد االتصاالت وتعّقبها. وكل هذه 
بعد  املعلومات«،  »ضباط  يسلمها  املعطيات 
أهداف  هيئة  على  اخلرائط  على  »تسّيل«  أن 

وإحداثيات، إىل كتائب احلشد الشعيب.
من القاعدة العسكرية يف مشال بيجي، إىل تل 
مصفاة  إىل  وصواًل  الغربية،  اجلهة  من  بوجراد 
بيجي )املصفاة األكرب يف العراق( تنتشر املراصد 
نهارية  كامريات  العدو«.  »خطوط  تراقب  اليت 
وحرارية وليلية متطّورة تراقب حتركات املعسكر 
وحتصيناتها  واستعداداتهم  حشودهم  املقابل. 
وحتى معامل تدل على خنادق حفروها أو شرعوا 
يف حفرها. يف الطرقات الواصلة بني املراصد 
املوّزعة، حكايات متعددة. »صهريج مفخخ انفجر 
هنا«، ال تزال بقاياه معلمًا يف الطريق؛ »شاب 
مرت«،   400 ُبعد  عن  داعش  قنصه  احلشد  من 
يأتون  الذين  للدواعش  تسلاًل  اكتشف  وثالث 

حتت جنح الظالم.
أما أصوات إطالق النار واالنفجارات فتكاد تصبح 
هنا.  اجلبهة  هذه  ُحّراس  ألفها  موسيقية  خلفية 
يف تلك األثناء، ُيسمع أصوات إطالق نار، يقول 
مرافقنا إنها آتية من مشال شرق مصفاة بيجي، 
علمًا أن مشال وشرق ووسط وغرب مدينة بيجي 
اإلسالمية«،  »الدولة  تنظيم  من  عليها  مسيطٌر 
ما  ويف  معنا«.  املدينة  مشال  من  »جزء  فيما 
على  الشعيب  احلشد  ُيسيطر  باملصفاة،  يتعلق 
اجلهة الغربية منها. أما خط التماس الفاصل بني 
املعسكرين فرياوح بني ٨00 مرت و1٥00 مرت يف 
احلد األقصى. ويف هذا السياق، تكشف مصادر 
ميدانية لـ«األخبار« أن ساعات قليلة تفصل عن 
مقاتلي  أن  مؤكدة  بيجي،  استعادة  معركة  بدء 
احلشد سيتمكنون من اسرتجاع املدينة خالل فرتة 
قصرية بعد بدء املعركة. وتشري املعلومات إىل 
أّن قيادة التنظيم املتشدد مل تستقدم حشودًا 
ألسباب  عادتها  غري  على  املقاتلني  من  كبرية 
غري حمددة، علمًا بأنه ليس لديهم القدرة على 
يّتكلون  بل  »احلشد«،  هجوم  وجه  الصمود يف 
الفّر.  بعد  الكّر  أي  االرتدادية،  اهلجمات  على 
وهذا ما يطرح حتديًا فشل فيه احلشد غري مّرة، 
جلهة »تثبيت املكان احملّرر«. وتعترب املصادر أن 
»انطالق املعركة مسألة ساعات«، وال سيما أن 
القدس،  فيلق  قائد  سليماني،  قاسم«  »احلاج 
وصل قبل يومني للتعاون مع القيادة العراقية 
املصادر  وكشفت  املعركة.  على  االشراف  يف 
أّنه عقد اجتماعات مع كبار الضّباط لالطالع على 
إىل  مّتجهة  كلها  األنظار  اجلارية.  االستعدادات 
بيجي، العقدة اليت تتوسط الطريق املؤدي إىل 
أرض »اخلالفة اإلسالمية« يف املوصل. »ُعقدة« 
سُتستعاد  أنها  على  العسكرية  املصادر  جُتمع 
يف  الواقعة  الفلوجة،  تكون  فهل  جدًا.  قريبًا 
حمافظة األنبار، على الالئحة بعد بيجي، وال سيما 
أن املعلومات املسّربة تتحدث عن دور أمريكي 
للفّلوجة  »احلشد«  اقتحام  استبعاد  إىل  يدفع 
فينجح  احلشد،  بقدرة  علمه  مع  إيراني  بإشراف 

اإليراني حيث فشل األمريكي سابقًا؟

رضوان مرتضى

االستعداد للمعركة بدعم »ختصصي« من حزب اهلل واحلرس الثوري

مــعركة بيــجي خــالل ســاعات
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مقاالت وتحقيقات

أعلنت الواليات املتحدة على لسان رئيسها باراك أوباما، أنها 
لن تتورط بإرسال جنود إىل سوريا، كذلك أعلن فشل برامج 
رفع  قّررت  السعودية  لكن  السوريني.  املعارضني  تدريب 
مستوى دعمها املقاتلني باألسلحة النوعية، بعدما ملست تقديم 
حتالف »4+1« دعمًا غري مسبوق للجيش السوري، خصوصًا مع 
وصول قوات إيرانية لدعم العملية الربية اليت ستواصل روسيا 

توفري التغطية والدعم هلا من اجلو.
يف   »1+4« حتالف  خطة  من  الثانية  املرحلة  االثنني  انطلقت 
ضد  اجلوية  لعملياته  الروسي  اجلانب  إطالق  بعد  إذ  سوريا، 
من  أوىل  دفعة  أمس،  إيران،  أرسلت  املسلحة،  اجملموعات 
قوات احلرس الثوري اليت ستنضم إىل قوات اجليش السوري 
وجمموعات حزب اهلل للشروع يف محلة برية تستهدف يف املرحلة 

األوىل إعادة السيطرة على مناطق يف مشال غرب سوريا.
الذي ستلعبه  الدور املباشر  اإليرانية حتاكي  أّن اخلطوة  وعلم 
واسعة  برية  عملية  لتنفيذ  السوري  اجليش  جانب  إىل  طهران 
النطاق، تبدأ بالعمل على السيطرة على كامل ريف محاه وسهل 
 – الشمالي  الالذقية  وريف  إدلب  ومناطق يف حمافظة  الغاب 
الشرقي، باإلضافة إىل حماور أخرى يف ريف محص الشمالي، 
إىل  الوصول  تستهدف  ثالثة  مرحلة  يف  الشروع  إىل  وصواًل 
احلماية  »وحدات  مع  وتلتقي  السورية،   – الرتكية  احلدود 

الكردية« يف بعض مناطق الشمال.
ووفق ما هو متفق عليه، تشتمل القوات اإليرانية على قوات 
االقتحام،  وعمليات  واملشاة  املدرعات  أسلحة  يف  متخصصة 
إضافة إىل جمموعات خاصة مهمتها عمليات االستطالع واملواكبة 

ألي عمل بري.
 وسيكون بني عداد هذه القوة، جمموعة إسناد إضافية لفريق 
االستخبارات العامل على األرض، والذي يتوىل تغذية الوحدات 
القتالية باملعطيات، سواء منها ما تتلقاه روسيا ألجل عملياتها 
اجلوية، أو ما خيص العمليات الربية اليت ستكون حتت قيادة 

اجليش السوري.
وذكرت مصادر ميدانية أّن حشدًا غري مسبوق جيري جتميعه على 
اجلبهات الشمالية املقابلة لكل مواقع املسلحني من ريف محاه 
إىل سهل الغاب وريف إدلب اجلنوبي إىل منطقة جسر الشغور 
إّن  املصادر  وقالت  الالذقية.  لريف  احملاذية  الغربية  واجلهة 
االستعدادات تشري إىل أّن عملية كبرية قد »اقرتب جدًا« موعد 

تنفيذها، وهي تشمل هذه املناطق.
لكن املصادر دعت إىل مراقبة تكتيكات جديدة ستعتمد على 
واملدرعات  الطريان  أسلحة  بني  نوعه  من  األول  هو  تنسيق 

واملشاة، ما يسّهل عمليات التوغل.
ولفتت املصادر إىل أن اجملموعات املسلحة، وبرغم كل الوعود 

اليت قدمت إليها تعيش حالة ارتباك. 
السوريني،  غري  من  املقاتلني  مئات  أّن  املصادر  وتضيف 

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

االستعدادات تشري 
إىل أن عملية كبرية قد 
»اقرتب جدًا« موعد 

تنفيذها

احلملة الربية بدعم جوي روسي ـ 2

اجليش السوري يستعد هلجوم كبري مبشاركة قوات إيرانية
ابراهيم األمني

القوقاز، جيري  من  وخصوصًا 
املنطقة،  تلك  يف  حشدهم 
تعبئة  عملية  مع  بالتزامن 
بينما  املعنويات،  رفع  هدفها 
الفصائل حواجز  أقامت بعض 
هروب  ملنع  نقاط  عدة  يف 
املسلحني حبجة نقل عائالتهم 

إىل مناطق قريبة من احلدود الرتكية.
وإزاء تسارع اخلطوات الروسية ــ اإليرانية، وورود معلومات عن 
قرب انطالق عملية عسكرية برية يف منطقة بيجي العراقية، علم 
أيضًا، أن قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري اجلنرال قاسم 
سليماني وصل إىل املنطقة قبل يومني، وهو يتابع اإلشراف 

املباشر على االستعدادات يف سوريا والعراق معًا.

جعفري: انتصارات كربى خالل أيام

ويف طهران، أكد القائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية، 
اللواء حممد علي جعفري، أّن سوريا ستشهد خالل األيام القادمة 

انتصارات كربى.
جاء ذلك يف تصريح أدىل به خالل مراسم تشييع جثمان الشهيد 
الشهيد  »إن  اللواء حسني همداني يف مدينة همدان، وقال: 

ضحى حبياته يف هذا الطريق«.
وقال جعفري: »إن نظام اهليمنة يسعى يف املنطقة إلسقاط 
الدولة يف سوريا كي يعمل عرب ذلك على توسيع نفوذه يف 

اإلسالمية«،  الدول 
نقف  »إننا  مؤكدًا: 
وليد  أمام  قوانا  بكل 
البغيض،  االستكبار 
وسنواصل  داعش،  أي 
اجتثاث  حتى  طريقنا 

جذوره متامًا«.
ُرصدت  آخر،  جانب  من 
جملموعات  اتصاالت 
عن  تتحدث  مسلحة، 
نوعي  عسكري  »دعم 
قبل  من  ووشيك« 
عرب  املتحدة   الواليات 
الواضح  هدفها  تركيا، 
حتسني ظروف اجملموعات 
يف  املوجودة  املسلحة 
الغربي  الشمال  مناطق 
تلك  خصوصًا  لسوريا، 
انطالقًا  تتحرك  اليت 
الرتكية،  األراضي  من 
معظمها  ينتهي  واليت 
لـ  املشكلة  القوات  إىل 

األسد يف  دام  ما  انتباههم على )حماربة( داعش  تركيز  على 
احلكم«.

إذا  إال  )داعش(  منهم  التخلص  نستطيع  لن  »لكننا  وأضاف: 
مناطق  وبعض  سوريا  السّنية يف  احملّلية  اجملتمعات  شاركت 

العراق ونّسقت معنا«.

إسرائيل: التهديد اإليراني على الحدود

ويف تل أبيب، أعلن رئيس احلكومة، بنيامني نتنياهو، »وصول 
اآلالف من القوات اإليرانية إىل سوريا«. 

ويف كلمة ألقاها من على منرب الكنيست، أكد أن »إيران توسع 
نشاطها يف سوريا. ويف هذه اللحظة، ويف هذا اليوم، اآلالف 
ليست  أماكن  إىل  سوريا،  إىل  يصلون  اإليرانيني  اجلنود  من 
يعزز  داعش  تنظيم  إن  كذلك  الشمالية.  حدودنا  عن  بعيدة 

حضوره هناك، وأيضًا يف شبه جزيرة سيناء املصرية«.
على  سيطرتها  »تعزز  أن  إسرائيل  على  إّن  نتنياهو  وقال 
حدودها، ومتنع إقامة قواعد إرهابية يف حماذاتها«، وهدد بأن 
باالعتداء عليها، وحتتفظ  أي جهة ستقوم  »إسرائيل ستهاجم 
حبقها يف العمل، وهي لن تسمح إليران بنقل أسلحة فتاكة إىل 
حزب اهلل، وهي على األقل ستعمل كل ما يف وسعها للحؤول 
دون ذلك... من يهدد أمننا ويهدد سيادتنا، فعليه أن يتلقى 
النتائج، ولن نسمح إليران بفتح جبهة إرهاب إضافية ضدنا يف 

اجلوالن«.
وختم نتنياهو بالقول: »أنا أختار كلماتي بدقة، الظروف تتغري 
قبل  من  املتشكلة  التهديدات  مواجهة  وإسرائيل يف  بسرعة، 
مع  واحدة  جبهة  تقف يف  املتطرف،  اإلسالم  قبل  ومن  إيران 
األردن ومصر، ويا أعضاء الكنيست، أيضًا يف جبهة واحدة مع 

دول عربية عديدة يف املنطقة«.
وحبسب صحيفة »هآرتس«، مل تعد موسكو تكتفي بتثبيت نظام 
الرئيس السوري بشار األسد، وباتت تطلب املزيد، وهي اآلن 
تستعد لشّن هجوم واسع يصل إىل احلدود السورية الرتكية، 
من دون أن تشارك قواتها الربية، بالضرورة يف هذا اهلجوم.

وعدد  السوري  اجليش  أن يشارك  املتوقع  »من  بأّن  وأفادت 
أصغر من احلرس الثوري اإليراني وقوات موالية ومتحالفة معه، 

يف هذا اهلجوم«.
وحول تزويد حزب اهلل بـ«السالح الفتاك« انطالقًا من األراضي 
الفرتة  الثانية يف  املرة  أنها  إىل  الصحيفة  أشارت  السورية، 
األخرية، اليت يتعرض فيها نتنياهو بصورة علنية لسالح حزب 
اهلل وقوافل نقل األسلحة إليه من سوريا وعربها، وذكرت أنه 
)بداية  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  منرب  على  ألقى كلمة من 
نقل  جنحتا يف  وسوريا  إيران  إن  فيها  قال  اجلاري(،  الشهر 
سالح متطور حلزب اهلل، مبا يف ذلك صواريخ دفاع جوي من نوع 

»SA-22«، وصواريخ مضادة للسفن من نوع »ياخونت«.

»جيش الفتح« الذي يقوده »تنظيم القاعدة يف بالد الشام - 
جبهة النصرة«.

ويف الرياض، أبلغ مصدر سعودي وكالة »رويرتز« أن السعودية 
أبلغت روسيا أن تدخلها يف سوريا ستكون له عواقب وخيمة، 
مؤكدًا أّن »الرياض ستواصل تعزيز املعارضة السورية املعتدلة 

ودعمها، وعلى الرئيس السوري بشار األسد أن يرحل«.
القوات  قيادة  باسم  املتحدث  رايدر،  باتريك  الكولونيل  أما 
ذخائر  جوًا  ألقت  قواته  أن  أعلن  فقد  الشرق،  يف  األمريكية 
تتصدى  سوريا،  مشال  يف  السورية  املعارضة  من  لفصائل 

لـ«داعش«. 
وقال إن هذه العملية اجلوية »الناجحة« باسم التحالف »وفرت 
ذخائر جملموعات عربية سورية خضع املسؤولون عنها لعمليات 

تدقيق مالئمة من جانب الواليات املتحدة«. 
أن  برس«  »فرانس  لوكالة  البنتاغون  يف  مسؤول  وأوضح 
أما  الذخائر«.  من  طنًا  »مخسون  جمموعه  ما  ألقت  الطائرات 
صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية فقالت إّنه منذ بدء اهلجوم 
الروسي يف سوريا زودت واشنطن وحلفاءها مقاتلي املعارضة 
بكميات من صواريخ »تاو« املضادة للدبابات، على أن تصل 

دفعات جديدة منها تباعًا.
الصحيفة ذّكرت بأن »برنامج تزويد املقاتلني بصواريخ تاو« هو 
أحد الربامج السّرية اليت تديرها »وكالة االستخبارات األمريكية« 
)سي آي إي( يف سوريا منذ حنو عامني، وهو برنامج منفصل 
عن ذلك الذي أداره البنتاغون« وتوّقف قبل أيام بعد فشله. 

الربنامج حسب »بوست«، يقضي بإرسال شحنات من صواريخ 
»سي.  الرتكية إىل سوريا مدموغة مبوافقة  »تاو« عرب احلدود 
آي. إي«. لكن، تتابع الصحيفة: »تدّخلت روسيا لتدعم اجليش 

السوري، وهذا مل يكن يف احلسبان«.

أوباما: لن نقاتل خارج بالدنا

يف واشنطن أّكد الرئيس األمريكي، باراك أوباما، يف مقابلة 
إلرسال  الرافض  موقفه  األمريكية،  بي إس«  »سي  قناة  مع 
قوات عسكرية أمريكية اىل سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن، 
نكّرر  أن  املخجل  »من  وأن  سّيئة«،  »اسرتاتيجية  أنها  معتربًا 
اخلطأ ذاته«، أي الغزو األمريكي ألفغانستان )2٠٠2( والعراق 

.)2٠٠٣(
األبيض  البيت  رعى  اليت  »املعتدلة«  املعارضة  القّوات  وحول 
تشكيلها ملواجهة »داعش« ضمن »برنامج التدريب والتجهيز« 
الذي فشل، اعرتف أوباما بأنه »كان لديه شكوك منذ البداية 

حول فكرة إمكانية تأسيس جيش بالوكالة« يف سوريا.
وقال إن هدفه من املضي يف الربنامج كان »اختبار فكرة ما إذا 
كان بإمكاننا تدريب وتسليح معارضة معتدلة ترغب يف حماربة 
داعش )...( لكننا اكتشفنا أّن من الصعب جّدًا حّث املقاتلني 

قاسم سليماني يف املنطقة، وهو يتابع اإلشراف على االستعدادات يف سوريا والعراق معًا
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مقاالت وتحقيقات

تبدأ  الشّقة،  باب  امام  املبوبة  اجلرائد  احلاجب صفحات  حني يرمي 
املهمة. يتنازع اهل البيت على من يقرأها اواًل ليس حبًا يف املطالعة، 
بل رغبًة يف منفعة ما تصل بهم، قبل سواهم، اىل بّر االمان. قد 
يكونوا مجيعًا من ارباب البطالة املتعّددة االوجه. ال فرق لديهم اذا 
كانت معلومات صفحات املبوب واقعيًة ام ساذجة. املهم ان االمل 
باحلصول على الوظيفة موجود، حتى ولو كان احساسًا مصطنعًا يتبّناه 
كل من احتاج ابتكار لوحة غٍد استطرادها مجيل. لكن النتيجة غالبًا 
ما تكون خمّيبًة للتوّقعات. اال ان آخر ابداعات احلريصني على توفري 
الفرص املهنّية للمواطنني، كانوا اولئك الذين يوّفرون على املوّظف 
عناء املواصالت والدوام فيصّرحون بالعنوان العريض: ستعمل من 
البيت«. لكن احلقيقة اقرب اىل التمّلق. فما هي حقيقة ابرز عروض 
العمل اليت تتكّرر اسبوعيًا حتت شعار »مطلوب موّظفني وموّظفات 

للعمل من املنزل«؟

800 دوالر عدًا ونقدًا
تتكّرر التجربة اسبوعيًا، حني يرتّبع اعالن طلب املوّظفني نفسه يف 
وسط صفحات جرائد العروض املبّوبة. العنوان مغٍر حني يقولون ان 
الوظيفة منزلية. آالف االتصاالت يتلقاها مكتب الشركات املماثلة 
يوميًا واليت تزاحم بعضها بعضًا يف اصطياد ضحايا جديدة. رجاء 
كانت احداهن حني قّررت االتصال على احد االرقام كي حتصل على 
فرصٍة ما، تدخلها معرتك العمل. تقول: »اجابتين عاملة اهلاتف، وحني 
سألتها عن طبيعة العمل، أوحت لي انه خمتٌص بوسائل التواصل 
االجتماعي لكنها مل تصارحين فعاًل باملضمون، ونصحتين بأخذ موعٍد 
ان  علمت  باملوافقة خصوصًا حني  بادرت  املسؤولني.  احد  ملقابلة 

الراتب الشهري قد يتخطى الـ800 دوالر كخطوة اوىل«.
حني وصلت اىل مقّر الشركة من الشمال اىل بريوت كان ال بّد هلا ان 
تستعني بنقٍل خاص »تاكسي« ألنها كانت جتهل املنطقة وشوارعها. 
تضيف: »انتظرت خارجًا بعد ان رّحبت بي موّظفة االستقبال، وذهلت 
كانوا  نفسها.  الوظيفة  على  للحصول  املنتظرين  من  اهلائل  بالكم 

يدخلون متحّمسني وخيرجون مذهولني«.

»بيعي عاملجّلة« ؟
استقبلتها  املسؤولة،  ملقابلة  دورها  وصل  حني  انه  رجاء  تسرد 
بادرتها  ان  بعد  اال  لوجودها،  وارتاحت  عريضة  بابتسامة  األخرية 
باحلقيقة. تصّرح: »وضعت امامي جمّلة وصارحتين ان العمل عبارة 
عن مندوبة مبيعات ابيع خالهلا االغراض من خالل الصور حيث اجلأ 
اىل اجلريان واالقارب او انشر صورة )اجملرود( ومربد االظافر على 
صفحيت على فايسبوك ليبادر احدهم بطلب شرائه مين«. وحول ما 
اذا كان تقاضي الراتب صحيحًا اجابت: »ال يوجد راتب مطلقًا، بل 
انين سأبيع االغراض على اجمللة ألسبوعني دون تقاضي اي مقابل، 
ومن ثم يقّررون اذا كانوا سيتعاملون معي كمندوبة دائمة حيث ال 
راتب ايضًا، سوى نسبة صغرية من سعر بيع القطعة اليت ال يتجاوز 
سعر اهمها عن الـ 30 الف لرية لبنانية. واملثري للسخط انه يف حال 
زادت نسبة مبيعاتي ستقّل نسبة ارباحي، وعلي ان احصي االغراض 
هلم،  واقدمها  خاصة  استمارة  مرغوبة يف  الغري  واالخرى  املطلوبة 
كما يتوّجب علي نقل البضائع اليت ابيعها على اجملّلة على نفقيت 

اخلاصة«.

تأمني 10000 لرية
مل تنتهي تفاصيل قّصة فرصة العمل املنزلية عند هذا احلّد، بل كان 
لفصوهلا مفرتٌق خمجل يصح فيه شعار »يللي استحوا ماتوا«. فتلفت 
رجاء اىل ان »املسؤولة نصحتين بالتجربة فقد تكون النتائج اجيابية. 
أخذت اجمللة ألنين مل ارد ان اعرب عن سخطي بطريقٍة مستفّزة. دّونت 
امسي وهممت باخلروج، فبادرتين بالتصريح عن ضرورة دفع مبلغ 
10000 لرية لبنانية كتأمني على عودة الكتّيب الصغري اليها يف حال 

تغّيبت عن احلضور االسبوع القادم ومل حيالفين احلظ يف البيع«.
وتقول ان »املسؤولة اطلعتين على مجيع املستندات اليت وّقع عليها 
الصغري  املبلغ  دفع  يتأخروا يف  فجميعهم مل  لديها،  العمل  طاليب 
املبلغ  دفعت  قد  كانت  اذا  ما  وحول  روتينيًا«.  اجراًء  يعترب  الذي 
ولو مل يكن كذلك ملا حصدت  »املسؤولةحمّنكة،  اجابت:  املطلوب 
ان  قالت  حني  باخلجل  شعرت  املواطنني.  من  التواقيع  هذه  كل 
منهم من جيد هذا امللغ كبريًا فريفض الدفع. اعطيتها املبلغ، لكنين 
ندمت ومّزقت الكتيب، واجلدير ذكره انها مل تتصل بي كما وعدتين 

الستطالع النسبة اليت بعتها«.

الربح االلكرتوني
اخلبري  يلّخصها  واالجتماعية  االقتصادية  االعمال  هذه  ابعاد 
تدخل  مضامني  اربعة  »هناك  عجاقة:  جاسم  الدكتور  االقتصادي، 
يف موضوع االعمال االلكرتونية يف لبنان. اّوهلا الشق االقتصادي 
يدفع  ما  لبنان  يف  الوسطى  الطبقة  واضمحالل  املعّقد  االجتماعي 
الشبان اىل اللجوء اىل اجلرائد املبوبة وقراءتها، خصوصًا ان ال احد 
يهتم مبطالعة الصحف اجملانية سوى عناصر الطبقة الوسطى الدنيا وما 
دونها. املستوى الثقايف يدخل احللبة، حيث ختتصر وجهة استخدام 

فضيحة العمل الذي وجدته رجاء يف بريوت... »ال تثقوا باملكاملات اهلاتفية«
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الفيسبوك يف لبنان بنشر اللحظات اجلميلة واآلراء السياسية. دخول 
يف  مفهومها  كسر  اخلاصة  احلسابات  عرب  املنتجات  تسويق  مبدأ 
يشّدد  الشركات  تتبعها  اليت  املاكرة  االسرتاتيجية  وحول  لبنان«. 
على ان »ال احد منها يرغب يف التوظيف بل انهم يستخدمون هذه 
الطرق امللتوية لتفعيل مواقعهم االلكرتونية ما يكسبهم زيادة كبرية 
يف عدد املتصفحني اليت يستفيدون منها ماديًا. وهم قد يسرقون 
وحدات اهلاتف احملمول يف حال االتصال على االرقام املدّونة وهذا 
ما يسمى بعملية الغش احملرتفة«. وعن عدم صدقية الوظيفة يشرح 
الزبائن ومن ثم استخدام طريقة لدحرهم.  التقاط  ان »اهلدف هو 
ال وجود للوظيفة، بل انهم مييلون اىل صّد من يقتنع بالوظيفة عرب 

اكسابه انه سيعمل دون اي مقابل«.

املكتب الوطني للتوظيف
يشري الدكتور عجاقة اىل انه »يستحيل على احٍد ان يقنع املواطن 
حيتاج  ألنه  املبوبة  االعالنات  فّخ  يف  الوقوع  عدم  بضرورة  الفقري 
اىل امل. املشكلة انتجتها احلكومات املتعاقبة اليت مل تهتم بالشق 
الطبقة  من  باملئة  املتوازن. %99  االمناء  غياب  االجتماعي يف ظل 
الفقرية تنتمي اىل مناطق نائية وال تتمتع بالوعي الكايف لعدم الوقوع 
يف هذه املفرتقات«. وعن امكانية اجياد حلول هلذه املشكلة حييل 
املسألة اىل »املكتب الوطين للتوظيف وضرورة تنظيمه بشكٍل اكرب 
وفّعال. كما يتوّجب على الدولة مالحقة املعلومات واالخبار الكاذبة 
من خالل وحدات حتقيق خاصة. اضافًة اىل مسؤولية وزارة الشؤون 
االجتماعية املتوّجب عليها كخطوة اوىل اجراء دراسة ىمفّصلة حول 

تركيبة اجملتمع اللبناني«.

االمثولة اىل تكرار
االتصال بالشركات املماثلة ينتج واقعًا مشابهًا لتجربة رجاء. مجيع 
مواقع  عرب  املنزل  من  »العمل  واحد:  مضماٍر  يف  تتالقى  االجوبة 
التواصل االجتماعي والراتب الشهري ابتداءًا من 800 دوالر شهريًا 
اهلاتف  عاملة  حيرج  الوظيفة  تفاصيل  عن  السؤال  اوىل«.  كخطوة 
فتبادر لتقول: »بدك موعد بكرا؟ االسبوع اجلايي طّيب؟«. االصرار 
على معرفة املضامني اخلفّية مستحيل. اكثر ما يتم احلصول عليه 
معلومات مقتضبة عن ان العمل يتم عرب مواقع التواصل االجتماعي. 
اطالق العنان للمخّيلة يثري الضحك: »تعالوا ننشر صورة مربد االظافر 
على  اخلاصة  صفحتنا  على  املطبخ  مريول  او  الطاولة  شرشف  او 
فيسبوك!«.امللفت ان استطالع جرائد العروضات املبّوبة االسبوعية 
تظهر فارقًا يف عناوين العرض الوظيفي. ارقام اهلاتف نفسها تتكّرر 

وفق عناوين خمتلفة مضمونها املشرتك العمل من املنزل.

تشريع عمل املكاتب الخاصـّة
يلفت مدير عام املؤّسسة الوطنية لالستخدام، االستاذ جان ابو فاضل 
اىل ان »هذه املكاتب عبارة عن مؤّسسات توظيف خاصة تعمل بصفة 
غري قانونّية يف ظّل انعدام امكانّية مراقبة أعماهلا. تبلور احلّل من 
لالستخدام،  الوطنّية  املؤّسسة  أعّدته  للتطبيق  جاهز  مشروع  خالل 
يكمن يف وضع هذه املكاتب اخلاصة حتت كنف املؤّسسة من خالل 

تشريع وضعها«.
العمل  وزارة  قبل  من  املصادقة  اىل  حيتاج  »املشروع  ان  ويؤّكد 
كخطوة اوىل، ومن ثم انعقاد جملس الوزراء وإقرار املراسيم اخلاّصة 

به«.
ويضيف: »مسؤولّية املواطن يف هذا االطار تكمن يف تقديم شكاوى 
العمل  الوقوع يف فّخ عروض  تطاله، وعدم  حالة خمادعة  اي  حول 
الكاذبة من خالل استفساٍر دقيق ومنطقي حول مجيع التفاصيل اليت 

ختّص الوظيفة«.

ق البزة املرقّطة املغوارة على احلائط البارد، ويدا القائد وعيناه مجد بو مجاهد اليوم ُتَعلَّ
الدافئتان ترفعانها بعناية األم بطفلها. إنه الوداع األصعب، لـ 35 عامًا 
من توأمة ثياب احلرب والقلب الشجاع والزند الصلب وأخالق الفرسان. 
البزة العسكرية للعميد الركن املغوار شامل روكز، حفرت عليها السنني 
خطوط العرق والتعب والعّز والعنفوان ولّونتها دماء مقدسة، دماء الرفاق 
الشهداء الذين سقطوا إىل جانبه، ومنهم من كان قد رسم اسم شامل 

روكز ومشًا على زنده، كاملالزم أول الشهيد جورج بو صعب.
غدًا تبقى البزة وحيدة. لن تذهب إىل رومية إىل ورشة الفوج الدائمة، 
فيه  وأمضى  عامًا   30 منذ  املالزمني  وبعض  إحياءه  شامل  أعاد  فوج 
أهم  أحد  منه  وجيعل   2008 عام  قيادته  يستلم  أن  قبل  طويلة  سنني 
أفواج القوات اخلاصة يف العامل. غدًا لن تزور البزة أطراف لبنان بآليات 
على  البزة  وغريهم.  وأمني  احلّزوري  بّزات  زميالتها  برفقة  عسكرية، 
احلائط بينما شامل يف ثياب مدنية، يرسم طريقًا جديدًا، ملسرية ثابتة 

على العهد يف حّب لبنان.
ليس سهاًل علّي أن أكتب عن شامل، يف حلظة وداعه حلّبه األكرب )باإلذن 
من كلودين(. أحار من أين أبدأ، وأي املآثر عن القائد والصديق والوالد 
وشيتني  تنورين  أهالي  من  مسعته  مبا  أبدأ  هل  َسُأخرب.  واالبن  واألخ 
أو  واللقلوق وما مسعته من سعاد وسركيس وغسان عن يوسف اجلد 
عليها،  مشوا  إن  الصخور  ترجتف  رجال  عن  أخربكم  هل  األب؟  رشيد 
رمحهم اهلل، و«يللي خّلف متل شامل ما مات«. أو أخربكم عن أم شامل، 
الست أليدا أطال اهلل بعمرها، مدرسة يف الذوق والرفعة وحسن الرتبية؟ 
أخربني  عن قصص  املعايري،  بكل  متميز  تلميذ ضابط  عن  أخربكم  هل 
اَمني  والَبسَّ ونزيه  ِدي«  و«ِدي  جورج   ،)1983( دورته  »والد«  إياها 
العيسى واخلوري، وغابي وحيدر، وما أخربني إياه النقيب الشهيد عماد 
عبود، عن شامل يف ليلة سوداء من ليالي قهر الـ1991، قبل أيام من 

استشهاده؟
رأيت من بعيد املالزم أول روكز جيول على حمور الدوار يف 1989، وكان 
روكز  الركن  العميد  ورأيت  كعميد،  يعاملونه  رتبًا  منه  األعلى  الضباط 
أول مغوار. شامل  اندفاع وخنوة مالزم  يف عرسال، ويف عينيه شعلة 
روكز »ضابط الرأس واألرجل«، أرجله أبقته يف مقدمة اجلنود والضباط 
 ،1983 منذ  اللبناني  اجليش  معارك  كّل  والقذائف يف  الرصاص  حتت 
فنال أقدميات قتالية ميدانية وهو برتبة عميد، ورأسه يفهم السياسة 
واالسرتاتيجيا، كقائد يرى اجليوش وسيلة حلرية األوطان وعّزتها وقوتها 

وحافظة سلمها األهلي ومواطنيها وحقوقهم.
والقدوة  ز  فِّ واحمُلَ امَلَهاب  جنوده،  العسكري احملبوب بني  القائد  شامل 
يف الشجاعة. شامل، يعرف معنى األوامر العسكرية، فينّفذها حبذافريها 
ويؤدي مهماته على أكمل وجه، وعلى متام الواجب، حتى مل ينل عقوبة 
واحدة يف اجليش طوال فرتة خدمته. وشامل اإلنسان، الذي مل تلوّثه 
الطائفي  والتعصب  األعمى  واالنصياع  واخلفة  كالغرور  العصر  أمراض 

وانعدام القيم، فبقي متواضعًا متماسكًا مليئًا باحلق.
يرتّفع دائمًا عن صغائر األمور، وال يتناول أحدًا يف غيابه، وال »َيَتَكرب« 
على أحد، والناس عنده سواء من أبسط إنسان إىل أرفع شأن. يف بلٍد، 
الكّل فيه ينّظر ويدعي املعرفة يف كّل شيء، ال يقول شامل ما ال ميأل 
يده منه، وال يعطي رأيًا من دون داٍع، وال يدعي معرفة ما يغيب عنه، 
التاريخ  الثقافة واالطالع، جماز يف  أنه واسع  ألنه حيرتف الصمت. مع 
وخرب  اللبنانية،  اجلامعة  من  السياسية  العلوم  ماجستري يف  على  وحائز 

احلياة.
يف بلٍد غارق بالفوضى والشتات، ينّظم شامل كل شيء، حياته عمله 
وقته قراءاته طعامه... يف بلد احملسوبيات و«الواسطة«، ال أحد، حتى 
أقرب املقربني، جيرؤ على نقاش العميد يف إمكانية استعمال نفوذه أو 

عمله يف سبيل »خدمة« من هنا، أو »دفشة« من هناك.
ِمعون مصادر الرزق يف أكثر  يف البلد الذي »يدبر حاله« اجلميع فيه، وجُيَّ
من مهنة و«تزبيطة« و«دعمة«، أمضى شامل روكز 35 عامًا ضمن احلدود 
القصوى ملهنته، ضابطًا ال يعتاش إاّل على راتب املؤسسة العسكرية، بال 

وال »نكزة« من زعيم أو متنفذ أو رجل أعمال.
أفهمها حتى  كنت أمسع بكلمات كـ«رباطة اجلأش« واالنضباط... ومل 

رأيت شامل ثابتًا واثقًا ال يتخبط يف أحلك الظروف.
يف املعارك، حكايات شامل روكز تناقلها اجلنود والضباط على األلسن 
القوة  عن  ليست  والسرية  باإلقتداء.  احملبوكة  الزمالة  وغرية  بفخٍر 
شامل  العميد  فوجئ  مرة،  فحسب.  والشجاعة  القتال  يف  والشراسة 
مبجموعة من اجلنود الغاضبني يضربون إرهابيًا من »فتح اإلسالم«، وهم 
الذين فقدوا زمالءهم على أرض املعركة برصاص الغدر من احلاقدين 
اإلرهابيني. فما كان من العميد إاّل أن أمر مبعاقبة اجلنود، ألن احلقد ال 
يرّبر احلقد، وضرب السجني ال يتناسب مع األخالق ومع قوانني الشرف 
اجملرم  شامل  هزم  الدولية.  والقوانني  االنسانية  ومبادئ  العسكرية 

باالنسانية.
قد تبدو سرية شامل كاألساطري. لكنها بالنسبة لعارفيه ورفاق دربه، 
حقيقة ناصعة ملموسة ملس اليد واأليام والتجارب. أصيب شامل مخس 
مرات، فكان وسام اجلرحى حمفورًا على جسمه، وجنا من املوت مرات 
كثرية، أحدها حني دّس احلاقدون سم الزرنيخ يف جسده، جبرعة تقتل 
والتمرين  بالركض  عالجه  وأكمل  الوهن،  حتدى  العميد  أن  إاّل  حصانًا، 

اليومي، حتى تغلبت اإلرادة على السم.
القائد  صورة  فيه  نرى  الذي  للرجل  متواضعة،  »شكرًا«  سنقدم  غدًا 
احلقيقة ـــ األسطورة، يف وقفة رمزية يف ساحة الشهداء عند السادسة 
مساًء. إنه تعبري بسيط عن الرغبة يف مكافأة العميد، لكونه القائد الذي 
نتعطش إليه، النظيف يف زمن »الوسخني«، والشجاع يف زمن اخلائفني. 
ستبقى البزة املعلقة على حائط شامل روكز كتابًا ناصعًا بتاريخ اجليش 
ولبنان، لكن شامل لن خيرج من الصورة إاّل ليعود إليها، سياسيًا متألقًا 

يكمل نضاله بالفكر والفعل.. شكرًا »سيدنا«...

شكراً شامل روكز
ميشال ألفرتيادس
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 احلكم على »شبكة سلب املصارف« ورئيسها حممد جوني 
ر قتل ضابط يبرّ

  مل يكن حممد جوني الذي قاد شبكة سلب املصارف ونتج عن احدى 
عملياته جرمية قتل الضابط يف اجليش النقيب ريان اجلردي، حباجة اىل 
حمام للدفاع عنه قبل ان تنطق احملكمة العسكرية الدائمة حبكمها عليه 
وعلى مثانية اخرين. فهو توىل االثنني الدفاع عن نفسه من تهمة ادرجها 
يف معرض دفاعه عن النفس عندما اطلق اربع رصاصات على الضابط 

الذي لفظ انفاسه بعد ستة اشهر من املعاناة يف املستشفى.
وذهب جوني اىل ابعد من ذلك يف دفع التهمة عنه منّصبا نفسه طبيبا، 

حني شّخص حالة املغدور لينتهي اىل نتيجة »بانه تويف نتيجة جلطة«.
ومل يتوقف دفاع جوني عند هذا احلد، فرّبر اطالقه اربع رصاصات على 
املغدور بان »املسدس بريمي سريع« وذلك عندما وّجه الضابط مسدسه 
االمريي حنوه والذي صودف وجوده يف احد فروع بنك لبنان واملهجر يف 
إليسار حيث كانت هذه العملية هي االخرية بعد ست عمليات استهدفت 
املصارف قبل القاء القبض على جوني وشبكته اليت »غنمت« من عملياتها 

السبعة ما يفوق املليوني دوال حبسب اعرتافات املتهم نفسه.
قتل  عنها  نتج  اليت  السلب  عملية  يوّثق  الذي  الفيديو  ان شريط  غري 
الضابط اجلردي وسبق ان عرضته احملكمة يف احدى جلسات احملاكمة 
يثبت ان جوني عاجل الضابط برصاصاته قبل ان يتمكن االخري من سحب 
مسدسه عن خاصرته. لكن جوني يؤكد عكس ذلك ويقول »ان مسدس 
كان متوجها حنو صدري عندما اطلقت النار عليه  الشهيد _كما امساه_ 

للدفاع عن نفسي«.
وخلص جوني لدى سؤاله عن كالمه االخري قبل النطق باحلكم اىل اعتبار 

فعله من سبيل التسبب بالوفاة وليس القتل قصدا.
وحوكم جوني ايضا مع اخرين بالتخطيط الغتيال قاضيني وهو االمر الذي 
نفاه يف معرض استجوابه سابقا على الرغم من انه ابدى امتعاضه من 
اللذين »ظلماه« على حد تعبريه. كما نفى حيازته متفجرات  القاضيني 

بهدف اغتيال القاضيني بواسطتها.
وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  وكانت 
العامة  النيابة  القاضية ليلى رعيدي وحبضور ممثل  املستشارة املدنية 
القضية حبق  حكما يف  امس  مساء  اصدرت  قد  الزعين  داني  القاضي 
جوني ومثانية اخرين. وقضى احلكم بسجن حممد جوني مدة وحممد ايوب 
مدة وجنيب جرب مدة وعصام درويش مدة وفراس صاحلة مدة وحسني 
دريد  والفلسطيين  مدة  عطوي  وحسن  مدة  زعيرت  وحسان  مدة  حجازي 

شعبان مدة .
األمر  وهو  قاضيني،  الغتيال  بالتخطيط  آخرين  مع  أيضًا  جوني  وحوكم 
الذي نفاه يف معرض استجوابه سابقًا على الرغم من أنه أبدى امتعاضه 
من القاضيني اللذين »ظلماه« على حد تعبريه. كما نفى حيازته متفجرات 

بهدف اغتيال القاضيني بواسطتها.
وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  وكانت 
العامة  النيابة  القاضية ليلى رعيدي وحبضور ممثل  املستشارة املدنية 
القاضي داني الزعين قد أصدرت مساء أالثنني حكمًا يف القضية حبق 

جوني ومثانية آخرين.
وقضى احلكم بسجن حممد جوني أشغااًل شاقة مؤبدة، وحممد أيوب سبع 
سنوات، وجنيب جرب مدة سنتني ونصف، وعصام درويش مخس سنوات، 
وفراس صاحلة أربع سنوات، وحسني حجازي أربع سنوات، وحسان زعيرت 
سنتني ونصف، وحسن عطوي سنتني ونصف، والفلسطيين دريد شعبان 

3 سنوات.

سلب هاتفاً خلوياً »حلاجته اىل املال«
  أوقف أحد عناصر مفرزة سري الضاحية يف وحدة الدرك اإلقليمي ز. 
ب . باجلرم املشهود أثناء قيامه بسلب هاتف خلوي ألحد األشخاص من 
»دايو« لون فضي، وذلك  السورية على منت سيارة من نوع  التابعية 
يف حملة الرحاب قرب السفارة الكويتية. وضبط حبوزته هاتفني خلويني 

أحدهما عائد للضحية.
وبالتحقيق معه من قبل فصيلة األوزاعي، اعرتف مبا نسب إليه، وبأنه 

أقدم على سلب اهلاتف اخللوي كونه حباجة إىل املال.
وأودع املوقوف مع السيارة مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية، للتوسع 

بالتحقيق معه بناًء على إشارة القضاء املختص.
من جهة اخرى افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 40 

مطلوبا جبرائم خمدرات، سرقة، ضرب وإيذاء.

موقوفو األمن العام
  قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع بتوقيف 
عمليات  لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  شخصًا  وعشرين  تسعة 

انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
كما أوقفت عشرة أشخاص جبرم تسهيل دخول ومغادرة أشخاص بطرق 
غري شرعية، وثالثة أشخاص جبرم تسهيل استعمال مستندات عائدة هلم 
نظام  وخمالفة  خلسة  البالد  دخول  جبرم  آخرين  وأربعة  الغري،  قبل  من 

اإلقامة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا اىل القضاء املختص.

»العسكرية« تدين فلسطينياً بتهريب املولوي من طرابلس 
إىل عني احللوة

  ترك الفلسطيين فريد عوني محد مقعدًا للمطلوب شادي املولوي بعد 
ان »حشر« زوجته ومحاته وولديه يف سيارة األجرة اليت يعمل عليها على 
خط طرابلس عني احللوة لنقل املطلوبني وتهريبهم بناء على طلب قرييب 

زوجته هيثم الشعيب وفادي زيدان.
وبعدما جنح قبل ساعات من نقل مطلوبني اثنني من طرابلس اىل عني 
بأن  بالطريقة نفسها من تهريب املولوي، لكن املفارقة  احللوة، متكن 
األخري قاد سيارة املتهم ودخل بها اىل خميم عني احللوة بعدما أذن له 
الضابط على حاجز للجيش باملغادرة، بعد أن أوقف الضابط نفسه املتهم 

كونه كان مطلوبًا بوثيقة إطالق نار.
وهكذا فّر املولوي وال يزال منذ تشرين الثاني من العام املاضي والقي 
القبض على املتهم الذي روى أمس كيفية نقله املولوي زاعمًا بأنه مل 
يكن على علم بهويته وكان يبغي من ذلك الربح املادي حيث نّقده شقيق 

زوجته فادي زيدان مئة دوالر مقابل املهمة اليت كّلف بها.
وأمام احملكمة العسكرية أمس زعم املتهم ان سبب مرافقة زوجته املتهمة 
كفاح زيدان ومحاته وولديه يف سيارة االجرة اثناء نقله املولوي وقبله 
الشعيب  هيثم  املتهم  واصفًا  نافيًا،  هو«الكزدرة«  جمهولني  شخصني 
خال زوجته وشقيقها زيدان باالرهابيني مربرًا سبب طلب االخري له بنقل 
اشخاص من طرابلس اىل خميم عني احللوة باعتباره ميلك سيارة أجرة. 
وقال أثناء استجوابه حبضور وكيلته احملامية عليا شلحة ان املولوي الذي 
عّرف عن نفسه »اخوك حممد بركات« مل يكن يتحدث كثريًا أثناء الطريق 
أمامه  املولوي  ادعى  العمل حيث  أطراف احلديث عن  وإياه  تبادل  وقد 
بأنه ميلك حماًل لبيع اهلواتف وكان مصابًا برجله. واضاف املتهم ان وجه 
املولوي كان مألوفًا لديه لكنه مل يعلم حبقيقته إال بعد أن عرضت عليه 

صورته لدى االمن العام.
هيثم  على  غيابيًا  حكمت  فيما  مدة  بسجنه  املتهم محد  احملكمة  ودانت 

الشعيب وفادي زيدان وكفاح زيدان بالسجن مدة.
حيث ادعى املولوي أمامه بأنه ميلك حماًل لبيع اهلواتف وكان مصابًا برجله. 
وأضاف املتهم أن وجه املولوي كان مألوفًا لديه لكنه مل يعلم حبقيقته 

إال بعد أن عرضت عليه صورته لدى األمن العام.
حقوقه  من  وجتريده  سنتني  مدة  بسجنه  محد  املتهم  احملكمة  ودانت 
وكفاح  زيدان  وفادي  الشعيب  هيثم  على  غيابيًا  حكمت  فيما  املدنية، 

زيدان بالسجن املؤبد.

انتحار قاصر يف بريتال
  اقدمت نور اهلدى.م )17 عاما - بريتال( عللى اطالق النار على نفسها 

من سالح حربي. وقد توفيت على الفور.

5591 خمالفة سرعة يف أسبوع
خمالفات  مهمة ضبط  الداخلي  االمن  قوى  السري يف  مفارز  تواصل    
السرعة الزائدة عرب الرادارات لياًل ونهارًا اليت سجلت خالل أسبوع تنظيم 
5591 خمالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني 

وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.

»سياسيان سابقان« سددا فواتري الكهرباء
  

ابراهيم  علي  القاضي  املالي  العام  النائب  مكتب  اىل  االثنني  حضر 
اثنان من »السياسيني السابقني« من الذين وردت امساؤهم يف لوائح 
املتخلفني عن تسديد فواتري الكهرباء.  وعلم ان اللذين حضرا االثنني 
ابرزا للقاضي ابراهيم براءة ذمة مالية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان 
تثبت تسديدهم للفواتري املستحقة للمؤسسة، فيما مل حيضر مثانية اخرون 

استدعوا سابقا للغاية عينها لعدم تبلغهم.

جرحى حبوادث سري
أدى إصطدام سيارة فان لنقل الركاب بسيارة مرسيدس امام النصب 
مثانية  جرح  إىل  املنية،  عرمان  يف  اللبناني  اجليش  لشهداء  التذكاري 
اشخاص أكثرهم من قرى عكار، وقد اصيبوا برضوض وكسور ونقلوا 
بواسطة الصليب االمحلر اىل املستشفى. وحضر عناصر من فصيلة درك 
املنية وفتحوا حتقيقا« يف احلادث، كما مت حجز الفان والسيارة إلستكمال 
التحقيقات . واصيب 4 عسكريني جبروح بانقالب آلية تابعة للجيش على 

طريق املرداشية زغرتا.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بني 
سيارة وشاحنة على اوتوسرتاد عمشيت باجتاه املنصف نقلوا على اثرها 

اىل مستشفى السالم يف طرابلس.

إرجاء استجواب األسري مبلف »اخلاليا اإلرهابية«
خمابرات اجليش توقف ابن شقيق فضل شاكر

اثارة مسألة تدهور وضعه الصحي يف مكان توقيفه يف سجن    بعد 
الرحيانية التابع للشرطة العسكرية ، مثل الشيخ امحد االسري الثالثاء امام 
قاضية التحقيق العسكري جناة ابو شقرا الستجوابه جبرم انشائه خاليا 
ارهابية يف مناطق عدة يف صيدا بعد »حوادث عربا« والتخطيط الغتيال 
املؤسسة  على  االعتداء  على  والتحريض  ودينية  سياسية  شخصيات 

العسكرية)اجليش(.
بسبب  القضية،  هذه  يف  لالستجواب  اجللسة  خالل  االسري  خيضع  ومل 
احالت  وقد  مضمونها.  عن  يكشف  مل  مذكرة  عنه  الدفاع  جهة  تقديم 
القاضية ابو شقرا املذكرة اىل النيابة العامة العسكرية البداء الرأي قبل 

ان تبت بها بقبوهلا او ردها وبالتالي استجواب االسري يف اجلرائم املدعى 
بها يف هذا امللف سندا اىل مواد تصل عقوبتها القصوى اىل االعدام.

يف تطور امين الفت، اوقفت خمابرات اجليش يف منطقة التعمري املالصقة 
ملخيم عني احللوة يف صيدا الفلسطيين عبد القدوس حممد مشندر )وهو 

ابن شقيق فضل شاكر(.
ملديرية  تابعة  دورية  فان  اجليش،  قيادة  عن  صادر  بيان  وحبسب 
القتال ضد  مشاركته يف  جبرم  مطلوبا  كونه  اوقفت مشندر  املخابرات 
اجليش خالل أحداث عربا يف العام 2013. وعلم ان املذكور كان ينوي 
منذ فرتة تسليم نفسه للجيش اللبناني لتسوية وضعه، خاصة وانه سبق 

واوقف مرتني بعد احداث عربا واخلي سبيله.
ابن شقيق فضل شاكر سيعيد  توقيف مشندر  كان  اذا  ما  يعرف  ومل 
حتريك قضية تسليم عمه لنفسه خصوصًا وان األخري سبق وابدى مرارا 
رغبته يف ذلك. ولكن منذ توقيف املطلوب رقم واحد يف احداث عربا 
امحد األسري وما نقل عنه من اعرتافات طالت شاكر بأنه شارك يف احداث 
عربا، تراجع احلديث عن قضية تسليم شاكر املتواري داخل خميم عني 
احللوة. اشارة اىل ان شقيق املوقوف عبد القدوس مشندر ويدعى عبد 
الرمحن مشندر كان قتل يف احداث عربا فيما سجن شقيقه عبد النور يف 

اعقاب تلك األحداث واخلي سبيله يف وقت الحق من العام املاضي.

شقيق بالل بدر يف قبضة اجليش
  

ألقت خمابرات اجليش يف صيدا القبض على الفلسطيين شراع ضرار بدر 
وهو شقيق املتشدد اإلسالمي بالل بدر، أحد أهم املطلوبني يف خميم 

عني احللوة.
من جهة أخرى أوقف اجليش على حاجز اللبوة يف البقاع الشمالي املطلوب 
املواد  لنقل  آب  بيك  نوع  من  بسيارة  كان  بينما  جعفر  ياسني  طالل 
حسن  أمحد  اللبوة  يف  البقاع  استقصاء  مفرزة  أوقفت  كما  الغذائية. 
وحيازة  سرقة  جبرائم  مطلوب  وهو  سرقة،  حماولة  على  إلقدامه  حبش 
خمدرات وأسلحة ومذكرة توقيف جبرم حماولة قتل. ويف الفرزل، أوقفت 

السوريني يوسف عبدالرزاق السواس وشقيقه موسى جبرم السرقة.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف 63 مطلوبًا جبرائم 

خمدرات، سرقة، نشل وإطالق نار.

مزيد من موقويف »داعش« وحماولة تهريب سوري اىل 
البقاع

  القت املديرية العامة لالمن العام القبض على السوري )ف.م( إلنتمائه 
إىل تنظيم داعش اإلرهابي وإشرتاكه مع آخرين يف القتال إىل جانبه يف 

جرود عرسال. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إىل القضاء املختص.
بلدة شبعا، حسني عمر حسني  أوقفت قوة من اجليش يف  من جهتها 
وحممود حممد حسني والسوري ابراهيم خليل العامر، وذلك أثناء حماولتهما 

تهريب األخري من منطقة شبعا باجتاه منطقة البقاع.
ومت تسليم املوقوفني اىل املرجع املختص وبوشر التحقيق معهم.

ضحية جديدة للرصاص الطائش
  اصيب علي غصوب مظلوم يف بلدة الطيبة البقاعية برصاصة طائشة 

نقل على اثرها اىل املستشفى للمعاجلة.

سلب ونشل مبشاركة.. »اجلنس اللطيف«
والنشل  السرقة  عمليات  من  سلسلة  املاضية  الساعات  يف  سّجلت    
سلب  توّلت  امرأة  إحداها  شاركت يف  وقد  مناطق.  عدة  والسلب يف 
مبلغ مالي من إحدى املؤسسات فيما كان صديقها يشهر مسدسًا بوجه 

صاحب املؤسسة.
وادعى مصطفى ريشوني لدى قوى األمن الداخلي انه أثناء انتقاله على 
قاصدًا  اخلوري  بشارة  حملة  من  عمومية،  لوحة  حتمل  بيجو  سيارة  منت 
حربيًا  مسدسًا  جبانبه  كان  الذي  األربعة  الركاب  أحد  شهر  الشويفات، 
لرية  الف   700 مبلغ  بالقتل  تهديده  بعد  وسلبوه  بوجهه  سكينًا  واآلخر 
لبنانية وجهازه اخلليوي وأنزلوه على طريق فرعية مبوازاة طريق صيدا 

القدمية عنوة.
اىل  اهلوية  جمهوال  وامرأة  رجل  دخل  املنت،  قضاء  اجلديدة  حملة  ويف 
مؤسسة »اوتو بارك« املعدة لبيع قطع السيارات الكورية لصاحبها جان 
طانيوس نصار، وبعد حمادثات معه حول عدد من قطع الغيار الستدراجه 
جللبها، قام الرجل بشهر مسدس باجتاهه مهددًا إياه بالقتل، فيما تولت 
املرأة فتح درج احملل وسلبت من داخله مبلغ )1400 دوالر أمريكي( وفرا 

بسرعة ليستقالن سيارة فضية اللون كانت بانتظارهما.
وأمام سوبر ماركت منصور يف ديك احملدي - قضاء املنت نشل شخصان 
إيفانا سيف حقيبة يدها بعد أن أوقعاها أرضًا، وبداخلها مبلغ 3 ماليني 

لرية لبنانية، وفرا على منت دراجة نارية.
ويف حملة الدورة قرب سوبر ماركت خباز أقدم جمهوالن على منت دراجة 
نارية صغرية احلجم على نشل مها كوناريت حقيبتها، اليت حتتوي على 

200 الف لرية لبنانية و50 دوالرًا أمريكيًا، وفرا يف الشوارع الداخلية.
ويف حملة السمقانية - قضاء الشوف دخل جمهوالن منزل حسنة ملحم 
غيابها  أثناء  عصرًا،  والنصف  والرابعة  صباحًا  السادسة  بني  مسعان، 
عنه، وسرقا من داخله مصاغًا خمتلفة ومسدسني حربيني من عياري 14 
و7 ملم، وقد قدرت قيمة املسروق مبا يعادل 40 الف دوالر أمريكي. 
وقد حضرت األدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت التحريات 

ملعرفة هوية الفاعلني.

امـنيات لبنانية يف اسبوع
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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 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 
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حفالت
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اللبنانية  الجالية  حياة  يف  ورائعا  مميزا  كان  املاضي  السبت  مساء 
والعربية يف سيدني حيث أضاء صالة البلفيو طربا وفرحا وسعادة 
فغالي  باسم  »امليغاستار  لقب  عليه  يـُطلق  ما  او  الفنية  الظاهرة 

والفنان رضا. 
دخل امليغاستار باسم فغالي الصالة يرافقه متعهد حفالته صاحب 
وسط  فرنسيس  طوني  االعمال  رجل   VIP Production شركة 

هتاف الحضور وتصفيقه.
الجمهور  فأدهش  املسرح  فغالي  باسم  الفنية  الظاهرة  اعتلى 
بموهبته الفنية النادرة التي أذهلت لبنان والعالم والعربي فأحضر 
صوتا وشكال وموهبة كال من الفنانات فريوز وهيفا وهبي ونجوى 

كرم ومرييام فارس مطلقا بعض النكات عما تجري يف لبنان.
بعده دخل الفنان رضا الصالة برفقة املتعهد طوني فرنسيس واعتلى 
اثبت خاللها  املسرح فقدم وصلة فنية دامت حواىل ثالث ساعات 
نجوميته على الساحة الفنية خصوصا وانه يزور سيدني فنيا ألول 

مرة وألول مرة ايضا يتعرف جمهورها على صوته وموهبته.
الدبكة  حلقات  انعقدت  املوسيقية  الفرقة  وعزف  صوته  وعلى 

حفلتهما الثانية مساء اليوم يف البلفيو
امليغاستار باسم فغالي والفنان رضا أضاءا ليل سيدني طربا وسعادة

الجمهور  وليمضي معها  الصالة طربا وبهجة  ارض  لتزرع  والرقص 
ليلة وال أجمل.

فغالي  باسم  امليغاستار  الفنية  الظاهرة  على  كثب  عن  ولتتعرفوا 
والفنان رضا ما عليكم سوى حضور حفلتهما الثانية مساء الليلة يف 

صالة البلفيو.. فاىل اللقاء هناك.

النجم فغالي يدخل الصالة مع املتعهد طوني فرنسيسالفنان رضا يشعل الليل طرباالظاهرة الفنية باسم فغالي يقلد الفنانة صباحامليغاستار باسم فغالي يقلد الفنانة هيفا وهبي

صاحب صالة ال لونا سابقا بوب جربان واصدقاءاملتعهد طوني فرنسيس واصدقاءاملتعهد طوني فرنسيس مع بعض االصحابالفنان رضا يدخل الصالة مع املتعهد طوني فرنسيس

امليغاستار باسم فغالي والزميل انطونيوس بو رزق الدكتور عالء العوادي وعقيلته ناديا ونجلهما لبيب وريتشارد طنوس وعقيلتاهما، نمر االميوني وعقيلته وشقيقها 
جورج، نخلة كوسا والزميل أنطونيوس بو رزق وعقيلته منى

حلقات الدبكة والفرح على الوجوه

الدلوعة زينة وصديقتها نانسي
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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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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

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 Email: tony.
mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

نفتح 7 ايام يف األسبوع:  األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد: من 6 صباحا - 11 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

بإدارة:
طوني شالال وأوالده

خربة - نظافة - 
معاملة أخوية

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 

والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

منقوشة 
ع الصاج

توصيالت مجانية من 
الـ 5 مساء حتى الـ 

10،30 ليال
)30 دوالرا وما 

فوق(

صاحب األفران طوني شالال وبعض العاملني معه



Page 23صفحة 23     

مشكاة وجـــه العاشقيـــن

بغدير ُخمٍّ بات الرسول مناديا

هاديا للشريعة  عليٌّ  هذا 

االله حبّبه الذي أوصى  هذا 

وكان عليه من اخلالئق راضيا

حممٍد عّم  ابن  علّي  هذا 

أسُد املنايا يف حروبها شاديا

عهدكم قد حتّدد  أمرك  رّباه 

بعباديا رأفًة  علّيا  نّصْب 

رافعًا أمينك  نادى  قد  رّباه 

إبَط اإلمام على احلشود باديا

مجاعٌة بايعتك  ُخمٍّ  بغدير 

بكفوف بيٍض والقلوُب سواديا

أين عهودكم يف كالم حممٍد

معاديا للنيب  الدين  كأمنا 

عاٌر عليكم تستبيح نفوسكم

حاديا والنيب  اخلالفة  رهط 

شأننا تعاظم  قد  ُخمٍّ  بغدير 

لو استفاقت من الظالم بواديا

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

عيد الغدير

سامر الخطيب 

كتابات

مشكــاة وجــه العاشقيــــن مســـاُء 
 يف فيئهـــــــــــــــا تتنهــــــــــــد اآلالء
وصـــالة قلبــك صــــورة ال ختتفـــي
 فيهـــــــا يطــــوف اجلوهــــر الوضــاء

قمـــٌر وقافيــــة وقـــوُت حمــــــدق 
 مخــــــــٌر وعطـــــــرت والنقــــاء إنـــــاء
والــدرُّ والياقــــوُت مــاُء بصيــــــرة

يف جــــدول ركعـــــــْت لـــه األجــــــواء
طقــٌس غديــــريٌّ مسيـــُح فـــــراتــه

 زيتونــــــــٌة وخضابهـــــــــــا األضــــواء
وَلــيوسٌف يف اجلوهـــرية يــــوسٌف

 مهمـــــــا تعــــــــدد حوله اإلمضــــاء
يف أول العلـــم اجللــيِّ مسامـــــــــٌع

 فيهــــــــا فضــــــــاٌء واســــــــٌع وهـــواُء
ثانـي املـــدارك وقفـــة عبقيـــــــــة

 يف رمحهــــــــا يتنفــُس اإلصغــــــــــــــاُء
خـــْت هي وحـــدٌة وعصـــا البالغـــة أرَّ

 والفتــــــــــُح فيهـــــــــا نظــــــــــرة ووالء
دْر كعبــــة الشـــوق احمللـق يف العــــال

وانبــْض مبا تستشــــــــــرف األفيـــــــــــاُء
واعلـــْم بأنَّ الصـــوم صمـــٌت كنهـــــه

 ما يصطفيــــــــــــه بعمقـــــــــــه احلكمـــــــاُء
كتبـــت خاليــــا الزهــــد فوق سطـــــورها
يف خشيــــــــــــة مرياثهــــــــــا العلمـــــــــاُء
أن احليــــاة ورغـــــم كل طقوسهــــــــــــا

بيـــــــــٌت صغيـــــــــٌر ما اعتـــــــــــــراه بقـــــــاُء
دنيــــا القيـــــود تــــزول رغـــم سطوعهـــا
ومقامهـــــــــا متمــــــــــــــــرٌد مستــــــــــــــــاء
كتــب الزمـــان مــــدونا يف عمقـــــــــــــــــه

 وعلى يـــــــــــــديه تسافــــــــــــــــر احلنــــــــــــاُء
:أهل اجلهالــــة ميتــــــون حقيقــــــــــــــةً 

 أهــــل العلـــــــــوم بفكـــــــــــرهم أحيـــــــــــــــاُء
ما احلبــــر إال بصمــــــــــة بشـــــــــــرية

. ثـــــــــــوب جــــــــــــــــــــديد مبهــــــــــــر ورداء
يف بطـــن حـــوت الوعــي أورق عاشق 

يف مقلتيــــــــــــه يرتـــــــــل اإلحيـــــــــــــــــــــاء
همُس السريـــرة يف وقار تأملـــــــــــــي 

 مـــــــــــرآة ذات سفـــــــــــــرها العليـــــــــــــــــاء
واجلوهــــــــر املكنـــــــــون نــــــــور واحـــد

 يف وصفـــــــــــــه تتعــــــــــــــــــــدد األمســــــاُء
واألجبــــدية ما تقـــــر إشـــــــــــــــــــــــــارة 

 ال حـــــــــــــدَّ فيمـــــــــــا يكتــــــــــب اإلحيــــــاُء
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كاتبة معارضة تنقل دولة منسية إىل العاملية 

صاحبة نوبل لآلداب: شخصياتي 
تعبرّ عن نفسها بنفسها

إعداد: ميسون أبو الحب 

تقول سفيتالنا أليكسيفيتش احلائزة جائزة نوبل لآلداب هلذا العام 
نفسها  عن  تعّب  اإلنسانية  األصوات  ترك  على  يعتمد  أسلوبها  إن 
بنفسها. وكانت فاجأت العامل حبصوهلا على هذه اجلائزة هي اآلتية 
من دولة صغرية منسية، روسيا البيضاء، والبعيدة عن اهتمامات 

العامل بهذا االعرتاف الدولي بها.
إعداد ميسون أبواحلب: كان اول ظهور هلذه الكاتبة يف عام 1985 
احلرب  »وجه  عنوان  حتت  هلا  وثائقي  كتاب  اول  نشرت  عندما 
الالنسائي«. وكانت يف ذلك الوقت صحافية يف السابعة والثالثني 
من العمر تعمل يف االحتاد السوفييت، وروت يف كتابها قصة امرأة 

اعتيادية من روسيا البيضاء شاركت يف احلرب العاملية الثانية.
اليت  الشيوعية،  حكم  الوقت حتت  ذلك  البيضاء يف  روسيا  كانت 
احتفلت يف ذلك العام بانتصار السوفييت على املانيا النازية، وجاء 

كتابها الصريح واالنساني واملؤثر مثل صدمة.
لكن اموًرا اخرى رافقت نشرها الكتاب حلسن احلظ، وهي اصالحات 

الرئيس السوفييت ميخائيل غورباتشيف يف نهاية الثمانينات.
منافسة قوية

ظلت سفتالنا تكتب بذلك االسلوب الوثائقي لسنوات الحقة. وظل 
امسها يرتدد كل عام، مع موسم توزيع جوائز نوبل، رغم انها ال متلك 
الشهرة العاملية نفسها اليت يتمتع بها منافسون مثل فيليب روث 
وجويس كارول اوتس وهاروكي موراكامي.  ورغم ذلك جاء منحها 
اجلائزة مفاجًئا هذا العام، فهي ال تكتب قصًصا خيالية، ورمبا كان 

السبب يف ذلك هو انها صحافية.
السيدة رقم 14

هذه الكاتبة هي السيدة رقم 14 اليت حتصل على نوبل. ومن املعروف 
ان هذه اجلائزة متنح لعمل فين وأدبي حبت او النتاج يعكس قيًما 
مثالية، كما كان الفريد نوبل يريد. ولكن هناك اشخاصا حصلوا على 
ونستون  ومنهم  خيالية،  يكتبون قصصا  كانوا  وما  ايضا،  اجلائزة 

تشرشل وبرتراند راسل.
بدأت تتحرك على موضوعات  الالنسائي«  »وجه احلرب  بعد كتابها 
»اوالد  فنشرت  السوفيييت،  احلكم  فرتة  يف  حمرمة  تعتب  كانت 
الوحشية يف افغانستان،  زنكي« يف عام 1989، وكان عن احلرب 
ثم نشرت اصوات من تشرينوبل يف عام 1997 عن الكارثة النووية 
الواقع  لتغري  رمزا  واعتبت  الكتب،  هذه  وُترمجت  اوكرانيا،  يف 
وصادقة  ملتزمة  الكاتبة  وبقيت  السوفييت.  االحتاد  يف  السياسي 
باسلوبها الوثائقي، وكانت هذه االصوات العديدة هي اليت اقنعت 

جلنة اجلائزة بتكرميها.
منشقة سياسية

اخلارج،  ويف  السوفيتية  احلقبة  بعد  ما  روسيا  يف  شهرتها  ورغم 
البيضاء  روسيا  رئيس  نظام  مع  وئام  على  اليكسيفتش  تكن  مل 
ثم  ومعارضة،  سياسية  منشقة  اىل  فتحولت  لوكاشنكو،  الكسندر 
املانيا، ثم يف  2000، واستقرت لفرتة يف  عام  بلدها يف  غادرت 

فرنسا، قبل عودتها اىل منسك يف عام 2011.
السياسية يف دول  السلطة  الكاتبة واضحة متاما عن طبيعة  فكرة 
ما بعد االحتاد السوفييت، وقد قالت متحدثة عن روسيا حتت حكم 
الرئيس فالدميري بوتني »احب العامل الروسي وأعين هنا عاملا روسيا 
انسانيا«. وقالت ايضا »ال احب برييا وال ستالني وال بوتني، والعمق 

الذي تركوا روسيا تغطس اليه وتغرق فيه«.
مستعمل«،  »زمن  عنوان  حيمل  اليكسيفتش  نشرته  كتاب  آخر 
وسفتالنا هي األديبة رقم ستة اليت تكتب بالروسية، وحتصل على 
جائزة نوبل لالداب، بعد ايفان بونني وبوريس باسرتناك وميخائل 
شولوخوف والكسندر سوجلينتسني وجوزيف برودسكي. ورأت هيئة 
االذاعة البيطانية يف تقرير نشرته باالنكليزية أنه لشرف كبري ان 
عن  البعيدة  وهي  البيضاء،  روسيا  الصغرية،  الدولة  هذه  حتصل 

اهتمامات العامل بهذا االعرتاف الدولي بها. 
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

صفحة ٢٤     

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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@Âfl@·ÿmbuby
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 
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منوعات
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تعرف على ملكة مجال لبنان 2015 
وتفاصيل حفل االنتخاب!

إبنة  شقرا  أبو  فالريي  ُتّوجت 
للعام  لبنان  مجال  ملكة  بريوت 
نّظمته  حفل ضخم  ، يف   2015
بالتعاون   ،"LBCI"ال شاشة 
اللبنانّية  السياحة  وزارة  مع 
وقّدمته  لبنان،  كازينو  يف 
حبضور  صادق،  دميا  اإلعالمّية 
فرعون،  ميشال  السياحة  وزير 
وسياسّية  إعالمّية  وشخصّيات 

وإجتماعّية بارزة.
واليت  اللبناني،  اجلمال  سهرة 
على  العشرين  عامها  ُتسّجل 
أحياها   ،"LBCI"ال شاشة 
عالمة، يف  راغب  ستار  السوبر 
إطالالت فنّية ممّيزة، قّدم خالهلا 
أغنيته  أنغام  على  وطنّية  لوحة 
أغنية  أدى  كما  العلم"،  "بوس 
أعلن  راغب  حبيبك".  "أنا إمسي 
اجلمالي"  "اإلستحقاق  هذا  أن 
الثقافة  لبنان  صورة  يعكس 

واجلمال واحلضارة. 
 

راقية  إستعراضّية  لوحات 
لبنان  مجيالت  عن  كشفت 
اللواتي  املشاركات،  ال14 
الطّلة، اجلمال،  خضعن المتحان 
حتكيم  جلنة  أمام  واألسئلة، 
ممّثل  من  تألفت  متخّصصة 
فرعون،  ريشار  السياحة  وزارة 
 2004 للعام  لبنان  مجال  ملكة 
جنيم،  نسيب  نادين  واملمّثلة 
يوسف  املمّثل  اللبناني  النجم 
اللبناني  األزياء  مصّمم  اخلال، 
ملكة  مراد،  زهري  العاملي 
 Delphine  2012 فرنسا  مجال 
Wespiser ، رئيس بلدية جبيل 
عاصمة السياحة العربّية لل2016 
زياد حّواط، رئيسة مجعّية رودز 
القّصار قاسم،  زينة  فور اليف 
رئيس حترير يف صحيفة لوريان 
واملؤّلف  خّمول،  زّياد  جور  لو 

املوسيقي ميشال فاضل.

املتباريات  إطالالتي  وبعد   
بلباسي البحر والسهرة، تأّهلت 
تاالر  طّنوس،  ماريا  من  كّل 
صاموئيل،  سينتيا  كاماكيان، 
أبو  فالريي  جّبور،  ميليسا 
نور  محدان،  بو  ديانا  شقرا، 
ُمصلح،  جوسلني  نصراهلل، 
املرحلة  اىل  األخرس  وفانيسا 
خضعن  حيث  النهائّية،  النصف 
املنّوعة،  التحكيم  جلنة  ألسئلة 
اىل  منهّن  مخسة  لتصل 
سينتيا  وهّن  النهائّية،  املرحلة 
نور  طّنوس،  ماريا  صاموئيل، 
شقرا،  أبو  فالريي  نصراهلل، 

وجوسلني ُمصلح.
السؤال  على  اإلجابة  وبعد   
أنت  مطلب  أي   " وهو  املوّحد، 
كملكة مجال لبنان مُيكن أن تتبّنيه 
وتنزلني من أجله اىل الشارع"، 
ملكة  شقرا  أبو  فالريي  ُتّوجت 
فيما   ،2015 للعام  لبنان  مجال 
ُمصلح  جوسلني  من  كّل  حّلت 
وصيفتني  صاموئيل  وسينتيا 
أولتني لتعادل نتيجتيهما، فيما 
حّلت نور نصراهلل وصيفة ثالثة، 

وماريا طّنوس وصيفة رابعة.
 

الصبايا ال14 املشاركات:
 سينتيا صاموئيل

ديانا بو محدان 
هيلني ابراهيم 
جوسلني ُمصلح 

جويل عازار 
ماريا طّنوس 
ماريانا سبييت 
ميليسا جّبور 

نادين الزغيب 
نور نصراهلل 
باميال إيليا 

تاالر كاماكيان 
فالريي أبو شقرا 
فانيسا األخرس 

من منا ال يذكر مايكل باالك، 
العب كرة القدم األملاني الذي 
يف  لقميصه   13 الرقم  اختار 
وأحد  معه،  لعب  فريق  كل 
الفريق  يف  اهلّدافني  أفضل 

الوطين األملاني.

 )Pelé( بيلي  النجم  اختاره 
العبًا   125 أفضل  من  كواحد 
باالك  فاز  احلياة.  قيد  على 
قدم  كرة  العب  أفضل  جبائزة 
أملاني ثالث مرات )عام 2002، 
واشتهر  و2005(  و2003، 
بقوته اجلسدية وحضوره اآلسر 

يف أرض امللعب.

تعرف على احلسناء اللبنانية اليت 
خطفت قلب الالعب »مايكل باالك«؟!

الكروي  النجم  هذا  أن  يبدو 
ناتاشا  اللبنانية  وقع يف غرام 
طنوس، وباتا يظهران معًا يف 
املناسبات، كان آخرها احتفال 
الذي    2015  Oktoberfest
أملانيا،  ميونيخ،  يف  أقيم 
فهل  الفائت.  الشهر  خالل 
اجلميلة  األملاني  النجم  يتزوج 

اللبنانية؟
 

جتدر اإلشارة إىل أن باالك كان 
متزوجًا قباًل من سيمون المب، 
)لويس  أوالد  ثالثة  منها  وله 
لكنهما  وجوردي(،  وإميليو 

تطلقا عام 2012.

حاكم خليجي يشرتي جوادا أصيال صغريا 
بـ 2.6 مليون يورو ... تعرف عليه!

مقابل  صغري  أصيل  جواد  يع 
حلساب  يورو  مليون   2.6
حممد  الشيخ  دبي  إمارة  حاكم 
خالل  مكتوم  آل  راشد  بن 
غرب  دوفيل  مدينة  يف  مزاد 
الصغرية  اخليول  على  فرنسا 
يف  مستقبال  للمشاركة  املعدة 
قياسي  رقم  يف  السباقات، 
حبسب  املزادات  هلذه  تارخيي 

املنظمني.

وقال جون فريغوسن الوسيط 
احلصان  هذا  اشرتى  الذي 
حلساب حاكم دبي "إنه حصان 
خالل  تقدمه  تابعنا  لقد  مجيل. 
مميز  إنه  األخرية.  األشهر 
جمال  يف  املذهلة  بقدراته 

السباق".

املولود  الكستنائي  املهر  هذا 
أحد  هو   2014 مارس   4 يف 
السباقات  حصان  صغار 
ألقاب(  دباوي )صاحب مخسة 
)صاحبة  باسيفيك  والفرس 

ثالثة ألقاب(.
الرقم  حتطيم  مت  وبذلك 
القياسي السابق البالغ مليوني 
 2002 سنة  واملسجل  يورو 
املرتبة  حتتل  اليت  دوفيل  يف 
األوروبي  الصعيد  على  الثانية 
الصغرية  اخليول  ملبيعات 
املعدة للمشاركة يف السباقات 

بعد تاترسولز يف بريطانيا.

يف  جواد  أغلى  قيمة  وبلغت 
خالل  يورو  مليون   16 العامل 
صفقة بيع أبرمت يف الواليات 
املاضي  العقد  يف  املتحدة 
املنظمة  أركانا  جمموعة  حبسب 

ملزادات دوفيل.

وبعد أقل من ساعة على عملية 
البيع هذه يف دوفيل، بيع مهر 
مليون   1.15 مقابل  يف  آخر 
يورو. وهذا اجلواد األصيل هو 
صغري احلصان الرابح االنكليزي 
أي  ينجح  مل  الذي  "فرانكيل" 
عليه  التغلب  يف  آخر  حصان 
والذي  سباًقا   14 مدى  على 
قدرت قيمته مبائة مليون يورو 
يف نهاية مسريته يف السباقات 

سنة 2012.

الصغري  اجلواد  هذا  وبيع 
غوردن  تشارلز  للوسيط 
جديد  "زبون  حلساب  واتسون 
هويته"  عن  اإلفصاح  يرد  مل 
حبسب املكتب اإلعالمي للجهة 
اليت  دوفيل  ملزادات  املنظمة 
املهر  هذا  أن  إىل  أشارت 
للخضوع  بريطانيا  إىل  سينقل 

لتدريبات.

بيع  دوفيل  مزادات  وتشهد 
نسخة  ويف  حصانا.   374
املزادات  هلذه  املاضي  العام 
يف  دوفيل  يف  املرموقة 
قيمة  بلغت   ،2014 أغسطس 
 1.2 مثنا  األغلى  احلصان 
مليون يورو. وحافظت مبيعات 
دوفيل للخيول الصغرية املعدة 
على  السباقات  يف  للمشاركة 
رغم  على  مرتفعة  مستويات 
مرحلة األزمة احلالية إذ شهدت 
قيمتها ارتفاعا بنسبة %12.73 
يف أغسطس 2014 لتصل إىل 
39.217 مليون يورو مع حضور 
إضافة  قطريني  لشراة  قوي 
هذه  إىل  جدد  وافدين  إىل 
بينها  عدة  دول  من  السوق 

جنوب إفريقيا.

 »EMIIA« شركة  قدمت 
الروسية، جهازًا ميّكن من رؤية 
الوقت  يف  املتحركة  األجسام 
وراء  من  وتصويرها  احلقيقي، 

اجلدران، من مسافة 50 مرتًا.

التنفيذي  الرئيس  ووّضح 
للشركة، فالدميري ستاروستني، 
أن اجلهاز يعتمد على االستفادة 
من تأثري تقنية »دوبلر«، الذي 
يف  الراديو  موجة  تغرّي  يرصد 

أثناء حركة األجسام.

تفحص  ستاروسني،  وأضاف 
البشر،  حركة  التكنولوجيا  هذه 
األخرى،  واألشياء  واحليوانات 
اجلدران  طبيعة  كانت  مهما 
عن  تفصلها  اليت  والعقبات، 

هذا اجلهاز.
أن  إىل،  ستاروسني  وأشار 
للجهاز،  األولي  النموذج 
ضوئي،  ماسح  جهاز  يتضمن 
يتلقيان  كمبيوتر،  وجهازي 
إضافة  ويفكانها،  اإلشارة 

لعرضها على الشاشة.

تعرف على جهاز رؤية ما وراء اجلدران من 
مسافة 50 مرت

يف 2020... هايرب لوب لنقل السكان 
بني دبي وأبوظيب بـ15 دقيقة

أكد الفيزيائي ورجل األعمال 
يف  بريادته  اشتهر  الذي 
بيرت  التجاري  الفضاء  جمال 
كلمته  خالل  ديامانديس، 
السادس  »دو«  منتدى  أمام 
أن  التنفيذية،  للقيادات 
سيتمكنون  اإلمارات  سكان 
بني  االنتقال  من   2020 يف 
 15 من  بأقل  ودبي  أبوظيب 
لوب  هايرب  تقنية  عرب  دقيقة 

.»hyperloop«

أن  ديامانديس،  وأوضح 
تقنية »hyperloop« )األنابيب 
تصل  اليت  املغناطيسية( 
سرعاتها إىل 1220 كيلو مرت 
تطويرها  جيري  الساعة،  يف 

حاليا يف الواليات املتحدة.
إعجابه  عن  دياماندس،  وعرب 
واصفها  باإلمارات،  الشديد 
بأنها دولة نادرة الوجود على 
مدينة  وأن  األرض،  كوكب 
برؤية  جتسيدًا  األكثر  دبي 
قيادتها ملدن املستقبل، ملا 
يف  ورغبة  طموح  من  متتلك 
وقدرتها  واإلبداع  االبتكار 
على تبين األفكار اجلديدة أيا 

كان مصدرها.

املتوقع  من  أنه  إىل  يشار 
ارتفاع عدد السكان اإلمارات 
 2.9 باإلنرتنت من  املتصلني 
مليار يف 2015 إىل 8 مليارات 

شخص يف 2020.
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العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

ترقبوا
املهرجان الشعري الطالق كتاب

رامز عبيد: شاعر من بالدي
يف 13 تشرين الثاني/ نوفمرب 2015

التفاصيل قريبًا. 

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

نيكول سابا: هيفاء وهيب ذكية جداً وال 
أستمتع مبشاهدة سريين عبدالنور!

عبد  شريين  الفنانة  أن  سابا  نيكول  اللبنانية  الفنانة  صّرحت 
الوهاب كانت عفوية وطبيعية يف مسلسها الرمضاني "طريقي" 
أن  واستطاعت  ذكية  لعبة  املسلسل  غنتها يف  اليت  واألغاني 

تشد املشاهد هلا وتكسبه. 

للفنان عاصي  "العّراب"  تتابع مسلسل  إنها مل  وقالت نيكول 
احلالني وأضافت: "بصراحة ليس من السهل على فنان يغين أن 

ينتقل إىل التمثيل..

الفنانة هيفاء وهيب أذكى فنانة ومسلسلها "مريم" لقي أصداء 
حلوة جدًا، فهيفاء تقدم يف السينما أفكارًا ويف الدراما أفكارًا 
أخرى، هي امرأة ذكية جدًا تعرف متامًا كيف تستقطب املتابعني 

هلا وجتعلهم يرفعون هلا القبعة".

وقالت نيكول سابا عن نادين نسيب جنيم: "عملت قفزة مهمة 
وسريعة يف الدراما العربية وهي حمافظة على تطور خطواتها، 
ولديها  جمتهدة  وأنها  نفسها  على  تشتغل  أنها  جدًا  وواضح 

أدوات متثيلية بالفطرة".

وعن رأيها بسريين عبد النور قالت نيكول: "ال يهمين أن أعّلق 
على متثيلها وال عليها شخصيًا وال يعين لي أن أحضرها ألنين ال 

أستمتع مبتابعتها ومشاهدة أعماهلا التمثيلية".

قالت جملة OK إن املمثل األمريكي، ليوناردو دي كابريو ، يواعد 
صديقة جديدة منذ 4 أشهر، وهي عارضة األزياء، كيلي رورباتش، 
عمرها 25 عاًما، وتشاركه اهتماماته بالقضايا االجتماعية والبيئية 
والتحذير من التغريات املناخية، اليت تناسب عمله سفرًيا للنوايا 

احلسنة باألمم املتحدة.

وأضافت أن االثنان شوهدا األسبوع املاضي وهما يتناوالن العشاء 
يف أحد مطاعم نيويورك يف رومانسية لفتت احلضور حوهلما.

وأوضحت اجمللة نقال عن صديق مقرب من »دي كابريو« أنه فكر 
جدًيا يف الزواج منها، وأخربها برغبته يف االرتباط بها ملا تبقى 
من حياته، وهو ما شكل مفاجأة هلا مل تتوقعها، لكنه أخربها أنه 
كان يعين ذلك ويتحدث جبدية، ليتخلص من عزوبيته وإن كان 

ذلك سيسبب صدمة ملعجباته.

عزاب  أشهر  أحد  باعتباره  كابريو«  »دي  أن  اجمللة  وذكرت 
احلديث عن  فإن  بعد،  الزوجية  فخ  يقع يف  الذي مل  هوليوود، 
مغامراته العاطفية وعالقاته املتعددة والسريعة ال تنتهي، وخاصة 
منذ انفصاله عن صديقته عارضة األزياء الربيطانية، توني جارن، 
باملغنية  عاطفيا  عاما-   40 كابريو-  دي  ارتبط  حيث  عام،  قبل 
السمراء ريهانا، يف عالقة عابرة مل تستمر شهرين، وانتهت بنشر 

جملة فرنسية خرًبا كاذًبا عن محلها يف طفل منه.

يبدو أنه يف طريقه للزواج أخرًيا،  إال أن »دي كابريو«- 40 عاما – 
على غرار أشهر عزاب هوليوود الذين سبقوه للزواج بعد عالقات 

عاطفية كثرية ومنهم جورج كلوني وبراد بيت.

هل يتزوج » ليوناردو دي كابريو« من 
صديقته اجلديدة عارضة األزياء؟!

أغنية فيلم Fast And Furious 7 حتقق 
رقم خيالي يف عدد املشاهدات!

ستطاعت أغنية فيلم Fast And Furious 7، اليت حتمل عنوان " 
See You Again "، من أن حتقق نسبة مشاهدة عالية جتاوزت الـ 

مليار مشاهدة.!

واألغنية اليت يؤّديها مغين الراب األمريكي Wiz Khalifa واملغين 
 "7  Fast And Furious Charlie Puth هي حتّية من فريق فيلم " 

.Paul Walker لروح املمثل الراحل

ُيذكر أّن فيلم " Fast And Furious 7" حقق أعلى نسبة إيرادات 
 252 عائداته  بلغت  حيث  األمريكية،  السينما  تذاكر  شباك  يف 

مليون دوالر حتى اآلن.

النجم رضا يصور كليب كفك بكفي ويطل على 
مجهوره يف اسرتاليا 

بدأ الفنان رضا تصوير أغنيته كفك بيكفي من ألبومه األخري رضا 
بريوت  اللبنانية  العاصمة  يف  حداد  فادي  املخرج  بادارة   2015
واألغنية من كلمات راشد الشيخ أحلان حممد عيسى توزيع أنس 
كريم. مكيس مؤيد االطرش ماسرت ستديو 7 أنور مكاوي تصوير 

جو صاليبا متابعة           اعالمية باسل حاجولي انتاج اربيكا.

واعرب رضا عن سعادته لنجاح ألبومه األخري الذي صور منه أغنية 
لوك جديد وأغنية كفك بي كفي من جهة ثانية يتوجه الفنان رضا 
صاله  أضخم  يف  حفالن  هناك  مرة  وألول  ليقدم  اسرتاليا  اىل 
الفنية  الظاهرة  وسريافقه  10/10و2015/10/17  بتاريخ  بسدني 
للفنان  الرمسية  الصفحة  عرب  احلفل  تغطية  فغالي وسيتم  باسم 

رضا.

تعرف على »فاطمة الزهراء« ملكة 
مجال املغرب لعام 2016!

اختريت فاطمة الزهراء وصفي ملكة مجال املغرب لعام 2016، يف 
حفل أقيم مبدينة أغادير، جنوب غرب البالد.

ومتكنت الطالبة اجلامعية فاطمة الزهراء )18 عاما(، من نيل لقب 
الدورة اخلامسة، بعد تصفيات جرت على 3 مراحل، تنافست فيها 
200 مرتشحة ميثلن مدن البالد، واختتمت السبت حبفل تنصيبها 

يف منافسات النهائي مبشاركة 30 فتاة.

واختريت وصفي من قبل جلنة التحكيم اليت ترأستها ملكة مجال 
مجال  ملكة  صارح،  أمساء  وبعضوية  إليزا،   ،1996 لعام  فرنسا 
السنة،  لنفس  أغادير  مجال  وملكة   ،2014 لعام  املغرب  أمازيغ 
إضافة إىل ميشيل لوباغمونيت، رئيس مسابقة ملكة مجال فرنسا، 

واخلبريين الفرنسيني باتريك روبري ودانييل دوبيكوا.

ختصص  يف  اجلامعية  الطالبة  وصفي،  الزهراء  فاطمة  ومتكنت 
تيسري املقوالت، من إقناع جلنة التحكيم واجلمهور اللذين صوتا 
وتأمل   .2016 لعام  املغرب  نساء  مجال  عرش  على  لترتبع  هلا 
وصفي يف أن »متثل املرأة والفتاة املغربية يف احملافل الدولية 
أعمال خريية وازنة داخل  القارية، وأن تساهم يف  واملنافسات 

املغرب وخارجه«.

وقالت إيلزا، رئيسة جلنة التحكيم ملكة مجال فرنسا للعام 1996، 
»إن اختيار النسخة السابعة من منافسة ملكة مجال املغرب كان 
صعبا بالنظر إىل تقارب املستوى بني املتنافسات الثالثني على 

اللقب«.

الـ20  ذات  أزنكض  سارة  توجت  مرتا   1.70 من  أقل  فئة  ويف 
املركز  على  املغرب، حبصوهلا  الفئة يف  هذه  ملكة مجال  عاما، 
األول من قبل نفس جلنة التحكيم، يف ما ُاختريت وصيفتيها على 
التوالي، الطالبة اجلامعية حسنية عواطف 23 عاما )املركز األول(، 
برينو  وقال  الثاني(.  )املركز  عاما   24 الطاكي  إميان  ونظريتها 
مدير مسابقة ملكة مجال املغرب »املنافسات شهدت مشاركة أكثر 
انتقائهن على معايري اجلمال واألناقة  ُاعتمد يف  من 200 فتاة، 
واهليبة واألنوثة والتعبري اجلسدي واملشية والثقافة، وأن ترتاوح 

أعمارهن بني 18 و25 عاما«.

وخصص ريع حفل مسابقة ملكة مجال املغرب للعام 2016، لفائدة 
العمل اخلريي بغاية دعم هيئة مدنية تعنى بشؤون األطفال املعاقني 

يف ضواحي مدينة أغادير املغربية لدعم مشاريعها االجتماعية.
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 يفتح احلديث على 
الدوام أمام جوازات 
األجنبية،  السفر 
اليت يتطلع البعض 
أجل  من  اىل محلها 
مأمورية  تسهيل 
دون  السفر 
بالشروط  التقيد 
يف  والتزامات، 
هناك  املقابل 
الدول  من  العديد 
بإقامة  تسمح  اليت 
دائمة على أراضيها 
بدفع  للراغبني 
املناسب  الثمن 
مباشرة  للحصول 

يكون  اجلنسية  شراء  مثن  لكن  جنسيتها،  على 
على  احلصول  اجراءات  تكون  ما  وغالبا  باهظا، 

اإلقامة معقدة جدا. 

أو  جنسياتها  شراء  يصعب  اليت  الدول  من 
إسبانيا،  بلجيكا،  أسرتاليا،  الثمن:  الباهظة 
والواليات  الربتغال،  بريطانيا،  سنغافورة، 

املتحدة األمريكية.

بالرغم من ذلك ميكن للباحث عن جنسيات أجنبية 
تسهل  فهي  أخرى،  دول  يف  ضالته  جيد  أن 
املواطنة  اىل  باالضافة  أراضيها  على  االقامة 

الكاملة.

مجهورية الدومينيكا:

هي جزيرة تقع يف الكارييب ويبلغ عدد سكانها 
73 ألف، ميكن ألي شخص احلصول على جنسية 
الدومينيكا، عن طريق إيداع مبلغ 100 ألف دوالر 
يف بنك دومينيكا الوطين، أما للمتزوجني ميكنهم 
ايداع مبلغ 175 ألف دوالر، واالقامة ليس شرط 

للحصول على جنسيتها.
 

أنتيجوا وبربودا:

هذه اجلزيرة تقع يف البحر الكارييب، تشرتط على 
باستثمار  جنسيتها  على  احلصول  يف  الراغبني 
مبلغ 400 ألف دوالر يف شراء عقار، أو التربع 

مببلغ 200 ألف دوالر ملؤسسة خريية.

سانت كيتس ونيفيس:

يتكون طلب اجلنسية يف هذه اجلزيرة اليت تقع 
الكارييب من 3 صفحات فقط، متكن  البحر  يف 
استثمار  جنسيتها  على  احلصول  يف  الراغبني 
مبلغ 400 ألف دوالر يف شراء عقار ما أو التربع 
صناعة  تنويع  ملؤسسة  دوالر  ألف   250 مببلغ 
السكر احلكومية، حامل جنسيتها يستطيع  زيارة 
أكثر من 130 دولة من دون احلاجة إىل تأشرية 

دخول.

جرينادا:

تشرتط هذه اجلزيرة يف الكارييب استثمار مبلغ 

اليكم أسهل 8 دول ميكن احلصول على جنسيتها

يف حدود 311.750 دوالر يف أسهم الشركات 
املبلغ  هذا  جنسيتها،  على  للحصول  احمللية 
واحلكومية  القانونية  التكاليف  مجيع  يتضمن 
وتكاليف إصدار جواز السفر، خبالف باقي الدول 
يف هذا اجملال، فإن هذه اجلزيرة حتث الراغبني 
يف احلصول على جنسيتها بالسفر إىل أراضيها، 

واكتشاف مجاهلا.

اجملر:

للسماح   2012 سنة  اهلجرة  قانون  تعديل  بعد 
بالراغبني يف احلصول على جنسية استثمارية، 
ما  بشراء  دائمة،  إقامة  شبه  عن  عبارة  وهي 
احلكومية  السندات  يعادل 322.600 دوالر من 
على  احلصول  املمكن  من  وبعدها  اخلاصة، 

اجلنسية اجملرية بسهولة.

مالطا:

تقع جزيرة مالطا جنوب صقلية يف البحر األبيض 
االحتاد  يف  العضو  الدولة  هذه  املتوسط، 
األروبي، حتاول قدر االمكان جذب املستثمرين 
عرب منح احلق يف املواطنة الكاملة ملن يستثمرون 

فوق أراضيها مبلغ 1.57 مليون دوالر.

برنامج  عن   2013 عام  أعلنت  قد  كانت  مالطا 
اضطرت  لكن  دوالر،  ألف   865 بتكلفة  مواطنة 
إىل رفع التكلفة بعد خروج العديد من املظاهرات 

املنددة بهذه اخلطوة.

قربص:

يف  تكلفة  األعلى  من  القربصية  اجلنسية  تعد 
بلغ سعرها 34 مليون دوالر، لكن يف  العامل، 
خضم األزمة املالية، مت ختفيضه إىل 6.2 ماليني 
ألعضاء  دوالر  مليون  و2.48  لألفراد  دوالر 

اجملموعات االستثمارية.

النمسا:
يستطيع حامل جواز سفر النمسا االنتقال حبرية 
مطلقة يف دول منطقة الشنجن، وبامكانه السفر 
اىل 160 دولة من دون احلاجة لتأشرية دخول، 
لكن قبل احلصول على اجلنسية النمساوية من 

الالزم استثمار 10 ماليني دوالر. 

سيارات  عوادم  فضيحة  أن  تقارير  ذكرت 
أسرت  قد  بالديزل  تعمل  اليت  فاجن  فولكس 
إىل  القصة  حتويل  تعتزم  اليت  هوليوود  خميلة 

فيلم.

وذكرت خدمة بلومربج اإلخبارية إن شركة اإلنتاج 
قد  كابريو  دي  ليوناردو  املمثل  ميتلكها  اليت 
النتاج  بيكتشرز"  "بارامونت  شركة  إىل  انضمت 

الفيلم.

جاك  للمؤلف  كتاب  على  الفيلم  يستند  وسوف 
إن  االستوديو  وقال  الفضيحة.  حول  يوينج 
املؤلف يكتب العمل باالشرتاك مع شركة إنتاج 

"أبيان واي" اليت ميتلكها دي كابريو.

يوم  سابق  وقت  يف  "فارييت"  جملة  وذكرت 
االثنني أن دي كابريو سيشارك يف االنتاج. ومل 
طاقم  أو  الفيلم  خمرج  بشأن  بعد  قررات  تتخذ 

التمثيل، وفقا للمجلة.

ووجهت هيئات معنية باللوائح التنظيمية للبيئة 
اتهامات  املاضي  الشهر  املتحدة  الواليات  يف 
فولكس  مركبات  يف  مركب  برنامج  هناك  بان 

فضيحة عوادم سيارات فولكس فاجن قد 
تصبح فيلما مبخيلة هوليوود

بصورة جتعله  بالديزل مصمم  تعمل  اليت  فاجن 
يتغلب على اختبارات العوادم. ومنذ ذلك احلني 
كشفت الشركة أنه مت تركيب هذا الربنامج يف 

حوالي 11 مليون سيارة يف مجيع أحناء العامل.

العامل يف فتح  أحناء  بدأ مدعون يف مجيع  وقد 
حتقيقات يف فولكس فاجن يف أعقاب الفضيحة، 
اليت أسفرت عن رفع مئات من الدعاوى القضائية 
فاجن  فولكس  رئيس  واستقالة  الشركة  ضد 

مارتن فينرتكورن

 بعد أن فاز باجلائزة 
الكربى يف اليانصيب 
قيمتها  تبلغ  واليت 
جنيه  مليون   13.5
هذا  قام  اسرتليين، 
 12 بشراء  الرجل 
مخسة  خالل  سيارة 

أشهر.

التفاصيل،  ويف 
بيرت  الربيطاني  أنفق 
عامًا(   67( كونغدون 
جنيه   500000 مبلغ 
اسرتليين منذ أن فاز 

على  أيار،  شهر  يف  الكربى  اليانصيب  جبائزة 
شراء سيارات معظمها سيارات فارهة من أنواع 
آي  دبليو  إم  بي  سيارة  أبرزها  وكان  خمتلفة 
8، و سيارة رينج روفر، والند روفر. واشرتى 
كونغدون سيارة فورد حديثة البنته بينما أهدى 
حفيدتيه سيارة فولكس فاكن من نوع بيتل و 

سيارة بيجو.

وقال  كونغدون: "طاملا أحببت سيارتي القدمية، 
ولكن منذ أن رحبت اجلائزة الكربى يف اليانصيب 
بها،  أرغب  اليت  السيارة  شراء  بإمكاني  أصبح 
كنت يف السابق أرى السيارات ولكين مل أكن 
الوضع اختلف  أريد، ولكن  قادرًا على شراء ما 

اآلن".
الفوز  يف  حمظوظ  أنه  حقيقة  عن  وكشف 

هكذا انفق هذا الرجل اجلائزة الكربى لليانصيب!

األسبوع  جنيهًا   25 ربح  أنه  حيث  باليانصيب 
املاضي و76 جنيهًا منذ ثالثة أسابيع.

يذكر بأن  كونغدون ميول مركزًا لعالج األشخاص 
املصابني بتصلب األنسجة والذي كانت تعاني 
كانت  وقد  روزماري.  املتوفاة  زوجته  منه 
ما  املزمن  األنسجة  بتصلب  مصابة  روزماري 

اضطر زوجها للعناية بها ملدة 30 عامًا.

ولسوء حظها توفيت روزماري عن عمر ناهز 56 
عامًا قبل أن يفتتح مركز مريلني لعالج تصلب 
دور  للعب  بيرت  زوجها  دفع  ما  وهذا  األنسجة، 
كبرية  مببالغ  تربعه  عرب  املركز  هذا  يف  فعال 
لألشخاص الذين يعانون من هذا املرض حبسب 

صحيفة "مريور" الربيطانية.

 قد يفاجأ عشاق القهوة خبيار مل يتوقعوا أنهم 
قهوتهم  مع  إضافته  من  سيتمكنوا  يوم،  يف 

املفلضة، أال وهو الذهب.

سار  خرب  إىل  املفاجأة  هذه  سيحول  ما  ولكن 
أنه  خصوصًا،  اإلمارات  دولة  لزوار  ومذهل، 
أصبح بإمكانهم جتربة القهوة مع الذهب مببلغ 

بسيط ال يتعدى الـ14 دوالر، يف فندق قصر 
فنادق  وأرقى  أفخم  من  يعد  والذي  اإلمارات 

الدولة.
وذكرت صحيفة »البيان« أن مقهى »لو كافيه« 
يف قصر اإلمارات يقدم قهوة كابوتشينو بغبار 
الشكوالتة  من  ورمسة  لألكل،  الصاحل  الذهب 

هليكل قصر اإلمارات.

قهوة بغبار الذهب اخلالص يف أبو ظيب.. اما الثمن !!
 ينتظر الكثريون رائحة املطر بعد انقطاع هطول 
"الشتوة  بـ  ُيعرف  ما  أو  طويلة  لفرتٍة  األمطار 
األوىل" خباصٍة مع بداية فصل اخلريق ويعتربون 
لكن  األرض...  رائحة  هلم  وتنقل  مجيلة  أّنها 

احلقيقة معاكسة متاما وقد ُتفاجئكم!
االنتشار  بكترييا واسعة  الرائحة عن  وتنتج هذه 
 "Actinomycetes" يف تربة الكرة األرضّية ُتسّمى بـ
وتعيش يف الرتبة الدافئة والرطبة. وحني جتف، 

ومع  الرتبة  يف  حويصالت  البكترييا  هذه  تبعث 
هطول األمطار تنطلق هذه احلويصالت حنو اهلواء 

ونتنّشقها حني تصل إلينا.

وتنبعث هذه الرائحة بشكٍل قوي يف املناطق اليت 
تهطل فيها األمطار وسط درجات حرارة مرتفعة 
حيث الرتبة تكون جافة جدًا وبالتالي يزداد فيها 

عدد احلويصالت.

حقيقة مفاجئة هل تعرفون مصدر رائحة »الشتوة األوىل« اليت نعشقها ؟!
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 تَعرَّف معنا على 10 روايات كالسيكية من األدب الروسي، ورمبا 
مؤخًرا  ُنِشَرت  اليت   The Funeral Party رواية   ذلك  من  نستثين 
للكاتبة أولتيسكايا. لعل أحد األشياء املشرتكة بني تلك الروايات 
العظيمة هو أن مجيعها صمدت أمام حتدي الزمن، فضال عن الرباعة 
القارئ  إشراك  على  والقدرة  واألصالة  بها،  متيزت  اليت  الفنية 
يف تفكري عميق شخصي حبًثا عن أجوبة لألسئلة األهم يف احلياة. 
مرة،  ذات  كإنسان.  وتنضج  وتفكر  تشعر  الكتب  تلك  ستجعلك 
أوصى هنري ديفيد ثورن بأن »تقرأ الكتب األفضل أواًل، وإال رمبا 
لن حتظى بفرصة قراءتها أبًدا.« لذا، إعمااًل لنصيحته، نعرض لك 

بعض أفضل الروايات الروسية لتقرأها أواًل.
War and Peace -1 احلرب والسالم- 1869

Leo Tolstoy من تأليف ليو تولستوي

عادة ما يشيد بها النقاد على أنها أعظم رواية كتبت على اإلطالق. 
تسرد هذه الرواية امللحمية قصة مخس عائالت أرستقراطية، عاشت 
خالل فرتة حرب روسيا مع نابليون بونا بارت يف بدايات القرن 
التاسع عشر. »احلرب والسالم« أكثر من جمرد رواية؛ فهي: قصة 
حب وقصة عائلية ورواية حرب، إال أنها يف جوهرها كتاب يدور 
حول جمموعة من الناس حياولون إجياد موطئ قدم هلم يف عامل 
ممزق، وعن أناٍس حياولون خلق حياة ذات معنى ألنفسهم يف بلد 
فهي  الروحي.  واالرتباك  االجتماعية  والتغريات  احلروب،  مزقته 
متثل ُبوصَلة أخالقية فضاًل عن كونها احتفااًل ببهجة احلياة. متثل 
الروسية  الكالسيكية  الرواية  والسالم«  »احلرب  تولستوي  ملحمة 

لعصرنا.
A Hero of Our Time -2  بطل من زماننا- 1840

Mikhail Lermontov من تأليف ميخائيل لريمونتوف

تدور  روسية؛  نفسية  رواية  أول  أنها  على  إليها  يشار  ما  عادًة 
الرواية حول قصة شاب صغري السن يدعى تشورين، وهو فاتن 
وزير نساء، يتمرد ويثور لكن بال قضية. على مدى أكثر من قرن 
باحلرية.  إشعارهم  عن  فضاًل  القراء،  شخصيته  أبهرت  ونصف، 
روح  أثرها يف  يتوغل  متداخلة  الرواية من مخسة قصص  تتألف 
بوشكني املعقدة. فكانت النتيجة صورة ال ُتنسى عن أول شخصية 
رئيسية روائية خمالفة للعرف، وتفتقر إىل املواصفات البطولية 
التقليدية؛ فأينما حّل البطل يرتك يف أعقابه دماًرا؛ وذلك حتى 

عندما يسحر و يبهر شخصيات الرواية والُقّراء على حٍد سواء.
1862 Fathers and Sons -3 اآلباء والبنون – 

رواية من تأليف الكاتب الروسي أيفان تورغينيف

الصراعات  فائقة  مبهارٍة  العميقة  الشعرية  الرواية  تلك  ترصد 
من  الستينات  أوائل  يف  تظهر  بدأت  اليت  والعائلية  االجتماعية 
صراعات  فرتة  الفرتة  تلك  وتعد   .)1860( عشر  التاسع  القرن 
اجتماعية كبرية يف روسيا. متثل الرواية عاصفة صحفية نارية من 
بازاروف، فهو شاب حاد  البطل  القوي لشخصية  خالل جتسيدها 
البصرية وشغوف إىل أبعد احلدود ، فضال عن كونه عدمّي. بعبارة 
أخرى هو شاٌب مميز يف صفاته يف عاملنا اليوم، كما كان احلال 

مع تورغينيف يف زمانه.
Eugene Onegin -4 يفغيين اونيغني-1833

Alexander Pushkin  رواية شعرية من تأليف الكسندر بوشكني

يف تلك التحفة الفنية غري املشهورة لألسف، جيمع بوشكني بني 
قصة حب فاتنة تعرب عن احلياة الروسية يف القرن التاسع عشر، 
وأحد أبرع اهلجاءات االجتماعية اليت ُكتبت قاطبة. ومتكن من إخراج 
ا،  ذلك كله على هيئة شعرية. فمع أول الكتاب جتده مرًحا وجادًّ
انطالق  نقطة  الشعرية هي  الرواية  تلك  وتعترب  ا،  وعاطفيًّ ساخًرا 
الدراسة يف الصفوف األدبية اليت تدرس األدب الروسي املعاصر 
يف اجلامعة. ولعل السبب يف ذلك أن بوشكني خلق يف تلك الرواية 
ع فيه غالبية املوضوعات، والشخصيات األدبية بأنواعها،  قالًبا مجَّ
واألساليب األدبية اليت يبين عليها األدباء املعاصرين كتاباتهم. 
ليس من قبيل الصدفة إًذا تلقيب بوشكني بـ« أبي األدب الروسي 
احلديث«، وتعترب روايته الشعرية »يفغيين اونيغني« العمل األدبي 

األكثر متثياًل لألعمال األدبية.
The Brothers Karamazov -5 االخوة كارامازوف )1880(

Fyodor Dostoevsky فيودور دوستويفسكي

يف هذه القصة العاطفية الفلسفية اليت تدور حول بطل قاتل أبيه 
والتنافسية األسرية، دوستويفسكي مثله مثل أي كاتب روسي 
الدينية والشر واملعنى. فالرواية تصف  أغوار املوضوعات  يسرب 

10 روايات من األدب الروسي ال تفوت قراءتها
نظر  وجهة  اختالف 
كارامازوف  األشقاء 
العامل؛  عن  الثالثة 
الرهبانية،  اليوشا 
احلسية،  ودميرتي 
العقلية،  وايفان 
أبيهم  على  عالوة 
الذي  الفاسق، 
أصبح غموض اغتياله 
نقطة  والتحقيقات 
القصة  يف  حمورية 
الثلث  يف  والسيما 

األخري من الرواية.
 Doctor Zhivago  -6
زيفاجو-  دكتور 

1959

بوريس  تأليف  من 
 Boris باسرتناك 

Pasternak

وهي رواية مستوحاة من »احلرب والسالم«. تسرد تلك الرواية 
التارخيية قصة طبيب شاعر يدعى يوري زيفاجو، يكافح ليجد مكانه 
ومهنته وصوته الفين وسط معمعة الثورة الروسية، تلك التحفة 
الذي  الروسي،  الريف  تشبه يف مجاهلا  املوحي  النثر  من  الفنية 
رحلة  يف  القارئ  زيفاجو«  »دكتور  رواية  تأخذ  الرواية.  تصوره 

احلب واألمل واالفتداء خالل أقسى سنوات القرن العشرين.
And Quiet Flows the Don -7 الدون اهلادئ )1959(

Mikhail Sholokhov من تأليف ميخائيل شولوخوف

غالًبا ما تقارن تلك الرواية برواية »احلرب والسالم«، فهي رواية 
النموذجية خالل  القوزاق  من  عائلة  تتتبع مصري  ملحمية،  تارخيية 
العاملية  احلرب  بداية  قبل  أي  االضطرابات؛  من  سنوات  عشرة 
الروسية  الثورة  أعقاب  يف  الدامية  األهلية  احلرب  حتى  األوىل 
عام 1917. يف رواية شولوخوف، يعود تاريخ روسيا يف بدايات 
القرن الـ 20 للحياة من جديد، حيث تتطور الشخصيات املرتابطة؛ 
احلصار،  جمتمٍع حتت  مع  التعامل  على  فقط جمربين  ليسوا  فهم 
ولكن أيضا يتعاملون مع الرومانسية املنكوبة، والنزاعات العائلية 

وأسرار املاضي اليت ال تزال ذكراها تطارد احلاضر.
Life and Fate -8 احلياة والقدر 1960

Vasily Grossman من تأليف فاسيلي غرومسان

القرن  منتصف  السوفييت يف  االحتاد  امللحمة يف  تلك  أثر  يشبه 
»احلرب والسالم« على روسيا  رواية  أثر  حٍد كبري  العشرين إىل 
يف القرن التاسع عشر. حيث تتشابك فيها قصة حدٍث تارخيي؛ 
الثانية،  العاملية  احلرب  أثناء  لستالينغراد  املروع  احلصار  وهو 
الطبقات،  مجيع  من  الرواية  لشخصيات  اخلاصة  القصص  مع 
واإلرهاب  احلرب  قوات  ِقَبل  من  عنيفة  بطريقة  تشريدهم  مت  إذ 

واالستبدادية السوفيتية.
حياة  يف  يوم   One Day in the Life of Ivan Denisovich  -9

إيفان- 1962

Alexander Solzhenitsyn من تأليف الكسندر سوجلينتسني

تلك القصة القصرية املروعة، ولكنها يف نفس الوقت حتفة مليئة 
باألمل على حنو غري مسبوق. حتكي قصة يوٍم واحٍد يف حياة رجل 
امتألت  الذي  أحد املعسكرات السوفيتية  عادي عامل سجني يف 
بعشرات املاليني يف االحتاد السوفييت. وهي مستوحاة من قصة 
يعترب  السجناء،  أحد هؤالء  باعتباره  الشخصية  حياة سوجلينتسني 
ا يف قصته، غنًيا بالتفاصيل، خيلو من العاطفة،  هذا الكتاب أصليًّ

والذي بدوره يزيد من حدة تأثريه العاطفي القوي.
The Funeral Party -10 حفلة اجلنازة 2002

Lyudmila Ulitskaya من تأليف ليودميال التيسكافا

تدور أحداث الرواية يف شقة صغرية حرارتها عالية، يف مانهاتن 
يف أوائل التسعينيات. جنحت هذه الطبعة اإلجنليزية األوىل لرواية 
من تأليف أهم كاتبة أدبية روسية معاصرة يف وصف التفاعالت 
الروسيني  املهاجرين  من  متنوعة  جمموعة  بني  واملؤثرة،  الغريبة 
جنازة  حيضرون  والذين  نيويورك،  مدينة  يف  يعيشون  الذين 
ومراسم تشييع أليك. وهو رسام فاشل، لكنه حمبوب. و سريًعا 

على حنٍو غريب والذع خالل حفلة اجلنازة، يتم سرب غ

مطوية  عارية  بنشر صور  املعروفة  بوي  بالي  جملة  لقراء  ميكن   
بني صفحاتها أن يقولوا بصدق اآلن إنهم يشرتون اجمللة لقراءة 

مقاالتها.

الرئيس  فالندرز  سكوت  عن  تاميز  نيويورك  صحيفة  نقلت  فقد 
التنفيذي للشركة اليت تصدر اجمللة قوله إن بالي بوي لن تنشر 

بعد اآلن صورا عارية لنساء.

وقالت صحيفة نيويورك تاميز إن مؤسس جملة بالي بوي ورئيس 
حتريرها هيو هيفنر )89 عاما( وافق الشهر املاضي على اقرتاح 

كبري احملررين كوري جونز بوقف نشر صور النساء عاريات.

ويف وقت ميلك فيه كل مراهق هاتفا متصال باالنرتنت ويسهل 
فيه الوصول للمواد اإلباحية اختارت اجمللة أن تواصل نشر صور 

لنساء يف أوضاع مغرية لكن لسن عاريات.

ونسب إىل فالندرز قوله للتاميز »أنت اآلن على بعد ضغطة من كل 
فعل جنسي ميكن ختيله جمانا.« مضيفا أن وجود الصور العارية يف 

هذه املرحلة بات أمرا عتيقا.

وجتري اجمللة اليت ظهرت مارلني مونرو على غالف عددها األول 
عام 1953 هذه التغيريات بعد أن تراجع توزيعها من 5.6 مليون 

نسخة يف 1975 إىل حنو 800 ألف اآلن.

اليمني  تيار  البداية تعرضت اجمللة للهجوم من  وبعد جناحها يف 
احلركة  رائدات  اتهمتها  حيث  اليسار  تيار  ومن  العري  بسبب 

النسوية بتحويل املرأة إىل كائن للمتعة اجلنسية.

وجيوس  فوجنيت  مثل كريت  كبارا  كتابا  اجمللة  اجتذبت  ولطاملا 
كارول أوتيس وفالدميري نوبوكوف الرجال الذين مل يشرتوا اجمللة 

من أجل الصور فحسب.

وتضمنت أعداد من اجمللة مقابالت تفصيلية مع شخصيات تارخيية 
مثل فيدل كاسرتو ومارتن لوثر كينج االبن ومالكوم اكس وجون 

لينون.

ال صور عارية بعد اآلن يف 
جملة بالي بوي.. و السبب ؟

 هل تعلم أن اإلنسان العادي يستوعب 74 غيغابايت من املعلومات 
يوميا ؟ هذا رقم مذهل بالنسبة لعقل اإلنسان، ولكن كيف حنافظ 
زائد  معلومات  بوجود محل  السليم  والرتكيز  التفكري  على  اليوم 

كهذا؟
محل  أن  إىل  ليفيتني،  دانيل  والنفس،  األعصاب  عامل  يشري 
لدماغنا  ميكن  أكثر مما  الستيعاب  حماولتنا  هو  الزائد  املعلومات 

حتمله ، حبسب ما ذكرت شبكة سي ان ان.

يقول ليفيتني: »كنا نعتقد أن اإلنسان قادر على االنتباه ملا بني 
أما اليوم، فنحن نعرف أن  مخسة أو تسعة أشياء يف آن واحد. 
أن  الواعي ميكن  فالعقل  غريبة.  مبالغة  هذه  ليس صحيحا.  هذا 
يستوعب حوالي ثالثة أمور يف وقت واحد، وأكثر من ذلك يفقد 

اإلنسان بعض قدراته العقلية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن محل املعلومات الزائد يؤدي أيضا إىل 
إرهاق ذهين. وهلذا نرى العباقرة مرتدين نفس ثيابهم دائما، مثل 
السوداء  بكنزته  الرمادية، وستيف جوبز  أينشتاين وبدلته  ألربت 
إذ  املعتادة،  الرمادية  بكنزته  زوكربريغ  ومارك  الرقبة،  عالية 
ختص  هامة  غري  قرارات  بأخذ  طاقتهم  تضييع  يريدوا  مل  أنهم 

مالبسهم.

ملاذا يرتدي العباقرة اللباس ذاته ؟
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قد يسّبب االنطالق يف رحلة طويلة ضغوطًا على مجيع الرّكاب 
لذا جيب  العالية،  احلرارة  السيارة، وخصوصًا يف درجات  يف 
بدء  قبل  ومعاينة سياراتهم  السائقني ختطيط مساراتهم  على 
للوقت  وتوفريًا  الرّكاب  سالمة  على  حفاظًا  وذلك  رحالتهم، 
والوقود، وجتّنبًا لالزدحام.سالمة القيادة أمر بالغ األهمية، لذلك 
جيب على السائقني اّتباع بعض اخلطوات اليت تساعد على زيادة 
معرفتهم، وحتسني جتربتهم يف السفر مع العائلة، خصوصًا إذا 

كانت الرحلة طويلة.
وهنا، جتدر اإلشارة اىل أنه، إضافة إىل كون القيادة ملسافات 
طويلة تسّبب ضغوطًا على السائق، فهي أيضًا تسّبب ضغطًا 
على السيارة. ويف هذا السياق، نشرت »فورد« أخريًا نصائح 
أمانًا  أكثر  الطويلة  الرحالت  يف  القيادة  من  جتعل  وإرشادات 

وراحة. ومن أهم هذه النصائح:

التخطيط امُلسبق
خّطط لرحلتك مسبقًا، وانظر إىل خط سريك لتعرف كم ستستغرق 
رحلتك من الوقت. وإذا تأخرت لسبب ما، قاِوم رغبتك يف ختّطي 
االستعانة  أو  جيدًا  الطرق  معرفة  كذلك، جيب  السرعة.  حدود 
الطرقات  لتجّنب  احلاجة  عند  البديلة  املسارات  ملعرفة  خبارطة 

املزدمحة.

األكل والشرب
باردة  ومشروبات  جليد  مكّعبات  صندوق  حقيبتك  يف  إحزم 
وحلمايتهم  ُمنتعشني  الرّكاب  إلبقاء  خفيفة  ووجبات  وفواكه 
من اجلفاف. كذلك، حاول إبقاء الصغار منشغلني باأللعاب أو 
مبجالت األطفال، ألّن الرتفيه عن الرّكاب، وخصوصًا األطفال 
سببًا  ُيعترب  الذي  السائق،  انشغال  لتفادي  ضروري  منهم، 

رئيسيًا للحوادث.

الوزن الزائد
ختّلص من احلقائب الزائدة واألمحال غري الضرورية يف سيارتك 

لتخفيف الوزن واستهالك الوقود.

اجلهوزية
جهوزية  من  للتأكد  الدقائق  بعض  خّصص  االنطالق،  قبل 

السيارة، وتأّكد من مستوى مياه التربيد ومن مستوى الزيت.

اإلنطالق باكرًا

من احملّبذ اإلنطالق يف الصباح الباكر حيث تكون درجات احلرارة 
فرصة  الرّكاب  مينح  فذلك  ازدحامًا،  أقّل  والطرقات  منخفضة 
الستكشاف املواقع املمّيزة على الطريق، ويسمح للسائق بأخذ 

فرتات راحة منتظمة.

أحزمة االمان
تأّكد من أّن مجيع الرّكاب، ومن ضمنهم األطفال، يضعون أحزمة 

األمان، فهي خّط الدفاع األول عند حصول احلوادث.

اهلاتف
جتّنب الرسائل النصّية واستعمال اهلاتف أثناء القيادة، ألّن ذلك 
لكتابة  االضطرار  حال  الطريق. ويف  على  تركيزك  من  يشّتت 
القيادة،  أثناء  احملمول  اهلاتف  على  قراءتها  أو  نصّية  رسالة 
يتوّجب على سائق السيارة التوّقف إىل جانب الطريق يف أقرب 
أواًل، قبل أن يعود  الرسالة النصّية  مكان آمن، واالنتهاء من 
أّن  واعلم  الطريق.  إىل  والعودة  جديد  من  السيارة  لتشغيل 
استخدام اهلاتف احملمول وإرسال الرسائل النصية واستقباهلا 

أثناء القيادة ال يقّل خطورة عن القيادة حتت تأثري الكحول.

مثّبت السرعة

إستخدم مثّبت السرعة عند القيادة ملسافات طويلة على الطرقات 
وتوفري  السرعة،  حدود  ختّطي  عدم  يساعد يف  ألنه  اخلارجية، 

الوقود، وجيّنبك املخالفات املرورية بسبب السرعة الزائدة.

اإلطارات
إفحص ضغط اهلواء يف اإلطارات، فالضغط غري املتساوي فيها 
أّن اإلطارات غري املنفوخة جيدًا  القيادة. واعلم  قد يؤّثر على 
استهالك  من  يزيد  ما  الطريق،  مع  أكرب  احتكاك  أسطح  لديها 

الوقود.

اإلسرتاحة
تنّبه إىل ضرورة التوّقف السرتاحة قصرية عندما تشعر بالتعب، 
وال حتاول مقاومة النعاس ألّن ذلك قد يتسّبب حبوادث ال حُتمد 

عقباها.

نصائح هامة لرحالت أكثر أمانًا
أّن  شائع  خطأ  هنالك 
فمن  معنا،  مولود  الذكاء 
ولد عليه يبقى معه، ومن 
مل ميتلكه يف األصل ليس 

بإمكانه فعل شيء أبدًا.

إىل  يشري  الواقع  لكّن 
أّن الظروف تسمح للبعض 

بزيادة مستوى ذكائه، كما متنع عن البعض ذلك.

تعزز  هوايات   10 اإلطار  هذا  هاك" يف  "اليف  موقع  ويعرض 
الذكاء كالتالي:

تعلم العزف

إّن "املوسيقى تنتج نوعًا من السعادة ال  يقول كونفوشيوس 
تشتغل الطبيعة البشرية بفعالية من دونه".

املشاكل  حّل  يف  ويساهم  الدماغ،  حيفز  املوسيقى  فعزف 
النفسية املعقدة، كما يوسع قدرة استيعاب الذاكرة.

اقرأ بنهم
القراءة هلا فضل كبري يف رفع مستوى الذكاء، فكيف إذا قرأت 
التوتر  من  القراءة  تقلل  كذلك،  خمتلفة؟  مواضيع  حول  بنهم 

وتساعد يف اختبار مشاعر خمتلفة.

تأّمل
الفائدة األكرب للتأمل هي املساعدة يف معرفة النفس جيدًا، ما 

يرفع املتأمل إىل مستوى روحي أعلى.

كذلك، فالتأمل خيلصك من كّل أشكال القلق.

دّرب دماغك
كما يتطلب جسدك لياقة، فدماغك حيتاجها أيضًا.

ألعاب  الفكرية املختلفة، ومن ذلك  التحديات  دربه عن طريق 
الشطرنج والسودوكو واأللغاز.

مارس الرياضة
التدريبات الرياضية تساعد جسدك ودماغك معًا يف العمل كما 

جيب عليهما أن يعمال.

وجتدد  النوم،  وتساعدك يف  الضغوطات  من  تقلص  الرياضة 
اخلاليا الدماغية، وتعزز الدورة الدموية.

تعلم لغة جديدة
عملية تعلم لغة جديدة تضم مهام عديدة، منها حتليل القواعد 

اللغوية، واكتساب كلمات جديدة.

وأصحاب القابلية لتعلم لغات جديدة أكثر قدرة من غريهم على 
التخطيط واختاذ القرارات وحّل املشاكل.

دّون مشاعرك
مهارات  تطوير  يف  وتساعد  اللغوية  القدرات  حتسن  الكتابة 

عديدة، كالرتكيز واإلبداع واخليال والفهم.

سافر إىل أماكن جديدة

كّل مكان جديد يوفر لك إمكانيات جديدة تتعلمها يف األشخاص 
والطعام والثقافة وأسلوب احلياة.

اطبخ مأكوالت جديدة

الطباخون الذين جيربون إعداد أنواع خمتلفة، لديهم مستويات 
مرتفعة من اإلبداع.

بأدق  ويهتمون  التجربة،  خيافون  وال  باجلودة،  ملتزمون  هم 
التفاصيل.

شارك يف منافسات رياضية

املباريات  يف  املنافسة  بل  التمارين،  فقط  تعين  ال  الرياضة 
والثقة  والقدرات،  والتنظيم،  الدماغية،  االستجابة  تعزز  اليت 

بالنفس

10 هوايات جتعلك أكثر ذكاء
 هناك ست بلدات يف العامل حترم املوت داخل حدودها االدارية، 
وهددت بفرض عقوبات يف حالة خمالفة القانون. قد يبدو االمر مثل 

مزحة، ولكن، قد تكون هناك اسباب معقولة.
ميسون أبو احلب: تقع بلدة سيليا اليت تشبه بلدات العصور الوسطى 
على سفح تلة يف ايطاليا، ويسكنها ٥٣٧ شخًصا يتجاوز عمر اغلبهم 

اخلامسة والستني.

وحلل هذه االزمة السكانية أصدر العمدة دافيدي زيتشينيلال قراًرا 
حيمل الرقم 11 ينص على التالي "املرض ممنوع داخل حدود البلدة، 
واملوت حمظور"، ومن خيالف هذه الضوابط وال يتخذ االجراءات الالزمة 
لالمتثال للقانون من خالل اجراء فحوصات طبية دورية سيكون عليه 

دفع غرامة قدرها 10 يورو كل عام.

"نطبق هذا االجراء  الغارديان عن زيتشينيلال قوله  ونقلت صحيفة 
ليس على سبيل النكتة بل هو امر جدي جًدا، فسيليا مثل مجيع بلدات 
اجلنوب االيطالي تعاني من تناقص عدد سكانها واولئك الذين ال 
يعتنون بأنفسهم او ميارسون عادة مضرة بالصحة سيعاقبون بزيادة 

الضرائب ".

بلدات اخرى
وسيليا ليست اول بلدة يف العامل تعترب املوت خروًجا على القانون، 
إذ اختذت قرارات مشابهة يف اماكن اخرى مثل كونيو وساربورينكس 
يف فرنسا يف ٢00٧ و٢00٨ على التوالي ويف برييتيبا مرييم يف 
الربازيل يف ٢00٥ ويف الخنارون يف اسبانيا يف 1٩٩٩ ويف فالسيانو 

ديل ماسيكو يف ايطاليا ايضا يف ٢01٢.
وكان السبب الرئيسي يف كل هذه احلاالت هو عدم قدرة املقابر 

احمللية على استيعاب املزيد.

حنتاج مقربة جديدة
تولوز،  قرب  وتقع  كونيو،  عمدة  كان  الذي  غريان  فيليب  قال 
مناسبة  ارض  قطعة  فحددت  جديدة  مقربة  حتتاج  كانت  البلدة  إن 
ولكن  املقاطعة.  السلطات يف  اىل  بالطلب  وتوجهت  الغرض  هلذا 
االخرية رفضت بكل بساطة وقررت السماح ببناء جممع للتسوق على 
قطعة االرض ذاتها. وعندها قرر العمدة منع الناس من املوت حاًل 

لالشكال.

بعض الدول تعاقب املنتحرين
كان االنتحار عماًل غري قانوني يف بريطانيا حتى عام 1٩٦1 وال يزال 
يف بعض املناطق. فمثال ينص قانون العقوبات اجلنائي يف ماليزيا 
على ان "كل من حياول االنتحار او يفعل أي شيء يف هذا االجتاه 
يعاقب بالسجن ملدة قد تصل اىل عام كامل او بغرامة او باالثنني 

مًعا".

وكانت القوانني يف جزيرة ديلوس املقدسة يف القرن اخلامس قبل 
امليالد تنص على منع املوت ومنع الوالدات لعدم ازعاج االهلة، ولذا 
كان كل من يوشك على املوت وكل من توشك على الوالدة ينقالن 

اىل خارج اجلزيرة.

اليابانية، حيث  ايتسوكوشيما  وكان شيء مشابه يطبق يف جزيرة 
كان املوت او الوالدة ممنوعني حتى عام 1٨٦٨، وحتى االن ال يوجد 
يف هذه اجلزيرة اي مستشفى او مقربة. ولكن من حسن احلظ أن 
هاتني البلدتني قريبتان من مناطق اخرى مأهولة ميكن االنتقال اليها 

بسهولة.

قرب  وتقع  النرويج،  لونغيريبيان يف  جزيرة  على  ذلك  ينطبق  وال 
املنطقة القطبية، حيث منع املوت فيها منذ عام 1٩٥0 بعد اكتشاف 

عدم حتلل جثث مدفونة يف املقربة احمللية بسبب الربودة.

وبالفعل مت استخراج عينات حية من الفريوس الذي ادى اىل كارثة 
االنفلونزا يف اسبانيا يف عام 1٩1٨ من بعض هذه اجلثث مؤخًرا.

واليوم عندما يقرتب شخص ما من املوت ينقل خارج اجلزيرة لقضاء 
ايامه االخرية يف البلد االم.

ملاذا مثل هذه القوانني؟
يبدو انها تهدف يف النهاية اىل تشكيل نوع من الضغط على احلكومات 

احمللية للحصول على متويل او ترخيص او لتحسني اخلدمات.
عمدة كونيو مثال قال للغارديان إنه أرسل قرار منع املوت، الذي 
الصحف  مجيع  اىل  بالطبع،  قانوني  غري  الرمسية  اجلهات  اعتربته 
ووسائل االعالم يف العامل ما دفع اعالميني من داخل فرنسا ومن 
سويسرا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا وحتى من اليابان اىل زيارة بلدته 

وطرح مشكلتها.

املقاطعة  سلطات  موافقة  على  حصلت  البلدة  ان  النتيجة  وكانت 
النشاء مقربة جديدة وألغت مشروع بناء االسواق.

اما يف سيليا فسجل مائة من سكانها تقريًبا امساءهم إلجراء فحوص 
طبية دورية، رمبا تكون قد انقذت حياة عدد منهم.

 بلدات حترم املوت داخل حدودها.. ما هي ؟
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تتــمات
»خط ساخن« بني القاعدة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وحّذر وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري يف مؤمتر صحايف مع 
خماطر  من  االول،  أمس  أوغلو  سينريلي  ريدون  الرتكي  نظريه 
التدخل الروسي يف سورية وما ينتج من ذلك يف زيادة التطرف 

والعنف وتدفق املقاتلني ما سيؤثر يف املنطقة بأكملها والعامل.
وأضاف أن السعودية وتركيا حريصتان على دعم املعارضة، مؤكدًا 
إىل  يؤدي  الذي  إعالن جنيف  مبادئ  احلل سياسيًا مبين على  أن 
أي دور يف مستقبل  انتقالية ال يكون فيها لبشار األسد  سلطة 

سورية.
قال سينريلي أوغلو إن روسيا ترتكب خطأ يف سورية وإن تدخلها 
لن جيلب اخلري لسورية، مؤكدًا دعم املعارضة السورية وضرورة 
قيام فرتة انتقالية، مضيفًا أنه »ال ميكن أن نقبل أن يسيطر األسد 

مرة ثانية على سورية«.
وزارة  باسم  الناطق  عن  نقلت  »إنرتفاكس«  أنباء  وكالة  وكانت 
حول  للمعلومات  »تباداًل  أن  كوناشنكوف،  إيغور  الروسية  الدفاع 
حتركات الطريان مت عرب إقامة خط مباشر بني مركز قيادة الطريان 
الروسي يف قاعدة محيميم اجلوية غرب سورية ومركز قيادة سالح 
سبل  على  يتدربان  الطرفني  أن  إىل  مشريًا  اإلسرائيلي«،  اجلو 

التعاون.
عقب  أعلن  نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكان 
اجتماعه الشهر املاضي يف موسكو مع بوتني، اتفاق الدولتني على 
آلية لتنسيق العمل العسكري يف سورية جتنبًا حلاالت »سوء الفهم« 

وحصول مواجهات.
مع  اتفاق  على  األخرية  اللمسات  وضع  أيضًا  الروس  حياول  كما 
اجليش األمريكي لتجنب أي حادث مع مقاتالته يف اجملال اجلوي 
السوري. وسيتم توقيع اتفاق يف غضون »األيام املقبلة«، وفق 
ما قال مسؤول عسكري أمريكي األربعاء يف نهاية جلسة ثالثة من 

احملادثات عن طريق الفيديو منذ بداية التدخل الروسي.
لكن تقريب املواقف حول التنسيق العسكري مل ينعكس سياسيًا، 
وشن بوتني أمس االول محلة قوية جديدة على واشنطن ووصف 
موقفها بأنه »غري بناء. ويبدو أنه يعكس انعدام أي أجندة ميكن 
واستغرب  حوله«.  يتحاورون  ما  عندهم  وليس  عليها.  يعتمد  أن 
العسكري يف سورية يف وقت  بالده  لنشاط  واشنطن  انتقادات 

»ترفض أي حوار مباشر حول التسوية السياسية يف سورية«.
ميدانيًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتالتها »نفذت خالل 
الـ24 ساعة املاضية 33 غارة استهدفت 32 موقعًا لإلرهابيني يف 
إىل  مشرية  الزور«،  ودير  وحلب  ومحاة  إدلب  دمشق  حمافظات 
روس  عسكريون  وقال  العاصمة.  حميط  الضربات يف  »تكثيف« 
إنها تهدف إىل »متكني القوات احلكومية من بسط السيطرة على 
أوقات  يف  بعضها  خسرت  كانت  بعدما  بدمشق  احمليطة  املناطق 

سابقة«.
الربية لتشمل حمافظة  النظامي وسع نطاق عملياته  وكان اجليش 
من  بدعم  الغربي،  والشمالي  الشمالي  ريفيها  وحتديدًا  محص، 
»حزب اهلل« والطائرات الروسية، وتزامن ذلك مع استمرار العملية 
الربية يف حمافظة محاة )وسط( للسيطرة على مناطق اسرتاتيجية 

تكون مبثابة مدخل قوات النظام إىل إدلب )مشال غرب(.
أما إيران، الداعم األساسي للنظام، فأعربت اخلميس عن استعدادها 
لدرس إرسال مقاتلني إىل سورية يف حال طلبت دمشق ذلك. وقال 
رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى 
اإليراني عالء الدين بروجردي بعد لقائه األسد يف دمشق: »عندما 

يكون ذلك عبارة عن طلب من سورية سندرسه ونتخذ القرار«.
وكانت مصادر عسكرية سورية حتدثت عن وصول آالف املقاتلني 

اإليرانيني خالل األيام األخرية إىل مطار محيميم.

روسيا تعتزم نشر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عنصر  سيطرة  إثر  وطاجيكستان،  أفغانستان  بني  احلدود  على 
حركة »طالبان« األفغانية أليام قبل أسبوعني، على والية قندوز 
)مشال( احملاذية لطاجيكستان، وشنها هجمات يف مناطق حدودية 
أخرى. وكشف نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، عن أن 
قوات بالده مستعدة لالنتشار جمددًا على احلدود بني طاجيكستان 
وأفغانستان، كما فعلت يف التسعينات، ملنع تسلل مسلحني من 
أفغانستان. وكانت موسكو أنهت هذه املهمة العام 2005 إثر اتفاق 

عقدته مع دوشنبه.
تزامن ذلك مع إعالن الرئيس باراك أوباما، كما كان متوقعًا، إبطاء 
وترية خطط سحب جنود بالده من أفغانستان عرب إبقاء القوة احلالية 
اليت تضم 9800 عسكري طوال 2016، قبل بدء تقليصها تدرجيًا. 
لكن وزارة الدفاع الروسية شككت يف أن قرار واشنطن سيخفف 

حدة الوضع يف أفغانستان.
لتنفيذ  املطلوبة  القوة  األفغانية  القوات  تبلغ  »مل  أوباما:  وقال 
كما  صحيح،  قرار  قوات  إبقاء  أن  أعتقد  لذا  املطلوبة،  املهمات 
آمن يستخدمه  أفغانستان كمالذ  باستغالل  أعلى  لن أمسح كقائد 

اإلرهابيون ملهامجة أمتنا جمددًا«.
الوحيد  السبيل  أن  لطالبان  ُيظهر  أن  القرار جيب  »هذا  وأضاف: 
النسحاب القوات األمريكية بالكامل من أفغانستان هو إبرام تسوية 

مع كابول«.
ويف ظل قلق روسيا من تزايد نشاط املسلحني اإلسالميني قرب 

اإلسالمية  احلركة  بيعة  بعد  خصوصًا  الوسطى،  آسيا  مع  حدودها 
يف أوزبكستان تنظيم »داعش«، واندالع اشتباكات بني مسلحني 
مؤيدين لـ »داعش« وقوات األمن القريغيزية يف بيشكك يف متوز 
نظريه  مع  عاجلة  حمادثات  بوتني  الرئيس  عقد  املاضي،  )يوليو( 
الكازاخستاني نزارباييف يف آستانة. وتعترب كازاخستان أغنى دول 
وسط آسيا، وتستطيع تقديم دعم مالي لطاجيكستان إذا هامجتها 

»طالبان«.
بأن  أخريًا  صرح  رمحانوف  علي  إمام  الطاجيكي  الرئيس  وكان 
أن  علمًا  يومي«،  يزداد سوءًا يف شكل  أفغانستان  »الوضع يف 
نهر  طول  على  كيلومرت   1200 بطول  حدودًا  تتشاركان  الدولتني 
غيغون. كما تصاعدت يف األشهر األخرية عمليات اجلماعات املسلحة 
حملاولة إسقاط حكومة رمحانوف املوالية لروسيا، وصواًل إىل قيادة 
نائب وزير الدفاع عبد احلليم نزار زودا انقالبًا عسكريًا فاشاًل يف 
أيلول )سبتمرب( املاضي، قبل أن تعلن السلطات مقتله يف مواجهة 

مسلحة.
واعتقلت السلطات الطاجيكية أخريًا 23 من أعضاء حزب »النهضة 
اإلسالمية« احملظور بتهمة املشاركة يف االنقالب العسكري الفاشل، 

ونشر التطرف والكراهية والعنف الديين يف البالد.

اهلجوم السابع على بيجي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سلسلة أوامر بـ »استقدام وزير الكهرباء، واعتقال مديرين عامني 
سابقني وحاليني« بتهم الفساد.

وبدأت عملية »لبيك يا رسول اهلل« لتحرير بيجي فجر األربعاء، يف 
املنطقة اليت تقع اىل الشمال من تكريت. وجاء يف بيان لقوات 
األمن، أن »الوحدات العسكرية، مدعومة مبقاتلي احلشد الشعيب، 
إىل  باإلضافة  بيجي،  الصينية يف  بلدة  على  السيطرة  جنحت يف 
حنو 90 يف املئة من مصفاة النفط، فيما قالت مصادر أمنية إن 
وإن  املصفاة،  اىل  باإلضافة  املدينة  أحياء  يف  مستمرة  املعارك 

»مقاتلي تنظيم داعش فخخوا كل الطرقات«.
وهذه سابع عملية كبرية لتحرير بيجي منذ حزيران 2014، وكانت 
القوات تسيطر على أحياء من املدينة واملصفاة ثم تنسحب ليعيد 

»داعش« السيطرة عليها.
قوية  وحدات  متركز  إىل  هذه  االستعصاء  حالة  عسكريون  ويعزو 
من التنظيم، ومتسكه بالقتال داخل املصفاة، ما مينع اجليش من 
لكنهم  واسعة،  لعمليات ختريب  تتعرض  ال  هجومه كي  استكمال 
يؤكدون أن املعركة احلالية قد حتسم سيطرة اجليش على املنطقة، 
عمليات  سلسلة  تنفيذ  بعد  »داعش«  مقاتلي  انسحاب  بوادر  مع 

انتحارية مل توقف تقدم القوات الرمسية.
وبالتزامن مع اهلجوم على بيجي، شنت القوات العراقية هجومًا من 
حماور عدة على الرمادي )عاصمة األنبار(، لكن املصادر العسكرية 
أكدت أن التقدم هناك بطيء، ويقتصر اهلجوم على عمليات القصف 

املدفعي.
الياسري، يف  حسن  النزاهة  هيئة  رئيس  قال  آخر،  صعيد  على 
بيان، إن »أوامر صدرت بالقبض على عدد من املديرين العامني 
الكهرباء،  وزارة  يف  املديرين  من  عدد  وعلى  بغداد،  أمانة  يف 
وأميين العاصمة السابقنينْ نعيم عبعوب وعبد احلسني املرشدي، 
ومرًا باستقدام وزير الكهرباء احلالي قاسم الفهداوي، وبالقبض 

على وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان«.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بريقدار 
حسن  النزاهة  هيئة  رئيس  تصرحيات  على  »تعقيبا  بيان:  يف 
الياسري فإن حمكمة التحقيق املتخصصة بدعاوى النزاهة يف بغداد 
أمانة  يف  املسؤولني  حبق  واالستقدام  القبض  مذكرات  أصدرت 

بغداد ووزارة الكهرباء«.
الكهرباء  وزير  حبق  صدرت  اليت  القبض  »مذكرات  أن  وأضاف 
السابق عبد الكريم عفتان وعدد من املسؤولني يف الوزارة كانت 
بسبب شبهات فساد تتعلق بعقد إنشاء حمطة كهرباء يف حمافظة 
الديوانية«، وأن »مذكرات قبض أخرى صدرت حبق مسؤولني يف 
وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام، إضافة إىل مذكرة استقدام حبق 
الوزير احلالي قاسم الفهداوي عن تهم تتعلق بشراء عجالت مصفحة 

للوزارة من املوازنة االستثمارية«.
جلنة  أعضاء يف  حبق  أيضًا  قبض صدرت  »مذكرات  أن  وأضاف 
لتوزيع قطع أراض خمصصة للفقراء مشكلة يف أمانة بغداد«، و 
»طاولت هذه املذكرات أمني بغداد السابق نعيم عبعوب، وسلفه 

عبد احلسني املرشدي، وعددًا من مسؤولي األمانة«.
مساحة  أراضي  اللجنة  هذه  بتوزيع  تتعلق  تهمًا  »هناك  أن  وتابع 
السياقات  خارج  أعضائها  أقارب  على  مرتًا   150 منها  الواحدة 
القانونية«، مبينًا أن »مذكرات قبض أخرى صدرت حبق مسؤولني 
يف أمانة بغداد بتهم صرف مبالغ مالية خارج الصالحيات أسفرت 

عن ديون تقدر بباليني الدنانري«.
سالم: ال جلسة اال...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
شوارع العاصمة والضواحي اكثر من 100 الف طن »زبالة« وهذه 
الكمية حتتاج خلطة جديدة تقضي بفتح مطمر الناعمة الكثر من 7 

ايام.
ورغم كل العثرات والعقبات املذهبية واملالية واحلصص وااللغام 
السياسية، فان الوزير اكرم شهيب مل ييأس بعد وما زال يعطي 
الكبرية.  التعقيدات  ادراكه  رغم  للمواطنني  االجيابية  التطمينات 
كل  قدم  اهلل  وحزب  مفتوحة،  االجتماعات  ان  لـ«الديار«  واكد 

التسهيالت لتأمني مكان املطمر يف البقاع الشمالي، وهذه املنطقة 
تدرس مع االخصائيني جلهة املياه اجلوفية واثرها البيئي واللجنة 

الفنية مل تنجز تقريرها بعد وتنتظر.
واشار شهيب اىل انه ال مشكلة بالنسبة ملطمر سرار، وعندما نعلن 
عن مطمر البقاع، فانه سيعاود العمل لتجهيز مكب سرار والوزير 

نهاد املشنوق يعاجل االمور.
الزوايا  تدوير  حياول  الذي  »الديبلوماسي«  شهيب  الوزير  لكن 
ويعرف عمق املشكلة وتعقيداتها املذهبية والسياسية واحلصص 
املالية، ما زال حياول اعطاء مسحة من التفاؤل، رغم ان امللف لن 
ينجز يف القريب العاجل، والرفض املذهيب من قبل تيار املستقبل 
اهلرمل،   - بعلبك  منطقة  اهالي  استياء من  قابله  عكار  وفاعليات 
ورفض القامة مطمر للنفايات، وانه مل يطرح اقامة مطمر يف بعلبك 
- اهلرمل بشكل جدي حتى اآلن. وبالتالي ال شيء جديدًا يف هذا 

امللف وال حلول جدية.
الرتقيات«  تسوية  ملف  »تطيري  ان  وزارية  اوساط  وحسب 
العسكرية سينعكس مجودًا على كل امللفات بدءًا من ملف النفايات 
نبيه  الرئيس  رغم حماوالت  احلكومي  الشلل  استمرار  اىل  وصوال 
يف  العمل  واعادة  اجلمود  هذا  لكسر  جنبالط  وليد  والنائب  بري 

املؤسسات الرمسية.
وقالت اوساط وزارية مطلعة على االتصاالت حول ملف النفايات 
ان االمور ال تزال تراوح مكانها، مبا يتعلق حبل االعرتاضات على 
مطمر سرار ويف خصوص اختيار موقع ملطمر يف البقاع. واشارت 
اىل ان املواقع املقرتحة هناك هي اماكن جيدة جدًا، إمنا الوصول 
اليها عرب الشاحنات وغري ذلك مسألة صعبة وحتتاج اىل فرتة ليست 
قصرية، الجناز الطرقات اليها. واوضحت االوساط انه يف ضوء 
اي معطيات جدية لكي يقوم رئيس احلكومة متام  ذلك مل تظهر 
سالم بتحديد موعد جللسة جملس الوزراء لُيبت بهذا امللف نهائيًا.

االعرتاضات  حلحلة  ان  سياسية  مصادر  قالت  السياق  هذا  ويف 
على مطمر »سرار« هي يف مرمى تيار املستقبل الذي عليه العمل 
لدى انصاره للسري باملطمر، وبالتالي مساعدة احلكومة يف بت هذا 
امللف قبل ان حتل الكارثة مع حلول االمطار. وتساءلت املصادر: 
اذا كان »املستقبل« غري قادر على حل مسألة بسيطة بهذا احلجم، 
فكيف سيساهم يف اجياد حلول للملفات الكربى على مستوى رئاسة 

اجلمهورية وقانون االنتخابات وباقي القضايا الساخنة.
ويف ظل هذه االجواء، مل حيدد موعد جديد للجنة النفايات وما زال 
الرئيس سالم ينتظر والعقدة كبرية واملعادلة باتت »مطمر سين 

مقابل مطمر شيعي« وال حلول خارج هذه املعادلة.
 الوضع الحكومي 

لن  انه  تؤكد  الرئيس سالم  فان مصادر  االجواء،  هذه  ويف ظل 
ظل  يف  اجلميع«  وجه  يف  »قنبلة  وسريمي  »صمته«  على  يبقى 
قناعة رئيس احلكومة ان »املكونات السياسية« ال يقدمون الدعم 
الكايف حلكومته، وان احلكومة حاليًا كأنها حكومة تصريف اعمال، 

وال مشكلة اذا حتولت رمسيًا اىل حكومة تصريف اعمال.
ويف املقابل قالت مصادر وزارية »ان الرئيس سالم يلّوح باستقالة 
رئيس  انتخاب  حني  اىل  باقية  حكومته  ان  يدرك  لكنه  احلكومة، 
للجمهورية وغري مسموح له بالتخلي عن احلكومة واالستقالة، وهذا 
قرار داخلي ودولي رغم معرفة اجلميع بأن احلكومة معطلة وبالتالي 

فانها »باقية« للصورة فقط«.
وتابعت املصادر: هذه املسألة يدركها سالم، وهو يتعامل بواقعية 
مع االمور وال »يغامر« بدعوة احلكومة اىل االنعقاد يف غياب مكونني 
اساسيني هما التيار الوطين احلر وحزب اهلل، حيث اعلن العماد عون 
الرئيس  ويعتقد  احلكومة.  جلسات  حيضروا  لن  التيار  وزراء  ان 
سالم حسب املصادر ان احلكومة مشلولة وميكن تفعيلها بتسوية 
اىل  مكونات سيؤدي  غياب  جلسة يف  وعقد  التحدي  اما  شاملة، 
تطيري احلكومة وزيادة التعقيدات السياسية. لذلك سيبقى ينتظر 
ويتواصل مع الرئيس نبيه بري ويأمل بأن تشكل عودة االجتماعات 
اىل اجمللس النيابي مع بدء الدورة العادية اىل عودة التواصل بني 

املكونات السياسية حللحلة االمور.
روكز: رُقيت من عميد اىل »مواطن«

على صعيد آخر أعلن القائد السابق لفوج املغاوير العميد الركن 
شامل روكز أنه لن يتقاعد مؤكدًا أن النضال وحب الوطن ال يقف 

عند بزة عسكرية أو منصب أو وظيفة.
كالم روكز جاء يف كلمة ألقاها مساء امس االول اخلميس من ساحة 
الشهداء، يف وقفة شكر نظمها أصدقاؤه ولّباها حشد كبري من 

املواطنني مأل ساحة الشهداء.
مغوار يف  ضابط  روكز  شامل  »أنا  قائاًل:  كلمته  روكز  واستهل 
منذ ساعات مجعت  مواطن،  رتبة  إىل  منذ ساعات  ترقيت  اجليش 
أغراضي من الثكنة، أغراضي ذهبوا وأنا بقيت وسأبقى يف رحم 
والوفاء  والتضحية  بالشرف  التزامي  خالل  من  اجليش  مؤسسة 

واملواطنية والوطن«.
وأضاف: »تستحضرني يف هذه اللحظات ذكرى الشهداء وأهاليهم، 
اجليش  يف  رافقين  الذي  واألساس   القضية  أنتم  هلم  وأقول 
وسريافقين طوال العمر، مؤكدًا أن اجليش لن يكون يف أي وقت 

غري جيش للشعب،«
ووّجه روكز كلمة للعسكريني يف فوج املغاوير قال هلم فيها »انتم 
من اوصلتم الفوج اىل اعلى املراتب واالنتصارات وسأبقى على 

العهد معكم«.
أنه  معلنًا  احملبة  هذه  على  اللبنانيني  شاكرًا  كلمته  روكز  وختم 

سيكون بينه وبينهم أكثر من لقاء.

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 
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 من املؤكد أن معظمنا يلتزم بتناول األكل الصحي واختيار األطعمة 
الصحية واملالئمة لصحته، لكن ما ال يعرفه البعض أن اإلكثار من 
تناول بعض هذه األصناف قد يأتي بنتيجة عكسية وضرر للجسم 

بداًل من اإلفادة.

الصحية  األطعمة  لبعض  استهالكك  زيادة  من  كنت ختشني  فإن 
وما هو املقدار املقبول لكل منها، نقدم لك اليوم طائفَة من هذه 

األصناف حسبما جاء يف تقرير على موقع DW العربي:

1. اجلوز الربازيلي: حيتوي على مصدر كبري من مادة السيلينيوم 
اليت تعَزز من قدرة اجلهاز املناعي وحتمي من السرطان وتساعد 
على تأخري الشيخوخة. لكن اإلكثار من تناول السيلينيوم ميكن أن 
الشعر  تساقط  أعراضه  ومن  اجلسم،  لسم يف  حتَوله  إىل  يؤدي 

واألظافر وعسر اهلضم ومشاكل يف الذاكرة.

2. الكبد: على الرغم من الفائدة الصحية والغذائية الكبرية لتناول 
الكبد كونه غيٌن بالفيتامينات والنحاس، إال أن اإلسراف يف الكمية 
تناولت  إن  املثال،  سبيل  فعلى  ضارًة.  تصبح  منه  املستهلكة 
أكثر من 100 غرام من الكبد يف اليوم الواحد، هذا يعين حصولك 
وسبعة  "أ"  فيتامني  من  بها  املوصى  الكمية  أضعاف  ستة  على 
أضعاف الكمية املوصى بها من النحاس يوميًا. وهذا ما قد يؤدي 
والغثيان  الرؤية  يف  مشاكل  مثل  أعراض  وحدوث  التسَمم  إىل 
اإلصابة  خماطر  من  تزيد  اليت  العصبية  والتغرَيات  العظام  وآالم 

بالزهامير.

3. املوز: للموز مسعٌة طيبة كونه حيتوي على عناصر غذائية كثرية 
تفيد اجلسم، لكن حيَذر خرباء التغذية من اإلسراف يف تناوله كي 
ال يتحول ملصدر خطر على الصحة. وسبب هذا التحذير زيادة نسبة 
مسوم البوتاسيوم املعروفة أكثر ب "سيانيد البوتاسيوم" املضرة 

بالصحة.

فوائد  تقدم  اليت  الصحية  البهارات  من  القرفة  ُتعترب  القرفة:   .4
من  وحتمي  األكسدة  مضادات  على  حتتوي  كونها  كبرية  صحية 
التعرض  خماطر  من  تقَلل  أنها  كما  السكر،  وختَفض  اإللتهابات 
تناوهلا  من  اإلكثار  لكن  والسرطان.  والسكري  القلب  ألمراض 
اليت  الكومارين  مادة  يف  ميكن  والسبب  بالصحة،  مضرًة  جيعلها 
إذ أن كثرة تناول هذه املادة قد يؤدي لتسَمم  القرفة،  حتويها 
باإلكتفاء  التغذية  خرباء  ينصح  وهلذا  بالسرطان،  واإلصابة  الكبد 

بالكمية املوصى بها وهي 0.1 لكل كيلوغرام من وزن اجلسم.

5. جوزة الطيب: طعمها لذيذ وفوائدها كثرية، لكن املرَكب الذي 
حتويه وُيعرف بإسم "مرييستسني" ميكن أن يكون له تأثري نفسي 
سليب. فاإلكثار من تناول هذه املادة ميكن أن يصيبنا بالغثيان 
واهللوسة والصرع وعليه ال جيب أن تزيد الكمية املستهلكة منه 

يوميًا عن 10 غرامات.

مكافحة  اهلام يف  دورها  ننكر  ال  الدهنية:   3 أوميغا  أمحاض   .6
الدماغ وختفيض  اإللتهابات يف اجلسم وكذلك املساعدة يف منو 
هذه  تناول  يف  اإلسراف  لكن  القلب.  بأمراض  اإلصابة  خماطر 
األمحاض قد ينقلب ضارًا، بسبب إمكانية تأثريها على سيولة الدم. 
وعليه ُيوصى اجلميع وخصوصًا مرضى القلب الذين يتناولون أدوية 
ملنع جتَلط الدم، بتناول 6 غرامات فقط يوميًا من هذه األمحاض.

متى تصبح هذه األطعمة 
 اجلرح البسيط هو نوع من اإلصابة اليت متزق اجللد وتسبب قطع أو الصحية ضارة؟

ثقب. وهذا يشمل اجلروح واخلدوش، والتمزقات واحلروق الطفيفة 
.

يف ما يلي أهم 5 طرق لعالج اجلروح الطفيفة :
1- زيت جوز اهلند :

بسبب  فعال  بشكل  اجلروح  يشفي  أن  اهلند  جوز  لزيت  ميكن 
خصائصه املضادة للجراثيم وااللتهابات . وميكن أن حيافظ على 

منع العدوى .
طريقة عالج اجلروح :

- وضع زيت جوز اهلند على املنطقة املصابة .
- وضع ضمادة للحفاظ على الرطوبة .

الضمادة مرتني اىل ثالث مرات  اهلند وتغيري  - وضع زيت جوز 
يف اليوم .

- اتباع هذا العالج لعدة أيام ملنع التندب .
2- الكركم :

الكركم هو عامل مطهر ومضاد حيوي طبيعي ميكن استخدامه لعالج 
اجلروح الطفيفة ومنع العدوى وفقا لدراسة نشرت يف جملة الكيمياء 
احليوية اجلزيئية. إن الكركمني يف الكركم حيسن التئام اجلروح عن 

طريق حتوير الكوالجني وتقليل االكسدة وتفاعالت األكسيجني .
طريقة العالج بالكركم:

- مزج نصف ملعقة كبرية من الكركم يف ما يكفي من زيت بذر 
الكتان لتشكيل عجينة.

- وضع العجينة على اجلرح 2 أو 3 مرات يف اليوم للحد من األمل 
ومنع العدوى .

3. عشبة النيم :
النيم ، على نسبة  أرجواني اهلندي، املعروف أيضا باسم  حيتوي 
عالية من األمحاض الدهنية األساسية اليت تبين الكوالجني ، وحتافظ 
على مرونة اجللد وتعّزز التئام اجلروح. باالضافة اىل ذلك، لعشبة 

النيم خصائص مطهرة ومضادة لاللتهابات .
طريقة العالج بعشبة النيم :

- خلط ملعقة كبرية من عصري أوراق النيم ونصف ملعقة صغرية 
من مسحوق الكركم لتشكيل العجينة.

- وضع العجينة على اجلرح وتركها لعدة ساعات، ثم شطفها باملاء 
الدافئ .

4-الثوم :
ُيستخدم الثوم لعالج اجلروح منذ سنوات عديدة بسبب خصائصه 
املضادات احليوية ومضادات امليكروبات. كما يعزز دفاعات اجلسم 

الطبيعية ملنع العدوى وتقوية جهاز املناعة .
طريقة العالج بالثوم :

يف حالة النزيف، جيب تنظيف اجلرح باملاء ووضع بضع فصوص من 
الثوم املطحون مما جيعل األمل والنزيف يتوقف فورا . للمساعدة 
يف شفاء اجلرح، جيب سحق بضعة فصوص من الثوم إىل عجينة ، 

ووضعه على قطعة من الشاش املعقم .
- وضع الشاش على اجلرح ولفه بضمادة معقمة وتركه ملدة 20 

دقيقة ، ثم شطفه باملاء الدافئ .
- جيب تكرار العملية مرتني يوميا حتى يشفى اجلرح متاما .

5- أوراق املوز :
تساعد اخلصائص املضادة للبكترييا وااللتهابات الطبيعية يف املوز 
على التئام اجلروح الطفيفة. وميكن أن تقلل احلكة املرتبطة باجلرح 

أو األمل .
طريقة العالج بأوراق املوز :

- طحن عدد قليل من اوراق املوز الطازجة وحتويلها إىل عجينة .
باملاء  - وضع املعجون على اجلرح وتركه حتى جيف، ثم يشطف 

الدافئ .
- اتبع هذا العالج عدة مرات يف اليوم حتى يصبح اجلرح أفضل .

طرق مذهلة لعالج اجلروح بسرعة

 هل تعلم أنك اذا واجهت صعوبة يف النوم وال تريد أخذ حبوب منومة 
بامكانك أكل موزة واحدة واجللوس بدون حركة ملدة 10 دقائق فذلك 
سيجعلك تنام بشكل فوري حتى وان كنت يف قمة نشاطك والسبب 
أن جسمك سيفرز مادة السريوتونني اليت هلا نفس تأثري التخدير.

أكدت الدراسات الطبية ان من فوائد املوز للجسم انه يعترب مادة 
غذائية مفيدة ألنه طارد للديدان و ايضا فوائد املوز للجسم عالج 
وحيتوي  الشرايني  تصلب  ومينع  اإلسهال  ويكافح  النقرس  نوبات 
على نسبة عالية من الفسفور وهو ضروري للذاكرة باالضافة اىل 
تناول القرنفل مع وجبة االفطار ألنه طارد للغازات ويسهل عملية 

اهلضم ومقو للقلب.
إذ تعمل  العلماء أن قشور املوز هلا دور جتميلي عظيم،  كما بني 
القشور على تبييض البشرة بعد طحنها ووضعها على الوجه، وتساعد 
على تقشري البشرة وإزالة آثار حب الشباب، فضال عن كونها أداة 

لتطويل شعر الرأس وزيادة كثافته.
كما أشارت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية إىل أن قشر املوز حيتوي 
على معدن املاغنيسيوم مبعدالت مرتفعة مما يساعد على ختفيف توتر 

األوعية الدموية.

ماذا حيصل جلسمك إذا اكلت موزة واحدة قبل أن تنام؟

 وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يعانون من اخنفاض مستويات 
هرمون تستوستريون هم أكثر عرضة خلطر اإلصابة باالكتئاب.

بسبب  أخصائيني  إىل  جلأوا  الذين  الرجال  أن  الدراسة  ووجدت 
مشاكل يف مستويات هرمون التستوستريون اخلاص بهم، ازدادت 
لديهم معدالت األمراض النفسية بشكل أكرب من غريهم وفقا ملوقع 

روسيا اليوم .

يف  الرجال  لدى  التستوستريون  هرمون  مستويات  تكون  عادة 
ذروتها يف حوالي سن الـ 20، وبعدها تبدأ يف االخنفاض ببطء، 
وميكن أن يسبب اخنفاض مستويات هرمون تستوستريون أعراض 
االكتئاب وفقدان الرغبة اجلنسية وضعف االنتصاب وزيادة التعرق 

واالنفعال واهلّبات الساخنة لدى بعض الرجال.

وميكن أيضا أن يسبب تقلبات املزاج، وفقدان يف كتلة العضالت 
وإعادة توزيع الدهون، األمر الذي ميكن أن يسبب لبعض الرجال 

بطونا كبرية أو أيضا أثداء كبرية.

واشنطن:  جورج  جامعة  من  إيرويج"،  "مايكل  الدكتور  وقال 
"املزيد واملزيد من الرجال يعانون من اخنفاض مستويات هرمون 
التستوستريون، وهناك القليل جدا من البيانات عن الرجال الذين 
يعانون من مثل هذه املشاكل، وحنن نشعر بأن األمر أصبح مهما 

لتوضيح عالقة ذلك باحلالة النفسية للرجال".

وقد مشل البحث 200 رجل بالغ، ترتاوح أعمارهم بني 20-77 عاما، 
مبتوسط عمر 48 عاما، كان جمموع مستويات هرمون التستوستريون 
املستويات  ترتاوح  بينما  نانوغرام/دل،   350 و   200 بني  لديهم 
العادية للتستوستريون يف الذكور من 300 إىل 1200 نانوغرام/

دل.

الدميوغرافية  اخلصائص  عن  بيانات  على  أيضا  الباحثون  وحصل 
وعالمات  لألدوية،  واستخدامهم  الطيب  وتارخيهم  الرجال،  هلؤالء 

وأعراض اخنفاض إفراز هرمون التستوستريون لديهم.

ووجد الباحثون أن 56% من هؤالء األشخاص كانوا حيملون أعراض 
معروفة لالكتئاب، وبعضهم اآلخر كان يستخدم بالفعل مضادات 
االكتئاب، وكانوا يعانون أيضا من ارتفاع معدالت السمنة واخنفاض 

معدالت النشاط البدني.

هرمون  مستويات  الخنفاض  شيوعا  األكثر  األعراض  وكانت 
اجلنسية،  الرغبة  واخنفاض  االنتصاب  ضعف  هي  تستوستريون 
واالنتصاب بصورة أقل يف الصباح، واخنفاض الطاقة، واضطرابات 

النوم.

للرجال: خماطر اخنفاض 
مستويات هرمون تستوستريون

وجتنب  الدم  يف  السكر  مستوى  على  للسيطرة  طريقة  أفضل   
على  الغذائي.  النظام  التحكم يف  السكري هي  مضاعفات مرض 
مريض السكري مراعاة كميات الطعام، ونوعيتها، ألن ما يأكله قد 

يتسبب يف ارتفاع نسبة السكر أو بقائها عند املعدل الطبيعي.

إليك بعض األطعمة اليت تساعد على ضبط نسبة السكر يف الدم:

السكر  نسبة  خفض  على  احللبة  بذور  تساعد  احللبة:  بذور   .1
والغلوكوز والدهون الثالثية يف الدم. وبالتالي حتمي من السكري 
واألمراض ذات الصلة به. انقع بعض بذور احللبة يف املاء لياًل، 

واشرب الكوب خالل النهار.
2. الغريب فروت: إذا كنت مريضًا بالسكري أو لديك حتذير من 
اجلسم  حساسية  لزيادة  فروت  الغريب  تناول  به  اإلصابة  خماطر 

لألنسولني.
3. أوراق املاجنو: على الرغم من أن مثرة املاجنو موضع قلق بالنسبة 
ملرضى السكري، إال أن أوراقها تتمتع خبصائص طبية فّعالة يف 
احمللول  اشرب  املاء  يف  املاجنو  أوراق  غلي  بعد  السكري.  عالج 

دافئًا خلفض نسبة السكر يف الدم.
الدم،  السكر يف  4. اخليار: يساعد اخليار على خفض مستويات 

وحتسني إنتاج اخلاليا لألنسولني.
5. البصل: ميتاز البصل خبصائص حتارب السكري من النوع1 و2، 
فهو يزيد حتمل اجلسم للغلوكوز، ويساعد على السيطرة على نسبة 

السكر يف الدم.
6. الثوم: بتناولك فصني أو 3 فصوص من الثوم يوميًا حتافظ 
على نسبة السكر يف الدم ضمن املعدالت الطبيعية، وختفض نسبة 

الكولسرتول والدهون الثالثية.

أطعمة حتارب السكري طبيعياً.. ما هي ؟
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تســلية
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منوعات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

عن  “ناسا”  األمريكية  الفضاء  وكالة  أعلنت   
اكتشاف ُيذهل العامل، وقد حّددت موعده اليوم 
حبسب ما جاء على لسان أكرب علماء الفضاء يف 
الوكالة األمريكية آالن سترين، حبسب ما جاء يف 

تصرحياته الصحفية.
عن  األمريكية  الفضاء  وكالة  كشفت  حيث 

مياه جليدية على سطح ” بلوتو ” و مساء زرقاء حميطة به
اجملرة  كواكب  ألبعد  ملّونة  صور 
الشمسية بلوتو، يظهر فيها بسماء 
بالغالف  حميطة  صافية  زرقاء 
اجلوي للكوكب ألول مرة والصورة 

التقطها املسبار “نيو هورايزون”.

الدكتور  الكواكب  وعامل  الرئيسي  الباحث  وكان 
آالن سترين، أحد املعنيني مبهمة اكتشاف كوكب 
بلوتو، كان قد حاضر يف جامعة “ألربتا” بكندا، عن 
الرحلة اليت استمرت 9 سنوات إىل أبعد كواكب 

اجملرة بلوتو.

وتؤّكد الصورة اجلديدة للكوكب وجود مياه مثلجة 
وهذه  “بلوتو”،  اجملرة  كواكب  أصغر  على سطح 
الصورة تساعد العلماء يف البحث عن كيفية تكّون 
هذا اجلليد وكيف ُصنع ، طبقًا ملا اوردت قناة 

روتانا.

 ”New Horizons“ الفضاء  سفينة  أّن،  ُيذكر 
كانت  “ناسا”،  األمريكية  الفضاء  لوكالة  التابعة 
سنوات  تسع  منذ  لتحّلق   2006 عام  انطلقت  قد 
الفضائية  املركبات  كأول  فائقة  بسرعة  ونصف 
وأقماره،  بلوتو  دراسة  بواسطتها  يتمّكن  اليت 
قطع  من  املتكّون  “كايرب”  حزام  دراسة  وكذلك 
يصبح  وبذلك  الشمسية،  باجملموعة  حتيط  ثلجية 

أول مسبار فضائي حيّلق فوق الكوكب .

 أكد أمحد عاشور مؤلف فيلم براءة ريا وسكينة أن 
فكرة تبنيه قصة الفيلم من أجل تربئتهما شائعة 

ال أساس هلا من الصحة.

وكانت قد ترددت أنباء تفيد أن "عاشور" كتب 
تقتالن  كانتا  ألنهما  وسكينة  ريا  لتربئة  القصة 
جيوز  وال  مناضلتان  فهما  وهلذا  اإلجنليز،  نساء 

احلكم عليهما.

جريدة  حبسب  تصرحيات  يف  عاشور  وأضاف 
من  كثري  على  حصل  إنه  املصرية"  "الدستور 
الوثائق بعد حبث دام أكثر من 10 سنوات، توضح 
بالكامل  تلفيقها  مت  نسبت هلما  اليت  التهمة  أن 
عدد  أن  فيها  جاء  ما  أبرز  من  اإلجنليز،  لصاحل 
القتلى يف ذلك الوقت كان 114 قتياًل وليس 17 
كما نفذ احلكم، وهو ما يؤكد أن هناك معلومات 

كثرية يف القضية مغلوطة.

 بعد 16 عاماً من اعدامهما..
 براءة »ريا وسكينة« من تهمة القتل العمد !

الفواكة  معظم   
واخلضراوات يف 
عليها  األسواق 
ملصقات صغرية 
بعد  غالبًا  نزيلها 
شراء ما حنتاجه، 
وأغلب الناس ال 

اهتمامًا  يعريون 
األفراد  أغلب  اليت عليها، وما جيهله  للمعلومات 
أن على امللصقات هذه معلومات مهمة، وأن هذه 

األرقام ال تدل عن سعر املنتج بل على جودته.

واألرقام املوجودة على هذه امللصقات تدل على 
هوية املنتج، توضح نوعه وحمتواه وماذا قدم له 
من األمسدة. واملنتجات يف األسواق ثالثة أنواع، 
زراعتها  يتم  اليت  التقليدية  املنتجات  فهناك 
املنتجات  وهناك  الكيميائية،  األمسدة  بواسطة 
ويتم  طبيعي  مساد  على  حتتوي  اليت  العضوية 
وهناك  كيميائية،  مبيدات  دون  من  زراعتها 

املنتجات املعدلة جينيًا..

وامللصقات حتدد نوع كل منتج، فإذا كان الرقم 
على امللصقات مكونا من مخسة أرقام ويبدأ بالرقم 
9 يكون املنتج عضويًا، وإذا كان الرقم املوجود 
على امللصق مكونًا من أربع خانات ويبدأ بالرقم 
3 أو أربعة يعين أن املنتج متت زراعته بالطريقة 

التقليدية، وهو موجود بكثرة يف أسواقنا.
أما لو كان الرقم على املنتج مكونًا من 5 خانات 
ويبدأ بالرقم 8 فيعين أن املنتج معدل ومطور جينيا 
يف املختربات، وينصح بعدم شرائه، والطبيعي أنه 
نادرا ما جند هذا النوع من املنتجات يف أسواقنا. 
وأغلب املنتجات هنا حتتوي على أمسدة كيميائية، 
فالرقم عليها مركب من 5 أرقام ويبدأ بالرقم 4، 
وعن هذه امللصقات أيضا معلومات جيهلها أغلب 
الناس، فبحسب اجلمعية األمريكية للغذاء والدواء 
فالورق املستخدم لصناعتها قابل لألكل والصمغ 
فبعض  أخرى  استخدامات  أيضا. وهلا  املستعمل 
الفنانني استخدموها لصناعة لوحات فنية عديدة.

هذا السبب يف وجود ملصقات 
على الفواكه واخلضروات

الوليد بن طالل وشركته "اململكة  أصبح األمري 
القابضة" ثاني أكرب مساهم يف موقع التواصل 
"تويرت" باستحواذه إضافيًا على %5  اإلجتماعي 

من أسهم الشركة.

وقد ارتفع عدد أسهم األمري وشركته خالل الستة 
أسابيع املاضية ليصل إىل ما يزيد عن 34 مليون 
سهم أي ما يساوي 17.5% من أسهم الشركة، 

وتقدر قيمتها مبليار دوالر أمريكي.

 300 حنو  استثمر  قد  طالل  بن  الوليد  وكان   
التواصل  موقع  يف   2011 عام  دوالر  مليون 
بلغت  جديد  لتقرير  ووفقا  تويرت،  اإلجتماعي 
حصته يف تويرت اآلن 34 مليونًا و900.000 سهم 
دورسى،  جاك  يبقى  فيما  الشركة،  أسهم  من 
لتويرت،  التنفيذى  والرئيس  املشارك  املؤسس 

أكرب مساهم برأس مال الشركة.

 يذكر أن شركة "اململكة القابضة" تأسست فى 
ُتَتداول  عامة  مساهمة  شركة  وهى   1980 عام 
عام  منذ  السعودية  املالية  السوق  أسهُمها فى 
2007، ومتتلك الشركة، حاليا، حصصا كربى فى 

13 قطاعا استثماريا حول العامل.

الوليد بن طالل يصبح ثاني 

أكرب مساهم يف »تويرت«
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NEWS

House prices are set for a 
7.5 per cent decline from 
March next year, with the 
resulting slowdown in 
housing lending and con-
struction activity set to hit 
the broader economy, ac-
cording to a range of in-
vestment banks.
“Our economics team are 
forecasting quarter-on-
quarter house prices to fall 
from the March 2016 quar-
ter before beginning to 
recover from June 2017,” 
said Macquarie Research 
in a briefing note enti-
tled: “Australian Banks: 
What goes up, must come 
down”.
Macquarie said there 
would be a “7.5 per cent 
reduction from peak to 
trough”.
Another economist says 
heavy household debt and 
softening house prices 
pose a greater recession 
risk to the Australian econ-
omy than the slowdown in 
China.
Bank of America Merrill 
Lynch Australian econo-
mist Alex Joiner says high 
historic indebtedness, 
coupled with the chance 
of a downturn in house-
building and prices, could 
further crimp consumer 
spending and property 
investment once the Re-
serve Bank of Australia 
was forced to tackle in-
flation by lifting interest 
rates.
He said while the chance 

Housing bust now the greatest recession risk, say in-
vestment banks

of a “hard landing” in the 
Chinese economy - on 
which Australia depends 
heavily for exports and 
inward investment - was 
small, a sharp decline in 
demand for housing in 
overheated markets such 
as Melbourne and Sydney 
was more probable and 
would drag the broader 
economy with it.
“We are not forecasting 
collapse or the bursting of 
any perceived bubble,” Mr 
Joiner wrote in a note.
“That said, it is not difficult 
to envisage a more hard 
landing scenario in the 
property market.
“This would clearly have 
a greater negative macro-
economic impact chan-
nelled through households 
and the residential con-
struction cycle,” he said.
His fears are based on 
current household indebt-
edness measures, which 
have soared to the highest 
ever.
These include the dwell-
ing price-to-income ratio, 
currently at “never before 
observed” levels of five 
and a half times, and a 
household debt-to-gross-
domestic-product ratio, 
which is at a “record high” 
133.6 per cent.
Housing oversupply
Housing oversupply was 
also a risk, as population 
growth slowed and proper-
ty prices in Australia’s two 
biggest cities remained 

inaccessible to many, he 
said.
Mr Joiner’s concerns 
chime with a number of 
other economists and 
analysts, who all argue 
that Australia’s reliance 
on residential property 
construction and buying 
to fill the hole left by the 
downturn in mining infra-
structure spending and, 
more recently, commodity 
prices, made the country 
vulnerable to a sudden 
downturn.
Efforts by the Australian 
Prudential Regulation 
Authority to lean against 
the stimulatory effects of 
record low interest rates 
by controlling speculative 
investment appear to be 
working, but could prove 
counterproductive, some 
argue.
“Housing has certainly 
been the sector keeping 
Australia afloat post the 
mining boom; however 
the sector appears to have 
peaked as regulators ap-
ply restrictive measures,” 
wrote JCP Investment 
Partners’ head of of in-
stitutional business Wes 
Campbell.
“Macro prudential policy 
tightening, tighter lending 
standards, interest-only 
loans being discouraged 
by regulators and the re-
pricing of credit are all 
expected to negatively 
impact house prices and 
the demand for credit,” he 

wrote.
He rated the chance of 
recession - after nearly 
25 years without - as “el-
evated”.
“The combination of weak 
disposable income and 
high household debt is 
concerning, particularly 
given Australia may have 
to raise interest rates in 
the future to follow the 
United States,” Mr Camp-
bell warned.
Macquarie also cautions 
that slowing population 
growth could eventually 
lead to an overhang in new 
housing supply, which 
could ultimately drive 
property prices down 
and leave over-leveraged 
households exposed to 
“negative equity”, where 
the resale value of their 
real estate does not cover 
loan costs.
“Building approvals and 
housing commencements, 
at 200,000 plus, are run-
ning well ahead of esti-
mated underlying demand, 
which we peg at 170,000 
to 180,000 once current, 
and prospective, popula-
tion growth rates are in-
corporated,” wrote ana-
lysts James McIntyre and 
Kevin Ge on Monday.
They said supply had un-
dershot demand for “sev-
eral years”, and this had 
been reflected in higher 
property prices. This 
would have to reverse, 
they argue, once supply 
outstripped demand.
“Improving affordability re-
quires either lower house 
prices, lower interest rates, 
or stronger household in-
come growth,” they wrote.
“In the absence of robust 
wage and income growth 
in the economy, achieving 
the latter will be more diffi-
cult the longer that strong 
dwelling supply persists.”
They forecast a slowing in 
housing starts in 2016 and 
2017, particularly in the 
high-density apartments 
segment.
“This is likely to be accom-

Analysts have flagged an oversupply in the housing market as a potential risk. Photo: Erin Jonasson

Saturday 17 October 2015  2015 األول  تشرين   17 السبت 

panied by weaker dwell-
ing prices, as the market 
struggles to absorb the 
currently bulging supply 
pipeline,” they wrote.
Credit Suisse goes a step 
further, warning that prop-
erty investment in Austra-
lia is now “riskier than the 
equity market”, particular-
ly in New South Wales.
“Home-buying conditions 
have deteriorated sharp-
ly,” wrote equity analysts 
Damien Boey and Hasan 
Tevfik.

 “Surveys point to very 
weak home-buying senti-
ment in NSW, the state 
that had previously ben-
efited the most from inves-
tor and foreign buying.
“Macro-prudential tighten-
ing, out-of-cycle rate hikes 
on investor mortgages, 
and weakness in Chinese 
buying are having a clear 
impact on sentiment and 
demand. 
“Housing is no longer the 
‘safe-haven’ asset relative 
to equities,” they said.

Minister for Environment, 
Climate Change and Water 
Lisa Neville has congratu-
lated Winters Flat Primary 
School who has received 
this year’s top ResourceS-
mart School of the Year 
Award.
The Castlemaine-based 
school was presented the 
top award for their leader-
ship and local action in in-
corporating sustainability 
measures in their school.
The ResourceSmart Edu-
cation Awards are Victo-
ria’s largest sustainability 
awards program that rec-
ognise Victorian schools, 
early childhood services, 
students and teachers for 
implementing measures to 
reduce their environmental 
footprint.
Winters Flat Primary School 
is an impressive leader in 
education for a more sus-
tainable future, embed-
ding sustainability in their 
curriculum and engaging 
students, parents and the 
broader community.
Minister Neville also con-
gratulated all schools 
that have been involved 
in the Awards, including 
ResourceSmart School of 
the Year finalists, Bentle-
igh West Primary School, 
St Louis de Montfort’s Pri-
mary School and Footscray 
City College.
This year a record number 
of impressive entries were 
received, with over 180 en-
tries from more than 120 

schools across the state, 
demonstrating Victorian 
schools’ commitment to 
practical local action on cli-
mate change.
This year, the Andrews La-
bor Government commit-
ted $1 million towards the 
program to help Victorian 
schools incorporate sus-
tainability into their cur-
riculum and provide prac-
tical learning initiatives for 
students and professional 
learning opportunities for 
teachers.
Since 2011, over 1,200 Vic-
torian schools have mini-
mised their waste, saved 
energy and water, promot-
ed biodiversity and reduced 
greenhouse gas emissions, 
collectively saving $15 mil-
lion through their participa-
tion in the ResourceSmart 
Schools program.
For a full list of winners, 
visit www.sustainability.vic.
gov.au
Quotes attributable to Min-
ister for Environment, Cli-
mate Change and Water 
Lisa Neville
“Congratulations to all the 
winners and finalists for 
their hard work and com-
mitment towards making 
positive environmental 
changes in their schools 
and local communities.”
“We’re proud to support 
these young Victorians 
and encourage them to use 
their leadership skills to im-
plement long-term benefits 
for our state.”

Schools Inspire Victoria At The Re-
sourceSmart Education Awards
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TWO frightening terror 
threats have been made to 
high-level targets in west-
ern Sydney on Tuesday — 
one at a police station and 
another at a popular shop-
ping centre. 
Police are investigating a 
letter sent to Merrylands 
police station threatening 
police, non-Muslims and 
Jews, accompanied by a 
photo of an Islamic State 
fighter with several sev-
ered heads.
This follows a security 
threat made on social me-
dia towards the Westfield 
shopping centre in Pen-
rith.
A police source said the 
threatening letter to Mer-
rylands police station, 
believed to have been re-
ceived monday, was “non-
specific” and was being 
investigating by counter-
terrorism officers.
Radio 2GB broadcaster 
Ray Hadley revealed con-
tents of the letter on his 
show on Tuesday morn-
ing.
He said the letter con-
tained “threats of violence, 
against non-Muslims, par-

‘Thousands will die’: Two terror threats in western Sydney 

ticularly Jewish schools 
and police stations”.
“It warns that thousands 
will die,” he said.
Hadley said in the photo 
of the Islamic State fighter 
there was an “an array of 
severed heads in front of 
him”.
NSW Police confirmed that 
the station had received 
the letter.
“Police would like to re-
mind members of the pub-
lic that it is an offence to 
write threatening or violent 
messages inciting others,” 
a spokesman said.
There were no obvious 
signs of increased secu-
rity at the busy western 
Sydney police station in 
the heart of Merrylands 
on monday, with offi-
cers walking in and out 
throughout the morning.
Meanwhile, police pa-
trolled Westfield Penrith 
on tusday morning and 
said nothing suspicious 
was found and shoppers 
were not at risk.
The alleged threat, made 
on bulletin board 4chan, 
was screenshot shared on 
Twitter about 10.20am.

The anonymous user post-
ed on Monday night and 
threatened gun violence, 
according to @RedditAus.
The post read: “Warning 
to people in Sydney: My 
Australian friends and 
family, I have decided I will 
go out with a bang (quite 
literally).
“I advise you not to go to 
Penrith Westfields tomor-
row. As I will be there at 
10am (AEDT) Tuesday 
13th October. I have a gun 
and unfortunately I am go-
ing to use it.”
Police arrived at the cen-
tre tuesday morning, but 
left just before 11am.
“There was a high visibility 
police presence this morn-
ing (tuesday) and nothing 
suspicious was found,” a 
police spokesman said.
“Police are now conduct-
ing inquiries in relation 
to the threats made on 
social media and hope to 
put someone before the 
courts shortly.”
Westfield Penrith centre 
management spokeswom-
an said the centre was 
open and trading as per 
normal.

Pictured is the exterior of Merrylands police station, which has received a letter threatening police. Picture: 
Richard Dobson

“We are open and operat-
ing as normal. As per our 
security protocols we are 
liaising with the police and 
Westfield corporate affairs 
office will issue a state-
ment shortly,” the spokes-
woman said.
The social media threat 
follows a similar one made 
against the University of 
New South Wales Kens-
ington campus on Monday 
when an anonymous user 
posted a series of com-
ments online via a 4chan 
forum, including the chill-
ing warning: “might just 
pull up on some happy 
normies and start blast-
ing.”
Jewish schools operated 
as normal on tuesday de-
spite the Merrylands po-
lice station threat, NSW 
Jewish Board of Deputies 
chief Vic Alhadeff said.
NSW Jewish Board of 
Deputies chief executive 
Vic Alhadeff said the com-
munity was aware of the 
letter.
“We have been advised 
that this unconfirmed 
threat is general in na-
ture and not cause for any 
changed security arrange-
ments,” he said.
“Our schools are operat-
ing as normal. We are in 
regular contact with the 
NSW Police and continue 
to take their advice in rela-
tion to this matter.”
Several Jewish schools 
in the eastern suburbs 
are patrolled by armed 
guards.
The Merrylands letter 
comes a week after an Ar-
thur Phillip High School 
student, 17, was arrested 
outside the school for al-
legedly posting inflam-
matory material about the 
shooting of police accoun-
tant Curtis Cheng by teen-
ager Farhad Jabar outside 
NSW Police headquarters 
at Parramatta.
In a Facebook post a 
little more than an hour 
after Jabar shot dead Mr 
Cheng, he wrote: “Serves 
you right I hope them lil 
piggies get shot”.

Labor has proposed em-
ployment safeguards and 
raising the minimum sal-
ary that a foreign worker 
can be paid from $53,000 
to $57,000 as part of the 
price for the Opposition 
supporting the China Free 
Trade Agreement.
Opposition Leader Bill 
Shorten and Labor’s sen-
ate leader Penny Wong 
have described its pro-
posed amendments as 
“reasonable complemen-
tary safeguards” to make 
sure there are not “win-
ners and losers” in the FTA 
signed by the Coalition.
Ms Wong emphasised the 
draft amendments, which 
will be put out for public 
and business comment, 
are non-discriminatory to 
the Chinese and nothing 
Labor is proposing would 
directly affect the FTA deal 
as signed – something that 
would allow China to tear 
up the landmark deal.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull and Trade Minis-
ter Andrew Robb respond-
ed, saying the government 
would consider Labor’s 
proposal “in good faith” 
but urged the Opposition 
to agree to the FTA well 
before the end of the year.
If the FTA is legislated 
before Christmas, tariffs 
worth $600 million will 
be erased before another 
round of benefits in 2016, 
according to the govern-
ment.
Mr Robb said the Opposi-
tion was “basically looking 
for added comfort” around 
protections that already 
exist in the agreement with 
China.
“The safeguards that Pen-
ny Wong and Bill Shorten 
talked about are in fact 
already clear government 
policy and are embedded 
in the requirement by the 
Department of Immigra-
tion [on the award of 457 
visas],” Mr Robb.
Labor’s proposal would 
amend the 457 visa sys-
tem which will determine 
the entry of Chinese work-
ers into Australia under 

the FTA. The 457 system 
would now require
-     employers entering 
Investment Facilitation 
Arrangement (IFA) work 
agreements under the FTA 
to advertise jobs locally 
before turning to overseas 
workers;
-     the minimum base rate 
of pay for 457 visa work-
ers to $57,000 a year;
-      foreign workers in 
trades like electrical work 
or plumbing to obtain the 
relevant occupational li-
cence or registration with-
in 60 days of arriving in 
Australia.
Ms Wong said: “We rec-
ognise the benefits of the 
ChAFTA, which does re-
move tariffs on Australian 
exports and will boost 
our farm exports and so 
forth and improve access 
to services. But there are 
concerns about this agree-
ment. It goes further than 
any other trade agreement 
in relation to access to the 
Australian labour market.”
Fairfax Media last week 
revealed research by a for-
mer Rhodes Scholar and 
Adelaide University aca-
demic, Dr Joanna Howe, 
who found that if the FTA 
proceeds without labour 
market protections, the 
Turnbull Government will 
“effectively surrender au-
tonomy over its migration 
laws” and invite a wave of 
Chinese workers into Aus-
tralia, driving down local 
wages and conditions.
Under the Labor, proposal 
there would be certain ex-
emptions for labour market 
testing, including for the 
meat processing industry.
Ms Wong said there had 
been no formal discussion 
as yet on the proposed 
amendments with Trade 
Minister Andrew Robb.
Mr Shorten said there 
should “enough people 
of good will in the parlia-
ment” to find a compro-
mise and called on Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull to move on from the 
“abrasive style of Tony 
Abbott”.

Labor would support China trade deal 
- with the right ‘safeguard’ measures
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Police respond to the alleged security threat at Westfield Penrith.Source:Supplied
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Federal MP and mining 
magnate Clive Palmer 
has pledged to establish 
a legal fund to help asy-
lum seekers and refugees 
at Manus Island and Nau-
ru, calling on the federal 
government to “end this 
shame”.
This is a chance to show 
some humanity and gov-
ernment ministers who 
are doing the wrong thing 
need to be exposed 
The member for Fairfax 
and Palmer United Party 
leader said allegations of 
“torture and abuse of ref-
ugees”, including women 
and children held in off-
shore detention, were “a 
crucial test for Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
and his government min-
isters to show compas-
sion and leadership”.
The move comes as La-
bor, the Greens and refu-
gee advocates step up 
pressure on the Turnbull 
government to solve the 
thorny issue of detain-
ing asylum seekers, after 
doctors at Melbourne’s 
Royal Children’s Hospital 
refused to discharge an 
asylum seeker and her 
child to immigration de-
tention on the weekend.
Mr Palmer said on Tues-
day he would establish a 
legal fund for refugees to 
access “court representa-
tion” so their cases could 
be heard.
“Let’s get to the bottom 
of this and let justice pre-
vail,” he said in a state-
ment.
“Too often in my elector-

‘End this shame’: Clive Palmer to es-
tablish fighting fund for refugees suf-
fering ‘torture’

ate and right around Aus-
tralia, people tell me they 
are fed up with govern-
ment representatives act-
ing only for themselves.
“This is a chance to show 
some humanity and gov-
ernment ministers who 
are doing the wrong thing 
need to be exposed.”
Mr Palmer did not say 
how much money would 
be set aside in the fund. 
He was knocked off Aus-
tralia’s top 50 rich list in 
January after his estimat-
ed wealth fell below $690 
million.
He called on Immigration 
Minister Peter Dutton to 
“act decisively to end this 
shame”.
“Mr Turnbull and his min-
isters are family people, 
mothers and fathers. It’s 
time they showed their 
hearts and ended this 
shocking chapter in Aus-
tralian history by con-
fronting the truth of how 
asylum seekers are being 
treated,” he said.
“If Australia prides itself 
on being a just and hu-
mane society, the torture 
and mistreatment of refu-
gees cannot be tolerated 
for a day longer.”
Mr Palmer also took aim 
at the Australian Border 
Force Act, under which 
detention centre workers 
who disclose what goes 
on inside are threatened 
with up to two years in 
prison.
He described the laws as 
“an affront to our core 
freedoms as a nation”.
Labor on Monday intro-
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Palmer United Party leader Clive Palmer. Photo: Alex Ellinghausen

duced a private member’s 
bill requiring immigration 
officials to report all sus-
pected child abuse in off-
shore and onshore deten-
tion camps.
The Greens will also in-
troduce a bill to ban the 
detention of children in 
Australian-run centres.
Mr Palmer has previously 
urged the government to 
allow asylum seekers to 
fly to Australia to have 
their claims processed.
In 2014, Mr Palmer and 
then-immigration minis-
ter Scott Morrison struck 
a deal to allow the reintro-
duction of temporary pro-
tection visas and other 
visas that may eventually 
allow asylum seekers to 
be given permanent resi-
dency.
Meantime, Nauru’s De-
partment of Justice and 
Border Control says it 
has finalised decisions 
on refugee claims for all 
but a handful of asylum 
seekers on the island.
Deputy secretary Shyla 
Vohra said about 90 peo-
ple a day were being in-
formed of the decision.
“Sufficient time is allo-
cated to each individual 
with their representative 
and an interpreter to ex-
plain the decision to them 
and to explain the rea-
sons when a decision is 
negative,” she said, add-
ing appeal options were 
available.
Those found to be refu-
gees meet a caseworker 
to discuss accommoda-
tion, employment “and 
other next steps”, Ms 
Vohra said.
In a surprise move last 
week, Nauru Justice Min-
ister David Adeang said 
the government intended 
to determine all remain-
ing refugee claims and 
said asylum seekers were 
now free to come and go 
from the detention centre 
as they pleased.

History will show that 
if there was a day that 
marked the start of the 
end of Australia’s resi-
dential property boom, it 
was on wednesday.
Regulators and legisla-
tors who’ve spent the 
past two years worry-
ing about an overheated 
property market should 
now be diverting atten-
tion to the fallout when 
the home market starts to 
deflate. That market ap-
pears to be increasingly 
close to being caught in 
a pincer between a big in-
crease in supply and the 
start of moves by banks 
to increase interest rates 
on home loans.
Westpac has announced 
it will be the first of the 
big banks to raise interest 
rates for owner occupied 
home loans.  Over the 
past few months rates on 
some investment prop-
erty loans have increased 
but the owner occupied 
residential heartland has 
until now been shielded .
It is a fair bet that in the 
Australian banking land-
scape - where there is 
limited price based com-
petition between the ma-
jor lenders - that others 
will follow.

Westpac rate rise ushers end of the 
property boom

There have been plenty 
of mortgage holders still 
hoping that the Reserve 
Bank will usher in an-
other cut to official rates 
this year and they’ll be 
jolted at the news of the 
a first large bank increas-
ing rates.
Those predicting a fall 
in residential property 
prices as early as the first 
quarter of calendar 2016 
should be feeling like 
they’re on safer ground.
The reason for the rise in 
interest rates is simple 
enough. The amount of 
capital that the banks 
need to hold against 
mortgages has increased 
by 50 per cent thanks to 
recent regulatory chang-
es.
Banks are also feeling the 
pressure from additional 
requirements to hold 
more capital in the inter-
ests of making the bank-
ing system as a whole 
safer. Over the past six 
months all the banks 
have been fortifying their 
balance sheets by either 
raising fresh equity or 
selling assets to bolster 
cash.
Westpac is the last of the 
four majors to make a big 
move in this regard but on 

Wednesday announced it 
would raise $3.5 billion.
The bottom line to regula-
tory moves to ensure the 
major banks are in the top 
quartile when it comes 
to capital safeguards 
among their global peers 
- as recommended by the 
Murray Financial System 
Inquiry - was always go-
ing to come at a cost.
And there were plenty of 
banks executives who, 
while disagreeing with 
the need to raise more 
capital, made it clear 
enough that those costs 
were more likely to be 
passed onto customers 
than to shareholders.
The news a of rate rise 
came as Westpac an-
nounced its 2015 result 
on Wednesday, including 
a 2 cent increase in its 
dividend and cash earn-
ings up 3 per cent
The head of the consumer 
bank at Westpac George 
Frazis said raising inter-
est rates was a  “difficult 
decision and one that is 
not taken lightly. We ac-
knowledge that it does 
impact customers, even 
in an environment where 
interest rates remain near 
historic lows”.
“We have sought to care-
fully balance the needs of 
our borrowers, depositors 
and our shareholders, as 
well as the competitive 
market we operate in. In-
creases in the cost of do-
ing business inevitably 
influence business deci-
sions, including price,” 
Mr Frazis said.
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The federal Coalition is 
considering new mea-
sures that would crack 
down on dodgy bosses 
who exploit foreign work-
ers, including introducing 
bigger fines and beefed-
up law enforcement mea-
sures.
Changes to the Fair Work 
Act could also follow, 
though they would be put 
to voters at the next elec-
tion, in a move designed 
to strengthen protections 
for workers being under-
paid amid mounting evi-
dence of unscrupulous 
behaviour by some em-
ployers.
The move to target unscru-
pulous employers has, in 
part, been prompted by a 
joint Fairfax Media/4 Cor-
ners investigation that 
revealed alleged wide-
spread exploitation and 
underpayment of foreign 
workers at convenience 
store chain 7-Eleven.
It also comes after a joint 
Fairfax Media/Monash 
University investigation 
found thousands of tem-
porary foreign workers, 
in industries including 
retail, hairdressing, man-
ufacturing, construction 
and hospitality, are being 
illegally exploited and un-
derpaid.
Employment Minister 
Michaelia Cash will on 
Thursday unveil a high-
level “ministerial working 

Coalition considering a crack-
down on dodgy bosses exploit-
ing foreign workers

group protecting vulner-
able visa holders”, which 
will also include Immigra-
tion Minister Peter Dutton, 
Justice Minister Michael 
Keenan and Assistant 
Minister Kelly O’Dwyer, to 
lead the crackdown.
Senator Cash said the 
federal government had 
already established Task-
force Cadena in June to 
“investigate illegal prac-
tices in temporary visa 
programmes, including 
the activities of labour 
hire companies” and pe-
nalise employers exploit-
ing foreign workers.
The new working group 
would look to build on 
the efforts of Taskforce 
Cadena.
“Foreign workers are im-
portant contributors to 
the Australian workforce 
and we want to ensure 
they continue to view 
Australia as a great des-
tination,” she said.
“We know that foreign 
workers are potentially 
more vulnerable to work-
place exploitation and as 
such we have a responsi-
bility to investigate addi-
tional measures to ensure 
their protection.”
However, Senator Cash 
cautioned the working 
group “will focus on get-
ting fair outcomes for 
workers, not creating red 
tape and cost for busi-
nesses”.

The focus of the group will 
be on employers engaged 
in systematic underpay-
ment of employees, rath-
er than companies which 
accidentally do the wrong 
thing.
Raising the penalties for 
individuals and employ-
ers who do the wrong 
thing and exploit workers, 
as set out in legislation, 
are likely while a code of 
conduct for the labour 
hire industry is also a 
prospect.
At present, individual di-
rectors face a maximum 
penalty of $10,200 for the 
underpayment of wages 
under the Fair Work Act, 
while companies face 
fines of $51,000 per con-
travention of the Act.
Both joint investigations 
uncovered evidence of 
workers being paid less 
than the legal minimum 
wage of $17.29 per hour, 
with black market rates 
of $10-$13 an hour wide-
spread.
The working group is ex-
pected to meet several 
times before the end of 
the year to work on new 
policy responses.
The Fair Work Ombuds-
man has received 6000 
requests for assistance in 
the past three years from 
visa holders being under-
paid, and has recovered 
in excess of $4 million in 
outstanding wages.
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It’s as if they have switched 
sides. Since the ascension 
of Malcolm Turnbull, it’s Co-
alition voters who have been 
feeling downbeat - the most 
downbeat since the election 
- and Labor voters who’ve 
been feeling better.
It’s usual for consumer con-
fidence to change as soon 
as there’s change at the top. 
Usually what happens is that 
supporters of the party that 
lost become pessimistic and 
supporters of the party that 
won become optimistic and 
stay that way that way as 
long as their side is in pow-
er. Throughout the entire 
life of the Rudd and Gillard 
governments Labor voters 
were more optimistic than 
Coalition voters and stayed 
that way right through until 
the 2013 election when po-
sitions swapped.
Coalition voters have been 
clearly more optimistic than 
Labor voters in the Westpac 
Melbourne Institute survey 
ever since the election of 
Tony Abbott. Until now.
The October survey is the 
first since Malcolm Turnbull 
became Prime Minister. Con-
fidence among Coalition vot-
ers dived from a clearly pos-
itive 105.9 points (on a scale 
where 100 means optimists 
and pessimists are evenly 
balanced) to 102.1, the low-
est reading in the two-year 
history of the Coalition gov-
ernment.
It’s Labor voters who have 
had a surge of enthusiasm. 
Their confidence has surged 
from a deeply gloomy 86.7 
to 93.3. It’s the second-high-
est reading in the life of the 
Coalition government.
If all of Australia had re-
acted as did Labor voters, 
consumer confidence would 
have surged 7.6 per cent. 
Because Coalition voters 
turned bearish, confidence 
surged only 4.4 per cent.
“The result is a little short of 
the increase we would had 
expected given the strong 
boost the government re-
ceived in the polls,” West-
pac chief economist Bill Ev-
ans said.
Labor voters appear to have 
found a prime minister that 
makes them feel better while 

Westpac consumer sentiment index shows 
Coalition voters suddenly gloomy

Coalition voters feel worse 
but still plan to vote for the 
Coalition.
The consumer sentiment 
index is made up of five 
questions, dealing with per-
ceptions of changes in fam-
ily finances, perceptions 

of future changes in family 
finances, economic condi-
tions over the next year and 
economic conditions over 
the next five years as well 
as whether now is the right 
time to buy a major house-
hold item.

Employment Minister Michaelia Cash. Photo: Andrew Meares

Children as young as 
14 have been monitored 
by ASIO under warrants 
signed by Attorney-Gener-
al George Brandis, under-
scoring the dramatic drop 
in the age of suspects in 
terrorism-related cases.
As the Turnbull govern-
ment prepares to host a 
high-level counter-terror-
ism meeting in Canberra 
on Thursday, Senator 
Brandis revealed that he 
had signed ASIO warrants 
for 14-year-olds, which he 
said pointed to the need for 
further counter-terrorism 
reforms.
The government is prepar-
ing to unveil a fifth set of 
counter-terrorism legisla-
tion through which children 
as young as 14 could be 
placed under court-ap-
proved “control orders”, 
which impose bail-like con-
ditions on people suspect-
ed of terrorism activity.
“From time to time, I have 
had to sign warrants under 
the ASIO Act in relation to 
people as young as 14. I 
have had to do that on more 
than one occasion,” Sena-
tor Brandis told Parliament 
on Wednesday.
The current minimum age 
for control orders is 16. 
Senator Brandis said the re-
cent fatal shooting of police 
accountant Curtis Cheng in 
Parramatta by 15-year-old 
Farhad Jabar showed that 
“people below the age of 
16 are susceptible” to ex-
tremist brainwashing.
Security agency ASIO 
needs a warrant from the 
Attorney-General for many 
activities such as using lis-
tening devices, searching 
people’s homes or hacking 
their computers.
Meanwhile senior counter-
terrorism officials from 
across the nation will gath-

er at Old Parliament House 
in Canberra on Thursday 
for an urgent stock take of 
national security laws in 
the wake of the Parramatta 
shooting.
Justice Minister Michael 
Keenan said the meeting 
would look at working with 
communities “so that they 
can help us identify people 
... who might be moving 
down this dark path” to-
wards extremism.
The meeting will be hosted 
by the federal government’s 
Counter Terrorism Co-ordi-
nator Greg Moriarty and at-
tended by a range of senior 
law enforcement and gov-
ernment officials, including 
from education and social 
services departments.
Australian Federal Police 
Commissioner Andrew 
Colvin will attend, but most 
officials are at the deputy 
level, including NSW Assis-
tant Commissioner Cath-
erine Burns and Victoria 
Police’s Deputy Commis-
sioner Shane Patton and 
Assistant Commissioner 
Ross Guenther. ASIO will 
be represented by act-
ing Director-General Kerri 
Hartland.
The meeting will include 
briefings on terrorist mo-
tivations and communities 
that are at risk. It will also 
involve a discussion about 
families, schools and youth, 
and correctional facilities.
And it will consider gaps 
in research and evidence 
about terrorism, as well as 
improving authorities’ com-
munication with the public.
The meeting’s recom-
mendations will go to the 
Council of Australian gov-
ernments – a meeting of 
the Prime Minister and 
state leaders – to be turned 
into possible legislation 
changes

14-year-olds monitored by ASIO, Attor-
ney-General George Brandis reveals
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هيئة  الحر-  الوطني  التيار  أقام 
لراحة  إلهيًا  قداسًا  سيدني، 
أنفس شهداء ١3 تشرين األول 
١99٠ وشهداء الجيش اللبناني 
يف  الحر  الوطني  التيار  وموتى 
األحد ١١  يوم  وذلك  أسرتاليا، 
تشرين األول ٢٠١٥ يف كنيسة 

دير ما شربل بانشبول.
ممثل  اإللهية  بالذبيحة  احتفل 
صاحب السيادة املطران أنطوان 
العام  النائب  طربيه،  شربل 
مارسيلينو  املوسنيور  األبرشي 
مار شربل  دير  ورئيس  يوسف 

املوجود حينها على طريق القصر الجمهوري. 
كما تطرق منسق التيار طوني طوق بكلمته اىل معاني ١3 تشرين 
واختتم  الوطن،  لضمان  العسكرية  باملؤسسة  التمسك  وضرورة 
اللقاء الشاعر االستاذ فؤاد نعمان الخوري بقصيدة أيقظت أحاسيس 

الحاضرين فدخلت وجدانهم وقلوبهم دون استئذان.

مكتب االعالم
التيار الوطني الحر - فرع سيدني

التيار الوطين احلر - سيدني حييي ذكرى 1٣ تشرين األول 1٩٩0

األب جوزيف سليمان واالب أنطوان طعمه وذلك بحضور القنصل 
اللبناني العام يف سيدني جورج بيطار غانم والقائم باالعمال بالوكالة 
يف سفارة لبنان لدى اسرتاليا ميالد رعد، ورئيس الرابطة املارونية 
طوني خطار ومدير مركز الدراسات واألبحاث املارونية د.جان طربيه 

ورئيس الجامعة الثقافية يف نيو ساوث ويلز وسام قزي. 
أمل  اللبنانية: حركة  القداس ممثلون عن كافة االحزاب   شارك يف 
واملستقبل والقوات اللبنانية واملردة وحركة االستقالل والديمقراطيون 
األحرار والوطنيون األحرار، ورئيس جمعية العرقوب الخريية عدنان 
أبو  بهية  د.  واملحامية  أنطوان فرح  واملهندس  برّو  مرعي ود. عماد 
حمد، والفنان معني شريف وممثلون عن اإلعالم: أنور حرب وأنطوان 
قزي  وجوزيف الخوري وجميل الدويهي وإيلي كلتوم، ومنسق التيار 

يف كانربا وحشد كبري من أبناء الجالية اللبنانية. 
قرأ الرسالة بالعربية سعادة القنصل جورج بيطار غانم، وباالنكليزية 
يوسف  املوسنيور  ه  نوَّ ثم  نخول.  ماغي  التيار  الصندوق يف  أمينة 
املبادرة.  هذه  وايجابية  األحزاب  لكافة  املميزة  باملشاركة  عظته  يف 
كما ذّكر بمعاني الشهادة وتضحيات الجيش اللبناني وضرورة مدّه 

بالعتاد للدفاع عن لبنان.
تال القداس حفل كوكتيل يف قاعة الكنيسة حيث كانت كلمة ألمينة 
السر كلودين منصور جرمانوس فشكرت املشاركني ودعت الجميع 
الربتقالي  الحشد  وحيـّت  العظيم  لشعبه  لبنان  بعودة  لاليمان 

االب مرسيلينو يوسف يرتأس الذبيحة واىل جانبه االبوان سليمان وطعمهالشاعر فؤاد نعمان الخوريمسؤول االعالم جوني مرعبمنسق سيدني طوني طوقالقنصل جورج البيطار غانم

صورة جامعة لبعض املشاركني

نائب الرئيس طوني رزقأمينة السركلودين جرمانوس

الفنان معني شريف يتوسط رئيس الجامعة وسام قزي، الدكتور 
عماد برو والزميل أنور حرب

سليم الشدياق، رئيس الرابطة املارونية طوني خطار وايلي بو 
هارون

جانب من الحضور داخل الكنيسة

الفنان معني شريف، الزميل أنور حرب وحضور داخل الكنيسة

الفنان معني شريف مع الصديق جان فارس وحضور

ميشال نخول

جورج الضهرأمينة الصندوق ماغي نخول



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي
* عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

معجزة النقل التلفزيوني 
حتققت بـ

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au
 Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au - Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

ألول مرة يف تاريخ اجلالية العربية يف اسرتاليا:
اجلهاز جماناً - الرتكيب جماناً - التوصيل بالربيد جمانًا

معاملتنا هي األفضل

من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

أكثر من 400 قناة تنقل 
العامل اىل شاشاتكم 

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

العرض الثالثالعرض الثانيالعرض األول

9،95 دوالرًا
شهريا

99 دوالرًا
سنويا

249 دوالرًا
ملدة 3 سنوات
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