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أوكرانيا تسمح
انتقادات أمريكية لتل أبيب واألمم املتحدة :جيب حماسبتها
للشرطة
هدنة إنسانية لـ  72ساعة يف غزة برعاية أممية أمريكية
االسرتالية
اخلارجية
وزير
أعلن
كريي
جون
األمريكي
حبمل السالح
لألمم
العام
واألمني

املتحدة بان كي مون عن
هدنة إنسانية يف قطاع غزة
ملدة  72ساعة ابتداءًا من
الثامنة صباحًا ،بعد اتفاق
مجيع األطراف على اهلدنة
بشكل غري مشروط.
املقاومة
فصائل
الفلسطينية أعلنت من
على
موافقتها
جهتها
اهلدنة اإلنسانية ملدة 72
ساعة ،فيما قال سامي
أبو زهري املتحدث باسم
حركة محاس «استجابة
املتحدة
األمم
لدعوة
ومراعاة ألوضاع شعبنا،
فإن فصائل املقاومة
توافق على تهدئة إنسانية

www.southwestbuilders.com.au

متبادلة ملدة  72ساعة تبدأ
من الساعة الثامنة صباح

اجلمعة ما دام الطرف اآلخر

التتمة صفحة 31

أصبح الباب مفتوحا
الشرطة
لعناصر
االسرتالية
الفيدرالية
حلمل األسلحة يف مكان
سقوط الطائرة املاليزية
شرق أوكرانيا ،ولكن
وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب أصرت على ان
الذين سيتوجهون اىل
موقع حتطم طائرة MH17
لن يكونوا مسلحني.
فقد صوت الربملان
األوكراني امس االول
اخلميس بأغلبية ساحقة
على اعطاء عناصر فريقي
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قوانني «داعش» اجلديدة حبق املرأة يف سوريا
بدأ تنظيم «داعش»
يف سوريا باختاذ إجراءات
وتدابري يقول إنها ترمي
أعراض
على
للحفاظ
املسلمني ،حبسب زعمهم،
حيث وزعت منشورات يف
ريف دير الزور الغربي
شرعية
أمورًا
يتضمن
التقرير
يف
نعددها
التالي.
داعش توعد من خيالف
قوانينه اجلديدة بالتعذيب
الشديد
وزعت الدولة اإلسالمية
منشورًا يف ريف دير
الزور الغربي ،حتت عنوان
أعراض
على
«حرصًا
املسلمني» ،ينص على
عدة أمور شرعية ،وأبرز ما
جاء يف املنشور:
 مينع منعًا باتًا الكشفعن عيون املنتقبات.

 عدم لبس العباءةاملفتوحة اليت تكشف ما
حتتها من الثياب امللونة.
 عدم لبس العباءةاملزينة باخلرز والربق وما
سواه ،واحلرص على أن
تكون العباءة فضفاضة.
 -احلرص على لبس

ملفاتن
املغطي
الدرع
إظهار
وعدم
املرأة،
احلجابات واملالفع امللونة
حتت النقاب.
 عدم لبس األحذية ذاتالكعب العالي.

التتمة صفحة 31

باملر يتحدى أبوت بالدعوة حلل
مزدوج ورئيس الوزراء يتهكم
كاليف
السيد
اعلن
باملر ان اعضاء حزبه باملر
يونايتد يف جملس الشيوخ
على استعداد للتصويت
ملنع وزير اخلزانة جو
هوكي من خصخصة ما
يساوي  6مليارات دوالر
من االصول ،وذلك للدفع

من

حلكومات الواليات
مردود هذه اخلصخصة.
باملر
السيد
وقال
التصنيع
إعادة
«ان
 recyclingالوحيدة اليت
سيصوت عليها هي اعادة
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تونس :إغالق احلدود مع ليبيا أمر غري مستبعد
مل يستبعد وزير اخلارجية
التونسي املنجي احلامدي
إغالق احلدود مع ليبيا
إذا تطور االقتتال هناك.
املوقف التونسي يأتي
يف ضوء ارتفاع منسوب

العمليات اإلرهابية يف
اجلبال التونسية وبالتزامن
مع تنامي نفوذ اجلماعات
الشرق
يف
التكفريية
اللييب.
وتؤكد السلطات التونسية

تهريب
سيناريو
أن
األسلحة عرب احلدود الليبية
لن يتكرر ...أما الوضع
اإلقتصادي احلرج فيحتم
تشديد الرقابة على توافد

التتمة صفحة 32

بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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لبنانيات

عون واخلازن يبحثان االستحقاق
زار رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن ،رئيس تكتل «التغيري
ميشال
النائب
واالصالح»
عون يف دارته يف الرابية
امس االول ،ونقل عنه أن «ال
استقامة لالتيان برئيس يتمتع
بإمجاع مسيحي أو ً
ال ووطين
ثانيًا ،ما مل ينبثق من متثيل
شعيب يف انتخابات نيابية جديدة
تعكس االنطباع للرؤية العامة
التطورات
نتيجة
املستجدة
االقليمية ،خصوصًا يف سوريا
والعراق ،إذ ال يستطيع أي
رئيس أن يستجمع الرأي العام
املسيحي يف الشرق وينطق
بامسه اال اذا كان يتمتع بقدرة
تأثري على املوقف الغربي من
التحوالت القائمة ملصلحة عودة
الدور املسيحي املتجذر يف

معادلة التعايش بني االديان
والثقافات واحلضارات».
وقال اخلازن« :كان الرأي
متفقًا على أن ما حصل يف
العراق وحتديدًا يف املوصل
حيتم التنبه اىل املخاطر
احملدقة باملصري العام التارخيي
وأقل
الشرق،
ملسيحيي
ما تفعله احلكومات العربية
ومنظمة األمم املتحدة ،الدعوة
اىل قمة عاجلة لتدارك سوء
املصري احملدق بشعوب املنطقة
وأديانها وحضاراتها مسيحية
أو مسلمة ،وهي تتعرض ألسوأ
إعصار عرفته يف ذاكرة حروبها
على أيدي التتار اجلدد ،داعش
والقاعدة ،اليت حترك النعرات
الدينية البائدة بني املسلمني
ويذهب املسيحيون ضحية
صراعاتها املسلحة».

«القوات» يرد على مظلوم:
حيمّل ضمريه لغايات سياسية مل
تعد خافية على أحد
ردت الدائرة االعالمية يف
«القوات اللبنانية» على ما
نسبته صحيفة «السفري» امس
(اخلميس) عن املطران مسري
مظلوم الذي قال )...(« :إن
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي ال حيمل فقط التيار
الوطين احلر وحلفاءه مسؤولية
الشغور بفعل مقاطعة اجللسات،
وإمنا حيمل أيضًا الفريق اآلخر
جزءًا من املسؤولية نتيجة
إصراره على ترشيح رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع» ،معربة عن أسفها
ألن «حيمل رجل دين ضمريه
لغايات سياسية مل تعد خافية
على أحد».
وأوضحت أن «غبطة البطريرك
يقول ما يشاء مباشرة وساعة
يشاء ،ومواقفه مسموعة من
املراجع واملعنيني كافة.

البطريرك
كان
ولطاملا
واضحًا يف دعوة النواب اىل
حضور جلسات انتخاب رئيس
اجلمهورية ،ونواب  14آذار
حضروا كل اجللسات ،فيما
نواب التيار الوطين احلر وحزب
اهلل غابوا عن كل اجللسات»،
معتربة أن «قول املطران
مظلوم إن البطريرك ال يلوم
فقط التيار الوطين احلر بل
أيضًا  14آذار إلصرارها على
ترشيح رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع قول جيايف
احلقيقة متامًا ألن جعجع أعلن من
بكركي يف  2014/05/08وبعد
لقائه غبطة البطريرك أنه «ليس
من مجاعة «انا او ال احد» وأنه
غري متمسك برتشيحه ومستعد
للبحث يف أي اسم آخر .اال ان
الفريق اآلخر ال ميلك بدي ًال من
التعطيل اال التعطيل».

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

البطريرك الراعي يبحث الوضع
املسيحي مع أبي نصر

البطريرك الراعي مستقبال ابي نصر
عرض البطريرك املاروني
الكاردينال بشارة بطرس
الراعي يف املقر البطريركي
الصيفي يف الدميان امس
االول ،مع عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب نعمة اهلل
أبي نصر ،للوضع املسيحي
العام واهلجرة املسيحية وحقوق
املغرتبني جلهة املشاركة يف
االنتخابات ترشيحًا واقرتاعًا
وحقهم يف استعادتهم اجلنسية
اللبنانية.
وقال أبي نصر« :تساءلنا أين
أصبح قانون استعادة اجلنسية

املقدم منذ عشر سنوات اىل
اللجان النيابية املشرتكة؟
وطبعًا مل يغب عن احلوار
موضوع االستحقاق الرئاسي
ووجوب انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».
واستقبل الراعي القاضي
مارون زخور ،ثم املدير
االقليمي ألمن الدولة يف عكار
العميد ميالد توالني ،والقائم
باالعمال اللبناني يف باريس
غادي اخلوري والقائم باالعمال
اللبناني يف جنوب افريقيا
اراخجا طوريان.

طعمة :حراك جنبالط لتحصني
الداخل
أوضح عضو جبهة «النضال
الوطين» النائب نعمة طعمة
أن حراك رئيس اجلبهة النائب
وليد جنبالط« ،يصب يف سياق
حتصني الساحة الداخلية،
ومتتينها ،ملواجهة حتديات
املرحلة ،يف ظل التطورات
الدراماتيكية احمليطة بنا واليت
تتسم باخلطورة ،وهي االخطر
يف تاريخ املنطقة ،ما حيتم
علينا وحدة الصف ،واعتماد
لغة احلوار ،والتعالي على
الصغائر واملصاحل اآلنية
والشخصية ،للحفاظ على
هويتنا الوطنية».
وقال يف تصريح امس االول:
«جنبالط يعمل وفق هذه
العناوين الوطنية ،ملا لديه
من هواجس وخماوف ،وهو
الذي يستشرف آفاق املرحلة،
وحيرص على ضرورة انتخاب
للجمهورية،
عتيد
رئيس
للحفاظ على هذا املوقع
املاروني واملسيحي والوطين
والعربي ،اذ ال جيوز أن تبقى
اجلمهورية من دون رأس».
واكد أن «جنبالط ضنني
بالوجود املسيحي يف هذا
الشرق ،وهو الذي أبدى
قلقه على مسيحيي املوصل،
والوجود املسيحي عمومًا ،من
فلسطني اىل العراق وسوريا
ولبنان ،والذي يبقى تارخييًا،
ملا للمسيحيني من صوالت

وجوالت ،يف سبيل القضايا
احملقة ،والنهضة العربية على
كل املستويات».
وأكد أن «اململكة العربية
السعودية ،وخالفًا لبعض
املواقف واألبواق السياسية
واالعالمية املعروفة االهداف
واملرامي ،هي اىل جانب
القضية الفلسطينية ،والداعم
والرياض
هلا.
االساسي
دانت الغطرسة االسرائيلية
املتمادية ،واحلرب الوحشية
على غزة» ،مشددًا على
أن «إقدام خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز ،على مد يد العون
ألهل غزة ،هو دليل على ما
يتسم به امللك عبد اهلل والقيادة
السعودية ،من حرص وشهامة
يف دعم القضايا العربية
طليعتها
ويف
وشعوبها،
ّ
القضية الفلسطينية».
وذكر
البعض بـ»اتفاق مكة ،الذي
كان يهدف اىل وقف شالل
الدم ،بني أبناء القضية
الواحدة ،وبسائر املواقف
التارخيية للمملكة ،اليت تصب
يف خانة رعاية الفلسطينيني،
واعتبار قضيتهم من أولويات
السعودية ،اليت مل تقصر يومًا
جتاههم ،بعيدًا من املزايدات
واالهداف السياسية اليت
يبتغيها البعض على حساب
أبناء الشعب الفلسطيين»

«الكتائب» ملوقف دستوري يكسر
أزمة الفراغ
ّ
حذر حزب «الكتائب اللبنانية»
من التأجيل املتكرر جللسات
انتخاب رئيس للجمهورية،
مطالبًا الكتل النيابية بـ»موقف
يؤمن النصاب ،ويبدد
دستوري ّ
االنطباعات القامتة باستفحال
الشغور ،ويكسر أزمة الفراغ
الرئاسي ،وينتج رئيسًا ميسك
بالقرار الوطين ويضع لبنان
يف املسار السياسي الصحيح،
الشائع
التمديد
ويسقط
جمللس النواب الذي تعارضه
الكتائب معارضة ال هوادة
فيها وال رجوع عنها» ،معتربًا
أن «من املعيب حبق النظام
اللبناني الرائد بدميوقراطيته
يف املنطقة استضافة مؤمتر
دول اجلوار السوري يف ايلول
املقبل مع استمرار خلو سدة
الرئاسة».
ّ
ومثن يف بيان بعد اجتماعه
الدوري برئاسة الرئيس أمني
اجلميل امس االول ،وبعد
ّ
الوقوف دقيقة صمت حدادًا
على ضحايا الطائرة اجلزائرية
املنكوبة تعبريًا عن حزنه هلذه
النكبة اليت أصابت عائالت
لبنانية بأكملها ،القرار املتأخر
الذي اختذته احلكومة بإلغاء
كل اآلليات غري القانونية
اليت كانت مستمدة من زمن
الوصاية السورية ،وخصوصًا
نظام االتصال ولوائح االخضاع
اليت تناقض مبدأ العدالة
وتنتهك حقوق االنسان بشكل
غري مسبوق.

منطقة
«حتويل
ورفض
عرسال اىل منطقة مواجهات
عسكرية بني مؤيدي النظام
السوري ومعارضيه» ،منددًا
والغارات
بالقصف
بشدة
اليت ينفذها السوريون داخل
ودعا
اللبنانية.
األراضي
اجليش والقوى األمنية اىل
القيام مبا يلزم حلفظ أمن
اللبنانيني.
وطالب «بناء على تقرير
الصحة
مصلحة
وضعته
يف حزب الكتائب ،ادارة
الضمان االجتماعي ،كمؤسسة
توفر األمان الصحي لغالبية
حسن
بتأمني
اللبنانيني،
سري العمل بعدل وسواسية
يف كل املكاتب املنتشرة
على األراضي اللبنانية كافة،
خصوصًا يف ضوء التفاوت
الكبري يف املهلة اليت حيصل
فيها املضمون على حقوقه
ومرد ذلك
بني منطقة واخرى،
ّ
بشكل أساسي اىل النقص
الكبري يف املوظفني يف بعض
الفروع ،والتخمة يف فروع
أخرى ،مما يستوجب املبادرة
السريعة اىل إصالح الوضع
وتلبية حاجات املواطنني ُ
لحة
امل ّ
واملشروعة».
وهنأ «االخوة املسلمني يف
لبنان والدول العربية والعامل
حبلول الفطر السعيد» ،متمنيًا
«االستقرار وسيادة القانون
ملا فيه خري جمتمعاتنا وتقدمها
وتوفري االمان لشعبنا».

حوري :نرفض أي خيار مع
الشغور
أشار عضو كتلة «املستقبل»
عمار حوري اىل أنه
النائب ّ
«ال يزال هناك وقت النتخاب
رئيس للجمهورية قبل الذهاب
حنو االنتخابات النيابية ،وحنن
االنتخابات
على
مصرون
ّ
الرئاسية قبل النيابية ويف
أسرع وقت ممكن .لسنا
يف وارد الذهاب اىل اي
خيار آخر يف ظل الشغور
الرئاسي» ،الفتًا اىل أن
«ال قرار نهائيًا من قبل 14
آذار للذهاب اىل االنتخابات
النيابية اذا استمر الفراغ يف
رئاسة اجلمهوية».
وأوضح يف حديث اىل وكالة

امس
املركزية»
«االنباء
االول ،أن «كل ما يحُ كى عن
بدء مشاورات بني القوى
قانون
العداد
السياسية
مرة
النواب
جمللس
التمديد
ّ
جديدة مل ندخل فيه» ،مشددًا
على ضرورة «إجناز االستحقاق
الرئاسي أو ً
ال».
وكشف عن «مشاورات متقدمة
ومرونة يف ملف سلسلة
الرتب والرواتب» ،مشريًا
اىل أن «النقاش اجيابي وال
يزال مستمرًا» .وكرر موقف
اقرار
جلهة
«املستقبل»
سلسلة متوازنة ال تؤدي اىل
خراب االقتصاد.
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لبنانيات

«أحرار السنّة» ..حيث ال ينفع التهديد
ما إن أعلنت املبادرة اإلعالمية
مسيحيي
لدعم
التضامنية
التطرف
وتعرية
املوصل،
والتصدي حملاوالت اإللغاء
واإلقصاء اليت ميارسها تنظيم
«داعش» وغريه من قوى
استخباراتية ُتستخدم إلرباك
الساحة الداخلية اللبنانية ،حتى
خرج ما يسمى «لواء أحرار
السنة» يف بعلبك مرة أخرى على
حساب جديد ،بعد أن مت فضح
أمر احلساب القديم وإقفاله على
«تويرت» ،والتوصل اىل معرفة
املغردين من خالل املالحقة
االلكرتونية.
وأمس االول ُنشر حتت اسم «لواء
أحرار السنة بعلبك إمارة البقاع
اإلسالمية» بيان عرب «تويرت»
دعا الشباب السين للجهاد بوجه
الصليبيني واليهود ،مهددًا
مسيحيي املنطقة ،ومن يتتبع
بيانات هذا التنظيم يستنتج
بأنها ليست تهديدًا للمسيحيني
وإمنا هي تهديد غري مباشر لقوى
االعتدال الساعية اىل احلفاظ
على العيش املشرتك والرافضة
لكل أنواع التطرف والتسلح
الدولة
بقيام
واملتمسكة
ودورها ،وأن اهلدف اللعب على
وتر األقليات بهدف إيقاع الفنت
الطائفية خدمة ألهداف تتعلق
بتورط «حزب اهلل» يف احلرب
السورية.

املعلوف

يأسف عضو «كتلة نواب زحلة»
النائب جوزف املعلوف يف حديث
اىل «املستقبل» إلطالق مثل
هذه التهديدات «اليت ال متت
اىل الدين بصلة» ،الفتًا اىل
أن «املنابر اإلعالمية أصبحت
اليوم متوفرة للجميع ،مما جيعل
من السهولة إطالق التهديدات
وإرباك األوضاع» .ويؤكد «حنن

كقوى  14آذار وبغض النظر
عن أي انتماء طائفي أو مذهيب
ال يزال إمياننا بلبنان العيش
املشرتك قائمًا وما زلنا نتمسك
بالدولة اللبنانية وبدورها حلماية
املواطن».
ويضيف« :هناك بعض عالمات
حول
املطروحة
االستفهام
أصولية
تنظيمات
حتركات
موجودة ،لكن املرجعية يف
حتديد خماطرها والتعامل معها
هي للدولة اللبنانية وأجهزتها
األمنية والعسكرية وحنن نتمسك
بها حلماية أي مواطن لبناني».
وجيد أن «الدولة بادرت حتى
اآلن اىل التعاطي مع مثل
هذه التهديدات جبدية ومهمتها
االستمرار يف التأكد من مدى
جدية ما يصدر والتعامل معها
كما جيب».
ويرفض املعلوف «ما يصدر من
دعوات عن تسليح املسيحيني»،
مؤكدًا أن «هذا األمر ال وجود له
على األرض ،فال رغبة للمسيحيني
بالتسلح على اإلطالق» ،مشددًا
على أن «مواقف  14آذار
والقوات اللبنانية واضحة جلهة
عدم التسلح ،فسالح الدولة
ٍ
كاف وحنن متمسكون
هو سالح
به وال ميكن أن نطالب بسالح
الدولة فيما نسعى اىل التسلح
أو اىل السعي اىل إقامة أمن
ذاتي ،حنن ضد خلق مجاعات
مسلحة إضافية متلك سالحًا خارج
نطاق الدولة ودعواتنا مستمرة
للجميع مبا فيهم حزب اهلل اىل
إجياد حل يؤمن على املدى
الطويل وجود السالح فقط
بيد الدولة ،لذلك نصر على
التعاطي مع بعض اجلماعات
املسلحة خارج إطار الدولة ومنها
اجلماعات األصولية والتكفريية
وحزب اهلل جبدية».

جــواز سـفر مـفقود
فقد جواز سفر باسم
السيد علي سلوم
فالرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم:
0424 341 349

ويشدد على أن «مسيحيي
لبنان ليسوا خائفني أكثر من
أي طائفة أخرى ،فاملستهدف
اليوم هو االعتدال بشكل عام،
االعتدال موجود يف كل الطوائف
اللبنانية ،ال بل إن األكثرية
الصامتة هي معتدلة وضد
التطرف ،لكن لألسف يف الوضع
القائم حاليًا واملساحة اإلعالمية
املتاحة هلا قد يكون لبعض
املنظمات وقع مؤثر نفسيًا ،لكن
ذلك ال يربر اللجوء اىل أساليب
أو ممارسات تضرب األنظمة
القائمة يف البلد».

عراجي

أما عضو كتلة «املستقبل»
النائب عاصم عراجي فريى أن
املوقع الذي يبث ما يسمى
«لواء أحرار السنة» بياناته
وتهديداته بواسطته «مدسوس»
وتقف وراءه جهة خمابراتية ما.
وحنن ضد ما يرد فيها من
التعايش
لضرب
حماوالت
اللبنانيني،
بني
السلمي
ولضرب العيش املشرتك ،فما
حيصل على املسيحيني حيصل
على املسلمني والعكس صحيح،
ثم أننا يف البقاع أدرى بشعابنا،
فخالل احلرب األهلية يف لبنان،
وقف أهل املنطقة املسلمون ضد
تهجري املسيحيني واليوم حنن ال
خناف من مواجهة أي عمل قد
يضر بأي جمموعة من اجملموعات
يف
فاملسيحيون
اللبنانية،
لبنان هم أوالد قرى حيافظون
على املسلمني والعكس صحيح
وهذا ليس كالمًا استهالكيًا إمنا
هو واقع حقيقي نعيشه يوميًا
ويظهر من خالل صداقاتنا
العائلية وعملنا».
وإذ ينفي وجود «ظاهرة تسلح
عند مسيحيي البقاع» ،يؤكد
أن «املسيحيني غري خائفني
على وضعهم وما يقال عن
عمليات تسليح هو شائعات
لتأجيج الوضع الداخلي اللبناني،
وهناك من حياول أن حيدث
فتنة طائفية لكن هذا لن ينجح
ألن أوالد املنطقة يغارون على

بعضهم البعض ويرفضون أذية
أي واحد منهم» .وعن مسؤولية
الدولة ،يركز عراجي على أهمية
«حترك األجهزة األمنية يف
املكان الصحيح ويف رصد هذه
اجملموعات الكرتونيًا والتوصل
لكشفهم وإعالن عن ذلك رغم
أن مفاعيل ما يقومون به ال
تلقى رواجًا على األرض».

مطر

من جهته ،يعترب عضو جملس
بلدية القاع احملامي بشري مطر
أن «مثل هذه البيانات تقلق
الناس ،لكنها ال تثري ردود فعل
مباشرة ،فقد مررنا بصعوبات
أكثر من ذلك ،وإطالق هذه
التهديدات ال تثري فينا اخلوف،
فنحن لسنا ضعفاء ،وال يوجد من
هو قادر على تهجرينا واقتالعنا
من أرضنا وبيوتنا يف القاع أو
يف أي بلدة مسيحية أخرى أو
من لبنان كله ،فلبنان ليس
العراق».
ويضيف« :حنن حتى اآلن كقرى
مسيحية مل نتأثر مبا جيري يف
الداخل السوري ،مبعنى أن وجود
قوات لداعش أو اجملموعات
املسلحة األخرى على احلدود ،مل
يستطع فرض أجواء على األهالي
تدفعهم اىل الرحيل ،طبعًا هناك
حالة حذر لكن مل تصل األمور
اىل نقطة الالعودة».
اىل
يصل
«مل
ويوضح
املنطقة مهجرون من مسيحيي
املوصل» ،مشريًا اىل أنه يف
السابق جاء مهجرون مسيحيون
من سوريا من بلدة الربلة ثم
عندما هدأت جبهة القصري عادوا
اىل بيوتهم».
ويرى يف تهديدات «أحرار
السنة» جمرد حالة ُتستخدم يف
لبنان من أجل إخافة املسيحيني
حتى يذهبوا اىل أحضان النظام
السوري و»حزب اهلل» حتت شعار
أنهم حيمون األقليات املسيحية،
وهي حماولة خمابراتية مفضوحة
تستغل الوضع األمين اهلش
من أجل أن يستفيد منها فريق
سياسي هو  8آذار ،لكن القاع
ورأس بعلبك وغريها من القرى
املسيحية ليست املوصل ولن
يقولوا حلزب اهلل «دخليك
انقذنا».

«احرار السنة» يتوعد املشنوق ومسيحيي البقاع
توعد «لواء أحرار السنة
ّ
بعلبك» يف تغريدة على موقع

«تويرت» للتواصل االجتماعي
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق بشن هجماته يف
الوقت الذي يريد».
وأعلن «االنتهاء من اإلعداد
لعمليات تهدف إىل تطهري
إمارة البقاع من املسيحيني،
وساعة الصفر تقرتب» ،داعيًا
أبناء الطائفة املسيحية «اىل
اخلروج من املنطقة ألن الوقت
يداهمهم».

«التشاوري اإلسالمي ـ املسيحي»:
الديانات التوحيدية براء من نبذ اآلخر
دعا اللقاء التشاوري للمرجعيات
الدينية املسيحية  -اإلسالمية
اىل تكوين قوة ضغط من
املرجعيات الدينية ،وتشكيل
وفد يطالب الدول باجياد حل
سياسي يضمن بقاء املسيحيني
واألقليات يف أوطانهم وتثبيتهم
فيها بدل تسهيل انتقاهلم إىل
دول أخرى ،مشددًا على أن
«الديانات التوحيدية براء من
أشكال نبذ اآلخر أو إقصائه أو
التنكر حلقوقه».
عقد اللقاء اجتماعًا يف أبرشية
جبيل املارونية أمس االول
برئاسة راعي األبرشية املطران
ميشال عون ،ومشاركة الشيخني
ماهر مزهر وحسني غربيس
عن «جتمع العلماء املسلمني»،
مطران طرابلس وسائر الشمال
ادوار ضاهر ممث ًال البطريرك
غريغوريس الثالث حلام للروم
امللكيني الكاثوليك ،مرتوبوليت
للروم
وتوابعها
بريوت
االرثوذكس املطران الياس
عودة ممث ًال باألبوين قسطنطني
نصار وفيليب سعيد ،مستشار
املطران عون للشؤون السياسية
والعالقات بني األديان اخلوري
باسم الراعي ،املسؤول اإلعالمي
انطوان
اخلوري
األبرشي
عطاهلل ،للتشاور يف األحداث
اجلارية يف املنطقة واستنكار
ما جيري يف املوصل وسوريا
يف حق كل األبرياء وخصوصًا
املسيحيني وتوجيه التحية اىل
غزة وصمودها يف وجه تكريس
غلبة االحادية والقضاء على وجه
القدس التعددي.
بداية ،ألقى املطران عون كلمة
قال فيها« :إن قوة لبنان
تقوم على تضامن أبنائه ونعلي
الصوت من مسيحيني ومسلمني
لرفض ما جيري من أحداث هي
ليست ضد املسيحيني فحسب،
بل وأيضًا ضد املسلمني
ننادي
ألننا
واإلنسانية،
بالديانات السماوية اليت تتالقى
وجتعل من لبنان ما قاله قداسة
احلرب األعظم يوحنا بولس الثاني
إنه أكثر من وطن ،إنه رسالة
للعامل ،رسالة للتعايش والعيش
معًا والتضامن ملواجهة كل ما
يهدد وحدة لبنان واملنطقة».
بعد االجتماع ،تال غربيس بيانًا
صادرًا عن اجملتمعني أشار اىل
أن «التجربة احلضارية العريقة
اليت أرساها تاريخ طويل من
العيش معًا مسيحيني ومسلمني
ودروزًا وحتى يهودًا قبل ظهور
الصهيونية يف هذا الشرق هي
العمود الفقري ملواجهة هذه
الرببرية الوافدة من ينابيع

السفارة اللبنانية تهنئ
تتقدم سفارة لبنان يف كانبريا من أبناء الجالية
الكريمة بأطيب التهاني واألمنيات بعيد الفطر
املبارك ،أعاده اهلل عليهم وعلى بلدنا لبنان بالخري
والربكة.

ومشارب ال متت بصلة إىل
تارخينا وحضارتنا اليت بنيناها
باملعية اإلسالمية املسيحية»،
ّ
معلنًا أن «الديانات التوحيدية
براء من أي شكل من أشكال
ٌ
نبذ اآلخر أو إقصائه أو التنكر
حلقوقه مبا أن هذه الديانات
تعلي الكرامة اإلنسانية فوق أي
اعتبار آخر .وعلى أساس هذه
الكرامة تعلن الديانات التوحيدية
بالتعدد كخاصية من
إميانها
ّ
إبداع اهلل يف خلقه .ولذلك فهذه
الديانات حترتم كل الشرائع
والقوانني اليت تكرس هذه
الكرامة واخلاصية وتنبذ كل ما
يأتي بنقيض هلا».
وأكد «أننا كمسيحيني ومسلمني
يف هذا الشرق َنعي أن اإلسالم
احلقيقي براء ممن يرتكب
ّ
ومما ُي َ
حبق
رتكب
هذا اإلجرام
ّ
تارخينا
ويقوض
اإلنسانية
ّ
ّ
ويدنس مقدساتنا،
املشرتك
ولذلك فنحن نشجبه شجبًا قاطعًا
وندين من يقف وراءه ويشجعه
ويدعمه».
أضاف« :إننا نعرب مسيحيني
ومسلمني عن استنكارنا ملا جيري
يف املوصل وسوريا يف حق كل
األبرياء وخصوصًا املسيحيني
منهم والتعدي على األعراض
واحلرمات واملقامات الدينية
اليت جتسد طبيعة التجربة الدينية
واحلضارية يف هذا الشرق».
وحيا «غزة وصمودها يف وجه
ّ
تكريس غلبة األحادية والقضاء
على وجه القدس التعددي»،
داعيًا «كل مؤمن باحلضارة
واألخوة اإلنسانية وتعايشهما
اىل أن يقف إىل جانب أهل
غزة الصابرين بكل الوسائل
املمكنة».
وحض على «كسر جدار الصمت
والتخلي عن املواقف اخلجولة
والشروع حبركة استنكار واسعة
تتضامن فيها املسيحية واإلسالم
لصون وجه الشرق احلقيقي
والذود عن حقيقة القدس
وأرض فلسطني أرض موسى
واملسيح واإلسراء واملعراج،
أرض ميعاد اإلنسانية املستلهمة
من جوهر الديانات التوحيدية»،
مطالبًا ب»تكوين قوة ضغط من
قبل املرجعيات الدينية كافة
وذوي اإلرادات الصاحلة إلطالق
موقف جامع مما جيري والسعي
إىل تشكيل وفد مرجعي رفيع
املستوى حيمل إىل العامل أمجع
واملرجعيات الدولية واإلقليمية
والدول املؤثرة يف النزاع
إميانه ومتسكه بصورة الشرق
احلضاري ،صورة العيش معًا
مسيحيني ومسلمني قي دول
حترتم كرامة إنسانها ومكوناتها
ومشاركتها
وخصوصياتها
الفاعلة يف إدارة شؤون اخلري
العام ،ملا هلذه التجربة من
نفع لإلنسانية واحلضارة» .كما
ّ
واملؤثرة
طالب الدول الكربى
بـ «إجياد ّ
حل سياسي يضمن
األقليات
بقاء املسيحيني وكل
ّ
يف أوطانهم وتثبيتهم فيها
بدل تسهيل انتقاهلم إىل دول
أخرى».
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لبنانيات

بقردوني :العماد عون رمز الدولة القوية واحلريري أخطأ برفض وضع يده بيد اجلنرال ومستعد حلمل السالح
اكد الوزير السابق كريم
بقردوني يف برنامج «بانتظار
جورج
لإلعالمي
الرئيس»
يامسني على عملية تفريغ منطقة
الشرق األوسط من املسيحيني،
إنطالقًا من تتابع إختطاف
املطرانني يوحنا إبراهيم وبولس
يازجي ،واختطاف راهبات معلوال
وتدمري بلدات مسيحية عديدة
يف سورية ،يقول« :واليوم
تفريغ املسيحيني من املوصل
ليس صدفة على اإلطالق بل
هي بداية تفريغ املنطقة من
املسيحيني،
ألن املوصل هي
ّ
رمز هام بكنائسها واديرتها
اجلميلة قدمية جدًا ،وبرأيي حنن
وصلنا اىل مرحلة
العد العكسي
ّ
لتفريغ املنطقة من أهله
املسيحيني».
أن السؤال
ويعترب بقردوني ّ
احلرزان اليوم
يتجه اىل الغرب
ّ
وفرنسا وقياداتنا املسيحية،
هل هم واعون هلذه املرحلة؟
جيب أن نقول للعامل بأسره
«إن كنتم تريدون الشرق
األوسط من دون مسيحيني
ابقوا صامتني .»!!..ويضيف
بقردوني« :أعول على موسكو
يف مسألة محاية املسيحيني،
وآمل من مسيحيي للبنان ان
يكونوا ناشطني ايضًا يف هذا
اجملال اليقاف هذا التدهور الذي
يلحق بهم ..ويف حال مل ننتصر
على «داعش» وعلى منطقها
التكفريي ،منحى التحريض
ضد
ّ
ألن وضع
املسيحيني سيقوىّ ،
الـ(ن) على ممتلكات املسيحي
والـ(ر) على ممتلكات الشيعي
تذكرنا باشارات النظام النازي
ّ
ضد الشعب اليهودي وما رافق
ّ
ذلك من قتل وسلب وتهجري».
رد
واشار بقردوني اىل وجود ّ
حقيقي بدأ يتمظهر من خالل شارة
الـ(م) اليت جتمع املسيحيني
وامللحدين..
واملسلمني
لإلشارة اىل تضامن ّ
كل الناس
ضد ظاهرة التكفري».
ّ
وردًا على سؤال من صنع
بقردوني:
قال
«داعش»
««داعش» ال وجود هلا لوال
دعم الواليات املتحدة األمريمية
واململكة العربية السعودية..
أن أمريكا ال
وهذا ال يعين ّ
حتسب هلا حسابًا ،وحتى
السعودية حتتاط من «داعش»..
ّ
ولكن اجلميع
أن من رعى
يتذكر ّ
«القاعدة» و «بن الدن» هو
يربي «داعش» ..وبرأيي
اليوم ّ
تتمة لنب
دولة اخلالفة اليوم هي ّ
الدن سابقًا».
ويأسف بقردوني من انتشار
ظاهرة مسيئة عن اإلسالم،
«داعش» تعيد صورة اإلسالم
بالسيف،
ألن اإلختيار بني
ّ
اإلسالم أو الذبح منطق ال
ميكن القبول به ،وهذه الصورة
القبيحة عن اإلسالم ّ
حركت صورًا
بغيضة
تضر باإلسالم على مدى
ّ
بعيد ..وهلذا السبب من مصلحة
اإلسالم حماربة «داعش» قبل أن
حياربها املسيحيون أو األكراد أو
اي طرف آخر.

مستعد لحمل السالح

سئل بقردوني عن شعوره
مبشاهدة املسيحيني يذلون
يف العراق ،إضافة اىل تدنيس

ّ
«ككل
جييب:
مقدساتهم،
ّ
إنسان أشعر بالغضب،
وأفكر
جديًا حبمل البندقية للدفاع
عن أرضي وهذا ما مل أفعله
حتى يف احلرب اللبنانية برغم
حتوالتها الكثرية ..نعم ما
مل افعله بالثالثني من عمري
مستعد لعمله اليوم يف الستني
والسبعني ..ملواجهة «داعش»
واخواتها التكفرييني» .ويضيف
ّ
بقردوني« :بهدوء
كلي أعبرّ
ألن
عن غضيب بشكل معلنّ ..
التعبري اليوم عن الغضب
خبجل ال يكفي ..وباملناسبة
احلرب اللبنانية برغم ويالتها
وتالوينها سواء بني اللبنانيني
والفلسطينيني أو ما بني
أو
واملسلمني
املسيحيني
املسيحيني فيما بينهم او
املسلمني فيما بينهم ال توازي
حقارة ما حيصل ،ما حيدث يف
العراق هو اجرام
متعمد وواضح
ّ
باملباشر
والقتل
وعلين..
وألناس ُعّزل ال ميكن مقارنتها
بأي أعمال جرمية حصلت يف
ّ
لبنان».

الجيش وحزب اهلل

وعما إذا كان اخلطر الداعشي
يطال لبنان ،أشار بقردوني
أن ضمانة محاية لبنان من
ّ
«الداعشية»
من
مستمدة
ّ
اجليش اللبناني أو ً
ال ،ومن
ً
مقاومة حزب اهلل ثانيا ،وهذا
ألن
الكالم حقيقي وموضوعيّ ،
اجليش أثبت متاسكه ،واملقاومة
على قدرتها ..وما فعله
بسورية يطمئننا ،ولوال هاتني
الضمانتني لكان لبنان ساحة
مفتوحة للتطرف التكفريي».
يطالب بقردوني القادة املسلمني
أن يكون هلم دورًا رئيسيًا يف
امخاد تطرف داعش ،متامًا كما
فعل املسيحيون أيام احلرب
اللبنانية للتضامن مع أخوتنا يف
فلسطني« ،وعلى األقل عليهم
أن يتهموا «داعش» باإلرهاب،
إن مل يرتضوا مبحاربتها».
وعن امكانية اهلاء حزب اهلل
بصراعات جانبية إلراحة اسرائيل
وفتح جبهة
ضده من جنوب
ّ
لبنان ،يقول بقردوني« :انطالقًا
من معرفيت بقيادة حزب اهلل
توجه
وكوادره ،شباب حزب اهلل ّ
اىل سورية بعد ختطيط ،حزب
اهلل درس األمور بروية قبل
ان يتدخلوا ..وهم مقتنعون
أن مسألة معاركهم
بشكل كبري ّ
جزء كبري منها محاية
يف سورية ُ
للبنان وظهري املقاومة ،ألنهم
ّ
كانوا صدًا مانعًا من
تدخل
اجلماعات التكفريية من سورية
اىل لبنان ..وبرأي حزب اهلل
قادر بساعات أن يعيد مقاتليه
من سورية اىل لبنان يف حال
فتحت جبهة
ضده من لبنان،
ّ
وسورية اليوم بقدراها الذاتية
قادرة على العمل من دون
تدخل حزب اهلل الذي اصبح
تواجده حمدودًا وحمصورًا ودوره
يقتصر حبماية احلدود اللبنانية
السورية ،ومثلما ذهب عناصر
حزب اهلل اىل سورية من دون
أحد ان يشعر ،ميكنهم ان
يعودوا بنفس الطريقة».

عن العراق وتقسيم املنطقة

وعن «شقلبة» الوضع السريع

أن
يف العراق يشري بقردوني ّ
ما حصل يف املوصل ال يفاجئ
كثريًا املراقبني والعسكريني،
«من بنى اجليش العراقي هم
األمريكيون ،وأمريكا مل تبين
جيشًا للعراق ..وهذا املشهد
ال ميكن أن يكون على املنوال
نفسه خبصوص لبنان أو
سورية ..سيما
وأن النظام
ّ
العراقي و»املالكي» بدأ يلملم
قواه ..وطاملا مل يسقط العراق
كنظام ال خطر حقيقي على النظام
السوري وال على لبنان».
أن فضيحة
ويعترب بقردوني ّ
اجليش العراقي الذي يبلغ عديده
مليونًا مل يتمكن من الوقوف يف
وجه جيش «داعش» الذي ال
يتعدى عديده  13الفًا شخص..
ويقول« :وهذه الفضيحة تؤكد
أن أمريكا مل تبين دولة يف
ّ
العراق ،ما بنته هو  3دول
عراقية ،الشمال مرتوك لألكراد
كحكم ذاتي ..الوسط فيه حوالي
مليون عسكري من اجليش ويبدو
أنهم ليسوا جبيش بقدر ما هم
عناصر تقبض رواتب ،وعلى ما
يبدو أنه ّ
مت شراء معظم قياداته
لعدم وجود عقيدة قتالية..
ودولة الثالثة يف اجلنوب
مرتوكة للنفوذ اإليراني» ،ويتابع
بقردوني حديثه« :خطة كيسنجر
حول مسألة تقسيم املنطقة اىل
إثنيات وطوائف وقبائل ما زال
ُيعمل لتطبيقه رغم وجود مقاومة
تواجهه ،وبرأيي كما فشل يف
لبنان مشروع التقسيم ببقائنا
مشروع
سيسقط
موحدين،
تفتيت املنطقة رغم احلروب
متر على العراق
القاسية اليت ّ
وسورية».

ال لإلستخفاف بداعش

أن مسألة إعالن
ويشري بقردوني ّ
اخلليفة «البغدادي» خلالفته
جدية ،يقول« :ال ميكن التعاطي
ّ
خبفة ،أقبضهم
معها
جد..
ّ
ألنهم ينفذون ما يقولونه..
وألنهم يقاتلون من أجل بناء
دولة وخالفة ..وكم يشبه
تقسيم لبنان اىل دويالت أمس
إلراحة اسرائيل مبا حيصل من
بناء امارات يف الدول العربية
اليوم».
ووضع بقردوني اعالن دولة
«داعش» اليوم ضمن اخلدمة
الواضحة إلعالن يهودية دولة
«اسرائيل»« ..داعش تربر
قيام الدولة اليهودية وليس
اإلسرائيلية ،لتصبح الدولة
الكربى بني دويالت صغرية،
والرابط بني حرب غزة وحرب
املوصل ،هو ّ
أنه يف األوىل
هناك عملية الغاء للمقاومة

الفلسطينية املتمثلة حبماس
واجلهاد اإلسالمي ،والثانية
إللغاء احلضارة املسيحية».
واعترب بقردوني أن مسار غزة
حد
يف متوز  ،2014يشبه اىل ّ
كبري مسار متوز  ..2006املقاومة
تستسلم
لن
الفلسطينية
اإلسرائيلي،
اجليش
أمام
فيما اسرائيل سترتاجع عن
تنفيذ وعودها رغم آلة الدمار
اإلسرائيلية الكبرية« ،دمروا
الضاحية وبقي حزب اهلل،
دمروا الشجاعية وغزة وستبقى
محاس».

الحريري يـُخطئ

ورأى الرئيس السابق حلزب
الكتائب اللبنانية كريم بقردوني
أن خطاب النائب سعد احلريري
ّ
يف البيال حول إنتخاب الرئيس
أو ً
ال ومكافحة اإلرهاب وسحب
حزب اهلل عناصره من سورية
مل يكن موفقًا« ،مجيع اللبنانيني
مع انتخاب رئيس ،ولكن حتميله
للمسيحيني مسؤولية عدم أجراء
اإلنتخابات وربطها باتفاق فيما
بينهم أمر مل يكن موفقًاّ ،
ألنه
عندما جاء به رئيسًا للحكومة مل
حيظى بتأييد كافة الشخصيات
السنية يف البلد ..وخبصوص
مكافحة اإلرهاب مجيع اللبنانيني
يؤيدون ذلك ،وربط مسألة
مكافحة اإلرهاب بشرط عدم
ّ
املس
ألن
بالسنة أمر خاطئّ ،
ّ
السؤال الذي يطرح عليه..
وماذا إذا تواجد سنيّ ارهابي ،اال
نقبض عليه على سبيل املثال،
ويف حال تواجده هل علينا فربكة
شيعي ارهابي ،املسألة ال حتتاج
ألن وجه
اىل هذه اإلضافاتّ ،
اإلرهاب ليس له دين».
وعن سحب حزب اهلل عناصره
أن
من سورية ،اشار بقردوني ّ
هذه النقطة اصبحت وراءنا،
«تدخل حزب اهلل يف القلمون
حيمي الظهري اللبناني ،وأفرج
اسر مدينة طرابلس ..الرتكيز
على حزب اهلل وكأنه السبب
يف املشاكل اللبنانية ليس
صحيحًا ،وتدخله يف سورية جاء
نتيجة تدخل أو اقحام طرابلس
وعرسال بالشان السوري،
ولواله (حزب اهلل) ملا أفرج عن
املدينتني ..وهذا القول برأيي
يقلص فكرة التفاهم معه حول
عودته اىل لبنان
ويقوي فكرة
ّ
ألن وجود حزب اهلل
عدم عودتهّ ،
يف سورية له منطق متكامل وال
ُيعاجل بكلمتني يف خطاب».

تياران بتيار املستقبل

ولفت بقردوني اىل وجود
تيارين داخل تيار املستقبل،
«عودة احلريري الذي يريدها

قنصلية لبنان العامة يف سيدني تهنئ
يتقـدم قنصل لبنان العام يف
مبناسبة عيد الفطر السعيد،
ّ
سدني جورج البيطار غامن ،بأحر التهاني من أبناء اجلالية
اللبنانية عموما ً  ،ومن املسلمني منهم خصوصا ً واهليئات
ّ
الدينية واملؤسسات االغرتابية واجلمعيات األهلية ،ضارعا ً
اىل اهلل تعاىل أن ينعـم على اجلميع بالصحة والربكة ،وأن
يشمل «وطن األرز» بالسالم واالستقرار واالزدهار.
سدني ،يف 2014/7/25

األخري تعين بشكل آخر نهاية
دور النائب فؤاد السنيورة،
وبالتالي يسعى السنيورة على
الدوام قطع اي خيط لعودة
احلريري اىل لبنان».
عما إذا كان
وردًا على سؤال ّ
دعم احلريري لوصول العماد
ميشال عون رئيسًا للجمهورية
قد ينتج عنه انقسام وانشقاقًا
يف صفوف تيار املستقبل،
قال بقردوني« :هناك فرصة
أمام احلريري يضيعها ،ال وجود
ملشكلة يتحاشاها احلريري ،دعم
احلريري للعماد عون رئيسًا
ّ
يعين عودته اىل احلكم،
وكل
ّ
تيار املستقبل
سيلتف اىل جانبه
أن وجود
مجيعًا ..واذا اعتربنا ّ
السياسي يف السلطة
خيسر
ّ
من شعبيته ،البعد عن السلطة
كثريًا ايضًا يضعف من شعبيته،
وبرأيي مفاوضاته مع العماد
عون هي اخلطوة الصحيحة
إلعادة تركيب البلد من جديد».
ووضع بقردوني مسألة اهلجوم
على الوزير نهاد املشنوق
ضمن سياق «جناح الوزير،
وفق معطيات تشري اىل امكانية
أن يكون رئيس حكومة لبنان
للمرحلة املقبلة ،ومسألة طرحه
بقوة على موقع الرئاسة الثالثة
تكشف سبب اهلجوم عليه».
سئل بقردوني عن سبب رفض
العماد عون رئيسًا للجمهورية،
قال« :من يرفض وجود العماد
عون رئيسًا للجمهورية يرفض
وجود مشروع للدولة اللبنانية،
وهناك أشخاص مستفيدين من
عدم وجود دولة قوية وقادرة،
ومعظم الذي خياصمون اجلنرال
هم من املتضررين من عودة
الدولة القوية واملتماسكة،
والزعامات املناطقية تقوى
بدولة ضعيفة ،والعماد عون رمز
للدولة القوية بشكل اكيد».

مبادرة العماد عون اصالحية

العماد
مبادرة
وخبصوص
عون انتخاب رئيس مباشر
من الشعب ،يعترب بقردوني
أن «معظم األنظمة الربملانية
ّ
الدميقراطية تنتخب رئيسها
مباشرة من الشعب ،وهذه
السبحة توسعت مع توجه الرئيس
الفرنسي ديغول بهذا املنحى مع
اجلمهورية اخلامسة ،واليوم يوجد
 108نظام برملاني ينتخب رئيسه
للجمهورية مباشرة من الشعب،
وحنن من الدول القليلة املتبقية
اليت تنتخب رئيسها من قبل
الربملان ..وإذ ما أردنا اصالح
سياسي جيب أن نبدأ بانتخاب
رئيسنا مباشرة من الشعب على
غرار معظم الدميقراطيات يف
العامل ،واقرتاح العماد عون
هو اقرتاح اصالحي بامتياز وهو
مطروح بقوة للغد واملستقبل»،
واضاف بقردوني« :اقرتاح
العماد عون بتفاصيلها ليس
مستوردة من اخلارج ،ومبادرته
ملبننة وواقعية ،ألنها حتفظ
للمسيحيني قوتهم (الدورة
للمسلمني
وحتفظ
األوىل)
دورهم (الدورة الثانية) ،بشكل
حنفظ بشخص الرئيس بني
الشرعيتني اللبنانية واملسيحية
يف آن ،واقرتاح العماد عون
جد هام ،ألنه ال ميكن التشكيك
ّ
بالرئيس ال على املستوى
املسيحي وال على املستوى
الوطين».

الطائف

ّ
وذكر بقردوني باتفاق الطائف
الذي يؤكد على املناصفة
املسيحيني
بني
الفعلية
واملسلمني« ،ما طبق منذ اتفاق
الطائف هو اختالل املناصفة،
ثلث من النواب املسيحيني
يأتي بهم املسيحيني ،والثلثني
الباقيني يأتون به (يؤثرون)
الناخبون السنة او الشيعة او
الدرزية ،وبرأيي من يرفض
ّ
تطبيق املناصفة الفعلية
خيل
باساسات اتفاق الطائف القائم
على مبدأ واضح «املناصفة»
يدعو اللبنانيني اىل جتاوزه».
«قامت
بقردوني،
وأضاف
القيامة على البطريرك السابق
مار نصر اهلل بطرس صفري
ملطالبته باملناصفة احلقيقية يف
جملس النواب ،اليوم حنن نذكر
اجلميع بدعوة البطريرك املتهم
بقربه لفريق الرابع عشر مبسألة
إعادة تفعيل الدور املسيحي،
ألن
املس باملناصفة حبقيتها
ّ
ّ
مس باتفاق الطائف».
ّ
سئل بقردوني عن قبول
مبنطق
لعهود
املسيحيني
«الرتويكا» ،ورفضهم طرح
العماد عون اعادة بناء الدولة
القوية عى أقوياء ثالث وهم
العماد عون األقوى مسيحيًا،
الرئيس احلريري األقوى سنيًا،
والسيد نصراهلل األقوى شيعيًا،
ّ
أجاب« :ال ميكن انكار شعبية
العماد عون مسيحيًا ،وال قوة
احلريري سنيًا وال قوة حزب
اهلل شيعيًا ،املشكلة دائمًا مع
اجلنرال ليس مبا يقوله ،اهلجوم
على اجلنرال ألنه «جنرال»..
ومواقف العماد عون على الدوام
صرح
عقالنية وواقعية خالفًا ملا ُي ّ
عنه أمام اإلعالم».

التمديد

أن اهلجوم
وكشف بقردوني ّ
على اجلنرال عون بدأ مبسعى
اجلمهورية
لرئيس
التمديد
السابق ميشال سليمان« ،سعوا
حتى الربع الساعة األخري مترير
التمديد وفشلوا ..وتبدأ خيوطها
من الرئيس الفرنسي هوالند
والرئيس احلريري والبطريرك
الراعي ،وهم اليوم حياربون
وصول العماد عون اىل رئاسة
اجلمهورية بالسعي إلنتخاب
اجلنرال جان قهوجي ..وبرأيي
هذا النهج له سيناريوهات
اقليمية ودولية ،وطاملا العماد
عون مرشحًا لرئاسة اجلمهورية ال
ميكن طرح اجلنرال قهوجي بدي ًال
عنه».
وايد بقردوني وصول أي مرشح
ّ
من األقوياء األربعة اىل رئاسة
اجلمهورية« ،أما تفضيلي فهو
ألن
حتمًا لوصول العماد عونّ ،
وجود رئيس قوي مسيحي يف
هذه املرحلة مسألة هامة ،لنقف
يف وجه ما حيصل يف املنطقة،
رئاسة اجلمهورية ليست لعبة
ّ
بل العب ،وأي
مرشح من هؤالء
األربعة بامكانه ان يكون العب
ال لعبة».
وعن مسألة الفراغ الرئاسي
قال السيد بقردوني« :انتخاب
ّ
رئيس للجمهورية
معلقة حتى
تشرين الثاني املقبل ،وال
شيء يوحي حتى بانتخاب رئيس
حتى يف تشرين ..وقد تكون
اإلنتخابات النيابية حل للخروج
من املأزق»
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عيد اجليش بال رئيس ومبرسوم ترقيات السلسلة تتق ّدم وبري يرفض كالم التمديد
امس هو االول من آب الذي
يصادف العيد الـ  69للجيش
اللبناني الذي ينخرط يف
مهمات حفظ االمن من احلدود
الشرقية للبنان مع سوريا اىل
احلدود اجلنوبية مع اسرائيل وما
بني احلدود يف سائر املناطق
اللبنانية وسط ظروف شديدة
الدقة وعالية اخلطورة  .وما
مييز املناسبة سلبا هذه السنة
ان االحتفال املركزي بتقليد
الضباط املتخرجني من املدرسة
احلربية سيوفهم لن يقام يف
امللعب االخضر يف الفياضية
نظرا اىل شغور منصب رئيس
اجلمهورية وغياب السلطات
الرمسية ،وسيستعاض عن
بتوزيع
املركزي
االحتفال
السيوف مبرسوم ترقية حنو 280
تلميذا ضابطا اىل رتبة مالزم.
يف غضون ذلك وعلى رغم
عودة مالمح التصعيد يف
احلركة النقابية والرتبوية اليت
برزت يف اعالن هيئة التنسيق
النقابية موعدا جديدا لالضراب
واالعتصام يف السادس من
آب اجلاري عكست الوترية
الكثيفة واملتواصلة للمشاورات
واالجتماعات بني ممثلي كتل
نيابية رئيسية سعيا اىل توافق
على صيغة متوازنة لسلسلة
الرتب والرواتب تصميما ثابتا
هذه املرة على قفل امللف
املزمن للسلسلة يف وقت
قريب مبا حيدث انفراجا اجتماعيا
وسياسيا يؤمل ان ينسحب على

ملفات واستحقاقات اخرى .
وعلمت «النهار» ان هناك
اهتماما باجياد الظروف املؤاتية
القرار سلسلة الرتب والرواتب
يف أقرب فرصة .ولفتت اوساط
متابعة اىل ان دخول احلزب
التقدمي االشرتاكي على خط
االتصاالت ،وهو الطرف الذي
جاهر سابقا مبعارضة السلسلة،
يعين ان هناك ارادة قوية وراء
املساعي اجلارية النضاج تسوية.
وتلقت هذه االوساط رغبة من
اهليئات االقتصادية يف اجياد
خمرج يؤدي اىل انهاء البحث يف
املوضوع ،خصوصا أن الوضع
الراهن ينعكس سلبا على جممل
االوضاع االقتصادية ويضغط
على موارد القطاع اخلاص الذي
يعاني أصال صعوبات تتصل
باالوضاع الراهنة .وكشفت عن
اتصاالت حثيثة يقودها النائب
وليد جنبالط مع «حزب اهلل»
و»أمل» و»املستقبل» لرتتيب
نهائي للموارد اليت تغطي
تكاليف السلسلة بعد خفض
سقفها بالتوازي مع فصل
املوضوع عن التوظيف السياسي
الذي وقع فيه مجيع االطراف.
وذهب عضو كتلة «املستقبل»
النائب مجال اجلراح املشارك
يف فريق االتصاالت اجلارية
يف شأن السلسلة اىل القول
مساء امس إنه خالل الساعات
الـ  24املقبلة «ستحصل سلسلة
اجتماعات ومن املفرتض ونأمل
ان نتوصل اىل اتفاق ونذهب

بني القوى الرئيسية يف جملس
النواب على اجناز متديد جديد
لوالية اجمللس ستتضح معامله
قريبا ،فيما هناك ايعاز من
طرف نيابي بارز اىل جهات
خمتصة العداد مشروع للتمديد
سيطرح للنقاش على مجيع
االطراف.

بري

اىل اهليئة العامة القرار السلسلة
ونغلق امللف» .وأوضح ان
االجتماعات بني وزير املال
علي حسن خليل و»املستقبل»
واالشرتاكي تناقش ثالث نقاط
هي مدى خفض أرقام السلسلة
( 10او  15يف املئة) والضريبة
على القيمة املضافة والتقسيط
على مدى سنتني وان اهلدف
هو «ان نصل اىل توازن بني
النفقات والواردات وان تكون
هناك اصالحات وأال يكون
هناك تأثري سليب على االقتصاد
واملالية العامة».
بيد ان االجتماع الذي عقده وزير
الرتبية الياس بو صعب وهيئة
التنسيق النقابية امس االول مل
يفض اىل نتائج اجيابية على رغم
اطالع الوزير اهليئة على أجواء

املشاورات اجلارية بني الكتل
النيابية عقب زيارته لرئيس
جملس النواب نبيه بري.
وعلم ان اجتماعا مسائيا آخر
عقد امس بني الرئيس فؤاد
السنيورة ووزير املال والوزير
وائل ابو فاعور الستكمال البحث
يف النقاط الثالث  .وأفاد
مصدر قريب من اجملتمعني ان
كل طرف قدم اقرتاحات واتفق
على العودة اىل االجتماع بعد
يومني الستكمال النقاش يف
هذه االقرتاحات اليت طرحت
ووصف النقاش الذي جرى
امس االول بأنه كان اجيابيا.
وفيما دعا وزير الرتبية هيئة
التنسيق النقابية اىل «وقفة
اجيابية مع التالمذة ما دامت
املشاورات بني القوى اجيابية

يف شأن السلسلة» عاد وأبلغها
ان «الوقت ما عاد يتيح االنتظار
اذا وصلت االمور اىل طريق
مسدود» ،الفتا اىل انه سينتظر
ثالثة ايام ليعلن خطواته لتمكني
التالمذة من دخول اجلامعات كحل
موقت .ومل تبدل اهليئة موقفها
اذ جددت التمسك مبطالبها
االضراب
معلنة
املعروفة
واالعتصام يف السادس من
آب.

التمديد؟

يف غضون ذلك أبلغ مصدر
االفكار
ان
وزاري»النهار»
عن استحقاق الرئاسة االوىل
تراجعت اىل املرتبة الثانية،
يتصدر االهتمام حاليا
فيما
ّ
موضوع متديد والية جملس
النواب .وقال إن هناك اتفاقا

لكن الرئيس بري قال لزواره
مساء امس إن «أحدا مل يفاحته
مبوضوع التمديد للمجلس وال
يسمح الحد مبفاحتته به» ،مشريا
اىل ان بعضهم طرح معه هذا
املوضوع قبل حنو شهر وأجابه
«انه ال يريد التحدث فيه وان
االولوية هي لرئاسة اجلمهورية
فاملرة االوىل والثانية والعاشرة
هي للرئاسة» .كما نفى بري
ان يكون النائب جنبالط طرح
املوضوع معه «فهذا كالم
مغرض ومن يسوقه هو من
يسعى اىل التمديد ويريده
ويريد اتهامنا به .فاالنتخابات
النيابية ليست استحقاقا داهما
ووزارة الداخلية تقوم بعملها
كما لو ان االنتخابات ستحصل
غدا واالنتخابات جيب ان جترى
يف ظل انتخاب رئيس» ،لكنه
لفت اىل ان ال جديد على صعيد
للبطريرك
«وقلت
الرئاسة
الراعي ان عقد جلسات متتالية
من دون تأمني انتخاب الرئيس
يضر بسمعة اجمللس وال يؤدي
اىل النتيجة املطلوبة .واملطلوب
ضغوط داخلية المتام هذا
االستحقاق» .كما لفت اىل ان
هناك «تفاهما مع وليد بك» مل
يفصح عن مضمونه.

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

خضار وفواكه طازجة يومياً من
املاركت
تتوفر لدينا أجبان * ألبان *
مكسرات * موالح * زيوت *
زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر
* ماء ورد * برية بافاريا * عصائر
* هدايا وغريها الكثري

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع
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لقاء يف بلدية عرسال يطالب باستكمال
اخلطة األمنية
ملناسبة عيد اجليش اللبناني
الذي يصادف اليوم يف االول
من آب ،وبعد فشل حماوالت
العديد من االفرقاء زج اجليش
يف أتون الفتنة بينه وبني أهالي
عرسال منذ قرابة السنتني ،من
خالل الوعي الكبري الذي تتمتع به
فاعليات بلدة عرسال ووجهاؤها
الذين يؤكدون متسكهم بالدولة
اللبنانية من خالل مؤسساتها
العسكرية واالمنية يف فرض
عقدت
واالستقرار،
االمن
فاعليات البلدة لقاء يف دارة
البلدية امس االول ،حضره
رئيس البلدية علي حممد احلجريي
وأعضاء تناول عددًا من املواضيع
املهمة ال سيما املتعلقة باجليش
وحضوره وضرورة تعزيز تواجده
يف املناطق احلدودية وتوفري
االمن واالمان يف البلدة .وأمل
من قيادة اجليش «أن ترى
كل اللبنانيني ال سيما يف
منطقتنا بعني واحدة» ،مطالبًا
بـ»استكمال اخلطة االمنية لتطال
كل منطقتنا كما حصل يف
طرابلس والشمال».
وأشار يف بيان ملناسبة عيد

اجليش اىل أن «املناسبة عزيزة
على قلوب أهالي عرسال ال
سيما أهالي شهداء اجليش
منهم» ،مهنئًا «كل أفراد اجليش
قيادة وضباطًا وافرادًا» .وأكد
أن «هذا اجليش ومن دون أن
يستطيع أحد املزايدة علينا هو
جيشنا منا ولنا وعديدنا فيه
يشهد على ذلك (عديد الشهداء
قبل االحياء ،عديد املتقاعدين
قبل عديد املوجودين يف اخلدمة
الفعلية)».
وشدد على «أننا يف عرسال
نقدر ونتفهم الظروف الصعبة
اليت وضع فيها هذا اجليش
نتيجة أداء امليليشيات اللبنانية
وغري اللبنانية العاملة يف لبنان
وحماوالتها الدائمة لدفعه اىل
مواقف أصعب وحمرجة جدًا يف
مثمنًا
عالقته بأهله يف عرسال»ّ ،
«أداء هذا اجليش املكمل واملتمم
ألداء اهالي عرسال باخلطوط
العريضة يف عدم الوقوع يف فخ
الفتنة اليت تنصب للبلد».
وحذر اجليش من اجلهات اليت
تكيد له املكائد ،مشريًا اىل أن
«أهل عرسال على عهدهم جلهة

الثبات يف موقفهم ومتتينه من
حيث احملافظة على اجليش ولو
بدمائهم ضد كل من تسول
له نفسه كائنًا من كان ايذاء
جيشنا ال سيما املوجود يف
عرسال وضواحيها» .ومتنى على
«أهلنا يف عرسال عدم التململ
من بعض اجراءات اجليش على
حواجزه يف عرسال ،فمن املؤكد
أنها تأتي نتيجة املعطيات
االمنية والعمالنية املعقدة يف
هذه الظروف».
وأمل من قيادة اجليش «أن
ترى كل اللبنانيني ال سيما
يف منطقتنا بعني واحدة،
فكما يسأل ابن عرسال نتمنى
أن يسري ذلك على اآلخرين
حتى ال يفقد ابن عرسال الثقة
باملؤسسة العسكرية الوحيدة
اليت يؤمن بها» ،داعيًا اىل
«استكمال اخلطة االمنية لتطال
كل منطقتنا كما حصل يف
طرابلس والشمال».
وختم« :هذا اجليش جيشنا مهما
مكر املاكرون وكل عيد وجيشنا
ووطننا لبنان الـ 10452كلم
مربع بألف خري».

إقرأ رسالة مار شربل َع مهل عن بهالنقطة من العامل :سنني صعبة
يتغي و ّج األرض ..ما ختافوا رح يشرق نور املسيح وتش ّع
كثري ورح رّ
عالمة الصليب

درب جلجلتكن طويل بهالنقطة
من العامل ،وصليب املسيح
بهالشرق على أكتافكن،
أعداؤكن كتار ألنهم أعداء
الصليب .ما جتعلوا منهم
أعداء إللكم .احكوهم داميًا
بلغة الصليب ولو كانوا
أعداؤكم بسببو .الشهور
والسنني اللي جايي رح
تكون صعبة كثري ،وقاسية
ومرة وثقيلة ثقل الصليب.
ّ
امحلوها بصالة عميقة من
اإلميان ،وبصرب من الرجا،
ومبحبة من الصليب .العنف
ّ
ميلي األرض ،الكوكب
رح
يتجرح بسكاكني اجلهل
رح
ّ
واحلقد ،الشعوب احمليطة
ّ
ترتنح حتت
فيكن كلها رح
األمل ،اخلوف رح يكون على
ّ
كل األرض متل الرياح،
واحلزن بقلوب البشر .ناس
يتحكموا
جاهلني وحاقدين رح
ّ
مبصري شعوبهم وياخدوهم
على البؤس واملوت عن
طريق احلقد األعمى اللي
يسموه عدالة ،وعن
رح
ّ
طريق اجلهل املظلم اللي رح
يسموه اميان .احلقد واجلهل
ّ
يعموا أرجاء املعمورة.
رح
ّ
إثبتوا إنتو باإلميان واحملبة.
وج األرض ،حافظوا
رح يتغيرّ ّ
وج املسيح .حدود
إنتو على ّ
ومجاعات وأنظمة بشرية رح
تنمحى وتنكتب عن جديد،

ّ
ترتنح حتت النار
وشعوب رح
واحلديدّ .
حمبتك بال حدود
وا
خل
ّ
ومجاعتكم الكنيسة ونظامكم
اإلجنيل ،وكونوا إنتو املرساة
بتهدي السفن الشاردة
اللي
ّ
بالبحار اهلاجية ،وقلوبكم
ّ
لكل تايه
موانئ سالم
ومشرد ومستجري .بصلواتكم
ّ
ّ
صلوا
حمبة عاألرض.
برتشوا
ّ
احملجرة
تا تلني القلوب
ّ
ّ
املعتمة
وتتفتح العقول
ّ
ّ
وختف الويالت واألهوال.
ما ختافوا بالنهاية رح يشرق
وتشع عالمة
نور املسيح،
ّ
الصليب وتتألق الكنيسة.
إثبتوا باميانكم باملسيح وما
ختافوا ،وثقوا بإله القيامة
واحلياة ،جمدو داميًا آتي.
ومما جاء أيضًا يف الرسالة:
 الصليب هو مفتاح بابالسما ،ما يف مفتاح غريو..
كل مسرية حياتكن مشوار
صوب هالباب.
 امحلوا صليب املسيح بفرحوعزم وشجاعة ،ما تبالو
بالساخرين ،وما تتوقفوا
وتبكوا قدام الناحيني.
 البكي والنواح ما بيصنعواتاريخ اخلالص ،وال قرع
الصدور والندب بيفتحوا
باب السما .دمعة التوبة ما
بنتزل ّ
خد املؤمن
اال على ّ
الشجاع.
ّ
تتغلب عليه
 -ضعفك حتى

مش حتى تتحجج فيه .بس
حتمل صليب املسيح ،ال
األمل بيلويك وال التعب
بيهدك ،وبتمشي بثبات
ّ
وصرب وبصمت .عند وصولك
للباب فرح عبورك رح يفوق
بكتري املك وتعب سريك..

(رسالة مار شربل للسيّد
ريمون ناضر ،الرسالة
ّ
الرابعة :ضعفك حتّى تتغلب
عليه)
ويف رسالة شغلك بهالدني،
يقول القديس شربل:
يدمر ذاتو.
ما ختافو
الشر رح ّ
ّ
بيبدد
العدرا
مريم
اسم
ّ
الشر.
الظلمة الظلمة وبيسحق
ّ
كونوا رهبان بقلب هالعامل،
ولو بدون ثوب .ازرعو
األرض صال وخبور .كونوا
قديسني وقدسوا األرض.
درب القداسة طويــل ،لكن
إنو ّ
تأكدوا ّ
ملا بتكون أفكار
اهلل بعقولكن ،وحمبة اهلل
قوة اهلل
بقلوبكن ،بتكون
ّ
بزنودكن وبتوصلو...

(رسالة القديس شربل
الثالثة للسيد ريمون ناضر)

أن هذه
اجلدير بالذكر
ّ
الرسائل بدأ يتالقاها السيد
ناضر منذ العام

أسود :جنبالط يستميت إليصال رئيس ال حول وال قوة له انطالقاً
من تصنيفه املوارنة بـ «اجلنس العاطل»

التغيري
تكتل
عضو
رأى
واإلصالح النائب زياد أسود
أن دعوة البطريرك الراعي
النتخاب رئيس من خارج
املنظومة السياسية وحتديدا من
خارج  8و 14آذار ،وممارسته
يف الوقت عينه الضغوط على
النواب للنزول اىل اجمللس
وانتخاب رئيس ،ال تندرج اال
يف إطار التسويق اإلعالمي،
خصوصا انه ليس هناك حتى
تارخيه مرشحون غري حزبيني أو
غري مرتبطني بتحالفات سياسية
ضمن املعادلة النيابية القائمة،
معتربا بالتالي ان هذه الدعوة
البطريركية إن أكدت شيئا
فهي تؤكد عدم وجود رغبة
يف انتخاب رئيس قوي خُيرج
املسيحيني من عقدة العشق
جلالدهم (متالزمة ستوكهومل)،
ويعيدهم اىل موقعهم الطبيعي
والتارخيي يف إدارة البالد
ورسم سياستها.
ولفت النائب أسود يف تصريح
لـ «األنباء» اىل وجود عدة
عوامل تعطل عملية انتخاب
الرئيس ،وأهمها ثالثة- 1 :
احلالة اإلقليمية اليت يعرفها
البطريرك الراعي جيدا ويدرك
مدى خطورتها وانعكاسها على
الداخل اللبناني - 2 ،عدم
وجود إرادة وطنية لرفع الغنب
الذي أحلقه اتفاق الطائف
باملسيحيني - 3 ،عدم وجود
وعي لدى الكثري من املسيحيني
بأن املسألة ليست جمرد إسقاط
ورقة يف صندوق االقرتاع مللء
الفراغ يف موقع الرئاسة ،بقدر
ما هي مسألة تصحيح خلل
وعيوب يف النظام اللبناني،
مبعنى آخر يعترب النائب أسود
ان موقف البطريرك الراعي من
احلركة التصحيحية اليت يقودها
العماد عون إلعادة وضع القطار

املسيحي على سكته الصحيحة
تتناقض بالصميم مع نداء
بكركي الشهري الذي أطلقه
جملس املطارنة املوارنة يف
العام  2000والذي طالب فيه
بعودة املسيحيني اىل السلطة
من خالل انتخابات حتقق التمثيل
الفعلي واملناصفة احلقيقية
وتضع حدا الستلحاقهم بركب
اآلخرين.
وعليه ،يعترب النائب أسود ان
الدعوة النتخاب رئيس دون
إعادة النظر يف اخللل احلاصل
على مستوى الدور املسيحي،
هي دعوة الستمرار سرقة حقوق
املسيحيني بفعل اتفاق الطائف
الذي ما كان ليقر لوال خيانة
بعض املسيحيني للمسيحيني
ألنفسهم ،مستدركا بالقول ان
اخليانة املشار إليها تتكرر اليوم
من خالل منع الرئيس القوي
من الوصول اىل سدة الرئاسة،
ومنع السلطة التشريعية من
إقرار قانون انتخاب يصحح
ويعيد
املسيحي
التمثيل
إنتاج املناصفة احلقيقية بني
املسلمني واملسيحيني ،وتكرر
أيضا أيضا بعدم االعرتاف بأحقية
متثيل العماد عون للمسيحيني
كونه رئيس أكرب كتلة نيابية
مسيحية ،مشريا بالتالي اىل ان
املطلوب من بكركي هو العودة
اىل ندائها يف العام  2000كحجر
زاوية يف إعادة بناء الدولة على
قاعدة إصالح النظام السياسي،
ومكافحة االعتداء على حقوق
املسيحيني ودورهم واالنتقاص
من وجودهم على اخلارطة
السياسية ويف الوظيفة العامة،
بدءا من رتبة مدير عام وصوال
اىل كاتب يف قلم ،واألهم هو
الوقوف على مسافة واحدة
من الفرقاء املسيحيني ،وعدم
البحث عن الضعفاء إلسناد

املواقع السياسية الرئيسية
إليهم ،وعدم مناكفة الرئيس
القوي مبثل ما ناكفت الرؤساء
السابقني بشارة اخلوري وكميل
مشعون وفؤاد شهاد وسليمان
فرجنية ،وتناكف اليوم العماد
عون قبل وصوله اىل موقع
الرئاسة.
وردا على سؤال حول ما
قد تؤول إليه هذه املعمعة
الرئاسية ،لفت النائب أسود
اىل وجود حماولة مدروسة
ومربجمة للضغط على نواب تكتل
التغيري واإلصالح إلجبارهم على
انتخاب رئيس صوري ،وذلك
بالتزامن مع محلة مماثلة يقودها
النائب وليد جنبالط وكل من
يدور يف فلكه كباحث عن
رئيس ماروني ضعيف وعن
متديد األزمة  6سنوات جديدة
يبقى فيها الدور املسيحي
مكبال ومرهونا لسياسة ورؤية
وتطلعات اآلخرين ،خصوصا
ان الزعيم االشرتاكي يستميت
إليصال رئيس ال حول وال قوة
له انطالقا من تصنيفه املوارنة
بـ «اجلنس العاطل» وتعاطيه
معهم على انهم أتباع وليسوا
أصحاب قرار ،الفتا اىل ان على
وليد جنبالط ان يكون مصدر ثقة
ومصداقية لدى مجهور املقاومة
وقيادتها ،وان يكون ثابتا يف
مواقفه السيادية والوطنية كي
يستطيع إقناع السيد نصراهلل
بإنهاء حزب اهلل للعماد عون
كمرشح رئاسي ،معتربا بالتالي
ان ما يتطلع إليه جنبالط أصغر
بكثري مما تتطلع إليه املقاومة
يف لبنان واملنطقة ،متمنيا عليه
بالتالي إنزال محل االنتخابات
الرئاسية عن كتفيه وتركها
وللغيارى
وناسها
ألهلها
احلقيقيني على دور املسيحيني
يف لبنان واملشرق العربي.
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العرب والعالم

خرباء يتفقدون موقع الطائرة املاليزية بعد إعالن اجليش األوكراني «يوم هدوء» أمريكا الالتينية تصعّد :إسرائيل إرهابية!
مجدت كييف عملياتها العسكرية
ّ
يف حميط دونيتسك أمس االول،
ما مسح بتفقد مراقيب منظمة
األمن والتعاون األوروبية وأربعة
خرباء هولنديني وأسرتاليني
موقع الطائرة املاليزية اليت
يعتقد بأن صاروخ أرض – جو
روسي أسقطها يف  17متوز
(يوليو) املاضي ،وعلى متنها
 298شخصًا .لكن ذلك مل مينع
مساع دوي انفجارات ومشاهدة
عمود من الدخان قرب املوقع
بعد وقت قصري على وصول
اخلرباء ،فيما أكدت مصادر
طبية مقتل ثالثة مدنيني ،بينهم
طفل يف اخلامسة ،يف املعارك
املندلعة بني القوات احلكومية
واالنفصاليني املوالني لروسيا
يف منطقة لوغانسك.
اىل ذلك ذلك ،صادق الربملان
األوكراني على اتفاقني مع
إلرسال
واسرتاليا
هولندا
حواىل « 950عسكريًا» لتأمني
موقع حتطم الطائرة ،فيما
رفض استقالة رئيس الوزراء
واليت
ياتسينيوك
آرسيين
أعلنها األسبوع املاضي احتجاجًا
على انهيار ائتالفه احلاكم ،ما
أثار خماوف من حدوث أزمة
سياسية.
وأعلن اجليش األوكراني أن
«يوم اهلدوء» يستجيب لنداء
وجهه األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون من أجل توفري ممر
آمن لدخول اخلرباء اهلولنديني
حتطم
موقع
واألسرتاليني
الطائرة املاليزية حيث ال تزال
أشالء بشرية منتشرة ،بعدما

شاحنة عسكرية اوكرانية تعرب جسراً مدمراً يف الشرق( .ا ب)

أعاقت املواجهات حتركاتهم منذ
األحد املاضي.
لكنه اتهم االنفصاليني مبواصلة
قصف مواقع يف احمليط« ،ما
يعين أن قواتنا تستطيع إطالق
النار للدفاع عن النفس».
وأوضح وزير العدل اهلولندي
أن «مهمة اخلرباء تنحصر حاليًا
يف استطالع املوقع ،يف انتظار
إطالق مهمة التدقيق يف األدلة
يف أسرع وقت خالل الزيارة
املقبلة لكشف ظروف احلادث».
يف املقابل ،حذرت روسيا جمددًا
من أن السلطات األوكرانية
تعمل لـ «إخفاء احلقيقة وعدم
السماح بفتح حتقيق شفاف».
وقال سفريها يف األمم املتحدة
فيتالي تشوركني« :خنشى أن
يكون هدف كييف هو تدمري
األدلة اليت تفضح دورها يف
كارثة الطائرة املاليزية .كما
أن استمرار العمليات العسكرية
األوكرانية ينتهك مباشرة قرار
جملس األمن حول التحقيق يف
احلادث ،ويهدد بنتائج كارثية
بالنسبة إىل إجراء حتقيق دولي

نزيه وموضوعي».
وأفادت هيئة الطريان املدني
يف روسيا بأنها سرتسل خرباء
لفحص حطام الطائرة املاليزية
ومقابلة رئيس جلنة التحقيق،
وتسليم كل املواد اليت طلبتها
اللجنة.
وغداة تصريح القائد العسكري
للحلف األطلسي (ناتو) اجلنرال
األمريكي فيليب بريدلوف بأن
«أكثر من  12ألف جندي روسي
ينتشرون على طول احلدود
مع أوكرانيا» ،أطلقت موسكو
مناورات جديدة ستستخدم
فيها صواريخ أرض – جو من
طراز «أس  »300على حدودها
اجلنوبية ،وتهدف إىل صد «أي
ضربة عسكرية كبرية».
وشددت على عدم صلة
املناورات بالتوتر يف أوكرانيا،
لكن كييف طالبتها بتفسري
إجراء مناورات عسكرية أخرى
استغرقت ثالثة أيام مبشاركة
طائرات حربية يف منطقيت
وستافروبول
روستوف
احملاذيتني للحدود.

امجعت دول عدة يف أمريكا
الالتينية على ادانة العدوان
االسرائيلي على قطاع غزة الذي
تشنه اسرائيل منذ الثامن من
متوز(يوليو) .واستدعت دول
عدة سفراءها من اسرائيل ،يف
حني شهدت غالبية هذه الدول
تظاهرات داعمة للفلسطينيني.
وتعبريًا عن استنكارها الشديد،
أدرجت بوليفيا أمس االربعاء
اسرائيل على قائمتها للدول
الرئيس
وقال
االرهابية.
البوليفي ايفو موراليس «نعلن
إسرائيل دولة إرهابية» ،معتربًا
أن اهلجوم على غزة «يظهر أن
اسرائيل ال حترتم مبادئ احرتام
األساسية
واحلقوق
احلياة
اليت ترعى التعايش املشرتك
ألسرتنا
واملتآلف
السلمي
الدولية».
عالقاتها
بوليفيا
وقطعت
الدبلوماسية مع اسرائيل يف
 2009بعد هجوم واسع النطاق
شنته اسرائيل على القطاع
الفلسطيين ،وقد حذت حذوها
دول شيوعية أخرى يف امريكا
الالتينية ابرزها فنزويال وكوبا.
بدوره ،استدعى السلفادور
الثلثاء سفري اسرائيل إلجراء
مشاورات عاجلة حول القصف
االسرائيلي «األعمى» الذي
أسفر عن مقتل أكثر من 1400
فلسطيين يف غزة معظمهم من
املدنيني.
ويف اليوم نفسه ،استدعت
بسبب
سفريها
تشيلي
«تصعيد العقاب اجلماعي حيال
املدنيني يف غزة» ،منددة
أيضا باطالق الصواريخ من غزة

على اسرائيل.
واختذت البريو القرار نفسه،
ً
معربة يف بيان لوزارة اخلارجية
عن األسف «العميق النتهاك
وقف اطالق النار مع استئناف
العمليات العسكرية السرائيل
يف غزة».
من جهتها ،أعربت إسرائيل
عن «خيبة أمل عميقة» بعد
استدعاء سفرائها يف تشيلي
والسلفادور والبريو بسبب
العملية العسكرية العنيفة اليت
تنفذها يف قطاع غزة متهمة
بـ»تشجيع»
الثالث
الدول
محاس.
ورأى الناطق باسم اخلارجية
االسرائيلية يغال باملور يف بيان
أن هذه اخلطوة هي «تشجيع
حلماس احلركة اليت تعتربها
دول عدة يف العامل منظمة
إرهابية» .وأكد أن «اسرائيل
تتوقع من الدول اليت ترفض
اإلرهاب أن تتصرف مبسؤولية
بد ً
ال من مكافأة اإلرهابيني»،
مضيفًا «حتى اآلن يف كل
مرة وافقت فيها اسرائيل على
خطط للتوصل اىل وقف الطالق
النار وعودة اهلدوء اصطدمت
بصواريخ محاس».
واالسبوع املاضي ،استدعت
الربازيل واالكوادور سفريي
اسرائيل
يف
بلديهما
لـ»التشاور» .واعتربت الربازيل
أن «القوة غري متناسبة ،ألن
أعداد القتلى من األطفال
والنساء وكبار السن يبدو غري
متناسب».
اىل ذلك ،دانت كوبا امس
االول اخلميس انها «أشد

العبارات العدوان االسرائيلي
اجلديد» .وقالت وزارة اخلارجية
الكوبية يف بيان إن «كوبا
جتدد ادانتها هلذا العدوان
االسرائيلي اجلديد ضد سكان
قطاع غزة بأشد العبارات،
وتؤكد تضامنها الثابت مع
الشعب الفلسطيين».
ودعت هافانا اجملتمع الدولي
اىل «املطالبة بوضع حد
فوري للعدوان االسرائيلي
ورفع احلصار عن قطاع غزة
واعادة العمل للخدمات الطبية
وامدادات املياه والكهرباء
بهدف احملافظة على حياة مئات
آالف السكان» ،حبسب البيان
الذي نشرته صحيفة «غرامنا»
الرمسية.
عالقاتها
كوبا
وقطعت
الدبلوماسية مع اسرائيل يف
 1973على اثر حرب تشرين
األول (أكتوبر).
ويف االوروغواي ،نددت وزارة
اخلارجية بـ»الرد غري املتكافئ»
من جانب اسرائيل على اطالق
صواريخ من قطاع غزة على
أراضيها ،داعية اىل «التفاوض
بشكل ملح على وقف الطالق
النار».
كذلك ،أعربت وزارة اخلارجية
املكسيكية يف بيان عن «قلقها
العميق ازاء تصعيد العنف»،
داعية اىل «محاية السكان
املدنيني الذين يطاهلم القصف
االسرائيلي على قطاع غزة».
وكانت دول اخرى يف امريكا
اليسار
يقودها
الالتينية
قطعت منذ سنوات عالقاتها
اسرائيل
مع
الدبلوماسية
كفنزويال وبوليفيا يف 2009
بعد عملية سابقة دامية يف
غزة .

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
صـدق يف الـمعاملة
اسـتقامة يف الـعمل

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني
مبناسبة عيد الفطر السعيد
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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العرب والعالم

مقارنات إسرائيلية بني حربي غزة ولبنان« :محاس» صارت جيشاً منظماً واحلرب معها خمتلفة
على عكس سبع سنوات مرت
على حرب لبنان الثانية ،مل
تكن هذه املرة هناك حاجة
ضرورية للتطرق املباشر
حلرب متوز وللحديث عما
تبقى يف الذاكرة من مشاهد
لتلك احلرب .ومل تكن حاجة
أيضًا للحديث عن دوافع
احلرب وتدحرجها والرتدد يف
العملية الربية وصور اجلنود
االسرائيليني ،الذين دخلوا
اىل لبنان رافعني شارة
النصر يبتسمون حتت عنوان
«اجليش الذي ال يقهر»،
وعودة بعضهم وقد نشرت
الصحف صورهم يبكون على
ما شاهدوه يف املعارك.
مل تكن هناك اية حاجة ألي
جهد من هذا النوع .فعملية
«اجلرف الصامد» يف غزة
كانت مبعظم احداثها صورة
مصغرة لتلك احلرب.
يف اليوم الثالث والعشرين
من اجلرف الصامد ،بلغ عدد
اجلنود االسرائيليني القتلى
 56وجتاوز عدد املصابني
املئتني ،وخضعت اسرائيل
لواقع الزمها بالتحرك حنو
املسار السلمي .وحتى يف
هذا اجلانب وجدت بقرار جملس
االمن  ،1701الذي انتهت
مبوجبه حرب متوز ،النموذج
االفضل هلا إلنهاء حرب غزة.

وقد استبق نتانياهو الوثيقة
اليت أعدت لعرضها على
جملس االمن باتصاالت مع
مسؤولني دوليني يف حماولة
لتشكيل آلية دولية تدفع
باجتاه جتريد قطاع غزة من
السالح واالشراف على دخول
وتهريب واستخدام األموال
والوسائل
البناء
ومواد
القتالية.
رأت اسرائيل بالقرار ،1701
خطوة تضمن ما تسميه
«الردع» جتاه «محاس»،
كما تراه اليوم جتاه «حزب
اهلل» .فالقيادة االسرائيلية
على قناعة بأن عدم اقبال
«حزب اهلل» على عمليات ضد
اسرائيل طيلة سبع سنوات،
نابع باالساس من الردع
الذي حققته حرب لبنان جتاه
احلزب ،على رغم ما ميتلك
احلزب من ترسانة صاروخية
وقدرات عسكرية ،ال خيفي
اي مسؤول اسرائيلي قلقه
منها.
على مدار ايام احلرب على
غزة مل ينكر االسرائيليون
مواجهتهم املفاجآت على
ارض املعركة ،ليس فقط
الرتسانة الصاروخية اليت
متلكها «محاس» ووصلت اىل
«جمدو» وتل ابيب وحيفا،
امنا ايضًا القدرات القتالية

لعناصر «محاس» .اكثر من
مسؤول امين وعسكري كرر
ما سبق وقاله اسرائيليون
بعد حرب لبنان الثانية ،ان
املواجهات داخل لبنان مل
تكن امام تنظيم او جمموعات
قتالية امنا جيش دولة بكل
ما تعنيه احلرب .واليوم يف
حرب غزة ،وكما قال الرئيس
السابق لشعبة اإلستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية شلومو
فان املواجهات اليت
غازيت،
ّ
جتري يف غزة بني «محاس»
واجليش االسرائيلي تشري
أن اسرائيل ال تواجه
اىل ّ
جمموعة «خمربني إرهابيني»،
إمنا دولة معادية.
ويف مقارنته بني «محاس»
و»حزب اهلل» يقول« :جنحت
احلركة يف غزة بتشكيل
جيش كبري ومنظم جيدًا،
جيش لديه قيادة عامة تتمتع
بسيطرة مركزية فاعلة وقيادة
عسكرية ،وفعلت ذلك جبهود
تنظيمية ضخمة ،بأفضل ما
ميكن ،وكل ذلك طبعًا يف
ظل الظروف الصعبة يف قطاع
غزة :قامت بتخزين وبناء
مستودع هائل من الصواريخ
املختلفة،
املديات
ذات
والقادرة على الوصول إىل
أي هدف يف إسرائيل».
وأثار حديث «غازيت» نقاشًا

جمعية أبناء الضنية الخريية تهنئ
تتقدم جمعية

اسرائيليًا خباصة لدى قوله:
«علينا الفهم واالستيعاب
بأنه يقف امامنا عدو خيتلف
عما عرفناه ،وعلينا التعود
على صورة الوضع اجلديدة.
فهذا ينطوي على أبعاد ال
تتوقف على اجملال العسكري،
وميكن أن تكون له ابعاد يف
اجملال السياسي أيضًا».
وال يكاد مير يوم اال وخترج
اسرائيل بتقارير مفصلة يف
املقارنة بني «متوز» و»اجلرف
الصامد» و»محاس» و»حزب
اهلل» ،يف القنوات التلفزيونية
والصحف ومواقع االنرتنت.
ومن وجهة نظر اإلسرائيليني
فإن «محاس» تعتمد يف قتاهلا
احلالي يف غزة على طرق
احلرب والوسائل اليت بلورها
«حزب اهلل» يف لبنان مبساعدة
احلرس الثوري االيراني.
فقامت ببناء منظومة دفاعية
متفرعة يف غزة ،مت تقسيمها
اىل ستة الوية ،تنتشر من
مشال القطاع وحتى جنوبه،
وتتوىل مسؤولية القطاعات
التابعة هلا .ويضم كل لواء
اربع كتائب عسكرية تتمتع
بقدرات مستقلة يف جماالت
عدة ،كرتكيب عبوات ناسفة
واطالق الصواريخ املضادة
للدبابات ،وتفعيل القناصة
وقوات األنفاق.
ً
وعلى غرار حزب اهلل ،ايضا،
قدراتها
محاس
أسست
اهلجومية على بناء منظومة

صاروخية لقصف االراضي
اإلسرائيلية .ويسود التقدير
االسرائيلي بأن اكثر من
عشرة آالف صاروخ وجدت
يف قطاع غزة ،قبل حرب
«اجلرف الصامد» ،علمًا ان
صواريخ حزب اهلل اكثر
تطورًا .فصواريخ غزة من
النوع الذي حيمل رؤوسًا
متفجرة أخف مما حتمله
صواريخ «حزب اهلل» .كما
ان غالبية الصواريخ طويلة
املدى اليت متتلكها «محاس»
هي من انتاج ذاتي ،وتعترب
أقل دقة وجناعة.
االختطاف.
عمليات
ويف
عمليات
الطرفان
اعترب
االختطاف اسلوبًا مهمًا يف
بتطبيقه
وانطلقا
عملهما
الدراكهما مدى تأثري عمليات
االختطاف على األجواء العامة
يف إسرائيل ،وعلى قرارات
احلكومة .وهو ما يدفع
«محاس» ،حتى اآلن وخالل
املعارك ،اىل بذل جهود
مكثفة الختطاف جنود ،بعد
شاؤول اورون ،الذي ختمن
اسرائيل انه قتل خالل تفجري
املدرعة مع سبعة آخرين.
ولكن ،يرى االسرائيليون
ان «حزب اهلل» يستخدم
االختطاف كأوراق مساومة
حبنكة اكثر من «محاس».
فاختطاف اجلندي غلعاد شليط
عام  ،2006يعترب ابرز عملية
قامت بها «محاس» .ورغم
انها اجربت إسرائيل على
دفع مثن بالغ متثل باالفراج
عن  1027أسريًا ،اال انها

ارتكبت يف بداية املفاوضات
خطأ كشف معلومات تفيد بأن
شليط ال يزال حيًا ،بينما
اشرتط «حزب اهلل» ،عدم
الكشف عن اية تفاصيل
عن اجلندين املخطوفني ،عند
اشتعال حرب لبنان ،اال حلظة
تنفيذ الصفقة ،حيث حصل
االسرائيليون على نعشني.
ويف اجلانب السياسي ،وعلى
رغم مساواة االسرائيليني
بني «حزب اهلل» و»محاس»
يف الكثري من اجلوانب اال ان
السياسة اليت اتبعها «حزب
اهلل» يف السنوات االخرية،
وحتديدًا منذ ازمة سورية،
غريت من الوضع .ويرى
االسرائيليون ان «حزب اهلل»
تصرف وفق تكتيك سياسي
اثبت انه يتمتع حبنكة سياسية
ومبسؤولية كبرية كمنظمة
ذات اهمية اسرتاتيجية يف
املنطقة ال ميكن إيران التخلي
عنها ،كما ختلت ،قبل اجلرف
الصامد عن غزة .ويرى اخلبري
يف شؤون الشرق االوسط،
تسفي بارئيل ،ان انضمام
«حزب اهلل» اىل احلرب يف
سورية اىل جانب النظام،
ساهم يف فرض خطوات
عسكرية .وسيطرته على
السياسة اللبنانية شكلت
حاجزًا امام تأثري دول عربية
ومنح ايران مكانة رئيسية
يف هذا اجلزء من الشرق
االوسط.
وعلى رغم تصرحيات االمني
العام لـ «حزب اهلل» ،السيد

اللتمة ص 34

سعيد حيي يقيم مادبة عشاء على شرف الشيخ فايز سيف

أبناء الضنية
الخريية
بأحر التهاني
من الجالية
العربية عامة
واالسالمية خاصة بمناسبة عيد الفطر
السعيد
أعاد اهلل هذه املناسبة املباركة على الجميع
بالخري والوئام ..وكل عام وانتم بألف خري.

عيد مبارك

الشيخ فايز سيف متوسطا سعيد يحي وحسني رستم وعضو بلدية كانرتبري خضر صالح خالل
مادبة العشاء
اقام احلاج سعيد حيي ابو سامر
مادبة عشاء على شرف الشيخ
فايز سيف يف مطعم براينت لي
ساند للماكوالت البحرية مبناسبة
زيارته احلالية السرتاليا وحلول
عيد الفطر املبارك .
ومت خالل العشاء تبادل
االحاديت الودية والتهاني

مبناسبة عيد الفطر املبارك ،
ونوه احلضور خبطاب االعتدال
والوسطية الذي يتمتع به
الشيخ فايز سيف والذي توجه
به البناء اجلالية خالل احيائه
ليالي شهر رمضان املبارك
يف املساجد واملراكز االسالمية
باسرتاليا  ،بدوره تقدم

الشيح سيف بامسى التهاني
اجلالية
البناء
والتربيكات
عامة
واالسالمية
اللبنانية
واملناوية خاصة مبناسبة عيد
الفطر املبارك متمنيا للجميع
دوام الصحة والعافية واألمن
واألمان والسالم السرتاليا
ولبنان والعامل امجع .
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اسرتاليات

Australian News

مؤمتر حزب العمال يف الوالية يواقق على قرار لدعم قضية فلسطني منع سيناتورة حزب اخلضر يونغ من زيارة طاليب
اللجوء بسبب تشبيهها احلكومة اهلندية بـ «داعش»!

وافق مؤمتر حزب العمال
يف الوالية الذي انعقد يف
سيدني يوم السبت على
اقرتاح قدمه السناتور بوب
كار بشان فلسطني بغالبية
اعضاء املؤمتر.
وتوجه عضو املؤمتر خضر
صاحل بالشكر للسناتور بوب
كار وكل الذين صوتوا لصاحل
االقرتاح وقال :انها حلظة
تارخيية يف مسرية حزب العمال
ملصلحة فلسطني ،شكرا بوب
كار ،ولكل الشرفاء واالحرار
الذين دعموا القرار اليوم ،ان
االوان ان تقف اسرتاليا اىل
جانب االنسانية مبواجهة الظلم
والعدوان الذي حيدث يف غزة
والقدس وفلسطني.
ونص االقرتاح على تبين
حزب العمال سياسة خارجية
االهتمام
مستوى
ترفع
بالقضية الفلسطينية يف
برنامج واسرتاتيجية السياسة
اخلارجيه للحزب مبا يف ذلك
استنكار بناء املستوطنات

اعضاء املؤتمر العرب املشاركني يف املؤتمر يهنئون بوب كار بعد فوز القرار
اإلسرائيلية يف االراضي
احملتلة والعدوان الذي تشنه
اسرائيل حاليا ضد غزه والذي
ذهب ضحيته حتى االن اكثر
من  800قتيل اغلبهم من
النساء واألطفال.

وكانت جمموعة عمل شكلت
من مندوبي املؤمتر العرب
واالسرتاليني واصدقاء رغم
ضغوطات اللوبي اليهودي
الذي كان يعمل جاهدا ملنع
مترير القرار .

شورتن يشن هجوما عنيفا على هوكي واصفا اياه بـ «املتعجرف»

جو هوكي

انتقد زعيم املعارضة ،بيل
شورتن ،بعنف وزير اخلزانة
جو هوكي واصفا اياه بـ
«املتغطرس وقاضم السيجار»
وذلك يف خطاب ناري حبوالي
 1000من مؤيدي حزب العمال
يف تاون هول يف سيدني.
وتعهد السيد شورتن بان
حزب العمال لن «يرتاجع او
يستسلم» يف حربه للحفاظ
على الرعاية الصحية الشاملة،
معتربا أن ما يصل إىل 50
مليار دوالر يف ختفيضات
مدى
على
للمستشفيات
العقد املقبل سيكون «تغيريا
فيدراليا».
ومتحدثا يف مؤمتر حزب
العمال نيو ساوث ويلز ،شن
السيد شورتن هجوما عنيفا
على السيد هوكي اثر عودة
االخري إىل أسرتاليا بعد أسبوع
قضاه يف الواليات املتحدة.
املعارضة
زعيم
وحث
حزب العمال يف نيو ساوث
ويلز على «إعادة بناء احلزب
كأعضاء وليس كفصائل»
داعيا حزب العمال للدفع حنو
هدف الـ  100ألف عضو.
وكشفت سرية ذاتية مأذون

بها للسيد اهلوكي ،صدرت
االسبوع املاضي ،ان وزير
اخلزانة يعتقد ان موازنته،
اليت سلمت خفضا صارما يف
الصحة والتعليم واملعاشات
التقاعدية ،كانت لينة جدا غري
أن رئيس الوزراء طوني ابوت
تدخل لوقف ذهاب املوازنة
إىل أبعد من ذلك.
وقد اثار مضمون الكتاب
وتوقيته قلقا كبريا يف صفوف
االئتالف ،حيث ان العديد من
نواب حزب االحرار غري راضني
عن وزير اخلزانة.
وقال السيد شورتن «إذا
كان هذا ما كشفت عنه سرية
مصرح بها فتخيلوا ما من
شأنه ان تكشف عنه سرية
غري مصرح بها».
وتابع يقول «ان وزير
اخلزانة هذا املتغطرس وقاضم
قصته
كشفت
السيجار،
امليؤوس منها أن طوني ابوت
تدخل ملنع حصول ختفيضات
أعمق وأصعب .جديا ،إذا كان
االمر يعود لطوني ابوت ليقول
لك لقد ذهبت بعيدا جدا ،فأنت
حقا ذهبت بعيدا جدا».
وقال السيد شورتن ان حياة

بيل شورتن

وزير اخلزانة البازخة« ،سرقت
منه املشاعر اخلريية».
واضاف زعيم املعارضة
يقول ان جلنة التدقيق كانت
خريطة طريق أظهرت ختفيضات
أخرى أرادت احلكومة القيام
بها.
وقال ان «العائلة البالغ
دخلها السنوي  80ألف دوالر
ستكون أسوأ حاال بـ 4000
دوالر سنويا .والعائلة البالغ
دخلها  65ألف دوالر ستكون
اسوأ حاال بـ 6000دوالر ..ففي
أسرتالية طوني أبوت ،كلما
تكسب اقل تدفع اكثر».
«هذا
يقول
واستطرد
هو املقصد الذي وضعه
اجلانب احملافظ يف السياسة
لنفسه  -إلغاء تام إلعانة
الضريبة العائلية اجلزء ب،
 15دوالرا ضريبة  ،GPضريبة
املستشفى ،اخنفاض احلد
األدنى لألجور ،وتأخري خطة
التأمني ضد العجز الوطين».
وقالت متحدثة باسم السيد
هوكي ان لدى وزير اخلزانة
«أمورا أكثر أهمية للقيام بها
من الرد على هجوم شخصي
رخيص من بيل شورتن».

من املمكن ان يتم منع
السيناتور سارة هانسون  -يونغ
من زيارة اقسام من معتقل
كورتني لالجئني بعد تشبيهها
معاجلة احلكومة اهلندية مللف
طاليب اللجوء بعنف وقساوة
«داعش».
املسؤولني
كبار
وكان
احلكوميني عقد طلبوا من السيدة
هانسون يونغ شرح تعليقاتها
اليت شبهت فيها الدبلوماسيني
اهلنود والسريالنكيني بتنظيم
الدولة االسالمية يف العراق
والشام «داعش»..
وقال قادة اجلالية التاميلية
يف سيدني أن تعليقات السيدة
هانسون يونغ ال تساعد يف
حمنة الـ  157طالب جلوء الذين
معظمهم من «الجئي التاميل
االقتصاديني» احملتجزين يف
والية غرب أسرتاليا.
وقال رئيس االحتاد األسرتالي
التاميل
جلمعية
االسيوي
الدكتور فيكتور Rajakulendran
ان مقارنة التاميل بالالجئني
«الطباشري
مثل
العراقيني
واجلنب».
وقال الدكتور Rajakulendran
ان «ال عالقة بني هذا وبني
الناس القادمني من العراق أو
سوريا».
واضاف «جيب ان ُينظر اىل
التاميل بشكل منفصل عن
العراق وسوريا ،انهم أناس
يفرون من االضطهاد من
سريالنكا واهلند حيث ميكن أن
يكون هلم سبل العيش هناك
 هلذا السبب أتوا عن طريقالقوارب».
وقال رئيس اجلمعيات اهلندية
جون كينيدي ،الذي يعمل مع
الالجئني التاميل يف املنطقة
نفسها حيث غادر قارب الصيد
اىل أسرتاليا ،ان حكومة ابوت
كانت تعمل على»إجياد حل».
وقال «يف رأيي ،أعتقد
ان املقارنة مع داعش غري
صحيحة».
وتابع قائال «هذه هي
الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
يف النهاية ،الناس هناك كانوا
يف طي النسيان .كانوا خبري
يف اهلند .إذا وجدوا حال جيب
السماح مبساعدتهم .هؤالء
الناس قد حيصلون على بعض
املساعدة ،وهكذا فان السبل مل
تتقطع بهم».
اهلند
من
كل
وكانت
وسريالنكا قد عززتا العالقات
مع حكومة ابوت يف األشهر
األخرية.
وقال وزير اهلجرة سكوت
موريسون للمذيع راي هادلي
يف راديو  2GBان السيدة
هانسون يونغ «خسرت املؤامرة»
بعد تصرحياتها عن مسؤولي
القنصلية اهلندية.
واضاف يقول إن املسؤولني
اهلنود سيقابلون طاليب اللجوء
لتحديد ما إذا كانوا مواطنني
هنود أو مقيمني دائمني يف
اهلند.
موريسون
السيد
وقال
«لنفرتض على حنو ما انهم مل

يفروا من االضطهاد من اهلند
والتاميل ،ولكن هذا ال يساوي
داعش..هذا أمر مثري للسخرية
الشديدة وهستريي وعليها
أن تعتذر .ينبغي ان تعيد
كريستني ميلن السيناتورة

الضالة اىل اخلط».
ومل يؤكد السيد موريسون ما
اذا كان سيسمح بدخول السيدة
هانسون يونغ اىل معتقل
كورتني لزيارة طاليب اللجوء الـ
.157

احملكمة جتد سليرب مذنبا باساءة
استعمال اموال دافعي الضرائب

سليرب يف املحكمة العليا يف كانبريا

سليرب مع فريق الدفاع عنه امام املحكمة العليا يف كانبريا
الربملان
رئيس
ُوجد
الفيدرالي السابق بيرت سليرب
مذنبا باساءة استخدام أموال
دافعي الضرائب بزيارته
مصانع النبيذ يف كانبريا
ملتعته الشخصية.
فقد وجهت اليه كبرية
القضاة يف احملكمة العليا يف
كانبريا لورين ووكر بعد ظهر
يوم الثالثاء ثالث تهم تتعلق
بإساءة استخدام حوالي 1000
دوالر يف قسائم سيارات
االجرة (التاكسي) Charcharge
يف ثالث مناسبات يف عام
.2010
وسيصدر احلكم حبقه يف
 22ايلول املقبل.
احملكمة
رئيسة
وقالت
القاضية ووكر انها وجدت
ان سليرب استخدم عدة
بطريقة
ومألها
وصوالت
ما لتمويه وجهاته وأماكن
توجهه احلقيقية والغرض من
الرحالت.
وقالت ان تلك الرحالت
مشلت مرة زيارة استغرقت
حوالي  15دقيقة ملصانع
النبيذ ،وزيارة واحدة على
األقل أطول بكثري قد يكون
تناول فيها الغداء.
وكشفت عن ان حتليل عدة
قسائم أظهر عدم وضوح
التحركات الفعلية له يف

األيام املذكورة.
وتابعت تقول «ميكن أال
يكون هناك سوى سبب
واحد ..مل يكن يسافر ضمن
ما حيق له وهو يعلم انه ال
حيق له ذلك».
وواجه السيد سليرب االسبوع
املاضي استجوابا ملدة أربعة
أيام جادل خالهلا فريق الدفاع
عنه انه اذا كان استخدم
الوصوالت بطريقة غري عادية،
فان هذا ال يعين انه كان
يتصرف بطريقة غري شريفة.
وكان السيد سليرب قد
مستقل
كرئيس
تنحى
للربملان يف عام  2012بعد
ارساله رسائل نصية بذيئة
لسيدة مل يكشف عن امسها
وصلت اىل العامة.
وكان قد استقال من
حزب االحرار الوطين (يف
كوينزالند) لشغل املنصب
العالي (رئاسة الربملان) الذي
عرضته عليه رئيسة الوزراء
السابقة جوليا غيالرد.
وكان السيد سليرب ،الذي
قال للمحكمة انه يعاني من
الشديد،
االكتئاب
مرض
حضر للحكم وكل يوم من
جلسات األسبوع املاضي.
كما خسر يف وقت سابق
التهم
السقاط
عرضني
املوجهة إليه.
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اسرتاليات

Australian News

موريسون :معظم طاليب اللجوء الـ 157
«طالبو جلوء اقتصاديون»

احلكومة متدد العمل بنظام العمل مقابل االعانة
اعلنت احلكومة الفيدرالية
ان على العاطلني عن العمل
البحث عن عمل كل يوم
وجعلهم يستعدون للبـحث
عن  40وظيفة يف الشهر
وأداء  25ساعة من العمل
االجتماعي أسبوعيا.
ومت الكشف يوم االثنني عن
تفاصيل الربنامج احلكومي
اجلديد القاضي بالبحث عن
 5،1مليارات وظيفة يف فرتة
ثالث سنوات على أن يبدأ
العمل بهذا الربنامج يف االول
من متوز من العام املقبل.
وستتم مكافأة مقدمي اخلدمات
(ارباب العمل) الذين ّ
يوظفون
اشخاصا لفرتة ترتاوح ما بني
 12و  26أسبوعا.
وسوف يكون على معظم
الباحثني عن عمل البحث
عما يصل إىل  40وظيفة يف
الشهر والعمل مقابل اإلعانة
السنرتلينك)
(مساعدات
سيكون إلزاميا جلميع الباحثني
عن عمل الذين تقل أعمارهم
عن  50عاما.
وسيكون على الباحثني عن
عمل الذين تقل أعمارهم
عن  30عاما العمل ملدة 25
ساعة يف األسبوع يف إطار
الربنامج املوسع ،يف حني أن
الذين ما بني  30و  49عاما
سوف يطلب منهم القيام بـ
 15ساعة عمل يف األسبوع،
وأولئك الذين ترتاوح أعمارهم

بني  50و 60عاما العمل 15
ساعة يف األسبوع.
وسيتم توسيع نطاق إعانات
األجور للعاملني عن العمل يف
سن النضج وايضا للباحثني
عن عمل من الشباب حتت سن
 30عاما وكذلك للعاطلني عن
العمل لفرتة طويلة.
وقال مساعد وزير العمالة
والتوظيف لوك Hartsuyker
ان التدابري اجلديدة هي أقل
ما يتوقعه دافعو الضرائب
بالنسبة ألولئك الذين يتلقون
اعانة الرفاهية اي الرعاية
االجتماعية.
وصرح لراديو  ABCقائال
«إنه ليس من غري املعقول

توقع ان يقوم الباحثون عن
عمل بالبحث عن عمل يف كل
يوم عمل».
واتهم حزب العمال احلكومة
بتمزيق مبادئ نظام االلتزام
املتبادل.
وتعين الرتتيبات اجلديدة أن
الباحثني عن عمل حتت سن الـ
 30عاما لن يتلقوا أي اعانة من
السنرتلينك ملدة ستة أشهر،
ولكن يتطلب منهم يف هذا
الوقت قرع االبواب حبثا عن
وظائف ،حيث صرح املتحدث
باسم املعارضة حلقيبة العمالة
بريندان اوكونور لراديو ABC
قائال «إنهم لن حيصلوا على
سنت ،حتى لو كانوا يبحثون
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عن عمل كل يوم ،كل أسبوع،
ملدة ستة أشهر».
ودعم السيد اوونور فكرة
ملقدمي
الروتني
إزالة
(ارباب
املهمة
اخلدمات
العمل) ،ولكن فقط إذا مت
القيام بذلك بشكل صحيح
بالتشاور مع الصناعة اليت
يندرجون ضمنها.
وانتقدت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن هذه االجراءات
حيث قالت للصحفيني يف
هوبارت «جيب أن نتوقف عن
تشويه صورة الناس الذين
ليس لديهم عمل ،واعتبار ان
كل شخص عاطل عن العمل
ال يريد أن يعمل. »،

كشف وزير اهلجرة سكوت
أكثرية
موريسون عن ان
الـ  157طالب جلوء الذين مت
جلبهم اىل الرب االسرتالي هم
الجئون اقتصاديون ،ويستعد
املسؤولون اهلنديون لتحديد
هوياتهم.
فقد اصبح اآلن طالبو اللجوء،
الذين اعتقلوا يف عرض البحر
على منت سفينة اجلمارك ملدة
أسابيع ،يف معتقل كريتني يف
والية غرب أسرتاليا بعد نقلهم
جوا من جزيرة كوكوس يوم
االحد.
وهم خيضعون اآلن للفحوص
األولية والتقييمات.
ووافق املسؤولون اهلنود،
على استعادة مواطنيهم وعلى
النظر يف استعادة املواطنني
السريالنكيني املقيمني يف
اهلند ،حيث توجهوا إىل
املعتقل إلجراء عمليات التحقق
من اهلوية.
وقال السيد موريسون ان
احلكومة قررت جلب اجملموعة
اىل الرب االسرتالي الن عمليات
التحقق من اهلوية قد تستغرق
وقتا طويال على منت السفينة.
وجرى اعتقال طاليب اللجوء،
مبن فيهم األطفال ،منذ
اعرتاض قاربهم على مسافة
 27كيلومرتا من كريسماس
ايالند يف متوز املاضي.
وقال وزير اهلجرة انه استنادا

اىل احملادثات األولية مع من
كانوا على متنهاُ ،يعتقد أن
معظمهم مقيم منذ امد بعيد يف
دولة اهلند الـ «آمنة».
وصرح السيد موريسون لراديو
 ABCيوم االثنني قائال «انهم
مل يأتوا من سريالنكا ،كما مل
يأتوا من أفغانستان أو من أي
دولة من هذا القبيل».
وقال ان «العبور اىل اسرتاليا
هنا ليس أكثر من هجرة
اقتصادية يسعى القائمون بها
لدخول أسرتاليا بطريقة غري
مشروعة».
واضاف يقول انه مل يتقدم
احد يف اجملموعة بعد بطلب
محاية يف أسرتاليا ،ومعظمهم،
اذا كان ذلك ممكنا ،سيتم
ارجاعهم إىل اهلند.
وشكك السيد موريسون يف
االقرتاحات القائلة بأن طاليب
اللجوء هؤالء فارون من
االضطهاد يف اهلند ،وسأل
«اذا كنا ال نستطيع ارجاع
هؤالء الناس إىل اهلند ،ما هي
اخلطوة التالية؟ نيوزيلندا؟»
ونفى السيد موريسون ان
تكون احلكومة قد عرضت أي
حُمَّليات  sweetenersعلى احلكومة
اهلندية مقابل تدخلها.
وجاء قرار جلب اجملموعة الرب
االسرتالي ليستبق اي ٍ
حتد يف
احملكمة العليا ضد اعتقاهلم يف
البحر.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
BG

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

For all your glazing needs

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

حصانا الرئاسة واالنتخابات النيابية ينتظران العربة
نقوال ناصيف
يتعي مع الشهر املقبل ان
نّ
يستوي استحقاقا الرئاسة
واالنتخابات النيابية يف حال
واحدة ،هي ان ك ًال منهما
لن يبصر الطريق الصحيحة
للخروج من املأزق الدستوري
والسياسي .بالتأكيد خيتلف
امرار خمرج الحدهما عن اآلخر.
لكن احلصيلة ان ال رئيس
جديدًا وال جملس نيابيًا جديدًا.
مل يطل كثريًا االعتقاد بتطابق
غري مألوف بني موقفي الرئيس
ميشال عون ورئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع
اخريا حيال استعدادهما الذهاب
النيابية،
االنتخابات
اىل
بني  20ايلول و 20تشرين
الثاني ،وان مل ينتخب رئيس
جديد للجمهورية ،حتى سارع
احمليطون جبعجع اىل تبديد هذا
التطابق بتمييز احد املوقفني
يعد االمر بني
عن اآلخر .مل
ُ

خالفاً للرئاسة والحكومة ال يسع مجلس النواب بانقضاء الوالية االستمرار (مروان طحطح)

الرجلني ،واحمليطني بهما على السواء ،سوى سجال عادي
ُي ّ
قلب صفحات تلو اخرى يف استحقاقات متعاقبة يراد منه
تأكيد استمرار االنقسام املسيحي.
وهما سيكونان قريبا امام استحقاق داهم آخر ال يسعهما الدوران
من حوله ،او التخلص منه او تأجيله ،او مقاربته حتى على حنو
مشابه لتعاطي كل منهما مع االستحقاق الرئاسي.
وخالفا ملا شاع عن موقع عون وجعجع من انتخابات الرئاسة
املؤجلة اىل امد غري معروف ،من غري املستبعد ان تطول اىل
اكثر من نهاية والية جملس النواب ،فإن احياء الرجلني بأن
كال منهما يقود الفريق الذي ينتمي اليه يف قوى  8و14
آذار يف توجيه االستحقاق الرئاسي ،يصبح بال طائل على
ابواب االنتخابات النيابية .اذ مثة اسباب جوهرية ترتبط مباشرة
باالنتخابات النيابية ،جتعل من الصعب على اي فريق جتاهلها:
 1ــــ على طرف نقيض من رئيس اجلمهورية عندما يشغر منصبه
بالوفاة او االستقالة او العجز عن ممارسة احلكم او انتهاء الوالية
فتحل احلكومة حمله موقتا وتنتقل اليها صالحياته الدستورية
كاملة ،وعلى طرف نقيض من احلكومة عندما يستقيل رئيسها
او تصبح عمال باحدى احلاالت اخلمس االخرى يف املادة  69يف
حكم املستقيلة فتعمد اىل تصريف االعمال ريثما ختلفها حكومة
اخرى من دون ان تفقد حقها يف استخدام صالحياتها كاملة يف
الظروف االستثنائية ،يقع جملس النواب يف احملظور.
ما ان تنقضي والية السنوات االربع املنصوص عليها يف قانون
االنتخاب حتى يبطل وجوده الدستوري نهائيا ،ويفقد اي صفة
فيطبق الفراغ على السلطة االشرتاعية
تتيح له البقاء حلظةُ ،
متاما .ليس يف الدستور نص يسمح للربملان باالستمرار او
تصريف االعمال موقتا ،اىل حني خيلفه برملان آخر .بل تنطبق
عليه القاعدة نفسها على رئيس اجلمهورية واهليئات املنتخبة
املماثلة ،بأن حتصر الوالية مبدة حمددة تزول مبرورها شرعيته
الدستورية.
يف  31ايار  2013تفادى جملس النواب خطر الفراغ بتمديد
واليته بقانون اصدره اجمللس نفسه لسنة ومخسة اشهر .فعل
ذلك ايضا مثاني مرات بني عامي  1976و 1990بذريعة احلرب.
بالتأكيد مل يؤخذ ايضا ،يف املقابل ،على حممل اجلدية كالم
البطريرك املاروني ماربشارة بطرس الراعي عندما قال ،السبوع
خال ،انه كان يقتضي بقاء الرئيس ميشال سليمان يف رئاسة
الدولة اىل حني انتخاب رئيس جديد .مل جيتهد البطريرك يف
تعي والية الرئيس اربع
الدستور ،ويف املادة  49حتديدا اذ
نّ
سنوات يغادر بعدها كأسالفه ،اال انه رمى اىل توجيه رسالة
سياسية مفادها ان على قصر بعبدا ان ال خيلو يف اي حال من
قاطنه .مل يتلقف احد من االفرقاء البارزين رأي البطريرك :ال
اولئك الذين يناوؤن الرئيس السابق ويستعجلون خروجه بعدما
رفضوا اقرتاح متديد واليته ،وال الذين يراهنون على انتخابهم
خلفا له كعون وجعجع على االقل ،كل يف انتظار الظروف
املالئمة لوصوله.
صح للبعض نعت خلو الرئاسة االوىل بشغور املنصب ما
واذا
ّ
دامت الصالحيات انتقلت اىل هيئة دستورية اخرى طبقا للمادة
 ،62واقع االمر ان انتهاء والية اجمللس دومنا انتخاب آخر خيلفه
يوقعه حقا يف الفراغ الكامل.

 2ــــ على وفرة املواقف املعلنة ملعظم افرقاء  8و 14آذار من
رفض متديد والية جملس النواب واالصرار على اجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها ،يتعني عليهم ــــ كلما دنا موعد االستحقاق
وخصوصا منذ منتصف آب ــــ ان يتحدثوا بافراط عن ان متديد
الوالية يصبح املخرج الوحيد لتعويم االستحقاق الداهم.
يبدون اليوم اكثر شغفا بإجراء مفاضلة بني انتخاب برملان جديد
والتمديد للربملان احلالي وينحازون حتما اىل اخليار االول ،مبا
يف ذلك اجراء االنتخابات وفق قانون االنتخاب النافذ املنبثق
من تسوية الدوحة .على ابواب توجيه الدعوة اىل اهليئات الناخبة
منذ  20آب ،واالستعداد لدخول مهلة الشهرين اليت تسبق
انقضاء الوالية بني ايلول وتشرين الثاني ،ميسي اجلدل خمتلفا
ومربكا بني خيارين كالهما ال يقل سوءا عن اآلخر :التمديد او
الفراغ .اذ ذاك لن يكون من الصعب اجياد احلجج ،السياسية
قبل الدستورية ،لتربير احلاجة امللحة اىل اجتماع اهليئة العامة
للمجلس واقرار قانون متديد الوالية ،للمرة الثانية يف اقل من
سنة ومخسة اشهر.
 3ــــ ليس كافيا ان يقول عون وجعجع انهما يريدان الذهاب اىل
االنتخابات النيابية كي يقع االمر فعال .حلليفيهما رأسي حربيت
يّ
والسن ،موقف خمتلف متاما يسري
قوى  8و 14آذار ،الشيعي
منذ اآلن يف اوساطهما ،هو ان البالد آيلة حتما اىل متديد والية
اجمللس .كان ذلك موقفاهما يف متديد  ،2013ومتكنا آنذاك من
احداث سابقة تعطيل انعقاد اجمللس الدستوري بامتناع اعضاء
بت مراجعة طعن يف
فيه عن حضور جلساته ،للحؤول دون ّ
قانون التمديد.
يّ
السن والشيعي اليوم حبجة مشرتكة م ّربرة،
يتسلح الفريقان
وذات صدقية دستورية ،هي ان انتخاب برملان جديد يعين
االستقالة احلكمية حلكومة الرئيس متام سالم بصفتيها جملس
الوزراء ورئيس اجلمهورية .يف غياب رئيس الدولة وتعثر
انتخابه ،ينشأ مأزق دستوري جديد ،غري مسبوق خصوصا ،هو
سبل تطبيق املادة  53املتعلقة باجراء استشارات نيابية ملزمة.
واحلال هذه ال يصح حلكومة اضحت مستقيلة ،يناط بها جمتمعة
ثم تسمية الرئيس املكلف
اجراء االستشارات امللزمة ومن ّ
للحكومة اجلديدة.
وخالفا ملا يشري اليه عون وجعجع ،وهو استعدادهما خوض
االنتخابات بناء على تقديرات مبكرة يوحي كل منهما بها بأنه
االقوى يف الشارع املسيحي ،كي يستحق رئاسة اجلمهورية،
يّ
السن والشيعي خمتلفة كليا ،ويف واد
تبدو حسابات الفريقني
آخر .ال يبحثان يف املقاعد مقدار اهتمامهما مبآل موازين القوى
االقليمية :لسان حال الرئيس سعد احلريري اذ يرتقب مصري
الصراع السعودي ــــ االيراني على العراق وسوريا ،واحلملة
العسكرية حلزب اهلل يف سوريا بأن جعلته طرفا رئيسيا يف
النزاعات االقليمية على حنو مل يعد من السهولة مبكان انسحابه
منها يف اي وقت.
بيد ان حلسابات الزعيمني املارونيني منحى مغايرا هو مصري
يّ
السن والشيعي وال تنتزعها
مقاعد مينحهما اياها احلليفان
شعبية احدهما كما اآلخر :زحلة والكورة والدائرة االوىل من
بريوت والشوف للقوات اللبنانية ،وبعبدا وجزين وجبيل للتيار
الوطين احلر.

إىل شهداء املوصل...
جان عزيز

مضطهدي املوصل
على مدى أسبوعني ،تكبح قلمك ،كي ال يكتب عن
َ
ِ
ومضطهديها .ختشى أن تفضح عجزك .أو أن تبوح بثورتك ورفضك.
أو حتى أن جترح أيقونة غزة وأسطورة النصر على الظلم هناك .على
مدى أسبوعنيُ ،تسكت صوتك وعقلك وقلبك ،كي ال تصرخ باحلقائق
باحملرمات ،مبا يعرفه هذا
املمنوعة .كي ال تنفجر بالوقائع احملظورة،
ّ
الشرق البائس منذ قرون ،وال يعرتف به منذ قرون.
يف صمتك تستعيد صور وجوههم احلزينة ،يف جولتك األخرية على آخر
معاقل صمودهم وجلوئهم قبل أعوام.
تستذكر مالحم نزوح ناسك يف أرضهم ،يف كل أرض .من حصارات
الذاكرة القريبة ،إىل حصار كتب التاريخ لوعيك .املشهد نفسه هناك،
يف سهل نينوى ،يف أرض أول التاريخ وأول تأريخ للبشر .حتى
اجلغرافيا تتشابه حتى التطابق .كأنك يف البقاع ،كأنها قرى السفح
املفتوحة على إهراءات اخلري املمنوع عنها وعن جوع أهلها .ليستبدلوه
بالوجع الدائم .أسبوع كامل من التجوال على آخر املقاومني ،كما على
بقايا أركيولوجية حلضارة كانت .من عنكاوا إربيل إىل دهوك ،نهر
متر القرى شبه مهجورة أمام
الزاب يروي أوجاعًا أكثر مما يروي زرعًاّ .
عينيك الدامعتني :بردراش ،روفيا ،ملال ،بروان ،عني سفين ،ساري
سينك ،إينيشكي ،أرادين ...قبل أن تضيع األمساء واملعامل يف وجوه
الرواة واملآسي .كانت كلها بشرًا .كانت تضج حياة وحضارة طيلة
آالف السنني .قبل أي دين وأي اهلل وأي مساء .كانت األرض هنا وكان
الناس هنا .قبل أن تصحرها وتقرضهم حروب اآلهلة والسماوات.
يف قرية تن اجلبلية ،كان الثلج ال يزال حيتل زوايا البيوت املهجورة.
 30بيتًا صمدت 72 .نسمة بالعد والعددّ .
جلهم من كبار السن .ال
يزال وجه ذلك املزارع يهجسك وهو يروي معاناته .يعيش طيلة العام
مع شجرات تفاحه .كأنها أبناؤه الذين رحلوا .حتى يأتي املوسم.
يقطفها بعينيه ،حيملها يف قعر القلب ،وينقلها إىل املدينة الكردية
البعيدة .كلفة الشاحنة  45ألفًا .وسعر مبيع تفاحها  46ألفًا .يصمد
يف جيبه ألف ،ويصمد يف بيته كأنه ألف رجل .تسقط دموعك يف
داخلك وهو يروي .متسحها بصوت أجهش يسأل عن أي شيء ،لتسرت
عيبك وعجزك ،ومتشي...
يف دهه ،برزانا ،داوودية ،أرادين ،ديره ،محزية ...بقايا سكان .هنا
ال طرقات أحيانًا .ال خدمات عامة ،ال مدارس .يف إحدى القرى مثة 12
تلميذًا يدأبون على ارتياد املدرسة .أقرب مدرسة على بعد أكثر من
ساعة بالسيارة .يصري علمهم مقاومة من نوع أكمل .تصري حروفهم
خنادق وكتبهم بنادق .يقاتلون بها ،ويتعلمون .أهلهم موظفون
حكوميون .هي فرصة العمل الوحيدة يف املنطقة كلها .هم من عانوا
هجرهم الطاغية .ويف حرب
التهجري مرات ومرات .يف حرب األنفالّ ،
هجرهم
هجرهم التحرر منه .ويف حروب ما بعد االحتالل والتحرير ّ
ّ 2003
االستقالل واحلرية .يروي لك أحدهم أنهم مل يتعاملوا مع جريانهم عرب
تارخيهم ،إال باحملبة .يف املقابل ،يعلن أحد خطباء املساجد القريبة
منهم ملصلي كل مجعة ،صارخًا عرب مكربات الصوت :ال تشرتوا بيوت
النصارى وال أراضيهم .غدًا يرحلون عنها وعنا ،وتصري ممتلكاتهم
لكم بال مثن!
يعتصر قلبك حني تنزل إىل السهل .هنا الناس كما كانوا قبل زمن
السلم عندك .ال يزال بعضهم حيمل السالح .وال تزال عينا ذلك الشاب
ّ
تقضان وجدانك .يسألك ماذا ميكن للعامل أن يفعل ألهله وشعبه
الثائر
وأرضه ووطنه .يسألك ما العمل ليتحد مسيحيو وطنه ،بني كلدان
وأشوريني ،وبني ارثوذكس وكاثوليك وبني «زوعة» و»اجمللس».
تبلغ ثورته ذروتها حني خيربك عن الكنيسة ودورها املرجتى وإمكاناتها
يتحسر بأمل املؤمن حني يتذكر كيف أن أحد بطاركتهم
وواقعها.
ّ
(الراحلني) صرح ذات يوم أن السبب األبرز هلجرتهم هو طمع نسائهم
حبياة أفضل يف الغرب! فيما سبب اهلجرة ،يقول لك ،هو حد السيف
املصلت يف الشرق .يرافقك إىل كاتدرائية قرقوش الضخمة ،تلك
اليت يفرتشها اليوم أهل املوصل .يتسلق معك أدراج السفوح حنو آخر
األديرة احملفورة يف الصخر .من دير ربان هرموزد ،إىل دير السيدة
األنطوني ،إىل مار متى يف بعشيقا حتى القديسة بربارة يف مرقش.
قبل أن يودعك ،ينظر إىل بعيد ،كأنه يرى التاريخ واآلتي معًا .يقول
لك مبرارة النبوءة :غدًا سنرحل كلنا .إن مل يكن غدًا فبعد غد .أو يف
أي غد آت حتمًا .سنخسر كل شيء .لكن ماذا سريحبون ،غري املزيد
من بؤس هذا الشرق وظلمه وظالمه؟!
ّ
تتحقق نبوءة ذلك املقاوم .لكن ليس من دون تعزية طبعًا.
منذ أيام
قدموا إليهم التعازي طيلة أيام املأساة وبعدها ،بأن جالديهم ال
ميثلون اإلسالم ،وأن اإلسالم واملسلمني براء منهمُ ...ترى ،من ميثل
يف حلظة كهذه ،ومن ال ميثل؟ وأين حدود التمثيل على الناس أو
التمثيل مبوتهم؟ من ميثل فع ًال ،أتلك الدولة ــــ العائلة اليت تقتل جبرم
قصيدة أو وشم مراهق أو تسرحية شعر أو تفسري حلم؟ أم تلك الدولة
األخرى اليت كادت تقتل مريم جبرم احلب ،كما قتلت حممود حممد طه
من قبل جبرم العقل؟ أم تلك الثورة الكربى اليت أمضت ستني عامًا من
اجرتارها ثورتها ،يف مأزق الرتخيص لرتميم كنيسة أو تسجيل مولود
من أهل األرض األصيلني؟
قد يكون الصمت أكثر تعق ًال .لكن يبقى ألهل املوصل حق علينا
وومستم .ال يتوسطها إال حرف
بشهادة .هي «حنن» ما اتهمتم بهُ ،
احلب .هي أول نصر ،وآخر إنسان ،هي أول النعم وآخر الوطن .هي
قلب كل «أنا» ،من حييا بال قلب .هي «نون» لنا كلنا ،حتملونها عن
آثامنا ،نيابة عن عجزنا وفشلنا وخوفنا وضعفنا .حسبكم ،أنكم لستم
يهود هذا العصر ُ
لتدمغ جدرانكم بالعار .وحسبهم أنهم نازيو هذا
الزمن ،ليحفر العار على جباههم مدى التاريخ واألزمان .يا شهداء
املوصل ،إغفروا لنا ...وهلم.
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مقاالت وتحقيقات

غزة ...أسئلة حول أداء عربي مرتبك! داعش يف جرود القلمون
محمد قواص

ال يفوتنا ّ
يغيب عنا
تعقد العالقات السياسة بني الدول العربية ،كما ال
ُ
غياب املشاريع العربية اجلامعة على ما درج يف مخسينات القرن املاضي
الغزي ّ
وستيناته .بيد أن احلدث
ميثل تواضعًا باهتًا يف األداء العربي عامة،
ّ
يفسره واقع املناكفات الراهنة وحقيقتها
ال ي ّربره زوال املفهوم العروبي وال ّ
االنقسامية.
ُ
األنظمة االنقالبية غداة االستقالالت قد َّ
وإذا ما كانت
فتشت عن شرعية
وجودية هلا من خالل خطب شعبوية ومواقف وقرارات عاطفية أكثر منها
عمالنية ناجعة ،فإن «تعقلن» الفعل العربي يف أيامنا هذه ،أحاله مشلو ًال
متقهقرًا يروم احلدود الدنيا ويتحرى التقية بانتظار مرور العاصفة .فال
ُ
إعمال العقل يستدعي ذلك ،وال خصومات أقوامنا حتلها متارين االستغماء.
ً
تتقدم
تكاد املبادرةُ املصرية
خجولة بصفتها حدثًا حدوديًا مصريًا ،وقد تبدو
ُ
ُ
غري منفصلة عن احلدث املصري الداخلي الكبري منذ إطاحة حممد مرسي.
ّ
ترتج ُل ملناكفة «السيسية»
وتكاد تلك القطرية  -الرتكية
بغض النظر عن
ُ
ّ
قدرتها على تسجيل اخرتاق يف جدار األزمة  -الكارثة .يف هذه وتلك،
ُ
يتعامل النظام العربي مع احلدث (على عكس ما كان يمُ ارس أيام القفز
منظور حملي قد يهم الغزيني وبعض املصريني،
القومي الراحل) ضمن
ٍ
ٍّ
يقتحم األمن االسرتاتيجي العام باملعنى املباشر أو باملعنى
لكنه ال
القيمي
ُ
ّ
العام.
ولئن كانت احلروب والصدامات كافة اليت ارتبطت بالصراع مع إسرائيل
ُبعيد نشأتها شأنًا جزائريًا  -عراقيًا  -سعوديًا  -سوريًا ...إخل ،أو ارتبط
رد الفعل يف شأنها بشروط احلكم يف الداخل ومعايريه ،فإن
ردود الفعل
َ
ّ
احلالية ُتقارب املسألة بصفتها ضجيجًا جيري يف منطقتنا ،وليس لكونها
مصابًا َّ
أمل بها .صحيح أن املزايدة اخلطابية اليت ميتهنها املمانعون ،عواصم
ترد عدوانًا وال حتمي شعبًا ،بيد أن األداء الرمسي
وأحزاب وعصبيات ،ال ّ
اجلامع يستقيل يف شكل ال سابق له،
وينزع عن «القضية» بصبيانية ال
ُ
طائل منها عمقها العربي العام.
واحلقيقة أن االستقالة اجلديدة شبيهة بتلك اليت مورست أيام حصار ياسر
عرفات يف املقاطعة ،حني انقطع النظام العربي عن التواصل مع الزعيم
الفلسطيين ،وحني ضغطت دمشق على بريوت حلرمانه من إلقاء كلمة مباشرة
من رام اهلل أمام القمة العربية عام  .2002وإذا كان للنظام السوري أسبابه
الكيدية املعروفة آنذاك ،فإن الصمت العربي اآلخر كان يعبرّ عن ت ّربم من
أداء أبو عمار ،ويستجيب ملزاج دولي يف هذا الصدد.
ُ
مبعنى آخر ،قد ال يكون
املوقف من «محاس» هو سبب هذا الرتاخي يف
اختاذ موقف ّ
مؤثر يف املستوى الدولي من مسألة احلرب يف غزة .وال
مؤشرات ُّ
تدل على أن السلوك العربي كان سيكون خمتلفًا لو أن القطاع
ُ
حتكمه السلطة الفلسطينية ،أو لو أن تلك احلرب
تستهدف الضفة الغربية.
تعد ،ورمبا يف شكل نهائـــي ،شأنًا عربيًا تلتهي
فواضـح أن فلسطـــني مل ْ
به العواصم ،كما مل يعد احلدث الفلسطيين يتداعى مباشرة على الشؤون
الداخلية للدول العربية.
يف األيديولوجيا ،نسفت كامب دايفيد ووادي عربة وأوسلو العالقة
العضوية بني فلسطني  -القضية والعرب ،وسقطت حموريتها ،حتى لدى
العامة .استكانت املنطقة لفكرة أن تكون مقاربة احلالة اإلسرائيلية
باملفرق،
ّ
فردية ثنائية ،حتى بالنسبة للفلسطينيني أنفسهمّ ،
لعل يف ذلك منفذًا مل
تدركه مقاربات اجلملة.
همًا
يف األمن ،مل تعد «الثورية» الفلسطينية وما يلحق بها يسارًا وميينًا ّ
يؤرق األنظمة يف بلدان املنطقة على النحو الذي يلزمها تأييدًا للفلسطينيني
احليز منذ اجلماعات يف اجلزائر مرورًا بتلك
ومدارة هلم .احتل اجلهاديون هذا ّ
يف مصر انتهاء بـ «قاعدة» بن الدن ثم الظواهري ونهاياتها «الداعشية».
لكن األنكى يف هذه احلالة ،أن ضغوط اجلماعات ال تدفع األنظمة لاللتفاف
عليها من خالل خطاب فلسطيين متقدم ،ذلك أن اجلماعات أنفسها مستقيلة
اهلم الفلسطيين وال تعت ُربه أولوية يف قتاهلا ضد «الكفار».
من ّ
وعليه ،مل يعد احلدث الفلسطيين ّ
ميثل استحقاقًا سياسيًا ترتبط به مصاحل
العواصم .يف أحسن األحوال بات أمر ذلك أخالقيًا تراثيًا وفق «أين أنتم يا
عرب؟» .الفت يف هذا األمر تراجع احلدث الفلسطيين داخل األجندة اإليرانية
حلساب تقدم أولويات سورية  -عراقية «جنيفية» ،وغيابه املنطقي لدى
أولي األمر يف دمشق ،وحصره يف تركيا ضمن وظيفيت احلملة الرئاسية
ألردوغان والتناتش مع القاهرة منذ إسقاطها حكم «اإلخوان».
عز خصومة الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات مع «محاس»،
يف ّ
استفاد زعيم فتح من مكامن القوة لدى تنظيم الشيخ أمحد ياسني لكي
يقارع بها العامل ،كما استفاد من هذه اخلصومة ليحمل لـ «محاس» من
الدائرتني العربية والدولية ما ال ميكن احلركة اإلسالمية احلصول عليه حبكم
مقاطعة العامل هلا .بكلمة أخرى ،السياسة ال تعرف جدرانًا مطلقة ومنافذ
مغلقة.
أخطأت «محاس» حني حشرت قضيتها وقضية القطاع وقضية دورها يف
العمل الفلسطيين العام داخل االستقطابات العربية املزمنة .أخرجت أمر
فلسطني من دائرة اجلمع إىل دائرتي القسمة والطرح .لكن العرب خيطئون
أيضًا يف إغفال احلدث الدراماتيكي الكبري بصفته مناسبة العتالء املنابر
اإلقليمية والدولية ،ليس فقط من أجل غزة والغزيني ،بل من أجل حتسني
املقاربات الدولية وتطويرها يف ملفات العرب الكثرية .والعرب خيطئون
حني ،من خالل رتابة صنيعهم ،يؤجلون تطبيع الوضع الفلسطيين الداخلي،
ال سيما بعد تشكيل حكومة الوحدة ،حبيث يكون متكام ًال وليس متناقضًا مع
السياقات العربية املستجدة.
ُ
أفرجت
معركة غزة عن حقيقتني ،األوىل ،أن إسرائيل عاجزة بالنار عن
طورت أداءها
فرض إرادتها املعلنة عنوانًا حلملتها .الثانية ،أن «محاس» ّ
العسكري مبا جعلها عنوانًا فلسطينيًا جامعًا حيظى بدعم شعيب وفصائلي،
وحتى فتحاوي.
مبعنى آخر ،ال ميلك طرفا احلرب حتديد نهاياتها ،وإذا كانت أطراف يف العامل
جتهد لتحسني النهايات اإلسرائيلية ،فحري بالعرب ،وملصاحل عربية تتعلق
بأمنهم وخبياراتهم ،أن يتحروا النهايات الفضلى للحرب وضبط تداعياتها.

* صحايف وكاتب سياسي لبناني

رضوان مرتضى
عادت «الدولة اإلسالمية» إىل جرود القلمون ،بعدما انسحبت قبل
سقوط يربود بأيام .غادر مسلحوها بإمرة «أبي عبداهلل العراقي»،
صديق أمري «النصرة» يف القلمون «أبو مالك ّ
التلي» ،ليتسلم اليوم
زمام إمارة «دولة اخلالفة» يف القلمون «أبو حسن الفلسطيين»،
البعيد عن «النصرة» .فهل ينتقل صراع اإلخوة ـــ األعداء إىل
أعتاب احلدود اللبنانية؟
إن اهلجوم الذي ّ
ّ
مسلحة على مراكز
نفذته جمموعات
تقول املعلومات ّ
يتحصن فيها مقاتلون من حزب اهلل يف اجلرود اللبنانية السورية
ّ
األسبوع املاضي ،شارك فيها عناصر من «الدولة اإلسالمية» ألول
مرة يف هذه البقعة اجلغرافية .وتشري املعلومات إىل أن هذه
ّ
مسلحون من «الدولة»
احلادثة األوىل من نوعها اليت يتواجه فيها
مع مقاتلني من حزب اهلل.
وكان الفتًا أن حسابات «الدولة االسالمية» على «تويرت» يف دمشق
والقلمون سجلت الول مرة تبين عمليات اطالق صواريخ ونشر صور
قالت انها ملعارك مع حزب اهلل يف القلمون.
بثقل
هكذا ،عادت «دولة اخلالفة اإلسالمية» إىل جرود القلمون
ٍ
ّ
مسلحة أساسية تنشط يف
أكرب .انتزعت بيعة أكثر من جمموعة
ريف دمشق الشمالي اليت أسلمت زمام قيادتها إىل «أبو حسن
الفلسطيين» ،الرجل األربعيين ذي الباع «اجلهادي» الطويل ،الذي
وسجن غري مرة قبل
ترك صفوف فتح االنتفاضة يف خميم الريموك ُ
أن يلتحق بركب «الدولة اإلسالمية».
يعد عناصره حواىل
منذ أيام ،نشر لواء «فجر اإلسالم» ،الذي
ّ
ّ
ّ
املسلحني يتقدمهم
مصورًا يظهر فيه عشرات
مسلح ،تسجي ًال
٥٠٠
ّ
القيادي القصرياوي «أبو أمحد مجعة» معلنًا تربؤه من «اجملالس
العسكرية الدميقراطية العلمانية» ،ومبايعته ومن معه لـ»خليفة
املسلمني إبراهيم بن عواد على السمع والطاعة يف العسر واليسر».
قدمها الفصيل املذكور
هذه البيعة ،حبسب معلومات «األخبار»ّ ،
لـ»الدولة اإلسالمية» منذ حنو شهرّ ،
لكنه حاز رخصة تسجيل البيعة
وعرضهًا أخريًا من الدائرة اإلعالمية يف «الدولة» ،علمًا بأن معظم
ّ
مسلحي اللواء املذكور هم من أبناء بلدة القصري وريفها .وبعد
انسحابهم من القصري ،قاتلوا لفرتة حتت راية «النصرة».
« نشرت الول مرة صور معارك مع حزب اهلل يف القلمون
مل يكن «فجر اإلسالم» الفصيل الوحيد الذي بايع «الدولة».
تكشف املعلومات أن «كتيبة بالل احلبشي» اليت يقودها السوري
رعد محادي بايعت «الدولة اإلسالمية» .وتشري املعلومات إىل أن
«كتيبة الفاروق» اليت يقودها أبو عمر وردان تتجه إىل مبايعة
«الدولة اإلسالمية» ،علمًا بأن معظم عناصرها يتحصنون اليوم يف
وادي مرية.
وإضافة إىل هذه الفصائل ،يربز «فوج املغاوير األول» بقيادة
عرابة إدريس املعروف بـ»أبو غازي» ،وهي جمموعة تعدادها
باملئات ،إلاّ ّ
أنها ال تزال يف حمور «النصرة».
وتزامن وصول أتباع «الدولة» إىل منطقة القلمون مع تولي الشيخ
«أبو مالك السوري» إمارة «النصرة» يف تلك املنطقة .وصلوها
بأعداد قليلة يف املرحلة األوىل .وكانت املهمات اليت ُكّلفوا بها
أمنية حبتة ،تتعلق مبراقبة عناصر «اجليش احلر» املشتبه يف عمالتهم
لـ»النظام السوري» وتصفيتهمُ .عرفوا بـ»شدة البأس والتطرف»،
ويف الفرتة األوىل قادهم «أبو عبداهلل العراقي»« ،رفيق درب
مقر واحد يف بلدة
الشيخ أبو مصعب الزرقاوي» .كان لديهم
ّ
رميا القلمونية .مل يستمر وجودهم ألكثر من أشهر قليلة .وعلى
وقع قرع طبول احلرب بني «النصرة» وحزب اهلل ،انسحب عناصر
«الدولة اإلسالمية» وعلى رأسهم «أبو عبداهلل العراقي» الذي ُعينّ
واليًا على الشام ثم ُأرسل إىل الرقة ،فيما انسحب معظم عناصره
باجتاه ريف محص الشرقي .قبل بدء معارك القلمون مل تكن هناك
بيعة .ويومها مل يكن أمري «الدولة» العام قد أعلن والدة «اخلالفة
اإلسالمية» أص ًال.
َ
خلف «أبو ثابت األنصاري» أمري الدولة العراقي واليًا على الشام،
فسارع األخري إىل تكليف «أبو حسن الفلسطيين» بإمارة القلمون،
هو الذي ُيعرف بني السوريني بـ»أبو حسن اللبناني» أيضًا ،لكونه
قضى فرتة غري قصرية يف لبنان.
ندًا لنظريه يف «النصرة» أبو مالك السوري،
برز اسم «أبو حسن» ّ
علمًا بأن الرجلني ّ
قلما يتفقان .وعلى الفور ،انتهج األمري سياسة
«الدولة اإلسالمية» لناحية السطوة واإلرهاب .بدأ عمليات تصفية
ّ
ونفذ عدة
طالت لبنانيني وسوريني بتهمة «الكفر أو العمالة».
يصر على رفض أي
عمليات خطف للحصول على مال الفدية ،وكان
ّ
وساطة من أي جهة أتت.
وخالل فرتة قصرية ال تتجاوز أشهرًا ،استطاع أمري «الدولة»
أن يأخذ بيعة ثالثة فصائل أساسية يف القلمون ،وأوجد قوة ال
ُيستهان بها توازي «النصرة» ،على األقل عدديًا ،إن مل تكن كذلك
يف املهارات العسكرية.
فهل قررت «دولة خليفة املسلمني» مالحقة «النصرة» إىل مواطئ
األقدام األخرية اليت يستميت جند اجلوالني يف الدفاع عنها للحفاظ
على أركان إمارتهم اليت مل ُتعلن رمسيًا بعد؟

كرد سورية بني جاذبية االستقالل
وكانتونات األمر الواقع ...وخطر «داعش»
بكر صدقي
يتأثر الكرد السوريون بشدة مبا حيدث يف اجلوار الرتكي والعراقي ،بقدر
تأثرهم مبا حيدث يف سورية ،وأحيانًا أكثر .وإذا كان تبعثرهم الدميوغرايف
– اجلغرايف داخل احلدود السورية ال يشجع لديهم امليول االستقاللية،
فهذه تتغذى بقوة من اجلوار الكردي يف العراق وتركيا وما يطرأ فيهما من
أحداث .هكذا كان لقيام الكيان الفيدرالي الكردستاني يف مشال العراق
مفعول احملرك األول النتفاضة  2004يف القامشلي وسائر مناطق وجود
الكرد ،مبا فيها دمشق وحلب .ويشكل املقاتلون الكرد السوريون حنو ثلث
العدد اإلمجالي من قوات حزب العمال الكردستاني يف تركيا ،يف حني حيتل
فرعه السوري
املسمى حزب االحتاد الدميوقراطي  ،PYDموقع أقوى األحزاب
ّ
الكردية يف سورية.
وعلى غرار االنفصال النسيب إلقليم كردستان الذي وفر الغزو األمريكي
للعراق شروط حتققه ،وفرت طريقة نظام دمشق يف مواجهة الثورة الشعبية
ضده شروط االنفصال النسيب لكرد سورية يف مناطقهم .غري أن تنافس
الزعامتني الكرديتني ،بارزاني وأوجالن ،انعكس سلبًا على وضع كرد
سورية ،ومن احملتمل أن يؤثر سلبًا يف مصريهم يف املستقبل القريب.
ففي الوقت الذي يندفع فيه بارزاني حنو االنفصال التام إلقليمه يف
دولة مستقلة ،مستفيدًا من السياسة النابذة لنظام نوري املالكي ومن
إقامة أبي بكر البغدادي دولته اإلسالمية من املوصل إىل أطراف حلب،
ختتنق الكانتونات الكردية اليت حيكمها الفرع السوري للعمال الكردستاني
بني ّ
فكي كماشة «داعش» وتركيا .تركيا اليت ال متانع بقيام دولة كردية
مستقلة يف مشال العراق ،لن تسمح بأمر مماثل يف سورية بقيادة أنصار
أوجالن السجني يف اسطنبول ،وتبدو الكانتونات الكردية يف سورية لقمة
سائغة للخليفة البغدادي.
الواقع أن كرد سورية ال ميلكون بذاتهم عوامل إقامة دولة مستقلة،
وستكون خياراتهم حمصورة بني انضمام مناطقهم إىل دولة كردية يف
العراق أو يف تركيا .دونهم واخليار األول أن حاكم مناطقهم هو الفرع
ّ
السوري حلزب العمال الكردستاني الذي لن
يسلمها لدولة بارزاني املتوقع
قيامها يف مشال العراق ،يف حني ختلى احلزب األم يف تركيا عن املطامح
االستقاللية واخنرط يف مسار حل سلمي مع احلكومة الرتكية .ويؤكد قادة
االحتاد الدميوقراطي كل يوم أنهم ال يسعون إىل االنفصال عن سورية
على رغم خصومتهم مع املعارضة السورية اليت تعمل على اإلطاحة بنظام
بشار األسد.
غري أن العالقة بني حزب االحتاد الدميوقراطي وسكان كانتوناته ليست
مما يشرح النفس ويثري الشهية الكردية على أي استقالل .خصصت
منظمة هيومن رايتس ووتش ،قبل أسابيع ،تقريرًا خاصًا عن انتهاكات هذا
ّ
احلزب
ومسلحيه حبق السكان .تناول التقرير الذي محل عنوان «حتت احلكم
الكردي» خمتلف وجوه االنتهاكات اليت ميارسها احلزب و «قوات احلماية
الشعبية» و «األساييش» التابعني له ،منها عمليات اعتقال تعسفية،
وإساءات أثناء االحتجاز ،وانتهاكات لسالمة اإلجراءات القانونية ،ووقائع
اختفاء وقتل مقيدة ضد جمهول ،واستخدام األطفال يف صفوف قوات
احلزب األمنية.
هذا وال يتطرق التقرير إىل القيود املفروضة على حرية التعبري وتكوين
اجلمعيات ،وال إىل «انتهاكات مزعومة» حبق جتمعات سكانية حملية غري
كردية ،على حد تعبري التقرير.
أضف إىل ذلك اضطهاد سلطات «االحتاد الدميوقراطي» لألحزاب السياسية
الكردية والتضييق على نشاطاتها .شهرية تلك احلادثة حني منعت القوات
التابعة للحزب املذكور ممثلي عدد من األحزاب الكردية من العودة إىل
وطنهم ،بعد مشاركتهم يف مؤمتر سياسي يف أربيل لتوحيد أحزابهم يف
إطار سياسي جديد.
صحيح أن حكومة إقليم كردستان ليست مثالية يف ميادين احلريات
والشفافية ،لكن البون شاسع بني حكومة منتخبة وزعامة كاريزمية ،وإن
شابتها شبهات الفساد والتضييق على حرية التعبري ،وبني سلطة أمر واقع
حتكم السكان بوسائل ديكتاتورية فظة يف الكانتونات الكردية الثالث يف
سورية .من جهة أخرى ،مثة شكاوى متصاعدة من املعاملة اليت يلقاها الكرد
السوريون يف كردستان العراق كما لو كانوا «أبناء اجلارية» على حد وصف
كثريين ممن دفعتهم الظروف إىل االنتقال للعيش هناك.
غري أن كل تلك العوامل السلبية تفقد قيمتها أمام اخلطر الذي يواجهه
الكرد يف مناطقهم من خارجها ،وخباصة من تنظيم «داعش» الذي حياصر
اليوم «كانتون كوباني» (بلدة عني العرب مشال شرقي حلب) .وسبقت
هذه احلملة ،يف أزمنة متفرقة خالل العامني املاضيني ،محالت أخرى شاركت
فيها ،إضافة إىل «داعش» ،جبهة النصرة وفصائل مسلحة من اجليش احلر
يف رأس العني وقرى تل أبيض وبعض قرى عفرين وأعزاز والباب ،كما
تعرض الكرد يف مدينة الرقة إىل التنكيل على يد تنظيم «الدولة».
حني يتعلق األمر خبطر خارجي ،يلتف الكرد حول قوات احلماية الشعبية
التابعة حلزب االحتاد الدميوقراطي الذي حيميهم منه .الواقع أن هذه القوات
فرضت نفسها كسلطة أمر واقع على السكان بذريعة محايتهم ،يف الوقت
الذي مل يكن هناك أي خطر خارجي .أما حني ظهر هذا اخلطر فع ًال ،مل يبق
أمام تلك السلطة العسكرية إال الدفاع عن نفسها واألرض اليت تسيطر
عليها ،أكثر من دفاعها املزعوم عن السكان الذي فشلت فيه فش ًال كبريًا
يف ريف تل أبيض ومناطق أخرى .أبعد من هذا االلتفاف الشعيب حول
احلزب ،يأتي متطوعون كرد من اجلانب اآلخر من احلدود مع تركيا من بيئة
حزب العمال الكردستاني فينضمون اىل قوات احلماية الشعبية دفاعًا عن
إخوتهم يف سورية.
اخلالصة أن كرد سورية ميلكون خيارات حمدودة حتددها قوى أخرى بعيدًا من
إرادتهم ،يف وقت انهارت فيه احلدود بني دول املشرق ،وتدور صراعات
دموية سرتتسم من خالهلا مصائر شعوب وأمم رمبا ملئة عام مقبلة.

* كاتب كردي سوري
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مقاالت وتحقيقات

بعد حتوالت العالقات الدولية ...هل أن
مصر مل تعد «ولعاً فرنسياً»؟
اسامة الغزولي
تنقض عشرة أشهر من تعهد الرئيس الفرنسي
مل
ِ
فرانسوا هوالند لوزير اخلارجية السعودي األمري سعود
الفيصل ،منح «خريطة الطريق» يف مصر فرصة ،إال
وقلل الصحايف الفرنسي (املصري املولد) آالن غريش
يف حوار مع «املصري اليوم» القاهرية ( 25حزيران/
يونيو املاضي) من قدرة بلدان الغرب ،وفرنسا حتديدًا،
على التأثري يف السياسة الداخلية يف مصر ،على حنو
مياثل ما فعلت فرنسا يف تونس ،مربرًا ذلك بأن بالده
تربطها بتونس اهتمامات مشرتكة ال يوجد ما يضاهيها
يف عالقاتها مبصر .ومن الواضح أن الصحايف املنتمي
إىل يسار الوسط يف فرنسا يشري هنا إىل عدم التفات
بالده إىل الشؤون املصرية ،على حنو غري مسبوق.
وصف غريش ،يف احلوار ،متثيل فرنسا بسفريها يف
حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بأنه تعبري
بروتوكولي عن «اعرتاف حمدود» بالنظام اجلديد،
مشريًا إىل حتفظات فرنسا عن أوضاع حقوق اإلنسان
يف مصر.
وهذا يعيد إىل األذهان ما قاله صحايف فرنسي مصري
آخر ينتمي بدوره إىل يسار الوسط هو روبري سوليه،
قبل سقوط مبارك بفرتة قصرية« :ال تعجبين املعاملة
الوحشية للسجناء يف مصر ،فحقوق اإلنسان املصري
غري مصانة».
وإذا كان سوليه أصدر يف  1997كتابًا بعنوان «مصر
ولع فرنسي  L’Egypte, passion françaiseعندما كانت
هذه العبارة شعارًا الحتفاالت فرنسا بذكرى مئيت عام
على غزو بونابرت مصر والشام ،فقد أصدر الباحث
الفرنسي األقرب إىل فرنسا الرمسية (باعتباره خبريًا
يف شؤون اإلرهاب األصولي) جيل كيبيل ،املنتمي
إىل ميني الوسط ،كتابًا يف آذار (مارس)  2013بعنوان
«ولع عربي»  .Passion arabeفهل حتول الولع الفرنسي
مبصر ولعًا عربيًا عامًا؟
ال خيفي كيبيل تفاؤله بقدرة التونسيني على جتاوز
األزمة السياسية اليت نشأت عن الصعود املفاجئ
لإلخوان املسلمني عقب سقوط نظام بن علي،
مربرًا تفاؤله بأن «احلياة السياسية التونسية تتميز
بالتمدين والتحضر» ،وبوجود «طبقة وسطى علمانية
قوية ال ختشى اإلعالن عن علمانيتها ،يف حني أن
كلمة «علمانية» ينظر إليها يف مصر باعتبارها تهمة
أو أمرًا معيبًا».
وباملثل تأتي مقارنة مصر بغريها يف غري مصلحة هذا
البلد لدى أستاذ االقتصاد اليساري الفرنسي املصري
مسري أمني ،الذي يرى أن البورجوازية احمللية يف مصر
واملغرب واألردن تامة االحنياز لإلمربيالية العاملية
وتامة اخلضوع هلا ،على عكس بلد مثل اجلزائر ،على
حد قوله .وكان أمني رسم يف مقال صورة مقتضبة
ملستقبل البالد بقوله« :بالنظر إىل املستقبل القريب
يبدو أن مصر ستغرق فى مزيج من التنمية الرثة،
واخلضوع لسيطرة النظام اإلمربيالي العاملي».
يؤكد كل صحايف أو باحث أجنيب ملن حياوره من
املصريني أنه ال ينطق بلسان دولته ،ويف الغالب ال
يصدقهم املصريون .لكن ،بني تبعية يفرتضها بعض
املصريني يف كل صحايف أو باحث أجنيب ألجهزة
دولته (العميقة؟) وبني استقاللية عنها توافق على
يعب عنه صناع الرأي ٌّ
كل بطريقته.
القضايا املهمة ،رّ
والقاسم املشرتك بني ما قال الفرنسيون األربعة هو
االنصراف عن مصر إىل تونس أو إىل اجلزائر ،حيث
الثقـــافة الفرنسية أكثر رسوخًا.
يبدو مما كتب مؤرخون ومعلقون ورجال دولة فرنسيون
عن محلة بونابرت وما بعدها أن مصر املعاصرة اخرتاع
فرنسي سرقه األنكلوساكسون .ومن اجلانب املصري
فرمبا كان الزعيم الوطين الرومانسي مصطفى كامل
باشا هو من حول العالقة بني مصر وفرنسا إىل غرام
مشبوب ،استؤنفت فصوله بعد جفوة استمرت عقدًا
كام ًال ،مبوقف اجلنرال شارل ديغول من العدوان
اإلسرائيلي على مصر يف  .1967ورمبا بدا أن الفصل
األحدث من هذا الغرام بلغ ذروته مبساندة نائب رئيس
الوزراء املصري بطرس بطرس غالي حتى أصبح أول
أمني عام عربي /إفريقي لألمم املتحدة ،يف  .1992لكن
الذروة كانت ،على األرجح ،مع مساعدة فرنسا مصر
على التصدي الناجح هلجمة األصولية املسلحة (-1992
 .)1997وقبل غالي واألصوليني ،كانت العالقة الوثيقة
بني مبارك وكل من الرئيسني فرانسوا ميرتان وجاك
شرياك ،على التوالي ،تضفي على العالقات املصرية
 الفرنسية طابعًا شخصيًا دافئًا ،ميزها عن عالقاتهاببقية القوى الفاعلة يف أوروبا وأمريكا الشمالية.
وعلى رغم اإلشاعات أيام مبارك عن أنه كان وكي ًال
لـ «مرياج» يف الشرق األوسط (بإذن من عبدالناصر)
وعن سعي أسرته إىل اقتناص حصة من توكيل

«بيجو» يف مصر على اعتبار أن كل ما هو فرنسي يف
البالد هو (كما زعم احلكاؤون) إرث ألسرته ،وعن أسر
الفرنسيني مبارك ضمن من أسروهم من أفراد قوة
اإلسناد املصري للجزائر يف مواجهة هلا مع اململكة
املغربية .على رغم هذه احلكايات ،فالعالقة بني مصر
وفرنسا ،منذ  1967تتجاوز املصاحل الشخصية.
فقبل مبارك كانت العالقة الوثيقة بني مصر السادات
وبني فرنسا سر النجاح اجلماهريي الذي حققته أغنية
ساخرة أنتجها امللحن واملغين الثوري الضرير إمام
عيسى وشاعره أمحد فؤاد جنم ،مطلعها «فالريي
جيسكار ديستان /والست بتاعو كمان» ،وكان نطق
املغين الضرير الذي ال يعرف كلمة واحدة بالفرنسية
(زار فرنسا بعد إنتاجه هذه األغنية بسنوات طويلة)
السم الرئيس الفرنسي مذهال يف باريسيته النقية
مرة.
(!) امللونة بسخرية ّ
يف السردية الوطنية الرمسية أن عالقة مصر بفرنسا
كانت سندًا لألسرة اخلديوية ،يف مواجهة الضغوط
الربيطانية (ويف سرديات أخرى سببًا هلذه الضغوط).
وإذا كانت مالبسات خروج مصر من الزمن الكولونيالي
أفسدت عالقاتها بربيطانيا وفرنسا معًا ()1956
فقد أصلح التاريخ ما فسد .والعالقات الوثيقة مع
الواليات املتحدة ،اليت حلت حمل االثنني وحمل االحتاد
السوفياتي ( )1974عززت احلاجة إىل فرنسا ،القوة
األوروبية النزاعة (قبل أن يظهر فيها ساركوزي) إىل
االستقالل عن واشنطن ،باعتبارها صديقًا قادرًا على
ختفيف هيمنة الصديق األكرب ،واألشد غطرسة يف
واشنطن.
وأيًا كانت دالالت ما يقول الفرنسيون األربعة عن
ٌّ
فكل منهم طرح فكرة واحدة ،على األقل،
مصر،
تستحق التوقف أمامها طوي ًال .من ذلك ما قال
آالن غريش حول ضرورة الرتكيز على تغيري اجملال
االقتصادي واالجتماعي ،معتربًا أن مثانية عشر شهرًا
من اجلدل أمر زاد عن احلد .ومن ذلك ما قال سوليه
يف كتابه «السادات :سرية ال غنى عنها لفهم مصر
اليوم» ،عندما اعترب أن مصر اليوم والغد املنظور لن
تكون مصر عبد الناصر ،بل صورة جديدة من مصر
السادات  -مبارك :بالتعددية االقتصادية والسياسية،
باحلضور القوي للخطاب الديين ،بالتحالف مع الواليات
املتحدة ،بالسالم مع إسرائيل ،باالعتماد على احللفاء
اخلليجيني.
ويرى كيبيل أن انهيار الشراكة بني بريوقراطية الدولة
وبني اإلخوان يف بنية «الدولة الساداتية  -املباركية»،
هو خسارة ملصر ،ألن «الديكتاتورية العسكرية» آنذاك
كانت تسيطر على مفاصل الدولة وسياساتها،
تاركة األنشطة األهلية واخلريية حتت سيطرة مجاعة
اإلخوان املسلمني ،ما حقق نوعًا من التوازن الذي مل
يعد قائمًا .وجتد عند مسري أمني تطويرًا هلذه الفكرة
بقوله إن اجلماعة كانت أقدر القوى السياسية على
العمل مع القطاعات غري الرمسية يف احلياة االجتماعية
واالقتصادية يف مصر واليت يعدها مسؤولة عن 60
يف املئة من دخل السكان.
لكن أحدًا من املعلقني األربعة ال يظهر ثقة بقدرة مصر
على التغلب على هذه التناقضات وال يقدم تفسريًا
مقنعًا ملا يبدو موقفًا فرنسيًا خمتلفًا إزاء مصر.
وقد جند التفسري يف التاريخ الثقايف :عبد الناصر
الذي جدد العالقات مع فرنسا بعد  1967هو من
نافس «اإلخوان املسلمني» يف اقتالع الثقافة
الفرنسية ملصلحة النسخة الفيكتورية من الثقافة
الربوتستانتية ،اليت زرعها الضباط ومعلمو املدارس
واملوظفون الربيطانيون .لكن اخلروج الكبري لألجانب
الناطقني بالفرنسية ،خصوصًا اليهود واملسيحيني
الشوام (أمثال عائليت غريش وسوليه) هو الذي وجه
الضربة القاتلة للثقافة الفرنسية يف مصر ،ففقدت
العالقات بني البلدين عمقًا متيزت به ألجيال طويلة،
واكتسبت طابعًا نفعيًا غطى عليه السادات ومبارك
بعالقاتهما احلميمة مع سادة اإلليزيه .لكن جناح
الرئيس عبدالفتاح السيسي يف إنهاء حتالف واشنطن
مع مجاعة اإلخوان املسلمني ،عرب أشكال غري مسبوقة
من التأييد اجلماهريي أعطاه ،يف ما يبدو ،قدرًا من
الثقة يكفي الحتمال الضغوط األمريكية (وضغوط
االحتاد األوروبي) من دون حاجة لعون من أصدقاء
مصر (الدائمني) يف اإلليزيه.
ومن جهة أخرى يبدو أن التزام فرنسا املوقف األوروبي
املتشدد من قضايا حقوق اإلنسان يف مصر ،ومن
الدور الذي تراه أوروبا  -خصوصًا أملانيا وهولندا -
لإلسالم السياسي يف املنطقة ،يرسم للديبلوماسية
الفرنسية مسارات قد ختتلف نوعيًا عن كل ما مضى.
* كاتب مصري

دولة لإلرهابيني تتحرك يف فضاء املنطقة العربية
عزمي عاشور
ظن الكثريون أن إعالن «داعش» اخلالفة على
ما تتحكم فيه من األراضي العراقية والسورية
مفاجأة ،وفاتهم أن هذا التطور جاء بعد عقود
من العمل غري املعلن .ويكشف هذا الواقع
أيضًا دالالت كثرية ،ليس فقط عن العقليات
اليت تؤمن به وإمنا عن املدخالت التى تصنعه
وجتعل شبابًا ليس فقط من بيئات عربية
وإمنا من أخرى غربية ،يدخلون فيه يف سبيل
أن تعيش طقوس هذا اإلرهابي يف امللبس
واملأكل وقطع الرقاب وترهيب واستئصال
الناس من مواطنهم.
كما أنه يكشف بطريق آخر أن أزمة اجملتمعات
العربية مع احلداثة ليست يف منتجاتها اليت
ال خيلو جمتمع عربي من آخر صيحاتها وامنا
يف قيمها ومعارفها وعدم القدرة على التأقلم
معها.فنجد جل ثقافة هذه التنظيمات هو اإلميان
باملطلق الذي حيدده عقلهم ،ومن خيرج عليه
فهو كافر ويتم قطع رقبته .وهذه السلوكيات
ليست جبديدة على ثقافة جمتمعات تتنفس
التدين يف شكل طقوسي أكثر منه يف شكل
عقالني وقيمي ،يف تناقض واضح مع جوهر
هذا الدين الذي أعلى من القيم واألخالق
وتكريم اإلنسان كغريه من الديانات األخـرى.
ويبقى السؤال :ملاذا الدين اإلسالمي هو
الذي يفرز كل هذا العنف واإلرهاب؟ فهل
السبب يرجع إىل مناخ التنشئة الدينية أو
السياق اجملتمعى واألسري ،أم أن طبيعة عجز
هذه اجملتمعات أن تلحق باحلداثة بفاعلية؟
فاإلشكالية األساسية لألفكار اجلهادية
واجلماعات اإلسالمية متعددة إال أن األزمة
الفكرية تبقى هي األبرز خصوصًا وطريقة
التعاطي مع النصوص والتأويالت الدينية
املختلفة التى تؤثر يف الكثري من الشباب.
ولقد نشرت الزميلة «احلياة» يف آذار
(مارس) املاضي سلسة حلقات جلهادي سابق
كان عمي ًال مزدوجًا ما بني «القاعدة» والغرب،
كشف النقاب عن اخلريطة اليت كان يتحرك
فيها اجلهاديون منذ عقدين وعن مالمح الفكر
األساسي احملرك هلم ،ما يدل إىل أن ما حيدث
يف كل من العراق وسورية وليبيا ومصر ليس
إال أرضًا جديدة حياول أن جيد فيها هؤالء موضع
قدم الستمرار جهادهم .فكما ذكر على لسان
أحد قياداتهم «ان نهاية احلرب يف البوسنة
والشيشان دفعت اجلهاديني إىل التجمع يف
أفغانستان للتدريب ،على أساس أن غياب
اجلهاد ال يعنى غياب اإلعداد واالستعداد له
ألي جبهات جديدة مستقبلية ،فهناك حرب
أبدية ضد الكفر ولذلك جيب االستعداد».
وأخطر ما كشفه أيضًا هو أن أسامة بن الدن
كان يرغب يف انتقال اجملاهدين إىل السودان
ألن هدفه كان مصر ،وهذا إضافة إىل تأكيده
أن قرار تفجري السفارة املصرية يف باكستان
سنة  1995كان مبوافقة بن الدن وختطيط
ثالثة هم :أبو عبيدة البنشريي وأبو حفص
املصري وأمين الظواهري ،وان التمويل
والتنظيم واألمر جاء من السودان.
ومن اعرتافات هذا اجلهادي السابق نستطيع
أن نرصد خريطة تنقل اجلهاديني على مدار
العقدين املاضيني ما بني البوسنة ثم الشيشان
وأفغانستان وحتى الفيليبني كان يوجد فيها
جماهدون عرب يف مجاعة أبو سياف.
وعلى رغم أن أحداث  11أيلول (سبتمرب) جعلت
املواجهة مباشرة مع تنظيم «القاعدة» أو دولة
اجلهاديني إذا جاز أن نطلق عليها هذا الوصف،
إال أنه بعد عشر سنوات وحتى بعد مقتل بن
الدن مل متت هذه الفكرة يف عقوهلم .فها هي
الساحة السورية والعراقية أصبحت شبيهة
بأفغانستان والبوسنة والشيشان يف توافد
اجلهاديني من احناء املعمورة عليها للقتال
ضد أهل الكفر على حد تعبريهم ،وليحيوا
دولتهم اليت تعيش يف عقوهلم حتت وهم
اخلالفة وفقًا ملنطق كل فصيل منهم.

واخلطورة تكمن يف أن هؤالء يأتون من دول
كثرية عربية أو إسالمية أو حتى أوروبية ،ما
يعين أن ظاهرة اجلهاديني والفكر اجلهادي
باتت واقعًا بيننا ،ومن الضروري طرح
التساؤالت حوله ،باألخص ،ملاذا انتشاره
يكون قرين انتشار الفوضى وغياب الدولة
سواء نتيجة أو سببًا .ولعل القشة اليت
قصمت ظهر «اإلخوان» يف مصر جتسدت
يف نداء رئيسهم حممد مرسي قبل أسبوعني
من ثورة  30يونيو بإعالن اجلهاد أمام شيوخ
اجلهاديني ورجال اجلماعات اإلسالمية يف
مؤمتر شهري له.
ومنذ ذلك الوقت وما يزيد على سنة تعاني
الدولة املصرية من أضرار كثرية ملا يفعل
هؤالء اجلهاديون على أرضها بعدما مت تسهيل
وجودهم يف سنة حكم اإلخوان ،وهو ما وضع
مؤسسة اجليش والشرطة يف حرب حقيقية مع
هذه اجلماعات اجلهادية اليت يبدو من حوادث
عملياتها أنها خرجت من شبه جزيرة سيناء
لتقرتب من القاهرة وحمافظات الدلتا ،وأصبح
أفراد اجليش والشرطة هدفًا هلم.
ويؤشر هذا النشاط يف العمليات اجلهادية،
يف سورية ويف مصر وليبيا وتونس ودول
أخرى توجد فيها مجاعات جهادية ال تعلن
عن نفسها ،على حدوث حتول خطري يف فكر
وممارسة هؤالء.
فبعدما كانت احلرب بني الغرب واإلرهابيني
أصبحت الدولة الوطنية هدفًا هلم بهدمها
مثلما حدث يف أفغانستان وحيدث اآلن يف
سورية وليبيا والعراق.
وكأن اجملتمعات العربية مكتوب عليها خالل
قرن من الزمن ان متر مبراحل ثالث من التحديات
األساسية :أوالها كانت حماربة االستعمار يف
النصف األول من القرن السابق ،وثانيتها
حماربة االستبداد ،وثالثتها التحدي احلقيقي
املتمثل يف حماربة اإلرهاب واجلهاديني الذين
على ما يبدو لن يرتكوا دولة أو جمتمعًا عربيًا
إال اذا كانت هلم فيه كوارث.
ولألسف يتم ذلك وحالة انفصام قائمة ما
بني خنبة هشة حتاول أن تتمسك بقشور
الدميوقراطية والدفاع عنها باالسم ،وهي ال
تدرك أن وقوع الدولة أو اختفاؤها أو حدوث
ال قدر اهلل سيناريو مشابه ملا حيدث يف
سورية والعراق ،لن يرتك هناك دميوقراطية
وال حرية وال حقوق إنسان ،وإمنا ستكون هناك
لغة وثقافة واحدة هي اإلرهاب والفوضى.
وهذه الثقافة الدموية هي ما جيب أن تعمل
اجملتمعات العربية له ألف حساب يف ما هو
قادم من أيام .فعودة اجلهاديني إىل بالدهم
ستزيد من ثقافة اجلهاد وانفصام هؤالء عن
جمتمعاتهم ،ما جيعلهم يعيشون يف وهم
اجلهاد مع شعوبهم.
وما جيعل اخلطورة كبرية أن دولة اجلهاديني
املاضية واحلالية قائمة على فكرة خاطئة لفهم
اجلهاد ،وتزداد خطورتها لكونها أصبحت
متنكرة يف الفضاء اجملتمعي العربي ما بني
اجلماعات والتنظيمات الدينية األخرى .فمن
يستمع لكل اخلطب التى قيلت يف اعتصام
رابعة يف مصر يف شهري متوز وآب (يوليو
وأغسطس)  2013يندهش من هذه اللغة التى
حتض على القتل والتفجري واالغتيال من ناس
كانوا حيكمون مصر ويرددون أنهم يريدونها
دولة مدنية.
فإذا كان الربيع العربي كشف عن أصحاب
وعرى وجودهم يف اجملتمعات
هذه العقول
ّ
حيث يعيشون وميارسون فكرهم حبجج دينية،
فمن سيتصدى هلذه الدولة املتحركة؟ اجملتمع
بثقافته املدنية أم وجود دولة قوية ،أم
التعاطي مع الدميوقراطية يف شكل ال يهدم
املعبد على من فيه؟

* كاتب مصري

صفحة 16

Saturday 2 August 2014

السبت  2آب 2014

Page 16

مقاالت وتحقيقات

اخلالفات املذهبية وعالقتها
بصراعات اإلقليم
خالد بن نايف الهباس

عانت الدول العربية خالل النصف الثاني من القرن العشرين على
وجه التحديد من تبعات رسم خريطة للمنطقة بأيدي االستعمار
الربيطاني والفرنسي إثر هزمية الدولة العثمانية يف احلرب
العاملية األوىل.
ومبوجب الرتتيبات بني تلك القوتني االستعماريتني مت تقاسم
الرتكة العثمانية يف العامل العربي ،ومن ثم رسم حدود الدول
العربية وفق منطق الدولة القومية وعلى أسس هندسية-جغرافية
ال تستجيب حقائق التاريخ واهلوية الثقافية والقومية لشعوب
املنطقة.
أي أن رسم حدود الدول العربية كان اعتباطيًا وأريد له أن يكون
شوكة يف خاصرة هذه الدول احلديثة النشأة أو االستقالل،
بالتالي تصبح اخلالفات احلدودية وسيلة لتكبيل هذه الدول
وإضعافها وخلق مشاكل بينها ،جتعلها حباجة إىل القوى
االستعمارية بهدف احلماية من بعضها بعضًا ،وبالتالي إذا ذهب
االستعمار ،فإن تأثري املستعمر ونفوذه يبقيان .وهكذا أصبحت
اخلالفات احلدودية مبثابة «قنابل موقوتة» سرعان ما حتولت إىل
قطيعة سياسية أو صراعات مستدمية أو حروب صرحية ،عانت
منها الدول العربية وال تزال.
املنطقة العربية اآلن تشهد حالة مشابهة ولكن مبنطق خمتلف؛
حيث أصبح اخلطر احلالي والداهم هو اخلالفات ،ليست احلدودية،
ولكن املذهبية والطائفية ،واليت يصدق وصفها بـ «القنابل
املوقوتة» ،بل إن بعضها بدأ باالنفجار ،وأصبحنا نعاني منها يف
مناطق عدة من الوطن العربي ،وال يزال األمر يف بداية اشتعاله.
وميكن إرجاع تعاظم ظاهرة التأزم املذهيب يف املنطقة إىل عدد
من االعتبارات ،أهمها:
أو ً
ال ،الضعف الواضح يف مشروع بناء الدولة الوطنية يف العامل
العربي مما ساهم يف حدوث عدد كبري من االنقالبات والثورات،
وتزايد حالة اإلقصاء السياسي اليت تعاني منها بــــــعض شرائح
اجملتمع وفق معايري معينة ،غالبًا ما تكون مذهبية أو قومية،
ولكنها بكل تأكيد ليست وطنية ،ويكون هنا اللجوء إىل املكون
املذهيب أو العرقي حبثًا عن الوالء السياسي ودعم النظام.
والنتيجة احلتمية لذلك هي تقويض النسيج االجتماعي وإضعاف
الوحدة الوطنية .واألمثلة هنا كثرية ،لكن أكثرها وضوحًا هو
ما حدث وحيدث حاليًا يف العراق ،وسورية ،وكذلك تقسيم
السودان.
ثانيًا ،حالة الوهـــن والضـــعف السياسي اليت تعاني منها األمة
العربية ،بل واإلسالمية ،وما صاحـــبها أو نتج منها من صراع
أيديولوجي وفكري -على املستويني القطـــري واإلقليـــمي-
حبـــثًا عن منوذج حكم أمثل ميكن من خالله حتقيق التنمية
والتقدم املنشودين ،مبا جينب املنطقة وحيميها من حماوالت
القوى األجنبية الخرتاقها وفرض سيطرتها عليها.
ومن األمثلة على صراع األفكار يف املنطقة التنافس بني القومية
واإلسالم السياسي ،أو بروز القاعديني أو الداعشيني واجلهاديني
أخريًا .وإذا كان الرتدي الذي تعيشه األمة العربية ليس حديثًا،
إال أن حالة الضعف واالنقسام اليت وصل إليها النظام الرمسي
العربي حاليًا تكاد تكون غري مسبوقة منذ استقالل معظم هذه
الدول ،ويعيد الذاكرة إىل ما كان الوضع عليه يف الربع األول
من القرن العشرين.
ثالثًا ،دور القوى األجنبية يف تأجيج االنقسامات املذهبية
والطائفية يف املنطقة ،واحلقيقة أن األمر ال يقتصر على القوى
الغربية فحسب ،بل إن بعض القوى اإلقليمية ،مثل ايران ،اليت
تتحمل هي األخرى وزر حماولة التغلغل يف املنطقة العربية من
منطلقات مذهبية صرفة ،يف العراق ولبنان واليمن ومناطق
أخرى من العامل العربي ،األمر الذي قاد إىل حالة من التأزم احلاد
وساهم يف تعالي النربة املذهبية يف املنطقة.
الثورة االيرانية كــانت مسؤولة عن تنامي ظاهرة التيار السياسي
الديين يف شكل رمسي أو ما يسمــــى باإلسالم السياسي،
بل إنها حاولت تصدير ثورتها يف املناطق العربية اجملاورة،
واآلن حتاول ايران توظيف الورقة املذهبية خللق مناطق نفوذ
حتاول من خالهلا حماصرة وخنق الدول العربية واستنزافها ،مما
يعزز لدى طهران هامش املناورة السياسية ،بل جيعلها شريكًا
للقوى الغربية ،اليت هي األخرى حتاول توظيف اخلالفات املذهبية
والطائفية إلعادة رسم اجلغرافيا السياسية للمنطقة من جديد.
املستفيد األكرب دولة إسرائيل اليت أصبح شعورها باألمن
والتفوق اإلسرتاتيجي يزداد يومًا بعد يوم ،لدرجة أننا مل نعد
نسمع أي إشارة إىل اخلوف من حدوث حرب عربية إسرائيلية،
بعد أن كانت احلرب تندلع كل عشر سنوات منذ نشأة إسرائيل
وحتى الثمانينات من القرن املاضي .الدول العربية حاليًا منهكة
ومستغرقة يف املستنقع املذهيب -الطائفي ،وتعاني من إمكانية
التفكك أكثر من أي وقت مضى.

* كاتب سعودي

تتضمن اإلغارة على قرية مشالية واحتجاز سكانها ملبادلتهم بسجناء رومية

حتذير أوروبي من عملية إرهابية
جان عزيز

كشفت معلومات استخباراتية أن جمموعة مسلحة تكفريية تنفذ
تدريبات ميدانية يف الشمال ،متهيدًا ملهامجة إحدى القرى،
وخطف جمموعة من املدنيني ،للتفاوض مع احلكومة اللبنانية من
أجل إطالق سراح سجناء اسالميني يف روميه

أربع بؤر تقلق اجلمهورية اللبنانية ،حبسب بعض أركانها املطلعني
على أحواهلا .أو ً
ال جرود عرسال ومناطق انتشار املسلحني
ً
املعارضني للسلطات السورية هناك غرب القلمون .ثانيا نقاط
جتمع املسلحني أنفسهم يف الشمال ،بني بعض أحياء طرابلس
وبعض املخابئ العكارية .ثالثًا خميم عني احللوة ،ورابعًا سجن
روميه .ويشرح املطلعون أن عرسال باتت حتت الضوء .وهو أمر
كاف للتخفيف من خطرها .خصوصًا يف ظل التعاون امليداني
الواضح ملعاجلة تلك البؤرة ،بني اجليشني اللبناني والسوري،
كما بني حزب اهلل والقوى السياسية السنية .مفارقتان ال حيكى
عنهما الكثري يف اإلعالم .غري أن دقة الوضع الناتج عن اخلطر
الداعشي يف املنطقة ،فرضتهما على األرض رغم كل التناقضات
والتباينات واحلسابات املختلفة.
يف عني احللوة ،يتابع املطلعون أنفسهم ،اخلطر نفسه .لكن
حجمه أصغر .فأعداد اجملموعات التكفريية داخل املخيم أقل مما
هي عليه قبالة عرسال.
نطاقها اجلغرايف حمدود ال بل حماصر ومضبوط .فض ًال عن
وجود فسحات ال بأس بها داخل املخيم ،حلركة القوى األمنية
والعسكرية اللبنانية ،كما للقوى الفلسطينية املتعاونة معها.
وهو ما ترجم أخريًا باخلطة األمنية اليت طبقت يف عاصمة الشتات
الفلسطيين يف لبنان .لكن يبقى عامالن أساسيان يف قراءة
مشهد عني احللوة ورصده ومتابعته .أو ً
ال احتفاظ سلطة أبو مازن
ً
بنفوذ راجح داخل املخيم ،يشكل عنصر ضبط وسيطرة .وثانيا،
اندالع املعارك يف قطاع غزة ،مبا حيرف أنظار التكفرييني داخل
املخيم عن أجنداتهم اخلاصة ،ويركز االهتمام على نتائج املعركة
يف القطاع احملاصر .عامالن مرتابطان ومتفاعالن إىل حد كبري،
وحيددان مستقبل الوضع األمين يف عني احللوة .ففي ضوء
نتيجة معركة غزة ،قد تتحدد عالقة سلطات رام اهلل بالقوى
الفلسطينية األخرى .عالقة تنعكس مباشرة على أرض عني
احللوة .كما تتحدد األولويات املقبلة للقوى التكفريية وأهدافها
واساليب عملها لتحقيقها ،وخصوصًا مدى إمكانية استخدام
املخيم يف هذا السياق أو عدمه.

توقيف «أبو عبيدة» كشف تورط عدد من
كبار الرؤوس واألسماء يف الشمال

يف الشمال تدور حرب خمابراتية شرسة بني الدولة اللبنانية
والتكفرييني .يف حمصلتها يبدو أن األجهزة األمنية قد حققت
نقاطًا مهمة جدًا ملصلحتها .غري أنها كلما اقرتبت من حسم
العقول املدبرة وشارفت قطع رؤوس اإلرهاب ،اثريت يف
وجهها الذرائع املذهبية والفتنوية ،وصو ً
ال إىل تهديد السلم
األهلي وتفجري الوضع الشمالي برمته .ما يدفع باألجهزة الرمسية
أكثر من مرة إىل فرملة اندفاعتها وإبطاء استثمارها إلجنازاتها
املخابراتية .ويعطي املطلعون مثا ً
ال دقيقًا على تلك املفارقات،
ما جرى بعد إلقاء القبض على أحد أبرز حمركي اجملموعات
اإلرهابية يف الشمال ،خالد حممود امللقب بـ «أبو عبيدة»،
نهاية حزيران املاضي .فاملوقوف شكل كنزًا معلوماتيًا حول
عمل اإلرهابيني وشبكاتهم املختلفة ،من التجنيد إىل التنفيذ،
مرورًا بالتجهيز والتخطيط .ونتيجة توقيفه متكنت األجهزة من
استباق وقوع بعض العمليات ،كما من اكتشاف بعض خمازن
املعدة لذلك .غري أن األهم ،أن التحقيقات معه أدت
املتفجرات
ّ
إىل اكتشاف خيوط معلوماتية واضحة ،تؤدي إىل توريط عدد
من كبار الرؤوس واألمساء الشمالية .بينهم مدنيون ،كما آخرون
ممن حيملون صفات غري زمنية .عندها استنفر البعض وحترك
وهول بالتصعيد إن مل يتم اإلفراج عن بعض املشتبه فيهم.
ّ
كأمنا اهلدف هو الضغط على األجهزة األمنية لقطع سلسلة
املالحقة عند مستوى معني ومنع متابعتها إىل خمتلف فروعها.
وهو ما يبدو أنه حصل ،ولو موقتًا.
تبقى بؤرة سجن روميه .هناك ،كما كشف وزير اخلارجية جربان
باسيل قبل يومني ،تكمن إحدى غرف القيادة للمجموعات
اإلرهابية .أجهزة اتصال وإنرتنت وتسهيالت كاملة ،إما نتيجة
العجز وإما نتيجة عوامل أخرى .حتى أن باسيل حتدث عن تقصري
رمسي فاضح ،بلغ حد وجود مراسالت رمسية تكرس هذه
التسهيالت للقيادة اإلرهابية يف روميه .كل ذلك يف ظل غياب
اي رؤية رمسية أو قرار حكومي على اي مستوى كان ،حيال
كيفية معاجلة تلك البؤرة.

عرسال وعني الحلوة والشمال ورومية أربع بؤر مقلقة (هيثم املوسوي)
غري أن معطى آخر استجد قبل ايام ،ربط بني بؤرتي روميه
والشمال .وهو قد يهدد بتبديل املشهد وفرض امر واقع جديد
على الدولة اللبنانية .إذ يكشف سياسيون موثوقون وعلى قدر
كبري جدًا من املسؤولية ،أنه قبل حنو عشرة ايام ،نقلت دولة
أوروبية كربى معلومات خمابراتية إىل األجهزة األمنية اللبنانية،
مفادها أن جمموعة مسلحة تكفريية ،تنفذ تدريبات ميدانية هلا
يف منطقة وادي جهنم يف الشمال .وأن عددها يقدر بنحو مئة
مسلح .وأنها تستعد ملهامجة إحدى القرى الشمالية ،وخطف
العزل ،ومن ثم نقلهم إىل قاعدة
جمموعة كبرية من املدنيني
ّ
خلفية آمنة للتكفرييني ،لبدء عملية تفاوض مع احلكومة اللبنانية
من أجل إطالق سراح رفاق اخلاطفني من سجناء روميه .وذلك
حتت طائلة التصفية التدرجيية واإلرهابية للرهائن .وفيما
كانت املعلومة األمنية األوروبية تصل إىل بريوت ،كان سكان
مشاليون قريبون من املنطقة احملددة يف «اإلخبارية» ،يفيدون
ّ
متقطع وعلى مدى أيام
عن مساعهم إطالق نار قريب يف شكل
عدة .غري أن الالفت ،حبسب السياسيني املطلعني على تفاصيل
امللف ،أن بعض القوى الرمسية تعامل ببطء ،إن مل يكن ّ
خبفة،
مع املوضوع .فلم تتحرك الدوريات الرمسية يف اجتاه النقطة
احملددة إال بعد شيوع اخلرب وحتى إمكان تسربه .لتعود بنتيجة
سلبية .غري أن قيادة اجليش مل تتساهل حيال األمر .فعمدت
طيلة األيام املاضية إىل تسيري دوريات ومتشيط املنطقة
ورصدها جويًا بشكل دائم ،حتسبًا ألي حادث .أكثر من ذلك،
يكشف السياسيون أنفسهم ،أن استعدادات ميدانية اختذت يف
أكثر من نقطة حساسة ،حلماية األهداف احملتملة لعملية إرهابية
كهذه .وهو ما لقي إمجاعًا وتعاونًا من قوى سياسية متناقضة
االصطفافات .وذلك حتسسًا منها خبطورة املوقف ودقته...
ال داعي للهلع والذعر ،يؤكد املطلعون .فالقدرات الرمسية
والوطنية أكرب بكثري من أي خطر إرهابي .لكن يبقى املطلوب
جهوزية رمسية ووطنية كاملة على مستوى القرار بالتصدي
هلؤالء ،وعدم مراعاة أي اعتبار من أي نوع ،حتت طائلة وقوع
الكارثة.
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مقاالت

روسيا تفتح خمازن أسلحتها للجيش العراقي

تستمر روسيا يف دعم العراق عسكريًا،
ً
مبدية نيتها فتح خمازن جيشها لدعم
اجليش العراقي ،يف الوقت الذي
يواصل فيه نوري املالكي متسكه
بالرتشح ملنصب رئاسة الوزراء ،على
الرغم من تهديد االئتالف الوطين
مبقاطعة احلكومة يف حال إعادة
انتخابه.
يف خطوة تهدف إىل جعل موسكو
املزود األول للجيش العراقي باألسلحة
ّ
ال من الواليات املتحدةّ ،
بد ً
وقع العراق
وروسيا االربعاء املاضي على صفقة
أسلحة جديدة بكلفة مليار دوالر،
تتضمن جتهيز العراق باملدفعية الثقيلة
ومنظومات «صواريخ بالستية ،فض ًال
عن أسلحة ثقيلة».
وقالت وكالة أنرتفاكس الروسية إن
«الصفقة قد مت توقيعها خالل الزيارة
األخرية لوزير الدفاع العراقي سعدون
ً
مضيفة أن «الصفقة
الدليمي ملوسكو»،
تتضمن تزويد العراق باملدفعية الثقيلة
وصواريخ بالستية أيضًا ،من بني أشياء
أخرى تزويد اجليش العراقي بصواريخ
غراد وعجالت مدرعة».
وكشف تقرير الوكالة أيضًا عن أن
«مباحثات جتري اآلن لبيع العراق عشر
طائرات سوخوي  SU-27مقاتلة» .
وأعلن الدليمي أن مباحثاته مع املسؤولني
الروس يف العاصمة موسكو أمثرت عن
وعد روسي بتلبية مجيع متطلبات العراق
يف جمال التسليح ،مؤكدًا أن «الروس
أكدوا أنهم سيجهزون اجليش العراقي
من السالح املوجود يف خمازن اجليش
الروسي».
ويف السياق نفسه ،أعلن مسؤولون
أمريكيون ،أول من أمس ،أن الواليات
املتحدة تعتزم بيع العراق مخسة آالف
صاروخ هيلفاير ،يف صفقة تبلغ
قيمتها  700مليون دوالر.
وهذه الصفقة األكرب لصواريخ هيلفاير،
وافقت عليها وزارة اخلارجية األمريكية،
وستحال على الكونغرس ليوافق عليها
ُ
بدوره.
من جهة أخرى ،اتهم رئيس الوزراء
املنتهية صالحيته نوري املالكي بعض
السياسيني بتوفري الغطاء السياسي
ألعمال «الدولة اإلسالمية»« ،كاشفًا
عن «ختصيص  500مليار دينار أخرى
إلغاثة ومساعدة النازحني».
وقال يف كلمته األسبوعية ،إن «الصورة
اليوم واضحة ،ولكن مع األسف الشديد
هذه الصورة كانت فرصة لبعض
املتنافسني السياسيني لكي يركبوا
هذه املوجة ،وأعطوها صفات وقالوا
عنها ثورة».
ّ
لعله
وأضاف أن «الغطاء السياسي
أخطر من الغطاء األمين لداعش ،ألنه
يربر هلم أعماهلم .ولكن اليوم ،اتضحت
حقيقة هؤالء اجملرمني ملا مارسوه من
مذابح مجاعية يصورونها ويقدمونها
هدية للناس مبناسبة العيد» .وتابع
أن «الغطاء السياسي الذي مارسوه
حيملهم قسطًا كبريًا من
هلذه العصابةّ ،
املسؤولية ،وبعد أن اتضحت احلقيقة،
ويسرنا ما نسمعه من أن أبناء
يسعدنا
ّ
هذه املناطق الساخنة هددوا هؤالء
السياسيني باختاذ موقف قوي منهم».
يف هذا الوقت ،أعلن االئتالف
املكون من كتليت «األحرار»
الوطين،
ّ
و»املواطن» ،االتفاق على اسم مرشحه
الذي سينافس مرشح ائتالف «دولة
القانون» ،التابع لرئيس احلكومة
املنتهية واليته نوري املالكي ،على
رئاسة احلكومة اجلديدة .ويف تصريح
إىل وكالة «األناضول» ،رفض
القيادي يف االئتالف الوطين ورئيس
كتلة األحرار يف جملس النواب ضياء

األسدي ،اإلفصاح عن اسم مرشح
االئتالف ،إال أنه أوضح بالقول «لن
نشرتك يف حكومة رئيس وزرائها نوري
املالكي ،ولن نرتاجع عن هذا القرار».
واستدرك قائ ًال «نقبل بأي بديل،
شرط أن حيصل على إمجاع وطين داخل
التحالف الوطين ومن بقية األطراف
ّ
تسلم
السياسية» .وعن إمكانية
املالكي ملنصب آخر يف حال مل يتم
ترشيحه لرئاسة احلكومة ،قال األسدي
إرضاء
«ال ميكن إعطاء املناصب هبة أو
ً
لآلخرين» ،مشريًا إىل أنه «حتى املالكي
ال يرضى بأن يأخذ منصبًا ليس من
استحقاقه».
من جهته ،دعا «دولة القانون» ،أمس،
أقطاب التحالف الوطين إىل اعتماد
اختيار رئيس الوزراء املقبل وفق آلية
اعتمدها التحالف الكردستاني حلسم
مرشح رئاسة اجلمهورية.
وكان النواب األكراد يف الربملان
العراقي قد حسموا مرشحهم ملنصب
رئاسة اجلمهورية عرب االقرتاع املباشر،
اختاروا مبوجبه فؤاد معصوم الذي
حصد أصواتًا أكثر من منافسه برهم
صاحل .وقال القيادي يف االئتالف
حممد الصيهود إن «مرشح دولة
القانون ملنصب رئاسة الوزراء نوري
املالكي ،وإن كان لالئتالف الوطين
مرشح للمنصب ،فال مشكلة لدى دولة
القانون».
تقدم االئتالف الوطين
وتابع بالقول «إذا ّ
مبرشح آخر مع املالكي للمنصب ،ميكن
أن جيرى انتخاب داخل كتل التحالف
الوطين بني املرشحني ،وأي منهما
حيصل على أعلى األصوات ُيعترب مرشح
التحالف الوطين للمنصب».
من جانبه ،نفى النائب عن «دولة
القانون» حسني املالكي ،أمس ،سحب
نوري املالكي ترشيحه لرئاسة الوزراء،
وقال إن «احلديث عن سحب رئيس
احلكومة نوري املالكي ترشيحه ملنصب
رئاسة الوزراء عار من الصحة» ،مشريًا
إىل أن «املالكي هو مرشح كتلة دولة
القانون الوحيد هلذا املنصب».
إىل ذلك ،قضت حمكمة أمريكية يف
جنوب والية تكساس مبصادرة شحنة
مصدرة من مشال العراق ،والبالغة
نفط
ّ
قيمتها  100مليون دوالر ،وكانت
بانتظار عملية التسليم قبالة ساحل
«غالفستون» بوالية تكساس.
وكانت وزارة النفط العراقية قد فتحت
دعوى قضائية لدى احملكمة األمريكية،
طلبت فيها مصادرة مليون برميل
احململ على منت الناقلة
من النفط
ّ
« ،»United Kalavrytaاليت رست على
بعد  60مي ًال عن ميناء غالفستون،
بتهمة «تصديره بطريقة غري مشروعة
وبيعه من دون احلصول على إذن من
وزارة النفط العراقية».
وقضت احملكمة ملصلحة احلكومة
املركزية ،مبصادرة النفط العراقي
املصدر ،لغاية حتقيق تفاهم بني بغداد
ّ
وحكومة إقليم مشال العراق.
أمنيًا ،أعلنت االستخبارات العسكرية،
أالربعاء ،عن مقتل أكثر من  120مسلحًا
من تنظيم «الدولة» ،وحرق عجالت
تابعة هلم بضربات جوية استهدفت
جتمعات هلم يف ثالث حمافظات
عراقية ،فيما أحبطت القوات األمنية
تفجريين بسيارتني مفخختني يف
حمافظة واسط.
يف غضون ذلك ،أفاد مصدر أمين عراقي
عن مقتل  59من مسلحي «الدولة» ،يف
ضربات جوية طالت أهداف اإلرهابيني
يف قضاء الفلوجة ومشال بابل

(األخبار ،األناضول)

«األونروا» خترج من صمتها:

جمزرة «أبو حسني» تفضح اإلسرائيليني
أمجد ياغي
 17حتذيرا تقول وكالة الغوث إنها
أرسلتها إىل االحتالل
مضمنة فيها
ّ
إحداثيات مدرسة «أبو حسني»
لالجئني يف جباليا كي ال يقصفها.
آخر هذه التحذيرات ،كما تذكر ،كانت
قبل ساعات من اجملزرة ،ما دعاها
إىل اخلروج عن صمتها ووقوفها ضد
الرواية اإلسرائيلية.
غزة | هي املرة الثالثة اليت تقصف
فيها مدارس «األنروا» خالل هذه
احلرب .األوىل أتت سليمة بعدما أنذر
االحتالل مدارس املغازي وسط قطاع
غزة قبل قصفها ،لكن الثانية حتولت
إىل جمزرة يف بيت حانون (مشال)
قتلت حنو  15نازحا ،و»تاهت» فيها
وكالة الغوث عن حتديد سبب القصف
باستنادها إىل الرواية اإلسرائيلية
اليت حتدثت عن اشتباكات هناك.
أما االربعاء ،فجرت اجملزرة يف خميم
لالجئني ال حيتوي على أي مساحة
واسعة إلطالق رصاصة! وأخذت يف
طياتها  17شهيدا آخرين وعشرات
اإلصابات اخلطرية.
بعدما انتهى املصلون من أداء صالة
الفجر يف مساجد اجلزء الشمالي من
خميم جباليا لالجئني ،خرجوا من تلك
املساجد حنو مركز اإليواء القريب
يف مدرسة «أبو حسني»االبتدائية.
مل يعرفوا أنهم سيكونون على موعد
مع جمزرة بشعة .هربوا من املوت إىل
املوت ،فتناثرت أشالؤهم ودماؤهم
جمددا على جدران املدرسة ويف
ساحاتها.
يف البداية ،مل تكن القذائف موجهة
حنو املدرسة ،بل كانت عشوائية
ومشلت بيوت املنطقة احمليطة كلها.
فجأة قررت املدفعية استهداف
املدرسة ،فدمرت البوابة اخلارجية
وصفني يف مقدمة ووسط املدرسة
ومحاماتها ،إضافة إىل ثالثة منازل
جبوارها .املشهد كان أشبه مبسرح
دم كبري تعلوه اجلثث املقطعة،
ومصابون برتت أيديهم وأرجلهم وال
يقدرون على الكالم أو الصراخ .حتى
بعض احليوانات اليت كانت على باب
املدرسة قتلت وصارت أشالء اختلطت
بأشالء الناس.
يقول الصحايف حممد عوض ،وهو من
سكان املنطقة ،وسارع إىل توثيق
احلادث ،إنها تكاد تكون «أبشع
جمزرة» يراها منذ بداية احلرب.
ويذكر لـ»األخبار» أنه أحصى حنو 15
قذيفة ضربت املدرسة مع الشارع
الذي يفصلها عن منازل املواطنني،
مضيفا« :كانت الضربات مفاجئة
وعشوائية ...الناس مل تع للحظة ما
حدث ،ومل يستطيعوا اهلرب».
ويضيف عوض أن أفرادا من عائليت
النجار والعامودي استشهدوا ،إضافة
إىل حارس املدرسة الذي يعمل يف
«األونروا» ،مستدركا« :داخل فصل
واحد استشهد مثانية أشخاص».
ويشري إىل أن احلرائق نشبت يف
املدرسة فأصابت خمزنا للوقود ومولد
كهرباء ،ما ساعد على توسع النار.
كذلك يلفت الصحايف إىل أن العائالت
اليت نزحت إىل «أبو حسني» غالبيتها
من مناطق الشمال الزراعية« ،لذلك

هربت بعرباتها مع احلصن واحلمري،
وهي إن تركت بيوتها ،لكنها متسكت
بالعربات اليت هي مصدر رزقها»،
مؤكدا أنه مل جير أي حتذير مسبق
للمدرسة.
املواطن حممد مهنا كان هو اآلخر
شاهدًا على اجملزرة ،ويقول« :من
يعرف املنطقة املكتظة بالناس يعلم
متاما أنه ما من مساحة صغرية إلطالق
الصواريخ منها ،وكل املنطقة مدنية
واالحتالل يعلم ذلك» .وكان مهنا من
أول احلاضرين يف املكان ،وساعد
على نقل املصابني ،مشددا للزميلة
»األخبار» على أن هناك جهات من
«األونروا» كانت تتفحص املدارس
ومن حوهلا «لتتأكد إذا كان هناك أي
تهديد ألرواح الناس».
أما فؤاد أبو قليق ،الذي كان حيتمي
باملدرسة ،فقال إنه بقي جيمع األشالء
من داخلها ،متحسرا على مصري هذه
العائالت اليت جاءت لتحتمي بوكالة
ّ
الغوث.
وعقب مستنكرا« :كان جيب
على األونروا محايتنا ،لكنها مل تقدر
على محايتنا ومل ُتعرها إسرائيل أي
اهتمام».
وحتدثت املصادر الطبية عن «17
شهيدا و 65إصابة جراء اجملزرة».
وأشارت إىل أن معظم احلاالت حرجة،
وبعضها «حيتاج إىل عمليات جراحية
سريعة» ،بل إن بعض العمليات ال
يغطى احتياجاتها يف مستشفيات
غزة.
أمام هذا املشهد الذي تكرر للمرة
الثالثة يف احلرب اجلارية ،وجهت
«األونروا» إصبع االتهام إىل إسرائيل
بقتل األطفال والنساء يف مدرسة أبو
حسني ،وطالبت مبحاسبتها ،بعدما
عاين وفد منها املوقع ومجع األدلة،
وفق بيانها الذي ذكر أن الوفد حلل
الشظايا وعاين أدلة احلفر اليت خلفها
القصف وغريها من األضرار.
وقالت «األونروا»« :قتل األطفال
وهم نيام جبانب أهاليهم على أرضية
أحد الفصول الدراسية يف أحد مالجئ
األمم املتحدة املخصصة للنازحني...
هذه صفعة وإهانة لنا مجيعًا ،ووصمة
عار على جبني العامل ،واليوم يقف
هذا العامل خمزيًا».
وتابع البيان« :لقد زارت األونروا
املوقع ومجعت األدلة ،ويشري تقومينا
األولي إىل أن املدفعية اإلسرائيلية
هي اليت ضربت مدرستنا اليت تؤوي

 3300نازح ،جاؤوا يطلبون األمن
واألمان» ،مضيفا« :دعونا ال ننسى
أن هؤالء هم املدنيون الذين صدرت
التعليمات هلم من اجليش اإلسرائيلي
بإخالء منازهلم».
وأكدت وكالة الغوث أنه جرى إخطار
اجليش اإلسرائيلي باملوقع الدقيق
للمدرسة وإحداثياتها« ،كما جرى
إخطارهم بأن املدرسة املذكورة تؤوي
آالف النازحني ،ولضمان حصانة
ومحاية املدرسة أعلمنا اجليش مبوقع
املدرسة  17مرة متتالية ،كانت آخرها
الساعة التاسعة إال عشر دقائق من
مساء ألثالثاء ،وما هي إال ساعات
قليلة قبل القصف املميت على
املدرسة».
يف السياق ،قال مفوض «األونروا»،
بيري كرينبول« :نستنكر بأشد العبارات
املمكنة هذا االنتهاك اخلطري للقانون
الدولي من القوات اإلسرائيلية»،
موضحا «أن هذه هي املرة السادسة
اليت تتعرض فيها واحدة من مدارسنا
لضربة مباشرة» .وأكمل« :موظفونا
الذين يقودون االستجابة الدولية
يقتلون ،ومالجئنا تفيض بالنازحني،
وعشرات اآلالف سيكونون قريبا يف
شوارع غزة من دون طعام وال ماء أو
مأوى إذا استمر هذا االعتداء».
وأضاف كرينبول« :بعد هذا احلادث
انتقلنا خارج نطاق العمل اإلنساني،
واآلن حنن يف حيز نطاق املساءلة
واحملاسبة» ،داعيا اجملتمع الدولي
إىل اختاذ إجراءات مدروسة لوضع حد
هلذا «الدمار املستمر».
كذلك ،قال املتحدث باسم «األونروا»
يف غزة عدنان أبو حسنة إن الوكالة
عقدت اجتماعا طارئا ،وكشف عن جزء
من نتائجه ،وخاصة جلهة احلارس
«الذي هو يف ذمة الوكالة على عقد
بطالة وله من أوالده  9أفراد ترى
األونروا ضرورة التكفل مبصاريفهم
وتقديم تعويض إليهم».
يذكر أن «األونروا» زعمت يف منتصف
احلرب العثور على سالح يف إحدى
مدارسها ،سارعت خالله إىل إصدار
بيان يعلن ذلك بأقصى سرعة ،ومل
تنتظر حتى فتح حتقيق يف احلادث
واتباع اإلجراءات الالزمة ،ما ساعد
االحتالل على تربير قصفه مدارسها
أمام الرأي العام ،لكن جرمية مدرسة
أبو حسني كانت واضحة من دون أي
حجة للوكالة أو االحتالل.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
تصاعد معدل حوادث السري على «طرق املوت»
قتيالن وعشرات اجلرحى خالل يومني

ال تزال «طرقات املوت» حتصد مزيدًا من الضحايا جراء
حوادث السري القاتلة .وسجلت األيام املاضية عددًا من حوادث
السري اسفرت عن مقتل شابني ،فض ًال عن وقوع عشرات اجلرحى
على معظم الطرقات اللبنانية.
وكانت فرق الدفاع املدني والصليب األمحر متكنت من انتشال جثة
الشاب جوني خليل ( 22عاما) من سيارته الرباعية الدفع اليت تدهور
فيها اىل الوادي بني بلدتي البوار ـ فتقا.
وأدى اصطدام شاحنة حباجز امسنيت على اوتوسرتاد القلمون ـ
طرابلس اىل مقتل سائقها بشار شاكر وجرح وسيم زريقة بعد
فقدان السيطرة عليها.
ويف صور وجوارها سجلت سلسلة حوادث سري وقعت امس .ففي
بلدة عيتيت ادى حادث سري اىل اصابة السوري وليد العوض
جبروح خمتلفة وكان يستقل دراجة نارية ،فنقل اىل املستشفى
اللبناني ـ االيطالي.
وعلى طريق عام الناقورة اصيب حممد خالد جبروح ورضوض بعدما
اصطدمت سيارته مبكعب من الباطون ونقل اىل مستشفى جبل
عامل للمعاجلة.
وعلى طريق عام بلدة شحور انقلبت سيارة مما ادى اىل اصابة مخسة
اشخاص كانوا بداخلها ونقلوا اىل مستشفى جبل عامل للمعاجلة.
وأصيب الشاب مروان رزق من بلدة كفيفان يف قضاء البرتون
جبروح خطرة بعد اصطدام سيارته ،هي من نوع «ب أم» بأعمدة
االنارة على طريق بلدة جران البرتونية ،ما ادى اىل انشطار
السيارة.
ومت نقل مروان اىل «مستشفى سيدة املعونات» يف جبيل.
ووقع حادث سري مروع عند الواجهة البحرية ملدينة صيدا مقابل
ميناء الصيادين .بعدما اصطدمت شاحنة متوسطة احلجم برانج من
نوع «بي ام دبليو» .مما ادى اىل انقالبه وجرح سيدة بداخله مت
نقلها اىل أحد مستشفيات املدينة .وعلى الفور حضرت القوى
األمنية وفتحت حتقيقًا باحلادث.
واحنرفت سيارة «فولسفاكن» رمادية اللون يقودها بالل منري محادة
واصطدمت باحلاجز االمسنيت جلسر الدورة عند املسلك الغربي ،مما
ادى اىل اصابة السائق جبروح وكسور ورضوض .استدعت نقله
اىل مستشفى املقاصد للمعاجلة.
وأدى تدهور سيارة يف جمرى نهر انطلياس اىل اصابة سائقها
حبروح .كما جرح شخصان باصطدام سيارتهما بشجرة على طريق
عام زغرين ـ بكفيا.

حريق يلتهم مستودعاً للبالستيك يف قب الياس

اندلع حريق كبري يف مستودع للبالستيك ،عند الثانية فجر ااالربعاء
يف قب الياس ،وقد عملت فرق الدفاع املدني على امخاده.
واقتصرت االضرار على املاديات.

توقيف  8سوريني لالشتباه بانتمائهم إىل «جبهة النصرة»

أعلنت قيادة اجليش عن توقيف  8سوريني يف عرسال لالشتباه
بانتمائهم اىل تنظيم «جبهة النصرة» وافادت يف بيان هلا ان قوى
اجليش أوقفت يف منطقة عرسال  8سوريني ،لدخوهلم االراضي
اللبنانية بطريقة غري شرعية .وقيادة البعض منهم سيارات ودراجة
من دون أوراق قانونية ولالشتباه بانتمائهم اىل تنظيمات ارهابية.
ومت تسليم املوقوفني اىل املرجع املختص الجراء الالزم».

إصابة سورية بإشكال يف عرسال

أدخلت السورية هولة رافق بدوي اىل املستشفى امليداني يف
عرسال اثر اصابتها بطلق ناري يف رجلها اليسرى على خلفية
اشكال حصل داخل خميم لالجئني السوريني يف البلدة.

خطف سوري وإطالق لبناني

ادعى السوري زياد حميي الدين خضرا لدى فصيلة درك عرسال
أن جمهولني خطفوا والده حميي الدين حممد خضرا ( 46عامًا) من
ساحة بلدة عرسال ،واقتادوه اىل جهة جمهولة .ثم اتصلوا الحقا
باملدعي طالبني فدية مالية ،وإال سيقتلونه.
من جهة اخرى مت اطالق للبناني عبداهلل عذاب العيدي ،الذي كان قد
خطف يف عرسال يوم االحد املاضي.

ضبط عمالت مزيفة وتوقيف حامليها يف ضهر البيدر
واصلت عناصر حاجز ضهر البيدر يف وحدة الدرك اإلقليمي توقيف
املطلوبني ،ومتكنت من ضبط كمية من العمالت املزيفة ( 100ورقة
نقدية من فئة « 20ألف» وورقة من فئة « 50الف» وأخرى من
ّ
الركاب،
فئة  100دوالر أمريكي) داخل سيارة فان عمومية لنقل
وتوقيف كل من :ع.م 34( .عامًا) وح.م 35( .عامًا).

والتحقيق جار باشراف القضاء املختص.

جثة مخسيين على شاطئ جبيل

عثر على شاطئ الزيرة يف جبيل على جثة جنيب توفيق شحادة
(حصرون ـ قضاء بشري) .ونتيجة التحقيقات اليت اجرتها عناصر
خمفر جبيل يف قوى األمن الداخلي والكشف على اجلثة من قبل
الطبيب الشرعي نادر احلاج ،تبني ان الوفاة ناجتة عن جلطة
دماغية.
ومت نقل اجلثة من قبل الدفاع املدني اىل مستشفى «سيدة املعونات
اجلامعي».

ال انتحار مع الـ»واتس أب»

تقدم مواطن ببالغ يف خمفر قوى األمن الداخلي يف جبيل ،بأن
صديقه ف .ج .مراد (مواليد  )1978أرسل له رسالة نصية عرب
الـ»واتس آب» يبلغه عن نيته يف االنتحار ألسباب مادية .فبدأت
على الفور عمليات حبث واستقصاءات ،متكنت بنتيجتها من حتديد
مكانه يف غرفة فندق يف بلدة املنصف ،حيث عثر عليه وقد شطب
معصميه بشفرة حالقة والدماء تسيل على يديه .فتم نقله بواسطة
الصليب األمحر إىل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي -جبيل،
وأجريت له اإلسعافات الالزمة وحالته مستقرة.

إستشهاد قيادي بارز يف حزب اهلل

أعلن حزب اهلل ان قياديًا رفيعًا يف صفوفه إستشهد أثناء قيامه
بواجبه اجلهادي ضد التنظيمات االرهابية.
والقيادي الذي وصف بالكبري هو احلاج «إبراهيم عبداهلل» املعروف
بأسم احلاج «أبو حممد سلمان» من بلدة قليا البقاعية .ويعترب القيادي
املذكور قائد مواجهات عيتا الشعب البطولية خالل عدوان متوز 2006
وصاحب خربة جهادية عالية ،وأحد أبرز القادة امليدانيني.

حب ..التعاطي والرتويج

حتولت صداقة فتاتني اىل لعنة ،بعدما تورطت احداهما بعالقة
عاطفية مع شقيق زوج الثانية ،الذي يتعاطى املخدرات ويقوم
برتوجيها ،حيث ما لبثت ان حذت حذوه بالتعاطي والرتويج.
وكانت س.ق .متأهلة من م.ص .املوقوف يف سجن رومية بتهمة
خمدرات ،وان املتهم «ع.ص» هو شقيق «م.ص» يف حني ان
املتهمة «ز.د» هي صديقة «س.ق» وكانت تقيم يف منزهلا حيث
تعرفت على «ع.ص» وارتبطت معه بعالقة عاطفية.
وكان املتهم «ع.ص» يتاجر باملخدرات ويستحصل عليها من املدعو
أبو علي الذي كان يرسلها له مع املدعو «ح.ن.د» علمًا ان التحقيق
مل يتوصل اىل بيان اهلوية الكاملة لألخريين .وان «ع.ص» و»ز.د»
كانا يتعاطيان الكوكايني سوية ،وان االخرية وبناء لطلب األول
استلمت مرة الكوكايني من «ح.ن.د» وسلمته لـ»ع.ص» بقصد
اإلجتار به.
وبناء لطلب «ع.ص» توجهت املتهمة «ز.د» اىل حملة بئر حسن
حيث استلمت من «ح.ن.د» عشرة مظاريف حتتوي على كمية قدرها
 25غرامًا قائما من الكوكايني واثناء عودتها ألقي القبض عليها
وضبطت املخدرات معها.
وبالتحقيق االولي صرحت «ز.د» اليت مل تكن حتوز بطاقة هوية،
انها تتعاطى الكوكايني مع املتهمني «ع.ص» و»س.ق» اللذين
يتاجران باملخدرات ويستحصالن عليها من املدعو «أبو علي» من
خالل املدعو «ح.ن.د» وانه سبق هلا وبناء لطلب «س.ق» ان
استلمت املخدرات من «ح.ن.د» وسلمتها اياها ،وبتاريخ توقيفها
كانت استلمت املخدرات جمددًا من األخري لتسليمه لـ»س.ق» غري
انه ألقي القبض عليها.
وأمام احملكمة صرحت «ز.د» بأنه ضبط معها كمية من املخدرات
تزن  25غرامًا ولكنها خمصصة للتعاطي الشخصي وتراجعت عن
اقواهلا االولية واالبتدائية يف حني انكرت «س.ق» ما اسند اليها
جلهة االجتار والرتويج والتعاطي ،ثم عادتا وأيدتا أقواهلما األولية.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع احلسامي،
عقوبة االشغال الشاقة حبق «ز.د» بالسجن مخس سنوات وتغرميها
 5ماليني لرية ،واعالن براءة «س.ق» من تهمة اإلجتار باملخدرات
لعدم كفاية الدليل ،وحكمت باألشغال الشاقة املؤبدة على «ع.ص»
وتغرميه  50مليون لرية.

قوات العدو أفرجت عن الراعي املختطف

أفاد مندوب الوكالة الوطنية لالعالم يف صور حسني معنى ،أن
القوى األمنية اللبنانية ،تسلمت من قوات «اليونيفيل» ،عند معرب
رأس الناقورة ،الراعي امساعيل نبعة الذي اخطتفته قوات العدو
اإلسرائيلي صباح اليوم ،واقتادته إىل داخل مزارع شبعا احملتلة،
قبل ان تعود وتفرج عنه منذ بعض الوقت.

توقيف  28مطلوباً

اسفرت دوريات مفرزة استقصاء بريوت اليت قامت بها خالل
عطلة عيد الفطر عن توقيف  28مطلوبًا وخمالفًا بينهم فلسطينيون

وسوريون وسعودي ،جبرائم خمتلفة .كما ضبطت  46دراجة نارية
و 13سيارة خمالفة.
أوقفت يف حملة ميناء احلصن ك.م.س  -املطلوب مبوجب بالغ
خالصة حكم جبرم خمدرات.
ويف وسط بريوت أوقفت ح .أ .ط .والفلسطيين م.ع.أ.ق .وضبط
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الروشة اوقف م.م.خ املطلوب مبوجب خالصة حكم.
ويف حملة زقاق البالط أوقفت :ج.ح.ح املطلوب مبوجب بالغي
خالصة حكم.
وأوقفت يف حملة رأس بريوت أ.ف.ش املطلوب مبوجب بالغ حبث
وحتر جبرم كسر وخلع.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقفت :ق.م.ع لقيادته دراجة نارية
مسروقة.
كما أوقفت يف حملة رأس بريوت السوري م.ج.أ لقيادته دراجة
نارية مسروقة.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقف الفلسطيين أ.م.أ وضبط حبوزته
كمية من مادة حشيشة الكيف.
ويف حملة وسط بريوت أوقف ع.ص.ع املطلوب مبوجب وثيقة
اتصال جبرم ترويج خمدرات.
ويف حملة النهر أوقف :د.إ.ك وضبط حبوزته مسدس حربي
وسكني.
ويف حملة وسط بريوت أوقف :ر.ب.غ .و م.أ.ع مواليد 1988
وضبط حبوزتهما كمية من مادة الكوكايني.
ويف حملة رأس بريوت أوقف م.ع.أ.أ املطلوب مبوجب بالغي خالصة
حكم جبرم سلب حببسه مدة ستة اشهر وضبط حبوزته كمية من
مادة حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقف ح.م.ب والسوري ،أ.ح.ع وشخص
آخر سوري ،وضبط حبوزتهم كمية من مادة حشيشة الكيف.
كما أوقفت يف حملة وسط بريوت ع.س.غ املطلوب مبوجب مذكرة
توقيف جبرم سرقة.
ويف حملة رأس بريوت أوقفت م.ش.خ املطلوبة مبوجب اربع بالغات
خالصات احكام جبرم اقالق راحة ،سلب ،دعارة وعدم نقل هوية.
ويف حملة النهر أوقف و.س.س والسعودي ،ف.ج.ع.ر وضبط
حبوزتهما كمية من مادة الكوكايني.
ويف حملة رأس بريوت أوقف :أ.د.د وضبط حبوزته كمية من حبوب
املخدرة.
ويف حملة املصيطبة أوقف ب.ع.ع املطلوب مبوجب خالصة حكم
جبرم التسبب بأضرار وخمدرات حببسه مدة ثالثة اشهر.
ويف حملة املصيطبة أوقف م.أ.ع املطلوب مبوجب خالصة حكم .و
ي.ح.ب الذي ضبط حبوزته كمية من مادة حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقف السوري م.و.ح وضبط حبوزته
مسدس حربي وعصا حديدية.
ويف حملة رأس بريوت أوقف الفلسطيين :أ.م.أ املطلوب مبوجب
خالصة حكم جبرم نقل اسلحة وذخائر واطالق نار من سالح حربي
حببسه مدة سنة وشهر وفلسطيين س.م.س .املطلوب مبوجب
خالصة حكم.

موقوفون من تنظيمات إرهابية

استجوب قاضي التحقيق العسكري املناوب فادي صوان 3
موقوفني جبرم االنتماء اىل تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» بهدف
القيام بأعمال ارهابية ،وأصدر مذكرات توقيف وجاهية حبق كل
منهم سندا اىل مواد تنص عقوبتها القصوى على اإلعدام .من
جهة اخرى اوقف اجليش اللبناني يف عرسال  6سوريني 4 ،منهم
على حاجز وادي عني عطا ،و 2على حاجز عن الشعب ،لالشتباه
بانتمائهم اىل جمموعات مسلحة .وقد سلموا اىل الشرطة العسكرية
الجراء املقتضى.

خالف يف الدهلمية يوقع جرحياً
تطور خالف يف بلدة الدهلمية يف البقاع على خلفية مقتل شخص
من آل معدراني منذ حنو مخسة أعوام ،ودفن قاتله الذي تويف أول
من أمس والذي كان موقوفًا ،وقد اعرتض أبناء البلدة على دفنه
فيها ،ما ادى اىل حصول تبادل الطالق النار اوقع جرحيًا .وعلى
االثر تدخلت دورية للجيش وعملت على تهدئة الوضع.

وفاة شقيقتني غرقاً يف نهر بسري
توفيت مروى علي خليل ( 11عامًا) وشقيقتها مريم ( 7أعوام) بعد
غرقهما يف نهر بسري أثناء ممارستهما السباحة.
وكانت وحدة من االنقاذ البحري يف الدفاع املدني حترت عن
الطفلتني وهما من بلدة الشرقية يف قضاء النبطية ،بعد فقدانهما
أول من أمس يف جمرى نهر بسري خالل السباحة ،وقد مت نقلهما
اىل املستشفى املركزي يف بلدة مزبود يف اقليم اخلروب وهما يف
حالة حرجة ،وقد فارقتا احلياة اخلميس.
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

زورونا واستفيدوا من
تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

فرع ملبورن
178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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:
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انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  199دوالرا فقط

لالتـصال:

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات
ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر - :بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 -اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
حـــالل فـي غيلـفورد حـــالل

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق -
مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصناف الثمار
البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة  -تبولة
 محص  -فول Chicken Burger - - - Beef Burgerسلطات على أنواعها
 بطاطا مقلية  -وجبات لألطفال وغريهاالكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات..
أراكيل بعدة نكهات
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس
يف اهلواء الطلق

أوقات العمل
نـفتح  7أيـام فـي األسـبوع
من الساعة  5،30صباحا حتى الـ  12ليال

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات
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كتابات

قــال

شوقي مسلماني

( 1هناك)
أن حياته مرسومة
وهناك َمن مل يعد يعتقد ّ
سلفًا ،بل بات يعتقد ّ
أنه مرتوك ،وعليه أن
يرسم مسار حياته بذاته.
**
( 2جان عزيز)
« ...يف بالدنا كان ّ
مثة عظيم امسه منصور
أن أحد
الرحباني ،كتب يومًا على لسان سقراط ّ
احلر فوجده يأكل من
أقنان امللك جاء إىل الرجل
ّ
للحر :لو ّ
أنك ترضى
القن
نبات األرض ،فقال
ّ
ّ
مضطرًا ألكل نبات
بأن تسمع من امللك ملا كنت
ّ
القن :لو ّ
أنك ترضى
احلر على
فرد
األرض،
ّ
ّ
ّ
مضطرًا ألن
بأن تأكل نبات األرض ملا كنت
ّ
تسمع من امللكّ .
مثة أنظمة مل تسمع بالرحباني
يومًا وال بسقراط ،لكن آن األوان ألن نكتشف
والقن».
احلر
الفارق بني
ّ
ّ
**
( 3قال)
ـ «ال ّ
يعلق صورة غيفارا َمن يضع يده يف أيدي
بتصرف).
قاتليه»!( .منقول
ّ
ـ ال أبتسم كما أبتسم عندما أمسع مسؤو ً
ال
املستضعف
أن ذاك الشعب
أمريكيًا يقول ّ
َ
ّ
ّ
يتخلص
سيكون قادرًا على رسم خياراته بعد أن
وكأن هذا املسؤول ومجيع أمثاله
من نظامه،
ّ
األمريكية يرتكون شعبًا دون حماولة
يف اإلدارة
ّ
بالضد من مصاحله
تطويعه أو تركيعه والعمل
ّ
ّ
وتطلعاته وخياراته.
أبصم على جودته لو مل تعلنه وأنت يف
ـ كالمك ُ
حضن الشيطان.
ـ ميكن للخريف أن ينتحل أي صفة ،ويعلن مث ًال
ّ
أنه الربيع!.
ـ وبعدما يعبث ببيوت النمل يقول« :أفضل
شيء مشاهدة املونديال»!.
ـ قال بصوته اجلهوري العظيم:
أظن الشيب يف بين اإلنسان
«ال
ّ
ّ
إال من هذه اهلزائم».
ـ ومث ًال :لو مل تسقط غرناطة مل يكن وجع
ظهري!.
بعد :اجتهاد ورماد.
ـ كثريًا ُ
**
( 4لكاتبها)
ّ
العلة أفضل
«اختلط عليهم أمرهم حتى ّ
أن
ظنوا ّ
وأن اهلدم أجدى من البنيان».
من
الصحة ّ
ّ
**
( 5فضل عبد احلي)
ّ
كل الناس
ـ قال« :الفشل يتيم والنجاح
أهله».
ْ
«ب ْ
صديقك
سمع
يقول جربان خليل جربانّ :
بد ْك ِت ْ
ـ ِ
إمسع اللي ْ
عميقوله».
مش
ْ
Shawki1@optusnet.com.au

غزة قولي هلم

غزة
اخربيين كيف تنامني ؟!
اخربيين كيف تستيقظني؟!
كيف تؤدين الصالة؟
كيف تفطرين على انني املوت؟
يا ايقونة الصمود
يا حارسة الكرامة
حكمت عليك عقول
الكراهية واحلقد
باحلرق
باجلرف
قولي هلم انت الزينة
قولي هلم انك رمز القداسة
راية احلرية
دفء الشهادة
دماء الكرامة
صالة الفجر
تكبرية الصمود
تصعد من احلناجر
شروقًا
يرفرف فوق اجنحة العصافري
املقيمة بني الركام
تبين اعشاشها
حتتضن صغارها
جيولون يف مسائها
يكتبونها قصائد
يرمسون صورها
مزينة بربيع احللم االتي
من اعماق األالم واجلراح
حيملون احللم الباقي
طفل تيتم
يف جرح
ٍ
وصرخة ام ثكلى
ووالد يقبض على الرتاب
******
غزة
القدس واقصاها
بيت حلم ومهدها
توائم يف العذاب
يصحوان على انني جراحك
يغفوان على عتمة عذابك
********
غزة قولي هلم
ملاذا تزحف طالئع املوت
غزة قولي هلم
كيف اشالء االطفال تعانق الرمال
غزة قولي هلم
كيف تصعد االرواح من الركام اىل بارئها
غزة قولي هلم
كيف تلون حبرك باالمحر القاني
غزة قولي هلم
«اني اتهم»

من الشاعر املناضل اخلالد سعيد أبو احلسن ( إىل غزة املناضلة )
يزرعون الرعب والدمار ..واملوت
يف مواقع األعداء ..يف كل شرب
يطؤون ..يف كل درب يسلكون
..يف كل حي يدخلون ..

تقديم:اكرم برجس املغوّش

خص الشاعر املناضل اخلالد
االستاذ سعيد أبو احلسن رئيس
إحتاد الكتاب العرب يف حمافظة
السويداء جبل الدروز جبل القائد
األكرب العظي سلطان باشا
األطرش غزة البطلة بقصيدة
أرخ فيها نضال أبطاهلا الذين
ّ
يذودون عنها من أجل إسرتجاع
فلسطني مع أشاوس اجلوالن يف
جمدل مشس وبقعاثا وعني قنيه
ومسعدة كتائب وسرايا القائد
العظيم سلطان باشا االطرش
شيخ اجملاهدين األكرب:
إىل غزة املناضلة
غزة  ،يا صبية  ،جملوة بالنار
والدماء!
يا وجه شعيب العربي املشرق
الوضاء!
يا وجه الرفض املمرغ بالرتاب
صلف االعداء!
يا هلبا أحال ليل الغاصب
اجلواب جنمًا محراء!

غزة!
يا منبتة االبطال
خترجهم مردة ال يعرفون
اخلوف واهلوان  ..من حبة من
الرمال  ...من خلف شجرة ..
من قلب كل مقربة ..من داخل
الكهوف واجلدران ..
من حتت كل خيمة عرفت اجلوع
وظلت يف مشوخ السنديان ..
من كل كوخ عرف البؤس
ولكن ظل مأوى العنفوان ..

الشاعر سعيد ابو الحسن
غزة يا مدرسة االباء..والعزة
غزة يا ملحمة املالحم
أسطورة الدماء ال سحر وال
طالسم ...تنافس األبناء واالباء
..تزاحم الرجال والنساء ..
كل يريد السبق يف النضال
كل يريد أشرف العطاء ..
دمًا طهورًا يغسل الديار ..
جيتث من جذوره من كل
أراضي العار.
غزه ..
حني يلف الليل كل شيء ..
وتعزف الرياح ..وترقص
االشباح ..وخيرج من بيارة
هناك ..ينبع من مدرسة هنا ..
ينقض من بيت بال باب وال
شباك ..
ينهال من مشتبك األشجار
 ..من قمم املآذن ..مناضلون

صور من تاريخ اجلالية

غزة !
حني يكون كل تنبل من
اجملوس ..يغط يف شخريه حيلم
بالنساء والفلوس..
ويشرتي مباله ألف عروس
وعروس ..مرتديًا زي األعاريب
األوائل ..دون الذي كانوا
يقدسون من فضائل ..دون
الفروسية واملروءة األنوف
والشهامة ..ينشق قلب أرضك
املعطاء ...
عن ألف رتل مارد يعمل
للتحرير والكرامة ..يسفك من
أجلها ويبذل الدماء ..وكلما
استشهد منهم بطل مغوار
..نبت من دمائه ،من روحه،
ألف فتى جبار ..يقول غزة،
حنن العرب ههنا بالبن وال
رماد ..وال عباءة وال تثاؤب
وال مضافة وال سجاد ..حنن
استبسال ..حنن هنا إستقتال
..حنن هنا إصرار ..حنن هنا
إعصار ..حنن هنا قرانا كلها
قنابل ..لقد جتاوزناك يا عهد
السالطني التنابل .
غزة !
أنا مسعنا القول يا غزة
أنا رأينا الفعل يا غزة
مدرسة االباء والعزة!
غزة !

تقديم
أكرم املغوّش

الدكتور مصطفى مجيل علم الدين يكرم قنصل لبنان العام االستاذ جورج بيطار
غامن يف سيدني حبضور فاعليات ثقافية وإجتماعية من اجلالية اللبنانية العربية

عباس علي مراد
سدني اسرتاليا

اهلادف يستقيل من مركزه حتت ضغوط اجلالية العربية يف سيدني
ّ
املغوش
كتب  :أكرم

حتت ضغوطات اجلالية العربية يف سيدني
قدم فيك اهلادف إستقالته كرئيس مفوضية
العالقات االجتماعية يف والية نيو ساوث ويلز
بعد التصرحيات العنصرية اليت أدىل بها بتأييده
للدويلة العربية ضد أهالي غزة االبطال الذين
يذودون عن بلدهم ضد العدوان الغاشم الذي
يقوم به العدو الصهيوني واملعروف.
ان اهلادف يهودي مغربي يتحدث العربية اىل
جانب اللغتني العربية واالنكليزية ويشغل رئيس
اجمللس اليهودي.
وقد اثارت تصرحياته العنصرية حفيظة اجلالية
العربية اليت قاطعت االفطار الذي اقامه رئيس
الوالية مايك بريد وأفشلته مما أضطره اىل أن
يعمل على إقالة اهلادف من مركزه احلساس الذي
جيب ان يكون من يشغله بعيدا جدًا عن العنصرية
وإثارة الفنت يف جمتمع راق كاجملتمع االسرتالي

الدكتور مصطفى جميل علم الدين والقنصل العام جورج بيطار غانم واالستاذ خضر عجاج الزميل أكرم املغوّش ( إرشيف )

املتعدد احلضارات والثقافات.
وقد تلقت اجلالية العربية يف سيدني وباقي
الواليات االسرتالية والعامل إقالته بفرح ومتنت
أن يقتدي حكامنا يف بالدنا العربية وأنظمتهم
املستعربة بدميقراطية اسرتاليا.

قام الدكتور مصطفى مجيل علم الدين رئيس رابطة االطباء احملصلني علومهم يف اخلارج بتكريم
سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ احملامي اخللوق جورج بيطار غامن حبضور فاعليات ثقافية
وروحية واقتصادية وإجتماعية حيث حتدث الدكتور املضياف مصطفى علم الدين مرحبًا ومعتربًا هذا
التكريم لسعادة القنصل غامن بإسم ابناء اجلالية الذين وجدوا بسعادته كل خري ملا ميثله من قيم أخالقيه
رفيعه ووطنية جامعية صادقة ..وحتدث سعادة القنصل غامن شاكرًا الدكتور مصطفى مجيل علم الدين
وقال أن جالية لبنانية وعربية كرمية مشرقة عنوانها الدكتور الوطين اخللوق مصطفى علم الدين هي
فخر وإعتزاز السرتاليا ولبنان والعرب لعلومه وأفراد أسرته اجملازين باحلقوق والطب.
واملعروف ان الدكتور مصطفى علم الدين كان قد كرم مجيع ضيوف اجلالية وما زال وكان رئيسًا
جمللس اجلالية اللبنانية والرتاث العربي وهيئة الصداقة االسالمية املسيحية وعضوا استشاريًا يف
اجمللس االستشاري لوزارة اهلجرة ورئيسًا للمركز الثقايف العربي ..وخنتم ونقول بإعتزاز أن الدكتور
مصطفى مجيل علم الدين رجل العطاء واحملبة والوجه الصبوح املنري وصمام اآلمان للجالية العربية .
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

عرض طالب أمريكي رسالة مكتوبة خبط الرئيس
األمريكي باراك أوباما للبيع
كان الطالب جيسي غرينجر قد
كتب رسالة للرئيس األمريكي
ضمنها
أوباما عام ،2011
ّ
نبذة عن حياته .وحسب قول
الطالب ،فهو يف الثالثة عشرة
من العمر ،صار يتيما بعد وفاة
املرأة اليت تبنته .انتقل جيسي
بعد ذلك من عائلة اىل أخرى
خالل السنوات األربع التالية،
وبعد أن زهق العيش مع مدمين
الكحول واملخدرات واملستغلني،
قرر البدء حبياة جديدة كي ال

يصبح مثل احمليطني به.
كتب جيسي يف رسالته ألوباما
يقول "يف اليوم الذي أكملت
السابعة عشرة من العمر،
غادرت البيت وأنا أمحل حقيبة
فيها بعض الكتب واملالبس
وإجنيل والدتي ،وبدأت رحليت
اليت غيرّ ت كل حياتي".
سعد الفتى عندما تبنته عائلة
يف كارولينا اجلنوبية ،حيث

استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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أنهى الدراسة يف معهد متوسط
وقبل يف اجلامعة ،وكان عليه
تسديد أجور الدراسة .لكن املبلغ
الذي كان حبوزته ّ
يقل عن املبلغ
املطلوب بـ  10آالف دوالر.
طلب جيسي يف رسالته من
الرئيس أوباما مساعدته يف
حتقيق حلمه.
كتب أوباما يف جوابه جليسي

بعد أن شكره على رسالته
"أفضل نصيحة ميكن أن اقدمها
لك هي أن تنهي دراستك ،أنا
فخور بك".
اآلن بعد مضي ثالث سنوات
على هذه الرسالة اضطر جيسي
لعرض رسالة الرئيس أوباما
املكتوبة خبط يده للبيع مببلغ
 9.5ألف دوالر ليتمكن من
تغطية مصاريف دراسته.

األرض اليت حيرم على النساء دخوهلا
انه جبل آثوس ،ويعرف أيضا والية اجلبل املقدس .يقع يف
مشال اليونان ويعترب منطقة نسكية ،حيث يقيم هناك رهبان من
خمتلف الكنائس األرثوذكسية .حيتل اجلبل أقصى شرق النتؤات
الثالثة لشبه جزيرة كالسيديس(وتنطق باليونانية خالكذيكيس)،
واليت تقع بدورها ضمن مقاطعة مقدونيا املطلة على حبر إجية.
يف الفرتة الكالسيكية من تاريخ اليونان عرفت شبه جزيرة
كالسيديس بأكيت ،اليوم تعرف املنطقة سياسيا بوالية اجلبل
املقدس النسكية املستقلة ذاتيًا .خيضع اجلبل روحيا لسلطة
بطريرك القسطنطينية املسكوني .عاصمة اجلبل والبلدة الوحيدة
فيه هي كاريس ،وقد أدرج جبل آثوس ضمن قائمة الرتاث العاملي
ملنظمة اليونيسكو عام .1988
من أجل االبتعاد عن الشهوة اجلنسية ,مينع دخول النساء منعا
باتا جلميع مرافق املنطقة األمر الذي أكسب اجلبل قدرا من الشهرة.
وحتى إناث احليوانات األليفة (مع استثناء بعض القطط ،وكذلك
الدجاج) ممنوعة.

ما هو س ّر الرجل العاري يف
سرير كيم كارداشيان؟
كشف األخ غري الشقيق ِلـ كيم
كارداشيان عن فضيحة جديدة
فيما خيص عالقاتها السابقة
يف حلقة تلفزيون الواقع اليت
ُعرضت أمس األحد ،حيث
يبدو أنها سحرت أخويها غري
الشقيقني براندون وبرودي
جينر.
فخالل التقاط كيم لصور الـ
 Selfiesبثياب مثرية يف تايالند،
دخل برودي عليها ليعرتف الحقًا
ممازحًا أنه شعر باإلثارة ،كاشفًا
يف الوقت نفسه أن شقيقه
قبل كيم عندما كانا
براندون َّ

أصغر سنًا.
َّ
وعلقت والدة كيم« :أشعر أن
برودي معجب ِبـ كيم ،أنظر كيف
امحر خج ًال» ،وتابعت« :أعتقد أنه
َّ
كان كذلك منذ كان يف السابعة
من عمره».
ويف احللقة ،يدخل برودي
غرفة كيم وينتظرها عاريًا يف
ّ
مغطيًا عضوه الذكري
سريرها،
بورقة موز ،ما أصاب كيم
باحلرج عندما دخلت ..لكن األمر
مل مينعها من التقاط صورة له.

أشهر ناطحة سحاب يف لندن تعرض
للبيع بـ 1.1مليار دوالر
أعلن يف لندن يوم  29يوليو/
متوز احلالي أن أشهر ناطحة
سحاب يف حي سييت واليت
تسمى "خيار " بسبب شكلها
عرضت للبيع بأقل مبلغ ممكن
يعادل  650مليون جنيه (1.1
مليار دوالر).
دشنت هذه العمارة اليت يبلغ
ارتفاعها  180مرتا وعدد طوابقها
 40طابقا عام  .2004واشرتت
شركتان أملانية وبريطانية هذا
البناء من أكرب شركة سويسرية
( )Swiss Reبـ 630مليون جنيه (1
مليار دوالر) عام .2007
األملانية
الشركة
واجهت
مشكالت مالية يف السنوات

األخرية وأفلست عام 2013
حني تسبب تغري أسعار العمالت
والفائدة بازدياد ديونها اليت
كانت ناطحة السحاب املذكورة
ضمانا هلا.
ويتوقع عمالء السوق العقارية
يف العاصمة الربيطانية أن
يهتم مستثمرون أجانب بالعمارة
املشهورة.
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

الدكتور يبار رفول بالصورة والصوت يف ملبورن

شربل راضي يرحب بالحضور

نهاد شهدا يقدم الربنامج

د .بيار رفول رفول يتحدث بالحضور عرب الشاشة

النكت ،حنا ،سلوم وروبري بخعازي

حلو ،الزغلول ،شهدا ،حنا والنكت

حضور

حضور

حضور

التيار الوطين احلر يف ملبورن كخلية حنل يعمل ليل نهار
ملصلحة الوطن خاصة يف هذا الظرف العصيب الذي يعصف
مبشرقنا العربي.
ومن اجل كل هذا كانت الدعوة اليت وجهها البناء اجلالية
اللبنانية فكان اللقاء يف مركز دار العودة مساء االحد املاضي
لالطالع على االوضاع اللبنانية خاصة والعربية عامة من خالل
اللقاء الذي مت مع الدكتور بيار رفول املنسق العام للتيار
الوطين احلر يف لبنان وعرب شاشة كبرية بالصوت والصورة
حيث قدم برنامج اللقاء عضو التيار السيد نهاد شهدا.
الدكتور بيار رفول اطل على اجلمهور بكلمات معربة متحدثا
عن االوضاع يف لبنان ويف املنطقة وما حييط بهذا الشرق
من خماطر وما يضمر الغرب لنا من شرور وما ينصبه من
افخاخ.
وكان هناك العديد من االسئلة اليت طرحها كل من رئيس
مكتب التيار يف ملبورن شربل راضي ،سايد النكت وصباح
العبد اهلل من احلزب السوري القومي االجتماعي ،نبيل حنا من
تيار املردة يف ملبورن ،وهبة فرنسيس ورفعت حنا ورئيس
الرابطة السورية يف ملبورن والزميل كميل مسعود وآخرون
حيث متحورت االسئلة حول الوضع يف لبنان وسورية واملنطقة
العربية والعامل.
وكان الدكتور بيار رفول يرد على كل سؤال مبوضوعية

وشفافية غري متأثر حبرج االسئلة وقال اسألوا ما يساوركم
وانا اجيب..
وقال مطمئنا احلضور ان ال جمموعات ارهابية عندنا يف
الوقت احلاضر تشكل اي خطر علينا يف لبنان كما حاصل يف
العراق وسورية اليت اغلقت احلدود من جهة البقاع ومنعت
دخول اجملرمني بآالتهم املدمرة ونشاهد اليوم كيف ان
داعش تضرب الشرق العربي تضرب العيش املشرتك كما
يفعلون يف العراق ومبسيحيي املوصل وال بد من انهاء هذه
احلركات املتطرفة كما انتهى غريها من احلركات االصولية وال
تنسوا يوم دخلت امريكا اىل الدول العربية وضربت املنطقة
بكاملها.
وعن الوضع االمين يف لبنان قال رفول انه جيد بفضل
العماد ميشال وسعد الدين احلريري واحلكومة انتجت خطة
أمنية واليوم حنن احسن بكثري من ايام ميشال سليمان.
التفحريات اليت حصلت يف البقاع واجلنوب وطرابلس انتجت
هذه اخلطة.
وعن العالقات مع تيار املستقبل قال رفول حتى الساعة لن
تنقطع العالقات مع تيار املستقبل.
وعن ترشح جعجع لرئاسة اجلمهورية قال رفول كونوا على
ثقة ان ال الطائفة السنية وال الطائفة الشيعية تريدان جعجع
لرئاسة اجلمهورية.

ومن الطائف حتى اليوم مل ِ
يأت رئيس مجهورية للبنان قوي
وميشال سليمان اتى رئيسا توافقيا ورأينا الذي حصل يف
البلد كما حتدث عن قانون انتخابي يرضي اللبنانيني ..كيف
رفض ومن كان وراء هذا الرفض.
وعن رأي البطريرك الراعي قال رفول ان الراعي كان قد
حتدث عن املقاومة اكثر مما حتدث عن التيار الوطين احلر
اما اليوم فاصبح يطالب بسحب سالح املقاومة وحنن اليوم
متمسكون بالعماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية ..انتصار او
انكسار  ..وحمور التنازالت يف السابق قد انتهى اليوم ويف
سورية  84دولة تقاتل السقاط الرئيس االسد ودمار كبري
على ارض سورية ولكن االسد باق وستعود سورية احسن
بكثري مما كانت عليه يف السابق.
كذلك حتدث عن فلسطني منذ العام  ..1984وعن حرب متوز
قال الدكتور بيار رفول انها لن تعود بعد اليوم ..ان غزة
انهكت قوة اسرائيل العسكرية وسورية وحدها وقفت اىل
جانب امليحيني وعلينا التضامن الكلي مع االسالم املعتدل كما
املسيحي .ويف النهاية غزة املنتصرة وحزب اهلل .ثم تناول
اجلميع واحللويات وغادر املدعوون شاكرين التيار الوطين احلر
يف ملبورن على مفاجأته وعن كل جديد يطلعنا عليه.

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
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بريطاني ينتحر بسبب كيم
كاردشيان !

فتحت الشرطة الربيطانية حتقيقا جراء عثورها
على جثة شاب يف حديقة عامة ،كشفت التحقيقات
أنه كان على خالف مع صديقته نشب بينهما بسبب
جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.
بدأت القضية حني قال دانيال تشالونري ()31
صراحة إنه معجب بالنجمة األمريكية الشهرية.
أثار ذلك غضب صديقته اليت مل جتد وسيلة
املرة ،سوى بأن
لتجعله يتجرع من نفس الكأس
ّ
قالت له إنها معجبة باإلعالمي واملمثل الربيطاني
داني داير.
أثارت هذه الكلمات الغرية يف قلب الشاب (31
عاما) ،فخرج غاضبا من منزله بعد مشاجرة حامية
مع صديقته.
من جانبها تؤكد الشرطة أن دانيال انتحر شنقا،
وأنه مت العثور على نسبة عالية من الكحول يف
دمه ،عالوة على أن الشاب كان يتناول أدوية
مضادة لالكتئاب.

مصارع سابق يلقن لصا درساً
قاسياً
قالت الشرطة األمريكية إن لصا تعيسا يف
والية أريزونا االمريكية تلقى درسا قاسيا عندما
حاول سرقة منزل دانيال بريان بطل مصارعة
احملرتفني الرتفيهية السابق يف فئة الوزن
الثقيل.
وأضافت الشرطة أن بريان ( 33عاما) كان
عائدا مع زوجته إىل منزله يف وقت متأخر من
مساء يوم اخلميس عندما رأى شخصني مريبني
يهرعان من باب خلفي .وطارد املصارع السابق
الرجلني وجنح يف االمساك باحدهما وهو سيزار
سوسا ( 22عاما).
وقال متحدث باسم الشرطة يف فينكس إن
بريان تصارع مع اللص واحتجزه حتى وصلت
الشرطة واعتقلته بينما متكن اللص الثاني من
الفرار.
وقال بطل املصارعة السابق وامسه احلقيقي
بريان دانيلسون إنه كان غاضبا جدا عندما أدرك
أن شخصا ما اقتحم منزله الذي انتقل إليه قبل
عشرة أيام فقط وأنه كان يشعر بالقلق على كلبه
الفرنسي (جوزي).
وأضاف أنه طارد سوسا لنحو  400قدم قبل أن
ميسكه ويسبه ببعض األلفاظ البذيئة.
وأوضح أنه اعتمد على حركة خنق الرقبة بالذراع
من اخللف للسيطرة عليه بدال من على حركة
القفل اليت يشتهر بها واليت جيلس فيها على
ظهر املنافس وميسك بذارعه بني ساقيه ويعصب
عينيه بقبضتيه.
وقال بريان للصحفيني يف مقر الشرطة وهو
جيلس جبواره زوجته وكلبهما "لقد كان جمهدا جدا
جدا ومل حيتاج األمر ألي جهد لطرحه أرضا".

“جين” يهدد راهباً عرب “اهلاتف”

يدعي األب "ماريان راجشيل دو جاروسالو"
أن صلواته إلنقاذ فتاة من يد جين مؤذي أزعجت
هذا األخري ،فبدا يبعث له برسائل هاتفية لشتمه
وتهديده.
وجاء يف إحدى الرسائل ":اصمت أيها الواعظ
الغيب ،مواعظك القدمية مثرية للشفقة".
كما تلقى الراهب رسالة أخرى تقول" :إنها لن
تأتي ،لن تتمكن من اخلروج من اجلحيم ،إنها لي،
وأي إنسان يصلي من اجلها سيموت".
ومل تصدق وسائل اإلعالم احمللية رواية الراهب
عن هذا اجلين الذي يتقن استعمال التكنولوجيا،
السيما أن الرسائل يتم إرساهلا من هاتف ميلكه
أحد األشخاص.
ويفسر األب "راجشيل" ذلك بكون "اجلين
الشرير قد متكن من روح الشخص وجعله يبعث
تلك الرسائل".

مسري غامن“ :قضيت لياىل محراء
كتري وتزوجت صومالية ملدة عام”
كشف الفنان املصري مسري غامن ،عن زواجه من
امرأة صومالية مل تستمر العالقة بها ألكثر من سنة
وانتهت بالفشل.
وقال غامن فى حواره مع اإلعالمية مسر يسرى
بربنامج «ليلة» على قناة «النهار» ،أن العاطفة
ال متوت و «تالقي واحد عمره متانني سنة متجوز
واحدة عمرها  20أو  25سنة» على حد تعبريه.
وأضاف أن اللون األسود يسيطر على حياة
عاما بسبب
اإلنسان بعد جتاوزه مرحلة اخلمسني ً
الظروف واملشاكل املرتاكمة ،ولكن على اإلنسان
الصرب ،قائ ًال« :طاملا اإلنسان تزوج عليه أن
يشرتى دماغه وفيه لياىل محرا كتري فى حياتى
بس مش فاكرها».

العلماء قاب قوسني من
إيقاف الشيخوخة
اقرتب العلماء من ابتكار عقار يساعد يف إبطاء
الشيخوخة.
واخترب علماء من جامعة "تافتس" البحثية يف
الواليات املتحدة األمريكية العقار املذكور على
القوارض املخربية بنجاح.
إذ بينت نتيجة استئصال اجلني  FAT10من
احلمض النووي للفئران املخربية ،حتسن عمليات
التمثيل الغذائي ،والحظ العلماء الحقا تباطؤا يف
شيخوخة أنسجة جسم الفئران بنسبة  20باملائة،
وزيادة يف حرق الدهون بسرعة متميزة.
استنادا اىل استنتاجات العلماء ،ميكن القول
إنه يف املستقبل القريب ،سيكون باإلمكان ابتكار
عقار مينع أو يعرقل عملية الشيخوخة.
لكن ال يزال احلديث عن جناحات جدية يف هذا
اجملال سابقا ألوانه ،ألن استئصال اجلني FAT10
يقوض جهاز املناعة ،ما جيعل املوت احتماال وارد
جدا.

 Appleتع ّد خدمة الدفع عرب

الكويت ختري مئات اآلالف بني

اهلاتف ملستخدمي Iphone

جنسيتها أو اجلنسية السعودية
قالت الصحف الكويتية ان السلطات الكويتية
قررت دعوة مئات اآلالف من األشخاص من
مزدوجي اجلنسيتني الكويتية والسعودية لتخريهم
باالحتفاظ بواحدة منها فقط والتخلي عن اجلنسية
الثانية.

أشارت تقارير جديدة من جريدةThe Information
إىل أن "احملادثات بني شركة آبل والشركات
العاملة يف جمال الدفع اإللكرتوني لألموال ازدادت
وتريتها بشدة يف الشهور القليلة املاضية".
وناقش العديد من املديرين التنفيذيني داخل
شركة آبل إطالق خدمة الدفع بواسطة اهلاتف
احملمول يف أقرب وقت ممكن ،مع حلول خريف
هذا العام ،ما يتيح للمستخدمني إمكانية شراء
منتجات عن طريق هواتفهم األيفون.
وتتحدث آبل حاليا مع شركة فيزا للبطاقات
االئتمانية لعقد شراكة مستقبلية بينهما ،وهي
خطوة لتجاوز عقبة الطرف الثالث اليت ال ترغب
ّ
تتخلص من الوسيط الذي يقوم
بها آبل ،حيث
بتحصيل األموال من املستخدم وحتويلها لتاجر
التجزئة.
وترى آبل أن "هذه اخلطوة ستساعد يف توفري
أموال لكل من مستخدم اهلاتف وتاجر التجزئة".
هذا وتضمن آبل مع تقديم خدمتها اجلديدة توفر
عنصر األمان داخل هاتفها آيفون ،حتى يطمئن
العميل لتخزين بيانات بطاقة االئتمان اخلاص به
داخل اهلاتف ،دون اخلوف من سرقة البيانات،
حيث تنوي آبل ختزين بيانات بطاقة االئتمان على
جزء صلب يف اهلاتف مستقل يف برنامج تشغيله
وال ميكن االتصال به بطريقة السلكية من أية
أجهزة أخرى.
أغلب الظن أن "اخلدمة اجلديدة ستظهر مع
تطبيقات  ،iTunesوسيتم تقييد اخلدمة بنظام
حتديد اهلوية ببصمة األصابع ،املوجودة يف اهلاتف
5Sحاليا ،واملقرر إدراجها يف أجهزة الشركة
املستقبلية من آيباد وآيفون.
ُيذكر أن يف كانون الثاني كان املدير التنفيذي
للشركة ،تيم كوك ،قد أعلن أن "خدمة الدفع عن
طريق اهلاتف كانت إحدى األفكار املؤدية الستخدام
خدمة حتديد اهلوية ببصمة األصابع".
ويف وقت سابق من هذا العام وردت أخبار
بأن "آبل دخلت يف مباحثات مع Paypalحول
شراكة حمتملة ،كما سعت الشركة للبحث عن كبار
املديرين التنفيذيني يف عامل الدفع اإللكرتوني
لتولي أدوار داخل الشركة".

قراصنة خيطفون ناقلة نفط
سنغافورية قبالة سواحل غانا
ذكرت وسائل إعالم سنغافورية الثالثاء 29
يوليو/متوز أن قراصنة استولوا على ناقلة نفط
تابعة لشركة نقل سنغافورية قابلة سواحل غانا.
وقالت صحيفة "سرتيتس تاميز" إن الناقلة اليت
فقد االتصال بها يف السادس والعشرين من
هذا الشهر تقل على متنها  20حبارا من الصني
وميامنار وكوريا اجلنوبية وسينغافورة ،مؤكدة أن
سلطات األخرية جتري حماوالت لتحرير الرهائن.

وأشارت صحيفة "الكويتية" إىل أن تعاونا أمنيا
سعودي كويتيا أتاح إعداد قائمة حتوي أمساء
يَ ْ
جنسيت البلدين ،الفتة
بـ 432ألف شخص حيملون
إىل أن القانون الكوييت مينع ازدواج اجلنسية،
وسيتم استدعاؤهم من ِقبل السلطات الكويتية أو
ليطلب منهم تصحيح أوضاعهم.
السعودية ُ
وقالت صحيفة "الشاهد" على لسان مصادر
مل تكشف عنها إن "األمر باألساس قضية أمنية
بالنسبة إىل البلدين ،وهما يريدان عالجه".
وقررت احلكومة الكويتية سحب اجلنسية من ّ
كل
من خيالف أنظمتها ،ويثبت تورطه يف أعمال ختل
بأمن البالد ،أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات
خاطئة.
وامرت احلكومة الكويتية قبل حنو أسبوعني وزارة
الداخلية بإعادة النظر يف جنسية كل من يهدد
االمن القومي ،واشتبكت شرطة مكافحة الشغب
يف يوليو/متوز مع متظاهرين كانوا يطالبون باطالق
سراح مسلم الرباك.
واصيب العديد من االشخاص واعتقل حنو 50
اخرين مت االفراج عن معظمهم بكفالة.
ويف اطار جمموعة من القرارات ملواجهة اعمال
الشغب والعنف ،امرت احلكومة الكويتية وزارة
الداخلية "باختاذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بضمان
توافر شروط ومتطلبات شرف املواطنة واالنتماء
الوطين اليت تضمنتها أحكام قانون اجلنسية
الكويتية ..وعلى األخص يف ما يتصل باملمارسات
اليت تستهدف تقويض األمن واالستقرار".
وأصدر جملس الوزراء الكوييت يف يوليو/متوز
بسحب اجلنسية من نائب كوييت سابق وأسرته
وأحد اإلعالميني ،بعد أن أقرت جلنة ُكونت للتحقق
وجود أخطاء يف اإلجراءات
من اكتساب اجلنسية
َ
املتعلقة مبنحهم اجلنسية.
واعلن جملس الوزراء سحب اجلنسية من امحد
جرب الشمري ،مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العامل
اليوم" وافراد عائلته ،كما اسقط جنسية النائب
السابق عبداهلل الربغش واثنني من اخوته واخته.

حيوان بري يقتحم قاعة الربملان اهلندي
أحد
اقتحم
الزباد
حيوانات
مبنى
الربي
الربملان اهلندي،
وأثار الرعب بني
املوجودين وأفراد
األمن،
ومتكنت مجاعة حلقوق احليوان يف نيودهلي من
إنقاذ احليوان الذي اختبأ وراء جهاز تلفزيون ،بعدما
تلقوا مكاملات استغاثة من طاقم العمل بالربملان.
واخرتق احليوان ،الذي يشبه القط ،عدة نقاط
أمنية يف املبنى الذي خيضع حلراسة مشددة،
ورجحت مصادر أن يكون احليوان قد اقتحم
الربملان حبثا عن مأوى.
ويعترب هذا احليوان من احليوانات اليت ميكن
احلصول على املسك منها ،وكان احليوان يعاني
من اجلفاف ،وسيعاد إىل مكان إيوائه الطبيعي
قريبا.
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منوعات

شابة باملايوه «تتشمّس» على ظهر
سيارة وسط زمحة السري

طالق كيم كارداشيان من كاني
ويست

تسود املشاعر املتشائمة منزل العروسني النجمة التلفزيونية كيم
كارداشيان وخطيبها كاني ويست ليرتكان وراءهما وليمة ضخمة
حلدث حفل الزفاف الذي كان مقرر اجراؤه يف فلورنسا،
وقضاء شهر العسل يف املكسيك ،فضال عن الكليب املشرتك
ألغنية بوند  2حيث كان الزوجان حيضرانه للجمهور وسط ضجة
كبرية.

فقررت هذه الشابة
وكأن املنتجعات السياحية يف لبنان ال تكفي
ّ
ّ
استغالل ظهر السيارة لالستفادة من أشعة الشمس املتبقية...
ولقد انتشرت صورة على مواقع التواصل االجتماعي اليوم تظهر
و"تتشمس" على ظهر سيارة سوداء
شابة ترتدي لباس السباحة
ّ
جيد ،أثناء قيادة صاحب
بشكل
لوحتها
رباعية الدفع ،يظهر رقم
ٍ
ّ
السيارة على الطريق العام من جونيه باجتاه بريوت وسط زمحة
سري.
يتسببا
قد
اليت
املخاطر
الشابة
أو
السيارة
سائق
ميانع
ومل
ّ
بها ألنفسهما أو ً
سري أو ارتطام قد
ال يف حال وقوع أي حادث
ٍ
يؤدي إىل سقوط الشابة عن ظهر السيارة ،وللسيارات القريبة
ّ
يشكل مصدر إهلاء للكثري من
أن مشهد كهذا
منهما ثانيًا باعتبار ّ
السائقني ،فهل من حياسب؟
املرة األوىل اليت تشهد فيها طرقات لبنان أفعا ً
ال
و هذه ليست
ّ
ٍ
خباصة على األوتوسرتاد الساحلي .فمشهد الشابة اليوم
مماثلة،
ٍ
ٍ
فرتة قصرية يظهر فتاتني
ملشهد سبقه منذ
ليس سوى تكرار
جالستني بلباس السباحة على سيارة تسري على الطريق العام
من بريوت باجتاه جونيه يف حني يقود شاب السيارة وآخر جيلس
جبانبه.

بدال من السفر إليه ..املريخ
يأتي إىل األرض!

عاش فريق من الباحثني طوال األشهر األربعة املاضية جتربة حملاكاة
احلياة على كوكب املريخ يف بركان بهاواي وخربوا املعيشة املنعزلة
على سطح الكوكب األمحر.
وقضى قائد احلملة االستكشافية كيسي ستيدمان ورفاقه اخلمسة
معظم الوقت داخل قبة ( 93مرتا مربعا) تعمل بالطاقة الشمسية
وخرجوا فقط حملاكاة السري يف الفضاء وهم يرتدون مالبس فضاء
مقلدة.
وكتب ستيدمان يف مدونة على انستاغرام "مل أر شجرة أو اشم
رائحة املطر أو امسع صوت الطيور أو اشعر بلفحة هواء على بشرتي
خالل أربعة أشهر".
وستيدمان ضابط احتياط بسالح اجلو األمريكي وطالب دراسات عليا
يف جامعة إمربي ريدل لعلوم الطريان.
وقال الطاقم خالل مقابلة عرب اإلنرتنت مع موقع رديت "اننا حناكي
مهمة طويلة على سطح املريخ مع الرتكيز على احلالة النفسية للطاقم
اثناء العزلة".
وانعزل افراد الطاقم عن االتصال البشري املباشر وتناولوا األطعمة
اجملففة.
ومن بني أفراد الطاقم مهندس كيميائي بإدارة الطريان والفضاء
األمريكية (ناسا) وطبيب نفسي مبركز فورت واين للصحة النفسية
والعصبية يف والية إنديانا.
وكتب روس لوكوود وهو احد افراد الطاقم على انستاغرام "كنا
نقتات يف األساس على العصيدة ..العصيدة اللذيذة" .وحيضر
لوكوود رسالة الدكتوراة يف الفيزياء جبامعة ألربتا.

قرر كاني وكارداشيان الطالق بعد شهرين من زواجهما .مل يتم
تأكيد هذه املعلومات من قبل املمثل الرمسي ،ولكن أصدقاء
النجمني أكدوا للصحافة ،أنه بعد حفل زفاف النجمني مرت قطة
سوداء بينهما ،مما يرمز إىل التشاؤم حسب التقاليد املعرتف
بها.
كان زفاف املمثلة األمريكية كيم كارديشيان بالعب كرة السلة
كريس هامفريس أطول بثالثة أشهر من زفافها بكاني ،ليحطم
زواجها احلالي الرقم القياسي عن سابقه .لقد اعرتف مغين الراب
مرارا وتكرارا للصحف أنه بعد الزفاف بكيم تغريت قواعد اللعبة
حيث جيب أن يكون كما هي لتحقيق النجاح يف احلياة " .ساد
التشاجر بني العروسني يف اجازة االسرتاحة باملكسيك وبعد ذلك
ذهب ويست لوحده إىل باريس .
وانطالقا من املثل الذي يقول ال دخان بدون نار فقد حتدثت
األنباء عن بيع الفيال اليت اشرتاها النجمان قبل سنة بقيمة 11
مليون دوالر يف لوس اجنليس ،يذكر أن ويست و كارداشيان
اهتما كثريا بإكسائها على أرفع مستوى ولكن منذ إسبوع وضعت
الفيال للبيع.
انقسمت وسائل اإلعالم يف العامل حول هذه القضية إىل
معسكرين :األول ينذر باالنهيار هلذه االسرة والثاني يؤكد أن
األمر ال يستاهل هذه األهمية فالصلح واخلصام يرتافقان دائما.

هولندي ينجو من املوت بأعجوبة على
طائرتي ماليزيا «املفقودة واحملطمة»
جنى هولندي بأعجوبة من املوت "مرتني" خالل
أربعة أشهر ،حيث أنه كان من املقرر أن يركب
الطائرتني املاليزيتني اليت اختفت إحدهما،
بينما سقطت األخرى وحتطمت.
اهلولندي مارتن دي جونغ ،كان من املقرر أن
يصعد على منت الطائرة املاليزية اليت فقدت
منذ أربعة أشهر ،حيث ألغى رحلته قبل دقائق
معدودة من إقالع الطائرة ،وقرر ركوب طريان
مباشر دون النزول يف الصني.
وجنا للمرة الثانية بأعجوبة عندما قرر إلغاء احلجز اخلاص به على
الطائرة اليت سقطت وحتطمت يف أوكرانيا؛ ألنه وجد تذاكر طريان
بسعر أرخص ،فقرر تغيري الشركة ،ليكون هذا السبب يف جناته من
املوت للمرة الثانية.
ووصفت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية ،ما حدث مع الشاب
اهلولندي بـ"املعجزة اإلهلية".
يذكر أن الطائرة املاليزية اليت حتمل رقم  MH17أسقطت بصاروخ
فوق اجملال اجلوي األوكراني يف  17من الشهر اجلاري ،والطائرة
اليت حتمل رقم  MH370اختفت فوق احمليط اهلندي يف مارس
املاضي ،حبسب ما نقلت صحيفة "احلياة" اللندنية.

حتى الكالب تشعر بالغرية

يبدو أن أفضل صديق للبشر يتشارك معهم واحدة من مساوئهم
الغرية ،حبسب دراسة نشرت يف الواليات املتحدة ،وربطت بني
هذا الشعور وغريزة البقاء.
ويف هذه الدراسة ،اليت مشلت عينة صغرية من  36كلبًا من أنواع
متعددة ،قام مروضو الكالب باللعب بثالثة أغراض خمتلفة ،وجرى
بعدها تسجيل ردود فعل احليوان.
وعندما كان مروض الكلب يدعي اللعب مع غرض على شكل كلب
قادر على أن ينبح وحيرك ذيله ،أثار ذلك ردود فعل متشابهة
لدرجة كبرية على خالف االختبارات ،اليت استخدم فيها أي من
الغرضني املتبقيني.
وبذلك ،قامت الكالب بالتهجم على مروضيها مرتني أكثر يف
حالة اللعب مع غرض شبيه بالكلب ( ،)%78باملقارنة مع االختبار
القائم على لعب املروض مع غرض على شكل نبتة اليقطني
( ،)%42أو عند قراءة املروض بصوت عال كتابًا يصدر أصواتًا
موسيقية (.)%22
كما حاول حنو  %30من احليوانات التدخل بني الكلب املصنوع
من قماش ومروضها ،يف حني قام ربع الكالب حبركات عنيفة
إزاء اللعبة.
وأشارت كريستني هاريس ،اليت نشرت هذه الدراسة يف جملة
"بلوس وان" مع زميلتها يف جامعة كاليفورنيا سان دييغو
كارولني بروفوست ،إىل أن "دراستنا تظهر ليس فقط أن الكالب
لديها سلوك يدفع إىل االعتقاد بوجود حالة من الغرية لكنها أيضا
حاولت كسر العالقة بني مروضيها واملنافس املفرتض".
وأضافت "يبدو أن الكالب حتركت بدافع محاية عالقة اجتماعية هلا
أهميتها بالنسبة إليها".

طالب يفاجئون مشردا وحيصدون
قرابة  3ماليني مشاهدة
فاجأت جمموعة من الطالب مشردا جيلس يف الشارع وأمامه قبعته
اليت ُينتظر أن يضع فيها أحدهم شيئا من املال ،وهو ما حتقق
بفضل أعضاء اجملموعة كما يظهر يف تسجيل فيديو حصد  3ماليني
مشاهدة.
اقرتب شاب من اجملموعة من الرجل وطلب منه أن يعطيه
الدلو(السطل) الذي جبانبه  ،ليبدي املشرد كرما ويعطيه إياه .بدأ
الشاب يدق برباعة على السطل كما لو انه طبلة فرقة غنائية  ،األمر
الذي لفتت انتباه الرجل وعددا من املشاة.
ثان يعزف الغيتار وفتاة ،ثم بدأ
بعد مرور
ثوان قليلة انضم شاب ٍ
ٍ
اجلميع يغنون بأصوات متناغمة ،شدت انتباه املزيد من املشاة الذين
احتشدوا أمام الفريق والرجل املتسول الذي كان يتوسطهم.
واصل الطالب أداء األغنية حتى النهاية ،بينما كان املعجبون بأدائهم
يضعون املال يف قبعة الرجل.
انتهت األغنية ونال أعضاء الفرقة نصيبهم من التصفيق ،ليتجه
أحدهم إىل القبعة ويفرغ ما فيها بيد الرجل ،الذي بدت على وجهه
مسات التأثر.
رمبا مل تكن النقود اليت حصل عليها الرجل كثرية ،لكن بكل تأكيد،
األهم من املال كانت التفاتة الشباب له ،وإبداء االهتمام به على
طريقتهم الشبابية.
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من هنا وهناك

أغرب حادثة سرقة يف العامل

خطوات سهلة لتنال حياة مهنية ممتازة
احلصول على وظيفة ليس هدفًا كبريًا ،بل األهم نيل حياة مهنية
ممتازة ،فاملاليني حول العامل ليسوا سعداء بوظائفهم ،ألسباب
عديدة ،واألسعد هم من يعملون بالطريقة اليت حيلمون بها.

زوج يعد جدوال بعدد مرات رفض
زوجته للعالقة احلميمة

وينصح الكاتب األمريكي ستوش والش ،خبري نصائح التنمية
الذاتية ،لتجنب السقوط يف الدائرة نفسها من كارهي وظائفهم،
بالسيطرة على حياتك العملية ،ويقدم  6خطوات سهلة لتحقيق
حياة مهنية على أفضل مستوى.
 - 1اخلق مساحة لالختيارات
إن اردت نيل مهنة ممتازة ،فعليك معرفة ما تريده ،وما ال تريده،
هذا يعين احلاجة خليارات ،واليت تتحقق من خالل تطوير نفسك،
وكسب خربات ،وبناء عالقات وشبكة معارف ،وحتديث سريتك
الذاتية كل عام أو ستة أشهر ،والتقدم لوظائف أخرى ،كل هذا
سريفع من حظوظك وقدراتك ،وبالتالي تزيد فرصك يف الوصول
ملا تريده من حياة مهنية.
 – 2ال ختف من التغيري
إن مل جتد الوظيفة اليت حتلم بها من البداية ،فعليك خلقها فيما
بعد ،وضع يف اعتبارك استخدام مؤهالتك بشكل خمتلف ،وعليك
إدراك أن التغيري صديقك دائمًا إن تعاملت معه جبرأة واختربت
فرصك ،وسعيت لتحقيق حلمك.
يف حادثة سرقة فريدة من نوعها ،فوجئ رجل روماني باختفاء
منزله الريفي متاما ،وبدال منه عثر على قطعة أرض فارغة مزروعة
بالذرة ،بدون أي دالئل تشري إىل وجود منزله فيها.
وكانت شرطة مدينة برايال الرومانية تلقت مكاملة من اندي
باسكالي ( 40عاما) ،يتقدم فيها بشكوى مفادها أن منزله الريفي،
الذي يقع على نهر الدانوب قد اختفى متاما .ويف البداية اعتقدت
الشرطة أنها جمرد مزحة ،ولكنهم عندما وصلوا إىل مكان البيت،
مل جيدوا فقط أنه خمتف متاما ،بل وجدوا أيضا حقل ذرة جاهز
للحصاد كان مزروعا يف مكانه .وقال باسكالي «أعتقد أن هذا
ميكن أن حيدث فقط يف رومانيا» ،وأضاف « بييت سرق بأكمله،
واستغل جرياني هذه الفرصة ،وزرعوا مكانة حقل ذرة ،هذا شيء
ال يصدق على اإلطالق».

شاكريا تنتظر مولودها الثاني

 – 3اعرف نفسك
من املستحيل احلصول على حياة مهنية ممتازة دون أن تفهم
نفسك ،لذا عليك إدراك نقاط قوتك وضعفك ،واكتشاف شغفك
وأهدافك.
 – 4حدد ما ال تتنازل عنه
كيف تتخيل حياتك املهنية املمتازة؟ هل تتطلب توازنًا بني العمل
واملتعة ،هل تتطلب دخ ًال معينًا؟ هل تريد إدارة اآلخرين؟ أسئلة
كهذه عليك اإلجابة عنها بنفسك ،وكتابة الئحة أمنيات تلخص
حياتك املهنية اليت حتلم بها ،وارفض التفاوض أو التنازل عما
هو رئيسي ومهم منها.
 – 5قابل الوظيفة ،ال جتعلها تقابلك
عليك البحث عن الفرص املتاحة ،لذا تقدم بنفسك للوظائف اليت
تعرف أنك ستغري املسؤولني عنها بقبولك ،وحني تقوم باخلطوات
السابقة ستستخدمها ملقابلة أرباب عملك احملتملني بالتأكيد،
وتعلم أال تنتظر أن يأتيك العمل بطريقة منطية ،تفتقد لعنصر
املبادرة.
 –6كن صبورًا
احلياة املهنية املمتازة هي ليست أمرًا موجودًا لتأخذه ومتضي ،بل
عليك العمل على بنائها ،لن تنال راتبًا عاليًا وأشخاص يعملون
حلسابك من البداية ،لذا تعلم أن تكون صبورًا لتصل ملبتغاك ،وال
تعمل يف وظيفة أبدًا جملرد أن تعمل ،فكل هذه اخلطوات هي لتجد
حياة مهنية ممتازة ،ال أن جتد مهنة فقط.

اشتعلت الغرية بني امرأتني...فتعطل
املصعد
نشب شجار شرس بني امرأتني من جراء غرية إحداهما على زوجها
من األخرى ،أثناء وجود الثالثة يف املصعد وتعطل بهم بني طابقني
لكن الشجار مل ينته إال عند الشرطة.

قال الفنان الكولوميب كارلوس فيفيس – صديق شاكريا – خالل
حفل اختتام توزيع جوائز موسيقي يف ميامي إن املغنية والعب
كرة القدم جريارد بيكيه بانتظار طفلهما الثاني.
وبذلك أكد فيفيس الشائعات حول محل املغنية اليت ظهرت ألول
مرة بعد أدائها يف اختتام بطولة كأس العامل لكرة القدم .2014
فقد خرجت شاكريا إىل خشبة املسرح يف زي يغطي جسدها بشكل
جيد ،ما دفع وسائل اإلعالم إىل االفرتاض بأنها ختفي بطنها
البارز.
ومل يؤكد ممثلو املغنية على أقوال كارلوس فيفيس ،لكن
الصحافة اإلسبانية تشري إىل أن شاكريا ستنجب طفلها يف كانون
الثاني/يناير.
جتدر اإلشارة إىل أن املغنية ( 37عاما) والعب كرة القدم (27
عاما) يربيان طفلهما األول ميالن.

وحبسب صحيفة الراي الكويتية ،تلقت غرفة العمليات بالغًا عن
تعطل مصعد براكبيه الذين عجزوا عن اخلروج ،فانطلق إىل املكان
رجال اإلطفاء من مركز الساملية يف الكويت ،وأخرجوا احملتجزين
الذين كانوا امرأتني ورج ًال يف حال شجار مما دفعهم إىل تسليمهم
لرجال األمن.
ويف التحقيق ،ادعت الزوجة بأنها الحظت أن األخرى تطيل النظر
إىل زوجها بطريقة مغرية أثناء وجودهم يف املصعد ،فأمرتها
بالكف عن ذلك ،فغضبت األخرية من االتهام ،لتشتعل بينهما
معركة ضارية عجز زوج األوىل عن فضها ،قبل أن يتعطل املصعد
بهم.
غري أن الفتاة الثانية أنكرت االتهام مفيدة بأنها تقطن العمارة،
وكانت متوجهة إىل شقتها ،نافية أن تكون وجهت نظراتها إىل
زوج املدعية ،بينما اتهمت الزوجة باالعتداء عليها بالضرب والسب،
وأمام تضارب االتهامات أحال األمنيون يف خمفر الساملية القضية
إىل مزيد من التحقيق".

وبخ أمريكي زوجته بإعداد الئحة طويلة احصى فيها عدد املرات
اليت رفضت فيها إقامة عالقة محيمة معه،
لكنه تعرض حلرج بالغ عندما انتقمت الزوجة بنشر اجلدول مبوقع
اجتماعي.
ووضع الزوج ،الذي مل يكشف عن هويته ،جدوال بعدد املرات اليت
رفضت فيها الزوجة ممارسة اجلنس خالل شهري حزيران ومتوز،
حبسب ما نقلت قناة "اتش ال ان" الشقيقة لـ .CNNباإلضافة
إىل "مربرات" الرفض من بينها "أنا مرهقة" أو "أنت مثل".
وارسل القائمة عرب الربيد اإللكرتوني للزوجة ،اليت غضبت
و"نفثت" عن حنقها بنشرها على موقع ريديت" االجتماعي ،لتصبح
مادة دمسة ملستخدمي املوقع ممن انقسموا بني مؤيد ومعارض
لفعلة الزوج.
وحبسب "جدول" الزوج ،فان زوجته  ،استجابت لثالثة عروض
معاشرة من إمجالي  27طلبا.

فتاة حترتف مهنة عروسة البحر
بواسطة ذيل مسكة صناعي
األمر
يثري
قد
حقيقيا،
استغرابا
الفتاة
ولكن
أندريا
األمريكية
خترجت
ليجوري
وهي يف الـ  19من
عمرها من "مدرسة
ونالت
األمساك"
"عروسة
شهادة
حبر" حمرتفة.
أندريا
أتقنت
احلركات حتت سطح
املاء باستخدام ذيل
اصطناعي.
مسكة
كانت الفتاة منذ
نعومة اظفارها حتلم
بأن تكون تشبه بطلة
فيلم الكارتون "عروسة البحر" لوولت ديسين.
على حد قول أندريا فإنها حضرت حفلة استعراضية واحدة فقط
لعرائس البحر اقيمت يف مدينة فيكي فاتشي يف فلوريدا،
وكان عمرها ثالث سنوات ،وقررت أن حترتف مهنة عروسة البحر
آنذاك.
تعترب تلك املدينة اليت يسكن فيها  12ألف نسمة فقط فريدة من
نوعها حيث تشتهر برباجمها االستعراضية وحفالتها اليت جتذب
الكثري من السياح منذ عام .1947
من اجلدير بالذكر أن ما معدله  50راغبة تتنافسن كل عام على
شغل مقعد واحد يف مدرسة عرائس البحر يف املدينة املذكورة.
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تتــمات

اوكرانيا تسمح ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
فريقي التحقيق االسرتالي واهلولندي سلطة قانونية لقيادة
التحقيق اجلنائي يف موقع التحطم.
وقالت السيدة بيشوب ان التصويت اعطى الشرطة اهلولندية
واألسرتالية «بوليصة تأمني» من خالل السماح هلم حبمل السالح.
وصرحت وزيرة اخلارجية للصحفيني يف كييف قائلة «إذا لزم
األمر  -فقط عند الضرورة  -بامكان كل من اهلولنديني واالسرتاليني
مخل السالح إىل البلد (شرق اوكرانيا)».
واضافت قائلة «لكننا لن نأخذ األسلحة اىل املوقع ..ان وفدنا
لن يكون مسلحا ..انها مهمة انسانية تقودها الشرطة».
وشكرت السيدة بيشوب الربملان االوكراني على هذا التصويت،
مضيفة «هذا ما كنا ننتظره»
ويعين الدعم األوكراني ان بامكان الشرطة األسرتالية استخدام
اخلرباء واملعدات واملوارد مثل الكالب البوليسية يف التحقيق الذي
جتريه عندما يصلون يف نهاية املطاف إىل موقع حتطم الطائرة.
وكان احملققون قد اضطروا للتخلي عن مهمتهم لليوم الرابع
على التوالي يوم االربعاء بسبب اشتباكات قريبة من موقع اسقاط
طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية وحتطمها ،مما أسفر عن مقتل مجيع
ركابها وطاقمها الـ  298مبا يف ذلك  39مواطنا اسرتاليًا او مقيما
يف اسرتاليا.

باملر يتحدى ابوت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وزير اخلزانة ( .»)recycling the Treasurerمضيفا ان «جو
هوكي هو وزير اخلزانة األكثر فشال الذي تعرفه أسرتاليا».
وحتدى زعيم حزب باملر يونايتد احلكومة بالدعوة حلل جملسي
النواب والشيوخ قائال ان «على احلكومة الدعوة حلل مزدوج
والسماح للجمهور بالتقرير والتصويت على أشياء مثل اخلصخصة،
لكن ليست لديها الشجاعة لذلك»
وجاء تصلب السيد باملر يف موقفه ضد إعادة تصنيع او تدوير
األصول يف وقت ركز رئيس الوزراء طوني ابوت ووزيره للخزانة
جو اهلوكي على جتديد البنية التحتية واخلصخصة يف سعيهما
لالنطالق مبهمة مبيعات املوازنة.
ومتحدثا عن مزايا اخلصخصة يف تسمانيا يوم امس االول اخلميس،
تهكم السيد ابوت من دعوة السيد باملر له للذهاب جمددا إىل
صناديق االقرتاع لكسر مجود املوازنة مع جملس الشيوخ ،قائال
«اسرتاليا ليست حباجة انتخابات أخرى اآلن».

هدنة انسانية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ملتزمًا بها».
وكانت مصادر موثوقة أبلغت عن إعالن وشيك هلدنة إنسانية يف
غزة برعاية األمم املتحدة وواشنطن ،وأن مصر ستدعو خالل اهلدنة
منظمة التحرير الفلسطينية وحركيت محاس واجلهاد إىل القاهرة
لبحث اتفاق وقف إطالق النار.
كما قالت املصادر إن وفدا محاس واجلهاد سيضم قياديني من
غزة ومن اخلارج ،وأن وفدي احلركتني لن يناقشا مطلقًا أي بند
يتعلق بنزع سالح املقاومة سرًا أو علنًا ،وأنها لن تتنازل عن مطلب
رفع احلصار عن القطاع.
والحقًا ُأعلن عن توجه وفدان فلسطيين وإسرائيلي إىل القاهرة
فورًا للتفاوض على وقف إطالق النار.
وكان قد انتظر العامل  24يومًا من اجملازر املتواصلة اليت ترتكبها
إسرائيل ضد مدنيي غزة من أطفال ونساء وشيوخ ،كي يبدأ
بإدانة هلذا القتل اهلمجي ،كان آخرها موقف متقدم لألمم املتحدة
بلسان املفوضة السامية حلقوق االنسان نايف بيالي ،اليت اعتربت
ان إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها العسكرية يف
غزة ،داعية دول العامل حملاسبتها على ارتكابها احملتمل جلرائم
حرب ،فيما بقي املوقف األمريكي خجو ً
ال يف تنديده جملزرة مدرسة
«األونروا» ،اليت مل يأت جملس االمن على ذكرها يف بيانه
الرئاسي واكتفى مبا دعا اليه سابقًا« :وقف فوري الطالق النار»
و»هدنات انسانية» الغاثة السكان.
وقالت بيالي للصحافيني إن إسرائيل هامجت املنازل واملدارس
واملستشفيات ومبنى لألمم املتحدة يف انتهاك واضح التفاقيات
جنيف« ،هلذا السبب أقول إنهم يبدون وكأنهم يتحدون...إنه حتد
متعمد لاللتزامات اليت يفرضها القانون الدولي على اسرائيل ()...
هلذا السبب أقول مرارا وتكرارا إننا ال نستطيع أن نسمح باإلفالت
من العقاب وال ميكننا أن نسمح باستمرار غياب احملاسبة».
وانتقدت بيالي الواليات املتحدة ،احلليف الرئيسي السرائيل،
لعدم استخدام نفوذها لوقف املذحبة .وقالت «الكثري من
مالحظاتي كانت موجهة إىل الواليات املتحدة كونها طرفا له
تأثري على اسرائيل لتقوم بأكثر بكثري مما تفعله لوقف القتل
ودفع االطراف إىل طاولة املفاوضات .لقد دعوت أيضا لوضع

حد للحصار وإنهاء االحتالل» .وأضافت أنها صدمت ألن الواليات
املتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات اخلاصة باسرائيل يف
جملس حقوق االنسان ويف اجلمعية العامة وجملس األمن .وقالت
«إنهم مل يزودوهم فقط باألسلحة الثقيلة اليت تستخدمها اسرائيل
اآلن يف غزة بل قدموا أيضا مليار دوالر تقريبا لتزويدهم بالقبة
احلديدية حلماية االسرائيليني من اهلجمات الصاروخية دون توفري
مثل هذه احلماية ألهالي غزة من القصف».
وقالت بيالي« :حني حتاكم اسرائيل  4جنود إسرائيليني فقط يف
عملية الرصاص املصبوب ( 2008ـ  )2009بينهم واحد لسرقته
املزعومة لبطاقة ائتمان ،فهي ال تنتظر إجراء حتقيق مناسب يف
االنتهاكات اليت ارتكبت خالل غاراتها اجلوية وعمليتها الربية يف
غزة اليت تدخل اليوم (أمس االول) اسبوعها الرابع».
ويف بيان رئاسي مقتضب بعد  4ساعات من املشاورات املغلقة
ومن دون االشارة اىل قصف اسرائيل للمدنيني يف مدرسة
«االنروا» ،دعا جملس االمن مساء امس اىل «وقف فوري وغري
مشروط الطالق النار» يف قطاع غزة ،مطالبا ايضا بـ»هدنات
انسانية» الغاثة السكان.
وتال البيان مساعد املندوب الدائم لرواندا اوليفييه ندوهونغرييهي،
الذي قال ان الدول الـ 15االعضاء «تدعو اىل وقف انساني
فوري وغري مشروط الطالق النار ميكن ان يؤدي اىل وقف دائم
الطالق النار على اساس اقرتاح (الوساطة) املصري» .واضاف
«يف انتظار ذلك ،تدعو الدول االعضاء للجوء اىل هدنات انسانية»
مع دعوتها الدول االعضاء يف االمم املتحدة اىل استجابة نداء
التمويل الذي وجهته وكالة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (اونروا)ن مذكرًا ببيانه السابق الصادر يف  28متوز
والذي طالب فيه كذلك بوقف اطالق النار ،مبديا اسفه لعدم
التجاوب معه وجمددا املطالبة بتطبيقه.
وقبل ان يبدأ ممثلو الدول الـ 15مشاوراتهم املغلقة ،استمعوا اىل
عرض للوضع االنساني يف غزة قدمه مسؤوالن امميان كبريان.
اما مدير منظمة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (االونروا)
بيار كرينبول ،فقال جمللس االمن الدولي« ،ان الفلسطينيني يف
قطاع غزة باتوا على حافة اهلاوية».
من جهة أخرى ،دعا جملس االمن الدولي امس االول اىل «وقف
فوري وغري مشروط الطالق النار» يف قطاع غزة ،مطالبا ايضا
بـ»هدنات انسانية» الغاثة السكان.
وصدر بيان اجمللس بعد  4ساعات من املشاورات املغلقة من
دون ان يتضمن اي اشارة اىل تعرض مدرسة لالمم املتحدة يف
غزة لقصف االربعاء بعدما جلأ اليها مدنيون فلسطينيون.
وقتل  11فلسطينيا على االقل ليل امس يف غارة جوية استهدفت
منزال يف خميم النصريات وسط قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة
يف غزة.
كما اكد املتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة مقتل ثالثة
فلسطينيني بينهم امرأة يف غارات جوية اسرائيلية عدة استهدفت
جنوب القطاع ليل اخلميس.
ويف وقت سابق امس ،جتددت عمليات القصف على غزة ما ادى
اىل مقتل  50فلسطينيا على االقل ،كما تويف  13متأثرين جبروح
اصيبوا بها سابقا ،وتواصل سحب جثث ضحايا آخرين من حتت
االنقاض يف خان يونس ،وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
واعلنت الوزارة انتشال جثث حنو  13فلسطينيا قتلوا يف قصف
اسرائيلي سابق على املناطق الشرقية لقطاع غزة ،بينهم  6مت
انتشاهلم يف شرق مدينة خان يونس.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيني منذ بدء اهلجوم االسرائيلي
على قطاع غزة يف  8متوز اىل  1437قتيال على االقل واكثر من
 8200جريح حبسب وزارة الصحة يف غزة.
وهذه احلصيلة تتجاوز حصيلة القتلى يف عملية «الرصاص
املصبوب» االسرائيلية يف  ،2009-2008واليت استمرت  22يوما
قتل خالهلا حنو  1419فلسطينيا ،وفق املركز الفلسطيين حلقوق
االنسان.
ويف اجلانب االسرائيلي قتل  56جنديا ما يشكل اكرب خسارة تلحق
باجليش منذ حربه ضد حزب اهلل يف لبنان عام .2006
وكان نتنياهو اعلن قبل بدء اجتماع احلكومة االمنية املصغرة
(الكابينيت) يف تل ابيب أمس االول ،ان اسرائيل ستواصل
تدمري االنفاق يف قطاع غزة سواء مت التوصل اىل وقف اطالق
نار او مل يتم االتفاق عليه .وقال «حنن مصممون على امتام هذه
املهمة سواء مع وقف اطالق النار او بدونه ،ولن نوافق على اي
مقرتح ال يسمح للجيش االسرائيلي بانهاء هذا العمل» .وحبسب
قائد املنطقة اجلنوبية سامي تورمجان فان ذلك اصبح «مسألة
ايام».
وقال نتنياهو «يواصل اجليش التحرك بكل قوته حتى يقوم اجلنود
بالقضاء على االنفاق االرهابية اليت ميكن استخدامها خلطف وقتل
مواطنني اسرائيليني من خالل شن هجمات متعددة على اراضينا».
مشددًا على ان اجليش ال يستطيع «ضمان النجاح بنسبة »%100
يف حتديد مواقع االنفاق «مع ان جنودنا حققوا جناحات مثرية
لالعجاب» ،معتربًا ان تدمري االنفاق ليس سوى «اخلطوة االوىل من
نزع السالح يف قطاع غزة».
وقال مصدر عسكري اسرائيلي ،انه جيرى استدعاء حنو 16000
من جنود االحتياط خالل مهلة قصرية ليحلوا حمل عدد مماثل من
اجلنود ،لكن القتال بات أقل حدة على ما يبدو عما كان يف األيام
السابقة هذا األسبوع.

وقال قائد القوات االسرائيلية يف غزة جنرال سامي ترمجان
للصحافيني ان اجليش «ال يفصله عن تدمري كل أنفاق اهلجوم
سوى بضعة أيام» ،فيما ذكر اجليش إنه عثر على  32ممرا سريا
حتى اآلن وان نصفها دمر.
ويف واشنطن ،قال املتحدث باسم البيت األبيض األمريكي جوش
إرنست للصحافيني ،ان «قصف منشأة تابعة لألمم املتحدة تؤوي
مدنيني أبرياء يفرون من العنف مرفوض متامًا وال ميكن الدفاع
عنه على اإلطالق» .وأضاف ان «االمني العام لالمم املتحدة اعلن
ان كل االدلة تثبت على ما يبدو ان املدفعية االسرائيلية هي
السبب .ليس لدينا اي عنصر يناقض ما تقوله االمم املتحدة عن
هذا احلادث».
وكان أعلن وزير اخلارجية االمريكي جون كريي امس االول خالل
زيارة اىل اهلند ،انه ال يزال يتواصل عرب اهلاتف مع االطراف
املعنية يف الشرق االوسط بهدف انهاء النزاع .واكد ان «الواليات
املتحدة حتافظ على االمل بامكانية التوصل اىل ذلك (وقف اطالق
النار)» ويف اقرب وقت ممكن.
ودعت وزارة الدفاع االمريكية (البنتاغون) اسرائيل اىل بذل مزيد
من اجلهد حلماية حياة املدنيني .وقال املتحدث باسم البنتاغون
الكولونيل ستيف وارن يف بيان« :اخلسائر يف صفوف املدنيني
يف غزة مرتفعة للغاية .وبات واضحا ان االسرائيليني حيتاجون
لعمل املزيد لاللتزام مبعايريهم املرتفعة للغاية  ...حلماية حياة
املدنيني».
ويف بروكسل ،دان االحتاد االوروبي امس االول قصف اسرائيل
للمدرسة وطالب باجراء حتقيق فوري لكشف املسؤولني عن هذا
العمل «غري املقبول».
وقالت وزيرة خارجية االحتاد االوروبي كاثرين اشتون يف بيان:
«ندين قصف مدرسة تابعة لالمم املتحدة يف قطاع غزة وسوق يف
الشجاعية (ضاحية مدينة غزة) .ال ميكن قبول ان يقتل مدنيون
نازحون جلأوا اىل مناطق حتميها االمم املتحدة بعد ان ارغمهم
اجليش االسرائيلي على مغادرة منازهلم .ان مثل هذه االعمال جيب
ان تكون موضع حتقيق فوري» .واضافت «نشعر بالقلق الشديد
حيال الكارثة االنسانية يف غزة ونطالب جمددا بان تسمح كل
االطراف فورا بفتح طرق امام نقل املساعدات اىل السكان».
يف املواقف أيضا ،طلبت احلكومة االسبانية ،كما صرح وزيرا
اخلارجية خوسيه مانويل غارثيا مارغايو ،من جملس األمن أن يتم
املوافقة على قرار يتم مبوجبه «وقف االعتداءات» فورا من أجل أن
يتم السماح ببدء حمادثات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني للبحث
عن حل دائم للقضية الفلسطينية.

تونس :اغالق احلدود...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الالجئني إىل الرتاب التونسي ...خطاب تونسي متشدد عرب عنه
وزير اخلارجية مع عدم استبعاد إغالق احلدود يف حال تواصل
إشتعال األزمة الليبية.
وقال وزير اخلارجية التونسي املنجي احلامدي إنه «إذا كانت
املصلحة الوطنية تقتضي باقفال احلدود فسنقفلها» ،مضيفًا
أن «هذه املصلحة هي قبل كل شيء هي ألمن تونس وعدم
السماح هلذه اجلماعات االرهابية استغالل الظرف وإدخال األسلحة
واالرهاب وعدم االستقرار لتونس».
إرتفاع منسوب العمليات اإلرهابية يف اجلبال التونسية بالتزامن مع
تنامي نفوذ اجلماعات التكفريية يف الشرق اللييب دفع باملراقبني
إىل التحذير من مغبة إعادة سيناريو «داعش» يف منطقة املغرب
العربي ،خاصة يف ظل حديث عن إرتباط تنظيمي بني اخلاليا
اإلرهابية يف كل ليبيا وتونس واجلزائر .هذه املخاوف تعززها
عودة مئات املقاتلني من سوريا حيث تشكل ليبيا أحد أهم نقاط
عبورها .األمر الذي ينذر بتهديد جدي لدول اجلوار اللييب وأبرزها
تونس.
الصحايف التونسي حممد بوعود املتخصص يف امللفات اإلسالمية
حتدث عن تنظيم القاعدة فقال إن «القاعدة يف املغرب اإلسالمي
الزال موحدًا» ،مشريًا إىل أنه «حتى ولو اختلفت التسميات بني
أنصار الشريعة واجلماعات الليبية املقاتلة ،لكن تبقى مرجعيتها
كلها الوحيدة هلا هي تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي».
ولفت بوعود إىل أن «هذا التنظيم قوي وفاعل ومتواجد خاصة
بعد انفتاح الساحة الليبية على كل االحتماالت».
عالوة عن التهديدات اإلرهابية للداخل التونسي ،تشكل األزمة
املتجددة واملتسارعة يف ليبيا اخلطر األكرب على تونس ...تطورات
تدفع السلطات احمللية إىل تنسيق عسكري وإستخباري مع دول
اجلوار املعنية لتحصني املنطقة برمتها.

قوانني «داعش» اجلديدة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وأضاف البيان «ندعو كل حريص على ماله بأن يكون من حالل،
وبأن يتوب إىل اهلل من بيع الدخان ،وكل من أصر على بيعه فظلم
نفسه وظلم الناس ببيعه هلم ،فسيتم حرق كل الكمية اليت معه
ومعاقبته شرعًا».
وجاء يف ختام البيان «كل من خيالف هذا األمر سيخضع للتعزير
الشديد وقد أعذر من أنذر»
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صحة ومجتمع

 7فوائد مينحها التني اجملفف للجسم
ميكنك االستمتاع
بالتني اجملفف
طوال العام ألنه
متوفر يف كل
املواسم ،لكن
يزداد اإلقبال
هذه
على
الفاكهة الطيبة
خالل
املذاق
شهر رمضان.

 6عالمات حتذيرية لإلصابة
بالسكتة الدماغية
تزايدت يف السنوات األخرية حاالت اإلصابة املفاجأة بالسكتة
الدماغية ،واليت تسبب فقدان الدماغ لوظائفه األساسية نتيجة
اخنفاض كمية الدم الواردة إليه.
وينتج هذا االخنفاض يف الرتوية الدموية للدماغ عن انسداد يف
الشرايني أو نزيفها ،وهناك أمراض تساعد على حصوله مثل
السكري وارتفاع الضغط الشرياني والسمنة ،وارتفاع مستوى
الكوليستورل يف الدم باإلضافة إىل أمراض القلب املختلفة.

 ..للتني اجملفف فوائد صحية هامة جتعله خيارًا ممتازًا على املائدة
تعزز الصحة.
للحصول على السكر الطبيعي ومغذيات عديدة ّ
حتتوي حبة التني الواحدة على  3باملائة من االحتياجات اليومية من
يقوي العظام
الكالسيوم ،لذلك ّ
حتتوي حبة التني الواحدة على  2باملائة من االحتياجات اليومية من
احلديد ،لذلك يعترب خيارًا جيدًا ملرضى السكري.
التني ملني طبيعي .حتتوي كل  3قطع من التني اجملفف على 5
غرامات من األلياف الغذائية ،أي ما يعادل  20باملائة من الكمية
املوصى بها يوميًا .يعترب التني اجملفف ملينًا طبيعيًا مينع اإلمساك
ّ
وخيفف من مشاكل متالزمة القولون العصيب
إنقاص الوزن .حتتوي كل حبة من التني اجملفف على  47سعرة
حرارية ،لذلك يعترب مثاليًا إلنقاص الوزن ،خاصة أنه غين
باأللياف.
ضغط الدم .يسبب عدم توازن الصوديوم والبوتاسيوم إزعاجًا
ملن يعانون ارتفاع ضغط الدم ،لذلك يعترب تناول التني اجملفف
وسيلة جيدة لعمل هذا التوزان كون التني غنيًا بالبوتاسيوم.
حتتوي كل حبة تني جمفف على  129ملغ من البوتاسيوم و 2ملغ
من الصوديوم.
صحة القلب والشرايني .التني اجملفف غين مبضادات األكسدة
اليت تساعد على تدمري اجلذور احلرة ،اليت تهاجم بدورها األوعية
الدموية والشرايني .يقلل ذلك من خماطر اإلصابة بأمراض القلب
والشرايني خاصة أن التني يساعد على خفض الدم.
صحة العظام .إذا كنت ممن يتناولون التني اجملفف مع أطعمة
أخرى غنية بالكالسيوم ميكنك احلفاظ على عظام قوية ،حتتوي حبة
التني الواحدة على  3باملائة من االحتياجات اليومية من الكالسيوم
للشخص البالغ.
الصحة اإلجنابية .حيتوي التني اجملفف على جمموعة من املعادن
اهلامة لتحسني الصحة اإلجنابية واخلصوبة ،هي :الزنك واملنغنيز
واملغنيسيوم واحلديد.
خيار جيد ملرضى السكري .ألن التني اجملفف غين باأللياف،
وحيتوي على سكر طبيعي ،وحتتوي احلبة الواحدة على  2باملائة
من االحتياجات اليومية من احلديد للشخص البالغ ،يعترب خيارًا
جيدًا ملرضى السكري ،بعد استشارة أخصائي التغذية .يساعد
تناول التني اجملفف على رفع مستوى اهليموغلوبني ،وهو أمر
هام ملرضى السكري.

وغالبًا ما تسبب السكتة الدماغية وفاة املريض ،لذلك جيب توخي
احلذر واالنتباه إىل األعراض املصاحبة هلا ،وفيما يلي جمموعة
من تلك األعراض اليت تنبىء حبدوثها حبسب صحيفة تاميز أوف
إنديا.
 -1ارختاء وخدر يف الوجه
عند اإلحساس بثقل أو خدر يف أحد جانيب الوجه فإن ذلك ميكن أن
يكون إشارة مبكرة على حدوث سكتة دماغية ،وميكن التأكد من
ذلك بطلب االبتسام من املريض ،فإن عجز عنه جيب نقله على
الفور إىل أقرب مركز طيب للحصول على العالج.
 -2ضعف يف الذراعني
غالبًا ما يعاني مريض السكتة الدماغة من ضعف وخدر يف أحد
الذراعني أو كليهما ،حيث يفقد السيطرة عليهما وعند رفعهما
لألعلى يسقطان تلقائيًا.
 -3صعوبة يف التحدث
تتسبب أعراض السكتة الدماغية بتلعثم املريض وعدم قدرته على
الكالم بشكل واضح ،ومن خالل توجيه بعض األسئلة البسيطة
للمريض ميكن تبني إصابته.
 -4فقدان التوازن
ال يستطيع مريض السكتة الدماغية الوقوف بشكل متوازن
باإلضافة إىل أنه غري قادر على املشي بشكل سليم ،وغالبًا ما
يسقط أثناء ذلك ،ومن الواجب عدم تعريضه للحركة إىل حني
وصول اإلسعاف.
 -5نوبات الصداع
يعاني مريض السكتة الدماغية من نوبات صداع متكررة وشديدة
جمهولة السبب ،ونتيجة لذلك ينصح بعدم تناول مسكنات األمل
عند الشعور بالصداع دون معرفة مصدره.
 .6أعراض أخرى
هناك أعراض أخرى تدل على اإلصابة بالسكتات الدماغية ،تتجلى
بفقدان للذاكرة على املدى الطويل أو القصري والشعور بالدوخة
وضبابية يف الرؤيا.

ما ال تعرفه عن الزجنبيل
الزجنبيل من االعشاب الغنية بفوائدها اليت تزرع يف جنوب شرق
اسيا و جاميكا وبعض املناطق االستوائية .
وهو منتشر يف اهلند الشرقية والفليبني والصني وسريالنكا
واملكسيكو باكستان.ويف معظم احناء العامل ويستخدم يف الطهي
 ،كتوابل وبهارات وكذلك يف املشروبات الساخنة  ،وقد يضاف
اىل بعض املربيات واحللويات كما انه يستخدم يف العالجات
العشبية ويف تركيب االدوية العالجية .
وللزجنبيل انواع خمتلفة منها  :الزجنبيل البلدي ،الشامي ،
الفارسي ،اهلندي.
فوائده :
 .1يساعد يف معاجلة االم العمود الفقري  ،ويف زيادة نشاط
اجلسم والطاقة التناسلية ،وينشط للهرمونات.
 .2يساهم يف ختفيف احلرارة والفثيان الحتوائه على فيتامني b6
،وبطرد السموم من اجلسم.
 .3يعاجل امراض الربو ،االمساك ،التوتر والقلق،الشقيقة ،
وضعف الكبد وكسله وغريها.
 .4يفيد يف تعزيز الشهوة اجلنسية واالثارة كما انه يستعمل يف
عالج الضعف والعجز اجلنسي لدى الرجال.
 .5يساعد يف عملية القذف ويؤخر االنتصاب،باالضافة اىل

ازالة روائح االفرازات
املهبلية لدى النساء.
 .6يستخدم لعالج
حبة الصوت ولتطهري
والقصبة
احلنجرة
اهلوائية وطرد البلغم
وختفيف السعال .
 .7يساعد يف تنظيم
عملية اهلضم وفتح
الشهية.
 .8يساهم يف توسيع االوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية
ويقوي القلب.
 .9ويستعمل للسعة احلشرات ولعالج صفرة الوجه ولبياض
العني.
 .10يساهم يف عالج سرطان الرحم فيعمل على ابطاء منو خاليا
السرطان.
 .11يعمل الزجنبيل على تنقية الوجه وتفتيح البشرة.
 .12مسكن المل احليض.
 .13يعاجل مشكلة تساقط الشعر.
 .14يدر البول .
 .15طارد للغازات.

أشياء ال تعرفها عن البيض
البيض طعام
يف
شائع
وجبة اإلفطار،
جانب
إىل
يدخل
أنه
يف مكونات
أكالت عديدة
حلوة وماحلة.
ونقل موقع
24
اخبار
حبسب البيانات األمريكية لالستهالك يف عام  2014من املتوقع
أن يستهلك اإلنسان يف املتوسط حوالي  255بيضة هذا العام.
وعلى الرغم من التحذير من أن كثرة تناوله قد تسهم يف انسداد
الشرايني ،إال أن أكل البيض يظل سلوكًا صحيًا أكثر مما نعتقد.
إليك بعض الفوائد اليت ال يعرفها كثريون عن البيض:
تساعد تركيبة الكربوهيدرات والدهون يف البيض على احلفاظ
على مستويات السكر يف الدم واستقرارها ،ما يقلل الشعور
بالتعب عن ممارسة متارين اللياقة البدنية
هناك اختالفات صغرية بني البيض حسب لونه ،حيث يوفر البيض
األبيض كمية أكثر قلي ًال من الربوتني وفيتامني "ب"
املغذيات .بعد  40عامًا من األحباث اليت اهتمت بفحص تأثري
البيض على زيادة الكوليسرتول تبني أن البيض طعام صحي،
وأنه ملئ باملغذيات ،وأن البيضة الواحدة حتتوي على  70سعرة
حرارية فقط ،وأنه غين بفيتامينات "أ" و"د" و"ب "12ومحض
الفوليك والفسفور ،كما حيتوي على مادة الكولني اهلامة لوظائف
الدماغ بالنسبة للبالغني واحلوامل.
ختفيف الوزن .يعترب البيض اخليار املثالي بني األطعمة إلنقاص
الوزن ،فإذا تناولت إفطارًا من السجق ستحصل على  200سعرة
حرارية على األقل ،لكن لو استبدلته وتناولت بيضتني ستمنحك
البيضة الكبرية الواحدة  70سعرة حرارية فقط و 6غرامات من
يعزز اإلحساس بالشبع.
الربوتني الذي ّ
للتدريبات الرياضية .ألنه مصدر غين بالربوتني ،وسهل احلصول
عليه يفيد تناول البيض عند ممارسة التدريبات الرياضية ،ألن
الربوتني يساعد على إصالح األنسجة وبنائها .كذلك تساعد
تركيبة الكربوهيدرات والدهون فيه على احلفاظ على مستويات
السكر يف الدم واستقرارها ،ما يقلل الشعور بالتعب عن ممارسة
متارين اللياقة البدنية.
صحة العظام .البيض مصدر غذائي مثالي لصحة العظام ،ألنه
حيتوي على الكالسيوم وفيتامني "د" الذي يساعد على امتصاص
اجلسم هلذا املعدن اهلام .حيتوي صفار البيضة الواحدة على 41
وحدة دولية من فيتامني "د".
توزيع الدهون .حتتوي البيضة الكبرية على  1.5غرام من الدهون
املشبعة ،و 1.8غرام من الدهون األحادية غري املشبعة .حتتوي
البيضة الواحدة أيضًا على  185ملليغرام من الكوليسرتول،
وتوصي التوجيهات الصحية األحدث بأن يكون احلد األقصى
اليومي من الكوليسرتول  300ملليغرام يوميًا .لذلك يعترب تناول
بيضة واحدة يوميًا آمنًا متامًا ملن لديهم خماطر اإلصابة بأمراض
الشريان التاجي والقلب.
ختزين البيض .ميكن تناول البيض خالل  3أسابيع من تاريخ بيعه
إذا مت ختزينه جيدًا يف مكان بارد .كلما كان البيض طازجًا كان
أفضل ،وينصح بتناول البيض بعد إخراجه من ال ّرباد ووصوله إىل
درجة حرارة الغرفة ،وتناوله قبل تاريخ الصالحية املسجل على
البيضة.
لون البيضة .يعتقد كثريون أن البيض البين أفضل للصحة من
البيض األبيض ،لكن احلقيقة أن الفروق يف اللون تعود إىل
تغذية الدجاجة .هناك اختالفات صغرية بني البيض حسب لونه،
حيث يوفر البيض األبيض كمية أكثر قلي ًال من الربوتني وفيتامني
"ب" ،لكن يغض النظر عن اللون حيتوي صفار البيضة على
نفس كمية اللوتني وفيتامني "أ" واملعادن واملغذيات األخرى،
والصفار هو اجلزء األغنى باملغذيات يف البيضة.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345
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تتمات

مقارنات اسرائيلية بني.....

تهنئة بعيد الفطر السعيد

يتقدم عفيف نقفور املصور اراكس املعروف يف سيدني من
اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني وامسى االماني مبناسة عيد
الفطر السعيد راجيًا من اهلل عز وجل ان يعيده على اجلميع باخلري
واليمن والربكات وان يعم السالم وطننا احلبيب واوطاننا العربية
وخاصة يف العراق وغزة .وكل عام وانتم بالف خري.

املدرّس انطوان عبود يف سيدني

وصل إىل سيدني قادمًا من بلدة كفر صغاب املعروفة يف
الشمال اللبناني االستاذ أنطوان عبود الذي يعمل مدرسًا يف
الثانويات اخلاصة وحل ضيفًا مكرمًا يف منزل شقيقته السيدة
ماري عقيلة االستاذ زينون عقل موسى  ،أه ًال وسه ًال.

تتمة املنشور على الصفحة 9

حسن نصراهلل بشأن اولوية القضية الفلسطينية والدعم
الكالمي الذي منحه للمقاومة ،اال ان قواته مل تشارك يف احلرب
من اجل الشعب الفلسطيين ،واكتفت ،يف شكل عام ،بتقديم
املعونة العسكرية والتدريب .وكما يقول برئيل «فان حزب اهلل
يعترب نفسه تنظيمًا لبنانيًا يعمل من اجل مصاحل لبنانية ،ويربر
تدخله يف سورية بالرغبة يف الدفاع عن املصاحل اللبنانية،
وهذا حيتم على التنظيم املناورة بشكل حذر ،من دون التخلي
عن املصاحل االيرانية والسورية .وميكن حزب اهلل ان يسمح
لنفسه بالدخول يف مواجهة مع اسرائيل لفرتة طويلة من
دون ان ميس ذلك مكانته .اما طابع قتال «محاس» فيختلف.
فاجلمهور الفلسطيين متجانس وموحد يف نضاله ضد االحتالل
االسرائيلي».
ويف أي مقارنة بني
«محاس» و»حزب
اهلل» يكون للكفاح
وأبعاده
املسلح
مكانة بارزة .ويف
هذا اجلانب يظهر
التشابه بني «حزب
اهلل» و «محاس»،
لكن هذا التشابه
ان
يعين
ال
ميكنها
اسرائيل
حتقيق ما جاء يف
وثيقتها
نص
اليت تسعى اىل
من
احلصول،
خالهلا ،على قرار
من جملس االمن
احلرب.
لوقف
فرغم االيديولوجية
للحركة،
الدينية
اعتربت
فقد
«محاس» شريكة
شرعية يف النضال
القومي ،ومل يؤثر
الشرخ مع فتح
مكانتها.
على
تواصل
وطاملا
االرض
احتالل
لن
الفلسطينية
تستطيع «محاس»
فصل نفسها عن
الكفاح املسلح ،او
عن وقف الكفاح
املسلح يف فرتات
اهلدنة .وهنا تشبه
مكانة
مكانتها
«حزب اهلل» ،اذ
تستطيع
انها
السلطة
حتدي
لفلسطينية
ا
ولكن
املركزية،

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

خالفًا لـ «حزب اهلل» ،فإن «محاس» تواجه حتديات من قبل
تنظيمات اخرى .ولذلك فان القياس على «حزب اهلل» ميكنه
ان يضلل اولئك الذين قد ينجرون خلف مساعي االسرائيليني
احلالية اىل فرض قرار دولي على شاكلة  ،1701ألن دعوة
الدول االوروبية اىل نزع سالح «محاس» ،على شاكلة نزع
السالح من اجلنوب اللبناني ،ليس فقط ستفشل كما فشلت
يف لبنان ،بل سيكون تطبيقها ضربًا من اخليال ،طاملا ان
اسرائيل دولة حمتلة لغزة وحتاصرها برًا وحبرًا وجوًا.
ما حيصل اليوم على ارض املعركة يف غزة ووضعية «محاس»
وقدرة صمودها امام من يصر على تسمية نفسه «اقوى
اجليوش» والعمليات النوعية اليت أظهرت قدرات مقاتليها،
خباصة عملية نفق «ناحل عوز» اليت وصل فيها عناصر احلركة
اىل اقرب نقطة من اجلنود داخل اسرائيل ومتكنوا من تصوير
عمليتهم وقتل اجلنود االسرائيليني ثم عودتهم اىل غزة ،كل
هذا أعطى منحى آخر للنقاش االسرائيلي ،ما كان احد يتوقعه.
والرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية ليس الوحيد
الذي رأى هذه احلقيقة وواجه تصرحيات قيادة اجليش اليت
ادعت فيه ان محاس سرعان ما ضعفت يف احلرب وباتت
تنظيمًا غري قادر على مواجهة اجليش .فالكثريون اشاروا
اىل ان اسرائيل ستنهي هذه احلرب من دون ان تشاهد
علمًا ابيض يرفع من قبل محاس ،وانها على العكس ستسرع
التوجه حنو حل سلمي ينقذها من الغرق يف وحل غزة.
املؤرخ العسكري اوري ميلشتاين قال صراحة ان محاس
انتصرت على اجليش اإلسرائيلي يف ما مساه «حرب العقول».
وحسب ميلشتاين فان «محاس» ،مل تعد تتصرف كتنظيم
ارهابي وامنا كتنظيم عصابات يتطور ،وتؤدي مهماتها بشكل
يفوق سلوكياتها قبل عشر سنوات .وينبع تطور قدراتها عن
تعقب نقاط ضعف جيوش الغرب وجيش اسرائيل يف شكل
خاص .ويف املقابل فإن املفاهيم اإلسرائيلية ال تزال روتينية
وثابتة.
وقال ان الشعور السائد يف اجليش والقيادة اإلسرائيلية هو
ان اسرائيل متلك جيشًا قويًا ،بل األقوى يف الشرق االوسط،
وأحد اجليوش اجلدية يف العامل ،وميكنه إبادة التنظيمات
االرهابية متى شاء .لكن احلقيقة هي ليست كذلك واجليش
ال يستطيع تدمري هذه التنظيمات».
غري ان ميلشتاين عاد واستدرك قائ ًال« :اجليش اإلسرائيلي
هو جيش قوي لكن ذلك يكون عندما يواجه جيشًا منظمًا،
ألنه ميكن اجليش املنظم ان يواجه جيشًا مثله ،وليس حماربة
العصابات واالرهاب .وأضاف« :الشعور الذي ساد يف اجليش
قبل «اجلرف الصامد» هو ان سالح اجلو قوي وميلك قدرات
ضخمة يف مواجهة أي جهة ،لكن «محاس» عرفت كيف تفاجئ
يف احلرب اجلوفية اليت خططت هلا مسبقًا ،هذه احلرب اليت
ال يتم التعبري عنها من خالل األنفاق فقط وامنا بآبار القصف
اجلوفية ،ايضًا ،ويف مقرات القيادة اجلوفية واحلرب اجلوفية
اليت استعدت هلا .وقد جنحت محاس مبفاجأة اجليش يف هذه
االستعدادات».
بالنسبة لـ «محاس» فإن نقطة تفوقها تكمن يف االنفاق.
ويضيف ان الواقع احلالي هو ان اجليش ليس مدربًا على حرب
العصابات ،بينما تأهل رئيس احلكومة ووزير الدفاع والقائد
العام لطرق احلرب النظامية .وقال ان إسرائيل طورت منظومة
تفكري عسكرية جديدة ،وميكنها انشاء قوة عسكرية خمتصة
حبرب العصابات كما فعل اجليش الروسي عندما قرر نسخ
منط املدارس الدينية اليهودية اىل املدارس العسكرية.
وتبقى املقارنة االهم بالنسبة لالسرائيليني هي :هل ستؤدي
«اجلرف الصامد» اىل دحر حكومة نتانياهو ،كما فعلت حرب
لبنان الثانية حبكومة ايهود اوملرت؟
من الصعب اليوم االجابة عن هذا السؤال .فما زالت الغالبية
العظمى من االسرائيليني ( 85يف املئة) تدعم سياسة نتانياهو
جتاه غزة وتطالب باستمرار العملية الربية ،ومواصلة ضرب
«محاس» حبل حاسم وليس بالتعادل ،وال حتى االنتصار
بالنقاط .ويرى االسرائيليون انه بعد وصول عدد القتلى
اىل  56جنديًا ،وشل مطار بن غوريون جزئيًا ،وسقوط آالف
الصواريخ ،وانهيار السياحة ،ال يعترب وقف احلرب اآلن،
خيارًا مقبو ً
ال .رغم ان الرتدد يزداد داخل اجمللس الوزاري
األمين املصغر ،ومما يتم تسريبه فان نتانياهو اكثر من يدعم
التوجه ،ولو يف االجتماعات املغلقة ،حنو حل ديبلوماسي،
ينقذه من اية ورطة جديدة .لقد اعرتف نتانياهو بعد التوغل
الربي يف غزة بأن محاس سعت جلر إسرائيل اىل الداخل وانه
امر بالتوغل الربي لعدم توافر أي خيار آخر ،ولكن اذا قرر
اجمللس الوزاري املصغر توسيع العملية ،واليت تعترب نوعًا من
احلرب ،فسيكون ذلك خالفًا لرغبة نتانياهو.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 25 July 2014
NEW PORT TERMINAL
TO DRIVE ECONOMIC
GROWTH
• Sydney’s third container
terminal at Port Botany
was officially opened this
week – an investment that
will boost NSW’s competitiveness in global
trade and drive economic
growth.
• The impressive new facility, which is part of the
$1 billion Port Botany Expansion project, enhances Port Botany as a container gateway to NSW
and Australia by doubling
the capacity at the terminal and bringing a third
operator into the market.
• Increasing competition
on our waterfront will cement our standing on the
global trade stage, while
at the same time helping
to reduce the costs of everyday goods and services for the people of NSW.
• The NSW Government’s
Freight and Ports Strategy acknowledges that
an efficient and effective
freight network is key
to meeting future trade
growth and building a
stronger economy.
FIRST HOME BUYER
HOTSPOTS
• Western Sydney is proving to be the number one
choice for first home buyers in NSW, with suburbs
in the region’s growth
centres receiving the majority of grants and concessions.
• In the year from July 1
2013 to June 30 2014,
16 of the top 20 suburbs
benefitting from the First
Home Owner Grant were
suburbs within Sydney’s
rapidly growing west.
• Spring Farm in the
South West growth centre
topped the list, with home
buyers in total receiving
more than $7 million in
grants and concessions
in the past 12 months,
closely followed by West
Hoxton, Werrington, St
Marys, Liverpool and Parramatta.
• The NSW Government
is committed to assisting

first home buyers get on
the property ladder – we
have new home starts at
10-year highs and total
benefits received by First
Home Owners Grant recipients totalling more
than $224 million last financial year, including
stamp duty concessions.
MH17
CONDOLENCE
BOOKS
• Condolence books have
been placed at locations
across NSW so residents
can pay tribute to the victims of the MH17 tragedy.
• The condolence books
will allow the public to
express their sorrow and
pay tribute in a personal
way.
• Books are available for
signing at Parliament
House, the Sydney Opera
House and NSW Electorate Offices.
• There is also an online
version available at www.
nsw.gov.au.
FIRST NEW LIGHT
RAIL VEHICLE ON THE
TRACKS
• Three brand new light
rail vehicles entered service for the first time this
week, with more than 1.5
million trips now taken on
Sydney’s expanded Inner
West Light Rail network.
• The NSW Government
has invested $38 million
on 12 new state-of-theart light rail vehicles for
the Inner West Light Rail
Line, which now extends
from Dulwich Hill to Lilyfield and Central.
• The brand new vehicles
will provide improved
journeys for customers,
with more standing room,
accessible seating, low
floors, more hand rails
and wider aisles for prams
and wheelchairs.
• Customers are clearly
voting with their feet and
embracing light rail as a
modern and reliable mode
of transport. The NSW
Government will continue
to monitor patronage and,
as more vehicles become
available, look to increase
service frequency.
DUBBO HOSPITAL RE-

DEVELOPMENT TAKES
SHAPE
• Excitement is building
in Dubbo where the $91.3
million hospital redevelopment is rapidly taking
shape.
• The main works for
Stages 1 and 2 are well
advanced, with concrete
pours underway for the
ground-floor slab and the
formwork in place for the
first and second floors.
• These first stages will
provide the highest priority services through a
combination of the new
clinical services building
and the refurbishment of
existing facilities, including six new operating
theatres, day-only and extended day-only ward for
surgical services and an
inpatient ward and birthing suite for maternity
services
• Progress of the redevelopment can be seen
at www.dubbohospitalredevelopment.health.nsw.
gov.au/the-project/videogallery/.
WORK STARTS ON $10
MILLION BANKSTOWN
STATION UPGRADE
• More than $10 million
worth of upgrades at
Bankstown Station commenced this week, with
customers set to benefit
from new stairs, ramps,
canopies, ticket barriers,
more CCTV and a general
refresh of the station.
• A new covered walkway
also means customers
will be able to move freely
through the station concourse to the bus interchange, providing shade
in summer and cover on
rainy days. The upgrades
are expected to be completed in 2015.
• The upgrade is one of
a number of projects being delivered for Western
Sydney customers as
part of the NSW Government’s Transport Access
Program. Customers are
already benefiting from
improvements at Auburn,
Campsie, Fairfield, Strathfield and Canley Vale sta-

tions and upgrades are
underway at Granville and
Ingleburn stations.
• Bankstown Station will
also benefit from the Government’s Sydney Rapid
Transit network, which
will run to Bankstown,
providing automated, fast
and frequent rapid transit
services, if the NSW Government receives a mandate from the community
early next year.
GROWTH COUNCILS RECEIVE $25.5 MILLION INFRASTRUCTURE BOOST
• The NSW Government
has announced a further
$25 million in infrastructure funding which will
go to The Hills and Blacktown councils.
• Recently released figures show about 1 million
people are expected to
move to Western Sydney
by 2031.
• Councils play a crucial
role in providing infrastructure to support new
housing developments
and developers also contribute to deliver local infrastructure.
• Providing a ‘top-up’ from
the NSW Government’s
Local
Infrastructure
Growth Scheme helps
keep housing affordable
and enables councils to
fund their infrastructure
plans.
• The NSW Liberals & Nationals Government is
working to ensure local
communities and local
councils are able to meet
the challenges brought
about by growth.
GRANTS TO ENCOURAGE
PEOPLE TO EMBRACE
THE ANZAC SPIRIT
• Funding has been announced for 11 projects
to help young people and
multicultural communities
commemorate the Anzac
spirit and its influence on
our history.
• Local organisations,
councils and schools will
share in $60,000 for projects that preserve the Anzac legacy, and encourage
multicultural communities and students to learn

more about this chapter
of our history.
• Projects include a remembrance garden created by design and technology students in Liverpool;
a video project led by the
local library and students
in Canada Bay; and a new
youth community webpage for students using
the Kokoda Track Memorial Walkway in Concord.
• Through the Anzac Community Grants program,
the NSW Government is
broadening opportunities
for people to discover and
connect with Anzac traditions and keep the legacy
alive.
ANOTHER STEP FORWARD IN NEWCASTLE
TRANSFORMATION
• The transformation of
Newcastle has taken another step forward with
the planning controls
that will shape the CBD’s
future receiving final approval.
• Extensive community
consultation on the planning controls has resulted
in a decrease in maximum
building height so as not
to exceed the height of
the parapet of the Christ
Church Cathedral nave.
• The NSW Government
has always said these
plans should and would
be informed by the community, which is why we
the controls reduce the
maximum building height
to ensure the heritage integrity of the Newcastle
skyline.
• These planning controls
will help shape the city
centre to take advantage
of the significant investment in new public transport being made by the
NSW Government in partnership with council and
the community.
NSW NATIONALS BUS
TOUR OF NORTHERN
NSW
• Members of the NSW
Nationals are taking part
in a week-long Parliamentary Bus Tour of Northern
NSW communities, visiting communities and giving residents a chance to
meet with their local rep-

resentatives.
• Deputy Premier and
NSW Nationals Leader
Andrew Stoner and Minister for Roads and Freight
Duncan Gay were joined
by the NSW Nationals
Parliamentary Team visiting the Far and Mid North
Coast and Northern Inland NSW.
• The bus stopped in
at towns from Tweed
to Tamworth, including
Murwillumbah, Lismore,
Ballina, Coffs Harbour,
Kempsey, Port Macquarie
and Taree.
• The Nationals Team is
highlighting the work
achieved in Government
since 2011, including
securing $13 billion for
regional infrastructure
projects, and returning
more than 2,000 nurses,
teachers and police officers to the front line in
regional NSW.
NSW HOSTS FIRST ABORIGINAL HEALING FORUM
• The first OCHRE Aboriginal Healing Forum has
taken place at the University of NSW, marking
a crucial step in advancing the dialogue about
trauma and healing and
developing best practice
policy responses.
• The OCHRE Forum,
which reflected the goal
of enabling all Aboriginal people to live healthy
and purposeful lives,
was hosted in partnership with the Aboriginal
and Torres Strait Islander
Healing Foundation.
• Participants included
Aboriginal and Torres
Strait Islander Social
Justice Commissioner
Mick Gooda, NSW Mental Health Commissioner
John Feneley and NSW/
ACT Stolen Generation
Council
Chairperson
Matilda House, and 66
organisations were represented.
• The forum provided an
outlet for discussions
about healing and will
inform the NSW Government’s approach to future
policies and practices on
Aboriginal affairs.
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Govt to extend work Most of 157 are ‘economic
govt
for dole scheme migrants’:
IMMIGRATION Minister Scott “They haven’t come from Sri

The unemployed will have to hunt 40 job a month and undertake community service or lose their dole. Source: AAP

THE federal government
says the unemployed
should be out there looking for work every day
as it prepares to make
them search for 40 jobs
a month and perform 25
hours of weekly community work.
DETAILS of the government’s new three-year
$5.1 billion job placement
program, to be launched
from July next year, was
released on Monday.
Job service providers will
be rewarded for getting
people into short-term
work for periods of four,
12 and 26 weeks.
Most job seekers will be
required to look for up to
40 jobs per month and
work for the dole will be
mandatory for all jobseekers younger than
50.
Jobseekers younger than
30 would have to work
25 hours a week under
the expanded program,
while those between 30
and 49 will be asked to
do 15 hours work a week,
and those aged 50-60, 15
hours a week.
Wage subsidies will be
expanded for mature age
workers, and extended to
young job seekers under
30 and the long-term unemployed.
Assistant Employment
Minister Luke Hartsuyker
says the new measures
are the least the taxpayer

expected of those on welfare.
“It’s not unreasonable
to expect jobseekers
to be out there looking
for work, every working
day,” he told ABC radio
on Monday.
Labor accused the government of tearing apart
the principles of the mutual obligation system.
The new arrangements
will mean jobseekers
under 30 will receive no
welfare for six months
but still be required to
door-knock for jobs.
“They will not receive a
cent, even if they look
for work each day, each
week, for six months,”
opposition employment
spokesman
Brendan
O’Connor told ABC radio.
“Yet now they’re having
to keep their side of the
bargain.”
Mr O’Connor supported
the idea of removing red
tape for job service providers, but only if it was
done properly in consultation with industry.
The tough new dole requirements will set jobseekers up to fail, Greens
leader Christine Milne
says.
“We should stop demonising people who don’t
have a job, and suggesting that every unemployed person doesn’t
want to work,” she told
reporters in Hobart.

Morrison says most of the
157 asylum seekers brought
to the Australian mainland
are economic migrants, and
Indian officials are preparing
to establish their identities.
THE asylum seekers, who
were detained at sea on a
Customs ship for weeks, are
now at the Curtin detention
centre in Western Australia
after being flown from Cocos Island on Sunday.
They are now undergoing
initial checks and assessments.
Consular officials from India, which has agreed to
take back its citizens and
will consider taking Sri
Lankan nationals who are
Indian residents, are on their
way to the centre to conduct
identity checks.
Mr Morrison said the government decided to bring
the group to the mainland
because identity checks
would have taken too long
on the ship.
The asylum seekers, including children, had been
detained since their boat
was intercepted 27km from
Christmas Island earlier in
July.
Mr Morrison said based
on initial discussions with
those on board, a majority
are believed to have been
long-term residents of the
“safe” nation of India.

Lanka, they haven’t come
from any of those other
countries, Afghanistan or
anything like that,” Mr Morrison told ABC radio on Monday.
“A passage to Australia here
is nothing more than an economic migration seeking to
illegally enter Australia.”
None in the group has yet
made protection claims in
Australia, and most of them,
where it is possible, will be
sent back to India.
Mr Morrison questioned
suggestions that the asylum
seekers were fleeing persecution from India.
“If we can’t take people back
to India, what is next? New
Zealand?”
Mr Morrison denied the government had offered any
sweeteners to the Indian
government to get its involvement.
The decision to bring the
group to land pre-empts a
High Court challenge against
their detention at sea.
Greens leader Christine
Milne said Indian officials
shouldn’t be involved in the
assessment of the asylum
seekers.
“People being brought to
Australia need to have their
claims assessed in Australia, by Australian authorities,” she told reporters in
Hobart.

Bill Shorten hits out at ‘arrogant’ Joe Hockey

On the attack: Bill Shorten. Photo:
Alex Ellinghausen

The Opposition Leader, Bill
Shorten, has lashed Joe
Hockey as an “arrogant,
cigar-chomping” Treasurer
in a fiery speech to about
1000 Labor true believers
at the Sydney Town Hall.
And he has vowed Labor
will offer “no retreat, no
surrender” in its fight to
preserve universal health
care, arguing that up to $50
billion in cuts to hospitals
over the next decade will
be “federation changing”.
Speaking at the NSW Labor party conference, Mr
Shorten launched a blistering attack on Mr Hockey
after returning to Australia
from a week in the United
States.
And the Opposition Leader
urged the NSW ALP to “rebuild as a party of members, not factions” as he
called for the ALP to push
towards a goal of 100,000
members.
An authorised biography

Looking for work a full-time gig, PM says
PRIME Minister Tony Abbott says looking for a job
should be a full-time job.
MR Abbott is defending
the coalition’s proposed
tough new rules for jobseekers, which will require them to apply for 40
jobs a month in order to
claim unemployment benefits.
Mr Abbott believes the
new requirements are the
least taxpayers expect of
people on the dole.
“We want people to have
the chance to show the
world what they can do,
not just what they can’t
do,” the prime minister
told reporters in Sydney

Prime Minister Tony Abbott has
defended the coalition’s proposed tough new rules for jobseekers. Source: AAP

on Wednesday.
“Looking for work should
be a full-time job if it’s being done on the commonwealth taxpayer.”
Businesses are concerned they will be inundated with fake job appli-

cations once the welfare
reforms come into effect
in July 2015.
Treasurer Joe Hockey
says the government is
willing to consult on the
changes.
“It was always intended to
be flexible but ultimately
we need Australians who
are on unemployment
benefits to get into work,”
Mr Hockey told ABC radio.
Independent Senator Nick
Xenophon said without
the support of business
the government’s expansion of the work for the
dole program was “dead
in the water”.

of Mr Hockey released last
week revealed the Treasurer thought his budget,
which delivered swingeing
cuts to health, education
and pensions, was too soft
but that the Prime Minister,
Tony Abbott, intervened
to stop the budget going
even further.
Both the content of the
book and its timing has
created considerable disquiet in Coalition ranks,
with many Liberal MPs unhappy with the Treasurer.
“If this is what an authorised biography reveals
imagine what the unauthorised biography would
reveal,’’ Mr Shorten said.
‘’This arrogant, cigarchomping Treasurer, his
hopeless story reveals it
took Tony Abbott to block
him from deeper harder
cuts. Seriously, if it’s up
to Tony Abbott to tell you
you’ve gone too far, you’ve
well and truly gone too
far.”
The Treasurer’s charmed
life, Mr Shorten said, has
‘‘robbed him of charity’’.
The Commission of Audit
was a road map, Mr Shorten said, that showed what
other cuts the government
wanted to make.
“A family which lives on
$80,000 per year will be
$4000 worse off, and worse
off every year. And a family on $65,000 will be over
$6000 worse off. ‘In Tony
Abbott’s Australia, the less
you earn – the more you
pay,’’ he said.
“Here is the destination
the conservative side of
politics has set for itself
- completely abolishing
Family Tax Benefit part B,
a $15 GP tax, a hospital
tax, a lower state based
minimum wage, delaying
the National Disability Insurance Scheme.”
A spokeswoman for Mr
Hockey said the Treasurer “had more important
things to do than respond
to a cheap personal attack
from Bill Shorten.’’
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Greens Senator Sarah Hanson-Young faces detention centre restrictions after comparing Indian government to ISIS on asylum-seekers
restricted from visiting sections of the Curtin detention
centre after she compared
the Indian government’s
processing of asylum seekers with the cruel and violent ISIS.
Senior government officials
were on monday left to explain Ms Hanson-Young’s
ISIS comments to Indian
Sarah Hanson-Young.
and Sri Lankan diplomats.
GREENS Senator Sarah Sydney Tamil community
Hanson-Young could be leaders said Ms Hanson-

Peter Slipper found guilty of dishonestly using taxpayer funds

Disgraced former Speaker of the House Peter Slipper at the Magistrates Court
in Canberra.

FORMER federal parliamentary speaker Peter Slipper
has been found guilty of
misusing taxpayer funds to
visit Canberra wineries for
his own enjoyment.
ACT Chief Magistrate Lorraine Walker tuesday afternoon ruled three charges relating to the misuse of about
$1000 in Charcharge vouchers on three occasions in
2010.
He will be sentenced on September 22.
Chief Magistrate Walker told
the court she had found
Slipper had used multiple
dockets and filled them out
in such a way so as to disguise his real destinations
and purpose of journeys.
Those journeys included
visits of around 15 minutes
to wineries that were consistent with the time a wine
tasting might take, and at
least one much longer visit
that indicated he may have
enjoyed lunch, she said.
She said an analysis of the
vouchers showed several in
no way reflected his actual
movements on the days in

question.
“There could only have been
one reason,” she said.
“... He was not travelling
within entitlements and he
knew he was not traveling
within entitlements.”
Slipper last week faced a
four-day trail during which
his defence team had argued
that just because Slipper
had used the dockets in an
unusual way, did not mean
he had been acting dishonestly.
Mr Slipper stepped down as
the independent speaker in
2012 after lewd text messages he sent describing
the female anatomy became
public.
He had resigned from the
LNP to take the highly lucrative post offered to him by
former prime minister Julia
Gillard.
Mr Slipper, who the court
was told is suffering a major
depressive illness, was present for the verdict and each
day of last week’s hearing.
He earlier lost two bids to
have the charges against
him dismissed.

ISIS militants in Iraq.

Young’s comments would
not help the plight of 157
mostly Tamil “economic
refugees” being held in
Western Australia.
Australasian Federation of
Tamil Association chairman Dr Victor Rajakulendran said comparing Tamils
with Iraqi refugees was like
“chalk and cheese”.
“This has nothing to do with
the people coming from Iraq
or Syria,” Dr Rajakulendran
said.
“The Tamils should be
viewed separately from
Iraq and Syria this is about
people fleeing persecution
from Sri Lanka and India
where they cannot have a
livelihood - that’s why they
come by boat.”
United Indian Associations
president John Kennedy
– who worked with Tamil
refugees in the same region
where the fishing boat left
for Australia – said the Abbott Government was working to “find a solution”.
“In my opinion I think (comparing to ISIS) that’s not
correct,” he said.
“This is the proper way to
do it. At the end of the day
the people there they are in
limbo. They are OK in India.
If they are finding a solution
they should be allowed to
help. Those people might
get some help so they are
not stranded.”
Both India and Sri Lanka
have strengthened ties with
the Abbott Government in
recent months.
Indian police last week arrested the owners of the

fishing boat and the Sri
Lankan Government recently accepted economic
refugees travelling by boat
to Australia back into the
country.
Immigration Minister Scott
Morrison told Ray Hadley’s
2GB program on monday
Ms Hanson-Young had “lost
the plot” after her comments about Indian consulate officials.
The Indian officials will interview the asylum seekers
to determine whether they
are citizens or permanent
residents.
“To suggest that somehow they’re not only fleeing persecution from India
and Tamil Nadu but this is
equivalent to ISIS this is ridiculous, shrill and hysterical and she should apologise. Christine Milne should
be calling her wayward
Senator into line,” Mr Morrison said.
Mr Morrison would not
confirm whether he would
allow Ms Hanson-Young
entry into the Curtin facility to visit the 157 asylum
seekers.
The Abbott Government
will consider Ms HansonYoung’s request when it
is formally received taking into account the “good
order of that centre”. “It’s
not my job to set-up media
stunts for Senator HansonYoung. It’s my job that this
process is followed through
now,” he said.
Ms Hanson-Young yesterday released a statement reiterating she would proceed

with her visit to Curtin.

“There is no basis in law for
India’s involvement in the
assessment of these asylum claims in Australia,” Ms
Hanson-Young said.
Ms Hanson-Young said in
India, the UNHCR were in
charge of processing refugee claims and Indian officials “shouldn’t be involved
in the process here in Australia”.
ISIS, which Ms HansonYoung compared with
Indian officials, is a murderous
head-chopping
Jihadist group that has
forcibly seized swathes of
territory in Syria and Iraq.

Asylum seeker case collapses due to the government’s move to bring them to the mainland

THE High Court case
launched by 157 asylum
seekers against the federal
government has collapsed
with a full bench hearing
abandoned because of the
government’s move to bring
them to the mainland.
But lawyers acting for the Sri
Lankan Tamils, mostly residents of India, have changed
their case mid-stream, flagging the possibility of a new
case to claim compensation
against the government for
keeping them at sea in a Customs vessel for three weeks.
Immigration Minister Scott
Morrison yesterday welcomed the High Court’s decision not to proceed, with the
case ¬initially being based
on an ¬injunction to stop the
Tamils being returned to Sri
Lanka.
But with the majority of the
asylum seekers aboard the
boat believed to be residents
of India, the legal case was
now considered moot.
“The court agreed today the
case stated for consideration
on August 4 and 5 by the
full bench of the High Court
was now hypothetical and it
was no longer appropriate
to continue with that hearing
scheduled for those dates,”
Mr Morrison said.
“The government is making
arrangements to facilitate
¬access by Indian Consular
officials to those who may
have been Indian nationals or were residents of In-

dia, which ¬includes those
who have been resident in
refugee camps, to determine
their eligibility for possible
return to India.”
Representing the asylumseekers, Ronald Merkel, QC,
told the court he wanted the
statement of claim amended
to include “damages for unlawful detention”.
His case sparked a flurry
of questioning by Justice
Kenneth Hayne, who asked
“why?” in response to Mr
Merkel’s claim their detainment at sea last month remained “a live issue”.
“They were not taken to a
place outside Australia. It’s
an event that has now not
happened,” Justice Hayne
said.
Justice Hayne said “events
had overtaken” the case he
had previously set out.
The 157 Tamils — including 37 children — arrived
in Australia on Sunday after
being flown from the Cocos
Islands. they are at the Curtin
detention centre in Western
Australia.
Counsel for the government
told the court there was no
need for the “urgency” of a
hearing next week, in light
of the ¬removal of the group
from sea. They argued the
amendment to the damages
sought by the asylum seekers was “undesirable” as
there were no established
facts about the period at
sea.
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Joe Hockey warns on Australia’s credit rating
as budget wrangles begin again

Treasurer Joe Hockey is standing firm on his unpopular budget.
Photo: Dominic Lorrimer

Australia’s gold-plated
credit rating could be at
risk if Parliament fails to
approve a path back to
surplus, Treasurer Joe
Hockey has warned, while
accusing Labor of ‘’ripping up’’ its own promise
to get the budget back in
the black.
Standard and Poor’s credit agency this week reaffirmed Australia’s Triple A
rating, saying the outlook
remained ‘’stable’’.
S&P, however, said it
based its assessment
on the assumption that
‘’fiscal deficits continue
to narrow’’ and that the
government’s ‘’debt burden will remain low’’. The
agency warned it could
lower the ratings if net
government debt rises
from its current level of
about 20 per cent to above
30 per cent of GDP.
Mr Hockey on Wednesday
seized on the statement
saying that it showed Labor needed to uphold its
pre-election commitment
of also returning the budget to surplus, which he
described as a ‘’common
goal’’ of both major parties.
‘’There used to be agreement between the Labor
Party and the Coalition
that you need to get back
to surplus to take the
risk out of the Australian
economy,’’ the Treasurer
told ABC radio.
‘’Obviously the Labor

Party no longer agrees to
surplus budgets.’’
The Treasurer described
it as a ‘’significant shift’’
that S&P ‘’assumed would
not occur’’.
Labor has welcomed
S&P’s rating, which it
said it achieved in office.
Shadow treasurer Chris
Bowen has told Fairfax
Media it is ‘’important this
is maintained’’.
Mr Bowen said in a statement, which did not directly address the issue
of a budget surplus, that
S&P had highlighted Australia’s public finances
‘’remain strong’’.
He said Mr Hockey was
happy to admit Australia’s economy was strong
when abroad but, notably,
not at home.
‘’In fact the Treasurer has
recently been infected by
the truth, telling an audience in New Zealand that
‘there’s no crisis at all in
the Australian economy’
with no mention of the
‘budget emergency’ he
has been trying to convince everyone back
home is occurring,’’ Mr
Bowen said.
The government is battling to find the support
it needs in the Senate
to have its more controversial budget measures
passed, including the
$7 GP fee, fuel excise
increase and changes
to the way future family
benefits are paid. It also

failed to get the mining
tax repealed after crossbench senators blocked
the abolition of measures
linked to the tax such as
the Schoolkids Bonus.
Mr Hockey has flagged a
compromise on some of
the budget’s measures,
but not if they put a surplus at risk.
‘’From time to time there
will always be changes.
Having said that the intent of the budget is to get
back to surplus,’’ he said.
But he ruled out a minibudget if the government
was unsuccessful in the
Senate because he believed the government’s
plan was the ‘’best program for reform’’, on offer.
The government is also
seeking feedback on its
plan to require dole recipients to apply for 40 jobs
per month, which has
been criticised by business groups and social
service organisations.
Prime Minister Tony Abbott has defended his expansion of the work-forthe-dole scheme, which
he accused Labor of trying to ‘’sabotage’’, but at
the same time signalled
possible changes to the
proposal, pending feedback.
‘’Looking for work should
be a full-time job if it’s
done on the Commonwealth taxpayer,’’ he told
reporters in Sydney.
The Treasurer said the
government was consulting on the proposal,
which he said would ask
an unemployed person to
submit “a job application
in the morning and a job
application in the afternoon”.
‘’It was always intended
to be flexible,’’ he said.
He rejected suggestions
work-for-the-dole programs were futile measures to get people into
paid work.

Terror threat outweighs privacy: govt
THE federal government
insists preventing terror
attacks outweighs the
right to free speech and
privacy, but will include
safeguards under planned

tougher laws.
“WE’LL be approaching the question with a
presumption against expanding the powers of the
state,” Attorney-General

Kathy Jackson admits paying ex-husband $50,000 from union slush fund

“Ambushed” by royal commission: Kathy Jackson. Photo:
Louise Kennerley

Health Services Union
whistleblower
Kathy
Jackson has admitted to
using funds from a union
slush fund to write her
former husband a cheque
for $50,000.
As details of the payment
and inconsistencies in
her previous evidence
emerged, Ms Jackson
claimed she was being
“ambushed” by the Royal
Commission into Trade
Union Governance and
Corruption, which abruptly adjourned to allow her
to seek legal advice.
When previously asked
about a payment of
$50,000 which she had
authorised, Ms Jackson
could not recall what it
was for and said it may
have related to one of the
union’s Victorian branches.
When the royal commission’s counsel assisting,
Jeremy Stoljar, raised evidence showing Ms Jackson had made a $50,000
payment to Jeff Jackson,
she argued it was not officially union members’
money because it had
been transferred to the
union slush fund known
as the National Health
Development Account
(NDHA).

Ms Jackson was the
branch secretary of the
Victoria Number 3 branch
when the NHDA was established as a Commonwealth Bank account
opened by Ms Jackson
in late 2003. Ms Jackson
was the sole signatory for
the account.
On her instructions, more
than $240,000 was transferred from official Health
Services Union account
to the NHDA account.
Once the money had entered the NHDA account,
Ms Jackson said, it was
no longer characterised
as union money because
the account was a separate entity to the union.
The money included
$250,000 paid by the
Peter MacCallum Cancer Institute in 2003 to
the HSU’s Victoria No 3
Branch.
Ms Jackson told the royal
commission that the money she paid to Mr Jackson
was likely to have contributed to a union battle he
was fighting.
On several occasions, Ms
Jackson admitted that
evidence she had given at
a previous hearing of the
royal commission was
inconsistent with what
she has since learnt to be
true.
She told the commission
that she felt ambushed
by new evidence, which
had not previously been
brought to her attention.
She asked for the opportunity to seek legal representation “to allow me to
properly respond to these
matters, as I’ve been ambushed”.

George Brandis told ABC
Radio on Thursday.
But that assurance comes
with a caveat: except
where the government
concludes it’s for the protection of public safety.
The government is planning to make it illegal to
promote or incite terrorism in a second instalment of tougher national
security laws.
The first, introduced
to parliament in July,
strengthens the powers of
Australia’s domestic spy
agency ASIO.
Senator Brandis cited the
case of two Australians
believed to be fighting
with terrorists in Syria
and Iraq - one of whom
reportedly has published
pictures of himself online
holding the severed heads
of Syrian government soldiers - as evidence for
tougher laws.
They’re not the only ones:
it’s estimated about 60
Australians are fighting
abroad, and several others who’ve returned “intent on prosecuting jihad”
at home.
“This is about anticipating
something to avoid mass
casualty terrorist attacks,”
Senator Brandis said of
the planned changes.
“And anybody who thinks
there aren’t people in the
west, including in Australia, who are committed to
this course of action I’m
afraid is delusional.”
The growth of homegrown terrorism showed
there was an “insidious
threat” that could not be
dealt with properly without data collection and
surveillance, he said.
Senator Brandis said
there was a question on
the state’s ability to prosecute terrorism because it
was defined by acts rather
than promotion of terrorism at large.
“We think that’s an important (difference),” he said.
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Message for the End of Ramadan

Hon Tony Burke MP
MEMBER FOR WATSON

As the Holy month
of Ramadan
comes to an end
I wish all Muslims
in Australia Eid
Mubarak.

Tony Burke MP
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جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية
بانكستاون ،كبري
موظفي مكتب نائب
مقعد ايست هيلز غلني
بروكس

جـيم دانـيال
بأحر التهاني

Jim Daniel
Councillor for
Bankstown Council

من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة
مبناسبة عيد الفطر السعيد أعاده اهلل على
اجلميع باخلري والربكة..
عيد مبارك

Eid Mubarak

Spiritual Therapist

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر
واملس  -عالج بالتنويم املغناطيسي
* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186
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الروحاني
التنجيم والعالج
مركز علم
Astrological
Centre
Astrological Centre

World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV
JI can
removes anyJIkind of problem
PANDITH
SANJEEV

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

املــعاجل الروحــاني ساجني جي

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

Speaking
English
Hindi

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط
* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم
* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر
* الغرية

نتكلم اهلندية
واالنكليزية

نتيجة مضمونة
100%

نفتح
7
أيام

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب
* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل
* عودة األحباء
* اجناب االوالد
* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

0426 411 133 0426 411 133

4/ 130 Pendle Way.
Pendle Hill NSW 2145
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