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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

قهوجي يؤكد خطورة اقرتاب الغارات الروسية من احلدود

سالم: سأفضح العرقلة السياسية للمطامر.. واحذر من توقف الرواتب

الساحة  مسعتهما  حتذيران 
االسبوع  هذا  اللبنانية 
احلكومة  رئيس  من  االول 
هدد  الذي  سالم  متام 
السياسية  العرقلة  بفضح 
توقف  من  وحذر  للمطامر 
الرواتب، والثاني من قائد 
اجليش العماد جان قهوجي 
الذي حذر بدوره من خطورة 

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

الروسية  الغارات  اقرتاب 
من احلدود اللبنانية.

فقد اوحت مواقف للرئيس 
االول،  امس  سالم،  متام 
اسبوع  امام  احلكومة  ان 
اليت  املهلة  بعد  حاسم 
موقف  الختاذ  حددها 
وتسمية االشياء بامسائها، 
والتهديد الذي اعلنه الوزير 

اكرم شهيب مساء االربعاء 
بالتخلي عن ملف املطامر.

املقبل  االسبوع  ان  كما 
سيحدد مصري جلسة تشريع 
الضرورة النيابية يف ضوء 
للكتل  املتضاربة  املواقف 

بشأنها.
قالت  املوضوع  هذا  ويف 

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 7

التتمة صفحة  31

رئيس بلدية باراماتا بول غارارد لـ »اهلريالد«:
تصنيف البلدية املالي AAA مع 
فائض 150 مليون دوالر يف املوازنة

االول   أمس  اشتدت 
ختوضها  اليت  املعارك 
املوالي  اجليش  وحدات 

الشرعية  اليمنية  للحكومة 
و  التحالف  وقوات 
ضد  الشعبية«  »املقاومة 

قبائل مينية تنتفض على احلوثيني وخسائرهم كبرية يف معارك تعز
مسلحي احلوثيني والقوات 
حمافظات  هلم يف  املوالية 

العماد قهوجي مشاركا يف احتفال قصر الصنوبر بالذكرى 32 للعسكريني الفرنسيني

التتمة صفحة  31

مصري األسد و»عقدة« إيران يف اجتماع فيينا
قد  يكون  ان  املقرر  من 
الرباعي  االجتماع  ناقش 
اخلارجية  وزراء  بني 
كريي  جون  األمريكي 

سريغي  والروسي 
عادل  والسعودي  الفروف 
فريدون  والرتكي  اجلبري 

)تفاصيل املقابلة على الصفحة 39)
رئيس بلدية باراماتا الجديد بول غارارد

مطلوب للعمل
مطلوب شخص لديه خربة 

بالبيع والتسعري وقراءة 
الخرائط للعمل بدوام كامل يف 

مصنع أملينيوم
لالتصال خالل دوام العمل:

97381455

التتمة صفحة  31

القوات األمريكية تهاجم »داعش« براً يف العراق 
يف  أمريكي  جندي  قتل 
يف  االول  أمس  العراق 
»داعش«  مع  اشتباكات 
خالل عملية للقوات اخلاصة 

لتحرير 70 رهينة حيتجزهم 
كركوك،  غرب  التنظيم، 
»احلشد  قوات  نفت  فيما 

التتمة صفحة  31

تفاؤل أمريكي حذر باحتواء التوتر الفلسطيين
اخلارجية  وزير  أعرب 
بعد  كريي  جون  األمريكي 
احلكومة  رئيس  لقائه 
بنيامني  اإلسرائيلية 

عن  برلني،  يف  نتانياهو 
نزع  بإمكان  حذر  تفاؤل 
األراضي  يف  التوتر  فتيل 
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

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

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

أعلن رئيس احلكومة متام سالم، 
لدى استقباله يف السراي عددا 
العليا يف  الدراسات  من طالب 
يف  السياسية  العلوم  كلية 
أن  يوسف،  القديس  جامعة 
معاجلة موضوع النفايات ال تزال 
متعثرة بسبب التجاذبات القائمة 
بني القوى السياسية، معلنا انه 
خالل  جذري  حل  حيصل  مل  إذا 
املوقف  سأختذ  فإنين  أيام 

املناسب.
تعطيل  عن  سؤال  على  وردا 
جملس الوزراء وعما اذا كان قد 
حدد لنفسه سقفا زمنيا يف شأن 
استمرار احلكومة، قال سالم: ال 
وعندما  واحاول.  صابرا  أزال 
طريق  اىل  وصلت  أنين  اشعر 
لقد  موقفي.  سأعلن  مسدود 
أنه ال لزوم جمللس  قلت مرارا 
الوزراء اذا كان غري قادر على 
اىل  ذلك  وأبلغت  االجتماع، 
احلوار  جلسات  يف  املشاركني 
يف جملس النواب وأهم موضوع 
يواجهنا اليوم هو ملف النفايات 
الذي ال يزال موضع جتاذب بني 
غالبية  إن  السياسية.  القوى 
باألمر.  مهتمة  غري  القوى  هذه 
ال  وكأن  معه  يتعامل  البعض 
عالقه له باألمر. والبعض اآلخر 
لن  لكنه  يساهم  لن  انه  يقول 
أيام  بعد  لي  تبني  اذا  يعرقل. 
ال  انهم  االكثر  على  اسبوع  او 
اىل  يريدون حال فسوف اضطر 

تسمية االشياء بأمسائها.

مبحاولة  احيانا  اتهمت  اضاف: 
االستيالء على صالحيات رئيس 
اجلمهورية املاروني وأحيانا أخرى 
رئيس  بصالحيات  بالتفريط 
الوزراء السين. متسكت مبوقفي 
األمور  لكن  أزال.  وال  احليادي 
مقبولة،  غري  نقطة  اىل  وصلت 
السياسية  القوى  وعي  وعدم 
لواقع احلال يرتسخ أكثر فأكثر. 
قناعة  اىل  وصلت  إذا  لذلك 
عن  التخلي  اعالن  بضرورة 
هذه  أدفع  لكي  فذلك  مهماتي 
مسؤولياتها  حتمل  اىل  القوى 

وليس لتغطيتها.

خطورة االوضاع االقتصادية
ونبه رئيس احلكومة من خطورة 
واملالية  االقتصادية  االوضاع 
لعقد  تأييده  معلنا  البالد،  يف 
جلسة تشريعية إلقرار القوانني 
ومنها  امللح  الطابع  ذات 
املصادقة على هبات من البنك 
يف  بااللغاء  مهددة  الدولي 
نهاية العام احلالي. وقال: إذا 
مل تعقد جلسة تشريعية سنخسر 
الكثري من مصداقية لبنان على 
وقت  ويف  الدولي.  املستوى 
ليس ببعيد قد نصبح مصنفني 
دولة فاشلة، مع ما يعنيه ذلك 
السلبية  بالغة  انعكاسات  من 
على وضعنا املالي واالقتصادي 

وعلى صورة لبنان يف العامل.
قادرة  الدولة  أن  سالم  وأكد 
العام  القطاع  رواتب  دفع  على 
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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.

لشهر تشرين الثاني فقط، وأن 
املقبلة  للفرتة  الرواتب  تأمني 
تشريعية.  جلسة  اىل  حيتاج 
عن  العجز  اسباب  عن  وبسؤاله 
جديد،  انتخابي  قانون  وضع 
أعرب الرئيس سالم عن تأييده 
النظامني  يعتمد  خمتلط  لقانون 
حنن  وقال:  والنسيب،  األكثري 
االتفاق  عن  جدا  بعيدون  اليوم 
ألن  النوع  هذا  من  قانون  على 
كل طرف سياسي يريد القانون 

على قياسه.
الرئاسية، كرر  االنتخابات  وعن 
الداعي  موقفه  سالم  الرئيس 
اىل انتخاب رئيس توافقي من 
ألن  احلالي،  االصطفاف  خارج 
اختيار أي مرشح من املرشحني 
يعين  حاليا  املطروحني  األربعة 
فريق،  وانكسار  فريق  انتصار 
ولبنان يف هذه املرحلة ال حيتمل 
انتصار أحد على أحد أو انكسار 

أحد أمام أحد.
الشعبية  التحركات  عن  وسئل 
األخرية، فقال: لقد أعلنت منذ 
حمق  احلراك  ان  األوىل  اللحظة 
الناس،  غضب  عن  يعرب  وهو 
القيادات  اىل  يدي  ومددت 

الشابة لكنها رفضت.
عن  سالم  الرئيس  وأعرب 
عن  احنرف  احلراك  ألن  أسفه 
غري  شعارات  ورفع  مساره 
بعض  ان  قائال  للتحقق،  قابلة 
وبعضه  بريء  غري  احلراك  هذا 
الستغالل  يتعرض  الربيء  اآلخر 

سياسي.

مسؤول اوروبي
مدير  سالم،  الرئيس  واستقبل 
واجلوار  األوسط  الشرق  قسم 
األوروبي  اإلحتاد  يف  اجلنوبي 
نيك وسكوت يف حضور سفرية 
لبنان  يف  األوروبي  اإلحتاد 
عرض  وجرى  السن،  كريستينا 

للتطورات يف املنطقة.
قاسم  النائب  سالم  ثاستقبل 
عرضنا  قال:  الذي  هاشم 
للقضايا  احلكومة  رئيس  مع 
السياسية واإلمنائية، وخصوصا 
حاصبيا  منطقة  يف  يتعلق  ما 
واملنطقة  ومرجعيون  والعرقوب 
احلدودية، والرئيس سالم يولي 
الالزم،  االهتمام  املنطقة  هذه 
متداخلة  الظروف  لألسف  ولكن 
اإلمنائية  اخلدمات  مستوى  على 
وعدم قدرة احلكومة على توفري 
استمرار  ظل  يف  اخلدمات  هذه 
والشلل  التعطيل  سياسة 
عمل  أصاب  الذي  السياسي 

املؤسسات.
أضاف: حتى هذه اللحظة أصبح 
بذرائع  مربر  غري  واقع  هناك 
بعد  التعطيل  الستمرار  واهية 
ان ارتفعت األصوات يف األيام 
اخلطر  موضوع  حول  األخرية 
باالنهيار  لبنان  يهدد  الذي 
ينتبه  مل  والذي  االقتصادي 
االستمرار  البعض وحياول  إليه 
واملكابرة  التعنت  سياسة  يف 

والتوظيف  االستثمار  باب  من 
حساب  على  ألزماتنا  السياسي 
والدولة،  اللبنانيني  مصلحة 
يستمر.  ان  جيوز  ال  وهذا 
يبحث  دائما  سالم  الرئيس 
لالزمات  واجرتاحها  احللول  عن 
واالجتماعية  االقتصادية 
ويأسف  واملرتاكمة،  املتفاقمة 
تزيد  النفايات  أزمة  تكون  الن 
حالة  وتزيد  األزمات  تراكم 
الواقع  يف  واالهرتاء  االنهيار 
السياسي وكل ما يتعلق حبياة 
كل  مسؤولية  هذه  اللبنانيني. 
ملساعدة  السياسيني  الفرقاء 
القرار  الختاذ  املؤسسات 
املناسب إلنقاذ لبنان من خطر 
االنهيار االقتصادي ومن أزماته 

وخصوصا ازمة النفايات.
تكون  ان  املؤسف  من  وقال: 
أزمة النفايات فتحت الباب أمام 
االهرتاء  واقع  وكشفت  أزمات 
السياسية  احلياة  تعيشه  اليت 
املكونات  مسؤولية  وهذه 
السياسية الختاذ القرار وتوفري 
خطة  لوضع  الوطنية  االرادة 
البلد  النقاذ  وطنية  انقاذية 
ان  قبل  به  يتخبط  ما  كل  من 
بكل  الكبري  االنهيار  يصيبنا 
هي  املسؤولية  ذلك.  يعين  ما 
للمساهمة يف  اجلميع  مسؤولية 
منفتح  ودولته  االنقاذ  مسرية 
ان  ونعتقد  الوطين  للنقاش 
به  ما وعد  اليوم  ينتظر  اجلميع 
الرئيس نبيه بري للتوجه لعقد 

مشاريع  إلقرار  تشريعية  جلسة 
لبنان  تضع  قوانني  واقرتاحات 
على املسار املالي واالقتصادي 
الصحيح ولعلها تكون خطوة يف 
إعادة تفعيل عمل املؤسسات، 
وان تكون منطلقا إلعادة تفعيل 
أكثر  أصبح  الذي  احلكومة  عمل 
من ضرورة يف هذه املرحلة الن 
االنتظار  ملوا  اللبنانيني  مجيع 
األوان  آن  وقد  والتعطيل، 
الختاذ القرار الوطين اجلريء من 

اجل إنقاذ البلد.
وفدا  سالم  الرئيس  واستقبل 
 - اللبناني  األعمال  رجال  من 
املقدوني برئاسة سامر صوفان 
بزيارة  تشرفنا  قال:  الذي 
قيامنا  على  إلطالعه  دولته 
األعمال  رجال  جملس  بتأسيس 
اللبناني املقدوني الذي أنشىء 
اإلقتصادية  العالقات  لتعزيز 
القطاعات  مجيع  يف  والتجارية 
بني  اإلستثمارات  وتشجيع 
تعميق  اىل  وسنسعى  البلدين، 
التالقي  جسور  ومد  العالقات 
واإلستفادة  األعمال  رجال  بني 
كال  يف  املتوافرة  الفرص  من 
البلدين. استمعنا اىل توجيهات 
حريصا  وكان  الرئيس  دولة 
بلبنان  التمسك  كما دائما على 
وحرصه  وخوفه  ومؤسساته 
الشديد على عودة إحيائها. كما 
احلوار  أهمية  على  دولته  شدد 
بني خمتلف الفرقاء وتشجيع كل 

عمل يؤدي خلري هذا البلد.
والتقى سالم ايضا مدير منتدى 
فيليب  العاملي  االقتصادي 
روسلر وعرض معه احملاور اليت 
الذي  املنتدى  اليها  سيتطرق 
من  الثاني  كانون  سينعقد يف 

العام املقبل يف دافوس.

التقى مسؤوالً أوروبياً وحتدث اىل طالب من اليسوعية عن األوضاع

سالم: اذا مل حتل قضية النفايات خالل أسبوع سأمسي األشياء بأمسائها
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القوات  حزب  رئيس  اعترب 
خالل  جعجع،  مسري  اللبنانية 
لقاء مع اجلامعة الشعبية ملنطقة 
املشكلة  ان  الشمالي،  املنت 
يعانيها  اليت  الكربى  املركزية 
لبنان هي التعطيل احلاصل يف 
اجلمهورية،  رئاسة  انتخابات 
التعطيل  أن سبب  اىل  مشريا 
هو حزب اهلل ومن خلفه إيران 
التعطيل  وقف  ترهن  اليت 
بإعطائها مثنا يف املقابل وهو 
سوريا،  يف  األسد  بشار  بقاء 
الداخل  يف  اهلل  حزب  وكذلك 
الذي يريط وقف هذا التعطيل 
يؤمن  انتخابات  قانون  بتمرير 

له أكثرية نيابية.
يف  املواجهة  ان  اىل  وأشار 
فإن  لذا  جدا  كبرية  املنطقة 
أزمة الرئاسة يف لبنان تراوح 
مكانها مؤكدا انه ال يرى فرجا 
واملنظور  القريب  املدى  على 
ألن أحدا لن يقبل إعطاء إيران 
الثمن بإبقاء األسد يف السلطة 

يف سوريا.
األمين  الوضع  أن  اىل  وطمأن 
واجليش  مستقر  البلد  يف 
أمان  صمام  يشكل  اللبناني 
على  أو  الداخل  يف  سواء 
اىل  داعيا  اخلارجية،  اجلبهات 
وجدية  فعلية  اجتماعية  ثورة 
املمارسات  تغيري  اىل  تهدف 
كي  للمواطنني  السياسية 
طاقم  إيصال  من  نتمكن 
سياسي أفضل لتصحيح مسار 
الوضع يف البلد والقيام بنقلة 

نوعية.
مع  صادقون  حنن  وقال: 
يف  نشارك  مل  لذلك  أنفسنا 
لن  أننا  وجدنا  ألننا  احلكومة، 
شيء  بأي  القيام  من  نتمكن 
فأحجمنا  املواطنني،  ملصلحة 
هذه  مثل  أن  رأينا  بعدما 

البلد  توصل  لن  الرتكيبة 
مشكلة  فحتى  مكان،  أي  اىل 
النفايات مل يتمكنوا من إجياد 

حل هلا حتى اآلن.
مشكلة النفايات

مشكلة  تأثري  أن  اىل  ولفت 
على  جدا  كبريا  كان  النفايات 
سيئة  صورة  وأعطى  لبنان 
تبق  مل  إذ  بلدنا  عن  وبشعة 
يف  أجنبية  تلفزيونية  حمطة 
هذه  عن  وحتدثت  إال  العامل 
حباجة  بتنا  وبالتالي  األزمة، 
الفساد،  على  كبرية  لثورة 
القيام  من  أحد  يتمكن  ولن 
القوات  إال  الثورة  هذه  مبثل 
اللبنانية ألنها ليست منغمسة 

يف الفساد املرتاكم.
وأكد جعجع ان املشكلة املركزية 
الكربى اليت يعانيها لبنان هي 
التعطيل احلاصل يف انتخابات 
اىل  مشريا  اجلمهورية،  رئاسة 
حزب  هو  التعطيل  سبب  أن 
اليت  إيران  خلفه  ومن  اهلل 
ترهن وقف التعطيل بإعطائها 
مثنا وهو بقاء بشار األسد يف 
اهلل يف  حزب  وكذلك  سوريا، 
هذا  وقف  يربط  الذي  الداخل 
التعطيل بتمرير قانون انتخابات 

يؤمن له أكثرية نيابية.
املواطنون  أراد  إذا  وختم: 
وضعهم،  تصحيح  اللبنانيون 
ممارساتهم  تغيري  عليهم 
االنتخابية، فاحلل بني أيديهم، 
كما  الشعب  صوت  واذا 
إال  النتيجة  تكون  لن  جيب 
ثورة  اىل  داعيا  يرغبون،  كما 
تهدف  وجدية  فعلية  اجتماعية 
اىل تغيري املمارسات السياسية 
لدى املواطنني كي نتمكن من 
أفضل  سياسي  طاقم  إيصال 
لتصحيح مسار الوضع يف البلد 

والقيام بنقلة نوعية.

جعجع: ال فرج قريباً ألن ال أحد يقبل
اعطاء ايران الثمن بابقاء األسد يف السلطة

يدعو حزب الوطنيني االحرار فرع ملبورن 
للمشاركة بالقداس الذي سيقام بمناسبة 
الذكرى ٢٥ سنة الغتيال الشهيد داني 
شمعون وزوجته انغرد واملالكة طارق 

وجوليان وشهداء حزب الوطنيني االحرار.       
وذلك نهار االحد الساعة ١١ بتاريخ ٢٥-

١٠-٢٠١٥ يف كنيسة سيدة لبنان ملبورن 
على العنوان:

 230 normandy ave thornbury  
 لالتصال : رئيس الفرع نبيل فضول

٠4١٥١78١٢١

امانة االعالم مارك البطي

دعــوة

لّبى الرئيس أمني اجلمّيل دعوة 
احلاكم  األوروبي  الشعب  حزب 
وشارك   ،)EPP(اسبانيا يف 
الثالث  التشريعي  املؤمتر  يف 
انعقد  الذي  للحزب  والعشرين 
يف قصر املؤمترات يف العاصمة 

مدريد.
مسألة  عن  اجلمّيل  وحتدث 
جلهة  املتوسط  يف  االستقرار 
األمن واهلجرة والتعاون، ضمن 
الشعار الذي اختذه املؤمتر وهو 
على  فشدد  املتوسطي،  اجلوار 
مفهوم اجلوار املتوسطي كعنصر 
األوسط  الشرق  يف  استقرار 
يط البحر األبيض املتوسط،  وحمحُ
معتربا ان االستقرار املتوسطي 
األورو- للشراكة  شّكل صدى  يحُ
النور  ابصرت  اليت  متوسطية 
خالل  برشلونة  يف   1995 عام 
مؤمتر مجع االحتاد األوروبي وحنو 
اثنيت عشرة دولة متوسطية مبا 

فيها لبنان واألردن.
لديه  راسخ  اعتقاد  عن  واعرب 
حتقيق  على  املنطقة  بقدرات 
كمجموعة  فرتة  بعد  االستقرار 
ثقافية واقتصادية موحدة، على 
املتعددة  الراهنة  األزمات  رغم 
اجلوار  تؤرق  اليت  الوجوه 
املتوسطي، مشريًا اىل القدرات 
املتوسطي  اجلوار  متّيز  اليت 
ميثل  فهو  وبشريا،  طبيعيا 
والغاز  للنفط  الكبري  املخزون 
الشرقي  املتوسط  البحر  يف 
الشعوب  ان  كما  والشمالي، 
من  هائال  خمزونا  متثل  العربية 
املستغلة  غري  البشرية  املوارد 
هذه  توظيف  سيؤدي  حبيث 
الثروة البشرية ألغراض إجيابية 
إىل تأمني استقرار العامل العربي 
بل واجلوار املتوسطي والعالقات 

الدولية يف شكل عام.
واذ عرب اجلمّيل عن تفاؤل حذر، 
لفت اىل ان مرحلة الربيع العربي 
اىل  تتحول  ان  من  تتمكن  مل 
العربية،  الشعوب  لربيع  مدخل 
ففي كل احناء العامل العربي متت 
مواجهة واحباط املطالب الشعبية 
الدميوقراطية  املشاركة  بتحقيق 
يف احلكم، ومعتربًا ان ما فاقم 
اليت  املشاكل  ايضا  الوضع 
مثل  العربي  العامل  منها  يعاني 
إىل  واالفتقار  والفساد  الفقر 
املالئمة  غري  والنظم  التعليم 
تنوء  وهي  الصحية  للرعاية 
يف  الدائرة  احلروب  عبء  حتت 
واليمن،  وليبيا  وسوريا  العراق 
العوامل  هذه  ان  على  ومشددًا 
ظواهر  استفحال  إىل  ادت 
والتطرف،  والتعصب  اإلرهاب 
يتمكن  لن  العربي  العامل  وان 
عاني  من معاجلة القصور الذي يحُ
من  الرشيدة  احلوكمة  يف  منه 
دون التعاون وقيام الشراكات 
الدولية على غرار سياسة اجلوار 

املتوسطية.

أزمة الالجئني
الالجئني  ازمة  اجلمّيل  وتناول 
واضح  شكل  يف  تعرب  اليت 
اجلوار  يف  الفعلي  الرتابط  عن 
اوسطي،  -الشرق  املتوسطي 
من  انساني  نزاع  ربط  وكأنه 
خالل موجات الالجئني اليت تصل 

الدول االوروبية، مما محل  اىل 
املعايري  اىل حتديد  الدول  هذه 
العبور  حق  استحقاق  جلهة 
اإلقامة  او  املؤقت  اللجوء  او 
ان  اىل  الفتا  لالجئني،  الدائمة 
لوال  اكرب  لتكون  كانت  االعداد 
استيعاب لبنان واالردن اعدادًا 
سكان  ربع  ان  لدرجة  هائلة 
وفق  الالجئني  من  باتوا  لبنان 

بعض التقديرات.
حتديات  مجلة  طرح  كما 
اكثرها  اللجوء  ازمة  تواجهها 
تعبريه  حّد  على  وإحلاحا  خطورة 
األمن  تصيب  اليت  التهديدات 
النسيج  ومتاسك  واالقتصاد 
مقاربة  إىل  داعيا  االجتماعي، 
ومتعددة  ومنسقة  متماسكة 
الالجئني،  ازمة  الدارة  األطراف 
إنهاء  دون  من  مستحيل  فاحلل 
وسوريا،  العراق  يف  احلرب 
املتحدة  الواليات  ومطالبا 
وروسيا بتكثيف العمل وتنسيق 
حّد  لوضع  الدبلوماسية  اجلهود 
التسويات  عرب  احلروب  هلذه 

السياسية.
تداعيات  اجلمّيل  واستعرض 
استقرار  على  الالجئني  ازمة 
اىل  فلفت  املتوسطي،  اجلوار 
عملية  صيب  سيحُ الذي  التأخري 
النهوض اليت ستلي احلرب يف 
هجرة  بفعل  العربية  اجملتمعات 
االساسية  والفئات  االدمغة 
كما  اخلارج،  اىل  اجملتمع  يف 
املضيفة  األوروبية  الدول  ان 
املدى  على  حتديا  ستواجه 
جمتمعات  دمج  وهو  الطويل 
وسيؤدي  الكبرية،  املهاجرين 
الفشل يف هذه املهمة إىل رفع 
قد  الذي  اإلحباط  انتشار  خطر 
التطرف،  من  املزيد  إىل  يؤدي 
الديين  التطرف  اىل  ضاف  يحُ
الناشئ يف املنطقة،  واإلرهاب 
للدول  املستقل  العمل  منتقدًا 
وداعيًا  الظاهرة،  هذه  ملواجهة 
االمن  عيد  يحُ دولي  ائتالف  إىل 

اىل املنطقة.
احلقيقي  االنتصار  وختم: 
سمى بالدولة  والنهائي على ما يحُ
احلركات  من  وغريها  اإلسالمية 
باعتماد  يكون  املتطرفة، 
وتأمني  الرشيدة  احلوكمة 
وانشاء  التعليمية،  الفرص 
قيادة  على  قادر  ديين  ملتقى 
واألديان  للحدود  عابرة  جهود 
التعددية  محاية  سبيل  يف 
األوسط،  الشرق  يف  الدينية 
يعقد  ان  اوىل  كخطوة  مقرتحا 
امللتقى الديين قمة روحية تضم 
مجيع القادة الروحيني للمذاهب 
جهودًا  رمسيا  تطلق  املختلفة 
موحدة حلماية التعددية الدينية، 

خصوصًا يف الشرق األوسط.

اجلمّيل شارك يف مؤمتر احلزب احلاكم باسبانيا:
الئتالف دولي يعيد األمن اىل املنطقة

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
النائب سامي اجلمّيل،  اللبنانية 
يف البيت املركزي يف الصيفي، 
طورسركيسيان  سريج  النائبني 
حضور  يف  كالباكيان  وسيبوه 
خالل  ومت  اهلرب.  فادي  النائب 
األوضاع  يف  البحث  اللقاء 

العامة.
النائب  قال  اللقاء،  وبعد 
طورسركيسيان: كان لقاء جيدا 
ومنها  عديدة  امورا  فيه  حبثنا 
اهلجرة اليت تطال كل الطوائف 
واملذاهب يف لبنان، ومن بينها 
خطري،  امر  وهذا  املسيحيون، 
وجيب علينا كأحزاب مسيحية ان 
نتكاتف للوصول اىل نتيجة تريح 
الناس. فاهلجرة ليست احلل امنا 
الصمود هو احلل الوحيد امامنا.

ال  قال:  النفايات،  ازمة  وعن 
تزال من دون حل وستتحول اىل 
كارثة مع اقرتاب موسم الشتاء، 
مثنيا على موقف حزب الكتائب 
الداعي إلجياد حل هلذه املسألة، 
بينما هناك اطراف حكومية تتفرج 
وتضع اللوم على فريق معني. 
الكارثة  وقوع  عند  انه  ورأى 
دون  مسؤولني  اجلميع  سيكون 
يتهربون  من  خصوصا  استثناء 

من املسؤولية.

وقال: ادعو احلكومة وخصوصا 
اننا هنا يف بيت الكتائب، اىل 
نهائي  حلل  جريء  قرار  اختاذ 
ملوضوع النفايات، ألننا سنصل 
اىل كارثة بعد اسبوع وال ندري 

بعدها كيف ستكون احللول.
اجلمّيل منسق  النائب  واستقبل 
األمانة العامة يف قوى 14 آذار 
الدكتور فارس سعيد يف حضور 
سريج  السياسي  املكتب  عضو 

داغر.
قمت  اللقاء:  بعد  سعيد  وقال 
الكتائب  حزب  رئيس  بزيارة 
ظل  يف  اجلمّيل  سامي  الشيخ 
يف  تتسارع  اليت  التطورات 
يف  ندخل  اننا  وتؤكد  املنطقة 
انتقالية، وبالتالي هناك  مرحلة 
مصلحة كربى وطنية، و14 آذار 
تعمل لتنسيق كل املواقف من 
كلبنانيني  مجيعا  نعرب  ان  اجل 
تشنجات  بدون  املرحلة  هذه 
نقدم  وان  الداخل  يف  طائفية 
مساهمة  األقل  على  للبنانيني 
سياسية من قبلنا، من اجل ان 
اإلنتقالية  املرحلة  هذه  تكون 
باإلجتاه  وعبور  استقرار  مرحلة 
السلمي. وتداولنا ايضا شؤونا 
ما  كل  ويف  ويومية  حياتية 
خيتص ب 14 آذار ومبستقبلها.

سعيد: لتنسيق املواقف يف هذه املرحلة
سامي اجلمّيل التقى طورسركيسيان وكالباكيان

شدد الوزير السابق ادمون رزق 
رئيس  انتخاب  ضرروة  على 
طّبق الدستور ويلتزم  مجهورية يحُ
تقسيم  ان  اىل  الفتًا  بأحكامه، 
رف  عحُ الطوائف  بني  الرئاسات 
يف  ويكّرس  سيستمر  ميثاقي 

الفقرة ي من الدستور.
انه  تلفزيوني  واعترب يف حديث 
كن الغاء الطائفية السياسية  ال ميحُ
واالحزاب يف لبنان كلها طائفية 
وال اقرار للزواج املدني، اسفًا 
طّبق يف شكل  الن الطائف مل يحُ

جّيد وكامل حتى االن.
الطائفية  الغاء  عدم  وعزا 
اجراء  عدم  اىل  السياسية 
مصاحلة بني االفرقاء الذي كانوا 
رتهنني للخارج  ضللني او محُ اما محُ
لبنان،  يف  باحلرب  وتسبّبوا 
واضح  الدستور  ان  اىل  مشريًا 
الطائفية  الغاء  يف شأن كيفية 

السياسية.
يكن  مل  السابق  يف  بان  وذّكر 
زعماء  امنا  طوائف  زعماء  هناك 
ضرورة  على  مشددًا  وطنيون، 
واقرتح  الدميوقراطية،  تطبيق 
اعتماد قانون انتخاب قائم على 
الدائرة الفردية او اعتماد قانون 

. One man one vote
التدّرج  مع  أنا  رزق:  اضاف 
اىل  والثقافة  الوطين  باالمناء 
بدل  اي  املؤمنة،  العلمنة  مرحلة 
الدين  رّدة فعل على  ان تكون 
تؤدي اىل االحلاد تكون استنارة 
يف  إدخاله  وعدم  الدين  من 

السياسة.
اذا  سنصل  اين  اىل  وسأل 
التشكيك  منط  يف  استمررنا 
يف  منوذج  هو  الذي  بالطائف 
الوطن  هذا  ويؤّهل  العامل 

ممتازًا  ومقرًا  الرسالة  صفة 
واحلضارات؟  الثقافات  حلوار 
معتربًا  بالطائف؟  سنغرّي  ماذا 
فرصة  اي  عط  يحُ مل  الطائف  ان 
خيانة  وحصلت  مالءمته،  الثبات 

يف حقه.
انشاء  كن  ميحُ ال  انه  واوضح 
جملس الشيوخ اليوم قبل الغاء 
الطائفية السياسية، ولفت اىل 
االدارية  الالمركزية  تطبيق  ان 
على  االعباء  ختفيف  شأنها  من 
الناس واتاحة اجملال امام النمو 

االقتصادي.
كن  اىل ذلك، اعترب رزق انه ال ميحُ
احلكم على الطائف قبل تطبيقه 
رئيس  ان  واوضح  بالكامل، 
وليس  ومرجع  مقام  اجلمهورية 
عضوًا يف جملس الوزراء، وهو ال 
اسب اال بتهمة اخليانة العظمى  يحُ
امام اجمللس االعلى، ومن تبقى 
يف  ياسبون  املسؤولني  من 
الثقة  النيابي عرب طرح  اجمللس 
بهم، مشريًا اىل ان مقولة وجود 
3 رؤساء يف لبنان هرطقة، ففي 

لبنان هناك رئيس واحد.
اسب  يحُ الشعب  ال  الن  واسف 
اسبون  املسؤولني وال النواب يحُ
احلكومة، الفتًا اىل وجود تدابري 
جمللس  الداخلي  النظام  يف 
النواب جيب تطبيقها على النواب 
انتخاب  جلسات  قاطعون  يحُ الذي 
على  مشددًا  اجلمهورية،  رئيس 
ضرورة ان جيتمع جملس النواب 
من دون انقطاع النتخاب رئيس 

اجلمهورية.
رئيس  انتخاب  ان  اىل  ولفت 
جيب  الشعب  من  اجلمهورية 
بتحقيق  يبدأ  مسار  يسبقه  ان 

املواطنة.

ادمون رزق: لتدابري حبق مقاطعي 
جلسات انتخاب رئيس

الرئيس امني الجميل
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الوطين  التيار  رئيس  ترأس 
احلر وزير اخلارجية جربان باسيل 
للقاء  الدوري  االجتماع  اليوم، 
الذي  اللبنانية  الوطنية  األحزاب 
يف  حزبا،  وثالثني  ثالثة  يضم 
يف  للتيار  العامة  األمانة  مركز 
سن   - شالوحي  مرينا  سنرت 

الفيل.
وبعد اللقاء قال باسيل: تشرفنا 
اليوم أمس حبضور لقاء األحزاب 
الوطين  التيار  الوطنية يف مركز 
احلر، وكانت مناسبة لنؤكد عدة 
طابع  هلا  ولألسف  جتمعنا،  أمور 
بعدا  ميلك  الذي  الوجودي  اخلطر 
داخليا وآخر خارجيا. ونأمل اليوم 
وكلبنانيني  أوال  أحزاب  كلقاء 
ثانيا يف ان نكون مبواجهة هذه 
بأكثر  خلصناها  اليت  األخطار 
وهما  بهما  نشعر  موضوعني 
تعد  الذي مل  االرهاب  خطر  اوال 
له هوية ودين وجغرافيا والذي 
وهنا  اجلميع.  امتداداته  تطاول 
أهلية  األكثر  لبنان هو  أن  أؤكد 
ورغبة  قدرة  نتيجة  ملواجهته 
يعرب  اليت  للقتال  اللبنانيني 
عنها الشعب واجليش واليت هي 
جيسدها  اليت  الفكرية  القدرة 
والذي  اللبناني  النموذج  هذا 
االرهابي  لداعش  نقيض  هو 
املتنوع  لبنان  التكفريي. 
الكامل  النقيض  هو  واملتعدد 
لنموذج االرهاب التكفريي الذي 
ميثله داعش، وهلذا السبب حنن 
مبواجهته  للقيام  أهلية  االكثر 
وامنا  فقط  اللبنانيني  عن  ليس 

عن املنطقة برمتها.
الذي  الثاني  اخلطر  اما  أضاف: 
النزوح  موضوع  فهو  قيمناه 
كل  واىل  لبنان  اىل  السوري 
من  يتحول  بدأ  والذي  العامل، 
اوروبا.  اىل  املنطقة  من  نزوح 
حرصنا ىل  إطار  يأتي يف  وهذا 
يف  وبقائه  السوري  الشعب 
دولة  بقاء  على  وحفاظا  بلده، 
فيها.  شعبها  يبقى  سوريا  يف 
على  ومطالبتنا  حرصنا  هو  هذا 
ان يبقى السوريون يف أرضهم، 
ان  وال  لبنان  يتغري  اال  ونريد 
ال  العبث  وال  سوريا،  تتغري 
دميوغرافيا وال بشريا بالنسيجني 

اللبناني والسوري.
كيانات طائفية

وتابع: أعتقد ان الذي يضع هذه 

باسيل ترأس لقاء األحزاب:
لبنان نقيض لالرهاب التكفريي

االخطار يف وجهنا يريد ان يبعدنا 
عن اخلطر االساسي الذي يتهدد 
حياول  بكيان  واملتمثل  منطقتنا 
بكيانات  نفسه  يستنسخ  ان 
ان  اىل  لدفعها  طائفية،  أخرى 
وجود  وتربر  متصارعة  تكون 
الكيان االسرائيلي، وتبقي على 
املسلمني  بني  ما  قائما  التنازع 
بنفسه  هو  لينأى  واملسيحيني 
حنن  ويلهينا،  الصراع  هذا  عن 
حماربته  عن  القضية،  أصحاب 
ألنه بهذا الوقت الذي تقوم فيه 
األخطار يقوم هو باستغالهلا وينفذ 
على  االنسانية  الفظاعات  أبشع 
أرض فلسطني، ينتهك األقصى 
املستوطنني  ارهاب  ويستعمل 
على الشعب الفلسطيين املرتوك 
لقدره. وحنن هنا سنبقى الصوت 
احملقة،  العرب  لقضايا  الصارخ 
لقضية فلسطني اليت كانت معها 
طاولتنا  اليت  األزمات  كل  بداية 

يف املنطقة.
كل  ظل  يف  باسيل:  واردف 
تكلمنا  املنطقة  يف  يتهددنا  ما 
ايضا عن اهمية أن نعزز وضعنا 
ونستمر،  نصمد  لكي  الداخلي، 
وهذا الوضع ال يتعزز اال بوجود 
دولة يف لبنان، وهذه الدولة ال 
تقدر ان تقوم على الفساد، وال 
نقدر ان نتهاون ال مع بعضنا وال 
املوضوع.  هذا  يف  اآلخرين  مع 
تهمة  من  ما  أن  اىل  وأشري 
فساد زورا تلصق بأحد، ميكن أن 
معركتنا  عن  تثنينا  لكي  نقبلها، 
ضد الفساد وعن قيامنا بكل هذا 
وباحلفاظ  االرهاب،  بإبعاد  اجلهد 
واحلفاظ  احملقة،  قضايانا  على 
الشراكة  يف  لبنان  منوذج  على 
احلقيقية والفعلية، ال املصطنعة 

بني املسيحيني واملسلمني.
ان  بهدف  يأتي  هذا  وختم: كل 
نبين دولة يف لبنان، وان تعزز 
هناك  يكون  واال  الدولة،  هذه 
وأول  يهدمها،  غريها  مشروع 
الفساد.  مطرقة  هو  هلا  تهديم 
اىل  ذاهبني  نكون  ان  نأمل يف 
مرحلة فيها محاية لبعضنا البعض 
وحنمي  الدولة  بناء  مبشروع 
يكون  ال  كي  كلبنانيني  بعضنا 
أحد منا حباجة للجوء اىل اخلارج، 
البعض  بعضنا  اىل  نلتجىء  بل 
وان نكون القوة والسند لبعضنا 

البعض.

الضرورة  تشريع  مفهوم  عاد 
يتصدر النقاشات السياسية يف 
األزمات  كل  خضم  ففي  البالد. 
حتول  املستفحلة،  احلياتية 
املستعرة  واخلالفات  السجاالت 
بني األفرقاء، إضافة إىل الشلل 
الرئاسي،  والفراغ  املؤسساتي 
من دون إقرار عدد من القروض 
املقدمة من البنك الدولي وغريه 
واليت  الدولية،  املؤسسات  من 
من شأنها االسهام يف حل بعض 

هذه القضايا الشائكة.
أمام هذا الواقع املأزوم، وبعدما 
دق رئيس اجمللس النيابي نبيه 
الكتل  داعيا  االنذار  جرس  بري 
خالفاتها  وضع  إىل  السياسية 
جانبا،  املتصلبة  ومواقفها 
تشريعية،  جلسة  واملشاركة يف 
املسيحية من  االحزاب  أين تقف 
عن  ستعدل  وهل  النداء؟  هذا 
قرارها بعدما كان بعضها من أشد 
املعارضني ل تشريع الضرورة، 
رئيس  النتخاب  األولوية  ماحنا 
جديد بعد أكثر من 17 شهرا على 

الشغور يف قصر بعبدا؟
عضو  أكد  السياق،  ويف 
النائب  اللبنانية  القوات  كتلة 
األنباء  وكالة  عرب  كريوز  ايلي 
دعوة  نتلق  مل  أننا  املركزية 
هيئة  ألن  تشريعية  جلسة  إىل 
الثالثاء  ستجتمع  اجمللس  مكتب 
مشاركتنا  أن  إىل  الفتا  املقبل، 
تتوقف  التشريعية  اجللسة  يف 
األعمال،  جدول  مضمون  على 
األمور،  استباق  أريد  ال  لكنين 
قرار  إىل  حيتاج  املوضوع  فهذا 
الواضح  من  لكن  احلزب.  من 
أن لنا أولويات، خصوصا يف ما 
وقانون  االنتخاب  بقانون  يتعلق 

استعادة اجلنسية.
كتلة  عضو  شدد  جهته،  من 
اهلرب  فادي  النائب  الكتائب 
على أننا، ككتلة حزب الكتائب، 
الذي  الدستور  تطبيق  ملتزمون 
نعتربه مقدسا، وخصوصا يف هذا 
الدستور  الصعب. ينص  الظرف 
على عمل وحيد للمجلس النيابي 

تشريع الضرورة يف ميزان الكتل املسيحية
التيار السلة املتكاملة والقوات جدول 

األعمال والكتائب الدستور املقدس واملردة 
الرئيس أولوية

راهنا، انتخاب رئيس للجمهورية، 
املشكالت،  كل  األمر حيل  وهذا 
وينهي حال الشغور على مستوى 

كل املؤسسات.
الناس  أزمات  أن  إىل  وأشار 
الرئيس  ندعم  ولذلك،  تهمنا، 
عقد  قرار  اختاذ  يف  سالم  متام 
ال  ألنه  الوزراء  جمللس  جلسة 
أهل  نوم  نائمني  نبقى  أن  جيوز 
القروض  أن  موضحا  الكهف، 
شأنها  يف  التداول  يتم  اليت 
الدين،  تزيد  وهي  فوائد  ذات 
ليست  ألنها  لبنان  خيسرها  وال 
أن  تهمنا خصوصا  وهي  هبات، 
بينها مشاريع حيوية كسد بسري 
وغريه، لكننا ال نريد تفريغ البلد 
يعتاد  أن  نريد  وال  ورئاسته، 
وتغييب  الفراغ  على  الناس 
املسيحي،  اجلمهورية  رئيس 

وعدم تطبيق الدستور.
متنى  نفسه،  السياق  ويف 
النائب سليم  املردة  عضو كتلة 
املشاركة  على سؤال  ردا  كرم، 
بالنسبة  األولوية  تبقى  لكن 
لبناني  رئيس  انتخاب  إلينا 
للجمهورية. وأعلن أننا سنشارك 
يف اجللسة التشريعية إن عقدت 
بناء على أسس واضحة وجيدة. 
من  التمكن  يف  نأمل  أننا  غري 
كثرية  دوال  ألن  القروض  إقرار 
حتتاجها، بينما هي بني أيدينا وال 

نستفيد منها.
تكتل  عضو  جدد  ذلك،  إىل 
التغيري واالصالح الوزير السابق 
غابي ليون التأكيد اننا مصرون 
على عدم املشاركة إن مل يشمل 
االنتخاب  قانون  األعمال  جدول 
وقانون استعادة اجلنسية. فنحن 
حنضر جلسة يشكل جدول أعماهلا 
قانوني  تتضمن  متكاملة  سلة 
االنتخاب واستعادة اجلنسية، إىل 
جانب القروض واهلبات، ذلك أننا 
أوضحنا مفهوم تشريع الضرورة 
الذي جيب أن يشتمل على كل ما 
الدولة  الستمرارية  ضروري  هو 
ومصلحتها العليا، إضافة إىل ما 

يندرج يف إطار تكوين السلطة.

شّيع أهالي االوزاعي وآل صفوان 
ظهر أمس االول الضحايا السبعة 
يف مأمت حاشد ومهيب، مبشاركة 
وزير االشغال العامة غازي زعيرت 
النواب  جملس  رئيسي  ممثال 
متام  الوزراء  وجملس  بري  نبيه 
الساحلي  نوار  النائبني  سالم، 
الوفاء  كتلة  عن  املقداد  وعلي 
التنظيمي  املسؤول  للمقاومة، 
حلركة امل يف اقليم بريوت علي 
بردى على رأس وفد من القيادة 
وسياسية  رمسية  وشخصيات 

وشعبية.
انطلق موكب التشييع من منزل 
يف  اجلبانة  باجتاه  صفوان  آل 
اجلثامني  محلت  وقد  االوزاعي 

اجتمعت رئيسة حزب الدميقراطيون 
يف  مشعون  ترايسي  األحرار 
اخلارجية  وزيرة  مع  أوسرتاليا 
بيشوب.  جولي  االسرتالية 
وتطرق احلديث إىل عدة مسائل 
اللبناني  الرئاسي  الفراغ  منها 
يعيد  رئيس  إنتخاب  وضرورة 
للدولة وملؤسساتها، كما  اهليبة 
عرضت مشعون يف شرٍح مفصل 
للمشروع السياسي اخلاص حلزب 
هو  الذي  األحرار  الدميقراطيون 
على  ترتكز  إنعاش  خطة  مبثابة 
الرقابة،  أجهزة  مؤسسات  تعزيز 
الشعبية  املطالب  إىل  باإلضافة 
وهي  والشفافية  باحملاسبة 
مطالب تصب يف قلب املشروع 

السياسي للحزب.
وزيرة  مع  مشعون  وتطرقت 
الروسي  الوجود  إىل  اخلارجية 
يف سوريا وما ميكن أن يكون له 
النازحني  عدد  زيادة  على  تأثري 
تأمني  وضرورة  لبنان  يف 
ولللبنانيني  للبنان  املساعدات 

وللنازحني.
ومعها  مشعون  وجالت  هذا 
الوفد املرافق يف مبنى الربملان 
كما  االسرتالية،  العاصمة  يف 

ترايسي مشعون التقت يف أوسرتاليا وزيرة 
خارجيتها والسفراء العرب

وزارت املتحف احلربي األسرتالي 
ووضعت إكليل ورد على ضريح 

اجلندي اجملهول.
عمل  غداء  دعوة  مشعون  ولبت 
اقامه على شرفها القائم باألعمال 
رعد  اللبناني يف اسرتاليا ميالد 
حممد  املغرب  سفري  حضور  يف 
ماء العينني وسفري تونس نبيل 
عزت  فلسطني  وسفري  لكحل 
عبد اهلادي وسفري ليبيا مصباح 
الاليف وسفرية األردن رميا عالء 
الدين وسفري اجلزائر عبد العزيز 
العربية  اإلمارات  وسفري  حليل 
املتحدة عبيد الكتيب وسفري مصر 
بأعمال  والقائم  خريات  حممد 
سفارة اململكة العربية السعودية 
مشعل الروجي. وتكلمت مشعون 
العرب  السفراء  مع  اللقاء  خالل 
عن املشاكل الكثرية اليت يعاني 
الفراغ  خصوصًا  األرز  بلد  منها 
الرئاسي مشددًة على مواصفات 
يكون  أن  جيب  الذي  الرئيس 
عاداًل وجامعًا بني خمتلف األطراف 
اللبنانية. والقت مشعون تشجيعًا 
سياسية  كإمرأة  وكبريًا  جديًا 
أساسيًا  سياسيًا  دورًا  لتلعب 

وبارزًا يف لبنان.

جولي بيشوب خالل استقبالها ترايسي شمعون

ألقت املديرية العامة لألمن العام 
ج.  الفلسطيين  على  القبض 
املسوؤل  بأنه  اعرتف  الذي  ك. 
الشرعي لتنظيم داعش يف خميم 

عني احللوة.
بيان،  يف  املديرية،  وأعلنت 
لنشاطات  متابعتها  إطار  أن يف 
ورصد  اإلرهابية  اجملموعات 
النائمة  واخلاليا  أفرادها  وتعقب 
رصد  عملية  وبعد  هلا،  التابعة 
العامة  املديرية  متكنت  دقيق، 
لألمن العام بتاريخ 2015/10/20 
العامة  النيابة  إشارة  على  وبناًء 
مباغتة  عملية  وبنتيجة  املختصة، 
من  كل  توقيف  من  ونوعية 
الفلسطينيني الالجئني يف لبنان 
لإلشتباه  وع،خ،  ك  وج،  ك  ز، 
إرهابي  تنظيم  اىل  بإنتمائهم 
ختطط  كانت  شبكة  وتأليف 
للقيام بعمليات تفجري تستهدف 

الداخل اللبناني.
إعرتف  معهم،  التحقيق  بنتيجة 
الفلسطيين أنه املسؤول الشرعي 
عني  خميم  يف  داعش  لتنظيم 
شقيقه  مع  يؤلف  وأنه  احللوة، 
وأفراد  ع،خ  والفلسطيين  ز،ك 
آخرين شبكة ارهابية تنتمي وتأمتر 
أقر  فيما  التنظيم،  هذا  بأوامر 
األراضي  دخل  بأنه  ز،ك  املدعو 

مع  الرقة  يف  واجتمع  السورية 
قياديني من تنظيم داعش بهدف 
تطال  أمنية  لعمليات  التنسيق 
قاموا  وأنهم  اللبناني،  الداخل 
موحدة يف  عمليات  غرفة  بإنشاء 
ربطها  بهدف  احللوة  عني  خميم 
بكل اجملموعات اإلرهابية املنتمية 
داخل  واملنتشرة  داعش  إىل 
املخيمات الفلسطينية يف لبنان، 
إلستهداف  خيططون  وكانوا 
اللبناني  اجليش  وحواجز  مراكز 
انغماسيني  انتحاريني  وجتهيز 
هلذه الغاية، إضافة اىل التحضري 
تطال  إغتيال  بعمليات  للقيام 
لبنانية  سياسية  شخصيات 
وتفخيخ  وجتهيز  وفلسطينية 
أحياء  يف  لتفجريها  سيارات 
خالل  وحتديدًا  اجلنوبية  الضاحية 
فرتة إحياء املناسبات واإلحتفاالت 
وذلك  عاشوراء،  مراسم  ومنها 
كله بهدف إشعال وإثارة الفتنة 

وضرب العيش املشرتك.
معهم،  التحقيقات  انتهاء  بعد 
أحيلوا اىل القضاء املختّص، وال 
يزال العمل جاريا لرصد وتعّقب 
باقي أفراد اجملموعة واحملرضني 
معهم  واملتدّخلني  واملشرتكني 
وتوقيفهم  مالحقتهم  بهدف 

وسوقهم أمام العدالة.

األمن العام يوقف املسؤول الشرعي لـ داعش يف عني احللوة

ام  ان  وبعد  االكف.  على 
حلزب  السياسي  اجمللس  رئيس 
الصالة  السيد  امني  اللهابراهيم 
الثرى  ووريت  اجلثامني  على 

وسط اطالق نار كثيف.
وكان وصل يف االوىل والنصف 
فجر أمس االول الناجيان من آل 
وموسى  عاما   18 ماهر  صفوان 
23 عاما اىل مطار رفيق احلريري 
منت  على  بريوت  يف  الدولي 

اخلطوط الرتكية.
هناك  زال  ما  انه  اىل  يشار 
وائل  هما  العائلة  من  مفقودان 
والبحث  صفوان،  حممد  ومالك 
موقوف  اىل  اضافة  عنهما،  جار 

لدى السلطات الرتكية.

تشييع مؤثر لضحايا كارثة الغرق من 
آل صفوان يف األوزاعي

رأى الوزير السابق خليل اهلراوي، 
القوى  متادي  أن  بيان،  يف 
والتشبث  باإلنقسام  السياسية 
التبعية  نتيجة  سياسية  مبواقف 
اإلقليمية،  للسياسات  السطحية 
املستنقع  حالة  اىل  البالد  أوصل 
الدستور  مجدت  فهي  القاتل. 
التنفيذية  السلطتني  وعطلت عمل 
مسؤول،  غري  بشكل  والتشريعية 
إقتصاديا  تباطؤا  انعكس  ما 
اإلجتماعية،  اخلدمات  يف  وتراجعا 
وصوال اىل فوضى شاملة على كل 
املستويات.واضاف: ماذا يضر هذا 
احملور اإلقليمي أو ذاك، إذا كانت 
النيابي  واجمللس  تنتج  احلكومة 
تبقى  كي  الدولة  ملصلحة  يشرع 
بكرامة؟،  يعيش  كي  واملواطن 
بالقول:  املسؤولني  اىل  متوجها 
أقلعوا عن الولدنات والشخصانيات 
واختذوا  احلكومة  اىل  واذهبوا 

الذي  القرارات اليت ختدم اجملتمع 
تدعون متثيله، وانزلوا اىل اجمللس 
املالية  القوانني  وشرعوا  النيابي 
وتوفر  املالية  الدورة  تؤمن  اليت 
احلاجة  بأمّس  حنن  اليت  القروض 
بشروط  التذرع  دون  من  اليها، 

لتحقيق بطوالت وهمية.
وتابع: ان كان شرط انتخاب رئيس 
للجمهورية وحنن نعرف أن هذا لن 
يتم غدا، أو شرط تشريع قانوني 
اإلنتخاب واستعادة اجلنسية، وحنن 
مجيعنا  نعرتف  كنا  وإن  أنه  نعلم 
بأولوية وضرورة هذين القانونني، 
يبت  لن  أنه  أيضا  نعلم  أننا  إال 
بقانون لالنتخاب اليوم أللف سبب 
لن جترى  اإلنتخابات  وإن  وسبب، 
غدا، وإن قانون اجلنسية ليس هو 
رافعة  سيكون  الذي  القانون  هذا 
للمسيحيني، كما يصر البعض على 

تصويره.

اهلراوي: متادي القوى السياسية بالتبعية 
أوصل البالد اىل املستنقع القاتل
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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

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   2 السبت 

الشيوخ  جملس  رئيس  أعلن 
الفرنسي جريار الرشيه انه ميكن 
للبنان أن يعتمد على أصدقائه 
بالنسبة  ألنه  الفرنسيني، 
جمرد  ليس  هو  فرنسا  اىل 
 ٨٥٠ اىل  مشريًا  رمز،  بل  بلد 
اليونيفيل  يف  فرنسيا  جنديا 
رغم  السالم  بتوطيد  يساهمون 

الفوضى على احلدود.
وسفري  الرشيه  ترأس  فقد 
بون  اميانويل  لبنان  فرنسا يف 
املوتى يف  نصب  أمام  احتفاال 
للذكرى  الصنوبر، ختليدا  قصر 
الفرنسيني  للعسكريني   32
تشرين   23 يف  قضوا  الذين 
الذي  االول ١٩٨3 يف االعتداء 
- مركز  استهدف مركز دراكار 
للقوى  الفرنسية  الكتيبة 

املتعددة اجلنسية يف لبنان.
قائد  االحتفال  يف  شارك 
قهوجي،  جان  العماد  اجليش 
يف  األركان  هيئة  رئيس 
غريتشينكو،  اجلنرال  اليونيفيل 
الكولونيل  العسكري  امللحق 
يف  اإلعالمي  املستشار  هريو، 
رفيق شالال،  اجلمهورية  رئاسة 
يف  القدامى  احملاربني  رابطة 
اجليش اللبناني، ممثلو سفارات 
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
من  وثلة  وايطاليا  بريطانيا 
يف  العاملة  الفرنسية  الكتيبة 

القوات الدولية يف اجلنوب.

الرشيه
وبون  الرشيه  استعرض  بداية 
الكتيبة  وغريتشينكو  وقهوجي 

الفرنسية العاملة ضمن القوات 
اجلنرال  الرشيه  وقلد  الدولية 
وسام  اوبري  هنري  بيار 
الفرنسي،  الوطين  االستحقاق 
ثم ألقى كلمة استذكر فيها تلك 
القوى  أن  اىل  مشريا  املرحلة، 
املتعددة اجلنسية أتت استجابة 
اللبنانية  السلطات  لرغبة 
اجياد  على  اللبنانيني  ملساعدة 
طريق املصاحلة والوفاق الوطين 
سلطة  بسط  مهمتها  وكانت 
سكان  ومحاية  اللبنانية  الدولة 

بريوت.
االف  ستة  حنو  انتشر  وقال: 
جندي امريكي، فرنسي ايطاليا 
الكتيبة  وانتشرت  وبريطاني. 
مشال  بريوت  يف  الفرنسية 
هجوم  واستهدفها  املطار 
بشاحنة مفخخة ادى اىل سقوط 
جانب  اىل  فرنسيا،  مظليا   ٥٨
اليت  األمريكية  املارينز  قوات 
نفسه.  اليوم  يف  مركزها  فجر 
املارينز  قوات  ممثلي  أحيي 
واقدم  اليوم  بيننا  احلاضرين 
مع  وتضامن  تعاطف  رسالة 

اهلهم.
وقال: ان تلك القوى أتت اىل 
على  اللبنانيني  ملساعدة  لبنان 
والوفاق  املصاحلة  طريق  اجياد 
يؤدي  الذي  الوحيد  الطريق 
تلبية  هنا  اىل  أتوا  للسالم، 
واليوم  والواجب.  اخلدمة  لنداء 
اىل  لبنان  يف  موجودة  فرنسا 
جانبكم  اىل  اللبنانيني،  جانب 
ما  وهذا  قهوجي  العماد  أيها 
جنديا  عنه وجود حنو ٨٥٠  يعرب 

رئيس جملس الشيوخ الفرنسي زار السراي وترأس احتفاال يف قصر الصنوبر:

ميكن للبنان االعتماد على أصدقائه الفرنسيني ألنه بالنسبة اليهم رمز
جنوب  يف  منتشرين  فرنسيا 
اليونيفيل  قوات  ضمن  لبنان 
من اجل مساندة القوى املسلحة 
اللبنانية. نعرف كم ان وجودهم 
اللبناني  للجيش  عنه  غنى  ال 
األساسية  الدعامة  يشكل  الذي 
يف  يساهمون  وهم  للبنان، 
توطيد اهلدوء والسالم يف لبنان 
رغم الفوضى اليت تعم احلدود.

وعربرّ الرشيه عن فخره مبا تقوم 
به القوات الفرنسية مع القوات 
املسلحة اللبنانية، مؤكدا أن هذا 
التزام  عن  تعبري  هو  االحتفال 
والذي  والثابت  الدائم  فرنسا 
ال يتزعزع يف خدمة السالم يف 

لبنان.
الذين  اجلنود  امساء  تليت  ثم 
باملناسبة  صالة  وبعد  سقطوا، 
وغريتشينكو  قهوجي  وضع 
النصب  على  الزهر  من  اكليال 
وبون  والرشيه  التذكاري، 
اكليال، على وقع نشيد املوت.

خلوة مع قهوجي  وعقد الرشيه 
الفرنسي  السفري  حضرها  خلوة 

استمرت حواىل ساعة.

يف السراي
وزار الرشيه رئيس احلكومة متام 
حضور  يف  السراي  يف  سالم 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزير 
ووزير  فريج  دو  نبيل  االدارية 
وتناول  عرجيي،  روني  الثقافة 
العالقات  توثيق  سبل  البحث 
ولبنان،  فرنسا  بني  الثنائية 
وتفعيل عمل اهليئات الربملانية 
يف كل من البلدين، اضافة اىل 

النزوح  وملف  العامة  التطورات 
السوري.

مطار  اىل  وصل  الرشيه  وكان 
رفيق احلريري الدولي يف زيارة 
جيري  السبت  غد  حتى  تستمر 
يف خالهلا لقاءات مع سياسيني 
استقباله  وفاعليات، وكان يف 
يف املطار النائب ميشال موسى 
ممثال الرئيس نبيه بري، رئيس 
 - اللبنانية  الصداقة  مجعية 
الشيوخ  جملس  لدى  الفرنسية 
املر،  ميشال  النائب  الفرنسي 
سفري فرنسا اميانويل بون وعدد 
الفرنسية  السفارة  اركان  من 

يف بريوت.
صحافيا  مؤمترا  الرشيه  ويعقد 
يف الثانية والنصف من بعد ظهر 
الصنوبر  قصر  يف  السبت  غد 
يف بريوت قبيل مغادرته لبنان 

يتحدث فيه عن نتائج زيارته.
الرشيه:  قال  املطار،  ويف 
جئت كصديق اىل لبنان، وهي 
لبنان،  اىل  لي   32 ال  الزيارة 
جئت اليوم مع وفد اىل لبنان، 
ونعرف ان املنطقة متر يف ظروف 
فرنسا  وحضور  جدا،  صعبة 
اىل  الفرنسي  الشيوخ  وجملس 
جانب اصدقائنا يف لبنان واجب 
وميكن  احلرجة،  االوقات  يف 
للبنان ان يعتمد على اصدقائه 
الشيوخ  من جملس  الفرنسيني 

الفرنسي.
هذه  خالل  اضاف: سنستعرض 
يف  السياسي  الوضع  الزيارة 
لبنان واملنطقة الن لبنان ليس 
هو  بل  بلد  جمرد  لنا  بالنسبة 

رمز.
ان  اخر،  صعيد  على  وتابع: 
ازمة  من  حاليا  تعاني  اوروبا 
هو  لبنان  ان  غري  النازحني، 
االكرب  العدد  يستضيف  الذي 

بشكل  نساعده  مل  واذا  منهم، 
مجاعي سنكون امام واقع صعب 
جدا. حنن نعرب عن تضامننا مع 
ذلك  يكون  ان  ونتمنى  لبنان 
على مستوى االفعال وان يكون 

حقيقة ملموسة.
املر:  النائب  قال  جهته،  من 
الشيوخ  جملس  رئيس  نشكر 
زيارته  على  الرشيه  الفرنسي 
لبنان وهو صديق لبنان وحيبه، 
نبيه  الرئيس  باسم  به  نرحب 
بري، وهو الذي وقف اىل جانب 
لبنان يف كل املصاعب. لبنان 
كالسيد  اصدقاء  اىل  حباجة 
الدولي،  الصعيد  على  الرشيه 
حل  اىل  يصل  ان  ونأمل 

أزماته.
بيان مجلس الشيوخ

رئاسة جملس  عن  بيان  وصدر 
الرشيه  أن  إىل  يشري  الشيوخ 
السياسيني  كبار  سيلتقي 
رئيس  سيما  وال  اللبنانيني 
ورئيس  سالم،  متام  الوزراء 
كما  بري،  نبيه  النواب  جملس 
بلقاء  الزيارة  هذه  ستسمح 
االجتاهات  كل  عن  ممثلني 
حني  يف  اللبنانية،  السياسية 

يشهد البلد منذ ١7 شهرا فراغا 
يف رئاسة اجلمهورية.

الثقافة  وزير  مع  وسيفتتح 
الكتاب  معرض  عرجيي  روني 
الفرنكوفوني ال 22 يف بريوت. 
ويرافق الرشيه وفد يضم رئيس 
كتلة الوسط يف جملس الشيوخ 
فرنسوا زوشيتو، ورئيسة مجعية 
اللبنانية  الفرنسية  الصداقة 
باريزة  الشيوخ  جملس  عضوة 
فرنسيي  عن  وممثلة  خياري، 
الشيوخ  جملس  عضوة  اخلارج 

السيدة كريستيان كمرمان.
وسينوه الرشيه والوفد املرافق 
اإلعتداء  ضحايا  بذكرى  له 
التفجريي يف مركز دراكار الذي 
ذهب ضحيته ٥٨ جنديا فرنسيا 
 .١٩٨3 األول  تشرين   23 يف 
الالجئني  خميم  سيتفقد  كما 
إىل  ويتحدث  الياس  بر  يف 
الدولي  األمحر  الصليب  ممثلي 
غري  الفرنسية  واجلمعيات 
األرض.  على  العاملة  احلكومية 
الشعب  مع  تضامنه  وسيعلن 
يستضيف  الذي  اللبناني 
الجئ  ونصف  مليون  من  أكثر 

سوري.

القوات  مدرسة  باشراف 
من  وحدات  نفذت  اخلاصة، 
عشر،  احلادي  املشاة  لواء 
من  وحدات  مع  باالشرتاك 
القوات اجلوية والبحرية وفوجي 
املدرعات األول واحلدود الربية 
التاسع،  املشاة  ولواء  الثاني 
العامة  املديرية  من  وعناصر 
قتالية  مناورة  الدولة.  ألمن 
منطقة  يف  احلية  بالذخرية 

ناورة قتالية للجيش بالذخرية احلية
حتاكي  حامات،   - حنوش 
إرهابية  جمموعة  على  القضاء 
مبنية.  أماكن  يف  متحصنة 
املناورة  خالل  استخدمت  وقد 
والدبابات  باملدفعية  رمايات 
والطوافات واألسلحة املتوسطة 
واخلفيفة وتفجري عبوات ناسفة، 
من  دعم  عمليات  مشلت  كما 
الشاطئ بواسطة زوارق حربية 

وتفتيش سفينة مشبوهة.
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لبناني  معّوض، شاب  غابي  هو 
من زغرتا، حصل منذ بضعة أّيام 
على لقب أفضل طبيب أمراض 
من  العامل  يف  وتوليد  نسائية 
 .Washingtonian الـ  جمّلة 
غابي،  أو  معّوض،  الدكتور 
يغمره  ينادوه،  أن  حيّب  كما 
القلب،  من  قريب  التواضع، 
اليت  ومسريته  حبديثه  يتمّيز 
يطمح كثريون إىل حتقيقها. هو 
لبناني يلمع يف مساء عامل  جنم 
للشباب،  إهلام  مصدر  الطب، 
مثال أعلى جيب االقتداء به ملن 

يطمح للوصول إىل األفضل.
من الجامعة اللبنانية إىل العاملية

حديث  يف  معّوض  غابي  يروي 
مسريته  البريوتية  »النهار«  لـ 
املميزة حيث انطلق من اجلامعة 
اللبنانية، وختّرج منها عام 2002 
كطبيب عام، وعمل مّدة سنة يف 
مستشفى بيت شباب للمعوقني 
الذي كان مبثابة خمترب يتفّكر من 
خالله يف مستقبله وأهدافه يف 
احلياة. وألنه أحّب األوالد كثريًا 
وأذهله محل املرأة وقدرتها على 
من  معّوض  قفز  احلياة،  منح 
يف  ليتخصص  اللبنانية  اجلامعة 
النسائية والتوليد يف  األمراض 
مستشفى الروم  جامعة البلمند – 

حيث ختّرج منها عام 2007.
جعلته  كثرية  حمطات  حياته  يف 
عليه  هو  الذي  الرجل  يصبح 
اليوم. فكان احلادث األّول وفاة 
والده عندما كان يبلغ من العمر 
16 سنة. يشري يف هذا السياق 
من  الكثري  #لبنان  »يف  أّن  إىل 
من  الشباب  متنع  اليت  العوائق 
حتقيق أحالمهم. إاّل أّن ذلك جعلين 
أكثر تصميمًا ألغرّي حياتي وأحقق 
احملطات  ثانية  فكانت  أحالمي، 
#حرب_متوز 2006، اليت حّولتين 
إىل سجني يف مستشفى الروم 
ملدة مخسني يومًا قضيتها وأنا 
أتنقل على الطرق بني مستشفى 
حيث  طراد  ومستشفى  الروم 
كنت أعمل أيضًا، ألّن الطرقات 
من  متنعين  كانت  املقطوعة 
زيارة أهلي يف زغرتا. أذكر أّن 
بريوت كانت حينها مدينة أشباح 
وأنين  والقطط  النايلون  ميألها 
كّلما كان علي عبور جسر فؤاد 
اخلوف  ينتابين  كان  شهاب، 
كما لو كنت أنزل من الطائرة، 
Adrenaline rush ، مل أتوقف عن 
التفكري يف أمي وأخي، ورفضت 
أنا  اختربته  ما  أوالدي  أن خيترب 
غابي  دفع  ما  هذا  يف وطين«. 
إىل التوجه إىل أمريكا بعد انتهاء 
بداية،  أهله  رفضه  أمر  احلرب، 

ومل يتقبلوه إاّل العام املاضي.

الواجب اإلنساني وتحقيق 
الحلم

وهو  غابي  باب  #أمريكا  طرقت 
يف غرفة العناية الفائقة ينعش 
مريضًا بني احلياة واملوت. يروي 
لنا أنه تلقى خرب قبوله يف أمريكا 
وهو كان »يف مستشفى طراد 
حني رّن لي صديقي من أمريكا 
وكنت حمتارًا هل علي أن أجيب 
واجيب  أكمل  أو  املكاملة  على 
اإلنساني؟ عندما أنهيت مهميت، 
رأيت رسالة خيربني فيها أنه مّت 

زغرتا تفاجىء مرَّة أخرى اجلميع

قبولي يف أمريكا«. خترج غابي 
مستشفى  من  حزيران   7 يف 
الروم وتوجه يف 8 حزيران إىل 
الواليات املتحدة حيث وقع يف 
غابي  يشري  التكنولوجيا.  حّب 
 fellowship بـ  التحق  أنه  إىل 
 minimally invasive robotic الـ 
معّوض  حبسب  وهي   surgery
اليت  املتقدمة  اجلراحة  من  »نوع 
#التكنولوجيا  على  كثريًا  ترتكز 
املريض.  على  بالفائدة  وتعود 
نزيفًا  تسبب  تكلفة،  أقّل  فهي 
ومضاعفات  التهابات  أقّل، 
املريض  فيتعافى  أقّل،  وجروح 
وينتج يف  ليعود  أسرع  بطريقة 
عمله«. ختصص غابي يف اجلراحة 
مع  بالتعاون  فعمل  الروبوتية، 
وهي   ،Intuitive Surgical الـ 
الواليات  يف  الوحيدة  الشركة 
لديها  اليت  األمريكية  املتحدة 
»دافنشي«، ويف  روبوت امسه 
واشنطن.  جورج  مستشفى 
غابي معّوض هو أّول من خاض 
Robotic Single- الـ  جراحة 
منطقة  يف   Site Hysterectomy
واشنطن وهي عملية استئصال 
الـ  يتخطى  ال  جرح  عرب  الرحم 
سّرة  داخل  من  سنتيمرتين   2
يظهر  ال  اجلرح  إن  أي  البطن، 
وذلك بفضل الروبوت. وهو من 
 robotic أوائل من أجروا عمليات
myomectomy اليت تقضي بإزالة 
 fibroids الـ  أو  الليفية  األورام 
بواسطة الروبوت. ويوضح »إن 
هامة  مكانة  أحتل  اآلن  كنت 
لكوني  يعود  فذلك  أمريكا،  يف 
 Institute for الـ  يف  عضوًا 
معهد  وهو   Surgical Excellence
يضع معايري العمليات الروبوتية 
يف الواليات املتحدة األمريكية، 

مصادر مراقبة ان فريقي القوات اللبنانية والتيار الوطين احلر على 
شرطهما بادراج مشروعي قانون االنتخاب واستعادة اجلنسية يف 
جدول االعمال، والكتائب اللبنانية مكانك راوح جلهة الرئاسة قبل 

التشريع.

الوضع احلكومي
واذا كان مصري التشريع معلقا على حبال طاقات وقدرات الرئيس 
تشريع  جلسة  يف  باملشاركة  املمانعة  قوى  اقناع  يف  بري  نبيه 
الضرورة القصوى، فان الواقع احلكومي ال يبدو يف حال أفضل 
خصوصا بعد مواقف الرئيس سالم امام طالب الدراسات العليا يف 
كلية العلوم السياسية يف جامعة القديس يوسف، حيث قال معاجلة 
بني  القائمة  التجاذبات  بسبب  متعثرة  زالت  ما  النفايات  موضوع 
القوى السياسية، مشريا اىل ان إذا مل حيصل حل جذري خالل أيام 
فإنين سأختذ املوقف املناسب ما زلت أصرب واحاول، مضيفا عندما 
اشعر أنين وصلت اىل طريق مسدود سأعلن موقفي واذا تبني لي 
بعد أيام او اسبوع على االكثر انهم ال يريدون حال، سأضطر اىل 

تسمية االشياء بأمسائها.
على  قادرة  الدولة  أن  وقال  املالي،  الوضع  اىل  سالم  وتطرق 
دفع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الثاني فقط، وأن تأمني 

الرواتب للفرتة املقبلة حيتاج اىل جلسة تشريعية.
وموضوع الرواتب هو من حيثيات الدعوة اىل جلسة تشريعية مع 

امور اخرى، تعددها مصادر نيابية كما يلي:
رواتب  لتغطية  املطلوبة  املالية  املبالغ  توفري  اىل  احلاجة  اوال: 
على  اضايف  اعتماد  وفتح  العام  القطاع  والعاملني يف  املوظفني 
القاعدة االثين عشرية او الصرف من موازنات سابقة ال تزال تتوافر 

فيها مبالغ مالية صاحلة للتدوير.
ثانيا: ضياع الكثري من االتفاقيات املالية من مساعدات وقروض 
العربية  الصناديق  من  لبنان  اىل  مقدمة  االمد  وطويلة  ميسرة 
واالوروبية والدولية يف حال ختلف اجمللس عن تصديقها واقرارها 
لبنان  حرمان  وتاليا  وانقضائها.  السنة  املتبقية من  االشهر  ابان 
ومناطقه ومكوناته من مشاريع امنائية وخدمات بنية حتتية احوج ما 

يكون اليها هذه االيام العصيبة.

قهوجي
من جهته اعرب قائد اجليش العماد قهوجي امس االول عن اخلشية 
من ان تضربنا العاصفة احمليطة بنا وتدمرنا اذا استمرينا منقسمني 
على حالنا. واكد اننا نتخذ كل التدابري واالحتياطات لصون بلدنا، 

لكن اخلطر ال يزال حمدقا بنا.
وخالل استقباله وفد نقابة الصحافة امس االول، اعرب قهوجي عن 
خشيته من تداعيات ما جيري يف سوريا وامكانية تدفق مزيد من 
الالجئني اذا اقرتب القصف الروسي من حدودنا. وعندها قد ينفذ 
ما تردد انه مشروع الوصول اىل البحر، مشريا اىل ان ما جيري 
يف سوريا يفرض علينا وحدة سياسية ورص الصفوف، اىل جانب 

الوضع االمين املستتب لنجتاز هذه املرحلة بأقل االضرار.
وكشف قهوجي ان لبنان ال يزال يتسلم اسلحة نوعية من بريطانيا 
تتعلق مبراقبة احلدود وقد استفدنا منها جدا، كما تسلمنا اسلحة 
نوعية من الواليات املتحدة وقد نتسلم طائرات منها مطلع العام 
الثالثة  هبة  أما  السعودية،  دوالر  املليار  هبة  ضمن  من  املقبل 
مليارات السعودية ايضا، فلم تتوقف وهي حاليا يف طور اعادة 
اجلدولة ومتديد االتفاق، نظرا اىل حاجة فرنسا لوقت اضايف لتصنيع 

السالح الذي طلبناه.
التجاذبات  عن  العسكرية  املؤسسة  ابعاد  اجليش  قائد  ومتنى 

السياسية واالعالمية.
هذا وشارك العماد قهوجي عصر امس االول يف احتفال اقيم يف 
قصر الصنوبر بالذكرى ٣2 للعسكريني الفرنسيني الذين قضوا يف 
2٣ تشرين االول يف االعتداء الذي استهدف مركز الكتيبة الفرنسية 
ضمن القوة املتعددة اجلنسيات يف لبنان، وترأس االحتفال رئيس 

جملس الشيوخ الفرنسي جريار الرشيه.

سالم: سأفضح العرقلة السياسية...

أكثر  اجلراحة  لتصبح  وخطة 
اجلميع  ويقول:«على  امتيازًا«. 
أن يرى أن ليس هناك من أمر 
الوصول  وميكنهم  مستحيل، 
واملراكز،  املناصب  أعلى  إىل 
بقدراتهم  ثقتهم  وضعوا  إن 
وطموحاتهم وليس بآراء اآلخرين 
واعتقاداتهم. ما يهم هو مالحقة 
األحالم ألن ليس هناك من أمر 
األخطاء  من  والتعلم  مستحيل 
للنجاح«. غابي مل يصِغ لزمالئه 
يف املستشفى الذين مل يكونوا 
يريدونه أن يتخصص يف اجلراحة 
»من  اليوم  هو  وها  الروبوتية 
القالئل الذين يقومون بالتدريب 
والقراءة يف أحناء البلد من أجل 
املهارات  إتقان  كيفية  تعليم 
يف  خبري  أيضًا  أنا  الروبوتية. 
الروبوت  عمليات  تكلفة  ختفيف 
وأنا مستشار لشركة الروبوتات 

للتحسني والتطوير«.

فريوس إلكرتوني أنبأه 
باملنصب

تصديق  من  منعه  غابي  تواضع 
حبسه  لنا  يروي  كما  اخلرب 
الطريف »تلقيت بريدًا إلكرتونيًا 
من الـ Washingtonian، اعتقدت 
أنه حيتوي على  األمر  بادئ  يف 
بإرسال  قاموا  ثم  فريوس. 
بريد آخر يدعونين من خالله إىل 
عشاء، مل آخذ األمور جبدية حتى 
هذا  إىل  التوجه  أحب  ال  إنين 
النوع من املناسبات، كنت أنوي 
الرياضي،  النادي  إىل  الذهاب 
االطباء  أحد  لي  قال  أن  إىل 
احلفل  التوجه إىل هذا  إنه علي 
وارتداء بدلة ألنه سيتم تسليمي 
مهما  اإلنسان  وألّن  جائزة!«. 

اجملتمع  يف  وشأنه  منصبه  عال 
أهله،  أحضان  بني  طفاًل  يبقى 
أن يرسل  إاّل  ما كان من غابي 
لتفتخر  لبنان  يف  ألمه  صورته 
»بنشر  لسعادتها  فسارعت  به 
يف  #فايسبوك  على  الصورة 
أبدًا  التباهي  أحّب  ال  أنين  حني 
التواصل  وخصوصًا يف وسائل 
االجتماعي. مل أعرف قيمة األهل 
ستة  منذ  أبًا  أصبحت  عندما  إاّل 

أشهر«.

أهمية املرأة يف املجال الصحي

للمرأة مكانة خاصة يف حياة غابي 
معّوض، فهي مل تؤثر فقط يف 
بل هو  الطيب،  اختصاصه  جمال 
يرى فيها قائدة يف اجملتمع، إذ 
أّن  إىل  السياق  هذا  يف  يشري 
بفضل  الطبيب  يراجع  الرجل   «
عند  له  موعدًا  تأخذ  اليت  زوجته 
أساس  املرأة  طبيب.  أفضل 
الصحي.  اجملال  يف  اجملتمع 
يف لبنان جمتمع ذكوري يهمش 
بتوعيتها  قمنا  فإن  املرأة، 
جديرة  تصبح  أكثر،  وتقويتها 

باختاذ القرارات صحيًا أيضًا«.
واحد  سوى  ليس  معّوض  غابي 
من الشّبان اللبنانيني الذين يلمع 
جنمهم يف أحضان #االغرتاب يف 
عن  األم  وطنهم  يغيب  حني 
للتشّبث  واحتضانهم  مكافأتهم 
بهم وبقدراتهم. نأسف لتقصري 
الدولة اللبنانية يف واجبها جتاه 
امسها  رفع  الذي  الطبيب  هذا 
فغرقها  عاليًا.  جامعتها  واسم 
و#األزمات  #النفايات  طني  يف 
والفساد ال يربر تقصريها جتاه 
الكفايات  أصحاب  من  أبنائها 

واإلجنازات.

يارا عرجة

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رأى النائب أمحد فتفت أن احلوار 
مع حزب اهلل ال ميكن أن يؤدي 
اىل نتيجة بسبب تعنته وتشبثه 
وضعنا  قد  كنا  وقال:  بآرائه، 
نقطتني على جدول أعمال احلوار 
تنفيس  وهما:  احلزب  مبوافقة 
السين  الشيعي  االحتقان 
اجلمهورية،  رئيس  وانتخاب 
وحنن نعرف أن احلزب من عطل 
العماد  يريد  ألنه  االنتخابات 

ميشال عون رئيسا أو ال أحد.
املوسع  الوطين  احلوار  وعن 
ال  اذاعي: حنن  حديث  قال يف 

ننتظر شيئا من هذا احلوار، لكن 
استمراره ضرورة معنوية، معربا 
عن اعتقاده بعدم الوصول إىل 
نتائج مبهرة يف ظل سالح حزب 
اهلل ألن وجوده يعطل كل تطور 

يف احلياة السياسية.
ختم  التشريعية  اجللسة  وعن 
مع  قائم  التنسيق  إن  قائال: 
اإلنتخاب  قانون  حول  احللفاء 
املختلط بني األكثري والنسيب، 
إستعادة  قانون  أن  اىل  الفتا 
من  مزيد  إىل  حيتاج  اجلنسية 

الدرس.

فتفت: استمرار احلوار ضرورة معنوية
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هيالري كلينتون متماسكة أمام »شبح بنغازي«
ماراثونية  استماع  جلسة  يف 
أمس  ساعات  مثاني  استمرت 
اخلارجية  وزيرة  دافعت  االول، 
النتخابات  واملرشحة  السابقة 
هيالري  األمريكية  الرئاسة 
خالل  أدائها  عن  كلينتون 
بالدها  قنصلية  على  االعتداء 
يف  الليبية  بنغازي  مدينة  يف 
قتل  حني   ،٢٠١٢ أيلول   ١١
السفري  بينهم  أمريكيني  أربعة 
وأكدت  ستيفنز.  كريستوفر 
املسؤولية«،  »كل  تتحمل  أنها 
كان  ليبيا  يف  التدخل  وأن 
أن  جيب  إذ  صائبًا،  »قرارًا 
الساحة  املتحدة  الواليات  تقود 
تنسحب  أن  وليس  الدولية، 

منها«.
هادئة  كلينتون  وبدت 
اليت  اجللسة  خالل  ومتماسكة 
النواب  أرادها مجهوريو جملس 
حظوظها  لتهديد  »ساخنة« 

االنتخابية، وأجابت فيها
بريدها  حول  أسئلتهم  عن 
األمين  والوضع  اإللكرتوني 
والفشل يف محاية  بنغازي  يف 
السفري السابق ستيفنز وثالثة 
هجوم  يف  قضوا  أمريكيني 

بنغازي.
واستحضرت مرتني اعتداء »حزب 
األمريكية  السفارة  على  اهلل« 
ألمريكية  البحرية  مشاة  وقوات 
)مارينز( يف بريوت عام ١٩٨٣ 
يف عهد إدارة الرئيس اجلمهوري 
الراحل رونالد ريغان، مثااًل على 
»خطورة املهمات األمريكية يف 
أن  »ال جيب  وقالت:  اخلارج«. 
نرسل  وأاّل  العامل  من  ننسحب 
ديبلوماسيينا اىل أماكن خطرة. 
األخطار  رغم  القيادة  واجبنا 

املوجودة«.
أبدًا  نستطيع  »لن  وأضافت: 

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

اإلرهابية  االعتداءات  كل  منع 
مثالي،  أمن  على  احلصول  أو 
بوجود  نرضى  أن  حتمًا  وعلينا 

درجة خطر معّينة«.
التدخل ضد  ودافعت بقوة عن 
السابق  اللييب  الرئيس  نظام 
معمر القذايف الذي »محل دماء 
من  »منعه  بهدف  أمريكيني« 
شعبه«.  ضد  جمزرة  ارتكاب 
وقاربت هذا التدخل ضمنًا بتجربة 
العراق، »إذ مل يطأ ليبيا جندي 
منفردين«.  نكن  ومل  أمريكي، 
وأشارت اىل أن التدخل جنح يف 
انتخابات  إجراء  مرحلة أوىل يف 
قبل  املقاييس  بكل  »منوذجية 

صعود امليليشيات«.
النواب  كلينتون  وحضت 
والدميوقراطيني  اجلمهوريني 
أجندة  حول  االلتفاف  على 
القومي  لألمن  مشرتكة 
الساحة  وقيادة  األمريكي، 
أهمية  على  مشددة  الدولية، 
يف  ساعد  الذي  العربي  الدور 
ليبيا حيث رفضت اعتبار الوضع 

»كارثيًا«.
من  األوىل  الساعات  وخالل 

يف  اجلمهوريون  فشل  اجللسة 
من  واحدة  لسان  زلة  حصد 
سألوها  حني  حتى  كلينتون، 
اخلاص  اإللكرتوني  بريدها  عن 
اخلارجية.  يف  وجودها  خالل 
عدم  عن  سؤال  على  وردًا 
على  الكونغرس  جلنة  حصول 
قالت  كافية  إلكرتونية  رسائل 
أعمالي  أنفذ كل  »ال  كلينتون: 
هناك  اإللكرتوني.  بالربيد 
يوجد  وال  واتصاالت،  مذكرات 
السابق  مكتيب  يف  كومبيوتر 

باخلارجية«.
اليوم بفارق  وتتقدم كلينتون 
الرأي  استطالعات  يف  كبري 
الرئاسية  باالنتخابات  اخلاصة 
التمهيدية للحزب الدميوقراطي، 
مستفيدة من املناظرة األخرية، 
جوزف  الرئيس  نائب  وقرار 

بايدن عدم خوض السباق.
كلينتون  ختطت  حال  ويف 
جيمع  بنغازي،  هجوم  عقبة 
املراقبون على أنها يف الطريق 
الدميوقراطي  السباق  حلسم 
والقفز اىل االنتخابات الصيف 

املقبل.

طابور لراغبي حضور شهادة كلينتون )يف االطار( أمام الكونغرس 
أمس االول. )ا ب(

اتهم الرئيس الرتكي رجب طيب 
تنظيم  االول،  أمس  أردوغان 
أكرادًا  وناشطني  »داعش« 
السورية  االستخبارات  وجهاز 
مجاعي«  إرهابي  »عمل  بتنفيذ 
يف التفجري االنتحاري املزدوج 
الذي أوقع أكثر من مئة قتيل 

يف أنقرة هذا الشهر.
أنفسنا  خندع  أال  »جيب  وقال: 
أو نغطي على ما حدث، كلهم 
ويف  التفجري  يف  اشرتكوا 
بكر«،  وديار  سروج  تفجرَيي 
عشرات  عن  أسفرا  اللذين 

القتلى قبل أشهر.
يقول:  »بعضهم  وأضاف: 
إنه  املسؤول.  هو  داعش 
بامتياز،  مجاعي  إرهابي  عمل 
العمال  حزب  داعش،  يشمل 
االستخبارات  الكردستاني، 
االحتاد  وحزب  السورية، 
اإلرهابي  الكردي  الدميوقراطي 
يف مشال سورية. إنهم نفذوا 
وتابع  مجاعيًا«.  العملية  هذه 
حياول  »الكردستاني«  أن 
الدولي وكسب  »خداع اجملتمع 
العمل باسم  شرعية، من خالل 
يف  الدميوقراطي  االحتاد  حزب 

سورية«.
ُيثبت  دلياًل  يقّدم  مل  أردوغان 
باهلجوم  »الكردستاني«  تورط 
من  متظاهرين  استهدف  الذي 
الدميوقراطي«  الشعوب  »حزب 
هدف  أن  اعترب  لكنه  الكردي، 
رأي  التأثري يف  االعتداء هدفه 
الناخب خالل االنتخابات النيابية 
الشهر  مطلع  املرتقبة  املبكرة 

املقبل.
»األناضول«  وكالة  وكانت 
بأن  أفادت  لألنباء  الرمسية 
إىل  تعّرفت  الرتكية  السلطات 
رّجح  والذي  االنتحارّيني،  أحد 
مسؤولون أن يكون عضوًا يف 
خلية حملية تابعة لـ »داعش«.

مع  تزامن  أردوغان  تصريح 
الرتكية  »فوكس«  شبكة  بّث 
أعّده جهاز االستخبارات  تقريرًا 
من  أسابيع  ثالثة  قبل  الرتكية 
ختطيط  من  حذر  أنقرة،  هجوم 
احلسكة  مدينة  يف  »داعش« 
السورية لتفجريات انتحارية يف 
تركيا، ردًا على فتح حكومة أمحد 
»إجنرليك«  قاعدة  أوغلو  داود 
تشّن  اليت  األمريكية  للقوات 
غارات على مواقع التنظيم يف 

سورية والعراق.
وَوَرَد يف التقرير: »رُجلنا داخل 
داعش يؤكد اختاذ قرار بإرسال 
لتدريبات،  اآلن  جمموعة ختضع 
تنفيذ  أجل  من  تركيا  إىل 
تستهدف  انتحارية  هجمات 
تظاهرات«.  أو  مزدمحة  أماكن 
التدابري  كل  اختاذ  إىل  ويدعو 
األمر  جدية  إىل  منبهًا  الالزمة، 

وخطورته.
ورّجحت مصادر إعالمية أن تكون 
سّربت  الرتكية  االستخبارات 
مع  نفسها،  لتربئة  التقرير 
تقاذف أجهزة الدولة املسؤولية 
عن إهمال يف شأن التعامل مع 
حد  بلغت  »داعش«،  تهديدات 
كمال  املعارضة  زعيم  اتهام 
كيليجدارأوغلو احلكومة بالتواطؤ 

االستخبارات الرتكية »حذرت« من 
تفجريات انتحارية

معه،  والتعاون  »داعش«  مع 
إىل  ُسرِّبت  الوثيقة  أن  علمًا 
ليست  أجنبية  إعالمية  مؤسسة 
حمسوبة على أي حزب سياسي 

يف تركيا.
وقبل حنو أسبوع من االنتخابات، 
»العدالة  حزب  حكومة  تستغل 
والتنمية« ورقة »الكردستاني« 
الشعوب  »حزب  على  للضغط 
جتّنب  أجل  من  الدميوقراطي«، 
تراجع  مع  الربملان،  دخوله 
١١ يف  حنو  إىل  أخريًا  شعبيته 

املئة.
املعارضة  حتاول  املقابل،  يف 
احلكومة  عالقة  »توثيق« 
ويف  »داعش«،  بـ  وأردوغان 
هذا اإلطار أعلن »حزب الشعب 
وثائق  امتالكه  اجلمهوري« 
سّربتها »أوساط أمنية«، تفيد 
غطى  والتنمية«  »العدالة  بأن 
قبل حنو سنتني على حماوالت 
»داعش« صنع غاز السارين أو 

احلصول عليه من تركيا.
لديه  أن  إىل  احلزب  وأشار 
تسجيالت ُتثبت ذلك، الفتًا إىل 
العدل  وزير  بوزداغ،  بكري  أن 
يف حكومة أردوغان آنذاك، أمر 
قاضي التحقيق يف قضية العثور 
السارين  غاز  من  كميات  على 
»إسالمية«  جمموعات  لدى 
حنو  قبل  ومرسني  أضنة  يف 
سنتني، بإغالق التحقيق وحفظ 
مكتبه  إىل  واستدعاه  امللف، 
قائاًل له: »جيب استشارتنا أواًل 
قبل فتح أي حتقيق يتعّلق بأي 

جمموعة إسالمية أو دينية«.
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اسرتاليات

خاص بادرو الحجة
ممثلة لبنانية عريقة، متتاز خبفة 
الدم وثقافة فنية عالية، حب 
الوطن جيري يف عروقها، من 
بيت أعطى للوطن هويته الفنية 
ألجيال،  بيضاء  بصمة  وترك 
الكوميدي  الفنان  والدها 
ووالدتهااملمثلة  )شرنوا( 

القديرة عليا منري.
ليليان  الشاملة  الفنانة  انها 
منري الذي محلت منذ سنوات 
والديها  عن  الفين  املشعل 
الكوميدي  التمثيل  وملعت يف 
التلفزيون  من  والدرامي 
بأرشيفها  واملسرح  والسينما 
اعمال كثرية ناجحة ال تعد وال 
حتصى، شاركت مؤخرا بأجناح 
لألب  بطل  يا  ايامك  مسرحية 
اوسرتاليا،  يف  تابت  فادي 

ليليان منري: سأفكر باهلجرة اىل اوسرتاليا

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 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

خبفة دمها ودورها املميز يف 
أبناء  قلوب  دخلت  العمل  هذا 
بالتصفيق  فبادلوها  اجلالية 
والضحك يف كل مشهد تطل 

به .
الكواليس  وراء  من  التقيتها 
هذه  البناء  حبها  عن  فأعربت 
تبيض  اليت  العظيمة  اجلالية 
وجه لبنان وقالت: .. سأفكر 
اوسرتاليا  اىل  اهلجرة  يف 
بوطننا  األمل  فقدنا  حال  يف 
بأن  يذكر  لبنان،  احلبيب 
عائلته  مع  يعيش  شقيقها 
يف سدني منذ عشرون عاما.  
عمل  الفنية  أعماهلا  اخر  وعن 
وزارة  برعاية  جوال  مسرحي 
ومشاركتها  اللبنانية  الثقافة 
اللبنانية  املسلسالت  بكافة 

والعربية.

حنث أعضاء اجلاليات املهاجرة 
إىل  التحول  على  سيدني  يف 
لكبار  الذهبية   Opal بطاقة 
مع  املعاشات  السن/أصحاب 
اجلديدة  اإلحصائيات  ظهور 
يف  العمالء  أن  تظهر  واليت 
الرئيسية  القطارات  حمطات 
الرحلة  تذكرة  يستخدمون 
املعاشات  ألصحاب  الواحدة 
أكثر بكثري من السفر باستخدام 

.Opal
والبنية  النقل  وزير  وقال 
ويلز  ساوث  نيو  يف  التحتية 
أندرو كونستانس أن مبيعات 
تذاكر الرحلة الواحدة ألصحاب 
املعاشات مرتفعة بشكل خاص 
يقطنها  اليت  الضواحي  يف 
من  السكان  من  كبرية  أعداد 
اخللفية الناطقة باللغة العربية 
مبا يف ذلك الكمبا وبانكستاون 

وأوبرن.
»على سبيل املثال، يف حمطة 
الكمبا، يستخدم زبائن القطار 
تذكرة الرحلة الواحدة ألصحاب 
أكثر  مرات  أربع  املعاشات 
بطاقة  باستخدام  السفر  من 
السيد  يقول  الذهبية«   Opal

كونستانس.
يف   68 أوبرن  حمطة  يف   «
اليت  الرحالت  املائة من مجيع 
قام بها كبار السن وأصحاب 
أغسطس/ يف  املعاشات 
التذاكر  باستخدام  كانت  آب 
الورقية بينما كانت النسبة يف 

بانكستاون 56 يف املائة.
الواحدة  الرحلة  تذاكر  أن  ومبا 
ألصحاب املعاشات من ضمن 
يتم  لن  اليت  الورقية  التذاكر 
بيعها من 1 يناير/ كانون ثان 

2016 فإنه من املهم أن تصل 
اجلاليات  مجيع  إىل  الرسالة 
من  التحول  إىل  احلاجة  حول 
 Opal لبطاقة  الورقية  التذاكر 

الذهبية.«
أن  كونستانس  السيد  وقال 
التذاكر  نظام  إىل  االنتقال 
أن  ميكن  اجلديد  اإللكرتونية 
البداية لكثري  يكون مربكا يف 
اجلاليات  يف  السن  كبار  من 

املهاجرة.
وقال »قد جيدوا طلب احلصول 
الذهبية   Opal بطاقة  على 
أمرا  اإلنرتنت  أو  اهلاتف  عرب 

شاقا.
التقدم  أن  أطمئنهم  أن  أود 
 Opal بطاقة  على  للحصول 
الذهبية هو أمر بسيط جدا وأن 
البطاقات سهلة االستخدام يف 
بطاقة  العام.  النقل  وسائل 
للعمالء  تتيح  الذهبية   Opal
على  مكان  أي  إىل  السفر 
دوالر   2.50 مقابل  الشبكة 
مثل  متاما  أقصى  يومي  كحد 
تذكرة الرحلة الواحدة ألصحاب 

املعاشات.
ساوث  نيو  حكومة  وتعمل 
ويلز جبد إليصال الرسالة إىل 
اجملتمعات احمللية مبا يف ذلك 
املنافذ  يف  اإلعالن  خالل  من 
واملواد  اللغات  متعددة 
ترمجة  مت  وقد  املرتمجة. 
التخلص  بشأن  حقائق  ورقة 
الورقية  التذاكر  التدرجيي من 
الرحلة  تذاكر  ذلك  يف  مبا 
املعاشات  ألصحاب  الواحدة 
العربية وهي متاحة  اللغة  إىل 
www.opal.com.  على املوقع

 au

حان وقت الذهب:

نشجع اجملتمع احمللي على احلصول على بطاقة 
OPAL الذهبية قبل العام القادم

يستطيع العمالء الذين يرغبون 
عمالء  خدمة  إىل  التحدث  يف 
Opal باللغة العربية أو غريها 
االتصال خبدمة الرتمجة اخلطية 
والفورية على الرقم 450 131 
وسوف يتم توصيلهم مبرتجم.
العائلة  تكون  ما  غالبا  لكن 
مصدر  أفضل  واألصدقاء 
تعرفون  كنتم  إذا  للمساعدة. 
جمتمعكم  من  السن  كبار  أحد 
حيصلوا  مل  ممن  احمللي 
الذهبية   Opal بطاقة  على 
تتحدثوا  أن  أناشدكم  بعد، 
ممكنا  ذلك  كان  وإذا  إليهم 
على  الدخول  على  مساعدتهم 
على  التحدث  أو  اإلنرتنت 

اهلاتف لطلب بطاقاتهم.«
وميكن ملنظمات اجملتمع احمللي 
معلومات  جلسة  طلب  أيضا 
 Opal بطاقة  حول  ألعضائها 
االتصال  خالل  من  الذهبية 
على الرقم 5455 9927 )02( 
opal@ اإللكرتوني   الربيد  أو 

. oohedge.com.au
أصحاب  أو  السن  لكبار  ميكن 
طريق  عن  التقديم  املعاشات 
 67  25 الرقم  على  االتصال 
Opal( 13 13( أو عرب اإلنرتنت 
 www.opal.com.au على  
يف  تكون  أن  حتتاج  سوف   .
متناول يدك بطاقة نيو ساوث 
بطاقة  أو  السن  لكبار  ويلز 
امتيازات أصحاب املعاشات أو 
بطاقة نيو ساوث ويلز ألرامل 

احلرب  لتأكيد أهليتك.
استخدام تذاكر الرحلة الواحدة 
 Opal ألولي املعاشات وبطاقة
الذهبية مقسمة مبحطات القطار 

- أغسطس/آب 2015

احلرة  التجارة  اتفاقية  ستدخل 
حيز  واسرتاليا  الصني  بني 
بعد  السنة  نهاية  قبل  التنفيذ 
وسط  حل  اتفاق  اىل  التوصل 
احلكومة  املطاف بني  نهاية  يف 

الفيدرالية واملعارضة.
الوزراء  رئيس  أشاد  وقد 
احلل  بهذا  تورنبول  مالكومل 
الوسط بشأن »االتفاق التجاري 
التارخيي«، معلنا أنه »يف غاية 
األهمية للوظائف االسرتالية يف 

املستقبل«.
اسرتاليا  فرص  ان  وقال 
اصبحت  الصينية  السوق  يف 

حزب العمال يوافق على اتفاقية التجارة احلرة بني 
الصني واسرتاليا

خبيالنا  فقط  ومشاريعنا«. »حمدودة 
مليون   23 »لدينا  واضاف 
وسوف  عادي  غري  اسرتالي 
أن  ومشاريعهم  خياهلم  يضمن 
لدينا إمكانية الوصول إىل هذه 
السوق واالستفادة منها بطريقة 
أبعد من خيال وتصور مهندسي 
هذا االتفاق وعلى رأسهم وزير 

التجارة أندرو روب«.
بيل  املعارضة  بزعيم  واشاد 
االتفاق  على  ملوافقته  شورتن 
»املصلحة  يف  يصب  الذي 

الوطنية«.
شورتن  السيد  اعرتف  بدوره 
من  اجنحة  أغضب  قد  رمبا  بانه 
قاعدة نفوذه يف احلركة النقابية 
من خالل الوصول إىل االتفاق، 
اىل  التوصل  مت  انه  قال  لكنه 
بالرضا  »نشعر  ألننا  االتفاق 
للوظائف  أفضل  صفقة  بوجود 
االسرتالية مما كانت عليه قبل 

اليوم«.
العمال  ان«حزب  يقول  وتابع 
يعتقد دائما أن التجارة ينبغي أن 
يستفيد منها مجيع االسرتاليني، 

وليس فقط بعض الناس«.
وقف  السبب  »هلذا  واضاف 
حزب العمال وعرب عن قلقه بأنه 
قانونية  هناك ضمانات  كانت  
للوظائف  حلماية  كافية  غري 

االسرتالية.«
وقال السيد شورتن ان »حزب 
العمال حقق اآلن ما نعتقد أنها 
تكن  مل  اليت  القانونية  احلماية 
يف  اقرتاحها  جرى  كما  مرضية 
حزب  أن  يعين  مما  السابق، 
التمرير  العمال ميكنه اآلن دعم 
احلرة  التجارة  التفاقية  السريع 

بني الصني واسرتاليا«.

زعيم املعارضة بيل شورتن ووزيرة التجارة للظل بيني وونغ
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مدينة سيدني »ال تصلح« لتبقى 
»بلدية  كـ  احلالية   بوضعيتها 
عاملية«، وفقا لتقرير صدر يوم 
الثالثاء وسيتم استخدامه كمربر 
أحناء  مجيع  يف  البلديات  لدمج 

املدينة.
يف   60 فإن  للتقرير،  ووفقا 
مجيع  يف  البلديات  من  املئة 
مناسبة  ليست  الوالية  أحناء 
يف  احلالية  بوضعيتها  لتبقى 
املستقبل، وان الوالية قد توفر 
 20 الـ  االعوام  خالل  ملياري 

املقبلة بعد دجمها.
وقال رئيس الوالية مايك بريد  
البحوث  من  سنوات  »اربع  ان 
وتشاور  والتحليل  املستقلة 
مع  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
أن  أظهرت  واجملتمع  البلديات 
احمللية  للحكومة  احلالي  النظام 
ليس  أنه  عن  فضال  يعمل،  ال 

كما جيب أن يكون«.
واضاف السيد بريد قائال »مع 60 
يف املئة من البلديات ال تصلح 
حمكمة  تقرير  يظهر  للمستقبل، 
املستقلة  والتسعري  التنظيم 
اآلن  الوضع  ان  هذا   )IPART(
الضروري  ومن  حامسا  أصبح 
حصول  لضمان  إجراءات  اختاذ 
قيمة  على  الضرائب  دافعي 
والبنية  واخلدمات  املال  مقابل 

التحتية اليت يستحقونها«.
سشهد  التقرير  صدور  ومع 
بني  ضارية  »معارك«  الوالية 
ووزير  بريد  السيد  رئيسها 
)البلديات(  احمللية  احلكومات 
بول تولي Toole من جهة وبني 

البلديات من جهة اخرى.
فقط  بلدية   12 قدمت  وقد 
مالئمة  أنها  اعتربت  مقرتحات 
فيما  وضعها(،  على  )لتبقى 
على  البلديات  اكثرية  فشلت 
أساس أنها ال تليب معايري احلجم 

والقدرات.
ومت تقييم مدينة سيدني لناحية 
بلدية مستقلة،  استيفاء معايري 
غري  بانها  تقييمها  مت  ولكن 
صاحلة كـ »بلدية عاملية« حسب 
معايري أكثر صرامة مستخدمة من 
والتسعري  التنظيم  حمكمة  قبل 

.IPART  املستقلة
ومل يقل السيد بريد ما اذا كان 
مدينة  دمج  ينبغي  انه  يعتقد 

سيدني مع بلديات جماورة.
بلدية  رئيسة  انتقدت  وقد 
سيدني كلوفر مور  التقرير على 

الفور.
وقالت مور »على مدى السنوات 
الـ 10 املاضية، سلمت املدينة 
من  خالية  موازنات  باستمرار 
الديون، وأبقت الرسوم السكنية 
سيدني،  يف  األدنى  بني  من 
وسلمت بنية حتتية عالية اجلودة 
زائر  ومليون  جمتمعنا  حيتاجها 

للمدينة كل يوم«.
مدينة  ان  »القول  واضافت 
سيدني هي غري صاحلة بطريقة 
أو بأخرى يف مواجهة هذا الدلي 
االستهزاء  اىل  يؤدي  القوي 
بعملية املراجعة برمتها، وتطرح 
تساؤال حول مجيع القرارات اليت 

اختذت نتيجة لذلك«.
ساوث  نيو  حكومة  وستعطي 
للرد  يوما   30 البلديات  ويلز 
التنظيم  حمكمة  تقرير  على 
 .IPART املستقلة  والتسعري 

بلديات سيدني تواجه مقص الدمج والتخفيض
Arab Bank Australia is 
currently partnered with 
the Art Gallery Society 
of NSW to support their 
Learning Curve Lecture 
Series, a series of lectures 
that explore a diverse 
range of topics including 
the arts, history, literature 
and comparative religions. 
These are currently held 
throughout the year at the 
Art Gallery of NSW in Syd-
ney’s CBD.
This year’s lecture series’ 
have included ‘O to be in 
England’ presented by 
Susannah Fullerton, ‘For 
God’s Sake 3: Oriental 
Enlightenment’ present-
ed by Dr Julian Droogan 
and ‘Country & Identity: 
Aboriginal Art Across the 
Ages’ presented by a vari-
ety of prominent speakers 
including Professor Dame 
Marie Bashir AD CVO.
In an effort to broaden the 
reach of these lectures 
and provide the people of 
Western Sydney with the 

opportunity to experience 
these lectures. Arab Bank 
Australia and the Art Gal-
lery Society of NSW are 
excited to announce a pi-
lot lecture at Riverside in 
Parramatta, ‘Parramatta 
and Civilisation, Place, 
story and how we believe 
in ourselves’, a lecture 
which forms part of the 
Learning Curve Lecture 
Series proudly sponsored 
by Arab Bank Australia.
The stories we weave 
around ourselves form 
protective layers of iden-
tity and togetherness, and 
these are essential to our 
identity. But modernity 
both affirms and threatens 
these ideals of who we 
are. Tolerance and togeth-
erness, in fact the whole 
of our civilisation, can 
seem threatened and very 
frail at times. But how real 
are these threats? And 
how strong is our commu-
nity? In Parramatta and 
Civilisation, Chris Hart-

ney (University of Sydney) 
answers these questions 
via a journey from the lo-
cal to the global. He dem-
onstrates how place and 
image provide hidden 
strengths in our unity.
From the Western sub-
urbs himself, in this ex-
citing presentation, Chris 
starts with a discussion 
of the ethos of Parramat-
ta and from local themes 
and concerns develops 
questions and solutions 
to the great global human 
project we call life. In this 
not-to-be missed experi-
ence, Chris will give you 
a whole new view of art, 
civilisation, togetherness 
and, of course, Parramat-
ta.
‘Parramatta and Civilisa-
tion, Place, story and how 
we believe in ourselves’ 
will take place on Thurs-
day 29 October, Riverside 
Theatres at 6.00pm. Visit 
riversideparramatta.com.
au to learn more.

A Learning Curve Lecture at Riverside Theatre, Parramatta

وال يوصي التقرير فعال خبيارات 
أن  من  الرغم  على  الدمج، 
تريد  انها  أوضحت  قد  احلكومة 
ان تندمج البلديات يف سيدني 

وضواحيها.
بلدييت  اندماج  اقرتاح  واعترب 
»صاحلا«،  وويفرلي  راندويك 
أوبورن، بريوود وكندا  وكذلك 

باي.
ماليني  احلكومة  وضعت  وقد 
الدوالرات على الطاولة لتشجيع 
فالبلديات  الدمج.  عمليات 
احلصول  ميكنها  اندجمت  اليت 
مليون   15 إىل  يصل  ما  على 
مثل  اجملتمعية  للمشاريع  دوالر 
واملكتبات  الرياضية  املضامري 
ان  حني  يف  العامة،  واحلدائق 
أن  ميكنها  اجلديدة  البلديات 
تتلقى 10 ماليني دوالر لتغطية 

تكاليف الدمج.
احمللية  احلكومة  وزير  وقال 
االخرية  فرصتكم  هي  »هذه 

لتلقي هذه األموال«.
ومفرجا عن التقرير، قال السيد 
يف  أمل  خبيبة  يشعر  انه  بريد 
اآلن،  حتى  البلديات  استجابة 
اعتبارا  »اعطاءها  يتوقع  وانه 

حقيقيا وردودا حقيقية«.
للعديد  »بالنسبة  يقول  وتابع 
الفرصة  البلديات هذه هي  من 
الصحيح  الشيء  لفعل  األخرية 
احمللية،  جمتمعاتها  ملستقبل 
والذي قد يشمل يف كثري من 
البلديات  مع  االندماج  احلاالت 

اجملاورة«.
وأكد أن حكومة الوالية األسبوع 
تقليص  على  عزمت  املاضي 
عدد البلديات الـ 152 حاليا يف 

نيو ساوث ويلز.
مجهور  امام  بريد  السيد  وقال 
معاد يف مؤمتر للبلديات يف نيو 
أقل  بلديات  أن  ويلز   ساوث 
سيعين ان »لدينا مئات املاليني 
أن  ميكن  اليت  الدوالرات  من 
دافعي  أجل  من  للعمل  نضعها 

الضرائب لدينا«.
وكانت حكومة الوالية طلبت من 
احملكمة يف شهر نيسان تقييم 
او  تليب  البلديات  كانت  إذا  ما 
لتكون   املطلوبة  املعايري  ال، 

»صاحلة للمستقبل«.
للجدل،  مثرية  العملية  وكانت 
اجملالس  من  العديد  ادراك  مع 
اخلطر احملدق من عمليات الدمج 

منهجية  تعرضت  كما  القسري، 
IPART »الطالق النار«.

البلديات الصالحة للمستقبل

الصاحلة  سيدني  فبلديات 
fit for the future( للمستقبل

( هي:
باي  وكندا  بريوود  أوبرن، 

)الدمج املقرتح(
بانكستاون

مدينة بلو ماوننت
كامدن

بلدية بنريث
)الدمج  ويفرلي  راندويك 

املقرتح(
ساذرالند شاير

The Hills Shire 
Wollondilly Shire

البلديات غري الصالحة 
للمستقبل

بلديات  سيدني غري الصاحلة:
بلدية آشفيلد

بلدية بالكتاون
بلدية بوتاني باي

بلدية كامبلتون
بلدية كانرتبري
بلدية فريفيلد

Hawkesbury بلدية
بلدية هولرويد

Hornsby Shire بلدية
بلدية هخانرتز هيل

بلدية هرستفيل
بلدية كوغاراه

Ku-ring-gai بلدية
بلدية الين كوف
Leichhardt بلدية

بلدية ليفربول
بلدية مانلي

بلدية ملركفيل
بلدية مومسان

بلدية نورث سيدني
بلدية باراماتا

Pittwater بلدية
بلدية روكدايل

بلدية رايد
بلدية سرتاثفيلد

بلدية سيدني )كمدينة عاملية(
Warringah بلدية وارينغاه 

بلدية ويلوبي
.Woollahra بلدية
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لقد اجتمعٌت بقياديي اجلالية املسلمني هذا األسبوع، فيما كان قلق 
اجملتمع ككّل يتزايد بشأن اغتيال كورتيس تشانغ رميًا بالرصاص، 
يف  للشرطة  الرئيسي  املركز  يف  عمله  مكان  يغادر  كان  فيما 

باراماتا، بتاريخ 2 تشرين األول )أكتوبر(.

جبار،  فرهد  حصول  كيفية  حول  الشرطة  حتقيقات  تستمر  وفيما 
البالغ من العمر 15 سنة، على املسّدس الذي استخدمه يف جرميته 
املقّززة، كان جتاوب القادة املسلمني إدانة جامعة واستعدادًا للعمل 

مع احلكومة ملعاجة قضية استهداف الشباب جلعلهم متطّرفني.  

للتأّكد  واخللفيات  الطوائف  كل  من  اجلالية  قياديي  مع  سنعمل 
القيام بكل ما نستطيع فعله ملنع صنع متطرفني من طّلب  من 
املدارس، وحنن مصّممون على الرتكيز على ثلثة عناصر رئيسية 
ميكنها جلب التغيري يف هذا اجملال حبسب اعتقادي. حنتاج إىل العمل 
مع العائلت، كما حنتاج إىل العمل مع املدارس، وكذلك حنتاج إىل 

العمل مع اجملتمع بكامله باستخدام اسرتاتيجيات متنوعة.

أننا كّنا سنعمل عن كثب مع اجملتمع  أعلّنا  يف حزيران )يونيو(، 
لتطوير برامج حتّدد بصورة أفضل الشباب املعّرضني خلطر التجنيد 
من ِقبل املنظمات اإلرهابي. ولقد كان اجتماعي األخري مع قياديي 

اجلالية استكمااًل لتلك الربامج.

هنالك عدة مبادرات نعمل عليها وسنعلن عنها يف القريب العاجل، 
بطريقة صائبة  نتأّكد من فعلها  أن  أهّم،  جيب  ولكن، وبصورة 

وفعلها باالشرتاك مع اجملتمع.

عملوا،  الذين  كل  أشكر  أن  أوّد  االخرى،  األخبار  إىل  نصل  وإذ 
وكّل الذين سافروا إىل الوسط التجاري يف سيدني، لتكّيفهم مع 

تغيريات النقل اليت أصبحت معمواًل بها.

كما أوّد أن أطلب من اجلميع أن يكونوا يقظني فيما نستعد للحدث 
ُيقفل  حيث  )أكتوبر(،  األول  تشرين   23 يف  يقرتب  الكبريالذي 
احلديدية  السكة  مشروع  لبناء  سرتيت  جورج  من  األول  القسم 

اخلفيفة.

فلن يعود مبقدور السائقني القيادة عرب جورج سرتيت بني شارعي 
ماركت وكينغ، مما سيخلق حتديات ضخمة جلميع الذين يستخدمون 
جورج سرتيت. حنّث أصحاب سيارات األجرة، والسعاة، وأصحاب 
احلَرف أن يبدأوا بالتخطيط اآلن إلجياد السبل البديلة قبل أن يبدأ 

العمل بالتغيري. وأشّجع مجيع الذين مل يسبق هلم من قبل زيارة 
  www.mysydney.nsw.gov.au .أن يفعلوا ذلك لفهم التغيريات  

MySydneyموقع 
  

 سيكون لذلك تأثري على الطريقة اليت نستخدم فيها املدينة خلل 
السنوات األربعة القادمة، وفيما بعد. ولكن النتيجة تستأهل ذلك، 

إذ نرى خط السكة احلديدية اخلفيفة ينقل الناس عرب املدينة.

وأخريًا أوّد أن امتّنى احلظ الوفري للـ70000 طالب الذين يقدمون 
امتحان الشهادة الثانوية يف كل أرجاء نيو ساوث ويلز.

 
من املهّم أن نعطي أفضل ما لدينا عند القيام بأي عمل، ولكن 
تأّكد من االحتفاظ بشيء من القدرة على رؤية األمور وفقًا ألهميتها 
تنتهي  عندما  تبدأ  بل  بامتحاناتك،  حُتّدد  ال  فاحلياة  النسبية، 
األيام  بأن  تذكر  النهائي،  االمتحان  من  خترج  فحني  االمتحانات. 

األفضل قادمة يف النهاية.

بقلم رئيس حكومة نيو ساوث، مايك بريد

 MikeBaird@MikeBairdMP

األساسية  األصوات  اخنفضت 
حلزب العمال اىل 30 يف املئة 
بني الناخبني الذين اعربوا عن 
اليت  االئتلف  حلكومة  دعمهم 
القيادة  حتت  شبابها  جتدد 
تورنبول  ملالكومل  اجلديدة 
على  واحد  شهر  بعد  وذلك 
االطاحة بطوني ابوت من رئاسة 
الوزراء اثر اخنفاض التأييد له 

اىل ادنى مستوى.
ويف ما يبدو أنه دليل واضح 
لتغيري  االجيابية  الصدمة  على 
للسيد  الدعم  بلغ  القيادة، 
نظريه  أضعاف  ثلثة  تورنبول 
وزراء  كرئيس  شورتن  بيل 
مفضل حيث وصل اىل 67 يف 
املئة  يف   21 بـ  مقارنة  املئة 
لزعيم املعارضة الذي اخنفضت 
عما  مئوية  نقطة   24 شعبيته 
ابوت  السيد  ضد  عليه  كانت 
يف شهر آب عندما كان رئيسا 

للوزراء.
فقد اظهر استطلع فريفاكس-
االول  تشرين  لشهر  ابسوس 
قفزة كبرية يف الدعم للئتلف 
اىل  العمال وصلت  ضد حزب 
بعد  املئة  يف   47 مقابل   53
احتساب االصوات التفضيلية.
اليت  األوىل  املرة  هي  وهذه 
تتقدم فيها احلكومة على حزب 
اي   ،2014 آذار   منذ  العمال 
للموازنة  الوخيمة  النتائج  قبل 
االوىل الكارثية البوت - هوكي، 
اآلن  االئتلف،  يكون  وبذلك 
اجلديدة،  تورنبول  إدارة  حتت 
قد تعافى تقريبا واستعاد كل 
ما فقده منذ انتصاره الساحق 

يف أيلول  2013.
ظل  يف  االئتلف  متكن  كما 
توسيع  من  اجلديدة  قيادته 
الفارق لصاحله مع حزب العمال 

اىل  54 مقابل 46 يف املئة.
عدم  أيضا  االستطلع  وأظهر 
عملية  من  الناخبني  خوف 
اإلصلح االقتصادي من خلل 
املضادة   اإلعلنية  احلملت 
ترعاها  اليت  احلرة،  للتجارة 
أجوبة  جاءت  حيث  النقابات، 
املشاركني  من  املئة  يف   54
احلرة  للتجارة  اتفاقية  لصاحل 

مقابل  واسرتاليا  الصني  بني 
معارضة  33 يف املئة.

للسيد  الدعم  صايف  ووصل 
اىل   للوزراء  كرئيس  تورنبول 
51 يف املائة على أساس 68 
الذين  الناخبني  من  املئة  يف 
على   موافقتهم  عن  اعربوا 
الطريقة اليت يتعامل فيها مع 
املئة  ناقص 17 يف  وظيفته، 

عربوا عن عدم املوافقة.
اداء  على  الدعم  واخنفض 
دوره  يف  شورتن  السيد 
معدل  اىل  للمعارضة  كزعيم 
يف   32( موافقة  مع  متدٍن، 
الذين  هؤالء  ناقص   املائة( 
املائة(  يف   56( يوافقون  ال 
مما يتيح له تقييما صافيا من 
ناقص 24 يف املئة، اي بتدني 

14 نقطة خلل شهرين.
األولي  التصويت  واخنفض 
حلزب  العمال 6 نقاط مقارنة 
بالفرتة نفسها ليصل اىل 30 
يف املئة فقط، يف حني قفز 
الدعم للئتلف جمددا إىل 45 
نقطة  بفارق  اي  املئة،  يف 
مئوية واحدة عما كان عليه يف 

انتخابات 2013.
االصوات  احتساب  وبعد 
الدعم  وصل  التفضيلية 
للحكومة اىل 53 يف املئة مقابل 
47 يف املئة حلزب العمال اي 
عن  مئوية  نقطة  نصف  بفارق 

انتخابات العام 2013.
خسر  االئتلف  أن  يعين  وهذا 
عليه  كان  عما  املئة  يف   0،5
ايلول  انتخابات  يف  التأييد 
تورنبول  جيعل  مما   ،2013
يف  حظا  االوفر  املرشح 
خلل  ستجري  اليت  االنتخابات 

عام.
اخلضر  حلزب  الدعم  ويبقى 
ألدائه  االعلى  الطرف  يف 
 14 بنسبة   2015 يف  القوي 
أنه  من  الرغم  على  املئة،  يف 
يف   17 ذروته  بلغ  قد  كان 
املئة يف وقت سابق من العام 
يف   16 مبعدل  وكان  احلالي، 
سابقني  استطلعني  املئة يف 

لفريفاكس-ابسوس.
وقد شارك يف استطلع الرأي، 

 17 و   15 بني  ما  جرى  الذي 
والذي  اجلاري  االول  تشرين 
كان على مستوى البلد، 1403 
اسبوع  نهاية  يف  اي  شخصا 
شورتن،  للسيد  آخر  صعب 
الذي تعرض النتقادات واسعة 
ملهامجته ثروة السيد تورنبول 
وأسلوبه يف استخدام صندوق 
خارج احلدود، يف جزر كاميان، 

إلدارة استثماراته.
عمال  احتاد  رئيس  وكان 
السابق  األسرتاليني  التصنيع 
جديدة  ادعاءات  واجه  قد 
قبل  من  املاضي  األسبوع 
خلفية  على  امللكية  املفوضية 

فساد وادارة يف االحتاد.
شركات  يف  متنفذون  وكان 
االحتاد  معها  عقد  اليت  البناء 
قد ادعوا وجود صفقات جانبية 
واستخدام فواتري وهمية إلخفاء 
نقل األموال إىل النقابة، وذلك 
كجزء من ترتيبات يتفق عليها 

الطرفان.
الشخصي  الدعم  وصول  ويبّز 
الصايف للسيد ترينبول اىل 51 
يف املئة )68 يف املئة ناقص 
موافقة(  عدم  املئة  يف   17
التأييد املمتاز لكيفن رود يف 
ذروته )يف ذلك احلني استطلع 
فريفاكس-نيلسن( الذي حصل 
يف ايار  2008 على موافقة 69 
يف املئة ولكن كان لديه أيضا 
نسبة عدم موافقة أعلى بقليل 
من السيد تورنبول وصلت اىل 

22 يف املئة.
فان  ذلك،  من  النقيض  على 
نسبة املوافقة على اداء السيد 
املئة  يف   32 هي  شورتن 
مئوية(،  نقاط   7 )باخنفاض 
تراجع  مع  نفسه  الوقت  ويف 
األولي  التصويت  دعم  يف 
يف   30 اىل  العمال  حلزب 
منذ  نقاط   7 )باخنفاض  املئة 
أغسطس(، وهو اقل 10 نقاط 
مئوية مما كان عليه يف بداية 
عام 2015. أما االعرتاض أدائه 
فارتفع  إىل 56 يف املائة، ويف 
النتيجة فان هذا من املرجح أن 
يزيد من مستويات عدم الرضا 

الداخلية يف قيادته.

االئتالف يتقدم على العمال وشعبية تورنبول 
كرئيس مفضل للوزراء تبلغ ثالثة اضعاف 

شعبية زعيم املعارضة

تورنبول وشورتن

هوكي يدعو اىل االستقرار يف 
خطابه الوداعي

السابق  اخلزانة  وزير  استغل 
الوداعي يف  خطابه  هوكي  جو 
ان  ليعلن  الفيدرالي  الربملان 
باحكام«  »مغلقا  سيبقى  بابه 

امام اي تصرحيات سياسية.
واليته  املنتهية  النائب  وكان 
حامسا  سيدني  نورث  ملقعد 
يف قوله عن »تغيريات سريعة 
وغري متوقعة يف احلكومة« على 
جانيب السياسة منذ عهود هوارد 
املستقرة، واليت شهدت أساسا 
متهيده حلقيبة وزير اخلزانة اىل 
من  ابوت  بالسيد  أطيح  ان 
وقد  الوزراء.  رئيس  منصب 
وفقدان  القيادة  تغيري  ادى 
إىل  املطاف  نهاية  يف  حقيبته 

تقديم استقالته يوم االربعاء.
امام  عاطفية  بنربة  وقال 
الطبيعي  من  »ليس  الربملان 
رؤساء  أربعة  لدينا  يكون  أن 
الوزراء وأربعة وزراء خزانة يف 

غضون أربع سنوات«.
االستقرار يف  »عدم  ان  ورأى 
الوزارية  واالنقلبات  القيادة 
العامة  للسياسة  عدوان  هما 

اجليدة.«
اهلوكي  السيد  انتقد  كما 
أيضا »دورة األخبار على مدار 
االعلم  وسائل  يف  ساعة   24
االجتماعية« واصفا اياها بانها 

»غريت السياسة إىل األبد«.
الذي  اهلوكي،  السيد  ودافع 
انتخابات  جتري  أن  املرجح  من 
عيد  قبل  مقعده  يف  فرعية 
ساردا  إرثه،  عن  امليلد، 
إجنازاته على مدى ما يقرب من 

عقدين يف كانبريا.
السابق  الوزراء  رئيس  وشكر 
ابوت، الذي مل حيضر اخلطاب، 
اكثر  أحد    « بأنه  إياه  واصفا 
الناس الشرفاء الذين يعملون 
جبد واألكثر نكرانا للذات الذين 

قابلتهم يف حياتي«.
واضاف »أقول مباشرة للشعب 
ابوت  طوني  أن  األسرتالي 
احلقيقي هو رجل طيب وحمرتم 

اكثر مما تعلمون«.
هوكي  السيد  واستغل 
الربملان  يف  الوداعي  خطابه 
سياساته  بعض  عن  للحديث 
مثل  الربملان  يف  متر  مل  اليت 
زيارة  لدى  املشرتك  الدفع 
بالنسبة  وكذلك  العام  الطبيب 
اجلامعي  والتعليم  للمتقاعدين 
متطرقا اىل فشله يف االصلح 

الضرييب.
الضرييب  النظام  »ان  وقال 
لدينا حباجة اىل إصلح ليتلءم 

مع اقتصاد القرن الـ21«.
عملت،  »أنا  يقول  وتابع 
تبقى  اخليارات  وفشلت، وكل 

مطروحة على الطاولة«.
ومواصل احلديث يف  السياسة 
كشف السيد هوكي انه ينبغي 
زيادة ضريبة السلع واخلدمات 

وتوسيعها على مر الزمن.
والزملء  ناخبيه  وشكر 
وقال  واألسرة،  واملوظفني 
بإجنازاته يف  فخور  انه  هوكي 

الربملان.
اهلوكي  السيد  يستعد  وبينما 
لرتك السياسة الفيدرالية فانه 
العامة،  للحياة  ظهره  يدير  لن 
ومن املتوقع أن يستلم مركزا 

دبلوماسيا يف واشنطن.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
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مقاالت وتحقيقات

عرض مركز أحباث األمن القومي 
يف تل أبيب فرص وتهديدات 
سوريا  يف  الروسي  التدخل 
وسيناريوهات  إسرائيل،  على 
مع  ونتائجه وحماذيره،  التدخل 
التنويه بالضرورة االسرتاتيجية 
السوري،  النظام  إلسقاط 
حلفائه،  إضعاف  وبالتالي 
التهديد  يشّكلون  لكونهم 
يف  إسرائيل  على  األعظم 

الساحة السورية.
مل يصدر عن إسرائيل الرمسية، 
إزاء  واضح  موقف  اآلن،  إىل 
الروسي يف  العسكري  التدخل 
قرار  أّن  واضحًا  بدا  سوريا. 
اإلدالء  بعدم  يقضي  أبيب  تل 

تقدير استخباري إسرائيلي: جيب االخنراط بإسقاط األسد

من منظور الحكومة اإلسرائيلية، إن أخطر التحديات يف سوريا يتمثل يف حزب 
اهلل وإيران )أ ف ب(

الروسي يف سوريا  املسار  وراء  الكامن  املنطق 
وأهدافه االسرتاتيجية وحجمه ومداه، غري واضح 
يضع  أنه  هو  الواضح  أن  غري  الكفاية،  فيه  مبا 
دراسة  إعادة  عليها  يفرض  واقع  أمام  إسرائيل 
دراسة  إىل  إضافة  التحديات،  مواجهة  كيفية 

الفرص الكامنة فيه.
التدخل الروسي وأهدافه االسرتاتيجية

بني  جدااًل  أثارت  سوريا  يف  روسيا  مشاركة 
الباحثني والسياسيني، وحتديدًا ما يتعلق بأهدافها 
إىل  موسكو  دفعت  اليت  واألسباب  االسرتاتيجية 
علين  بشكل  التورط  وإىل  بل  عسكريًا،  التورط 
وواضح وفظ، على نقيض من سياستها املتبعة 
يف املاضي جتاه سوريا. ومل تكتف روسيا بدعم 
واملستشارين  بالسالح  تزويده  خالل  من  األسد 
هلذه  مقاربتان  وهناك  الدبلوماسية.  واملظلة 

املسألة:
إال  ليس  األسد  إنقاذ  أن  ترى  األوىل  املقاربة 
ذريعة هلدف اسرتاتيجي أكرب، يقوم على أساس 
عاملية.  عظمى  كدولة  للتموضع  روسي  سعي 
الرؤية، فإن موسكو معنية بالتحول  ووفقًا هلذه 
إىل »العب مفتاح« وأساسي يف الشرق األوسط، 
للواليات  املتواصل  الضعف  فرضية  من  انطالقًا 
التدخل  أن  فرتى  الثانية،  املقاربة  أما  املتحدة. 
إعادة االستقرار إىل سوريا  الروسي يهدف إىل 
عرب احملافظة على نظام األسد، واإلضرار بصورة 
تهديد  تقليص  وأيضًا  »داعش«،  بتنظيم  كبرية 
تنطلقان  واملقاربتان  روسيا.  على  »اجلهاديني« 
باألزمة  تتعلق  اعتبارات  من  سواء،  حد  على 
أوكرانيا،  يف  واجلمود  روسيا  يف  االقتصادية 
ورفع  الدولية  العزلة  كسر  يف  موسكو  ورغبة 

العقوبات عنها.
توجد أربعة سيناريوهات حمتملة كهدف اسرتاتيجي 

للعمليات الروسية يف سوريا:
سيطرة  ضمان  أي  جدًا:  الصغرية  سوريا   )1(
األسد على »الدولة العلوية« يف غرب سوريا، مع 
املوانئ  احلفاظ على مصاحل احلد األدنى لروسيا – 
على البحر املتوسط. إال أن حجم القوة الروسية 
الروس  أن  إىل  يشري  السورية،  األراضي  على 

يتطلعون اىل نطاق اوسع من ذلك.
)2( سوريا الصغرية: حفظ نظام األسد مبا يشمل 
تركيز  مع  ومحاه،  وحلب  ومحص  دمشق  أيضًا 
اجلهد القتالي املشرتك ضد قوى املعارضة يف 
قوة  عن  الواردة  التقارير  سوريا.  وشرق  مشال 
ترّجح  قد  اخلاصة  والقوات  الروسي  اجلو  سالح 

هذا السيناريو.
)3( سوريا عام 2011: عودة نظام األسد للسيطرة 
على كل اجلغرافيا السورية كما كانت عليه عام 
املعارضة  2011. مبعنى حتقيق نصر حاسم على 
وإحلاق اهلزمية العسكرية بتنظيم »داعش« ومبا ال 
يعد وال حيصى من امليليشيات املعارضة لالسد. 
اال ان هذا اهلدف يتطلب من روسيا ارسال مزيد 
برية،  قوات  يشمل  مبا  سوريا،  اىل  القوات  من 
وتفعيل مستوى عال من التنسيق مع شركائهم 

على االرض.
موسكو  ان  رغم  االسد:  دون  من  سوريا   )4(
وفقًا  االسد  نظام  على  احملافظة  على  تعمل 

يحيى دبوق
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أيضًا،  التقرير،  وأهمية 
»سوء  ظل  يف  يأتي  أنه 
تفهيم«،  وسوء  فهم 
ملوضوع  مقصودين، 
املعَلنة  التنسيق«  »آلية 
وموسكو  أبيب  تل  بني 
التحليق  سالمة  بشأن 
الطائرات  وأمن  اجلوي 
السماء  فوق  احلربية 

وكأنها  تظهريها  البعض  حاول  اليت  السورية، 
احلربية  العمليات  يف  روسية  إسرائيلية  شراكة 
والقصف اجلوي للمسلحني يف سوريا، بل وصل 
األمر بالبعض إىل حد تظهري ذلك وكأنه تنسيق 
بني حمور املقاومة وإسرائيل، األمر الذي ينّم عن 
خلطة من اجلهل و«التخبيص« وتسخيف العقول.

صاغ التقرير الرئيس احلالي ملركز أحباث األمن 
االستخبارات  لشعبة  السابق  الرئيس  القومي، 
العسكرية يف اجليش اإلسرائيلي، اللواء عاموس 
الشأن  الباحثني يف  أبرز  من  يعّد  الذي  يدلني، 
ما  وأبرز  إسرائيل.  واالسرتاتيجي يف  العسكري 

جاء يف التقرير:
الدخول الروسي إىل املعلب السوري يشكل حتواًل 
الشرق  ويف  سوريا  يف  املعقدة  الديناميكا  يف 
بالضرورة إىل  التحول ال يستند  األوسط. وهذا 
مواجهة الروس لتنظيم »داعش«، رغم أنه شعار 
التدخل الروسي يف سوريا، بل يستند إىل اآلثار 
هذا  يف  الروسي  للمسار  احملتملة  والتداعيات 

البلد، وعلى املنطقة وإسرائيل.
من منظور احلكومة اإلسرائيلية، إن أخطر التحديات 
يف الساحة السورية يتمثل يف حزب اهلل وإيران، 
األسد  نظام  جهة  من  الكامنة  التحديات  فيما 
ذلك،  مع  أقل.  مستوى  »داعش«، يف  وتنظيم 
االقتصار  األسد دون  تهديد  إىل  ينظر  أن  جيب 
على  يشكله  الذي  املباشر  التهديد  حجم  على 
إسرائيل، بل إىل كونه )النظام( يسمح حلزب اهلل 
وإليران بالتعاظم يف سوريا، واقتالع هذا النظام 

هو املفتاح إلضعاف »احملور الراديكالي«.

وضع التقرير 
أربعة 

سيناريوهات 
محتملة كهدف 
اسرتاتيجي 
للعمليات 
الروسية

توصيف  على  أقصى،  حبد  واالكتفاء  مبوقف، 
أنها  صحيح  امليدانية.  مآالتها  وتقدير  األوضاع 
وحجمه  الروسي  التدخل  أعلن  من  أول  كانت 
إىل  اجلميع  قبل  سارعت  بل  املباشرة،  وأهدافه 
موسكو للحّد من تداعيات التدخل على مصاحلها، 
إال أنها حرصت وما زالت، على تفادي أي انتقاد 

رمسي للروس.
من هنا تأتي أهمية عرض مضمون تقرير، ميكن 
مركز  عن  أمس  صدر  وضع«،  بـ«تقدير  وصفه 
يكتف  مل  أبيب،  تل  يف  القومي  األمن  أحباث 
أعقاب  يف  وتوصيفه  السوري  الواقع  بعرض 
التدخل الروسي، بل أيضًا يف تقدير نتيجة التدخل 
وسيناريوهاته املتعددة، وموقف إسرائيل من كل 
منها، مع التوصية بضرورة االخنراط مع اجلهات 
اإلقليمية والدولية يف السعي حنو إسقاط نظام 
»احملور  وضرب  األسد،  بشار  السوري  الرئيس 
الرئيسي  التهديد  يشكل  الذي  الراديكالي«، 

واالسرتاتيجي إلسرائيل.

ان  ميكن  ال  السابقة،  الثالث  للسيناريوهات 
اىل  يدعو  باتفاق  تقبل  ان  امكانية  نستبعد 
ذلك  يتبلور  )قد  لسوريا  رئيسًا  االسد  استبدال 
يف مؤمتر جنيف 3، هذا اذا ُعقد او عندما يعقد(. 
اال ان هذا السيناريو يتضمن احملافظة على اجزاء 
واسعة من نظام االسد. ويف هذا االطار، جتري 
من  مبشاركة  الدولة  اجهزة  على  ايضًا  احملافظة 
الطائفة العلوية اليت بدورها ستحظى حبماية من 
الراديكالي«. وهذا كله  »احملور  قبل جهات يف 
الروسية يف سوريا، وايضًا  مع ضمان املصاحل 
التأكيد ملكانتها كالعب مركزي يف بلورة سوريا 

املستقبلية.
التحرك  هدف  حندد  كي  مبكرًا  الوقت  زال  ما 
العسكري الروسي. علمًا ان حجم القوة العسكرية 
الروسية العاملة حتى اآلن يف سوريا، تشري اىل 
الثاني )سوريا الصغرية(. وميكن يف  السيناريو 
مرحلة الحقة، ان يسعى الروس ايضًا اىل تنفيذ 
السيناريو الرابع، اي سوريا من دون االسد. اال 
ان السيناريوهات االربعة مقلقة إلسرائيل، ألنها 
والنفوذ  الوجود  على  احملافظة  تتضمن  مجيعها 
االيرانيني يف سوريا. مع ذلك، السيناريو االول 
إيران ستكون  ان  جدًا(، يعين  الصغرية  )سوريا 
الرابع  السيناريو  اما  إسرائيل،  حدود  بعيدة عن 
اجلديد  النظام  فإن  االسد(  دون  من  )سوريا 
بقيادة سنية، لن يشجع التعاون مع ايران وحزب 

اهلل.
التحديات والفرص إلسرائيل

امتنعت اسرائيل عن التدخل يف احلرب السورية 
منذ بداياتها. وعملت فقط ضد نقل أسلحة متطورة 
إىل حزب اهلل. هذه السياسة كانت اشكالية، ومن 
الناحية االمنية، بقاء نظام االسد ادى اىل تعزيز 
وجه  وعلى  سوريا،  وايران يف  اهلل  حزب  وجود 
اخلصوص يف اجلوالن. واذا كان من املأمول يف 
السابق ان يسقط النظام نتيجة االحداث )القتال( 
من دون تدخل اسرائيلي، اال ان التدخل الروسي 

اىل جانب االسد، ازال هذه الفرصة.
تنظيم  ُيعّد  التهديدات،  مستوى  حتليل  جلهة 
حدود  عن  بعيدًا  املرحلة  هذه  يف  »داعش« 
اسرائيل وقدراته العسكرية حمدودة، ويف الوقت 
مقابل  اسرتاتيجيًا. يف  تهديدًا  يشكل  ال  احلالي 
الذي بات ميلك قدرات متطورة  ذلك، حزب اهلل 
تسمح له باصابة كل نقطة يف اسرائيل بصواريخ 
بعيدة املدى، قد يستفيد من اخلطوة الروسية يف 
عرب  او  ترسانته،  اىل  السالح  انزالق  عرب  سوريا 

تزويده بها، عن قصد.
الروسي  التدخل  واالسد،  بايران  يتعلق  ما  يف 
يعزز »مرة جديدة« ضرورة دراسة القضية على 
الالعب  مستوى  على  وليس  املنظومة،  مستوى 
الراديكالي«  »احملور  مستوى  على  اي  الوحيد. 
ايران وسوريا وحزب اهلل، يف حني  الذي يضم 
ان روسيا ُتعد على االقل يف هذه املرحلة، اجلهة 

اليت تؤمن الرعاية هلذا احملور...
إذا حتّقق احد السيناريوهات الثالثة اليت ذكرت 
باق، وستجد  االسد  نظام  ان  يعين  اعاله، فهذا 
متدن،  اسرتاتيجي  وضع  يف  نفسها  اسرائيل 
كما ان املشاركة الروسية ميكن ان توفر إليران 
اضافة  املقبلة،  السنوات  مشروعية يف  وسوريا 
باالسلحة  اجملهزة  اهلل  حزب  قوات  وجود  اىل 

الروسية املتطورة يف سوريا.
إال أّن التدخل الروسي أوجد إلسرائيل فرصتني. 
االسرائيلية  الشراكة  تعزيز  يف  االوىل  تتمثل 
رأسها  وعلى  املنطقة،  يف  السنية  الدول  مع 
امريكية.  وقيادة  بشراكة  وتركيا،  السعودية 
ان  ميكن  الدول  هذه  لدى  واالحباط  فالغضب 
ُيظّهر إسرائيل كثروة اسرتاتيجية لديها. وثانيًا، 
االسد  الغربي ضد  االئتالف  جناح  عدم  حال  يف 
و«داعش«، على إسرائيل أن تسعى اىل تنفيذ 
السيناريو الرابع، بإجياد سوريا من دون االسد، 

مع اتفاق شراكة مع روسيا.
يف  تنخرط  أن  إسرائيل  على  االحوال،  كل  يف 
ان  ذلك  االسد،  نظام  السقاط  الفعالة  اجلهود 
اسقاطه يدفع املكانة االسرتاتيجية إليران وحزب 

اهلل إىل احلضيض، وإىل مستوى متدن جدًا.

كشفت روايات اهلجرة غري الشرعية من لبنان عن 
موجة كبرية تنطلق من طرابلس، اذ حتّولت عاصمة 
الشمال إىل وجهة رئيسية ملن ينوي التوجه إىل 

أوروبا طلبًا للجوء.
هذه اهلجرة تأخذ شكلني: األول يبدأ شرعيا بالسفر 
عرب مرفأ طرابلس حنو تركيا، والثاني غري شرعي، 
عرب التهريب، يتحدث الناس عنه يف الشارع، من 

دون وجود ادلة كافية عليه.
من الناحية الرمسية، تتحدث املعلومات عن أن عدد 
من غادروا مرفأ طرابلس حبرًا إىل تركيا، وأغلبهم 
وهؤالء  شخص،  ألف  مئة  فاق  السوريني،  من 
لبنان ويدخلون تركيا على حنو شرعي،  يغادرون 
وأن خط سري نقل الركاب بني طرابلس ومرسني، 
رحالت   4 مبعّدل  أصبح   ،2010 عام  افتتح  الذي 
سياحية يوميا، بعدما كان يقتصر على رحلتني يف 

األسبوع يوم افتتاحه.
لكن اهلجرة غري الشرعية عن طريق التهريب حبرًا 
يشوبها الكثري من الغموض، ألن أغلبها جيري على 
حنو غري معلن، إىل حّد أن أفرادًا وعائالت مل يعرف 
أحد أنها هاجرت إىل تركيا إال بعد أيام أو أسابيع، 
أنها  أو  البحر  يف  غرقت  أنها  أخبار  وصول  بعد 
أوروبية،  دول  يف  املعسكرات  أحد  يف  حمتجزة 
طرابلسيني  غرق  عن  يومية  شائعات  وسط 
البحر، سرعان ما جيري نفيها كما  ومشاليني يف 

حصل يف االيام املاضية.
الضوء  يسّلط  الشرعية  غري  اهلجرة  هذه  أن  غري 
عليها، كل مرة، عندما حتصل كارثة غرق ووفاة 
غرق  بعد  أيام  منذ  حصل  كما  املهاجرين،  بعض 
معظم افراد عائلة صفوان، اليت غادرت اىل تركيا 
عرب مرفأ طرابلس، وقبل ذلك بقرابة شهرين عندما 
الريموك،  من خميم  فلسطينيني  أشخاص   9 غرق 

كانوا على منت قارب حيمل قرابة 40 منهم.
هذان احلادثان كشفا عن وجود »مافيات« منظمة 
تعمل على تسهيل التهريب من لبنان باجتاه تركيا 
جيري  املال  من  كبرية  مبالغ  مقابل  واليونان، 

التوافق عليها مسبقًا.
تغض  االمن  اجهزة  ان  الشارع  الناس يف  يردد 
ال  املافيات  وان  التهريب،  عمليات  عن  الطرف 
ميكنها ان تعمل وتبقى غري مكشوفة إذا مل تكن 

هناك اطراف تؤّمن هلا الغطاء الالزم.
ترد مصادر مطلعة غض الطرف االمين اىل سببني 
رئيسني، االول: تراجع املساعدات اليت تأتي إىل 
الدولة اللبنانية ملواجهة مشكلة النازحني السوريني، 
كما أن اهلجرة ختفف من ضغوط األزمة اإلجتماعية 
إتصاالت  أن  الثاني:  والسبب  واإلقتصادية. 
أجريت مع أكثر من جهة أمنية طلبت منها التساهل 
يف موضوع مغادرة أشخاص للبلد بهذه الطريقة، 
فلسطينني  او  سوريني  أو  لبنانيني  كانوا  سواء 
الذين صدرت  فيهم  أخرى، مبن  جنسيات  من  او 
قضائيًا،  املطلوبون  أو  توقيف،  مذكرات  حبقهم 

ألن مغادرتهم لبنان ختفف املخاطر االمنية عليه.
»األخبار«  عليها  حصلت  اليت  املعلومات  وحبسب 
الساعني  فإن  وفلسطينية،  لبنانية  مصادر  من 
للهجرة بطريقة غري شرعية يتجّمعون عادة فجرًا عند 
نقطة تقع قرب مصب نهر أبو علي مالصقة ملكب 
هناك  ومن  األنظار،  عن  بعيدا  طرابلس،  نفايات 
جيري تهريبهم على شكل جمموعات بواسطة قوارب 
اإلقليمية،  املياه  خارج  البحر،  عرض  إىل  صغرية 
حيث يكون بانتظارهم مركب كبري، يصعدون إليه 

بقصد التوّجه حنو تركيا.
لبنانية  وجهات  »أفرادًا  أن  املصادر  وكشفت 
وخميم  طرابلس  يف  تعمل  وفلسطينية  وسورية 
البداوي، وأن األجهزة األمنية تعرف كل ما جيري، 
األشخاص،  تهريب  عن  الطرف  تغض  ولكنها 
وحتديدًا النازحني الفلسطينيني والسوريني، بعدما 
املنظمات  توقف  أعقاب  يف  بهم  السبل  ضاقت 
املساعدات  تقديم  عن  األونروا  ووكالة  الدولية 
هلم، وال سيما جلهة دفع بدالت اإلجيار الشهرية 
اليوائهم، ما جعل عائالت كثرية جتد نفسها مرمية 

يف الشارع بال مأوى أو معيل«.
على  تأكيدها  معرض  يف  املصادر،  وأوضحت 
العمليات،  هذه  عن  األمنية  األجهزة  طرف  غّض 
يريدون  الذين  باهلجرة  والراغبني  »النازحني  أن 
الشرعية،  غري  الطريقة  بهذه  حبرًا  لبنان  مغادرة 
يتوّجهون  ومنها  معينة،  نقاط  يف  علنًا  يتجّمعون 
على مرأى من األهالي بسيارات إىل نقاط حمددة 
على الشاطىء، ثم ينتقلون يف قوارب صغرية إىل 

خارج املياه اإلقليمية«.
يفرتض  اليت  املالية  الكلفة  أن  املصادر  تشري 
بكل مهاجر غري شرعي أن يدفعها ملن ُيسّهل له 
خروجه من لبنان تراوح بني 2000 دوالر ملن يريد 
يفّضل  ملن  دوالر  و3500  تركيا،  إىل  يغادر  أن 
اليونان لكونها عضوًا يف اإلحتاد األوروبي، وأن 

هذه املبالغ تدفع سلفًا«.

مافيات التهريب يف طرابلس: الدولة تغض الطرف
عبد الكايف الصمد
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مقاالت وتحقيقات

عودة التوتر الكالمي بني تيار املستقبل وحزب اهلل ال تلغي أن هناك 
فريقًا ال يزال عند موقفه مهما بلغت حدة الرتاشق. العماد ميشال عون 

غري معين إال مبطالبه من احلكومة: التعيينات األمنية.
التصعيد الكالمي من جهة املستقبل ورّد االمني العام حلزب اهلل السيد 
االخرية،  الساعات  االسئلة، يف  من  أثارا جمموعة  عليه،  نصراهلل  حسن 
حول املستفيد من هذا التصعيد ومن هو الفريق الذي يريد رفع السقف 
اىل هذا احلد، وال سيما يف االيام العشرة من عاشوراء، وما خيلقه ذلك 
من حساسيات بعد التهديد بوقف احلوار الثنائي بني الطرفني، علمًا بأن 
شخصيات من الفريقني تتبادل االتهامات حول اخللفيات االقليمية هلذا 

التصعيد، واملستفيد من تعطيل احلكومة.
تقول أوساط سياسية مطلعة إن أكثر كالم جدي قاله نصراهلل أخريًا هو 
لفتته اىل »متنني تيار املستقبل« اجلميع باملشاركة يف احلكومة واحلوار. 
املوقف من كالم نصراهلل وقراءة  رؤية خمتلفة عن  الكالم  يعكس هذا 
معارضيه بأنه استفاد من كالم وزير الداخلية نهاد املشنوق، ليسحب 
ورقة تعطيل احلكومة واحلوار على السواء. فاملستقبل، حبسب هؤالء، هو 
الذي كان يلّوح برفض املشاركة واحلوار مع فريق 8 آذار بكل مكّوناته، 
التدخل يف سوريا.  الدولية وتارة حتت شعار  تارة حتت شعار احملكمة 
وهو نفسه الذي قبل الشراكة يف احلكومة ويف احلوار الثنائي ويف طاولة 

احلوار. لكنه سرعان ما يهدد باخلروج من االثنني، عند أول فرصة.
إن  معًا،  وعون  رغبته  عن  احلزب  معارضي  أوساط  يقال يف  كالم  مثة 
بعدما  احلوار، بل يف جتاهلهما،  مل يكن يف تطيري احلكومة ويف وقف 
دخلت روسيا بقوة اىل سوريا، وبدأ مسار رفع العقوبات عن إيران. لكن 
التغيري  باحلكومة، شأنه شأن رئيس تكتل  بنفسه متّسكه  أكد  نصراهلل 
العماد ميشال عون الذي ال يريد تطيريها بل يريد تفعيلها  واالصالح 

بشروطه.
السواء،  احلكومة واحلوار على  حّدد موقفه من  أن  أن عون سبق  فرغم 
موقفه  على  يزال  ال  واملستقبل،  اهلل  حزب  بني  املستجد  املشهد  قبل 
بعد التصعيد الكالمي، ومل يغرّي أداءه يف تعامله مع واقع املؤسستني 
مرتبطة  كانت  اليت  االخرية  االستحقاقات  إن  بل  ال  والنيابية.  احلكومية 
مبواعيد وأجوبة حول بعض املسائل املطروحة، ومنها الرتقيات العسكرية، 
مل تعد موجودة، وبالتالي فهو مل يعد مقّيدًا ال مبفاوضات وال بتعهدات، 

ما خال موقفه املبدئي من احلكومة.
تعيد هذه املصادر رسم أولويات التكتل على الشكل اآلتي:

الضرورات  اال  بها  تربطه  وال  باحلكومة  »متشدقًا«  ليس  عون  إن  أواًل 
تشرذمه  عن  تعبري  االخري  املستقبل  فعل  رّد  أن  يرى  لكنه  املعروفة، 
الداخلي ليس أكثر. وهو ال يريد أن يرمي املستقبل عليه كرة خالفاته 
الداخلية وانقساماته بني تياري الرئيسني سعد احلريري وفؤاد السنيورة، 
فيغطي عورة هذه اخلالفات بإلصاق تهمة التهديد باالنسحاب من احلكومة 
بالفريق اآلخر. فأّي تلويح يطلقه املستقبل باالنسحاب من احلكومة يعين 
تغطية لعجز فريقه يف احلكومة يف إدارة ملف النازحني السوريني وما 
خلقه من أعباء، وملف النفايات والتعيينات اليت أدت اىل حال الفوضى 

احلالية.
التحذيرات االمنية  أخريًا تصعيدًا يف هلجة  التكتل  ثانيًا، حلظت أوساط 
بالفوضى  مهّدد  الداخلي  الوضع  أن  والرتويج  باالستقرار  والتهديد 
تكون مطروحة  قد  التكتل من سيناريوات  ريبة  أثار  االمر  هذا  االمنية. 
التلويح  ملصلحة  االمنية،  املخاطر  حجم  وتكبري  االمين  بالوضع  للمس 
خبيارات حتت شعار »األمر لي«، قد يكون اهلدف منها طرح مواصفات 
رئاسية حمددة على بساط البحث. وتذكريًا، حبسب هذه االوساط، فإن 
الرئيس متام سالم بعد عودته من نيويورك أكد املظلة االقليمية والدولية 
والعدل  الداخلية  وزيرا  تكرارًا  قاله  كالم  وهذا  لبنان،  استقرار  حلفظ 
نهاد املشنوق وأشرف ريفي كما كل أدبيات تيار املستقبل، ما يعين 
ان االستقرار ليس مرادفًا للحكومة، فال يهدد أحد باملس به إذا تعطلت 
احلكومة، إضافة اىل ان نصراهلل سبق أن رأى أن معادلة »جيش وشعب 
ومقاومة« هي حتمي الوضع الداخلي، فال ميس أحد به، كما سبق لعون 

أن قال »جربوا الفوضى إن استطعتم«.
ثالثًا، مل يقل عون مرة واحدة إنه سينسحب من احلكومة وال من اجمللس 
التكتل  ونواب  اجمللس  من  باالستقالة  يهدد  أن  ميكن  فكيف  النيابي. 
يشاركون يف جلسة انتخاب اللجان النيابية كما سبق هلم أن شاركوا يف 
اجتماعات اللجان. لكن عون، يف املقابل، ال يزال عند موقفه املبدئي: 
ال تشريع يف اجمللس اال للضرورة. أما بالنسبة اىل احلكومة، فيتشبث 
مبوقفه من تعطيلها، وهو جدي يف هذه النقطة حتى النهاية. ال حكومة 
من دونه، وما يريده حمدد بوضوح: اتفاق مرن لتفعيل احلكومة عرب آلية 

التوافق والتعيينات االمنية.
منذ أشهر، وأحد السياسيني يصّر على القول إن ملف التعيينات هو الذي 
سيفّجر الوضع السياسي. ورغم مرور شهرين ونصف الشهر على التمديد 
لقائد اجليش العماد جان قهوجي، ال يزال هذا امللف العنصر االساسي 
املعنيون،  رّدد  مهما  بالتعيينات،  إال  هلا  حل  وال  الراهنة،  االزمة  يف 
وتصرفوا على قاعدة أن هذا امللف أصبح من املاضي. فبخالف كل ما 
قيل أخريًا وما قاله وزير الداخلية حتديدًا، مل يطَو ملف التعيينات االمنية 
ولن يطوى لدى عون، وهو ال يزال نقطة البداية والنهاية عنده، ال سيما 
العميد شامل روكز ألنه صهره.  اتهامه بطرح اسم  أنه حترر حاليًا من 
ما هو مطلوب اليوم، بالنسبة اليه، لتفعيل احلكومة، طرح ثالثة أمساء 
لقيادة اجليش واختيار واحد منها يف جملس الوزراء، ال تكرار املشهد 
املاضي برفع جمموعة أمساء ضباط للتداول فيها. ما دون ذلك صعوبات 
كثرية حبسب خصوم عون، فهذا امللف طوي، ومعركته اجلديدة ستكون 
خاسرة كاليت سبقتها، وما مل يصح قبل شهرين ونصف الشهر لن يصح 
اليوم، ما دامت املواقف على حاهلا، واالهم ما دام حزب اهلل مل ميانع 

التمديد لقهوجي.

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 

كالم املشنوق ال يبّدل حرفاً يف مطالبة عون بالتعيينات
هيام القصيفي

الفرزلي  إيلي  النيابي  اجمللس  رئيس  نائب  مشكلة  تعد  مل 
األخرى  الطوائف  كنف  يف  املسيحيني  النواب  استيالد  مع 
ورجال  املطارنة  لتطاول  أخريًا  »ثورته«  متددت  فقط. 
األخرى.  الطوائف  كنف  يف  امُلستوَلدين  األرثوذكس  الدين 
ولذلك يسعى اىل تطبيق القانون األرثوذكسي داخل البيت 

األرثوذكسّي أيضًا.
اإلستشفائية  الفواتري  يدفعون  من  يسأل  لكي  األوان  آن 
يف  املخيفة  واألقساط  الروم«  »مستشفى  يف  الباهظة 
أمواهلم،  تذهب  أين  البلمند  وجامعة  األرثوذكسية  املدارس 
وكيف يدار الوقف الكنسي وتوزع عائداته؟ واألهم من السؤال 
وقت  بني  تعلن  اليت  اخلسائر  تربر  أجوبة  على  احلصول  هو 
وخصوصًا  حماسبتهم،  وسبل  عنها  املسؤولني  وحتديد  وآخر 
تقديم  وعدم  واألقساط  الرسوم  لرفع  الدائمة  الذريعة  أنها 

املساعدات واملنح الالزمة.
األرثوذكسية  الكنيسة  إرث  اىل  استنادًا  مشروع  السؤال 
الشراكة  على  ينص  كان  الذي  السابق  الداخلّي  ونظامها 
يف  املمثلني  الطائفة  أبناء  ومجيع  الدين  رجال  بني  الكاملة 
إجراء  الغاية، قبل أن يقرر االكلريوس  جمالس منتخبة هلذه 

االكلريوس األرثوذكسي يتفّرد باملؤسسات: »الشعب يريد إسقاط النظام«!
غسان سعود

املستثمرين وأسعار املبيع أو اإلجيار. ومعلومات الفرزلي توحي بوجود 
باستمرار  فيتعلق  الثالث،  السؤال  أما  امللف.  هذا  كبرية يف  فضائح 
بعض املطارنة يف عملهم »برغم الشبهات األخالقية حوهلم«. ويقول 
الفرزلي إن ربط مصاحل األرثوذكس يف كل لبنان بشخص واحد هو 
أو عدمها، هو  النظر عن مناعته  لـ«األهواء واإلغراءات« بغض  عرضة 

أمر خطر.
كتب الفرزلي مرة أن »بروز الكنيسة األرثوذكسية يف لبنان وسوريا 
التدخل  وجوب  إىل   1960 عام  منذ  األمريكية  الديبلوماسية  أعني  فتح 
يف شؤون الكرسي األنطاكي وتذكية صراع املطارنة داخله للسيطرة 
على ذلك الكرسي«. ومن يدقق اليوم يف مواقف املطارنة األرثوذكس 
وخلفياتهم فسُيصدم بأن عددًا مؤثرًا منهم أقرب إىل السفارة األمريكية 
من  غالبيتهم  وأن  السورّي،  أو  الروسّي  السفري  إىل  منه  بريوت  يف 
خرجيي الكنيسة األرثوذكسية اليونانية اليت تبيع األراضي األرثوذكسية 
يف فلسطني لليهود، وهم يرفعون الصوت اليوم اعرتاضًا على التدخل 
الروسّي ضد التكفرييني يف سوريا على حنو يستوجب السؤال اجلدّي: 
واملطارنة  معلوال  التكفريية  اجملموعات  خطفت  حني  هؤالء  كان  أين 
والكنائس وغريهم؟ علمًا أن البطريرك الروسي فوجئ حني زار بريوت 
أن  قبل  أكثر من عشرين دقيقة،  منتظرًا  يبقيه  بريوت  أخريًا مبطران 
يعرض عليه عودة تناول العشاء يف كافيترييا املستشفى، فما كان 

من األخري سوى االعتذار بلباقة واملغادرة.

متى ينتهي البناء يف مستشفى البلمند؟
بعد طّي جامعة البلمند صفحة »مستشفى الرئيس رفيق احلريري«، إثر 
املستشفى  إلنشاء  املمولني  اشرتاط  على  الواسع  الشعيب  االعرتاض 
تسميتها باسم رئيس احلكومة الراحل بدل »سيدة البلمند«، عاد مشروع 
املستشفى ليطل من جديد عرب رسالة وجهها رئيس اجلامعة إيلي سامل 
اجلامعة  بقرار  سامل  أعلمهم  يومها   .2014 نيسان   14 للمتخرجني يف 
املصارف  أحد  من  األموال  »استدّنا  اجلامعة  مركز طيب يف  استحداث 
اخلاصة« لبنائه )مصرف IBL الذي يرأس جملس إدارته نائب طرابلس 
األرثوذكسي السابق سليم حبيب، والقرض مدعوم من مصرف لبنان(. 
سامل  واشار  عازار.  نبيل  املهندس  فأعده  املستشفى  تصميم  أما 
إىل تقدم مثانية متعهدين إىل مناقصة املستشفى، وإىل أن األعمال 
ستنطلق يف الصيف لتستغرق بني عامني وثالثة. وختم رسالته بأن 
يفتح  قد  الباب  لكن  والتجهيز،  والبناء  احلفر  أموال  وّفرت  »البلمند 

مستقباًل للمتربعني«.
تقدمت شركات عدة إىل املناقصة ليتبني بعد فّض العروض أن شركة 
اإلنشاءات العربية )علي غسان املرعيب( تقدمت بأعلى سعر: حنو 56 
مليون دوالر، فيما تقدمت شركة املهندس إيلي معلوف بأدنى سعر: 
حنو 42 مليون دوالر. أما شركة نائب رئيس جملس الوزراء مسري مقبل، 
فكان سعرها حنو 49 مليون دوالر. رست املناقصة على معلوف بعد 
تدقيق دار اهلندسة يف امللفات. وظن املعنيون باملشروع داخل اجلامعة 
أبلغت  اجلامعة  إدارة  أن  إال  ستنطلق،  األعمال  أن  املقاولني  ووسط 
شركة معلوف أن يف حوزتها 30 مليون دوالر فقط، وال يسعها توفري 
مبالغ إضافية، رغم قول سامل يف رسالته للمتخرجني إنهم وّفروا املبالغ 
الالزمة. بدأ البحث عن احللول املتوافرة، وبرزت اقرتاحات جدية بإمكانية 
االستغناء عن املصبغة مثاًل ملصلحة التعاقد مع إحدى املصابغ القريبة، 
وتكبري األقسام املرحبة وتصغري األقسام غري املرحبة، والتعاقد مع أحد 
املرحلة  املكلفة يف  املاكينات  القريبة لالستغناء عن بعض  املختربات 
اجلامعة لكل  إدارة  بتجاهل  باملشروع فوجئوا  أن املعنيني  إال  األوىل. 
ولدى  بنفسها.  املشروع  بتنفيذ  االنطالق  وإعالنها  احلاصل  النقاش 
من  مبحلية«  »أهلية  حلها  قررت  اجلامعة  إدارة  أن  تبني  االستفسار، 
دون مناقصات ودفاتر شروط: استدعى رئيس اجلامعة أحد املتعهدين 
املقربني منه ليبدأ احلفر، وبالطريقة نفسها استدعي تاجر باطون ومعلم 

بناء ومسسار جتهيزات استشفائية و)...( بدأ العمل.
وفق دفرت الشروط السابق كان يفرتض أن ينتهي العمل كاماًل خالل 
36 شهرًا، على أن ينتهي يف املرحلة األوىل )18 شهرًا( احلفر وبناء 
القسم اخلارجي الذي يضم العيادات واملختربات واألشعة. اليوم، بعد 
مرور تسعة أشهر، ال يزال العمل يف مرحلة احلفر، وال شيء يوحي بأّن 
املرحلة األوىل ستنتهي بعد تسعة أشهر أو حتى تسعة عشر شهرًا. لكن 

ال أحد يسأل أو يدقق يف احلسابات املالية ونوعية العمل وغريه.

الفرزلي: القانون األرثوذكسي داخل البيت األرثوذكسيّ )أ ف ب(

احمليطون  األعمال  ورجال  مكان،  يف 
واهلوة  آخر.  مكان  يف  الدين  برجال 
الذين  األعمال  رجال  بني  شاسعة 
ضمن  أعماهلم  يف  التوسع  يريدون 
واملؤسسات  الكنسي  الوقف  نطاق 

الكنسية الرتبوية واالستشفائية، واجلمهور. أما رجال الدين، فيفضلون 
املؤمنني  شكاوى  على  املرحبة  ومشاريعهم  األعمال  رجال  محاسة 

واحتجاجهم الدائم على ارتفاع األسعار وغريها.
والكورة  وطرابلس  عكار  يف  األرثوذكس  فالناخبون  سياسيًا،  أما 
يف  املفرتضون  وممثلوهم  مكان،  يف  لبنان  وجبل  وزحلة  واألشرفية 
اجمللس النيابي يف مكان آخر. ويتطابق موقف النواب احلريريني هنا 
مع غالبية رجال الدين. ومن تصدى القرتاح القانون األرثوذكسي بقوة 
اذا  مقاعدهم  سيخسرون  الذين  أواًل  األرثوذكس  النواب  كان  سابقًا 
تيار  أن يواصل  بدل  انتخاب ممثليها،  أخريًا بفرصة  حظيت طائفتهم 
على  خلشيتهم  ثانيًا  واملطارنة  لتمثيلها.  موظفيه  انتداب  املستقبل 
من  غريه  على  املستقبل  موظفي  من  فالنًا  بتزكيتهم  القائم  التقليد 

املوظفني لدى القيادة احلريرية.
عن  الفرزلي  ايلي  السابق  النواب  رئيس جملس  نائب  يسأل  عمليًا، 
الروم«،  »مستشفى  من  األرثوذكس  املواطنون  جينيها  اليت  الفائدة 
داعيًا الكنيسة إىل نشر ميزانية توضح ما يتسبب خبسارة املستشفى 
عامًا تلو اآلخر. والسؤال واجب، أيضًا، عما يدفع جامعة جامعة البلمند 
يف  الطائفة  مستشفى  دام  ما  الشمال،  يف  مستشفى  تأسيس  إىل 
السؤال  أما  اخلسارة.  هذه  أسباب  يف  يكمن  واألهم  خيسر.  بريوت 
الثاني، فيتعلق بوقف الطائفة، انطالقًا من وسط بريوت، حيث حتّول 
احلضور األرثوذكسي إىل »أسهم حلاملها«. وهو ينتظر إجابة تفصيلية 
رت ومكانها، وأمساء  تشرح للرأي العام حجم األراضي اليت بيعت أو ُأجِّ

معظم املطارنة 
األرثوذكس يف لبنان 
أقرب إىل عوكر ومن 

خريجي الكنيسة اليونانية

التوقيت، فريتبط بشلل  أما  بإدارة كل املؤسسات.  للتفّرد  تعديالت 
من  الكبري  األرثوذكسّي  النزوح  حيال  والمباالتها  املطرانيات  بعض 
على  االعرتاض  املنطقة.  ما جيري يف  وكل  املطرانني  وخطف  سوريا 
إلغاء الشراكة داخل الكنيسة كان يقتصر، منذ أكثر من عقدين، على 
اجلبهة  عضو  وحده  األرثوذكسية«.  »اجلبهة  بـ  تعرف  جمموعة صغرية 
رافضًا  أخرى،  اىل  ساحة  من  ويدور  ملفاته  حيمل  كان  مالك  نقوال 
واملؤسسات  والوقف  الكنيسة  بإدارة  عودة  الياس  املطران  استئثار 
الكنسية وكل املؤسسات الرتبوية والصحية من دون حسيب أو رقيب، 
»اللقاء  فأجواء  وحيدًا.  يعد  مل  مالك  أن  اىل  تشري  املعطيات  أن  إال 
األرثوذكسي« عمومًا، والنائب السابق إيلي الفرزلي خصوصًا، إضافة 
اىل جمموعات مؤثرة يف مطرانيات بريوت وجبل لبنان وعدة أبرشيات 
سورية واغرتابية، كلها تشي بتوجه جدي اىل بلورة موقف واضح يف 

معارضة استمرار األوضاع على بؤسها احلالي.
الذي  اليازجي  يوحنا  البطريرك  على  أساسًا  يعّولون  هؤالء  أن  وبرغم 
انتخب بطريركًا قبل حنو عامني، إال أنهم ال خيفون إحباطهم من عدم 
اختاذه، ولو إحياًء، أي خطوات جدية لتفعيل مراقبة املؤسسات والوقف 
الكنسيني وتوضيح املداخيل واملصاريف للرأي العام، وخصوصًا أبناء 

الكنيسة.
املختلفة عن وجوب تقسيم  األحاديث  البطريركية على  تتفّرج  إداريًا، 
مطرانية جبل لبنان أو تقامسها بني املطرانيات ليذهب اجلزء األكرب منها 

إىل مطرانية بريوت فيزداد نفوذ املطران الياس عودة.
سياسيًا، ال يزال عودة يوحي بأنه الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية، 
وقد مّر بيعه ألراضي الوقف وتأجريها مرور الكرام، فيما خيّطط إلنشاء 
جامعة خاصة يف األشرفية لسحب بساط »البلمند« من حتت البطريركية. 
واألسوأ هو أن البطريركية ال جتد نفسها معنية بأداء دور استثنائي يف 
ما خص النزوح الكبري من سوريا أو رفع الصوت ضد خطف املطارنة 
اليازجي  البطريرك  أن  والالفت  والكنائس.  األديرة  وتدمري  والرهبان 
كان قد عقد قبل عام مؤمترًا يبحث »دور الشعب األرثوذكسي يف احلياة 
الكنسية«، إال أن توصياته ُضّمت سريعًا إىل أرشيف الكنيسة املمتلئ 

بالتوصيات اليت ال ُينفذ منها شيء.
اقتصاديًا، يبدو املشهد األرثوذكسّي اليوم على النحو التالي: اجلمهور 
يف عكار وطرابلس والكورة واألشرفية وزحلة ومرجعيون وجبل لبنان 
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مقاالت وتحقيقات

وادي  إىل  تفاحتا  يف  امللوك  وادي  حتول 
»اجملارير«، نهر من املياه اآلسنة خيرتق تعرجاته 
مئات  خمربًا  البحر،  باجتاه  نزواًل  طريقه  ويرسم 
ميكن  ال  وما  الزراعية،  األراضي  من  الدومنات 
اإلنسان  على  البيئية  األضرار  من  إحصاؤه 
واحليوان والنبات واهلواء والرتبة واملياه، يف ظل 

إهمال مزمن عمره أكثر من 25 عامًا.
الطريق إىل تفاحتا )اجلنوب- قضاء الزهراني( متر 
بالوادي الذي ال يزال حيتفظ بطبيعته البكر، جبال 
من األحراج اخلضراء تضم أنواعًا كثرية من األشجار 
منها ما هو نادر أو على شفري االنقراض، زقزقة 
والبساتني  االحراج  تلك  جتد يف  اليت  العصافري 
مكانًا آمنًا ألعشاشها، وصوت خرير املياه الذي 
»ضيعاوي«  مشهد  الطريق،  جانب  إىل  جيري 
سوداء،  النهر  ذلك  يف  املياه  أن  لوال  بامتياز، 
ذات رائحة كريهة، حيوم فوقها الذباب والبعوض 
تزداد  اليت  الضارة،  احلشرات  من  أخرى  وأنواع 

غرابتها مع الزمن.
ميّر هذا »اجملرور« على حنو مكشوف يف جمموعة 
من القرى عرب خطني رئيسيني، ينطلق األول من 
كفروة،  الكفور،  حببوش،  مرورًا  كفررمان  بلدة 
بقرى  مرورًا  الفوقا  النبطية  من  يأتي  والثاني 
زبدين، حاروف، تول، الدوير، الشرقية، ليلتقيا 
تفاحتا  وادي  إىل  وُيكمال  النمريية،  وادي  يف 
املطاف.  نهاية  يف  البحر  يف  ليصبا  فالعاقبية 
وتتضرر  كليومرتًا   12 حواىل  اجملرى  طول  يبلغ 
منه على حنو مباشر أكثر من 13 قرية، تتوزع بني 

حمافظتني.
معاجلة  عامني  منذ  الشقيف  بلديات  احتاد  تبنى 
نطاقه،  الواقعة ضمن  القرى  بعض  على  الضرر 
الصرف  مياه  جّر  مشروع  يف  العمل  اطالق  عرب 
الصحي بواسطة أنابيب امسنتية مقفلة على اخلط 
لتكرير  معمل  أقيم  تول، حيث  بلدة  الثاني، من 
مياه الصرف الصحي، حتى حدود بلدة النمريية، 
حدود  ضمن  تقع  اليت  األخرية  العقارية  املنطقة 
االحتاد، بطول حوالي 5 كلم. جرى تقسيم املشروع 
ُأجنزت  الكبرية،  لتكاليفه  نظرًا  مراحل  أربع  على 
األوىل  املرحلتان  املنصرمني  العامني  منها خالل 
 2.5 أي  اجملرى،  طول  نصف  ومشلتا  والثانية، 
كلم، الذي ميتد من بلدة النمريية حتى الشرقية، 

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 

نهر املياه اآلسنة يف تفاحتا: مشكلة عمرها ربع قرن
زينب محسن

تقريبية  بكلفة 
 800 إىل  تصل 
لرية،  مليون 
النصف  وباقي 
بلدة  من  اآلخر 
الشرقية حتى بلدة 
املتوقع  من  تول. 
خالل  ينجز  أن 

العامني املقبلني، لكن رئيس بلدية النمريية علي 
زبيب يستبعد ذلك ألن »ميزانية االحتاد تستهلك 
وبذلك  النفايات«،  أزمة  ملعاجلة  األيام  هذه  يف 
قد  تضررًا،  األكثر  البلدة  وهي  النمريية،  تكون 
ختلصت من مشكلة أّرقت سكانها على مدى سنني 
طويلة، وحرمتهم استصالح أراضيهم وعّرضتهم 

آلفات صحية وبيئية.
إال أن هذا احلل اجلزئي أضّر كثريًا ببلدة تفاحتا، 
الزهراني،  ساحل  بلديات  احتاد  ضمن  تقع  اليت 
طول  على  الرتبة  تتشّربها  كانت  اليت  فاملياه 
به، أصبحت اآلن حمصورة يف  الذي متّر  اجملرى 
قنوات مغلقة، ما أدى إىل اشتداد تدفقها، وإىل 

توسع اجملرى الذي تسلكه.
وبرغم املناشدات واملطالبات للمراجع السياسية 
واحلزبية والنيابية، ال تزال املشكلة قائمة، وهي 
أكثر  إىل  عمرها  يصل  بل  العهد،  حديثة  ليست 
من 25 عامًا، ويزداد تفاقمها عامًا بعد عام، مع 
البلدية  قدرة  فوق  »وهي  السكان،  عدد  ازياد 
على حّلها، فوارداتها ال تتخطى 290 مليون لرية، 
الدوالرات«،  ماليني  إىل  حيتاج  املشروع  وهذا 
يقول رئيس بلدية تفاحتا أمحد كوثراني، ويفوق 
ميزانية احتاد بلديات ساحل الزهراني، كما يشرح 

رئيسه علي مطر.
املشكلة ليست مرتبطة ببلدة تفاحتا فحسب، بل 
إىل  تفتقر  الثماني عشرة  االحتاد  قرى  إن مجيع 

يجري التفاوض مع 
الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية 

لتأمني التمويل 
الالزم

البنى التحتية، وما من شبكات صرف صحي يف 
جور  حفر  إىل  السكان  يعمد  حيث  املنطقة،  كل 
صحية، أو متديد األنابيب إىل األحراج، حيث تتكّون 
العشرات من أنهار الصرف الصحي املكشوفة يف 

األودية لتصب يف البحر!
يتمثل املشروع »احللم« بالنسبة إىل املنطقة يف 
قرى  كامل  يف  الصحي  للصرف  شبكات  إنشاء 
 400 حواىل  بطول  تفاحتا،  فيها  مبا  االحتاد، 
كلم، وربطها عرب حمطات ضخ باحملطة الرئيسية 
للتكرير املزمع إنشاؤها يف منطقة الزهراني، وهو 
املشروع الذي وضعه االحتاد على الئحة أولوياته 
منذ تأسيسه عام 2009، والذي ناضل لسنوات 
من أجل أن يضعه جملس االمناء واالعمار على الئحة 
أولوياته أيضًا، وقد كان مقدرًا أن يبدأ العمل به 
منذ عام 2013، اذ ان دراساته األولية والتنفيذية 
منتهية منذ عام 2012، إال أن جتاذبات سياسية 
دون  حالت  الطائفية  باحملاصصات  عالقة  هلا 
ذلك، لكن مطر متفائل، اذ ان املراحل األصعب 
من املشروع قد أجنزت، وجيري اليوم التفاوض 
مع الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية 
لتأمني التمويل الالزم. تقدر كلفة املشروع بـ70 
مليون دوالر، وكان من املفرتض بأن تقوم بعثة 
من الصندوق يف 6 أيلول املاضي بزيارة لبنان 
على  األوىل  باألحرف  والتوقيع  املشروع  لتقييم 
مسودة اتفاقية قرض للمساهمة بتمويله، إال أن 
»الظروف احلالية اليت يعيشها لبنان أجلت بعثة 
الصندوق إىل موعد حيدد الحقًا«، حبسب ما جاء 
يف كتاب مرسل من الصندوق إىل جملس االمناء 
املتضررون  يتمنى  األموال،  وبانتظار  واالعمار. 
تقدير  أقل  على  التخطيط-  عدم  نتيجة  ُتهدر  أال 
مع  حصل  كما   - احلسنة  النوايا  حبديث  عماًل 
االمناء  جملس  أنشأه  الذي  املياه  تكرير  معمل 
منطقة  من  اآلسنة  املياه  مشكلة  ليحل  واالعمار 
النبطية وجوارها بكلفة 5 ماليني دوالر، وإذا به 
اجملاري،  خطي  التقاء  نقطة  على  يقام  أن  بداًل 
أقيم يف بلدة تول على اخلط الثاني من اجملاري 
وبالتالي مل تشمل املعاجلة اخلط األول، وعادت 
املياه املكررة واآلسنة لتختلط مع بعضها بعضا، 
فاضطر اجمللس بعد ذلك إىل إنشاء حمطة لضخ 
األول إىل املعمل كلفت حوالي  املياه من اخلط 
اآلن بسبب  أخرى، مل تشّغل حتى  مليون دوالر 
الالزمة  بالطاقة  تزويدها  الكهرباء  شركة  رفض 
واملياه  الطاقة  وزارة  بني  مالية  خالفات  نتيجة 

ومؤسسة الكهرباء!
ويف هذا الوقت، تدفع تفاحتا وقرى احتاد بلديات 
ال  فالقرية  صحتها،  من  الثمن  الزهراني  ساحل 
تزال خمتربًا حللول ناقصة أو حلول بعيدة األجل 
آبارها  تتلوث مجيع  أن  يبدأ تطبيقها قبل  قد ال 
اجلوفية. إشارة إىل أن أكثر من 30 قرية تتغذى 
للبلدة،  اجلوفية  اآلبار  تضخها  اليت  املياه  من 
واليت تبعد كليومرتات قليلة عن جمرى نهر املياه 
ومياهها  القرى  التلوث  يتعدى  فيما  اآلسنة، 
املفرتض  من  الذي  البحر،  إىل  ليصل  اجلوفية 
أن الدولة اللبنانية تعهدت بعد توقيعها اتفاقية 
برشلونة محاية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية 
للبحر املتوسط من التلوث، لكنها ال تزال تصب 
طول  على  امللوثة  املياه  من  م3   930000 فيه 

الشاطىء اللبناني كل يوم وعلى مدار السنة!

موازنة بلدية تفاحتا ال تتخطى 290 مليون لرية، فيما 
املشروع يحتاج إىل ماليني الدوالرات )األخبار(

أالربعاء  الدائمة  العسكرية  احملكمة  استكملت 
استجواب مثانية موقوفني بينهم ثالثة اشقاء بتهمة 
كمني  ونصب  حبلص  خالد  جمموعة  اىل  انتمائهم 
تشرين   25 يف  حبّنني  حملة  يف  اجليش  لعناصر 
استشهاد  عن  اسفر  ما  املاضي  العام  من  االول 
الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  ورفعت  عسكريني. 
املدني  املستشار  وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار 
القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة 
القاضي كمال نصار اجللسة اىل الرابع من كانون 
االول املقبل الفهام احلكم بعد املرافعات. ومن بني 
املوقوفني يوسف كلينك الذي سئل عن مدى صلة 
ضاحكًا:  فأجاب  كلينك  مرييام  وبني  بينه  القربى 

»انها من العائلة ومثة صلة قربى بعيدة«.
وبرزت خالل االستجوابات إفادة املوقوف حممد ملص 
الذي كشف عن تغيري جذري يف حمتوى اخلطب اليت 
ألقاها الشيخ خالد حبلص بعد »حوادث عربا« وقد 
دعا يف إحداها كل عسكري سّن يف اجليش اىل 
االنشقاق عنه. كما اكد ملص وهو عسكري متقاعد 
يف اجليش أن حبلص فقد اعصابه بعد تلك احلوادث 
املادي  لوضعه  حتسنًا  ملس  املقابل  يف  انه  غري 

فاقتنى سيارة جديدة.
حببلص  مجعه  مادي«  »تعاون  عن  املتهم  وحتدث 
حلبلص  تسليفه  حادثة  بغّصة  متناواًل  اكثر،  ليس 
اىل  الدائن  يعمد  ومل  دفعتني،  على  ماليًا  مبلغًا 
اسرتدادهما. واضاف املتهم انه باع ايضًا حبلص 
سيارته لكن االخري مل يسدد له مثنها. وقال املتهم: 
»مل أر امحد االسري مطلقًا يف حبنني وال برفقة خالد 

حبلص ولو فعلت لكنت بّلغت عنه«.
اما سائر املوقوفني الذين اسُتجوب عدد منهم يف 
اجللسة السابقة فقد انكروا مجيعًا اي تعاون او حتى 
معرفة شخصية حببلص وجمموعته املسلحة. وذهب 
احدهم اىل اعتبار ان ال مصلحة حلبلص يف انضمام 
املوقوف اىل جمموعته النه )اي املوقوف( غري ملتزم 

وال يعرف استعمال السالح.
وكانت احملكمة قد استجوبت امس املوقوف ابراهيم 
ملص حبضور وكيله احملامي حسني موسى فنفى 
هارون يف  مسجد  اىل  الرتدد  او  حببلص  معرفته 
إمام املسجد. وافاد بانه  حبنني حيث كان حبلص 
يوم احلادث كان نائمًا يف منزله يف حبنني عندما 
التوجه  نار وقد حاول  استيقظ على صوت اطالق 
ان  اال  آخرين  مع  النار  اطالق  حصول  مكان  اىل 
اجليش مل يسمح هلم. وقال ردًا على سؤال: »مل 
يعرض علي احد االنضمام اىل جمموعة خالد حبلص 
وال مصلحة لديهم يف ذلك فأنا غري ملتزم وال أعرف 

إطالق النار«.
وأكد املتهم انه مل يشاهد ايًا من املتهمني آنذاك 
ألنه كان متواجدًا يف مكان بعيد عن مكان حصول 

احلادث.
واستجوبت احملكمة املوقوف خالد الشمالي حبضور 
وكيله احملامي موسى الذي اوضح بانه يقطن بني 
حبنني.  بلدة  من  هو  امنا  وببنني  احملمرة  بلدتي 
منزله  يف  ضبط  الذي  الالسلكي  جهاز  ان  وقال 
يستخدمه للتواصل مع العمال الذين يعملون لديه 
يف الزراعة. موضحًا أن مجيع املزارعني يف املنطقة 
للتوفري  الغرض  هلذا  السلكية  أجهزة  يستخدمون 
جبهة  راية  اما خبصوص  اهلواتف.  استخدام  وعدم 
النصرة فافاد بانه خبأها يف منزله بعد ان شاهدها 
مع احد اوالده. وقال عن عبوة ناسفة ضبطت ايضًا 
يف منزله »هي قذيفة وضعناها على الطاولة يف 

صدر املنزل كديكو«.
كان  صالة«  »دروس  يف  مشاركته  عن  وكشف 
يعطيها  التحرير  حزب  اىل  ينتمي  الذي  شقيقه 
للمنتسبني اىل هذا احلزب يف منزهلم. وبسؤاله عن 
حبلص زعم املتهم بانه مل يكن يعرفه سابقًا وقد 

تعرف عليه يف السجن.
وأفاد أنه يوم احلادث كان يزرع اخليار يف مشروع 
قريب من منزله عندما مسع صوت الرصاص واستمر 
يف عمله حتى املغرب مؤكدًا أن مكان وجوده آنذاك 

بعيد عن مكان حصول االشتباك.
وكيله  حبضور  كلينك  يوسف  املتهم  وباستجواب 
احملامي حممد أبو ضاهر سأله رئيس احملكمة ممازحًا 
عن صلة القربى بينه وبني مرييام كلينك بعد ان 
استوضح االخري من مستشاريه عما اذا كان هناك 
فنانة بهذا االسم فقال املتهم انها من العائلة ومثة 

صلة قربى بعيدة بيننا.
وافاد ردًا على سؤال بانه كان يرتدد اىل مسجد 

اهلارون للصالة حيث كان الشيخ خالد حبلص يؤدي 
خطبة اجلمعة ، قال بانها »خطبة عادية«، ومل يسمعه 
يكّفر اجليش اثناء خطبه. واضاف املتهم بان حممد 
نصوح صديقه. وعما قاله سابقًا بان حبلص كان 
يكّفر اجليش وقد تبدلت افكاره بعد«حوادث عربا«، 
اجاب: »ذكرت ذلك حتت الضرب«. وعن اعرتافاته 
االولية حول انضمامه اىل جمموعة حبلص بناء على 
طلب خالد عكوش، انكر املتهم هذه االقوال زاعمًا 
أنه تلقى تدريبات »على احلديد« يف مدرسة السالم 
يف حبنني وليس على السالح. وعن يوم احلادث 
بانه كان يف منزله وعندما سأل عن  افاد املتهم 
سبب اطالق النار قالوا له ان هناك شبانًا اشتبكوا 
مع اجليش. وجوبه املتهم باقوال املتهم االخر حممد 
نصوح الذي شاهده يف سيارة فان يوم احلادث مع 
مثانية مسلحني ملثمني فأنكر ذلك وقال إنه مل يعد 

يذكر مبا أدىل به أوليًا.
واستوضحت احملكمة نصوح عن اقواله حول كلينك 

فقال إنه ادىل بها حتت الضرب.
وكالئه  حبضور  ملص  خضر  املتهم  وباستجواب 
احملامني حسني موسى وعبدالسالم اخلري ومصطفى 
ملص أفاد بأن حبلص كان يعترب يف خطبه ان مثة 

اخطاء داخل املؤسسة العسكرية جيب اصالحها.
يكّفر  كان  حبلص  بان  احملكمة  رئيس  وبسؤال 
اجليش علنًا، اجاب: »انا ال ادافع عنه امنا مل امسع 

ذلك منه«.
إمام  هو  امنا  »كال  فاجاب:  تؤيده،  هل  وسئل: 
مسجد وخطيب، وانا مل اكن اقصد مسجد هارون 

اال للصالة وهذا فرض علي كل يوم مجعة«.
قصد  ثم  منزله  يف  كان  احلادث  يوم  أنه  وروى 
اطالق  عندما مسع  املنزل  قرب  لديه  ِخَيم  مشروع 
على  ورد  حيث  اجملاور  اهله  منزل  فقصد  النار 
حصول  عن  عاجل  خرب  حممد  املتهم  شقيقه  هاتف 
اشتباك مع اجليش، فقام وشقيقه حممد وشقيقه 
اآلخر مصطفى بنقل والدته اىل منزله عن طريق احد 

البساتني خمافة ان يتعرض املنزل الطالق نار.
وبعد ان تراجع املوقوف حممد ملص عن استجوابه 
يف جلسة سرية »الن لديه كالمًا ال يستطيع البوح به 
علنًا النه قد يعّرض حياة عائلته للخطر«، استجوبته 
فتح حماًل  وقد  متقاعد  أنه عسكري  فأفاد  احملكمة 
للصيد بعد تقاعده موضحًا بان خالد حبلص انتقل 
للسكن يف حبنني منذ العام 1995 واستلم مسجد 
ان واجه  بعد  بانه  شاكر ثم مسجد هارون. وقال 
مشكلة عائلية قصد عدة مشايخ اال ان ايًا منهم مل 
الشيخ حبلص من  ان متكن  اىل  يستطع مساعدته 
حّلها، ومنذ ذلك احلني بدأ يرتدد اليه. واوضح أنه 
بعد تفجري »مسجدي التقوى والسالم »يف طرابلس 
كّلفه رئيس مكتب خمابرات املنية يف اجليش محاية 
مسجد هارون يف حبنني وحراسته مع جمموعة من 
االشخاص. واضاف متحدثًا عن حبلص »كان شخصًا 
عاديًا جدًا وحيب توجيه النصائح وبعد حوادث عربا 
بدأ يشعر بامتعاض من الدولة وقد فقد اعصابه ومل 
يعد احد يستطيع التحدث معه كما ان وضعه املادي 

قد تبدل اىل االحسن«.
دعا  واحد  بيوم  احلادث  قبل  انه  الشاهد  واوضح 
االنشقاق  اىل  سّن  عسكري  كل  خطبه  احدى  يف 
عن اجليش. اما يوم احلادث يف 25 -10 -2014« 
كان يوم عطلة وانا استغليت هذا االمر لفتح حملي 
للزبائن وعند الظهر عدت اىل منزلي لالسرتاحة حيث 
وحينها  الزيتون.  من  كمية  وسلمن  حضر شخص 
اشتباك  حصول  عن  هاتفي  على  عاجل  خرب  ورد 
فعملت وشقيقّي على نقل والدتي من املنزل اىل 
منزل شقيقي خضر. وقال املتهم ان املوقوف وليد 
بريص افرتى عليه حول مشاهدته له حيمل سالحًا 
يوم احلادث النه اي ملص، معروف عنه بانه يعمل 

مع خمابرات اجليش.
امنا  بيننا  زيارات  »ال  قال:  حببلص  عالقته  وعن 
من  استدان  ان  سبق  وقد  مادي  تعاون  هناك 
ومل  دوالر   1200 اخرى  ومرة  لرية  الف   900 مبلغ 
اسرتجعهما منه حتى االن، وكان ذلك قبل احداث 
عربا. كما اني بعته سيارتي يف حماولة السرتداد 

مالي لكنه مل ينقدني مثنها ايضًا.
مسجد  يف  ضبطت  اليت  الورقة  ان  املتهم  واكد 
ونوع  حبلص  جمموعة  امساء  تتضمن  واليت  هارون 
هواتفهم  وارقام  افرادها  اىل  املسلمة  االسلحة 
ال علم له بها ولو كان يعلم بان حلبلص جمموعة 

مسلحة لكان افاد بذلك.

 ما عالقة مرييام كلينك باملتهم يوسف كلينك؟
»العسكرية« تلفظ احلكم حبق »جمموعة حبلص« يف ك
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مقابالت

األخرية  زيارتك  كانت  كيف 
هذا  يف  ملاذا  للسعودية؟ 

التوقيت؟
كنت  أساسًا  للزيارة.  أبعاد  ال   ■
امللك  وفاة  بعد  موعدًا  طلبت 
وذهبنا.  املوعد  أعطونا  عبداهلل. 
أعرف امللك سلمان جيدًا منذ كان 
أمريًا على منطقة الرياض وهو كان 
يعرف والدي. التقيت األمري حممد 
بن سلمان. كانت زيارة يف غاية 
الوّد. السعوديون حريصون على 

استقرار لبنان.

صورة  تويرت  على  نشرت  ملاذا 
األسد  حافظ  للرئيسني  مركبة 
وفالدميري بوتني يف اليوم التالي 

لعودتك؟
أحدهم  من  الصورة  وصلتين   ■
كانت  »فوتوشوب«.  مشغولة 
جبهة  لكن  التنكيت،  أحب  نكتة. 

املمانعة ال حتب التنكيت.

احلريري.  سعد  الرئيس  التقيت 
تراجعه  معه يف سبب  هل حبثت 
مع  األمنية  الرتقيات  تسوية  عن 

العماد ميشال عون؟
■ ما حكينا شي. األمور مغلقة. هذا 
رأيي. صحيح أن الرئيس نبيه بري 
يبذل جهدًا ألن نتوصل اىل رئيس 
صنع يف لبنان، ولكن هذا األمر 
فعليًا حيتاج اىل معادلة اقليمية. 
»السعودية  امسها  املعادلة  هذه 

ــــ ايران«.

ما  مع  انهم  يقولون  االيرانيون 
يتفق عليه اللبنانيون وال يضعون 
واضحًا  يبدو  فيما  أحد  فيتو ضد 
تضع  من  هي  السعودية  أن 

الفيتوات؟
عندما يقول االيرانيون انهم مع   ■
ما يتفق عليه اللبنانيون يعين ذلك 
أنهم ال يريدون هذا األمر يف الوقت 
احلاضر. من الواضح أن ايران غري 
الرئاسة.  موضوع  يف  مستعجلة 
دول  مع  االتفاق  ُيصّدق  عندما 
الـ »5+1« وُترفع العقوبات رمبا 

عندها يبدأ احلكي.

وهل السعودية مستعجلة؟
يف رأيي ال بد من وجود رئيس   ■
مجهورية وإال ندخل يف حلقة اخلطر 
على الدولة. ال أرى أن من مصلحة 
أحد، سواء السعودية أو ايران أو 
غريهما، أن تصل االمور يف لبنان 
كما  الدولة  إهرتاء  مرحلة  اىل 

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 

بّطلنا حنكي عن تدخل حزب اهلل... مل يبق أحد مل يتدخل 
وليد جنبالط: ال رهان على تغيري يف سوريا... احلرب بدأت للتّو

النائب وليد جنبالط )تصوير مروان طحطح(

»اهلزة«  حتى  احلدود.  أقصى  اىل  جنبالط  وليد  هادئ 
واملختارة  كليمنصو  يفّضل  بات  ُتلحظ.  ال  تكاد  بقدمه 
بقية  يتدخل يف شؤون  ال  النهر.  حافة  على  اجللوس  على 
التيارات السياسية، ويتمنى لو يتفق أقطاب املوارنة على 
دعم أحدهم للرئاسة، متأسفًا على »املزايدات اليت ال تسمح 
برؤية النريان اليت حتيط بنا«. أولويته احلوار و »التسوية 
يكاد  الكربى«.  التسوية  اىل  الوصول  حتى  التسوية  تلو 
شعاره يكون: عند اختالف الدول إحفظ وطنك. لكنه متشائم 
اىل أقصى احلدود أيضًا. »األمور يف البلد مقفلة وال أجد 
خمرجًا«. أما يف سوريا، »فاحلرب بدأت اآلن«. عندما خترج 
من كليمنصو ستجد أن كل شيء ال يزال يف مكانه. »البيك« 
مل يعد »يربم« بالسرعة نفسها، وإن كان ال جيد يف األمر 

نقيصة »ألنين لست أبو اهلول«.
وفيق قانصوه

نشهد حاليًا.
احلريري.  مع  لقائك  اىل  بالعودة 
كان لك موقف متمايز يف جلسة 
عون  العماد  جتاه  األخرية  احلوار 
أمل  األمنية.  الرتقيات  وتسوية 

تبحثا يف األمر؟
■ كان مطروحًا موضوع ترقية العميد 
مع  كان  احلريري  روكز.  شامل 
ل حمليًا.  التسوية، ولكن األمر ُعطِّ
لو سرنا يف هذا االتفاق كان ميكن 
أن ينسحب األمر على عمل احلكومة 

وتفعيلها.

من  أقوى  هو  من  هناك  هل 
احلريري داخل تيار املستقبل؟

ل االتفاق حمليًا.  ■ مل أقل ذلك. ُعطِّ
هناك وجهات نظر متعددة، ليست 
مسيحية.  أيضًا  بل  فقط،  سنية 
ــــ  املسيحية  املزايدات  لألسف، 
رمبا  هنا.  اىل  توصل  املسيحية 
أخطأنا بعدم دعوة سامي اجلميل 
على  عقدت  اليت  اجللسة  اىل 
هامش احلوار. اآلن فات األوان.

يف رأيك الرئيس ميشال سليمان 
اتفاق  تعطيل  درجة  اىل  قوي 
تسري فيه األطراف الرئيسية يف 

البلد؟
يف  وزراء  ثالثة  لديه  ال؟  مل   ■
احلكومة. لألسف تراكم األحقاد بني 
بعض الزعامات املسيحية، كي ال 
نقول املارونية، يوصل اىل هنا، 
وحيول دون أن يرى أحد النريان 
جانب.  كل  من  بنا  حتيط  اليت 
البعض  رهانات  كانت  مهما 
أن  البلد.  على  حنافظ  أن  جيب 
خامنئي  علي(  )السيد  يرسل 
كما  موسكو  اىل  سليماني  قاسم 
اليوم )أمس( ليطلب جندة  قرأنا 
اىل  الروس  يأتي  وأن  روسيا، 
سوريا بهذا احلجم العسكري، وأن 
ُيضطر جون كريي اىل الدعوة اىل 
لقاء فيينا، فهذا يعين أن احلرب 
بداياتها.  يف  تزال  ال  السورية 
على  الداخلية  املراهنات  لذلك، 
جهة  ملصلحة  سوريا  يف  التغيري 
وقت  وأمامها  عقيمة  أخرى  ضد 

طويل.

أمل تراهن على التغيري يف سوريا 
يف فرتة من الفرتات؟

ال. عندما بدأت الثورة السورية   ■
السلمية اعتقد فريق 14 آذار بأن 
)األسد(  بشار  )الرئيس(  مصري 
سيكون كمصري )الرئيس التونسي 

علي  بن  العابدين(  زين  السابق 
السابق(  املصري  و)الرئيس 
يف  اجتماع  يف  مبارك.  حسين 
منزل أحد األصدقاء، أعتقد غطاس 
خوري، قلت هلم هذا لن حيصل. 
أعرف تركيبة النظام. كنت أيضًا 
االرتباط  وحدة  )مسؤول  ألتقي 
وفيق  اهلل(  حزب  يف  والتنسيق 
مثل  سوريني  ومسؤولني  صفا 
اللواء حممد ناصيف. كان رأيهم 
خالل  ستنتهي  درعا  مسألة  أن 
ساعات. كان هذا يف 2011 قبل 
أن أتوقف عن زيارة الشام يف 9 
حزيران من ذلك العام. اليوم حنن 
ُتدّمر  اخلامسة. سوريا  السنة  يف 
بياني  خط  وال  أحد،  ينتصر  ومل 
واضح بعد حول مستقبل سوريا.

ماذا تتوقع من لقاء فيينا؟
ينّسقون.  اليوم  األمريكيون   ■
أيضًا خالفًا لبعض من راهنوا من 
يف  امريكي  تدخل  على  آذار   14
بتسوية  األمريكي  اكتفى   ،2013

السالح الكيميائي السوري.

مل تكن هناك نية لدى األمريكيني 
يف أي وقت للتدخل؟

■ ال أعتقد.

ماذا تعين بالتنسيق األمريكي ــــ 
الروسي حاليًا؟

يف  عمالنيًا  ينّسقون  اليوم   ■
الطلعات اجلوية لتاليف احلوادث. 
ظاهري  خالف  هناك  بداية.  هذه 
بعيد«.  »من  روسي  ــــ  أمريكي 
العبادي  عاتبون على  االمريكيون 
بسبب غرفة العمليات الروسية ــــ 
االيرانية ــــ السورية ـــــ العراقية 
يف بغداد واليت ال أعرف »شو رح 

يطلع منها«.

ألن يكون هناك رد أمريكي على 
التدخل الروسي؟

■ ال أرى ردًا على اهلجوم الروسي. 
األمريكي أساسًا بات على مسافة 
األمريكيون  يتوجه  املنطقة.  من 
األقصى،  الشرق  اىل  اليوم 
خصوصًا أن مصاحلهم النفطية يف 
دليل  مهددة. وخري  املنطقة غري 
على ذلك إصرار باراك أوباما على 
مع  النووي  صفقة  اىل  الوصول 

ايران.

األمريكيون  كان  هل  رأيك،  يف 
تنظيم  حماربة  يف  جّديني 
الدولي  التحالف  عرب  »داعش« 

الذي شّكلوه؟
■ ال ميكن أن حتارب »داعش« من 
اجلو مهما فعلت. هذا ال يؤدي اال 
اىل زيادة الدمار. حماربة »داعش« 
يف  األرض.  على  بقّوة  تكون 
الوقت احلالي، يف العراق، القوى 
على األرض متبعثرة. ال أعلم إذا 
كان ال يزال هناك جيش عراقي 
الشعيب،  احلشد  هناك  أساسًا. 
وعندما ترى صورهم ترتّحم على 
أيام ميليشياتنا وميليشيات حركة 
أمل. كنا »مرتبني« أكثر. وهناك 
»البيشمركة« أيضًا، ولكن وضع 
كردستان اليوم صار مثل وضع 

لبنان لناحية تعطل املؤسسات.

ولكن يف سوريا، العمل الروسي 
على  قتال  مع  يرتافق  اجلو  من 

األرض؟
يصلوا  مل  الروس  سوريا،  يف   ■
يضربون فصائل  »داعش«.  اىل 
الثوار األخرى من »النصرة« اىل 

»اجليش احلر« اىل غريهما.

»النصرة«  تعترب عناصر  تزال  أال 
ثوارًا؟

■ بينهم سوريون. ظلم النظام دفع 
املواطن السوري اىل »النصرة«. 
هناك  »داعش«  يف  وحتى 
كل  ليس  سورية.  حاضنة  بيئة 
هناك  األجانب.  من  »داعش« 
وهناك  العراقيني  البعثيني  بقايا 
هذه  عشائري.  ــــ  قبلي  ترابط 
احلاضنة أتت يف العراق من حكم 
تكريت  وأهل  البعث  حزب  أقلية 
منهم يف  السلطة  تنتزع  أن  قبل 
أيضًا  هناك  سوريا  ويف   .2003
النظام  من  مرّكبة  حاكمة  أقلية 

والطائفة وبقايا البعث.

هل ترى مستقبل املنطقة أمريكيًا 
ــــ ايرانيًا؟

ال ميكن تبسيط االمر على هذا   ■
ولكن  فاعل،  دور  اليران  النحو. 
اليوم  أخرى.  لدول  دور  هناك 
الفاعلة.  وحدها  الدول  ليست 
نشهد حتوالت يف الكيانات باتت 
معها امليليشيات دواًل. »داعش« 

أيضًا.  ومحاس  اهلل  حزب  دولة. 
ليس  ُيرسم  جديد  شيء  هناك 

واضحًا بعد.

إنك  قلت  احلوار  طاولة  على 
حاولت أن تشجع على الثورة يف 

جبل الدروز وفشلت؟
حاولت أن ينتفض الدروز ضد   ■
النظام ولكن تبني ان ال وجود لي 
يف جبل العرب. الشيخ البلعوس 
شّكل خطرًا على النظام ألنه دعا 
من رفضوا اخلدمة العسكرية اىل ان 
ال  اجلبل  عن  دفاعًا  فقط  يقاتلوا 
أخرى، ألنه  أن ميوتوا يف مناطق 
حتى اآلن سقط حنو 1600 قتيل 
يف  السوري  اجليش  يف  درزي 

حلب ومحص ومناطق أخرى.

أليس هؤالء سوريون قتلوا دفاعًا 
عن بلدهم وجيشهم؟

■ لن اصفهم بالشهداء ألنهم ُأجربوا 
على قتال إخوانهم من املواطنني 
السوريني، وأنا أساسًا مشيت مع 

املواطن السوري.

ترى  كيف  لبنان،  اىل  بالعودة 
خطاب الوزير نهاد املشنوق الذي 
هّدد فيه باالستقالة من احلكومة 
واحلوار؟ هل كان يعرب عن رأيه أم 

عن رأي املستقبل؟
األساس  يف  ولكن  أعرف،  ال   ■
وأنا  ال ميكننا اخلروج من احلوار. 
مصّر على طاولة احلوار، اىل جانب 
الرئيس بري، كي جند تسوية تلو 
التسوية يف انتظار التسوية الكربى 

حول رئيس اجلمهورية.
تيار  داخل  مشكلة  ترى  هل 

املستقبل؟
هناك تفاوت يف اللهجة، ولكن   ■

يف النهاية هناك سعد احلريري.
ولكن خمالفة احلريري يف تسوية 
وكأن  توحي  االمنية  الرتقيات 

هناك من هو أقوى منه؟
ليس احلريري مسؤواًل وحده عن   ■
ذلك. الرئيس فؤاد السنيورة حاول 
دستورية،  تفسريات  يعطي  ان 
ولكن يف النهاية هذا كله سياسة.

هل شكيت السنيورة للحريري؟
■ ال.

تيار  داخل  جيري  الذي  ما 
املستقبل؟

■ ليست شغليت التدخل يف شؤون 
التيارات السياسية األخرى. األهم 
احلريري  سعد  أن  لي  بالنسبة 
وقائد  وامليزان  املقياس  هو 

املستقبل.

هل جيب أن يعود؟
■ هو من يقرر.

هل املانع أمين أم مالي؟
■ ال أعرف.

االزمة  من  اخلروج  ترى  كيف 
تعيينات  يشرتط  عون  الراهنة. 
الذي  ما  احلكومة.  لتمشي  أمنية 
حيول دون ذلك اذا كانت هناك 

حكومة جتتمع؟
شعاراتنا  نكرب  خمرجًا.  أرى  ال   ■
فيما حنن عاجزون عن حل مشكلة 

النفايات.
عون  الرضاء  حبث  اي  يوجد  أال 
بأي شيء؟ انت كنت من انصار 

ذلك.
تسوية  موضوع  يف  كذلك  كنا   ■
الرتقيات األمنية، لكنها قطعت. ال 
ميكننا أن نلعب كل يوم باجليش.

وصول  مع  تكون  أن  ميكن  هل 
عون اىل الرئاسة؟

أساسًا طرحنا هنري حلو مرشحًا   ■
يف  للدخول  تفاديا  توافقيًا 
مارونية،  ــــ  مارونية  تناقضات 
عندما  عام 1970  متامًا كما حدث 
اجلميل.  وبيار  اده  رميون  ترشح 
لدى  وعي  هناك  كان  آنذاك 
املارونية.  السياسية  الطبقة 
هلما  حظوظ  ال  أن  االثنان  أدرك 
يف  السياسي  اخلالف  بسبب 
فرجنية  سليمان  فانتخب  البلد، 

الذي كان ميتلك حيثية وطنية.

هل مياثل هنري حلو جلهة احليثية 
الوطنية ما كان ميثله فرجنية؟

بني  الدخول  تفادي  أردت   ■
أقطاب  اجتمع  لو  وجعجع.  عون 
واحدًا  ودعموا  اليوم  املسيحيني 

منهم سيكون ذلك ممتازًا.

كان  اذا  انه  عون  منطق  ولكن 
االقوى سنيًا وشيعيًا ودرزيًا هو 
من ميثل هذه الطوائف فلماذا مينع 

ذلك عن املسيحيني؟
أخالف هذا الرأي. الرئيس بري   ■
ليس االقوى شيعيًا فقط بل ذو 
حيثية وطنية أيضًا. هل ميكن أن 
حيكم سعد احلريري وحده حتى لو 
كان قويًا يف بيئته السنية؟ نظرية 
تصّرف  ال  طائفته  يف  القوي 

وطنيًا.
»حيثية  تعبري  استخدام  أفّضل 
الرئيس  نظرية  ألن  وطنية« 
معينة  مرحلة  يف  سادت  القوي 
أذّكر  أن  أريد  وال  البلد  وخربت 

بتلك املرحلة السوداء.

ما رأيك باحلراك؟
■ كنت أول من أيده، وشاركت فيه 
بعدها  التقدمي.  الشباب  منظمة 
رأينا انه حتول اىل اجتاهات عدة. 
خميفة  كانت  األخرية  التظاهرة 
جدًا. ليس بهذه الطريقة نصل اىل 
اهلدف. كيف ميكنك اسقاط نظام 
قادرون  اننا  لو  أمتنى  طائفي؟ 
جنبالط  كمال  سعى  ذلك.  على 
على  ذلك  اىل  اللبناني  واليسار 

مدى 16 سنة فما الذي حتقق؟

سورية  يف  نراك  أن  ميكن  هل 
جمددًا؟
■ ابدًا.

الن »تربم« جمددًا؟
ابو  لست  سخيفة.  نظرية  هذه   ■
اهلول ألبقى مكاني. أي سياسي 
ال يتأقلم؟ ولكن التأقلم من اجل 
محاية الوطن شيء واالنتهازية مع 

هذا النظام شيء آخر.

أجل  من  تأقلمك  أن  عليك  يؤخذ 
محاية الطائفة ال الوطن؟

■ كل من مشوا يف مشاريع احلماية 
الطائفية فشلوا.

هل ال تزال ضد تدخل حزب اهلل 
يف سوريا؟

بطلنا حنكي عنو. مل يبق أحد مل   ■
يتدخل.
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مقاالت وتحقيقات

للمرة األوىل منذ بداية احلرب، يشّن اجليش السوري محالت هجومية 
على أكثر من 10 جبهات، دفعة واحدة. اهلدف األّولي: جسر الشغور، 
وطريق دمشق ــ محاه ــ حلب. ليست الطائرات الروسية وحدها ما 
أّمن هذه االندفاعة. مثة إعداد بّري بدأ من »الصمود االسرتاتيجي« 

يف اجلنوب، وتأسيس »الفيلق الرابع«.
يف حزيران املاضي، خسر اجليش السوري السيطرة على مقر »اللواء 
52« يف ريف درعا الشمالي الشرقي. هذا التقدم الناجح ملقاتلي 
بها  ُمين  اخلسائر  من  سلسلة  تّوج  اجلنوبية،  اجلبهة  يف  املعارضة 
اجليش والقوى الرديفة له يف بصرى الشام وتدمر، ويف حمافظة 
إدلب. حينذاك، باتت املعارضة تتصّرف كما لو أنها تقرتب من حسم 
احلرب، من خالل اإلطباق على العاصمة دمشق، وعلى حمافظات محاه 

والالذقية وطرطوس.
بعض مؤيدي املعارضني السوريني كانوا يتنّدرون بالرتويج لتسيري 
رحالت جوية من مطار الثعلة )مشال شرق درعا( إىل مطار دمشق 
احملاذي  الثعلة،  مطار  تهاجم  املسلحة  اجلماعات  كانت  الدولي. 
الرديفة  والقوى  السوري  اجليش  قادة  لكن  السويداء.  حملافظة 
له، يف اجلنوب السوري، كانوا يفاجئون سائليهم عن االوضاع يف 
ميدان معركتهم. ففي أجوبتهم، أظهروا يف ذلك احلني طمأنينة إىل 
نتيجة املعارك، ُتربك املتلقي، وختيفه أحيانًا، إذ حيسبها ثقة مبالغًا 
بها. كان أحد أبرز هؤالء القادة يقول إن »معركتنا اليوم يف اجلنوب 
دفاعية. واملسلحون تلّقوا دعمًا كبريًا من غرفة عمليات الـ«موك« 
)األمريكية ــ الفرنسية ــ الربيطانية ــ السعودية ــ األردنية... يف 
وكان  القتال.  حماور  خمتلف  على  كربى  هجمات  ليشنوا  عّمان(، 
اهلدفان الرئيسيان املرسومان للمسلحني، السيطرة على مدينة درعا 
وعلى الطريق الذي يصلها بدمشق«. وكان القائد العسكري البارز 
يقول بثقة: »خطوطنا الدفاعية متينة ولن يتمكنوا من اخرتاقها، ال 
يف درعا، وال على طول األوتوسرتاد«. وكان يضيف ردًا على أسئلة 
صحافيني: »يف هذه املرحلة، لن ُنهاجم. آخر عملياتنا اهلجومية يف 
اجلنوب كانت يف شباط، وحققنا حينذاك اهلدف املطلوب، أي إقامة 
»خط مانع« حيول دون تقّدم املسلحني حنو الريف اجلنوبي للعاصمة. 
هجمات  وامتصاص  الصمود،  سوى  املطلوب  فليس  اليوم،  أما 

املسلحني. وبعد أن يفشل املسلحون، ميكننا اهلجوم من جديد«.
وتوقع القيادي العسكري حينذاك أن تستمر هجمات املسلحني لثالثة 

أشهر.
بالفعل، مضت األشهر الثالثة اليت شّن مسلحو اجلبهة اجلنوبية خالهلا 
مخس هجمات على مدينة درعا، وخاضوا عددًا من املعارك يف مناطق 
متفرقة من اجلنوب السوري، من دون أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم 
جزء  على  القضاء  نتيجتها  وكانت  اهلجمات مجيعها،  فشلت  ُيذكر. 
املعارضة. وخالل  الرئيسية يف اجملموعات  االقتحام  كبري من قوة 
حي  على  سيطرته  إىل  أّدت  هجمات  اجليش  شّن  املاضية،  األيام 
املنشية، جنوبي مدينة درعا، وأقرب أحيائها إىل احلدود األردنية. 
ثم تقّدم يف حميط مدينة الشيخ مسكني )مشالي درعا( القريبة من 

طريق دمشق ــ عّمان.
خروقات خالل  املسلحون  األمر مشابهًا. حقق  القنيطرة، كان  ويف 
صمدوا،  له  الرديفة  والقوى  اجليش  جنود  لكن  املاضية،  األشهر 

واستعادوا معظم ما خسروه.
انهيار  الشمال. حصل  جرى يف  ما  تشبه  ال  اجلنوبية  املنطقة  حال 
يف حمافظة إدلب، من دون أن يعين ذلك أن القادة العسكريني 
اآلتية. كانوا يقّرون بصعوبة  إعداده لأليام  الثقة مبا جيري  فقدوا 
األوضاع، وقلة العديد. لكنهم كانوا يف الوقت عينه يؤكدون أن ما 
حققه املسلحون ابتداًء من آذار املاضي لن يستمر، وأن مثة ما جيري 
اإلعداد له، كمفاجأة ستؤدي إىل قلب الطاولة يف وجه املسلحني 
املباشر.  الروسي  التدخل  إىل فكرة  يلّمح  أحد  وداعميهم. مل يكن 
كانت  وطهران  وموسكو  دمشق  بني  املفاوضات  أن  الحقًا  تبنّي 
جترى بسرية تامة، يف موازاة قيام اجليش السوري بعمليات جتنيد 
واسعة جملموعات خاصة من املقاتلني، محلت الحقًا تسمية »الفيلق 
الرابع اقتحام«. الفارون من اجليش، واملتخلفون عن اخلدمة، ومن 
أن  يف  والراغبون  وقراهم،  مدنهم  يف  حصرًا  القتال  يف  يرغبون 
يتطوعوا للقتال يف صفوف اجليش يف الصفوف األمامية، مجيعهم 
مت وضع آليات الستيعابهم. وأضيف إىل ذلك حّل عدد من املشكالت 
احلرب، كاخنفاض  من  متفرقة  أحيان  اجليش، يف  منها  عانى  اليت 
خمزون أنواع حمددة من الذخائر واألسلحة. أتت الطائرات الروسية 
لتحمل جزءًا من العبء غري املسبوق الذي ألقي على عاتق الطيارين 
السوريني وطائراتهم وأطقم صيانتها، مع ما حتتاج إليه من قطع 
الفارق الكبري  غيار وتكاليف صيانة ووقود. هذا قبل احلديث عن 
يف مستوى التطور بني طائرات سالح اجلو السوري ومثيالتها لدى 

سالح اجلو الروسي.
الغارات الروسية أّمنت سالح جو نوعيًا للجيش السوري الذي كان 
يعّد، بّرًا، لعمليات بأساليب جديدة. وهنا جيدر التوقف عند أمرين:

»الصمود  وبعد  له،  الرديفة  والقوى  السوري  اجليش  أن  أواًل، 
اهلجومية،  املبادرة  استعادة  اجلنوب، متكنوا من  االسرتاتيجي« يف 
يف حمافظيت درعا والقنيطرة، حيث ال طائرات روسية تغطي هلم 

االجواء.
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ثقل  وحيث  اجلنوبية،  تلك  من  األوسع  الشمال،  جبهة  أن  الثاني، 
مجاعات تنظيم »القاعدة« وحلفائه، احتاجت إىل غطاء جوي لعملية 
فالعمليات  املسلحون.  يعتدها  مل  بصورة  وحلفاؤه  اجليش  ينفذها 
العسكرية اهلجومية تشمل اليوم أكثر من 10 حماور قتال رئيسية: 
شيخون  خان  ــ  كفرزيتا  ــ  مورك  حمور  الغاب؛  سهل  الالذقية؛ 
وكفرنبودة يف ريف محاه الشمالي؛ ريف حلب اجلنوبي الغربي؛ ريف 
ــ كويرس يف  حلب الشمالي؛ ريف حلب الشرقي، حمور السفرية 
مواجهة »داعش«. وللمرة األوىل، خيوض اجليش هذا العدد الكبري 
من املعارك دفعة واحدة، مضافًا إليها شّنه هلجمات يف ريف محص 
الثالثة يف  القتال  حماور  إىل  إضافة  الشرقية،  والغوطة  الشمالي 
درعا والقنيطرة. جيري ذلك يف ظل استمرار املعركة الدفاعية اليت 

ُتفشل غزوات »داعش« على مطار دير الزور وحميطه.
يف شباط املاضي، سعى اجليش إىل فتح عدد من اجلبهات يف آن 
واحد، يف الالذقية وريف حلب الشمالي وعند مثلث القنيطرة ــ درعا 
الروج يف  قرب سهل  إشغال  جبهة  إليها  مضيفًا  دمشق،  ــ  ريف 
إدلب. حّقق تقدمًا جزئيًا يف اجلبهتني االوىل والثانية، ونّفذ خمططه 
كاماًل يف الثالثة. لكن مستوى جاهزية القوات، وعدم القدرة على 
وبعد  التقدم.  من  املزيد  بتحقيق  يسمحا  مل  إضافية،  جبهات  فتح 
امتصاص زخم املسلحني يف اجلنوب، والرتاجع يف تدمر وإدلب، عاد 
اجليش إىل العمل وفق أسلوب اجلبهات املتعددة، على نطاق أوسع، 
قوات  تشتيت  إىل  األسلوب  هذا  ويؤدي  فعالية.  أكثر  وبصورة 
اجلو  سالح  وجهها  اليت  املوجعة  الضربات  بعد  وخاصة  املسلحني، 

الروسي ملخازن أسلحتهم ومعسكراتهم ومقارهم وطرق إمدادهم.
عمليات الشمال ترمي إىل حتقيق ثالثة أهداف يف املرحلة االوىل: 
استعادة السيطرة على جسر الشغور، استعادة طريق محاه ــ حلب، 
وتوسيع رقعة سيطرة اجليش يف ريف حلب الشرقي على حساب 
تنظيم »داعش« )مبا يف ذلك فك احلصار عن مطار كويرس احملاصر 
من قبل التنظيم(. وحتقيق هذه األهداف سيتم مع مقدماته امليدانية، 
ومع ما يستتبعه )مثاًل، جيري العمل لتحرير مناطق يف ريفي الالذقية 
هذا  حتقيق  حال  ويف  الشغور.  جسر  إىل  للوصول  متهيدًا  ومحاه 
اهلدف، سيضطر اجليش إىل تأمني مناطق حميطة باجلسر ملنع تكرار 

سيطرة املسلحني عليها(.
يف أرض املعركة، تتفاوت قدرات املسلحني الدفاعية. يف بعض 
املواقع، انهارت جمموعات مسلحة وفّرت من أرض املعركة، حبسب 
بشراسة،  فتقاتل  اجملموعات،  بعض  أما  ميدانية.  مصادر عسكرية 
آخذة يف عني االعتبار أنها ستخسر مناطق لن يكون يف مقدورها 
خطوَرتها  يعي  مباشرة،  سياسية  نتائج  للمعارك  وأن  استعادتها، 

رعاُة املسلحني.
مغامرة  اجلبهات  هذه  فتح  يكن  مل  الرمسي،  السوري  املقلب  يف 
غري حمسوبة العواقب. تؤكد مصادر مطلعة على ما يدور يف دمشق 
ومع القوى احلليفة، أن الروس والسوريني واإليرانيني وحلفاءهم، 
يتوقعون أن تقدم الدول الراعية للمسلحني كل الدعم املمكن هلم. 
لكن اجليش وحلفاءه يأخذون هذا األمر يف احلسبان، ويرون أنه لن 
يشكل عائقًا حيول دون التقدم يف إدلب وحلب. كذلك فإن بعض 
دوائر القرار تراهن على ما سينتجه التقدم، من دفع للمصاحلات، 
وخاصة يف أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة. وحبسب مصادر سورية، 
من  عدد  وجهاء  بني  التواصل  قنوات  تنشيط  جرى  أممية،  وأخرى 
البلدات وجلان املصاحلة يف ريفي دمشق ودرعا خالل األيام املاضية، 

من دون أن يعين ذلك حتمية حتقيق التسويات املطلوبة سريعًا.
خالصة األمر أن املعارك الدائرة يف الشمال السوري أظهرت جيشًا 
الدفاعية يف  سوريًا بدماء جديدة، قادرًا على اخلروج من املراوحة 
اجلنوب، ومن حالة الرتاجع يف الشمال، خلوض أكثر من 10 هجمات 

كربى دفعة واحدة.

حسن عليق

كل عام، منذ مثاني سنوات، تصل الدعوة نفسها إىل مئات الوزراء 
والنواب، احلاليني والسابقني، واملرشحني إىل االنتخابات النيابية 
والقضاة والضباط ورجال األعمال واملصرفيني وأصحاب الشركات، 
البطريرك  »مؤسسة  تقيمه  الذي  السنوي  العشاء  يف  للمشاركة 
صفري«. ختتفي املؤسسة وأخبارها عامًا كاماًل، لـ »تظهر«، فجأة، 

يف موعد عشائها السنوي. التاريخ هذا العام: 7 تشرين الثاني.
و  واملتربعني  املتمولني  كراسي  احلبتور.  فندق  ثابت:  والعنوان 
»أصحاب األيادي البيضاء« ثابتة أيضًا، وكذلك الطاوالت وبرنامج 
السهرة. التغيري الوحيد هذا العام كان يف تزيني الدعوات بشعار 
بنك بريوت الذي حيجز رئيسه سليم صفري قرصًا يف كل عرس 
كنسّي. أما الغائب األكرب هذا العام، فهو البطريرك بشارة الراعي 

الذي رعى عشاء السنوات األربع املاضية.
اجلمعية اليت حتمل اسم البطريرك املتقاعد، تأسست عام 2004، 
ويرأسها طبيبه الياس صفري، فيما تشغل شقيقة البطريرك، ميالني 
العلم  مواردها، حبسب  وتأتي  املال فيها.  أمينة  بريدي، منصب 
والتربعات  احلكومية  واملساعدات  األعضاء  اشرتاكات  من  واخلرب، 
واهلبات والوصايا. فغطاء البطريرك املتقاعد جعلها موقع ثقة لدى 
كثري من رجال األعمال واملتمولني الذين يغدقون عليها بالشيكات. 
االجتماعات، طلبات  أن رئيس اجلمعية رفض، حبسب حماضر  إال 
بعض أعضائها توظيف حماسب مالي أو التعاقد مع مدقق حسابات، 
حتى  ومصاريفها  اجلمعية  مداخيل  يبنّي  جدول  وضع  رفض  كما 
يطمئن املتربعون فيدفعوا املزيد، األمر الذي دفع أول هيئة إدارية 
إىل االستقالة. والالفت أن اجلمعية ــــ اليت ال تتوخى الربح وفق 
نظامها الداخلّي ــــ توّظف، حبسب معلومات موثوق بها، حنو نصف 
البحر املتوسط بدل صرفها  مليون دوالر سندات خزينة يف بنك 

على مشاريع إمنائية.
ـــــ هو نشر  ــــ ودائمًا حبسب العلم واخلرب  اهلدف األول للجمعية 
وأخريًا،  أواًل  فهي،  ذلك،  لتحقيق  وسيلتها  أما  اللبناني.  الرتاث 
عشاء سنوي تزين موائده بالفتوش والتبولة واحلمص والكبة النية 
سيشرب  »الرتاث«  على  وحرصًا  الرتاثية.  األطباق  من  وغريها 

»مؤسسة البطريرك صفري«: 
موعد سنوي على العشاء

غسان سعود

خالل معارك فكّ الحصار عن مطار كويرس )أ ف ب(

وبو  غنطوس  عرق  املدعوون 
اليبل«  »بالك  ويسكي  بدل  رعد 
و«جوني ووكر«، ولن يدبكوا على 
غري األغاني الرتاثية اللبنانية. وألن 
محاية  هو  للجمعية  الثاني  اهلدف 

البيئة، نسق املنظمون مع إدارة الفندق للتأكد من فرز النفايات 
البيئية. والالفت أن  يف نهاية السهرة على حنو يراعي الشروط 
الوحيد، بل  السنوي  اجلمعية ال تكّبد نفسها عناء تنظيم نشاطها 
استدراج عروض، إىل شركة خاصة  أو  مناقصة  تعهد، من دون 
تنظيم العشاء الذي يبلغ سعر بطاقته مئيت ألف لرية، مقابل حصول 

الشركة على حنو 40 % من املداخيل.
أهداف اجلمعية تشمل أيضًا تنظيم مؤمترات وندوات. إال أن ضغط 
السنوات العشر اليت مضت على تأسيس اجلمعية حال دون حتقيقها 
شيئًا من هذا كله. وهو أمر إجيابي برغم السلبية اليت يوحي بها. 
مجاعي«  »قصاص  عن  عبارة  السنوية  اجلمعية  رئيس  فمحاضرة 
الوطنية  »بالوحدة  مثل:  اجلاهزة  العبارات  من  دزينة  خالله  يردد 
الكراهية«  نغلب دعوات  املذهبية« و«بروح احملبة  التفرقة  نواجه 
مساعدة  وهو  للجمعية،  األخري  اهلدف  أما  العبارات.  من  وغريهما 
الطالب على استكمال حتصيلهم العلمي، فلقي االهتمام املطلوب 
من اجلمعية اليت قال رئيسها يف عشاء العام املاضي إنها قدمت 
املطلعون  طالبًا.   650 من  ألكثر  تربوية  مساعدات  تأسيسها  منذ 
لطالب  مالي  دعم  عن  عبارة  هي  املساعدات  غالبية  أن  يؤكدون 
يف جامعة اللويزة. فبدل تأهيل البنية التحتية السيئة يف كليات 
اجلامعة اللبنانية أو تأمني مبلغ مالي صغري لطالب اجلامعة اللبنانية 
الذين يضطروا إىل العمل بعد الظهر لتأمني مصروفهم، أو بناء 
سكن جامعي جماني يف الفنار، مثاًل، قررت املؤسسة دعم طالب 

اجلامعات اخلاصة الباهظة.
تشبه  احلالي،  بشكلها  صفري،  البطريرك  مؤسسة  أن  اخلالصة 
الكثري  ينقصها  كان  حني  عهد صفري،  املارونية يف  البطريركية 
واألمالك  األوقاف  تزال(  )وال  كانت  فيما  اإلداري،  التنظيم  من 
مؤسساتي شفاف يضمن  إطار  إجياد  بدل  أفراد  يديرها  الكنسية 
الرقابة. الغيورون على استمرارية اسم البطريرك املتقاعد يرون 
للمشاريع  وابتداعًا  وطموحًا  ديناميكية  أكثر  إىل مجعية  حيتاج  أنه 
من مجعية العشاء السنوي، اليت تدعم من ال حيتاجون اىل الدعم، 
أو جتمد األموال يف وقت يئن فيه جمتمعها حتت ضغوط اجتماعية 

استثنائية.
علمًا أن حل اجلمعية، وهو ما ينتظر من البطريركية املارونية أن 
تطلبه حرصًا على املال العام، يؤدي وفق العلم واخلرب إىل ذهاب 
إىل البطريركية  بعيد التدقيق يف احلسابات –  أمواهلا وممتلكاتها – 

املارونية.

توّظف املؤسسة التي ال 
تبغي الربح نحو نصف 
مليون دوالر سندات 

خزينة!
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»العسكرية« حتكم على أفراد »خلية الناعمة« بنقل 
متفجرات لتفخيخ السيارات

 
  اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار 
درباس  حممد  القاضي  املدني  املستشار  وعضوية  ابراهيم  خليل 
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي حكمًا حبق افراد 
سيارات  تفخيخ  بهدف  متفجرات  بنقل  املتهمني  الناعمة«  »خلية 

وتفجريها يف اماكن مأهولة.
سعدالدين  عبدالرمحن  السوري  املوقوفني  بادانة  احلكم  وقضى 
خالد  والفلسطيين  عسكر  ووسام  العثمان  عيسى  واللبنانيني 
املقوسي بسجن كل منهم مدة ثالث سنوات وجتريدهم من حقوقهم 

املدنية والزام كل منهم بتقديم بندقية حربية.
السعيد  وخالد  امحد  الفلسطينيني  من  كل  براءة  احملكمة  وأعلنت 
على  غيابيًا  حكمت  فيما  غياض  وفؤاد  الطيارة  طارق  واللبنانيني 
خليل  وحسني  البحري  حممد  وسعيد  االمحد  قاسم  حممد  الفارين 
مؤبدة  أشغااًل شاقة  بالسجن  عبداهلل سعدالدين  والسوري  زهران 
القبض  القاء  مذكرات  وتنفيذ  املدنية  حقوقهم  من  وجتريدهم 

الصادرة حبق كل منهم.
وكانت احملكمة قد عقدت االثنني جلسة خصصت لسماع املرافعات 
جتريم  عقيقي  فادي  القاضي  العامة  النيابة  ممثل  طلب  حيث 

املتهمني وادانتهم وفقًا لقرار االتهام الصادر حبقهم.
وترافع وكالء الدفاع تباعًا عن موكليهم فاعترب احملامي حممد زهران 
ان موكله عبدالرمحن سعدالدين ال عالقة له بالسياسة والسياسيني 
وقال ان »سّر السيارة اليت ضبطت فيها املتفجرات يف الناعمة ال 
يعرفه سوى املتهم الفار حممد االمحد، مؤكدًا بان موكله مل يشاهد 

تلك السيارة اال مرة واحدة.
وبدورها رأت احملامية عليا شلحة بوكالتها عن املتهم العثمان ان 
الفار  احدًا ال يعلم مبحتويات السيارة سوى االمحد واملتهم اآلخر 
سعيد البحري، موضحة ان االمحد زرع يف رأس موكلها بان جمموعة 
عن  الدفاع  اجل  من  اليه  االنضمام  منه  وطلب  الناعمة  ستهاجم 
املنطقة ومن هذا املنطلق تدّرب موكلها على السالح. اما بالنسبة 
هو  االخري  فعله  ما  جّل  بان  فاوضحت  عسكر  االخر  موكلها  اىل 
مرافقته االمحد اىل بشامون ملعاينة املنطقة اليت يريد منها ضرب 

صواريخ باجتاه الضاحية.
اما احملامي عارف ضاهر فأكد بان موكله امحد السعيد اجرى باالمحد 
اتصااًل وحيدًا ليس أكثر، اما احملامية هتاف وهيب فشددت على 
عدم وجود اي تواصل بني موكلها خالد السعيد واالمحد او غريه امنا 
التقى االخري مبنزل امحد السعيد. ويف ما خصى موكلها اآلخر خالد 
املقوسي فتوجهت اىل احملكمة قائلة: »امتنى اال تتألثر احملكمة مبا 
يتم تداوله يف اخلارج يف هذا امللف وال حتّمل نفسًا وزر أخرى«. 
الشراكة  باب  من  هو  االمحد  مع  موكلها  تواصل  ان  اىل  مشرية 
»اجلو  باب  من  دخل  االمحد  بان  معتربة  فان  سيارة  حول  بينهما 

املشحون« للدفاع عن املنطقة.
واكد احملامي قاسم صعب على براءة موكله فؤاد غياض من التهم 
املنسوبة اليه طالبًا من احملكمة الزام وسائل االعالم بنشر احلكم 
مبذكرة  براج  عبداهلل  احملامي  وتقدم  موكله.  اىل  االعتبار  العادة 

خطية مبثابة دفاع شفوي عن موكله الطيارة.
من  موكليهم  عن  التعقبات  كف  طلب  على  الدفاع  وكالء  وامجع 
منحهم  واستطرادًا  براءتهم  إعالن  واال  اليهم  املنسوبة  اجلرائم 

االسباب التخفيفية باالكتفاء مبدة توقيفهم.
وبسؤال املتهمني عن كالمهم األخري طلبوا مجيعًا الرباءة.

.. وُتنهي استجواب املوقوفني من » خلية غزة« 
البقاعية

  مل يكتب لـ«خلية غزة« البقاعية النجاح يف خمططها الذي رمسته 
للقيام بعمليات تفجري بعدما احبطت دورية تابعة ملخابرات اجليش 
مأمون  افرادها فيما قتل  القبض على معظم  بالقاء  هذا املخطط 

محود وحممد بيضون)ابو مجيل(.
بينهم مخسة  اشخاص  سبعة  تضم  اليت  اخللية  هذه  افراد  وكان 
موقوفني ينقلون متفجرات واسلحة اىل شقة يف بلدة غزة البقاعية 

عندما كمنت هلم دورية تابعة ملخابرات اجليش.
املسندة  التهم  املوقوفون  نفى  الدائمة  العسكرية  احملكمة  وامام 
اليهم حول انتمائهم اىل تنظيم جبهة النصرة او داعش على الرغم 
بلباس  ُتظهرهم  منهم  لعدد  التقطت  فوتوغرافية  صورا  ان  من 
عسكري كالذي يرتديه مسلحو النصرة الي وصفه احد املوقوفني 

بانه لباس »عسكري شرعي«.
ورفعت  املوقوفني  استجواب  االثنني  انهت  قد  احملكمة  وكانت 

اجللسة اىل الرابع من كانون الثاني املقبل للمرافعة واحلكم.
املوقوف  افاد  ضاهر  عارف  احملامي  وكيله  حبضور  وباستجوابه 
امحد العوض ان الصورة اليت عرضها عليه رئيس احملكمة العميد 
الركن الطيار خليل إبراهيم التقطها مع اجليش السوري احلر وهو 
حيمل صاروخا من نوع »لو« بيد وبندقية باليد االخرى. وزعم ان 
اللباس العسكري الذي يرتديه اشرتاه من حمل يف منطقة التل يف 
اعرتافاته  بذلك عن  النصرة مرتاجعا  اىل  انتماءه  ونفى  طرابلس. 

االولية.
اىل  عرسال  من  االنتقال  يريد  كان  انه  املوقوف  قال  وبسؤاله 
طرابلس فطلب من مأمون محود) ابو النور( الذي قتل اثناء املداهمة 
للجيش تأمني تنقله وبالفعل ذهبت بسيارة فان مل يكن يعلم ان 
بداخلها متفجرات واسلحة وكان يقودها شخص من عرسال. واكد 
انه مل يكن بسيارة الفان سوى هو والسائق عندما حصل اشتباك 
بنب  ملقبا  يكون  بان  ونفى  الفور.  على  نفسه  فسلم  اجليش  مع 

الدن.
وعن رسالة ضبطت حبوزته كانت مرسلة من محود اىل ابو عزام 
الكوييت يطلب فيها االول من االخري امواال ومتفجرات وسيارات 
لتفخيخها، قال العوض ان الرسالة ضبطت يف الفان وليس معه.

وردا على سؤال عن تبديل اخلطة اليت كانت تقضي بنقل املتفجرات 
من سيارة الفان اىل سيارة رابيد، بدال من الشقة يف غزة، افاد 
كان  امنا  الطريق  اثناء  محود  مأمون  مع  يتحدث  مل  انه  العوض 

السائق يتحدث على اهلاتف.
حممد  احملامي  وكيله  حبضور  مراد  عدنان  حممد  املوقوف  وافاد 
محود  مأمون  قصد  وقد  الكمني  اثناء  برجليه  اصيب  انه  شهاب 
انا كنت يف  وقال  والده.  حيث  تهريبا  تركيا  اىل  لتأمني سفره 
السابق احتسي اخلمرة وال عالقة لي بأي تنظيم. وقال ان ابو النور 
الطريق  امنا مل تكن  الشام« متهيدا لسفره  »احرار  نقله اىل مقر 
سالكة اىل تركيا ثم عاد ابو النور واتصل به وابلغه بان شخصا 
سيقوم بنقله اىل منطقة عرسال. واوضح انه كان يوجد مسلحون 
انه  وروى  جلول.  وعالء  الصاطم  عمر  بينهم  ومن  املقر  كثر يف 
توجه بسيارة فان اىل غزة حيث مكث يوما يف شقة هناك ومل ير 
حزاما ناسفا حبوزة ابو النور. وتابع انه يف اليوم التالي قام ابو 
ابو مجيل بنقله اىل منزله يف جمدل عنجر بسيارة  النور وبرفقته 
رابيد وبوصوهلم اىل حوش احلرمية بدأ اطالق النار.وافاد انه شاهد 

اكياسا يف السيارة ومل يعلم انها حتوي متفجرات.
وقال عالء جلول اثناء استجوابه حبضور وكيلته احملامية عليا شلحة 
الصاطم  لعمر  تعود  الصورة  ان  عليه  احملكمة صورة  لدى عرض 
يف مقر احرار الشام حيث كان هناك مع شبان اخرين. وافاد عن 
سبب مرافقته اخرين بسيارة الرابيد اىل شقة يف غزة ان ابو النور 
كان يعتقد انهم مطلوبون فطلب منهم املكوث يف الشقة وعندما 
حضر بيضون بسيارة الرابيد ليقلهم اىل جمدل عنجر بلدته حصل 

اطالق نار.
وقال انه صعد بسيارة الرابيد مع كل من ابو النور وحممد مراد 
وعمر الصاطم وابو مجيل وبقي املدعو ابو خطاب يف الشقة. ونفى 
علمه مبجموعة انشأها ابو النور تابعة للنصرة او احرار الشام بتمويل 

من ابو عزام الكوييت.
وباستجواب عصام ابو شهال قال ان ال عالقة له مبجموعة ابو النور 
للجيش  هو  وعائلته  والءه  ان  وقال  معرفة سطحية  يعرفه  الذي 

وللدولة.

موقوفان باإلرهاب
  

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
على موقوف ألقي القبض عليه يف منطقة عرسال، جبرائم االنتماء 
وحيازة  ارهابية  بأعمال  القيام  بهدف  مسلح  ارهابي  تنظيم  اىل 

أسلحة ومواد متفجرة، وأحاله اىل قاضي التحقيق العسكري.
يف املقابل اعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا عن القاء دورية تابعة 
ملديرية املخابرات على طريق عام بلدتي اللبوة - عرسال، القبض 
إحدى  إىل  بانتمائه  لالشتباه  درويش،  السوري حممد محاده  على 
اجملموعات اإلرهابية، ومشاركته يف القتال ضّد قوى اجليش يف 

أوقات سابقة.
ومت تسليم املوقوف إىل املرجع املختص وبوشر التحقيق معه.

.. و19 بتزوير مستندات سفر
مزوري مستندات  مالحقة  العام  لألمن  العامة  املديرية  واصلت    
سفر، لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية 

وآسيوية وأفريقية، فأوقفت 19 منهم.
كما أوقفت أربعة أشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم، 
وشخصني جبرم تهريب األشخاص وآخر جبرم الدخول خلسة وخمالفة 
نظام اإلقامة.وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيًعا اىل 

القضاء املختص.
من جهتها أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف 

63 مطلوبًا جبرائم سرقة، خمدرات، تزوير وضرب وإيذاء.

جرحى حبوادث سري
  أدى حادث سري وقع بني سيارة بيك آب وشاحنة على أوتوسرتاد 
حبنني اىل سقوط عدد من اجلرحى نقلوا على اثرها اىل مستشفيات 

املنطقة للمعاجلة.
انزالق  نتيجة  جرحيني  عن سقوط  املروري  التحكم  غرفة  وأفادت 

حاوية عن شاحنة واصطدامها بسيارة على طريق عاريا.
افادت عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم بني سيارتني  كما 
على اوتوسرتاد الدامور باجتاه الناعمة وجرحيني نتيجة تصادم بني 

سيارتني على طريق عام ضهر األمحر - راشيا، وجريح نتيجة حادث 
صدم على مستديرة جنبالط قرب احملكمة الشرعية يف صور.

القبض على »قائد حمور الشعراني« ومطلوب 
باالعتداء على اجليش

  
الشمال  القضائية يف  الشرطة  االرهاب يف  مكافحة  مكتب  القى 
القبض على أ.م. يف شارع االرز يف القبة -طرابلس، وهو كان 
»قائد حمور الشعراني« خالل »احداث طرابلس« ويلقب بـ«حبيبو«. 

وقد اودع املوقوف القضاء املختص.
خالل  مطلوب  توقيف  عن  اجليش  قيادة  اعلنت  اخرى«  جهة  من 
يف  مواطنني  بني  اشكال  حصول  أثر  على  دهم  عمليات  تنفيذ 
حملة البداوي، نتيجة خالفات عائلية سابقة. وأسفرت عن توقيف 
سهيب حممد مرعي املطلوب للعدالة ملشاركته مع مسلحني آخرين 
بتاريخ  املذكورة  احمللة  يف  اجليش  مراكز  أحد  على  االعتداء  يف 
تسليم  ومت  العسكريني.  أحد  باستشهاد  والتسبب   2014/9/23

املوقوف إىل املرجع املختص وبوشر التحقيق.

العثور على أصابع ديناميت من دون صواعق تفجري
  افاد مصدر امين عن اشتباه مواطن جبسم غريب موصول باشرطة 
سلكية على جانب طريق ترابية على اطراف حي الشراونة املالصق 
حلي الشعب يف مدينة بعلبك، وقام بإبالغ اجليش الذي حضر اىل 

املكان وعمل على تطويق املكان.
واضاف املصدر ان اخلبري العسكري حضر اىل املكان وبعد قيامه 
بالكشف عن اجلسم الغريب تبني انه عبارة عن ثالثة اصابع ديناميت 
اية صواعق. ومت نقل اصابع  غري معدة للتفجري، وال يوجد فيها 

الديناميت بعد تفكيكها، عن االسالك.
وسأل املصدر عن املستفيد من وراء ذلك علما ان هذه الطريق 

الرتابية ال يسلكها اال القليل من املواطنني.

حاول ذبح ابنه الوحيد والسبب .. كوب زجاج
  

حتت تأثري املخدرات، حاول والد ذبح ابنه الوحيد، والسبب سقوط 
كوب زجاج من يده.

والقت فصيلة املرجية يف وحدة الدرك اإلقليمي القبض على الوالد 
ع.د. بناء على ادعاء طليقته ضده جبرم ذبح القاصر الذي افاد أنه 
متكن من اإلفالت من بني يدي والده بعد أن حاول ذحبه بواسطة 

»سكني مطبخ« بسبب سقوط »كوب زجاج« من يده أرضًا.
القاصر  عنق  على  يوجد  »بأنه  الشرعي:  الطبيب  تقرير  بنّي  وقد 
جرح سطحي بطول /12/ سنتم. من الناحية األمامية اليسرى ناتج 
عن آلة حادة«. كما بّينت الفحوص املخربية اليت أجريت للفاعل أنه 
أنه من أصحاب  الكوكايني واحلشيشة، وتبنّي  قد تعاطى مادتي 
بـ«السّفاح«،  ملّقب  وهو  نار،  وإطالق  خمدرات  جبرائم  السوابق 
َم القاصر إىل  وخرج مؤخرًا من سجن القّبة يف طرابلس. وقد ُسلِّ

والدته.

توقيف خمتار يف صور وسوري بقضية تزوير
  أوقفت املديرية العامة لألمن العام يف مدينة صور وبناء على 
إشارة النيابة العامة املختصة املختار )ع.ن( الذي أقدم بالتواطؤ مع 
اللبناني )أ.ع( على إجناز بطاقة تعريف قيد الدرس بصورة ملتوية 
العامة  النيابة  التحقيقات، أشارت  انتهاء  للسوري )ف.خ(. وبعد 
اليها.  موقوفني  السوري  مع  وإحالته  املختار،  من  اخلتم  بسحب 
واكدت املديرية يف بيان هلا ان العمل ال يزال جاريا ملالحقة باقي 

األشخاص املتورطني بالقضية وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة.

ثالث شبكات دعارة يف كسروان
  كشفت املديرية العامة لالمن العام يف منطقة كسروان عن ثالث 
شبكات بتهمة تسهيل الدعارة السرية وجتارة السالح واملخدرات 

واوقفت افرادها وهم من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية.

مقتل مطلوب جتاوز حاجزاً أمنياً يف بعلبك
  أعلنت قيادة اجليش عن مقتل مطلوب مل ميتثل لعناصر حاجز يف 

حملة الطيبة يف بعلبك.
وأوضحت يف بيان هلا ان حسني علي صوان، احملكوم باالشغال 
اثناء  اقدم  توقيف،  مذكرات  بعدة  واملطلوب  قتل،  الشاقة جبرم 
قيادته سيارة جيب نوع شيفروليه من دون لوحات، على جتاوز 
حاجز ظريف تابع للجيش يف حملة الطيبة يف بعلبك وحماولة صدم 
اطلقوا  الذين  احلاجز،  لعناصر  االمتثال  العسكريني من دون  احد 
النار باجتاه السيارة، ما ادى اىل اصابته جبروح، نقل على اثرها 

اىل احد مستشفيات املنطقة وما لبث ان فارق احلياة.
وقد ضبطت داخل السيارة بندقية حربية نوع كالشنيكوف وكمية 
من الذخائر العائدة هلا. وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق يف 

احلادث.

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 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 
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نــدوة
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ندوة سياسية ناجحة لالحتاد العام لعمال فلسطني - فرع اسرتاليا
لعمال  العام  االتحاد  اقام 
اسرتاليا  يف  فلسطني 
حول  ناجحة  سياسية  ندوة 
امللتهبة  املجيدة  االنتفاضة 
الفلسطينية  االراضي  يف 
الضوء  تسليط  فيها  جرى 
قوات  به  تقوم  ما  على 
من  االسرائيلي  االحتالل 
وضرب  وتعذيب  تنكيل 
وتهجري بحق شبابنا وفتياتنا 
وقرانا  ومدننا  وشيوخنا 
الدؤوب  وسعيه  ومخيماتنا  
وتقسيمها  القدس  لتهويد 
وذلك  واملكاني  الزماني 
الصهيونية  للفلسفة  تطبيقا 
أبناء  تهجري  اىل  الرامية 
املستوطنني  واحالل  شعبنا  

مكانهم.
املتحدثني يف  جميع  أكد  وقد 
مواصلة  أهمية  على  الندوة 
الفلسطيني  الشعبي  الكفاح 
حتى اقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس.

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

عبد القادر قرانوح وجميل بطشون

جانب آخر من الحضورعبد القادر قرانوح وماهر درويش وحضور

جانب من الحضور
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اعالن
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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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KHOURY & SONS
FUNERALS
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KHOURY & SONS FUNERALS
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0474 944490


2 SHEPHARD STREET, THORNBURY

�


بادرو الحجة - سدني 
واالحباط  ااٍلرهاب  زمن  يف 
احلبيب  وطننا  به  مير  الذي 
دجالون  ساسة  هناك  لبنان، 

نايف علوان حيّول 
فا دينية  صخر لبنان تحُ

يف العامل
على  الصخر  مثل  قلوبهم 
حيث  تلني،  ال  شعوبهم 
يسودون وجه لبنان املشرق 
ايضا  وهناك   ، العامل  يف 

و  وجهه  تبيض  ابطال  رجال 
حتول صخوره اىل حتفة دينية 
للفن  دولة  اعظم  يف  ترتفع 
ويرتفع  العامل  يف  والنحت 

معها علم لبنان.
العاملي  والنحات  الفنان 
نايف علوان كان ضيفي يف 
بعد  حصري  و  إذاعي  لقاء 
حلظات قليلة من االنتهاء من 
ريتا  القديسة  متثال  تدشني 
و  مبباركة  كاشيا-إيطاليا  يف 
املاروني  الكاردينال  حضور 
الراعي  بطرس  بشاره  مار 
عن  الستار  ازاحة  مت  حيث 
الرائع  اللبناني  العمل  هذا 
انه  وأخربنا   ، علوان  للفنان 
بعدما مت التوافق عليه إلجناز 
يبلغ  اليت  الضخم  العمل  هذا 
طوله ستة أمتار قطعة واحده 
بلدية  قبل  من  عليه  عرض 
ينفذه  ان  االيطالية  كاشيا 
واصّر  ابى  لكنه  إيطاليا  يف 
لبنان  صخر  من  يكون  ان 
ترتج- بلدة  من  والبتحديد 
جبيل جارة القديس شربل و 
ان ينفذ  وينحت يف منطقة 
الوادي  جارة  ايطو  حريونا 
الروحانية  بهذه  املقدس، 
عام  بفرتة  العمل  هذا  أجنز 
حيث  الفاتيكان  اىل  نقل  و 

ونوه  البابا  قداسة  باركه 
من  اللبناني  واالبداع  بالفن 
ثم  ومن  علوان  نايف  خالل 
رأس  مسقط  اىل  نقله  مت 

القديسة ريتا يف كاشيا.
بأنه  اخربنا  اعمال  اخر  وعن   
للقديس  متثال  بنحت  باشر 
يف  تدشينه   سيقام  مارون 
احتفال  يف  املقبل  شباط 
كبري يف كاتدرائية مار مارون 
ريدفني اوسرتاليا ، يذكر انه 
تدشني  مت  املاضي  العام 
يف  شربل  للقديس  متثال 
الكاردينال  حبضور  بانشبول 
إزميل  ابدع  واليت  الراعي 
اخلتام  ويف  بنحته،  علوان 
وتقديره  حمبته  عن  أعرب 
للجالية اللبنانية والعربية يف 

اوسرتاليا.
نايف علوان وجه لبناني مشرق 
املقدسة  لبنان  صخور  حيول 

لتحف دينية يف العامل .

هذا  اىل  االستماع  ميكنكم 
http://youtu. :اللقاء من هنا

be/qZAUxWjeQ18
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قــوننْة

وعهوُد مواقٌف  للحسني  َمن 
جلموُد الوغى  يف  االرادة  صلب 
مستأسدًا دينه  حيدد  خرج 
وأسوُد بواسٌل  رافقته  قد 
قلوبهم احلديد  ُزُبر  هاشم  من 
وسجوُد ٌع  ُركَّ الضمائر  عفُّ 
أعناقهم للهدى  اشرأبت  قد 
مرصوُد ضيغٌم  منهم  والشبل 
وارفًا املنية  نيُل  هّمه  ما 
املفقوُد ظّلها  العدالة  وحي 
ان حيمل الراياِت يف غسق الدجى
ووجوُد موقٌف  الكرامة  ان 
نبينا بنت  وابن  احلسني  أنت 
مولوُد بدياركم  اهلدى  وحي 

* * * *

القدس
تتأمل دمعها  متسح  القدس 
يتجهُم نوره  يواري  واقصى 
متنكرة أوطانها  يف  والُعرب 
نعتُم اليهود  جرم  على  عاٌر 
وتبعثرت املصطفى  عهود  خانت 
مسلم اخليانة  يف  يغرق  فكيف 
ويليت يا  جرحه  يلملُم  واالقصى 
تلطُم واألرامل  ُتدمى  وشبابه 
متوهمة حلمها  يف  العروبة  أين 
يتنعم ارزاقها  يف  والكلُب 
داعش عروبة  يا  عليكم  عار 
تتقسُم ساحاتها  يف  القدس 
هلا دانت  ورقابكم  صهاينة 
تتحكم مبصريكم  غرية  ال 
بشجاعٍة حلربهم  نفرمت  فلو 
متوهُم رأسه  يرفع  كان  ما 
مواقفا الرماح  سنن  على  نبين 
فيهُم ضروسا  حربا  وخنوضها 
الدجى غسق  الرايات يف  فنحمل 
ُتسُم والقضية  نصٌر  فيبان 

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

احلسني 
)َع(

حمص 2015/9/17
محمد دبدوب

كتابات

الزهرة البيضاء أمست  
منتنْة

يف ظّل عصر القرصنة
حني استبيحت 

النتزاع غرور أهل 
السلطنْة

هي قّصٌة ملدارٍس
فقدت بريق الشرعنْة

وصوامٍع مآلنٍة
بالفسق حّد البّينْة

َعِبُق الثياِب يريد منَك
زيارًة.....مقوننْة!!!!!

ثم اكتساب الّرعِب طبعًا 
وابتداع املسكنْة

حّتى تغوص بعامٍل
فيه النفوس مسرطَنْة
لرتى جرائَم ُتستهاُن

لغايٍة مستهجنْة
وترى كوابيس البقاء 

مقيتًة ومعّفنْة
وترى دهاليز الشقاء 

عصيًة ومقّننْة
هّيا تفّرْج..

كم غزاك الّضيُم حتى 
تلعنْه

يا حريتي ..
نْة؟؟ كيف الرجاء جببهٍة متغضِّ

ـ هيا احتسوا الّسم الّزعاف
أو فلتعيشوا كاخلراْف ـ

يا ذّليت كم صارت األنساُم
يف هذي البقيعة حمزنْة.
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جديد اجلنابي: »كائنات العزلة«...  أنطولوجيا شخصّية!
عالينة عارف

صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر »كائنات العزلة: 
الشاعر  وضعها  صفحة(،   126( شخصية«  شعرية  انطولوجيا 

العراقي املقيم يف باريس عبد القادر اجلنابي.
وإليكم بعض ما جاء يف الكتاب:

إىل ُعزليت ذاهٌب
وِمْن ُعزليت قادٌم

ألْجِل الذهاب ونفسي
فأفكاري تكفيين.

لوبا دي فيخا
***

ه باألشباح، يبقى وحيدًا. أل عامَلَ هذا الذي ال َيْ

انطونيو بورشيا

***

َمهما ُكّنا أثرياء
عْجُزنا أْن نكون وحيدين

نا ُفقراء! َ صريَّ

هولدرلني

***

أجلُس حُماطًا
بكّل هؤالء

الذين جعلوني
وحيدًا.

عباس بيضون

***

الُعزلة، إّنها استحالُة الَعيِش وحيدًا!
جني يان

***

داخَل قفٍص واحد
الكائُن والعزلُة معًا

قبالتهما الذاكرُة اآلفلة
يتعّثر بها الضباُب

وَيضحك.
عيسى خملوف

***

هذه  ووحيد  عاٍر  اجلدار،  يف  الفائت  العام  دّقُه  الذي  امِلْسمار 
الّليلة.

بول شاؤول

***
يف ظالم الّليل

تفد الّصرخات من احلقول القريبة
حياٌة تبدأ وُأخرى تنتهي.

منتصر عبد املوجود

***

كم هو مؤسٌف
إطالُق ِحصاٍن

وحيدًا يف الفراغ!

ريوكان
***

يف الُعْزلِة
     امِلرآُة يف ِحداد!

عبد القادر اجلنابي
***

هذا كلُّ ما كان يف الُغرفة الصغرية
اليت استأجرتها الّروح:

سريٌر مصنوٌع من الضوء،
مت، كرسيٌّ من الصَّ

وطاولٌة من خشِب الرجاء.
كريستيان بوبان
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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 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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Tel/Fax: 03 9391 0686
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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
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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 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 
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بدال  الرياضة  حبوب  تناول 
رمبا يصعب  من ممارستها؟ 
هذه  تصديق  البعض  على 
الفكرة للوهلة األوىل، لكن 
رى حاليا تؤكد على  أحباثا تجُ
هذه  تطوير  من  اهلدف  أن 
احلبوب جاد، وأنها قد حتل 
مشاكل كبرية لدى جمموعات 

معينة من الناس.
لبعض  أن  املعروف  من 
القدرة  الكيميائية  املواد 
على تنشيط العضالت متاما 
أنه  يعين  ما  كالرياضة. 
عن  االستعاضة  املمكن  من 

 حقيقة »حبوب الرياضة« السحرية 
وحلم القوام الرشيق

تدريبات الرياضة الشاقة بتناول حبوب هلا مفعول مشابه ملفعول 
الرياضة على اجلسم. وهذا متاما ما يسعى الباحث امساعيل الهري 

يف جامعة كولومبيا الربيطانية يف فانكوفر إىل تطويره.
رمبا تتذب هذه احلبوب بعض األشخاص الذين حيلمون باحلصول 
الرياضة،  يتذمرون من ممارسة  لكنهم  قوام رشيق وقوي،  على 
وهو ما حيذر منه الباحث الهري فهذه احلبوب ال تناسب اجلميع، بل 

مت تطويرها لتحاكي أمر ممارسة الرياضة لدى بعض األشخاص.
ويعمل الباحث الهري على تطوير هذه احلبوب، بالتعاون مع باحث 
حبثهما  نتائج  الباحثان  ونشر  بكني.  يف  الرياضة  كلية  من  آخر 
الذي حيمل اسم »حبوب الرياضة يف نقطة االنطالق« على املوقع 
يف  اجلديدة  »االتاهات  الشهرية  الربيطانية  للمجلة  االلكرتوني 

العلوم الدوائية«.

مواد تأثريها على الجسم مشابه للرياضة
ترتبط سرعة عملية األيض بشكل كبري بالعضالت، والسبب هو أن 
العضالت متيل الستهالك الطاقة بشكل أكرب من الدهون. ومنذ أن 
متكن العلماء من كشف هذه العالقة الوثيقة اليت تربط سرعة عملية 
األيض بالعضالت، وهم يبحثون عن طرق تساعد على تسريع عملية 
يعمالن  وزميله  الهري  امساعيل  الباحث  لكن  وحتسينها.  األيض 
على تطوير مادة تنشط العضالت بطريقة مماثلة ملا تفعله احلركة 

املكثفة أثناء ممارسة الرياضة.
ووفقا ملوقع »دي فيلت« األملاني، فإن هذا األمر ميكن حتقيقه عرب 
حبوب مؤلفة من جمموعة من املواد الكيميائية وهرمونات وأعشاب 
ما  الرياضة.  تفعله  كما  متاما  العضالت  تنشيط  على  القدرة  هلا 
يعين أنه وبفضل هذه احلبوب ميكن بناء العضالت وحرق الدهون، 
ليصبح اجلسم بذلك أقوى وأكثر رشاقة بدون احلاجة إىل ممارسة 

الرياضة.
ويعد هرمون اإليريسني واحدا من بني املكونات األساسية هلذه 
احلبوب، وتكمن فائدة هذا اهلرمون يف قدرته على حتويل بعض 
الدهون »البيضاء« املضرة إىل دهون »بنية« مفيدة، علما أن إفراز 

هذا اهلرمون يف اجلسم يرتبط مبمارسة الرياضة.
أهم  من  وهي  »الريسفرياترول«،  مادة  فهي  الثانية  املادة  أما 
املواد املضادة لألكسدة املوجودة يف العنب األمحر، وهلذه املادة 

تأثري رائع على العضالت، ويشبه تأثري تدريبات التحمل.
باحلصول على قوام  الذين حيلمون  أولئك  احلبوب  قد تغري هذه 
رشيق وقوي بدون ممارسة الرياضة. لكن اهلدف من تطوير هذه 
ناخريشنت«  »أكتويل  ملوقع  فوفقا  متاما.  كذلك  ليس  احلبوب 
األملاني فإن هذه احلبوب حتتوي على مثانية مستحضرات خمتلفة، 

اثنان من هذه املستحضرات هي منشطات رياضية.

حبوب الرياضة ال تمنح السعادة
الدراسة،  القائم على هذه  الباحث الهري،  وإىل جانب ذلك، فإن 
أكد أن هذه املواد ال ميكن أن حتل مكان الرياضة. والسبب هو 
أن هذه املواد تؤثر على العضالت فقط، بينما ال ميكنها أن تعوض 
التأثري اإلجيابي للرياضة على القلب واألوعية الدموية وضغط الدم 
أن هذه  الدموية والعظام والدماغ والنفسية، فضال عن  والدورة 
احلبوب ال ميكنها تعويض شعور السعادة الذي حيصل عليه اجلسم 
مبمارسة الرياضة. ما يعين أن أولئك القادرين على احلركة ينبغي 

عليهم ممارسة الرياضة.
مشريا  الفيتامني،  بأقراص  الرياضة  حبوب  الهري  الباحث  ويشّبه 
إىل أن الفيتامينات املوجودة يف الفواكه الطبيعية واخلضار أفضل 
بكثري من الفيتامينات اليت يتم تناوهلا عرب أقراص. وهذا هو متاما 
حال حبوب الرياضة، فهي ال متنح الشعور بالنشاط، ولكنها تبقى 

أفضل بالنسبة ألولئك الذين اليوجد أمامهم خيار آخر.

طورت لتساعد فئة محددة من األشخاص
حبوب  تطوير  من  اهلدف  فإن  األملاني  »فوكوس«  ملوقع  ووفقا 
الرياضة هو مساعدة األشخاص غري القادرين على احلركة كمرضى 

السكتة الدماغية أو ذوي االحتياجات اخلاصة.

بينما  االسرتخاء،  على  يساعد  فبعضها  خمتلفة،  تأثريات  للروائح 
حتفز بعضها الشعور باجلوع، الشك أن ذلك ال حيدث صدفة بل 
يرجع الرتباط حاسة الشّم بشكل وثيق مع الدماغ، لتؤثر بذلك على 

مزاجنا. هذه الروائح السبعة تساعد على االسرتخاء.

الليمون
تساعد رائحة الليمون على زيادة الرتكيز فضال عن تأثريها املهدئ، 
كثرية  دراسات  فإن  األمريكي  بوست  هيلث  ديلي  ملوقع  فوفقا 
الشعور  عند  إجيابي  تأثري  له  الليمون  رائحة  استنشاق  أن  أثبتت 
املناعة  جهاز  يقوي  فالليمون  اخلوف،  أو  اإلرهاق  أو  بالغضب 
وحيسن الدورة الدموية وخيفف االكتئاب. لذا ينصح خرباء الصحة 
ثم  ومن  رائحتها  واستنشاق  ليمونة  بتقطيع  باإلرهاق  يشعر  من 

االستمتاع بطعمها احلامض واملنعش.

القرفة
تتسم القرفة بكونها منشطة، ما جيعلها مادة مالئمة للتخلص من 
جامعة  باحثون يف  أكده  ما  متاما  وهو  الرتكيز.  اإلرهاق وحتسني 
»ويلنغ جيسويت« يف فرجينيا األمريكية، فاستنشاق القرفة حيسن 
من القدرات العقلية واالستجابة البصرية واحلركية، فضال عن أنها 

تساعد على االسرتخاء.

الخزامى )الالفندر(
نعرف زهرة الالفندر برائحتها العطرة و دورها الفعال يف تصفية 
الذهن والروح. فضال عن استخدامها للقضاء على حاالت األرق اليت 
غالبا ما يعود سببها إىل اإلرهاق، كما حيتوي زيت الالفندر على 
خصائص مهدئة تساعد على ضبط الضغط النفسي. و تهدئ عشبة 
الالفندر األعصاب وتعاجل بعض حاالت االكتئاب والشقيقة، وفقا 

ملا نقله موقع »غيزوندهايت تيبس«.

النعناع
يعد النعناع من األعشاب املثالية أليام العمل الطويلة يف املكتب، 
فهو ينشط الذهن واجلسم وحيفز على الرتكيز واالستيعاب ومينح 
من  ويقلل  أفضل  بشكل  التفكري  على  يساعد  ما  طاقة،  اجلسم 

اإلجهاد.

إكليل الجبل )الروزماري(
وفقا ملوقع »غيزوندهايت هويته« فإن استنشاق رائحة الروزماري 
الفعال  التوتر كثريا، فضال عن دور العشب  يساعد على ختفيف 
ختفف  كما  الرتكيز.  على  القدرة  وزيادة  الذاكرة  حتسني  يف 
األعراض  من  الكثري  وطبيعي،  فعال  وبشكل  الروزماري  أعشاب 
املرتبطة بشكل وثيق بالضغط ومن أهمها اإلرهاق اجلسدي الذهين 

والصداع.

الفانيليا
موقع  ونشرها  أمريكيون  باحثون  أجراها  حديثة  لدراسة  وفقا 
»غيزوندهايت هويته«، فإن استنشاق رائحة الفانيليا كان تأثريه 
إجيابيا على املشاركني يف الدراسة، إذ بدوا أكثر سعادة واسرتخاء. 
علما أن استخدام الفانيليا ليس حديثا ، بل يعود إىل املصريني 
القدماء، إذ غالبا ما استخدموه لالسرتخاء وتعزيز التناغم االروحي.

الياسمني
كثريا ما يستخدم اليامسني لتهدئة األعصاب، كما يستخدم زيته 
بالغة  بأهمية  اليامسني  لالكتئاب، وحيظى  كمادة طبيعية مضادة 

خلصائصه املنشطة، واحملفزة لشعور التفاؤل.

 استنشاق هذه الروائح خيلصنا من اإلرهاق 
..الرتباط حاسة الشّم مع الدماغ

أجرى العلماء مقارنة بني الشاي والقهوة تهدف اىل حتديد ايهما 
أكثر ضررا للجسم.

من  علماء  أجراها  اليت  والقهوة  الشاي  بني  املقارنة  نتيجة  بينت 
ابدا.  باحلليب ال يفيد اجلسم  الشاي  تناول  أن  املتحدة  الواليات 
كما بينت النتائج اليت توصل اليها الفريق العلمي أن القهوة أكثر 

فائدة من الشاي.
القهوة والشاي متساوية وكذلك  الكافيني يف  واتضح ان نسبة 
القهوة  أن كل فنجان من  للجسم، ذلك  املفيد  املغنسيوم  نسبة 
الكالسيوم غري  باملائة من  و1  الربوتيني  غ من   0.6 حيتوي على 
من  باملائة   1.4 على  القهوة  حتتوي  كما  الشاي.  يف  املوجود 
الفسفور و4 باملائة من مادة الكولني )اليت تفيد اغشية اخلاليا( 
و7 باملائة من البوتاسيوم . يف حني أن نسب هذه العناصر يف 
الشاي تبلغ على التوالي: 0.5 باملائة، 0.5 باملائة و5 باملائة .أما 
نسبة  فهو  القهوة  على  الشاي  فيه  يتفوق  الذي  الوحيد  الشيء 
 2 مقابل  منه  باملائة   6 على  الشاي  حيث حيتوى  الفوليك  محض 

باملائة يف القهوة.
كما تبني أيضا أن تناول الشاي باحلليب ال يفيد اجلسم ألنه يسبب 
هدر امليزات االجيابية للشاي والقهوة اللذين يفيدان اجلسم عند 

تناول كل منهما على انفراد.

قد تكونني على دراية بفوائد املكّسرات غري املقلية بشكل عام، 
ولكّن هل أنت متأّكدة أّنك تستفيدين من كّل فوائد اللوز؟

الّدماغ بشكل  اليّنء تكمن يف تعزيز عمل  اللوز  أهّم فوائد حّبات 
ملحوظ، بسبب كّل ما حتويه من الزيوت واملواد املغّذية. فكم من 
الرائع أن تزيدي معّدل ذكائك سّرًا، جملّرد تناولك معّدل 10 حّبات 

لوز يوميًا.
-يف ما يتعّلق ببشرتك، للوز فوائد كثرية تعود باإلشراق والنضارة 
على وجهك، خصوصًا عندما تبتاعنب املستحضرات املكّونة من زيت 

أو حليب اللوز.
التسّلح  القلب، ألّنك تستطيعني  أمراض  اليوم من  ال ختايف بعد 
الفوليك،  بأسيد  الغيّن  املكسرات،  من  النوع  فهذا  باللوز! 
لن  حبيوّية  قلبك  مّد  سيجُ والربوتينات   ،E الفيتامني  البوتاسيوم، 

تعرف ااالخنفاض!
قد  الذي  الّسكر  عن  يغنيك  أن  ميكنه  بنشاط  اليّنء  اللوز  ميّدك 
أن  اللوز،  والرائع يف  بالنشاط.  ليمّدك  كبري  بضرر  لك  يتسبب 
ليس لفوائده يف هذا السياق جوانب سلبية كالكافيني أو الّسكر 

األبيض.
أمراض ختافينها وتهدد  الينء من  اللوز  الوقاية، يقيك  إطار  يف 
استقرارك النفسي واجلسدي كسرطان القولون، الّسكري والسمنة 

املفرطة.

فوائد اللوز الينء على صحتك!

علماء: الشاي باحلليب مضر 
بالصحة
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هل تكفي 6 ساعات من النوم 
جلسدك؟

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 

كشفت دراسة أمريكية عن أّن 6 ساعات من النوم يف اليوم 
بأّن 8  العامل  الشائع يف كل دول  تكفي اجلسم، على عكس 
جاء يف صحيفة  ما  اجلسد، حبسب  لراحة  أفضل  نوم  ساعات 

»الدايلي ميل« الربيطانية.
ويقول العلماء املشاركون يف هذه الدراسة، إّنه على الرغم من 
الطبيعي يرتاوح بني 8 و7 ساعات يومية،  النوم  بأن  الشائع 
وأّن احلياة العصرية احلديثة تسرق منا وقت النوم فهذا كله 

جمّرد خرافة.
ونصحوا الذين ينامون فرتات قصرية بأال يقلقوا فإن قلقهم 
منّومة  حبوبًا  يتناولوا  أن  أنهم جيب  بفكرة  تأثرهم  بسبب  هذا 
بسبب  الطبيعي  املستوى  عن  قلت  النوم  فرتات  ألن  وذلك 
تليفزيون  من  احلديثة  األجهزة  الستخدام  الواسع  االنتشار 

وإنرتنت وغريهما.
وتوّصل علماء جامعة »كاليفورنيا« مبدينة لوس أجنلوس، هلذه 
النتائج بناء على دراسة ثالث جمموعات من دول خمتلفة، وهي 
ناميبيا، تنزانيا، بوليفيا، ألّن حياتهم اليومية بعيدة متام البعد 

عن استخدام األجهزة احلديثة.
وكانت الدراسة بواسطة جهاز يقيس فرتات نومهم، حتى طلوع 
الشمس، وسّجلوا نتائج مراقبتهم لـ95 شابًا مراهقًا ألكثر من 
1000 يوم، ليكتشفوا أّن هؤالء الشباب معظمهم تراوحت فرتة 
النوم لديهم أقل من 7 ساعات وكان املتوسط ست ساعات 

و25 دقيقة.

أدىل موظفون من منظمة الصحة العاملية بتصريح حمذرين فيه 
من أن تقليص فرتة النوم حتى مبقدار نصف ساعة قد يؤدي 
القلب  خطرة يف  وأمراض  السمنة  وإىل  الدماغية  السكتة  إىل 

والشرايني.
أكثر  وخيمة  عواقب  تسبب  النوم  قلة  أن  املختصون  ويؤكد   
مما يسببه التدخني وتنعكس سلبا على صحة اإلنسان الذي ال 

تساوره عادة شكوك حتى يف ما حيدث جلسمه.
وقد متكن خرباء روس من التوصل إىل مثل هذه االستنتاجات 
من خالل حبوث استمرت سنوات عديدة ومشلت حنو 500 مواطن 
روسي كانوا يتمتعون بصحة جيدة إطالقا وتراوحت أعمارهم ما 
بني 25 و64 سنة. فراقب املختصون صحة هؤالء املتطوعني 
بصورة دقيقة منذ عام 1994 ودرسوا بعناية كل حاالت اختالل 
صحتهم علما أن مجيع املشاركني يف التجربة مل يتعرضوا ألي 
مشكالت ذات صلة بزيادة الوزن والسكري والسكتات القلبية 
والدماغية قبل بداية التجربة. أما يف نهاية البحث فواجه %63 
عمل  واختالل  كالسمنة  مشكالت  املذكورين  املتطوعني  من 

القلب.
وقد استطاع العلماء يف جتربتهم هذه حتديد العامل الرئيسي 
املؤثر على الظواهر املكتشفة واستيضاح أن تقليص فرتة النوم 
حتى بـ30 دقيقة قد يسبب السكتة الدماغية والسمنة. وتثبت 

نتائج هذا البحث نظرية املختصني يف منظمة الصحة العاملية.
الصحي  العيش  منط  بقواعد  التقيد  إىل  اخلرباء  يدعو  هنا  من 
للراحة  ساعات   10 إىل   8 عن  يقل  ال  ما  والسليم وختصيص 

يوميا.

تقليص فرتة النوم قد يؤدي إىل السكتة 
الدماغية والسمنة

للطب  األملاني  املعهد  من  فوربوزه  انغو  الربوفسور  يقول 
الرياضي يف برلني إن الكرش منطقة خطرة على صحة اجلسم، 
خاصة على الكبد واألمعاء واملعدة. كما أن له تأثري على عمل 

اهلورمونات.لص منه؟
املرء  زاد  وكلما  األكل.  الرغبة يف  على  ليبتني  هرمون  -يؤثر 
من تناول املواد الغنية بالدهون، ارتفعت مقاومة هذا اهلرمون 
حلقة  يف  اجلسم  ويدخل  حجمًا  الكرش  يزداد  وبهذا  املهم. 

مفرغة.
للتغذية، فإن حدود حميط اخلصر  األملانية  املؤسسة  -وحسب 
املثالي بالنسبة للنساء هو 88 سنتيمرتا وللرجال 102 سنتيمرتا. 
واحتمال  اخلطر  منطقة  إىل  الدخول  احلدود  هذه  جتاوز  ويعين 

اإلصابة بأمراض القلب والشرايني
-ومع التقدم يف السن يكرب حجم الكرش، وللهرمونات دور يف 
ذلك، كما أن العضالت تبدأ بالصغر مقابل ارتفاع خزين الدهون 
باجلسم. ويكمن احلل باملزيد من احلركة والتقليل من األكل، 

خصوصًا الكربوهيدارات والدهون والسكريات.
-ال يكفي تغيري نوعية الغذاء وأسلوبه، بل جيب أن يصاحب ذلك 
أداء متارين رياضية للجسم كله. واألفضل حسب اخلرباء: برنامج 
متوازن بني رياضات اللياقة، كاجلري والتمارين القوية. وجيب 

أال يقل وقت اجلري أو املشي عن 30 دقيقة.
عندها  تبدأ  خزنها،  من  أكرب  طاقة  حبرق  اجلسم  يبدأ  -وعندما 
عالمات النجاح بالظهور. ويعين حسب الربوفسور انغو فوربوزه 
»ممارسة متارين القوة البدنية ثالث مرات على األقل أسبوعيًا، 

وأربع إىل مخس مرات للياقة البدنية«.
التمارين وتغري منط  أداء  أسبوعا من  بعد 12  -والنتيجة تظهر 

احلياة واألكل.

ملاذا يظهر الكرش وكيف نتخلص 
منه؟

هل تفضل الطعام احللو أم املاحل؟ الكثريون يفضلون احللويات، 
أغلب  قبل  من  ومطلوبة  مرغوبة  السكريات  من  ما جيعل  وهذا 
الناس. لكن هل تعرف ماذا قد حيصل لك إذا استغنيت عن 

تناول السكريات؟
يتناول املرء يف املعدل حنو 300 سعرة حرارية يوميًا من خالل 
السكريات، أي حنو 35 كيلوغرامًا من السكر سنويًا. لكن األطباء 
اإلنسان كمية قليلة من  يتناول  بأن  التغذية ينصحون  وخرباء 
السكر يوميًا تكفي لتغطية مخسة يف املائة فقط من حاجة اجلسم 
الكلية من السعرات احلرارية، وهذا يعين أن على الشخص البالغ 
تناول ما يعادل 25 غرامًا من السكريات على األكثر كل يوم، 
أو قطعة  وهو ما يعادل ست مالعق شاي صغرية من السكر 

صغرية من الشوكوالتة.
السكر  جورنال«  ميديكال  »بريتيش  العلمية  الدورية  ووصفت 
بأنه »خطري جدًا كالتبغ« على اإلنسان. وبينما ال يضر القليل 
من اجلسم، إال أن كميات كبرية منه هلا أضرار جسيمة، كما نقل 
اليت  األشياء  بعض  وهذه  االلكرتوني.  األملاني  »إليه«  موقع 

حتدث للجسم إذا ختلى املرء عن تناول السكر:
القلب ينبض بانتظام من جديد

يقول البعض إن القلب ينبض ويفرح بسبب السكريات، ألن 
عدد دقاته تزداد مع تناول السكريات. وبعد تناول السكريات 
يقوم اجلسم بإنتاج هرمون اإلنسولني، الذي ينشط األعصاب 
لكن  القلب.  دقات  معدل  من  ويزيد  الدم  ضغط  من  ويرفع 
الدورة  يف  مشاكل  إىل  يؤدي  للسكريات  املستمر  التناول 
الدموية وعمل القلب. لذلك، بعد التوقف عن تناول السكريات 
ملدة أسابيع قليلة فقط، تنتظم دقات القلب من جديد وتتحسن 

احلالة العامة للجسم.

وداعًا للبثور وحب الشباب
واحللويات،  السكريات  من  فقط  قليلة  كميات  تناول  بعد 
واجللد  العضالت  الرئيسي يف  الربوتني  وهو  الكوالجني،  يبدأ 

مخسة أمور حتصل لك عند التوقف عن تناول السكريات

واألربطة، بالتالصق، ما يفقد اجللد مرونته. وأجريت دراسة على 
أشخاص ال يتناولون مشروبات حمالة يف العادة، وأعطيت هلم 
مشروبات حمالة ملدة ثالثة أسابيع. وكانت النتيجة أن جلدهم 

تغري بنسبة 87 يف املائة إىل حالة أسوأ من ذي قبل.
ال حاجة البتسامة مزيفة

التوقف  وقرر  مفرط  بشكل  السكريات  يتناول  املرء  كان  إذا 
مع  كالتعامل  التغيري  هذا  مع  يتعامل  جسمه  فإن  ذلك،  عن 
توقف اجلسم عن تناول املخدرات، كما يقول العلماء. وسيكون 
السكر. لكن اخلرب  االمتناع عن  الصعب جدًا االستمرار يف  من 
اجليد ملن ينجح يف ذلك هو أن مزاجه سيتحسن بشكل ملحوظ 

وسيتخلص من حاالت تقلب املزاج والكآبة واخلوف.
تنام عندما تريد ذلك

عند التناول املفرط للسكر، يعاني اجلسم من حالة ارتفاع نسبة 
السكر يف الدم، تتبعها حالة اخنفاض السكر يف الدم، واليت 
يعاني املرء فيها من الرغبة الفورية يف االستلقاء والنوم وكأنه 
سيحافظ  السكريات،  تناول  عن  التوقف  عند  أما  غيبوبة.  يف 
املرء على معدل سكر متوازن يف الدم طول اليوم وال يعاني 
من هذه احلالة. وحتى النوم يف املساء سيكون أسهل وأكثر 
سالسة. وفقدان النوم له أسباب عدة، منها ارتفاع نسبة السكر 
يف الدم، إذ يعطي السكر إشارة للدماغ للعمل والنشاط وهو 

ما مينع الشخص من النوم.
فقدان الوزن

قد يعوض اجلسم السكريات املفقودة عن طريق تناول مواد 
أخرى، مثل املكسرات. لكن اجلسم سيفقد بالتأكيد الكثري من 
السعرات احلرارية الزائدة بسبب التوقف عن تناول السكريات 
واحللويات والشوكوالتة. ومن يستهلك يوميًا 200 سعرة حرارية 
على  كيلوغرامات  مخسة  بالتأكيد  سيفقد  السكريات  من  أقل 
األقل من الوزن بعد ستة أشهر، كما ذكر موقع »إليه« األملاني 
االلكرتوني. يؤمن الكثريون بوجود الكائنات الفضائية، وأنها 
حتاول االتصال بنا، وعتقد أن الكائنات الفضائية حتاول اجراء 
اتصاالت معنا، لكننا غري قادرين على مساعها أو فك شفرات 

رسائلها.
حيث تقول الدكتورة "ناتالي كابرول"، اليت تقود عملية البحث 
عن الكائنات الفضائية يف معهد سييت يف والية كاليفورنيا: 
كوكب  من  قريبة  بسيطة  كائنات  هذه سنجد  حياتنا  "رمبا يف 
األرض، ورمبا جند نسخة طبق األصل من كوكبنا يف جمرة أخرى، 
بسبب  سهال،  يكون  لن  فضائية  ذكية  حياة  اكتشاف  أن  إال 

حمدودية نظرتنا إىل الكون، وحمدودية إمكاناتنا يف اكتشافه.

أعلنت جمموعة من العلماء أن شبكة اإلنرتنت تسبب ارتفاع ضغط 
الدم لدى املراهقني، وتشوهات يف العمود الفقري.

بينت نتائج دراسة علمية خضع هلا 135 مراهقا، أجراها فريق 
علمي من مستشفى هنري فورد لتحديد تأثري شبكة اإلنرتنت يف 
جسم املراهقني، وتبني أنها تسبب ارتفاع ضغط الدم لديهم.

مشلت هذه الدراسة تأثري اإلنرتنت على صحة املراهقني بصورة 
عامة، مثل البصر وطريقة اجللوس. وتبني أن قضاء فرتة طويلة 
أمام الكمبيوتر يسبب إضافة إىل ارتفاع ضغط الدم، تشوهات 

يف العمود الفقري وغري ذلك.
استنادا إىل هذه النتائج يدعو اخلرباء أولياء األمور إىل االنتباه 
ألوالدهم وعدم السماح هلم بقضاء فرتات طويلة أمام الكمبيوتر، 

وحتفيزهم على التجوال بني فرتة وأخرى.
أمام  أسبوعيا  وأكثر  ساعة   14 قضاء  أن  للباحثني  تبني  كما 
أي  املراهقني،  لدى  خمتلفة  صحية  مشاكل  يسبب  الكمبيوتر 
ساعتني  من  أكثر  الكمبيوتر  استخدام  بعدم  املراهقني  ينصح 

يف اليوم.

علماء: اإلنرتنت يرفع ضغط الدم 
عند املراهقني
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اراد شاب صيين إنقاذ هاتفه الذكي الذي سقط سهوة من جيب 
سرواله يف املرحاض، فعلقت يده يف الداخل بشكل استحال عليه 
سحبها مرة أخرى بسهولة، ومل يتمكن من إخراجها سوى مبساعدة 

رجال إنقاذ.
وكان الشاب من إحدى مدن مقاطعة تشيجيانغ الصينية حياول 
بالكامل، ومل يستطع  يده  البالوعة، فأدخل  استعادة هاتفه من 
حتريرها، فظل يصرخ حتى مسعه شخص قام على الفور باالتصال 

برجال اإلسعاف، إلنقاذه، الذين حضروا سريعًا.
البالوعة يف  الرجل وسحب يده من  إنقاذ  ومتكن املسعفون من 
وقت استغرق ساعة كاملة، وكانت النتيجة إصابة الشاب بامحرار 
وتورم يده، واعترب ما حدث درسًا قاسيًا له وحتذير بعدم اصطحاب 

هاتفه ثانية إىل املرحاض.

بالصور - حاول إنقاذ هاتفه 
من املرحاض فكانت املأساة

شخص  أي  أن  من  الربجميات،  مهندس  توماس«،  »بريت  حذر 
يشاهد األفالم اإلباحية يف 2015 سوف يكون معرضا الخرتاق تاريخ 
إىل  علنا  األرشيف  هذا  نشر  سيتم  كما  األفالم،  هلذه  مشاهداته 

جانب امسه.
وأشار توماس إىل أن األمر ال حيتاج سوى اخرتاق بسيط لبيانات 
املستخدمني على هذه املواقع عن طريق بصمة املتصفح، وميكن 
حاليا  األمر  بهذا  يقوم  أن  الفوضى  خلق  يريد  مغامر  مراهق  ألي 

مبنتهى السهولة.
وتابع توماس : »أعتقد أن أكرب أزمة ستواجه خصوصية اإلنرتنت 
رجة  املحُ الشخصية  املعلومات  تعرض  هي  القادمة  الفرتة  خالل 
على  سلبية  بصورة  ينعكس  رمبا  هذا  ألن  لالخرتاق،  لألشخاص 

حياتهم الشخصية، وعلى عالقتهم باآلخرين«.
ونشر توماس خطوات حدوث هذا االخرتاق كالتالي:

يزور  عندما  بصمة مميزة  يرتك  متصفح  كل  املتصفح:  بصمة   -1
موقعا ما، حتى يف حالة املتصفح غري املعّرف.

2- رقم التعريف اخلاص باجلهاز » IP«: وهذا يربط بصمات املتصفح 
بعدد الزيارات للمواقع أو الزيارات السابقة لنفس املوقع، وإخفاء 

رقم التعريف ميكن أن يساعد لكنه ال يوفر احلماية الكاملة.
3- تتبع املستخدم: من املهم بالنسبة ألصحاب املواقع أن يعرف من 
يزوره لذلك فإنهم غالبا يتتبعون املستخدمني، وحيفظون معلومات 

عنهم لربط حساباتهم الشخصية ببصمة املتصفح.
يذكر أن بعض العلماء أرجعوا السبب يف تقلص املادة الرمادية يف 
املخ إىل بعض العادات السيئة مثل تعاطي املخدرات وقلة النوم 

وإدمان مشاهدة األفالم اإلباحية.
حيث يتكون املخ من مادة بيضاء وأخرى رمادية، وتشكل املادة 
الرمادية جزءا كبريا من اجلهاز العصيب املركزي، وتقع فيها غالبية 
بالتفكري وبأن نرى ونسمع  لنا  العصبية للمخ، اليت تسمح  اخلاليا 

ونتكلم ونشعر ونتحرك.
املعلومات  معاجلة  مفتاح  هي  أخرى،  ناحية  من  الرمادية،  واملادة 

مبجرد محلها على األلياف العصبية حتى تصل إىل وجهتها.
وقد كشف علماء أملان مؤخرا يف دراسة أن الرجال الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 21 و 45 عاما، ويداومون على مشاهدة األفالم اإلباحية 

تقل لديهم بشدة مساحة املادة الرمادية داخل املخ.
ويعتقد الباحثون أن النتائج تشري إىل أن األشخاص الذين يداومون 
وقدرات  أقل  عقلية  لديهم سيطرة  اإلباحية  األفالم  مشاهدة  على 
األشخاص  من  واملصريية  اهلامة  القرارات  اختاذ  على  أضعف 

الطبيعيني.

»فضيحة جملجلة« تنتظر 
مشاهدي األفالم اإلباحية يف 2015

شخص  أي  أن  من  الربجميات،  مهندس  توماس«،  »بريت  حذر 
الخرتاق  معرضا  يكون  سوف   2015 اإلباحية يف  األفالم  يشاهد 
تاريخ مشاهداته هلذه األفالم، كما سيتم نشر هذا األرشيف علنا 

إىل جانب امسه.
وأشار توماس إىل أن األمر ال حيتاج سوى اخرتاق بسيط لبيانات 
املستخدمني على هذه املواقع عن طريق بصمة املتصفح، وميكن 
ألي مراهق مغامر يريد خلق الفوضى أن يقوم بهذا األمر حاليا 

مبنتهى السهولة.
وتابع توماس : »أعتقد أن أكرب أزمة ستواجه خصوصية اإلنرتنت 
رجة  املحُ الشخصية  املعلومات  تعرض  هي  القادمة  الفرتة  خالل 
على  سلبية  بصورة  ينعكس  رمبا  هذا  ألن  لالخرتاق،  لألشخاص 

حياتهم الشخصية، وعلى عالقتهم باآلخرين«.
ونشر توماس خطوات حدوث هذا االخرتاق كالتالي:

1- بصمة املتصفح: كل متصفح يرتك بصمة مميزة عندما يزور 
موقعا ما، حتى يف حالة املتصفح غري املعّرف.

بصمات  يربط  وهذا   :»IP  « باجلهاز  اخلاص  التعريف  رقم   -2
لنفس  السابقة  الزيارات  أو  للمواقع  الزيارات  بعدد  املتصفح 
املوقع، وإخفاء رقم التعريف ميكن أن يساعد لكنه ال يوفر احلماية 

الكاملة.
3- تتبع املستخدم: من املهم بالنسبة ألصحاب املواقع أن يعرف 
وحيفظون  املستخدمني،  يتتبعون  غالبا  فإنهم  لذلك  يزوره  من 

معلومات عنهم لربط حساباتهم الشخصية ببصمة املتصفح.
يذكر أن بعض العلماء أرجعوا السبب يف تقلص املادة الرمادية 
يف املخ إىل بعض العادات السيئة مثل تعاطي املخدرات وقلة 

النوم وإدمان مشاهدة األفالم اإلباحية.
حيث يتكون املخ من مادة بيضاء وأخرى رمادية، وتشكل املادة 
فيها  وتقع  املركزي،  العصيب  اجلهاز  من  كبريا  جزءا  الرمادية 
غالبية اخلاليا العصبية للمخ، اليت تسمح لنا بالتفكري وبأن نرى 

ونسمع ونتكلم ونشعر ونتحرك.
واملادة الرمادية، من ناحية أخرى، هي مفتاح معاجلة املعلومات 

مبجرد محلها على األلياف العصبية حتى تصل إىل وجهتها.
وقد كشف علماء أملان مؤخرا يف دراسة أن الرجال الذين ترتاوح 
األفالم  مشاهدة  على  ويداومون  عاما،   45 و   21 بني  أعمارهم 

اإلباحية تقل لديهم بشدة مساحة املادة الرمادية داخل املخ.
الذين  األشخاص  أن  إىل  تشري  النتائج  أن  الباحثون  ويعتقد 
عقلية  سيطرة  لديهم  اإلباحية  األفالم  مشاهدة  على  يداومون 
اهلامة واملصريية من  القرارات  اختاذ  أقل وقدرات أضعف على 

األشخاص الطبيعيني.

»فضيحة جملجلة« تنتظر 
مشاهدي األفالم اإلباحية يف 2015

مغنية  استضافة  خرب  األملانية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  تناقلت 
املغنية  بيتها.  سورية يف  لعائلة  كونري«  »سارة  األملانية  البوب 
األملانية اليت تعيش حاليا يف العاصمة برلني، أكدت بنفسها اخلرب 
ِشرت هلا يف اجلريدة األملانية » دي تسايت« و اليت  عرب مقالة نحُ
أن  أملاني  مواطن  كل  مبقدور  ليس  بأنه  تعلم  بأنها  فيها  كتبت 
أن  الصعب  من  ليس  لكنه  بيته  الالجئني يف  من  يرعى جمموعة 
يبدي املواطنون األملان على األقل انطباعا بالدفئ و املواساة و 
احلب هلؤالء اهلاربني من ويالت احلرب بدون أن بدون أن ينتابهم 

أي إحساس باخلوف.
و أكدت سارة كونري، البالغة من العمر 35 عاما، يف نفس املقالة 
بأنها تستضيف يف بيتها منذ 4 أسابيع عائلة سورية تنحدر من 
مدينة حلب و تتكون من أم و 5 أطفال، مضيفة أنها كانت تنوي 
تطرقت  بعدما  انفضح  األمر  لكن  اإلنسانية  مبادرتها  على  التكتم 
له بعض اجلرائد الصفراء يف أملانيا. و أشارت إىل أنها فضلت 
الكتابة شخصيا عن هذه القصة حتى ال تصبح هذه العائلة السورية 

و أيضا أبناءها عرضة للشائعات أو األخبار الزائفة.
و يف تعليق هلا عن أزمة الالجئني اليت تشهدها أملانيا يف الفرتة 

مغنية أملانية مشهورة ترعى عائلة سورية يف بيتها

قدرة  من  متأكدة  غري  »أنها  ب  األملانية  النجمة  كتبت  األخرية، 
الدولة األملانية على مواجهة هذا التحدي الصعب و ليس هلا أي 
تصور سياسي خبصوص هذه األزمة، لكنها يف نفس الوقت تأبى 

أن تتجاهل معاناة الالجئني القادمني إىل أملانيا حبثا عن األمان

التقدم يف السن  من أكثر اهلواجس اليت تؤرق املرأة منذ األزل 
والشيخوخة، لكن أنيت ابنة الـ72 عاما وجدت »جرعة احلياة« اليت 

ستجعلك تعتقد أنها يف الثالثينات من العمر.
جتاعيد  بدون  نضر  ووجه  رشيق  وخصر  المتناٍه،  وشباب  حيوية 
موقع  على  نشر  فيديو  أظهره  عاما،  الـ70  عمرها  فاق  امراة  عند 

»يوتيوب« والقى رواجا كبريا على مواقع التواصل اإلجتماعي.
أنيت كشفت لصحافيي قناة »أ ب س« سر حمافظتها على شبابها 
وهو أنها تتبع نظام نباتيا يتمثل يف املأكوالت النيئة منذ 27 سنة، 
»منبع  تعتربها  اليت  حديقتها  تأكله يف  ما  تقريبا كل  تزرع  وهي 

الشباب«.
وقد صرحت أنيت الركينز للصحافيني »نظامي الغذائي يتألف من 
الكثري  بزراعة  أقوم  وأنا  واحلبوب.  واملكسرات  واخلضار  الفواكه 
من احلبوب، كما ترون، يف حديقيت، وما آكله هو األطعمة النيئة 

فقط«. 

اكتشفت »جرعة احلياة« وهي 
يف سن 72 عاما
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نشر موقع )أي أم دي بي( االلكرتوني املشهور بالنسبة لعشاق 
السينما قائمة باألفالم األكثر شعبية يف كل سنة من السنوات 
ومشاهدي  رواد  رأي  اختيارها حبسب  مت  واليت  املاضية   25 الـ 

املوقع.
وتقوم جملة فانييت فري سنويا بنشر نتائج تصنيف األفالم االكثر 
شعبية يف العامل، وأشار مؤسس اجمللة كول نيدهام أن موقع )أي 
أم دي بي( قرر اصدار تصنيف خاص مبناسبة مرور 25 سنة على 

تأسيسه.
 - النجوم  بني   « نوالن  كريستوف  فيلم  حاز   2014 عام  ففي 
Interstellar« املركز األول يف قائمة تفضيالت اجلمهور، أما يف 
عام 2013 حصل فيلم » ذئب وول سرتيت« مع ليوناردو دي 
كابريو على أعلى درجة مشاهدة يف العامل، أما على صعيد الدراما 
املرتبة  على  احملرر«  جانغو   « تارانتينو  كوينتني  فيلم  حاز  فقد 

االوىل يف عام 2012.
وباإلضافة اىل »Interstellar« ادرجت أربعة أفالم للمخرج كريستوف 
نوالن ضمن قائمة تصنيف األفالم وهي »البداية«)2010(، »فارس 
الظالم- The Dark Knight » )2008(، »بامتان: البداية »)2005( 
و«تذكر«)2000(، وللمخرج كوينتني تارانتينو ثالثة أفالم »جانغو- 
 »Reservoir Dogs « 2009( و(»inglourious basterds « و »django

.)1992(

وجاء ثالث املخرجني يف التصنيف املخرج مارتن سكورسيزي مع 
 ،)1990(« Goodfellas - و«األصدقاء الطيبون )الراحلون«)2006«
 The Lord  - اخلوامت  لـ«سيد  الثالثة  األجزاء  اجلمهور  ينس  ومل 
وباإلضافة   )2003-2001( جاكسون  بيرت  للمخرج   « of the Rings
إىل ذلك، تتضمن القائمة فيلم » اإلشراقة األبدية لعقل نظيف 
»نادي   ،)2004(«  Eternal Sunshine of the Spotless Mind  -
القتال« )1999(، »إنقاذ اجلندي ريان« )1998(، » اخلالص من 
شاوشانك » )1994(، »قائمة شندلر« )1993( »صمت احلمالن - 

.)1991(« The Silence of the Lambs

]فيلم سيد اخلوامت[ http://www.playbuzz.com/فيلم سيد اخلوامت
جتدر اإلشارة اىل أن تصنيف )أي أم دي بي( حيتوي على أفضل 
250 فيلم يف التاريخ، ويتصدر التصنيف منذ اكثر من 20 سنة 
» اخلالص من شاوشانك«)1994(  دارابونت  فرانك  املخرج  فيلم 
ويأتي من بعده فيلم »العراب«)1972( للمخرج فرانسيس فورد 

كوبوال.

األفالم األكثر شعبية يف الربع 

األخري من القرن املاضي

]لقطة من فيلم »ذئب وول سرتيت«[ www.csfd.czلقطة من 
فيلم »ذئب وول سرتيت«

جلأ شاب بريطاني إىل وسيلة عنيفة للتعبري عن غضبه من انفصال 
حبيبته عنه، وأقدم على حتطيم وإحراق سيارات أصدقائها خمّلفًا 

خسائر مادية جتاوزت 30 ألف دوالر.
 33( أوسنت  بيرت  أن  الربيطانية  مريور  دايلي  صحيفة  وذكرت 
عامًا( كان يشعر باستياء شديد من انتهاء عالقته مع حبيبته كريي 
وشاحنات  على سيارات  جام غضبه  عامًا(، وصب   24( ستولري 

أصدقائها.
احلادثة وقعت بعد منتصف الليل يوم 14 حزيران املاضي، بعد 
أن تسلم بيرت إخطارًا من احملكمة مينعه من االقرتاب من كريي. 
وأثار هذا األمر غضب بيرت الذي توجه على الفور إىل منزل كريي 

حماواًل اقتحامه.
إال أن كريي سارعت إىل تشغيل جهاز اإلنذار الذي طلبت تركيبه 

على إثر حادثة سابقة حاول فيها بيرت اقتحام املنزل.
روز  صديقتها  سيارة  على  العثور  مت  ساعة  نصف  حوالي  وبعد 
نوافذها  مجيع  حتطيم  ومت  شديدة  ألضرار  تعرضت  وقد  كيلفر، 
اجلانبية، ويف الساعة 3.00 فجرًا أضرم بيرت النار يف سيارتي كل 
من مارك إدواردز وستيف كروس وهما أيضًا من أصدقاء كريي 

املقربني.
واستمعت احملكمة إىل أن األضرار اليت تسبب بها بيرت، وصلت 
إىل حوالي 20 ألف جنيه اسرتليين )34 ألف دوالر(، وحكم عليه 
بالسجن ملدة عامني، بعدما أخذ القاضي بعني االعتبار أن املتهم 

كان يف حالة نفسية سيئة عندما أقدم على هذه االعتداءات.

هجرته حبيبته.. فحطم 
سيارات أصدقائها

»خيط  برنامج  مقدمة  شيماء صادق،  املصرية  اإلعالمية  تقمصت 
حرير« على قناة »القاهرة والناس«، دور بائعة مناديل للكشف 

عن معاناة أطفال الشوارع، والعصابة اليت تشغلهم.

مع  املناديل  لبيع  ونزلت  ومنديال  سوداء  عباءة  شيماء  وارتدت 
بتعرضها  املفاجأة  وكانت  القاهرة،  شوارع  يف  الشوارع  أطفال 
بطريقة  سائق  من  أكثر  بها  وحترش  السائقني،  من  ملضايقات 

الفتة.

وتعرفت شيماء أيضًا على سيدة عجوز روت قصتها احلزينة، واليت 
منطقتها،  يف  املناديل  تبيع  النها  أخرى  امرأة  وتهددها  تعاني 
استطاعت االعالمية أن تظهر عينة بسيطة مما حيدث مع الفتيات 

واالطفال والعجزة يف الشارع املصري.

مذيعة تتعرض للتحرش يف شوارع 

القاهرة
يبيع أحد متاجر العاصمة الروسية موسكو قمصانًا )تي شريتات( 
سوريا،  يف  االرهاب  لضرب  الروسية  العسكرية  للحملة  تروج 

مبشاركة اجليش السوري وطائرات تابعة لسالح اجلو الروسي.
للجيش  الرمسي  املتجر  يبيعها  واليت  الفانالت،  بعض  وحتمل 
»ادعم  عليها:  وكتب  »سوخوي«،  لطائرت  صورة  الروسي، 

األسد«.
كما احتوت بعضها على صور للضربات اجلوية الروسية، إىل جانب 

خرائط لسوريا.
يف  مواقع  على  اجلوية  ضرباتها  أوىل  شّنت  روسيا  وكانت 
سوريا يوم 30 سبتمرب)أيلول( املاضي واحدثت الضربات تشتت 
مستمرة  واحلملة  وفرارهم..  التحتية  بنيتهم  وضرب  لالرهابيني 

للقضاء عليهم ..

قمصان يف اهم متاجر موسكو لدعم احلملة 
العسكرية الروسية للقضاء على االرهاب يف سوريا

قال عامل التفي إنه اكتشف سرًا سيمكنه من البقاء على قيد احلياة 
حتى عمر 150 عاما على األقل، وهذا السر يكمن يف عدم الزواج أو 

تكوين أسرة، ويف الُبعد عن العالقات اجلنسية قدر اإلمكان.
ويقول الربوفيسور »أليكس جافورونكوف«، البالغ من العمر 36 
عاما: »أنا يف احلقيقة ال أخطط للموت على اإلطالق، لكن بالطبع لن 
ميكنين أن أعيش إىل األبد، إال أن ما أحب توضيحه هو أنك تستطيع 

أن حتدد عمرك املتوقع، إذا اتبعت أمناطا حياتية معينة«.
 Biogerontology ويعمل األستاذ جافورونكوف مديرا ملؤسسة حبوث
Research، اليت يقع مقرها يف اململكة املتحدة، وهو خبري عاملي 
يف الشيخوخة والبحوث الطبية احليوية اليت تدعم صناعة مبليارات 
الدوالرات تهدف إىل حتسني صحة املسنني والوصول إىل مدى 

حياة أطول.
وقد تعامل جافورونكوف مع علماء آخرين حائزين جائزة نوبل يف 
جمال متديد العمر املتوقع، وحتدث معهم عن اكتشافه، وهو على 
املضادات  واستخدام  الطيب  كالتقدم  شروطًا  أن  التحديد،  وجه 
احليوية على نطاق واسع وعدم الزواج وتكوين األسرة ميكنها أن 

تغري متوسط العمر املتوقع على كوكب األرض.
ويف كتابه األخري The Ageless Generation/ )اجليل دائم الشباب(، 
العمر  متديد  النصائح  هذه  بإتباع  ميكن  أنه  جافورونكوف  يدعي 

احملتمل، والعيش ملدد ال ميكن ختيلها.
ويؤكد العامل الالتفي إن السر وراء طول العمر يكمن قطعًا يف 
جتنب العالقات والزواج واألطفال وحتى املمتلكات املادية، ألن 
البشرية وتضعفها،  الطاقة  االشياء، على حد قوله، متتص  هذه 
وتعمل مبثابة احنراف يف مسار اجلسم خالل رحلة استعداده للعيش 

طويال، رمبا حتى 150 عاما.
ويضيف إنه ينبغي، على أقل تقدير، تأجيل مثل هذه األشياء حتى 

عمر أكثر من 75 أو، ما هو األفضل، رمبا أكثر من 100.
يذكر أن عامل املستقبليات العاملي، الذي يقدم املشورة للمدارس 
احلياة،  أمناط  يف  التغيري  مع  التكيف  كيفية  حول  والشركات 
اليوم  تالوار«، قال هو أيضا هذا األسبوع، إن أطفال  »روهيت 
العمل  وسيواصلون  عاما،   120 حتى  العيش  يتوقعوا  أن  عليهم 

حتى عمر الـ 100 على األقل.
وقد توقع خرباء منظمة الصحة العاملية األسبوع املاضي إن يصبح 

عمر الـ 100 عام يف املستقبل عمرا طبيعيا.

العيش حتى 150 عاما ممكن 
بشرط عدم الزواج?!

احلالي من  االسبوع  الثالثاء من  جنت طائرة ركاب أسرتالية يوم 
إصابتها بصاعقة رعدية، أثناء هبوطها يف مطار سيدني وفقا ملا 

نشرته صحيفة »ذا جارديان األسرتالية«.
وظهر يف مقطع فيديو نشره ناشطون على يوتيوب طائرة تابعة 
»كانتاس« حتاول اهلبوط يف مطار سيدني، عندما مرت  لشركة 

قرب الصاعقة، دون أن تصاب بسوء.
وقال خرباء طريان إن هذه الصاعقة، كان ميكنها شطر الطائرة إىل 
نصفني، وتدمريها يف حال إصابتها، لكن حلسن احلظ مرت بسالم، 

بينما أصيب شخصان كانا يقفان على األرض يف املطار.
وقال أحد شهود العيان املصور التليفزيوني »دانيال شو«، كنت 
أجلس يف سيارتي خارج املطار، عندما بدأت خلية العاصفة تتشكل 
الوقت  يف  سيدني،  مطار  من  وتقرتب  بانكستاون،  ضاحية  يف 

الذي كانت طائرة »كانتاس« حتاول اهلبوط.
أن  واعتقدت  مرعبة،  دراماتيكية  حلظات  كانت  »شو«:  وأضاف 
الطائرة لن تنجو بركابها، لكن الطائرة مرت على بعد أمتار قليلة 

من الصاعقة وجنحت يف اهلبوط بسالم.

طائرة ركاب تنجو من كارثة كبرية!
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فضائح آل كلينتون تعود اىل الواجهة، من خالل كتاب جديد 
يعرض ثورات غضب هيالري كلينتون خالل فرتة عمل زوجها 

حاكمًا لوالية أركنساس.
ومن املقرر أن يصدر الكتاب يف وقت الحق من هذا الشهر، من 
تأليف املستشار السياسي روجر ستون، وحيمل عنوان »حرب 
اليت  الغضب  حاالت  عن  ويتحدث  النساء«،  على  كلينتون  آل 
كانت تعرتي كلينتون من زوجها، وترويعها ملوظفيها العاملني 

معها، والشرطة السرية اليت تعمل على محايتها.
»خالل أوج فضيحة املتدربة يف البيت األبيض، مونيكا لوينسكي، 
مسع موظفو البيت األبيض هيالري وهي يف ثورة عنف وتصرخ 

يف زوجها، قائلة: غيب، غيب، حقري«.
ويقول هذا الكتاب إن هيالري قامت بضرب زوجها بيل باستخدام 
أشياء حادة، وجرحته وخدشته بأظافرها، وجعلته ينزف، وذلك 
الكتاب  ويستكشف  نيوز«.  ديلي  يوركر  »نيو  ذكرت  حسبما 
نظريات املؤامرة والشائعات اليت كانت حتيط بالسيدة كلينتون، 
واليت ترجع اىل الفرتة اليت كان زوجها حاكمًا لوالية أركنساس. 
ويقول ستون، الذي يدعي أنه لعب دورًا أساسيًا يف انتخاب 
الرؤساء اجلمهوريني بدءًا من ريتشارد نيكسون، ورونالد ريغان، 
وبوش وابنه، إن تاريخ السيدة كلينتون الطويل يف اإلساءة 

لزوجها يف املنزل كان يتم توثيقه.
وكانت السكرترية الصحافية للبيت األبيض دي دي ماير، قد 
حتدثت عن مزاج هيالري السيئ يف كتاب نشرته عام 1999. 
عندما  الدميقراطي  احلزب  أخبار  تغطي  كانت  إنها  ماير  وقالت 
شاهدت بيل كلينتون وعلى عنقه العديد من اجلروح إثر شجار 
االمريكية،  واملمثلة  املغنية  استضاف  ألنه  زوجته،  مع  عنيف 
»نيويورك  ذكرت  كما  األبيض،  البيت  يف  سرتيساند،  باربرا 
ديلي نيوز«. وقالت ماير: »اعتقدت لسذاجيت أن كلينتون جرح 
األمر  يف  دققت  عندما  ولكن  ذقنه،  حيلق  كان  عندما  نفسه 
جرح  ليس  أنه  الواضح  ومن  كبريًا،  كان  اجلرح  أن  اكتشفت 

حالقة«.
السيدة كلينتون تغضب بسرعة عندما حياول  إن  ماير  وقالت 
الضغينة.  له  تكّن  أن  وميكن  الرأي،  يعارضها يف  أن  أحدهم 
اآلخرين ألسباب شخصية،  يهاجم  يكن  »الرئيس مل  وأضافت 
ولكن هيالري كانت تفعل ذلك أحيانًا. وهي مل تكن تعمد يف 
أمام زمالئه أو من يكونون  بعض األحيان إىل إهانة الشخص 
حاضرين، وإمنا كانت تعمد إىل شن محالت ضد أشخاص من 

وراء ظهورهم، وكان لي هذه التجربة معها«.
وكان الصحايف األمريكي، كريستوفر اندرسون، قد أّلف كتابًا 
يف  السلطة«  اىل  للوصول  كلينتون  هيالري  »طريق  بعنوان 
وقت سابق، قال فيه إنه خالل أوج فضيحة املتدربة يف البيت 
األبيض، مونيكا لوينسكي، مسع موظفو البيت األبيض هيالري 
»غيب، غيب،  قائلة:  زوجها،  ثورة عنف وتصرخ يف  وهي يف 
حقري«. وأضاف الكاتب، الذي يدعي بأنه حصل على معلوماته 
من املقربني من السيدة كلينتون، أنها كانت تلقي األشياء على 

زوجها وهما داخل سيارة الليموزين.
وذكر الكتاب أن هيالري وخبالف زوجها وابنتها تشيلسي كانت 
فظة مع املوظفني وتتلفظ بكلمات سوقية عند التعامل معهم، 

حيث أكد هؤالء أنها مل تقل ألحد منهم كلمة شكرًا ذات مرة.
ترمجة: حسن عبده حسن عن »ديلي ميل«

هيالري كلينتون ضربت زوجها 
العناية وروعت موظفيها! من  بقليل 

اإلنسان  يكتشف 
إىل  النظر  خالل  من 
اآلخرين  شخصيات 
سبعة  نفسه  وإىل 
السلوك،  من  أمناط 
أخطر  اعتبارها  ميكن 
اإلنسان  يهدد  ما 
باآلخرين.  وعالقاته 
حنملها  األمناط  هذه 

سبع حقائق مّرة عن احلياة

مجيعا ورمست أمسنا وتقرر يومنا وغدنا.
ال تنزعج من هذا الكالم لطفا! فبدون جدل حيمل كل مّنا يف ذاته 
صفات: احلسد، االنسياق، العناد، االنغالق على الذات، الكسل، 
أنا  نفسك  السلبية. ستقول يف  والعدوانية  النفس،  تغري  سرعة 
أرفع من هذه الصفات، وهذا هو عني االنغالق على الذات وإن 
وال  مبا حتب  ويرتبط  نسيب  فهذا  الكساىل  هم  اآلخرين  إن  قلت 
تعرف  ألنك  فهذا  اآلخرين،  عدوانية  ضحية  أنا  قلت  وإذا  حتب. 
العدوانية وحتملها يف ذاتك ولكنك حتسن أن تقمعها ومتنعها من 
الظهور.هذه الصفات حددها الصحفي األمريكي روبرت غرين يف 

كتابه » ذي كونسايس ماسرتي« :
املال  باآلخرين يف جمال  أنفسنا  نقارن  أن  *احلسد: من طبيعتنا 
واملظهر واجلاذبية والذكاء واالنتشار اجلماهريي ويف جماالت أخرى 
عديدة. احلسد يتجاوز حدود الغبطة عند بعض الناس حبيث يسعون 
لتدمري الشخص الذي حيسدونه. وهكذا فإن كثر ممن ينتقدونك، 
حيسدونك ولكنهم يظهرون ذلك يف شكل نقد. وميكنك أن تعرفهم 
ببسمة  فيك  ليس  مبا  ميتدحونك  وهم  فجأة  إليك  يتقربون  حني 
عريضة ال تعكس ما يف دواخلهم. هم يف احلقيقة يتقربون منك 
التقاء  طريقة  خري  لتدمريك.  منفذا  فيجدوا  بداخلك  عما  ليكشفوا 
أذاهم هو أن تقلل من شأن قدراتك يف نظرهم، ومتتدح إجنازاتهم 
حتى إذا وجدت فيها عيوبا. هم نوع من الناس غري قابل على تفهم 

النقد البناء.
*االنسياق: لدى تكوين مجعية أو جتمع، تطغى أنواع موحدة ظاهرة 
من السلوك. البعض حياول أن يثبت للجميع أنه موضوعي، لكن 
خيرب  اجملموعة  يف  طاغية  متميزة  شخصية  ذي  أشخاص  وجود 
عند  تظهر  الصفات  وهذه  اخلوف،  هواجس  عنده  ويثري  انسياقه 
املتفوقني عادة، ولكي تتقي شر هؤالء حاول أن تظهر أنك منساق 
لقيم اجملموعة أو اجلمعية أو احلزب الذي جيمعك بهم، وإال سلطوا 

عليك نريان انسياقهم وسحقوك بتهم شتى.
يدركوا  ان  دون  العادة  سائدة يف  أمناطا  الناس  يتبع  *العناد: 
حلد  األمناط  هذه  عن  يدافعون  ثم  األمناط.  هلذه  إتباعهم  سبب 
القتال واحلرب دونها. والصحيح هو أن ينصاع اإلنسان إىل رؤى 
هؤالء حني يكون معهم دون أن حياول تغيري ما يف نفوسهم فهم 

متصلبون على هذا الرأي.
* االنغالق على الذات: يف حميط العمل نفكر عادة بأنفسنا يف 
نرعى  أن  بد  فال  مدمر  والتنافس  قاس  العامل  ألن  األول  املقام 
تطلب  فحني  املرة.  احلقيقة  هذه  نقبل  أن  علينا  أوال.  مصاحلنا 
من أحدهم أن يسدي إليك صنيعا عليك أن تفكر يف جنب خيلق 
اآلخرين شيئا  أن متنح  الصنيع. عليك  مباشرة من هذا  فائدة  له 

يفيدهم ليوافقوا أن ُيسدوا لك صنيعا.
* الكسل: منيل مجيعا إىل أن نأخذ أسهل وأقصر طريق يفضي بنا 
لغاياتنا. لكننا غالبا ننجح يف كبح مجاح صربنا ومنعه من أن ينفذ 
ألننا ندرك قيمة ان حنصل على شيء بعد جهد جهيد. هناك نوع 
من الناس ال طاقة له بالصرب وانتظار السنوات، وهو قادر أن يأخذ 
أقصر السبل للوصول إىل اهلدف. وهكذا فإذا كنت كثري الكالم 
ألنفسهم  وينسبونها  أفكارك  سيأخذون  ومشاريعك،  نفسك  عن 
وحيدث هذا أكثر حني يكونون يف موقع متقدم عليك يف العمل. 

فال تكشف أفكارك للناس جمانا قط.
* سرعة تغري النفس: منيل غالبا إىل أن نظهر لآلخرين مدى تأنينا 
يف اختاذ القرارات املنطقية. ولكن احلقيقة املرة هي أن قراراتنا 
وتتلون  تتغري  الناس  وعواطف  كبري.  حد  إىل  عواطفنا  حتكمها 
بنفسك عن مساحة  تنأى  أن  لك  فاألفضل  لذا  أحيانا،  بالساعات 
عواطف اآلخرين لتجنب خطر االنزالق يف حمطات التغيري املفاجئة 
وما يتبعها. ال تنتظر قرارات اآلخرين، بل اعتمد على نفسك يف 

عمل أشيائك ولن تصيبك تقلبات اآلخرين باخليبة.
* العدوانية السلبية: أهم سبب للعدوانية السلبية هو اخلوف من 
املواجهة املباشرة مع اآلخرين. وهكذا يبحث بعض الناس عن سبل 
غري مباشرة لتمشية أمورهم، فتكون هجماتهم على اآلخرين مموهة 
بطريقة جتعل من الصعب عليك أن تعرف مصدر اهلجوم وسببه، 

فيما ميسكون هم مبفاتيح املعركة.
أسلم احللول هو أن تشّخص هؤالء وتتجنب االقرتاب منهم. وإذا 
أنك هدف  فاعلم  وكأّن خطأ صدر عنهم يف حقك،  منك  اعتذروا 

لعدوان سليب من أحدهم!
*صحيفة نيويورك تاميز وصفت كتاب« ذي كونسايس ماسرتي« 
ملاكيافيلي  األمري  لكتاب  معادال  باعتباره   The Concise Mastery

وينافسه يف إظهار خفايا النفس البشرية.

حدد العلماء اسعد السنوات يف عمر اإلنسان، وتوصلوا اىل انها 
يف عمري 20 و80 سنة.

فبحسب رأي علماء اجلامعة االسرتالية يف والية نيو ساوث ويلز ان 
اتعس سنوات العمر هي تلك اليت يشعر فيها اإلنسان بعدم الرضا 

عن حياته ووضعه خاصة يف عمر الـ40 سنة.
ويقول العلماء ان املرء خالل الفرتة بني 15 و22 سنة من عمره 
بعد  ولكن  حبياته.  يتمتع  أن  وميكنه  املسؤولية  من  معفيًا  يكون 
عمليا  تنتهي  العمل  مشاكل  وبداية  األول  الطفل  ووالدة  الزواج 

فرتة التمتع باحلياة وتبدأ فرتة التوتر النفسي.
وعند بلوغ املرء سن األربعني يصل اىل قمة عدم الرضا عن حياته 
وحياة احمليطني به، وال يبدأ هذا الشعور باالختفاء إال بعد بلوغه 
الـ 65 من عمره، حني ال تعود هناك حاجة لقضاء الوقت يف تربية 
األطفال، إضافة اىل ان اإلنسان يف هذا العمر يبدأ  يشعر بأعراض 

مرضية خمتلفة، تؤثر يف جممل نشاطه وحالته العامة.
ومع تقدم اإلنسان يف العمر يبدأ يهتم بأشياء جديدة إذ يكون قد 
صار له مسكن وبعض املدخرات املالية. هذه العوامل حتدد شعوره 
بالسعادة. إضافة إىل هذا يبحث اإلنسان عن وسائل هلو جديدة 

لقضاء وقت فراغه.
 15 من  عمره  مرحلة  يستغل  ان  اإلنسان  على  إن  العلماء  ويقول 
إىل 22 سنة بغية احلصول على كل ما هو اجيابي، ألنه قد يكون 
من الصعوبة احلصول على ذلك بعد هذا العمر. وانطالقا من هذا 
يقولون: افرحوا كل يوم بدال من التفكري مبصاعب احلياة، اليت قد 

تعكر وجودنا.

العلماء حيددون اسعد 
السنوات يف حياة اإلنسان

بدأ اللبنانيون مؤخرًا يستغربون مساع آراء مستمعني على الراديو 
اخلّط  تعّدى  من  ومنهم  جنسية،  إحياءات  ذات  بعبارات  يتحّدثون 

االمحر لآلداب العامة بكالمه.
يطرح املذيع موضوعًا ملغومًا لكي يفتح اجملال أمام املتصلني للرّد 
جيري  ما  فهم  ُيسيئون  أّنهم  املستمعون  فظّن  يشاؤون،  كيفما 
ويبالغون يف احلكم عليه. وبعضهم َخلص إىل أّن املستوى اإلذاعيَّ 
يف لبنان بات هابطًا وال حسيب وال رقيب عليه. ولكن سرعان ما 
أّن ما حيدث ليس سوى دعارة إذاعية على راديو »مسيكا  تبنّي 

اف ام«.
االذاعة  برنامج صاحب  العامة  اآلداب  محاية  مكتب  رصد  بدوره، 
الرذيلة  »نشر  بتهمة  ُأوقف الستجوابه  الذي  واملذيع جورج كرم، 
لبثِّ  إذاعته  فضاء  وإستباحة  عارة،  والدَّ الفجور  على  والتحريض 
هرطقات إباحية علنية على املستمعني، فرتًة زمنيًة امتّدت مخسة 

أشهٍر متتالية.
عاخلمسة«  »عجقت  يوميًا  الربنامج  عليها  ُيبّث  اليت   104.1 املوجة 
من  رخصته  أخذ  وهو  فقط  وضواحيها  بريوت  ُتغّطي  ساعة  ملدة 

»صوت الشعب« اليت أّجرته ساعات بثٍّ حمددة.
أّن جلسات  على  أيام  أربعة  التحقيق  رهن  ُأوقف كرم  ذلك،  إىل 
االستماع كان من املفرتض أن تبدأ األربعاء عند قاضي التحقيق 
كلود كرم، إال أّنها أجلت والربنامج ما زال على اهلواء، مع اخنفاض 

نسبة اإلحياءات.

يف لبنان.. إذاعة ما يطلبه اإلباحيون
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تتــمات
مصري األسد  و»عقدة ايران«...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أوغلو يف فيينا اجلمعة )امس(«عقدتي« مصري الرئيس بشار األسد 
البحث عن حل سياسي يف  إيران يف  االنتقالية ودور  يف املرحلة 
سورية، وسط تأكيد اجلبري أن األعمال الروسية يف سورية تذكي 
احلرب هناك وأن الصراع لن ينتهي إال خبروج األسد الذي »جيتذب 
معلومات غري  تسريب  من دون شروط مسبقة. ومت  اإلرهابيني«، 
مؤكدة طهران عن زيارة لألسد اىل طهران األحد، فيما حض الرئيس 
الروسي فالدميري بوتني األسد على االتصال مع املعارضة املستعدة 
للحوار، مشريًا اىل ان مصري األسد يعود إىل السوريني من خالل 

انتخابات تتسم بالشفافية.
التدخل  إن  االول،  أمس  فيينا  يف  للصحافيني  قال  اجلبري  وكان 
الروسي يف سورية خطر جدًا »ألنه يؤجج الصراع«، مضيفًا أن اجلانب 
تعتقد  اململكة  أن  وأضاف  بوضوح.  للروس  هذا  قال  السعودي 
أن التدخل الروسي سينظر إليه على أن موسكو تقحم نفسها يف 
صراع طائفي يف الشرق األوسط. وعرب عن خماوفه من أن يلهب 
العامل اإلسالمي ويزيد من تدفق املقاتلني على  ذلك املشاعر يف 

سورية.
أي حكومة  األسد دورًا يف  يلعب  أن  اجلبري هل ميكن  وحني سئل 
أن  إىل  اخلروج من سورية، مشريًا  إن دوره سيكون  موقتة، قال 
واألسد غري  االستيقاظ صباحًا  أن حيدث هو  أفضل سيناريو ميكن 

موجود يف سورية.
واحدًا يقف يف  إن شيئًا  »رويرتز« عن كريي قوله  ونقلت وكالة 
طريق احلل يف سورية هو األسد، يف حني قالت مسؤولة السياسة 
انتقال  على  »نعمل  موغريين:  فيديريكا  األوروبي  باالحتاد  اخلارجية 

سياسي يف سورية يكون فيه األسد جزءًا من مرحلة البداية«.
وبالنسبة إىل دور إيران، أكد الفروف أنه »ال ميكن تأسيس جمموعة 
دعم للتسوية من دون طهران«. وقال إن روسيا ال ترى منطقًا يف 

تقديم دعم خارجي لسورية ال تشارك فيه إيران.
وأعرب الفروف عشية االجتماع الرباعي الذي وصفته أوساط روسية 
أمله يف »تشكيل حتالف عريض ملواجهة  بأنه سيكون حامسًا، عن 
متدد اإلرهاب«، لكنه شكك بنجاح إطالق »جمموعة اتصال« دولية - 

اقليمية لتسوية الوضع »إذا مل تكن إيران طرفًا فيها«. 
وقال إن »مشاركة إيران ومصر وقطر واإلمارات واألردن ضرورية 
لتسوية األزمة«. وأوضح الفروف أن روسيا »أكدت موقفها عندما 
شأن  يف  شركاؤها  اقرتحها  اليت  احملادثات  صيغة  على  وافقت 
لقاء فيينا«، ومل يستبعد انضمام ممثلني من الدول »املعنية« إىل 

اللقاء.
وكان بوتني قال إن العمليات العسكرية الروسية ستساعد دمشق 
يف تهيئة الظروف حلل سياسي. وأضاف يف سوتشي أن موسكو 
تقرتب من تبادل املعلومات عن مواقع املتشددين يف سورية مع 

الدول الغربية وهو األمر الذي تريده موسكو منذ أسابيع.
»اإلرهابيني« يف  مع  الغربيون  مزدوجة« ميارسها  »لعبة  بـ  وندد   
إيفانوف  سريغي  الروسي  الرئاسي  الديوان  مدير  وقال  سورية. 
و  اإلرهاب  تستهدف  سورية  يف  الروسية  العسكرية  العملية  إن 
بد من  »ال  أو موجهة لدعم األسد«. وأضاف:  السنة  »ليست ضد 
عملية سياسية مبشاركة الشعب السوري بنسيجه املتعدد والالعبني 

اخلارجيني الرئيسيني«.
وقال مسؤول يف وزارة الدفاع الروسية أمس االول، إن الطريان 
نفذ ضربة جوية على جسر فوق نهر الفرات يف سورية كان يستخدمه 

»داعش« لنقل إمدادات من العراق إىل سورية.
العمليات  إن  األمحر«  للصليب  الدولية  »اللجنة  مسؤول يف  وقال 
عمليات  كثافة  مع  متزايدة  صعوبات  تواجه  سورية  يف  اإلنسانية 
الدولية للصليب األمحر  اللجنة  القصف اجلوي، يف وقت خصصت 

أعلى موازناتها هلذه العمليات.

القوات االمريكية تهاجم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشعيب« بيانًا للسفارة يف بغداد أكد مشاركة التحالف الدولي يف 
حترير بيجي قبل يومني، وذلك يف سياق شكوك لدى القوى الشيعية 
يف التوجهات األمريكية، انعكست أخريًا على رفضها تعيني شخصية 

مقربة من واشنطن يف منصب األمني العام جمللس الوزراء.
وأكدت مصادر حملية عراقية أن قوات أمريكية نفذت فجر األربعاء– 
اخلميس عملية إنزال جوي قرب بلدة احلوجية )غرب كركوك(، اليت 
تعد من معاقل »داعش«، فيما استطاعت قوات عراقية فك احلصار 

عن 350 مقاتاًل من العشائر كان يطوقهم التنظيم يف األنبار.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع األمريكية بيرت كوك يف بيان، إن 
عملية إنقاذ الرهائن بدأت »بعد تلقي معلومات تفيد بأنهم يواجهون 
خطر اإلعدام«. وأضاف أنه »مت اعتقال مخسة عناصر من »داعش« 
وقتل »عدد« آخر يف العملية اليت حررت حواىل 70 رهينة بينهم أكثر 

من 20 من قوات األمن العراقية، مؤكدًا قتل جندي أمريكي.
عملية  نفذتا  أمريكيتني  عسكريتني  طائرتني  بأن  شهود  وأفاد 
كانوا  إذا  يعرف  مل  أشخاص  متنيهما  وعلى  انطلقتا  ثم  اإلنزال، 
رهائن أو معتقلني من التنظيم الذي حيتجز املئات من مناوئيه يف 
أمكنة خمتلفة يف احلوجية، باإلضافة اىل مقاتلني من »البيشمركة« 

األكراد أسروا يف معارك سابقة.
الدعم  قدمت  »البيشمركة  أن  أكدت  كركوك  يف  أمنية  مصادر 
جنود  فيها  اإلنزال شارك  عملية  لكن  املهامجة،  للقوات  اللوجسيت 

أمريكيون«. وللمرة األوىل يشرتك األمريكيون علنًا يف هجوم داخل 
العراق منذ سيطرة »داعش« على أكثر من ثلث البالد يف حزيران 

)يونيو( 2014.
منها، خصوصًا  العراقية  احلكومة  موقف  أسئلة عن  العملية  وتطرح 
أنها أكدت عدم طلب تدخل أمريكي بري يف احلرب على »داعش«، 
واالكتفاء بالقصف اجلوي، وتضاربت املعلومات أمس يف ما إذا كان 
اهلجوم مت بعلمها أو بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان وحدها. 
هيئة  رئيس  زيارة  وبني  العملية  بني  عراقيون  سياسيون  وربط 
األركان األمريكي جوزيف دنفورد املفاجئة للعراق الثالثاء املاضي، 
ورأى آخرون أن العملية تشكل إيذانًا بتدخل األمريكيني مباشرة يف 

احلرب.
وتصل الشكوك الشيعية اىل رئيس احلكومة حيدر العبادي، الذي 
يعترب  الذي  اخلرسان،  عماد  تعيني  بسبب  حادة  انتقادات  يواجه 
شخصية مقربة من اإلدارة األمريكية، أمينًا عامًا جمللس الوزراء، إذ 
سبق له وعمل يف فريق احلاكم املدني بول برمير يف املنصب ذاته. 
و»تيار  األعلى«  اإلسالمي  »اجمللس  أصدرها  رفض  بيانات  وبعد 
الصدر« وعدد من فصائل »احلشد الشعيب«، أصدرت كتلة »بدر« 
حزب  ذلك  رفض  كما  اخلرسان،  تعيني  رفضت  بيانًا  االول  أمس 

»الدعوة« الذي ينتمي إليه العبادي.

تفاؤل امريكي حذر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف  املقبلة.  األيام  يف  للتهدئة  أفكار  طرح  متوقعًا  الفلسطينية، 
هذه األثناء، تواصلت املساعي الديبلوماسية ملنع التصعيد، إذ عقد 
جملس األمن اجتماعًا مساء أمس االول، فيما جتتمع اللجنة الرباعية 
الدولية يف فيينا اليوم، ويزور كريي عمان حيث جيتمع مع كل من 
الرئيس حممود عباس والعاهل األردني امللك عبداهلل الثاني الذي 
حذر خالل اجتماع مع األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أمس 
القائم يف املسجد األقصى  بالوضع  »أي حماولة للمس  االول من 

واحلرم الشريف«. 
أن  أقول  أن  »ميكنين  نتانياهو:  مع  اجتماعه  إثر  كريي  وصرح 
املشاورات منحتين شيئًا من التفاؤل احلذر بإمكان طرح شيء على 
الطاولة خالل األيام املقبلة«، مضيفًا: »إذا كانت األطراف تريد أن 
حتاول، وأعتقد أنها تريد أن تتحرك صوب وقف التصعيد، فهناك 
قوله  كريي  عن  عربية  إعالم  وسائل  ونقلت  متاحة«.  عدة  خيارات 
لنتانياهو عندما اتهم عباس بالتحريض والكذب: »الوقت اآلن ليس 
لالتهامات، وعليك التوقف عن االستنكار، واالجتاه للعمل لتخفيف 

حدة التوتر«.
وكانت القناة الثانية يف التلفزيون اإلسرائيلي كشفت أمس االول 
أن نتنياهو خنع لضغوط املستوطنني، وأقرَّ بأثر رجعي ترخيص مبان 
يف مستوطنة »ايتمار« يف الضفة الغربية احملتلة، وذلك »تعويضًا« 

عن مقتل مستوطننينْ يف إطالق نار قبل شهر.
ويف نيويورك، أعلنت السفرية األمريكية يف األمم املتحدة سامنثا 
نتنياهو  مع  أن كريي حبث  األمن،  وزارية جمللس  جلسة  باور يف 
»اقرتاحات عملية« خلفض التوتر تتناول الوضع يف »الضفة ومنطقة 
التزامها  لتؤكد  إسرائيل  تتخذها  إجراءات  الشريف، مبا فيها  احلرم 
التصعيد  لوقف  خطوات  اختاذ  على  »اتفقا  كما  القائم«،  الوضع 
واستعادة اهلدوء وخفض التوتر، وهو ما سيبحثه كريي اجلمعة مع 
أطراف الرباعية يف فيينا«، ومع الرئيس عباس وامللك عبداهلل الثاني 
إجراءات  تتخذ  أن  »ميكن  إسرائيل  أن  السبت. وأضافت  عمان  يف 
االقتصادية  التحديات  مواجهة  من  السلطة  »ج« متكن  املنطقة  يف 
واالجتماعية، مبا يضمن احلفاظ على أمن إسرائيل«. وشددت على أن 

»املفاوضات بني األطراف وحدها تؤدي اىل احلل السياسي«.
»البقاء  بأن يتوقف عن  األمن  جانبها، طالبت فلسطني جملس  من 
على اهلامش« واخلروج من مرحلة االكتفاء »بإلقاء اخلطب، واالنتقال 
اىل طرح املبادرات اجلريئة« فيما احلكومة اإلسرائيلية تدفع بالنزاع 
الفلسطيين رياض  اخلارجية  للتحول اىل صراع ديين. وشدد وزير 
املالكي على ضرورة تولي اجمللس مسؤولية تأمني احلماية للشعب 
الراهن،  الوضع  على  احملافظة  إسرائيل  و«امتثال  الفلسطيين، 

خصوصًا يف احلرم القدسي« بعدما »غريته فعال«.
يف املقابل، مّحل السفري اإلسرائيلي داني دانون القيادة الفلسطينية 
»وحتريضها على العنف« مسؤولية التصعيد، وقال إن إسرائيل »ال 
تريد تغيري الوضع القائم« يف األقصى، وإن شدد على حق اليهود 
يف الصالة هناك. وأكد رفض إسرائيل أي وجود دولي يف القدس، 

مكررًا أن »الطريق الوحيد للسالم هو املفاوضات املباشرة«.
الوضع  »استعادة  اىل  جودة  ناصر  األردني  اخلارجية  وزير  ودعا 
كما  حصريًا«.  املسلمني  عبادة  »مكان  وهو  األقصى  يف  القائم« 
االعتداءات  »تدابري محاية لضمان رصد  باختاذ  األمن  طالب جملس 

اإلسرائيلية ومنع وقوعها«.
واعترب نائب األمني العام لألمم املتحدة يان إلياسون أن احلل األمين 
لن يكون كافيًا، مشددًا على ضرورة »إنهاء االحتالل املهني املستمر 
لعقود«. ودعا نتانياهو اىل ترمجة التزامه الوضع القائم يف األقصى، 
حمذرًا من أن »يتحول النزاع اىل صراع ديين«. وقال إن إسرائيل 
الفلسطينيني،  وعشوائي ضد  متناسب  غري  بشكل  القوة  تستخدم 
وفلسطني  إسرائيل  لزيارة  خيططون  »الرباعية  ممثلي  أن  مضيفًا 

قريبًا«.
فيدريكا  األوروبي  االحتاد  يف  اخلارجية  السياسة  مسؤولة  وكانت 
موغرييين أعلنت أمس االول يف برلني أن »الرباعية« ستجتمع يف 
فيينا اليوم »لتنسيق رسائل وتوجيه رسالة قوية لألطراف لتهدئة 

املوقف على األرض«.
اىل  تعرضهما  بعد  آخر  وأصيب  عامل فلسطيين  استشهد  ميدانيًا، 
إطالق نار يف مستوطنة »بيت شيمش« غرب القدس، يف حادث 
تضاربت الروايات يف شأنه بني من اعتربه هجومًا حاول اثنان من 
كانا  العاملنينْ  أن  أكد  من  وبني  تنفيذه،  »محاس«  حركة  أنصار 
وهم  إسرائيليون  ركاب  عندما طردهما  حافلة  الصعود يف  ينويان 

يصرخون بأنهما »خمربني«، فأطلقت الشرطة النار باجتاههما.
يف غضون ذلك، دهس فلسطيين بسيارته جنودًا، فجرح أربعة منهم 
يف اخلليل، كما صدم سائق فلسطيين حبافلة سيارات يف تل أبيب، 
فأصاب عددًا من اإلسرائيليني جبراح. كما انشغلت وسائل اإلعالم 
مبقتل يهودي يف القدس برصاص جندي ظّن أنه »عربي«. والقتيل 
مهاجر من اوزباكستان، متزمت خترج من مدرسة دينية وكان يعمل 
يف احلراسة، وهو الشخص الثالث الذي ُيقتل »عن طريق اخلطأ« 

بأيدي إسرائيليني.

قبائل مينية تنتفض..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأنباء عن مقتل  للمقاومة  تقدم  تعز واجلوف ومأرب وإب يف ظل 
وجرح عشرات من مسلحي اجلماعة جراء املواجهات وغارات طريان 

التحالف.
وكشفت مصادر املقاومة يف حمافظة اجلوف، عن أن قوات اجليش 
والتحالف ومسلحي القبائل املوالني للحكومة معززين بدبابات وعربات 
هجومية مدرعة وكاسحات ألغام ورامجات صواريخ، وصلوا أمس إىل 
والشعف«  »خب  مديرية  املرازيق يف  قبائل  حيث  »وسط«  منطقة 
وخاضوا مواجهات مع احلوثيني قرب معسكر »اخلنجر« حتت غطاء من 
طريان التحالف. وأضافت املصادر أن قوات الشرعية باتت تفرض 
حصارًا على مدينة احلزم )مركز حمافظة اجلوف(، يف حني أكد شهود 
أن تعزيزات للحوثيني وصلت إىل منطقيت احملجزة واحلريشا قرب 

مفرق اجلوف مشال مأرب.
وقال متحدث باسم املقاومة  إن مواجهات عنيفة شهدتها املنطقة 
بني قبائل املرازيق وقبائل آل صيدة كربى قبائل اجلوف، بدعم من 
رجال املقاومة من جهة، وبني احلوثيني وقوات موالية لصاحل يف 
القبائل  أن  وأضاف  احملافظة.  مشال  والشعف  خب  مديرية  وسط 
والتمدد  السيطرة  فرض  حماولتها  بعد  امليليشيات  على  انتفضت 
يف أراض تقطنها القبائل، ما جعلها تعمل على تطهري مناطقها من 
املتمردين، وأشار إىل أن رجال القبائل كبدوا احلوثيني خسائر كبرية 

وأجربوهم على الرتاجع.
ويف تعز، أشار مصدر طيب إىل ارتفاع ضحايا القصف الصاروخي 
الذي شنه احلوثيون والقوات املوالية لصاحل صباح أمس على أحياء 
سكنية يف حي الروضة إىل 23 قتياًل و92 جرحيًا. وقال شهود إن 
احلوثيني قصفوا حي الروضة بعد قصفهم أحياء بصواريخ الكاتيوشا 

يف جمزرة وصفت باألبشع طوال فرتة سيطرتهم على تعز.
أجرى  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  أن  إعالمية  مصادر  وذكرت 
اتصالني مساء أول من أمس، بقائد املقاومة الشعبية الشيخ محود 
املخاليف وقائد اللواء 35 مدرع يف تعز اللواء عدنان احلمادي، نقل 
اجليش  قوات  وحث  الشهداء،  أسر  إىل  ومواساته  تعازيه  خالهلما 
واملقاومة يف تعز على الصمود يف وجه قوى اإلجرام، وجدد تأكيده 
دعم جبهات املقاومة يف حمافظة تعز وبقية احملافظات حتى حتريرها 

من امليليشيات االنقالبية.
يف  تقدمًا  أحرزت  واجليش  املقاومة  قوات  أن  املصادر  وأكدت 
جبهة شارع األربعني )مشال شرق تعز( وسيطرت على »حي الكمب 
بإسناد من طريان  واجلهيم  الصربي  وتبة  وتبة احملضار  الروسي« 
وأفادت  احلوثيني.  مواقع  على  غارات  سلسلة  الذي شن  التحالف 
املصادر بأن 30 حوثيًا على األقل قتلوا أثناء املواجهات والقصف 
اجلوي للتحالف إىل جانب تدمري منصات صواريخ هلم وآليات ثقيلة 

يف منطقيت احلوبان واجلند مشال املدينة.
ويف حمافظة مأرب )شرق صنعاء( أفاد شهود ومصادر قبلية بأن 
مديرية  مركز  من  أمس  اقرتبوا  واملقاومة  الوطين  اجليش  عناصر 
حمافظة  باجتاه  للحوثيني  معقل  آخر  وهي  مأرب،  غرب  صرواح 

صنعاء.
واستهدف طريان التحالف أمس ألول مرة معسكر القصري يف منطقة 
قيفة قرب مدينة رداع غرب حمافظة البيضاء، ومعسكر اللواء 139 
يف مدينة رداع، فيما قالت مصادر املقاومة يف مديرية قعطبة إنها 
صدت هجومًا للحوثيني بني إب والضالع يف مديرية العود وقتلت 

منهم 15 مسلحًا وأجربتهم على الرتاجع إىل مديرية »الشعر«.
وميدي  حرض  مديرييت  يف  احلوثيني  جتمعات  الغارات  وطاولت 
متفرقة  مواقع  إىل  وامتدت  غرب(  )جنوب  حجة  التابعتني حملافظة 
يف صعدة اجملاورة حيث املعقل الرئيسي للجماعة، وأفادت مصادر 
املقاومة بأن قائد ميليشيا احلوثيني يف مديرية ميدي ويدعى »أبو 

محزة«، قتل أمس مع ستة من حراسه يف غارة للتحالف.

السعودية  املدفعية  قصفت  اليمنية،   - السعودية  احلدود  وعلى 
مواقع يتحصن فيها املسلحون احلوثيون يف مناطق يف مديرية منبه 
التابعة حملافظة صعدة ودمرتها. كما قصف طريان التحالف مواقع 
آليات ومدرعات  الدائر، ودمر  يف مديرية منبه على حدود حمافظة 

متحركة وأخرى ثابتة.
وتأتي حتركات احلوثيني يف اجتاه منبه يف حماولة الخرتاق احلدود 
السعودية، بعد أن أفشلت القوات السعودية حماوالتهم يف منطقيت 

اخلوبة والطوال.
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آثار

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345
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يف عامل اآلثار، هناك قصص وأسرار مثرية وخميفة ووراء كل 
ما يتم اكتشافه حكايات ترجع لعصور بعيدة وأمكنة خمتلفة فوق 

األرض وحتتها. 
عند  متبعة قدميًا  غريبة  األثرية على طقوس  القطع  وتدل بعض 
اهتمام كبري من قبل  إىل  أخرى  املوتى فيما تشري قطع  حتنيط 
القدماء ببعض العلوم اهلندسية اليت انبثق عنها اخرتاعات جديدة 
يف عصرنا احلالي. نأخذك هنا إىل جولة حول 10 من أقوى وأغرب 

االكتشافات األثرية يف تاريخ البشرية.

مدينة طروادة

أغرب 10 اكتشافات أثرية يف تاريخ البشرية 

واألساطري  التاريخ  عامل  يف  الصيت  ذائعة  مدينة  هي  طروادة 
واآلثار وتقع يف مشال غرب األناضول. ويف عام 1865 ، قام 
عامل اآلثار اإلجنليزي فرانك كالفريت حبفر خندق يف حقل اشرتاه 
من مزارع يف »هيسرليك« ويف عام 1868، بدأ هاينريش شليمان، 
رجل أعمال وعامل آثار أملاني، بالتنقيب يف ذات املكان بعد صدفة 

مجعته بكالفريت وما عثرا عليه كان هذه املدينة.

جزيرة الفصح

»جزيرة الفصح« أو »جزيرة القيامة« هي واحدة من األماكن األكثر 
عزلة يف العامل وتقع على بعد آالف األميال من الساحل التشيلي 
أكثر ما يدعو للحرية يف هذه  يف جنوب احمليط اهلادئ . وإن 
اجلزيرة هو متكن البشر من العيش يف هذا املكان وقيامهم ببناء 

رؤوس من احلجر ضخمة احلجم حول اجلزيرة.

أصابع أكمبارو

على الرغم من إمجاع اجملتمع العلمي على أن هذه اجملسمات كانت 
جزءًا من خدعة متقنة، فقد سببت ضجة كبرية عند اإلعالن عنها.  
اإلنسان  تشبه  اليت  اجملسمات  هذه  من  مئات  على  العثور  ومت 
أن  يظنون  البعض  جعلت  واليت  املكسيك  يف  والديناصورات  

القدماء هم علماء آثار أفضل مما كانوا يظنون.

األنتيكيثريا 

آلة فلكية علمية اخرتعها اإلغريق للحساب  األنتيكيثريا هي أول 
يف  غارقة  سفينة  يف  سنة   2000 قبل  اكتشافها  ومت  الفلكي 
اليت  الساعة  هذه  تستطيع  »أنتكثريا«.  بـ  تدعى  يونانية  جزيرة 
والكواكب  والقمر  الشمس  موقع  قياس  الرتوس  عشرات  متلك 
بيانات بسيطة فيها. ورغم وجود جدل  إدخال  األخرى فقط عرب 
حول استخداماتها احملددة إال انها تدل على أن احلضارات القدمية 

قامت بإجنازات كبرية ومدهشة يف جانب اهلندسة امليكانيكية.

جروبالي مان

تكرر العثور على جثث حمنطة لكن الغريب يف هذه اجلثة امللقبة 
بـ »جروبالي مان« هو بنيتها اليت ما زالت حممية رغم مرور مئات 
السنني عليها لدجة بقاء شعر اجلثة وأظافر يديها على احلال الذي 
حنطت به. ومن خالل املعلومات املتوفرة عن اجلثة، يسهل معرفة 
سبب موت صاحبها والذي قد يكون نتيجة وجود جرح غائر حول 
عنقه ميتد إىل أذنيه. ومن املرجح وفاة هذا الرجل بهدف التضحية 

بنفسه للذهاب إىل مصري أفضل. 

املومياء التي تصرخ

على خالف طرق الدفن احلديثة، مل يأخذ قدماء املصريون بعني 
االعتبار حقيقة أنه إذا مل يتم ربط عنق اجلثة باجلمجمة فإنه الثانية 
ستسقط وستبدو اجلثة وكأنها تصرخ بشكل دائم. وعلى الرغم 
املومياء  أن هذه  إال  الوضعية،  من وجود مومياءات بنفس هذه 
تعد خميفة أكثر من غريها ويرجح العلماء استخدام التعذيب ضد 
هذه  يف  املومياء  وتسمى  الدفن.  طقوس  من  كجزء  املتويف 
الصورة »الرجل غري املعروف إي« وعثر عليها  بواسطة جاستون 

ماسبارو يف عام 1886.

جيش تريا كوتا

ما  لكن  بالقرب  االشبه  املكان  هذا  يطوقون  الرجال  من  عشرات 
جيش  جلنود  غريبًا  أثريًا  اكتشافًا  الصورة  هذه  تظهر  قصتهم؟ 
»تريا كوتا« الذين مت دفنهم مع اإلمرباطور األول للصني »كن 

شي هيونج« حلماية اإلمرباطور بعد املوت.

كائن املوا

يف  أوين  جبل  كهوف  عميقة يف  حفريات  وبعد   1986 عام  يف 
نيوزيلندا، مت العثور على هذا املخلب الضخم واملخيف املظهر. 
ومن ينظر إليه سيعتقد أن الكائن صاحب املخلب قد مات حديثا 
أوضح  والتفتيش،  التنقيب  وعقب  مذهل.   بشكل  ألنه حمفوظ 
العلماء أن هذا املخلب يعود لطائر املوا الكبري غري القادر على 
الطريان من عصر ما قبل التاريخ والذي ميلك جمموعة من املخالب 

اخلطرية.  

بطارية بغداد 

 يف عام 1930، مت اكتشاف عدد من الفخاريات بالقرب من بغداد 
يف قرية خوجوت رابه. مل يولي أحد اهتمامًا بهذه اجلرار  لوقت 
طويل إىل أن نشر أمني متحف أملاني  تقريرًا يوضح استخدام هذه 
الطالء والتحليل  أو بطاريات ألغراض  الفخاريات كخاليا جلفانية 

الكهربائي.
أضحية األزتيك

استضافت إمرباطورية األزتيك القدمية اليت سكنت وادي املكسيك 
األضاحي  تقدم  حبيث  الدموية  األضاحي  مهرجانات  من  العديد 
كقربان إلرضاء اآلهلة. ويف عام 2004، مت اكتشاف نوع آخر مروع 
من طقوس قتل وتعذيب البشر واحليوانات يف ليالي املهرجانات 
قطع  التعذيب  أنواع  وتشمل  الضحايا  دم  حبمرة  تكتسي  اليت 
بزوغ  الرعب هذه حتى  ليلة  رؤسهم والتمثيل جبثثهم. وتستمر 
دماء  من  اكتفت  قد  اآلهلة  أن  يعين  مما  التالي،  اليوم  مشس 

البشر.
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من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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تعددت الطرق اليت ميكنك االعتماد عليها لضبط 
هاتفك احملمول، واإلعدادات اخلاصة به، فأصبح 
الذي يقوم  اآلخر  الطرف  بإمكانك االستغناء عن 
احملمول،  هاتفك  ضبط  أو  لتصليح  باستغاللك 

ليتقاضي مبلغا مقابل ال شيء.

السرية  األكواد  مجيع  املتخصصة  املواقع  تقدم 
اخلاصة بهواتف سامسونغ، واليت ميكنك االعتماد 

عليها حلل أي مشكلة تواجهك:

1- فرمتة هاتفك
*2767*#3855

2- معلومات حول البطارية
*#0228#

3-إزالة امللفات املؤقتة
*#9900#

4-تغيري إعدادات
*#0808#

5- معرفة معلومات حول قطع اهلاردوير
#369*12580#*usb

6- معرفة نوع إصدار اهلاتف
*#1111#

7- جمموعة من اختبارات للهاتف
*0#*#

8- للدخول إىل إعدادات الكامريا
*#34971539#

9- ملعرفة معلومات حول GSM كود اختبار شاشة 
اللمس

*#0011#

:GPS 10- كود اختبار اجلي بي إس
*#*#2664#*#*

11- كود اختبار الصوت
*#*#1472365#*#*

:wireless 12- كود اختبار الالسلكي
*#*

13- كود إعادة تهيئة هاتفك الذكي
*#*#232339#*#*

14- كود معرفة معلومات عن هاتفك الذكي
#3855*2767*

15- كود متكني
*#*#4636#*#*

 كودا سريا تكشف مجيع إمكانيات هواتف »سامسونغ«
الكريهة  األحذية  رائحة  مشكلة  من  تعاني  هل 
واحملرجة؟ رمبا يساعد اختيار احلذاء السليم على 
هناك  لكن  احملرجة،  املشكلة  هذه  من  التخلص 
حذائك  رائحة  من  ختلصك  أيضا  طبيعة  مزيالت 

الكريهة.
وفقا ملوقع "ديلي هيلث بوست"األمريكي املعين 
بالشوؤن الصحية، فإنه من املمكن التخلص من 
طبيعية  رائحة  مبزيالت  الكريهة  األحذية  روائح 
االحتفاظ  يف  وتساعد  الروائح  بتحييد  تقوم 
باألحذية وخاصة الرياضية لفرتة أطول. وأفضل 

هذه املزيالت الطبيعية:

1. زيت شجرة الشاي
ويساعد  فعاال  مطهرا  الشاي  شجرة  زيت  يعد 
يف التخلص من روائح األحذية الكريهة بالقضاء 
طريقة  وأفضل  للرائحة،  املسببة  البكترييا  على 
مرة  احلذاء  يف  الزيت  برش  تكون  الستخدامه 
مكان  يف  كاملة  ليلة  ملدة  وتركه  األسبوع  يف 

تهويته.

2. اخلمرية
تعد اخلمرية )بيكن باودر( واحدة من أكثر املواد 
الطبيعية املستخدمة يف حتييد الروائح الكريهة، 
إذ تستخدم بكثرة من قبل االطباء لتحييد الروائح 
الكريهة للنفايات الطبية. وإلزالة الرائحة الكريهة 
من األحذية الرياضية ينصح برش احلذاء من الداخل 
مبسحوق البيكن باودر، ومن ثم هزه قليال لينتشر 
ليلة  املسحوق  وترك  كامل  بشكل  احلذاء  داخل 
كاملة ومن ثم إزالة املسحوق يف اليوم التالي. 
وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار هذه 

العملية مرة واحدة يف األسبوع.

3. مزيج عشبة املريامية واخلزامي
يساعد وضع مزيج من أعشاب املريامية واخلزامي 
الكريهة  الروائح  من  التخلص  يف  )الالفندر( 
لألحذية الرياضية. وللحصول على أفضل النتائج، 
ينصح بوضع هذه األعشاب داخل احلذاء الرياضي 
الرياضة، ومن  مباشرة بعد االنتهاء من ممارسة 
وجيد  مشمس  مكان  يف  احلذاء  وضع  األفضل 
وجتفيفه  احلذاء  تهوية  على  يساعد  ما  التهوية. 
رائحة  واخلزامى  املريامية  أعشاب  متنحه  بينما 

طيبة.

4. احلمضيات
من  وغريها  والربتقال  الليمون  قشرة  تستخدم 
تعد  ولكنها  للهواء،  طبيعي  كمعطر  احلمضيات 
أيضا من املواد الطبيعة املستخدمة للتخلص من 
عدم  األفضل  من  لذا  لألحذية.  الكريهة  الروائح 
احلذاء  داخل  وضعها  بل  احلمضيات  قشور  رمي 

طيلة الليل للتخلص من رائحته الكريهة.
مهم  دور  احلذاء  لنوع  أن  ننسى  أال  جيب  لكن 
أفضل  فإن  وعموما  الكريهة.  الروائح  ظهور  يف 
الكريهة تكون  وسيلة للتخلص من رائحة احلذاء 
استخدام  حتى  أو  بانتظام  احلذاء  بطانة  بتغيري 
بطانة مصممة خصيصا حلماية األحذية من الرائحة 

الكريهة.

وداعا لروائح األحذية الكريهة

 USB Killer« جهاز  روسي  كمبيوتر  باحث  طّور 
2.0« قادر على تدمري أي جهاز كمبيوتر مهما بلغ 

تقدمه يف أقل من 3 ثوان.

يف  اجلديد  اخلارق  جهازه  حول  الباحث  وكتب 
مل  احلظ  أنه وحلسن  إال  االنرتنت،  على  مدونته 
اجلهاز  هذا  بناء  كيفية  عن  تعليمات  أي  يرتك 

املدمر.

ونشر الباحث فيديو له على موقع اليوتيوب حتت 
الكامريا  أمام  فيه  يوضح   ،Dark Purple اسم 
كيف استطاع القضاء على جهاز كمبيوتر يف أقل 
من 3 ثوان، بعد وضع الـ USB القاتل، أظلمت 
إلعادة  حماوالت  أية  تفلح  ومل  فجأة،  الشاشة 

تشغيل اجلهاز.

ويقال إن الـ USB يعمل عن طريق سحب طاقة 
جهاز الكمبيوتر من منفذ الـ USB، ثم عن طريق 
السليب،  اجلهد  يتحقق  »حمول« صغري  استخدام 
اجلهاز،  داخل  إىل  بقوة  الطاقة  ُتعاد  بعدها 
الكهربائية  الدوائر  مجيع  حرق  يتم  ما  وبطريقة 

داخل الكمبيوتر بتأثري الطاقة امُلعادة.

بعد   USB الـ  منفذ  أن  األخبار  مصادر  وأكدت 
هذه العملية يتعرض للتدمري الكامل، أما اللوحة 
من  العديد  فيلحقها   »motherboard« الرئيسية 

األضرار أيضا.

وذكر موقع »Ars Technica«، إن القرص الصلب 
الوحيدان  هما  رمبا  املركزية  املعاجلة  ووحدة 
قد  ولذلك  تقريبا،  الضرر  من  يسلمان  اللذان 
من  البيانات  بعض  اسرتجاع  املمكن  من  يكون 
القرص الصلب، بعض تدمري اجلهاز بواسطة هذا 

الـ USB القاتل.

انشغال املستخدمني  االخرتاع وسط  ويأتي هذا 
حول العامل بتأمني البيانات على شبكة االنرتنت، 
دون أن خيطر على بال الكثريين جمرد التفكري 
يف إمكانية تدمري املكونات الصلبة نفسها، األمر 
الذي يستحق وضعه يف االعتبار، أو على األقل 
العلم بوجوده، وال سيما أن أجهزة USB عادية 
لنقل  املاضي  يف  مثلها  واستخدمت  املظهر، 

الفريوسات والربجميات اخلبيثة.

عامل روسي يطور USB يدمر أي 
جهاز كمبيوتر يف 3 ثوان

إحدى  لصاحل  يعملن  مضيفات  كشفت 
وأسخف  أغرب  عن  الربيطانية  الطريان  شركات 
قبل  من  يتلقينها  اليت  والطلبات  األسئلة 
الكثريين  وعي  قلة  عن  تعرب  واليت  الركاب، 
خالل  بها  املنوط  والدور  املضيفة  بدور 
الطائرة. على  فعلها  املمكن  واألشياء   الرحلة 
 وحبسب صحيفة دايلي مايل الربيطانية، تتعامل 
من  املاليني  مع  عام  كل  الربيطانية  املطارات 
على  موظفيها  الشركات  مجيع  وحتث  السياح، 
التعامل بلطف مع املسافرين، لكن بعض الطلبات 
واالستفسارات تبدو غاية يف السخف والغرابة، 
وهذا ما كشفت عنه بعض املضيفات يف شركة 

جيت2 الربيطانية.
تلقتها  اليت  والطلبات  األسئلة  أغرب  بني  ومن 
املضيفات خالل عملهن مع الشركة ما طلبه رجل 
قبطان  بإمكان  كان  إن  الطريان  مضيفة  سأل 
ألن  منخفض  ارتفاع  على  بها  التحليق  الطائرة 
ما  عن  آخر  وسأل  املرتفعات،  من  زوجته ختاف 

حتتويه شطرية اللحم املقدد واجلبنة.
العودة  املضيفة  من  الركاب  أحد  طلب  كما 
بالطائرة ألنه نسي غرضًا ما يف املنزل، وأراد 
راكب آخر معرفة نتيجة مباريات الكريكت، بينما 

سأل راكب عن طريقة فتح نافذة الطائرة.
يف  موقعها  على  "جيت2"  باسم  متحدث  وقال 
الركاب  بعض  طلبات  "تثري  اإلنرتنت:  شبكة 
ضحك طاقم الطائرة، وعلى الرغم من أننا حناول 
من  أن  إال  عملنا،  يف  مهنيني  نكون  أن  دائمًا 
الدعابات مع  تبادل  األحيان  املناسب يف بعض 
املسافرين وخاصة عندما يطلبون أشياءًا سخيفة 

ال ميكن تلبيتها".
واالسئلة  الطلبات  من  جمموعة  الشركة  ونشرت 
الغريبة األخرى للركاب، ومن بينها سؤال ألحدهم 
الطائرة،  على منت  النقود  آلة سحب  مكان  عن 
صوت  بسبب  احملركات  إطفاء  راكب  وطلب 
عدم  آخر  راكب  طلب  فيما  أذنيه،  يف  الطنني 
التحليق فوق قلعة ويندسور كاسل لتجنب إزعاج 

امللكة.

أغرب األسئلة اليت يطرحها 
الركاب على املضيفات يف الطائرة

Test Mode -16
#19732840#*#*

17- كود معلومات عن شاشة اللمس
*#*

18- لعرض لك رقم أي بي أو التسلسلي اخلاص 
باجلهاز
*#06#

19- جتريب مكرب الصوت واملايكروفون للجهاز
*#0283#

20- كود النسخ االحتياطي مللفات الوسائط:
*#*#2650468*4986#*#*

21- كود اختبار البلوتوث:
*#*#*

22- كود حتديث الكامريا
*#*#232337#*#*
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Paul Keating has backed 
a treaty with Aboriginal 
and Torres Strait Islander 
people, describing it as 
the “unfinished business 
of the nation” and sug-
gesting it could precede 
Indigenous recognition in 
the constitution.
The former prime minister 
also says he would back 
any move by Malcolm 
Turnbull to revive the mini-
malist model for an Austra-
lian republic that both men 
crafted in the early 1990s, 
conceding this might be 
the “last and best opportu-
nity” to secure the model.
In an exclusive interview 
with Fairfax Media, Mr 
Keating says the push for 
Indigenous constitutional 
recognition has lost di-
rection and needs to be 
given shape and form “by 
someone who believes in 
a treaty, someone who be-
lieves that the Aboriginal 
peoples need to be dealt 
with as a nation”.
His comments come as 
new Prime Minister Mal-
colm Turnbull is being 
urged to re-set the rela-
tionship with Indigenous 
Australia and adopt a dif-
ferent approach to Tony 
Abbott.
“There are so many things 
that have caused disrup-
tion, anger and hurt in 
the Indigenous communi-
ties,” says Professor Pat-
rick Dodson. “There are 
bigger things to be done 
here and the biggest thing 
to be done is to re-set the 
relationship in a way that 
engenders dignity and re-

Paul Keating pushes ‘unfinished business’ of In-
digenous treaty and republic

spect and freedom for In-
digenous people.”
Professor Dodson wel-
comed Mr Keating’s sup-
port for a treaty but argues 
constitutional recognition 
should come first. He has 
urged Mr Turnbull to allow 
Indigenous communities 
to decide on their preferred 
course before town hall 
meetings on recognition 
promised by Mr Abbott.
In the interview, to coin-
cide with the release of 
Keating, by Kerry O’Brien, 
Mr Keating has played 
down the importance of a 
prohibition on racial dis-
crimination in “our very 
vanilla, horse-and-buggy 
constitution”.
He said a treaty, or com-
pact, that dealt with Ab-
original people as a na-
tion would complete the 
process he called for in 
his Redfern Park speech 
of 1992. “I think a consti-
tutional recognition could 
follow the formality of 
such a compact or treaty. 
In other words, it would af-
firm and or acknowledge, 
rather than being the pri-
mary vehicle for it,” he 
said.
On the republic, Mr Keat-
ing blamed John How-
ard for the defeat of the 
minimalist model that was 
proposed by the advisory 
committee chaired by Mr 
Turnbull that he appointed 
in 1993. “That’s the great 
mark against Howard in 
respect of the republic: he 
will have now, probably 
forever, denied the country 
the right model,” he said.

The model provided for a 
president appointed on the 
recommendation of both 
houses of parliament with 
the same reserve powers 
as the governor-general. 
Mr Keating sees the alter-
native of a directly-elected 
president as shifting the 
balance of power and au-
thority away from the cabi-
net and the House of Rep-
resentatives.
Asked if he would join Mr 
Turnbull on a platform if 
the Prime Minister revived 
the model, Mr Keating re-
plied: “Of course I would.”
Asked if this might repre-
sent the “best and last op-
portunity” to get that mod-
el up, he replied: “That’s 
entirely likely.”
There is no prospect of Mr 
Turnbull raising the repub-
lic in the near future, with 
a plebiscite on marriage 
equality and the referen-
dum on Indigenous recog-
nition promised by Mr Ab-
bott already on the agenda 
if the Coalition wins the 
next election.
But Mr Keating contin-
ues to maintain a republic 
would offer economic ben-
efits as well as “reinvigo-
rate us about ourselves”.
“The Chinese have this 
word, the chi, the blood 
energy. An Australian re-
public would revolutionise 
Australia’s chi, the blood 
energy, and not just by 
telling us better who we 
are and affirming our sov-
ereignty over the place, 
but it being a powerful 
economic event into the 
bargain.”

Paul Keating says he would join Malcolm Turnbull in a push to revive a republic. Photo: Dallas Kilponen
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Tax paid by companies 
controlled by Australia’s 
richest business people, 
including Gina Rinehart, 
James Packer and Lindsay 
Fox, will remain secret af-
ter the Coalition succeed-
ed in exempting private 
companies from new tax 
disclosure requirements.
The exemption, which fol-
lowed a low-profile lob-
bying push by wealthy 
business owners against 
obligations due to take ef-
fect in December, passed 
the Senate on Thursday 
as Prime Minister Malcolm 
Turnbull hit back against 
Labor’s “smear” on his 
personal wealth and off-
shore investments.
In his strongest question 
time performance since 
deposing Tony Abbott, 
Mr Turnbull blunted La-
bor’s two-day attack over 
his multimillion-dollar in-
vestments in hedge funds 
based in the Cayman Is-
lands, dismissing it as a 
“the politics of envy [and] 
just another smear”.
Mr Turnbull insisted he had 
been “scrupulous” in pay-
ing tax on his offshore re-
turns before talking up the 
egalitarian, “have a go” so-
ciety of modern Australia.
“If [Bill Shorten] wants to 
go round wearing a sand-
wich board saying, ‘Mal-
colm Turnbull’s got a lot 
of money’, feel free. I think 
people know that,” he 
said.
“Lucy and I have been 
very fortunate in our lives. 
We have more wealth than 
most Australians, that is 
true. We’ve worked hard, 
we’ve paid our taxes, we’ve 
given back.
“I don’t believe that my 

wealth, or frankly most 
people’s wealth, is entirely 
a function of hard work … 
there are taxi drivers that 
work harder than I ever 
have and they don’t have 
much money. There are 
cleaners that worker than 
I ever have … this country 
is built upon hard work, 
people having a go and en-
terprise.
“There is lot of luck in life 
and that’s why all of us 
should say, when we see 
somebody less fortunate 
than ourselves, ‘There but 
for the grace of God goes 
me’.”
At the same time, the most 
fortunate in society got 
their way when the gov-
ernment forced through 
its “better targeting the 
income tax transparency” 
bill.
The law, which tax trans-
parency campaigners 
branded a “big step back-
wards”, will exempt private 
companies with revenues 
of more than $100 million 
a year from a requirement 
to disclose how much tax 
they pay.
About 800 companies will 
benefit from the exemption, 
including James Packer’s 
Consolidated Press Hold-
ings, Gina Rinehart’s Han-
cock Prospecting, Lind-
say Fox’s Linfox and the 
scandal-plagued 7-Eleven 
convenience store empire 
of Russ Withers.
Former Australian of the 
Year Dick Smith said Mr 
Turnbull would be “ratting 
on ordinary Australians 
who pay their tax” if the 
government passed the 
exemption.
An Australian Tax Office 
official recently disclosed 

Wealthy business owners get tax shield as PM 
talks up ‘have a go’ society

at a Senate hearing that 
one in five privately owned 
companies with revenues 
in excess of $100 million 
paid no tax last year and 
Mr Smith said the only rea-
son that wealthy business 
owners were pushing for 
the exemption was to avoid 
paying tax.
A vote on the bill had not 
been expected on Thurs-
day but the government 
capitalised on the absence 
of independent Senator 
Nick Xenophon, who was 
due to speak to the bill but 
was fronting a press con-
ference at the time.
When Labor did not have 
a speaker ready in his 
place, the government was 
able to pass the bill on the 
voices without crossbench 
support being tested in a 
formal division.
The government had origi-
nally argued that the ex-
emption was needed to 
protect business owners 
from kidnapping and ex-
tortion if their wealth was 
made public but it dropped 
that defence after Fairfax 
Media revealed that se-
curity agencies, includ-
ing the Australian Federal 
Police, had not even been 
consulted on whether any 
threat existed.
Mr Turnbull said the trans-
parency law, passed by 
Labor in 2013, had never 
been about raising more 
tax and that smaller and 
medium-sized companies 
would have been disad-
vantaged had it come into 
effect.
“If you were a food manu-
facturer, family-owned 
business, and you were 
dealing with Coles or 
Woolworths … it would 
mean that Coles or Wool-
worths on the other side of 
the table would know ev-
erything about your affairs 
and be in an even stronger 
bargaining position,” he 
said.
Mark Zirnsak of the Tax 
Justice Network said: “At 
a time when the world is 
moving forward on tax 
transparency, we have 
just taken a big step back-
wards.”

Prime Minister Malcolm Turnbull during question time on Thursday. Pho-
to: Alex Ellinghausen 
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Labor’s primary vote has 
plunged to just 30 per cent 
as voters flood back to a 
rejuvenated Coalition gov-
ernment under Malcolm 
Turnbull’s new leadership 
style one month after he 
replaced the unpopular 
Tony Abbott as Prime Min-
ister. 
In what appears to be a 
clear vindication of that 
bruising leadership switch, 
Mr Turnbull has more than 
tripled Bill Shorten’s pop-
ularity as preferred prime 
minister at 67 per cent to 
Mr Shorten’s 21 - a dive of 
24 points for the Opposi-
tion Leader since August, 
when he was up against 
Mr Abbott.
The October Fairfax-Ipsos 
poll has found the Coali-
tion has surged ahead of 
Labor at 53-47 according 
to the flow of second pref-
erences as allocated at the 
2013 election.
It is the first time the gov-
ernment has led Labor 
since March 2014, just 
before the disastrous first 
Abbott-Hockey budget, 
and suggests the Coali-
tion, now under new man-
agement, has recovered 
almost all the ground lost 
since its landslide victory 
in September 2013.
When respondents were 
asked specifically who 
would get their second 
preference right now, the 
story got even worse for 
Mr Shorten, with the split 
widening to 54-46 in the 
Coalition’s favour.
The poll also shows Aus-

Fairfax-Ipsos poll shows dark days for Labor as Co-
alition surges under Malcolm Turnbull

tralians have not been 
frightened away from the 
task of economic reform 
by anti free-trade, union-
sponsored advertising 
campaigns, with 54 per 
cent of respondents in fa-
vour of the China-Australia 
free trade agreement com-
pared to 33 per cent op-
posed, giving it a support 
rating of 21 per cent.
Mr Turnbull’s net approval 
rating as Prime Minister 
now stands at a healthy 51 
per cent based on 68 per 
cent of voters approving 
of the way he is handling 
his job, minus the 17 per 
cent who disapprove.
Mr Shorten’s performance 
in his role as Opposition 
Leader is being marked 
down, with those approv-
ing (32 per cent) minus 
the percentage who those 
who disapprove (56 per 
cent) giving him a net rat-
ing of minus 24 per cent 
- a fall of 14 points in two 
months.
Labor’s primary vote has 
dropped by a precipitous 
6 points over the same pe-
riod to be just 30 per cent, 
whereas the Coalition’s 
first preference support 
has bounced back to 45 
per cent. This is within one 
percentage point of where 
it was in September 2013 
election.
Based on the second pref-
erence allocated by voters 
in 2013, that translates to 
a split of 53-47 in favour 
of the government  - just 
half a percentage point 
off the high-water mark of 

53.5 per cent when it was 
elected.
It means the swing away 
from the Coalition since 
September 2013 now 
stands at just 0.5 per cent, 
returning the now Turn-
bull-run operation to front-
runner status for the elec-
tion due within a year.
Support for the Greens 
remains at the upper end 
of its strong 2015 perfor-
mance on 14 per cent, al-
though it had peaked at 17 
per cent earlier in the year 
and was at 16 per cent in 
the previous two Fairfax-
Ipsos polls.
Tough times ahead for 
Shorten
The statistically weighted 
nationwide phone survey 
of 1403 respondents was 
taken over October 15-17 
at the end of another dif-
ficult week for Mr Shorten, 
who attracted widespread 
criticism for attacking Mr 
Turnbull’s wealth and his 
use of a hedge fund in the 
off-shore tax-haven, the 
Cayman Islands, to man-
age his investments.
The former Australian 
Workers Union boss also 
faced fresh allegations last 
week arising from the Roy-
al Commission into Trade 
Union Governance and 
Corruption. Executives 
from construction compa-
nies with which the AWU 
dealt claimed side-deals 
and bogus invoices were 
used to mask the transfer 
of money to the union, as 
part of mutually agreeable 
arrangements to lock out 

Opposition Leader Bill Shorten has performed poorly in the first Fairfax-Ipsos poll taken since Malcolm Turn-
bull became prime minister. Photo: Alex Ellinghausen 

the more militant CFMEU.
At 51 per cent, Mr Turn-
bull’s net approval rating 
(68 per cent minus a 17 per 
cent disapproval) eclipses 
even the stellar approval 
rating of Kevin Rudd at his 
peak (in the then Fairfax-
Nielsen series) who in May 
2008 registered a 69 per 
cent approval number but 
also had a slightly higher 
disapproval rating than Mr 
Turnbull of 22 per cent.
By contrast, Mr Shorten’s 
approval rating at just 32 
per cent (down 7 percent-
age points), is sinking 
at the same rate as his 
party’s plummeting pri-
mary vote support of 30 
per cent (down 7 points 
since August), which is 10 
points lower than it was at 
the start of 2015. Those 
disapproving of his per-
formance as Opposition 
Leader has soared to 56 
per cent in a finding likely 
to increase internal dissat-
isfaction levels in his lead-
ership.
On the simple head-to-
head contest of preferred 
prime minister, Mr Turn-
bull’s lead of 46 points 
is among the highest in 
recent times, eclipsing all 
but the 53-point advantage 
Mr Rudd enjoyed over the-
then embattled opposition 
leader in May 2008, Bren-
dan Nelson. That lead was 
70 per cent to 17.
Turnbull trumps his main 
rival
In further bad news for Mr 
Shorten and his support-
ers, voters were also asked 
to rate the attributes of the 
two current leaders on 
aspects like competency, 
strength as a leader, trust-
worthiness, and grasp of 
economic policy.
Pollster Jessica Elgood 
said the results were 
clearly much better for the 
Prime Minister than for the 
man who wants his job.
“Of the 11 attributes, Mal-
colm Turnbull has a statis-
tically significant lead on 
all 10 of the positive attri-
butes,” she said.

Minister for Local Govern-
ment Natalie Hutchins has wel-
comed the Victorian Farmers 
Federation’s (VFF) support for 
the Andrews Labor Govern-
ment’s Fair Go Rates cap.
Speaking today, President Pe-
ter Tuohey said the VFF sup-
ported the Labor Government’s 
plan to deliver greater council 
accountability and value for 
money for local residents.
After an average rate increase 
of six per cent every year for 
the last ten years, the Labor 
Government is committed to 
introducing a cap on council 
rate rises from 2016-17.
In developing a framework for 
the policy, the Essential Ser-
vices Commission (ESC) were 
tasked with consulting coun-
cils and communities across 
the state. The ESC presented 
their final report to the Minister 
on 30 September.
Ms Hutchins said the Labor 
Government thanked the VFF 
for their support, and acknowl-
edged the specific needs faced 
by communities and councils 
in rural and regional Victoria.

The Labor Government will 
continue to work with rural 
and regional councils on how 
these challenges can be met, 
building on efforts to ensure  
infrastructure investments 
made by councils and the 
state are complementary and 
responsive, as well as explor-
ing the options for greater 
cooperation through shared 
services.
Quotes attributable to Minister 
for Local Government Natalie 
Hutchins
“I welcome the Victorian Farm-
ers Federation’s support, and 
commend them on their advo-
cacy for ratepayers in regional 
and rural Victoria.”
“Our Fair Go Rates system is 
about giving every Victorian 
regardless of where they live 
more of a say and greater val-
ue for money.”
“I also acknowledge the Fed-
eration’s calls for continued 
effort in addressing the needs 
of rural and regional commu-
nities, and I am committed to 
continuing our ongoing work 
together.”

Victorian Farmers Federation Sup-
ports Fair Go For Ratepayers

Saturday 24 October 2015  2015 األول  تشرين   24 السبت 

The Andrews Labor Govern-
ment is supporting Victoria’s 
Learn Local organisations with 
$2 million in funding now avail-
able.
The Adult Community and Fur-
ther Education (ACFE) Board 
today launched its latest Ca-
pacity and Innovation Funding 
Round with applications clos-
ing on December 15.
Funding is available for projects 
that build organisational capac-
ity, drive innovation and con-
tribute towards improvements 
in learner engagement, partici-
pation and attainment. Projects 
can last for up to 18 months.
This is the eighth round of the 
Capacity and Innovation Fund, 
with more than $20 million dis-
tributed through this fund to 
Victoria’s more than 300 Learn 
Local Organisations.
Among projects funded in the 
last round was $141, 850 for 
Paynesville Neighbourhood 
Centre for a project linking the 
land and 21st century learning 
and $196,344 for Wimmera HUB 
to build training in the commu-
nity.
Each year, Victoria’s Learn Lo-
cal organisations help in excess 

of 50,000 Victorians develop 
new skills, pursue their goals 
of getting work or going on to 
further education.
The Labor Government is trans-
forming Victoria into the Educa-
tion State through a range of 
initiatives including:
• Funding for pre-accredited 
training through the ACFE 
Board will increase by nearly $2 
million in 2016;
• The $320 million TAFE Rescue 
Fund, which is investing in new 
facilities and supporting TAFEs 
to better support their local 
community
• The independent VET Funding 
Review, which is developing 
a more sustainable and stable 
funding model to better meet 
the skills needs of Victorians 
for the long-term and
• The opening of Skills and Jobs 
Centres which are one-stop-
shops for students looking to 
start training, workers needing 
to reskill and unemployed work-
ers needing support for retrain-
ing.
Successful applicants will be 
notified in April 2016, to find 
your nearest Learn Local, go to 
learnlocal.org.au

$2 Million Boost For Victoria’s Learn Locals
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The City of Sydney is 
“not fit” to stand alone 
as a “global city council”, 
according to a report re-
leased on Tuesday that 
will be used as a justifi-
cation to merge councils 
across the city.
According to the report, 
60 per cent of councils 
across the state are not 
suitable to stand alone 
into the future, and the 
state could save $2 billion 
over 20 years if they were 
merged.
“Four years of indepen-
dent research, analysis 
and NSW government 
consultation with coun-
cils and the community 
has shown that the cur-
rent system of local gov-
ernment is not working 
as well as it should be,” 
Premier Mike Baird said.
“With 60 per cent of 
councils not fit for the 
future, this IPART report 
shows the situation is 
now critical and that ac-
tion is needed to ensure 
ratepayers get value for 
money and the services 
and infrastructure they 
deserve,” Mr Baird said.
The release of the report 
by the Independent, Pric-
ing and Regulatory Tribu-
nal by Mr Baird and Lo-
cal Government Minister 
Paul Toole will lead to 
fierce hostility from the 
state’s councils.
Only 12 of the city’s coun-
cils submitted proposals 
deemed to be fit. Most 
failed on the basis they 
did not meet the scale 
and capacity criteria.
The City of Sydney was 
assessed as meeting the 
criteria for a stand-alone 
council, but was as-
sessed as unfit compared 
on tougher criteria used 
by IPART for a “global 
city council”.
Mr Baird would not say 
if he thought the City of 
Sydney should be merged 
with neighbouring coun-
cils. 
The report was immedi-
ately criticised by Lord 
Mayor Clover Moore.
“Over the past 10 years, 
the City has consistently 
delivered debt-free bud-
gets, kept residential 

IPART report: The Sydney councils facing the axe
rates among the lowest 
in Sydney, and deliv-
ered high-quality infra-
structure needed by our 
community and the one 
million visitors to the 
city each day,” Cr Moore 
said.
“To say the City of Syd-
ney is somehow unfit in 
the face of this strong 
evidence to the contrary 
makes a mockery of the 
entire review process, 
and throws into question 
all decisions made as a 
result,” she said.
The NSW government 
will give councils 30 days 
to respond to the IPART 
report. The report does 
not actually recommend 
merger options, though 
the government has made 
clear it wants councils in 
metropolitan Sydney to 
amalgamate.
A merger proposal from 
Randwick and Waverley 
Councils was considered 
“fit”, as was a proposal 
from Auburn, Burwood 
and Canada Bay. 
The government has put 
millions on the table to en-
courage mergers. Coun-
cils that merged could re-
ceive up to $15 million for 
community projects such 
as sporting fields, librar-
ies and parks, while new 
councils could receive 
$10 million to cover the 
costs of merging.
“This is your final chance 
to receive this money,”  
Mr Toole said.
Releasing the report, Mr 
Baird said he was disap-
pointed in the response 
by councils to date and 
he expected “genuine 
consideration, genuine 
responses”.
“For many councils this 
is a final opportunity to 
do the right thing for the 
future of their communi-
ties, which in many cases 
may include merging with 
neighbouring councils,” 
he said.
The state government 
last week reiterated its 
determination to reduce 
the 152 councils current-
ly in NSW.
Mr Baird told a hostile 
audience at a Local Gov-
ernment NSW conference 
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that fewer councils would 
mean “we have hundreds 
of millions of dollars that 
we can put to work for 
our ratepayers”.
The NSW government 
asked IPART in April to 
assess whether or not 
councils met criteria 
meaning they were “fit for 
the future”.
The process has been 
controversial, with many 
councils perceiving the 
looming threat of forced 
amalgamations, and IP-
ART’s methodology also 
coming under fire.

Sydney councils deemed 
fit for the future
Auburn, Burwood and 
City of Canada Bay 
(merger proposal)
Bankstown 
Blue Mountains City 
Camden 
Penrith City Council 
Randwick and Waverley 
(merger proposal)
Sutherland Shire 
The Hills Shire 
Wollondilly Shire
Sydney councils deemed 
unfit
Ashfield City Council 
Blacktown City Council 
Botany Bay Council 
Campbelltown City Coun-
cil 
Canterbury City Council 
Fairfield City Council 
Hawkesbury City Council 
Holroyd City Council 
Hornsby Shire Council 
Hunters Hill Council 
Hurstville City Council 
Kogarah City Council 
Ku-ring-gai Council 
Lane Cove Council 
Leichhardt Municipal 
Council 
Liverpool City Council 
Manly Council 
Marrickville Council 
Mosman Municipal Coun-
cil 
North Sydney Council 
Parramatta City Council 
Pittwater Council 
Rockdale City Council 
Ryde City Council 
Strathfield Municipal 
Council 
Sydney City Council (as a 
Global City)
 Warringah Council 
Willoughby City Council 
Woollahra Municipal 
Council.

Former treasurer Joe 
Hockey will formally quit 
Parliament this week 
ahead of an expected 
diplomatic posting to 
Washington, completing 
the baton-transfer to new 
Treasurer Scott Morrison 
and sparking a byelection 
in the blue-ribbon Liberal 
seat of North Sydney.
The byelection is likely to 
be staged before the end 
of the year and would be 
conducted on the exist-
ing North Sydney bound-
aries despite a significant 
re-distribution underway 
in NSW by the Australian 
Electoral Commission.
Mr Hockey, the second-
highest profile scalp in 
September’s shattering 
leadership switch from 
Tony Abbott to Malcolm 
Turnbull, is set to make his 
final “valedictory” speech 
at 11am Wednesday.
He confirmed his imminent 
departure to Fairfax Media 
on Monday.
Mr Hockey’s resignation 
ends a stellar parliamen-
tary rise and reflects a 
determination on his part 
to make a clean break 
from politics now after 
the trauma of the leader-
ship switch, and almost 20 
years in the national Par-
liament.
Mr Hockey stuck close to 
Mr Abbott as his leader-
ship listed under the pres-
sure of continually poor 
polling, and Mr Abbott re-
paid that loyalty despite 
pressure to replace his 
treasurer with Mr Morrison 
or even Mr Turnbull.
On Monday afternoon, Mr 
Abbott, Hockey loyalist Ja-
mie Briggs and Mr Hockey 
enjoyed a coffee together 
in the parliamentary court-
yard - their presence dur-
ing business hours mark-
ing the extent to which the 
two senior men (at least) 
have been relieved of their 
previously crushing work 
loads.
Mr Hockey is widely ex-
pected to take his wife and 
young family to the US to 
replace Kim Beazley as 

Australia’s ambassador to 
Washington DC.
In another key diplomatic 
shift, Australia’s ambas-
sador to Beijing, Frances 
Adamson, will return to 
Australia as early as next 
month to take up a posi-
tion as Mr Turnbull’s for-
eign affairs adviser. Her 
appointment is a sign of 
the new Prime Minister’s 
determination to become 
deeply engaged in China, 
and to avail himself of the 
most up-to-date advice.
She is expected to be 
replaced by the accom-
plished trade negotiator, 
Jan Adams.
At one time regarded as a 
natural leader of the Liber-
al Party and a future prime 
minister, Mr Hockey now 
looks set to follow the for-
mer Labor leader Mr Bea-
zley into the diplomatic 
corps, a man who himself 
had earned the title across 
politics as one of the best 
prime ministers Australia 
never had.
Notification of Mr Hock-
ey’s retirement came as Mr 
Turnbull was pressured to 
name any material chang-
es of policy from the gov-
ernment’s previous posi-
tions since he replaced Mr 
Abbott.
Shocked by the latest 
Fairfax-Ipsos poll which 
showed the Turnbull gov-
ernment streaking ahead 
the first time in 18 months, 
the opposition moved on 
Monday to tie Mr Turnbull 
to the unpopularity of the 
first Abbott-Hockey bud-
get, suggesting the new 
leader is merely a better 
salesman wo is nonethe-
less selling the same bad 
policies.
“In terms of my own lead-
ership as prime minister, 
a very obvious example 
is that the federal govern-
ment is more than ready to 
finance urban infrastruc-
ture, road and rail, and 
does not discriminate be-
tween the two,” Mr Turn-
bull said.
The attack betrays a gal-
loping fear within Labor 

that the next election has 
already been surrendered 
now that a popular prime 
minister is in place.
Labor MPs insist “no one 
is panicking yet” after the 
poll put the two-party sup-
port for the government at 
53-47 per cent - a result 
similar to the 2013 elec-
tion.
The proposed re-distribu-
tion of NSW seats, unveiled 
by the electoral commis-
sion on Friday, could see a 
slew of Labor MPs move to 
safer seats and the likely 
retirement of a Labor vet-
eran as Australia’s largest 
state loses a seat to West-
ern Australia.
In the latest poll, Labor’s 
primary vote fell six per-
centage points to just 30 
per cent, while the Coali-
tion’s surged from 38 per 
cent since the last poll in 
August to 45 per cent.
Before the publication of 
the poll, Labor MP Ed Hu-
sic conceded the opposi-
tion would have preferred 
Mr Abbott to remain prime 
minister, “but the fact of 
the matter is the country is 
better that he’s not”.
Many Labor MPs contact-
ed by Fairfax Media agreed 
with that assessment, but 
none would say so pub-
licly.
One MP said the poll re-
sult was “shithouse” and 
that “the battle field has 
shifted” since the switch 
to Mr Turnbull, with reviv-
als for the Liberals under 
way in South Australia 
and Victoria and parts of 
Queensland and Western 
Australia, where Mr Abbott 
had been popular, now in 
play.
Meanwhile, in NSW, a se-
ries of proposed bound-
ary changes including the 
abolition of the present 
seat of Hunter, as well as 
significant shifts in elec-
toral boundaries in seats 
including Grayndler, Bar-
ton, Fowler, McMahon and 
Patterson has kicked off 
rampant speculation about 
Labor MPs moving to safer 
seats.

Joe Hockey exits stage left as pre-Christmas byelection looms
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The China-Australia free 
trade agreement will 
come into force before 
the end of the year after 
a compromise deal was 
finally struck between the 
federal government and 
opposition.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has hailed the 
compromise over the 
“historic trade deal”, de-
claring it “absolutely criti-
cal for Australian jobs in 
the future”.
He said Australia’s op-
portunities in the Chinse 
Market are “limited only 
by our imagination and 
enterprise”.”We have 23 
million extraordinary Aus-
tralians and their imagina-
tion and their enterprise 
will ensure that we have 
access to and benefit 
from this market in a way 
that even the architects 
of this agreement, princi-
pally the Trade Minister 
Andrew Robb, would not 
imagine,” he said.
He also paid a back-hand-
ed compliment to Opposi-
tion Leader Bill Shorten, 
noting that he had been 
“a cork bobbing along in 
the slipstream of the CF-
MEU” but that ... “today 
the Leader of the Opposi-
tion has struck out from 
the slipstream and chart-
ed a course that is plainly 
in the national interest”.
Mr Shorten conceded he 
may have angered sec-
tions of his power base 

Labor finally approves China-Australia free 
trade agreement

in the union movement by 
reaching the agreement, 
but said a deal had been 
struck because “we’re 
satisfied there is a better 
deal for Australian jobs 
than before today”.
“Labor’s always believed 
that trade should benefit 
all Australians, not just 
some people,” he said.
“That’s why Labor has 
stood up and expressed 
our concerns that there 
was insufficient legal 
safeguards and protec-
tions for Australian jobs.”
“Labor now has achieved 
what we believe to be sat-
isfactory legal protections 
which weren’t previously 
proposed, which means 
that Labor can now sup-
port the speedy passage 
of the China-Australia 
free trade agreement.”
Last week Labor unveiled 
three specific amend-
ments to the trade deal 
it would seek in order 
to agree to the deal and 
wave through enabling 
legislation. The bill will 
be brought forward for 
debate immediately in the 
lower house and is ex-
pected to pass into law by 
the end of the year. 
Those changes would 
have seen a revision to 
rules that meant there 
would not have been 
mandatory labour market 
testing apply to investor 
facilitation agreements 
(IFAs) for projects over 

$150 million, lifting the 
base pay threshold for 
457 visa workers from 
$53,000 to about $57,000 
and stricter licensing con-
ditions for tradesmen and 
women looking to come 
to Australia.
Trade Minister Andrew 
Robb and his Labor shad-
ow, Penny Wong, nego-
tiated the compromise 
and a special meeting of 
shadow cabinet approved 
the deal on Tuesday 
night, with caucus giving 
the deal the rubber stamp 
on Wednesday morning.
Labor believes all three 
of its concerns have now 
been addressed and the 
changes will be put in 
place by making changes 
to migration regulations 
but not, as originally pro-
posed, through changes 
to the act.
Under the deal, labour 
market testing will ap-
ply to people who enter 
Australia on work agree-
ments, including workers 
brought in on 457 visas 
under the China-Australia 
deal as part of an IFA.
Secondly, 457 visa mar-
ket salary requirements 
will be strengthened to 
reflect wage rates paid 
under enterprise agree-
ments, a move that mean 
457 visa workers will be 
more expensive to hire as 
pay rates on enterprise 
agreements are typically 
higher than the minimum 
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Opposition Leader Bill Shorten and opposition trade spokeswoman Penny Wong announce Labor’s support 
for the trade deal. Photo: Alex Ellinghausen 

FORMER treasurer Joe Hockey 
has bowed out of federal Parlia-
ment, using his final speech to 
call for the political revolving 
door to be “jammed shut”.
The outgoing MP for North Syd-
ney was critical of the “rapid 
and unpredictable changes in 
government” on both sides of 
politics since the stable How-
ard era, which essentially saw 
him booted from the position 
of treasurer when Tony Abbott 
was overthrown as prime minis-
ter. The leadership change and 
loss of his job ultimately led 
to Mr Hockey’s resignation on 
wednesday.
“We cannot make it normal to 
have four prime minister and 
four treasurers in just four 
years,” he told parliament in an 
emotional and at times revealing 
speech.
“Leadership instability and min-
isterial turnover is the enemy of 
good public policy.”
Mr Hockey was also critical of 
“24-hour social media news cy-
cle” that he said had “changed 
politics forever.
“Our jobs have become much 
more challenging over the years 
with the advent of a ‘need it now’ 
culture,” he said.
Mr Hockey, whose seat is likely 
to be handed over at a by-elec-
tion before Christmas, defended 
his legacy, listed his achieve-
ments, and shared anecdotes 
from his almost two decades in 
Canberra.
While he said the medical re-
search Future Fund was his 
“single proudest achievement”, 
he claimed his famous End of 
the Age of Entitlement speech 
was the most influential political 
speech in the last 20 years.
He said his fondest memories in 
Canberra were spent “at home, 
eating Paddle Pops, watching 
(TV talk show) Jerry Springer” 
with flatmates Jamie Briggs and 
Bob Baldwin.
Mr Hockey paid tribute to former 
prime minister Abbott, who was 
not present for the speech, de-
scribing him as one of the “most 
selfless, hardworking and hon-
ourable people I have ever met”.
“I say directly to the Australian 
people that the real Tony Abbott 
is more of a good and decent 
man than you may know,” he 
said.
Mr Hockey insisted the Abbott 
government was good at policy 
but struggled with politics.
“I admit that we could have done 
more to win over third-party en-
dorsements and to win over the 
Senate, and we could have done 
more to win over the Australian 
people.”
The former treasurer, who has 
been very vocal in express-
ing his loyalty to former leader 

Tony Abbott, also used his final 
speech to say what he really 
thought about some of the gov-
ernment’s failed policies.
He called for co-payments in 
health, greater cost recovery in 
education and universal means 
testing in welfare, as well as the 
need for tax reform he failed to 
achieve as treasurer.
“Our taxation system needs re-
form for the 21st century econ-
omy,” he said.
“Integrity is hugely important 
but the best way to get com-
pliance is to have lower, sim-
pler taxes. We abolished seven 
taxes and fixed 96 tax problems 
but reform had to go further and 
through a comprehensive re-
view of the tax system.
“I endeavoured, and failed, to 
keep all options on the table.”
Continuing on policy, Mr Hock-
ey said the GST should be in-
creased and broadened over 
time, negative gearing adjusted 
to be skewed towards new 
housing, and called the current 
structure of penalty rates “profit 
murder” for businesses.
Thanking his electorate, col-
leagues, staff and family, Mr 
Hockey said he was proud of 
his achievements in Parliament, 
and rounded out his speech 
with a piece of advice to both 
the House and his children.
“It is far better to dream mighty 
things, to eek glorious triumphs, 
even though chequered by fail-
ure, than to be among those 
poor souls who neither suffer 
much, nor enjoy much because 
they live in the great twilight 
that knows neither victory nor 
defeat,” he said.
Mr Hockey concluded his 
speech to a standing ovations 
before Mr Turnbull declared his 
party’s admiration for the for-
mer treasurer, saying “we love 
you”.
“You’ve executed every office 
you’ve had … with great passion, 
with imagination,” the Prime 
Minister said.
He thanked the “sunny optimist” 
for his service and praised his 
frankness, honesty, and cour-
age to reveal exactly what he 
through, especially to his lead-
ers.
“You’ve done Australia proud.”
Opposition leader Bill Shorten 
said many of his Labor col-
leagues had good words to say 
about Mr Hockey, but couldn’t 
resist opening his reply to the 
former treasurer’s words with a 
zinger.
“This is no ordinary day. You 
are no ordinary Joe,” he said.
While Mr Hockey prepares to 
leave federal politics he won’t 
turn his back on public life and 
is expected to take up a diplo-
matic posting in Washington.

Hockey calls for stability in farewell speech to Parliament

award rate.
And thirdly, there will be 
new visa conditions for 
people on 457 visas in 
licensed trade occupa-
tions like electricians and 
plumbing.
Mr Robb said the federal 
government had been 
happy to provide assur-
ances to Labor that labour 
market testing require-
ments could not simply 
be changed by govern-
ment fiat in the future.
During informal conver-
sations with Chinese offi-
cials, Mr Robb said, “they 
were satisfied that it in 
no way halted what we’d 
agreed and it didn’t dis-
criminate against them”.
“We should now be on 
track to be able to have 
an exchange of letters 
with the Chinese before 
the end of the year.” 
If passed by the Senate 
by the end of the year, two 
tariff cuts are in prospect 
before the end of the year 
and then immediately af-
ter on January 1.
Senator Wong described 
the package of changes 
as a “comprehensive 
package of safeguards 
for Australian jobs”.
“What we’ve got is policy 
being turned into legal 
obligation. So I think that 
is a substantial strength-
ening of the safeguards.”
The new conditions will 
require that 457 work-
ers in those occupations 
cannot work until they 
get a trades licence, and 
they will have to get that 
licence within 90 days of 
arriving in Australia and 
report to the Immigra-
tion Department if their 
licence application is re-
fused.
Former prime minister 
Tony Abbott had accused 
the ALP of running a rac-
ist campaign against the 
trade deal, but the Turn-
bull government has 
taken a more conciliatory 
approach.
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رئيس بلدية باراماتا بول غارارد لـ »اهلريالد«:
املدينة مقبلة على تغيريات كبرية وقد نشهد اجزاء من بلديات هيلز ورايد وهولرويد تندمج مع بلدية باراماتا
وضع البلدية املالي ممتاز مع تصنيف ائتماني AAA  وسنبين استاد يتسع لـ 30 ألف مقعد بكلفة 30 مليون دوالر

بلدية  رئيس  غارارد،  بول   *
نفسك  تقدم  كيف  باراماتا.. 
يف  والعربية  اللبنانية  للجالية 
ان  أحسست  ومتى  باراماتا، 
لديك شعورا للعمل يف احلقل 

العام؟
عام  يف  مرة  ألول  انتخبت   -
جناح  سكان  لتمثيل   1974
 )Granville Ward( غرانفيل 
اآلن  تسميته  تغريت  الذي 
 Woodville( اىل جناح وودفيل
الثانية  Ward( حيث كنت يف 

MT  LEBANONمـطعم جـبل لـبنان
مطعم جبل لبنان يقدم لزبائنه الكرام أشهى 

األطباق اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة ودودة.. خربة طويلة

مرخص جلميع املشروبات الروحية مع أطيب 
َنَفس أركيلة

إسهروا كل يوم سبت مع مطرب املغرتبني ربيع 
السكماني والفنان القدير بديع مظلوم

نفتح 7 ايام يف األسبوع
561 Mt. Alexander 
Rd. Moonee Ponds 

3031
T: 93700997

M; 0418114435

وكانت  عمري.  من  والعشرين 
لتمثيل  طموحات  لدي  دائما 

اجملتمع الذي ترعرعت فيه.
بلدية  رئيس  حضرتك  هل   *
مستقل أم تنتمي ألحد احلزبني 

الكبريين؟
مستقل  انين  فخر  بكل   -
االحزاب  أحد  اىل  أنتمي  وال 
حزبي  لدي  ولكن  الكبرية، 
السياسي اخلاص الذي يسمى، 
 Our Local( احمللي«  »جمتمعنا 
مسجل  وهو   .)Community

للمناصب  والتنافس  للرتشح 
العامة يف نيو ساوث ويلز.

بلدية  جملس  يتكّون  كيف   *
باراماتا؟

أحرار  أعضاء   8 من  يتألف   -
وعضوين   عمال  أعضاء  و5 

مستقلني.
باراماتا  سكان  عدد  هو  ما   *
وضواحيها واي مستقبل ينتظر 

املدينة؟
- يبلغ التعداد السكاني ملدينة 
ألف   186 وضواحيها  باراماتا 
دجمها  يتم  وسوف  شخص. 
هولرويد  بلدية  مع  األرجح  مع 
احلكومي  االقرتاح  عنوان  حتت 
 Fit for‘( للمستقبل«  »صاحل 
باراماتا  وتشهد   .)the Future
اليوم احد أكرب مشاريع التطوير 
أسرتاليا..  العام يف  احلضري 
وشعارنا هو، »حنن نبين ثاني 

أكرب مدينة يف أسرتاليا«.
بالعديد  احتكاكي  خالل  من   *
اللبنانية  اجلالية  ابناء  من 
شكاوى  هناك  فان  والعربية، 
باراماتا  بلدية  لبطء  بالنسبة 
طلبات  من  العديد  معاجلة  يف 
هذا  هل  السكين،  التطوير 
خطة  اي  لديك  وهل  صحيح؟ 
االشياء  لتحسني  رؤية  أو 

وحتسينها؟
العام  ان  حتسينات اجملال   -

وتطوير الضفاف األمامية لنهر 
باراماتا هي من القضايا ذات 
موطن   حنن  للبلدية.  األولوية 
 ،Wanderers  والـ  EELS الـ
قريبا  هناك  يكون  وسوف 
استاد يتسع لـ 30 ألف مقعد 

بكلفة 300 مليون دوالر.
احمللية  احلكومة  وتعمل 
جديدة  جبهة  على  )البلدية( 
ومكان  اجلوار«  »تنمية  هي 
أركز  ان  وأنوي  التخطيط. 
اجملتمعات  على  كبريا  تركيزا 
الكبري  الثقايف  التنوع  وأقّدر 

يف باراماتا.
ان سجل باراماتا يف التعامل مع 
التطبيقات التنموية هو أفضل 
من معظم البلديات. وكثريا ما 
حيصل  التأخري عندما ال يعرف 
املتقدمون القواعد والقوانني. 
)البت  عملية  فان  ذلك،  ومع 
تكون  ان  ميكن  بالطلبات( 
دائما  يتوقع  واجملتمع  افضل 
على  عازم  وانا  خدمة.  أفضل 
جلميع  تدقيق  عمليات  اجراء  
خدمات البلدية لتحقيق كفاءات 

أفضل.
من  تعاني  البلديات  بعض   *
املالية،  الصعوبات  بعض 
لبلدية  احلالي  الوضع  هو  فما 

باراماتا؟
باراماتا  بلدية  وضع  ان   -

منذ صغره ويف نفسه حب العمل يف الحقل العام واالندفاع يف 
خدمة املجتمع فدخل مجلس بلدية باراماتا وهو يف الـ 22 من 

عمره، انه رئيس بلدية باراماتا بول غارارد.
باراماتا  نهر  ضفاف  تحسني  ان  للهريالد  غارارد  السيد  وقال 
بناء  أعمالها  جدول  على  وان  للبلدية  بالنسبة  اولوية  يشكل 

استاد يتسع لـ 30 ألف مقعد بكلفة 300 مليون دوالر.
وردا على سؤال حوب اسباب تأخري البلدية يف معالجة الطلبات 
لعدم  االحيان،  يعود، يف معظم  التاخري  ان  غارارد  السيد  قال 
علم  غري  على  املتقدمني  ان  حيث  املطلوبة  الشروط  استيفاء 
بالقوانني وانه عازم على اجراء  عمليات تدقيق لجميع خدمات 

البلدية لتحقيق كفاءات أفضل.
البلديات قال السيد  التغريات املقبلة يف احجام وحدود  وحول 
وهيلز  هولرويد  من  اجزاء  اليها  تنضم  قد  باراماتا  ان  غارارد 

ورايد.
التقت الهريالد رئيس بلدية باراماتا السيد بول غارارد وكان 

لها معه هذا الحوار:

املالي مستدام جدا مع تصنيف 
وجود  ومع   AAA ائتماني 

فائض بـ 150 مليون دوالر.
* ما هي طموحاتك املستقبلية؟ 
وهل سنراك يف برملان الوالية 

يوما ما؟
- أعتقد أن هذا العمل هو أفضل 
وأنوي  اسرتاليا.  يف  عمل 
سكان  متثيل  يف  االستمرار 
 Woodville( وودفيل  جناح 

Ward( خاصة وباراماتا عامة.
* هل من كلمة اخرية توجهها 

للجالية العربية؟
)البلدية(  احمللية  احلكومة   -
حيث  هائال  تغيريا  ستشهد 
أجزاء  املستقبل  يف  نرى  قد 

من بلديات هيلز )Hills(، رايد 
باراماتا.  مع  تندمج  وهولرويد 
وسيكون هذا حتديا وامرا مهما 
كبلدية  أننا،  لضمان  أيضا 
االتصال  نفقد  لن  كبرية، 

والتواصل مع جمتمعنا.
ان رساليت اىل اجلالية العربية 
جمتمع  من  مهم  جزء  انها  هي 
باراماتا وقد ساهمت مساهمة 
العمرانية  النهضة  يف  كبرية 
ويف  املدينة  تشهدها  اليت 
واحلضاري  الثقايف  الغين 
مين  فلها  ولذلك  لسكانها 
اعضاء  ومن  للبلدية  كرئيس 
التقدير  كل  البلدي  اجمللس 

واالحرتام.

حاوره أنطونيوس بو رزق

السيد بول غارارد والزميل انطونيوس بو رزق يف مكتب رئيس البلدية
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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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