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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

عملية نوعية لـ »اجملوقل« تسفر عن حترير 7 عسكريني

عرسال شبه حمّررة واألسرى رهائن االرهاب!
الشرسة  املواجهة  أفضت 
مع  اجليش  خاضها  اليت 
النصرة«  »جبهة  مسلحي 
السبت  منذ  و«داعش« 
يومها  يف  املاضي 
االول  امس   السادس 
بلدة  املسلحني  إخالء  اىل 
نشوء  مع  ولكن  عرسال 
يزال  ال  أسرى  أزمة 
بفعل  مهددًا  مصريهم 
أيدي  على  احتجازهم 
االماكن  يف  التنظيمني 
خارج  اليها  انسحبوا  اليت 
تنفيذ  مشرتطني  عرسال، 
يعين  مما  معينة،  طلبات 
واكبت  اليت  اهلدنة  ان 
غامضة  ستبقى  انسحابهم 
جالء  انتظار  يف  وهشة 
مصري االسرى العسكريني 

واالمنيني.
برزت  اليت  املفاجأة  ولعل 
بّينت  السياق  هذا  يف 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

ما  فاق  االسرى  عدد  ان 
كشفت  اذ  متداوال،  كان 

مساء  عسكرية  مصادر 
امس االول ان 22 عسكريًا 

»الدولة االسالمية« سيطر على قاعدة بالرقة 
و400 متطرف توجهوا من املانيا للقتال يف سوريا

»الدولة  توسيع  مع 
يف  مكاسبها  اإلسالمية« 
وسيطرتها  العراق  مشال 
املنطقة  قرب  بلدات  على 
الكردية، أفاد ناشطون أن 
مقاتلي »الدولة اإلسالمية« 
سيطروا على قاعدة اللواء 
93 التابعة للجيش السوري 
وذلك  الرقة،  حمافظة  يف 
عن  أسفرت  معارك  بعد 

سقوط 40 قتيال.
القاعدة  باتت  وبذلك 
هي  الطبقة  يف  اجلوية 
تسيطر  االخري  املوقع 
السورية يف  احلكومة  عليه 

احملافظة. 
اهلدوء  من  فرتة  وبعد 
دمشق  تتعرض  النسيب، 
بالقذائف  للقصف  يوميا 

»داعش« يواصل اقتالع األقليات ... وبداية حترك دولي لردعه

التتمة صفحة  31

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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املناطق  من  والصواريخ 
عليها  تسيطر  اليت 
ارغام  أجل  من  املعارضة، 
النظام على ختفيف الضغط 
من  القريبة  مناطقهم  على 

العاصمة.
»املرصد  مدير  وقال 
االنسان«  حلقوق  السوري 
الذي  الرمحن  عبد  رامي 

التتمة صفحة  32

»داعش«  قوات  واصلت 
تقدمها يف بلدات حمافظة 
املوصل، مقرتبة من أربيل، 

معظم  على  وسيطرت 
القرى املسيحية يف سهل 
نينوى، وفتحت جبهات عدة 

حميطة ببغداد، ما أثار قلقًا 
يف  فرنسا  قررت  دوليًا 
األمن  دعوة جملس  ضوئه 

التتمة صفحة  31

التقى أمس االول رئيس 
العامة  املخابرات  جهاز 
املصرية الوزير حممد فريد 
الفلسطيين  الوفد  التهامي 
النار  وقف  حمادثات  اىل 
غزة  قطاع  يف  والتهدئة 
اللجنة  عضو  برئاسة 
»فتح«  حلركة  املركزية 

الثالثة  للمرة  االمحد  عزام 
االسرائيلي  الرد  البالغه 
الفلسطينية  املطالب  على 
وأهمها وقف العدوان وفك 

احلصار عن غزة.
التقى  الوفد  ان  ويذكر 
التهامي مرتني هذا االسبوع 

التتمة صفحة  31

»القسام« تربط متديد هدنة غزة 
باستجابة اسرائيل املطالب الفلسطينية

إلعالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

الرقم:
)02( 8764 8186

و17 من أفراد قوى االمن 

إىل اجتماع طارئ، وأعربت 
ملساعدة  استعدادها  عن 
فيما  للتنظيم،  املتصدين 
املعلومات  بعض  أفادت 
أوباما  باراك  الرئيس  بأن 
ضربات  توجيه  يدرس 
جوية حمددة إىل املسلحني 

ومساعدة النازحني.
بدا  الوقت،  هذا  يف 
غامضًا  السياسي  املشهد 

نّفذ الجيش انتشارًا واسعًا يف محيط مستوصف عرسال امس االول )هيثم املوسوي(
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The above special rates are applicable for those customers who opt-in by texting ACT SAVE to 2525 If you are a National plan ( Saver Plan S, M, L, and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Customers who do not opt-in will be 
charged at the standard rate. These rates and inclusions are current as of 15/07/2014 we reserve the right to change terms of this promotion, giving 7 days’ notice at www.lycamobile.com.au.

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607
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2525 ACT SAVE
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أطلقت البطريركية الكلدانية يف 
ملساعدة  استغاثة  نداء  بيان، 
100 الف نازح مسيحي من قرى 
ان  اىل  مشرية  نينوى،  سهل 
»مسلحي داعش قاموا خالل ليلة 
السادس - السابع من شهر آب 
باهلجوم على قرى سهل نينوى 
اهلاون،  بقذائف  وقصفها 
وفرضوا  بعضها  على  واستولوا 
سلطتهم عليها، وأرعبوا سكانها، 
مما دفع حنو 100 ألف مسيحي 
اىل املغادرة حنو املدن الكردية: 

اربيل ودهوك والسليمانية«.
بيانها  يف  البطريركية  ولفتت 
مجاعي،  نزوح  هذا  ان«  اىل 
السن  كبار  اشخاص  بينهم 
ومرضى واطفال وحوامل، هؤالء 
العراء،  يف  معظمهم  االشخاص 
يتوافر  مل  اذا  املوت  يواجهون 
هلم املأوى واملاء والغذاء. انها 
كارثة انسانية كما ان كنائسهم 
ومت  صلبانها  وانزلت  احتلت 

احراق حنو 1500 خمطوطة«.
»احلكومة  أن  اىل  وأشارت 
عن  حاليا  عاجزة  املركزية 
والدفاع  واالمان  النظام  فرض 
حكومة  وكذلك  املواطنني،  عن 
وهما  كردستان،  اقليم 
والدعم  التعاون  اىل  حتتاجان 
العسكرية  والتجهيزات  الدولي 
املتطورة. هناك نوع من الفراغ 
تستغله داعش لفرض هيمنتها، 
اىل  سيئ  من  يسري  واملوقف 

أسوأ«.

نداء البطريركية الكلدانية: 
مساعدة 100 ألف نازح

عن  احلريري  سعد  الرئيس  أعرب 
»تأييده الكامل للبيان الذي صدر 
بطاركة  عقده  الذي  االجتماع  عن 
الشرق يف الدميان، بكل مضامينه 
واإلنسانية،  واألخالقية  السياسية 
العناوين  على  الضوء  ألقت  اليت 
اليت  واملخاطر  لألزمات  الرئيسة 
تواجه العامل العربي وتنذر بتخريب 
املسلمني  بني  املشرتكة  احلياة 
»بطاركة  أن  واملسيحيني«، معتربًا 
الشرق أطلقوا من الدميان، صرخة 
جيب أن تطرق أمساع كل القيادات 
وان  واإلسالمية،  العربية  واألنظمة 
حترك اجملتمع الدولي، الذي يتغافل 
الشرق  يف  املشتعلة  احلرائق  عن 
احلضارية  وجتاربه  شعوبه  ويرتك 
لعواصف  نهبًا  املشرتك،  بالعيش 
اجلهل  وحروب  والتعصب  االرهاب 
جهات  تقودها  اليت  والتخلف 

وتنظيمات وقوى متطرفة«.
مكتبه  عن  صادر  بيان  يف  وقال 
االعالمي امس االول: »إن اخلطاب 
الصادق واملسؤول الذي يتوجه به 
اىل  الشرقية،  الكنائس  بطاركة 
ودعوته  االسالمية  الروحية  املراجع 
اىل إصدار الفتاوى الواضحة اليت 
لالرهاب  املتنامي  الزحف  تواجه 
هو  العربي،  العامل  يف  والتطرف 
تبين  حمل  يكون  ان  جيب  خطاب 
علماء العدل واالعتدال، الذين تقع 
التصدي  مسؤولية  عاتقهم  على 
الفكري والعقائدي والشرعي لذلك 
اىل  يسيء  الذي  األسود،  الزحف 
احلنيف،  االسالمي  الدين  جوهر 
مكان  كل  يف  املسلمني  ويوصم 

والظلم  الشر  بصفات  العامل  من 
والعدوان«.

حتمل  اىل  العربية  »اجلامعة  ودعا 
مسؤولياتها يف هذا الشأن، وإجياد 
اآلليات السريعة للتعاون مع اجملتمع 
بكل  التحرك  على  حلثه  الدولي 
املستمرة  اجلرمية  إلنهاء  الوسائل، 
ترمي  واليت  خصوصًا،  العراق  يف 
اىل اقتالع الوجود العربي املسيحي 
االسالم  ووضع  الشرق،  من 
واملسلمني يف دائرة االتهام بتنفيذ 
جرمية إنسانية وعنصرية، ال وظيفة 
االسالم  على  التحريض  سوى  هلا 
»اننا  اىل  واشار  اليه«.  واإلساءة 
ننظر يف لبنان اىل البيان الصادر 
نداًء  باعتباره  الشرق،  بطاركة  عن 
الذين  اللبنانيني،  مجيع  عن  يعربرّ 
يكون  ان  اال  لبلدهم  يرتضوا  لن 
للحوار  وحضارية  إنسانية  مساحة 
وللحياة  املسيحي،   - االسالمي 
املسلمني  بني  املشرتكة  التارخيية 
واملسيحيني اليت ستبقى األساس 
املتني لوجود لبنان الدولة والكيان 
االمر  وهذا  السياسي.  والنظام 
لدق  التداعي  مسؤولية  حيملنا 
النفري يف كل ارجاء الوطن العربي، 
حلماية الوجود املسيحي يف الشرق، 
وتشكيل إدارة او هيئة او منظومة 
خماطر  ملكافحة  مشرتكة،  عربية 
االرهاب واإلرهابيني واجتثاثها من 
جذورها، قبل ان تتمكن من اجتثاث 
والتسامح  واخلري  االعتدال  قيم 
االسالم  إنسانية  وختريب  والعدل 
من  املنطقة  هذه  يف  واملسلمني 

العامل«. 

احلريري يتبّنى بيان بطاركة الشرق : صرخة يف 
أمساع القيادات واألنظمة العربية
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فك  من  عرسال  متكنت  بينما 
قيد اإلرهاب الدخيل عليها بعد 
الوطنية  أرضيتها  على  تكّسره 
الصلبة يف احنيازها إىل الدولة 
إنطلقت  الشرعية،  ومؤسساتها 
أهالي  إغاثة  عمليات  أمس 
البلدة ومللمة جراحهم وإسعاف 
مستشفيات  إىل  جرحاهم 
استمرار  مع  بالتوازي  املنطقة 
لضمان  املعنيني  اتصاالت 
واألمنيني  العسكريني  حترير 
اجملموعات  لدى  احملتجزين 
»انكفأ  اليت  املسلحة  اإلرهابية 
الساعات  خالل  عناصرها  كل 
بعضهم  عرسال،  من  األخرية 
إىل سوريا وجزء آخر انسحب إىل 
اجلردية احمليطة كمرحلة  اجلبال 
عودتهم  طريق  على  انتقالية 
ما  وفق  السوري«  الداخل  إىل 
يف  حكومية،  مصادر  أوضحت 
االول  أمس  تواصلت  وقت 
املرّحبة  الوطنية  الفعل  ردود 
السعودي  بالدعم  واملشيدة 
تنويه  وسط  للبنان،  اجلديد 
وعسكري  وسياسي  حكومي 
بأهمية  ونقابي  واقتصادي 
اهلبة اليت قّدمها خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبد 
القوات  قدرات  لتعزيز  العزيز 
فوري  بشكل  الرمسية  املسلحة 
بقيمة مليار دوالر لتمكينها من 
عن  ودحره  لإلرهاب  التصدي 
تقاطع  مع  اللبنانية،  األراضي 
جممل املنّوهني بهذه اهلبة عند 
يلعبه  الذي  بالدور  اإلشادة 
الرئيس سعد احلريري يف سبيل 
متتني أواصر الدولة ومؤسساتها 
والوطنية  االعتدال  روح  وإعالء 
من  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف 

تاريخ لبنان واملنطقة.

إشادات
أعرب  الرمسي،  املستوى  على 
جملس الوزراء من خالل رئيسه 
وتثمينه  شكره  عن  سالم  متام 
قام  اليت  الكرمية  لـ«املبادرة 
الشريفني  احلرمني  خادم  بها 
القوى  ومجيع  اجليش  لتسليح 
كونها  على  مشددًا  األمنية«، 

 بطاركة الشرق ُيطلقون واحلريري يتبّنى »صرخة« مسيحية إنسانية يف وجه اجملتمعني العربي والدولي

لبنان يشكر خادم احلرمني.. وعرسال تلملم اجلراح
ختتزن »تعبريًا جديدًا عن املوقع 
يف  لبنان  حيتله  الذي  اخلاص 
وحرصه  اهلل  عبد  امللك  وجدان 
جانبه  إىل  الوقوف  على  الدائم 
ما  كل  وتقديم  امللمات،  يف 
يؤدي إىل تدعيم ركائز الدولة 
مؤسساتها  وتقوية  اللبنانية 
سالم  أشاد  كما  الشرعية«، 
بالدور الذي اضطلع به الرئيس 
مثنيًا  امللف،  هذا  يف  احلريري 
جيسد  بوصفه  موقفه  على 
»موقفًا متقدمًا يستحق التقدير 
ملا يعكسه من روح وطنية عالية 

يف هذا الظرف الدقيق«.
وإذ  السياسي،  املستوى  على 
»التغيري  تكتل  رئيس  طلب 
ميشال  النائب  واإلصالح« 
عون من سفري اململكة العربية 
السعودية علي عواض عسريي 
الرابية  موّدعًا  زيارته  خالل 
وتقديره  وشكره  حتياته  »نقل 
على  الشريفني  احلرمني  خلادم 
يتخذها  اليت  األخوية  املواقف 
له  الدائم  ودعمه  لبنان  جتاه 
اليت  السخية  املكرمة  سيما  ال 
سيكون  واليت  للجيش  بها  أمر 
يف  املباشر  اإلجيابي  األثر  هلا 
واالستقرار  األمن  حتصني 
وتعزيز الوحدة الوطنية«، توّجه 
الدميقراطي«  »اللقاء  رئيس 
بالشكر  جنبالط  وليد  النائب 
اململكة  وقيادة  احلرمني  خلادم 
»على  السعودية  العربية 
املواكبة املستمرة للبنان ودعم 
ودولته  ومؤسساته  شعبه 
ووقوفها على مسافة واحدة بني 
الوقت  يف  منّوهًا  اللبنانيني«، 
السياسية  »باملواقف  عينه 
أطلقها  اليت  الشجاعة  الوطنية 
ويطلقها الرئيس سعد احلريري 
وتصديه املباشر والفوري ألي 
اجليش  على  للتشويش  حماولة 

يف مواجهته لإلرهاب«.
كما أشاد رئيس حزب »الكتائب 
اللبنانية« الرئيس أمني اجلميل 
اجلديدة  السعودية  باملساعدة 
لقائه رئيس جملس  بعد  وقال 
عني  يف  بري  نبيه  النواب 
احلرمني  خادم  »نشكر  التينة: 

على هذه املبادرة خصوصًا أنه 
كان دائمًا إىل جانب لبنان من 
دون أي مقابل«، مشددًا على 
أّن »هذه املبادرة من شأنها أن 
تعزز قدرات اجليش يف املعركة 
التكفرييني  ضد  القاسية 
يف  املتطرفة«.  والعصابات 
حني أبرق رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« مسري جعجع إىل امللك 
مثّمنًا  العزيز  عبد  بن  عبداهلل 
املشرف جلهة سيادة  »املوقف 
لبنان واستقالله وحريه شعبه« 
ومتوجهًا بالتحية »ملا ميثله من 
اعتدال ومن صورة لإلسالم احلق 
اختطافه  حياولون  من  وجه  يف 
وتقدميه للعامل بأنه دين تطرف 

وكراهية وإرهاب«.
قائد  أعرب  فقد  عسكريًا،  أما 
اجليش العماد جان قهوجي خالل 
يف  عسريي  السفري  مع  حبثه 
الريزة يف املساعدات السعودية 
»عن  العسكرية  للمؤسسة 
احلرمني  خلادم  العميق  شكره 
الشريفني جتاه دعمه املتواصل 
االستثنائية  ومبادرته  للجيش 

على هذا الصعيد«.
سلسلة  اشادت  ذلك،  إىل 
واقتصادية  سياسية  تصاريح 
السعودية  املبادرة  بأهمية 
العدل  وزير  لفت  اجلديدة، 
»خطوة  أنها  إىل  ريفي  أشرف 
امللك  جاللة  طروحات  ترتجم 
اإلرهاب  مكافحة  يف  عبداهلل 
يف  املنظمات  قتال  ووضعه 
كما  األولويات«،  سلم  أعلى 
لشؤون  الدولة  وزير  وضع 
التنمية اإلدارية نبيل دو فريج 
املبادرة السعودية اجلديدة يف 
إطار »تقوية جذور االعتدال يف 

لبنان واملنطقة«.
كتلة  عضو  أشاد  وإذ  كذلك، 
النائب  اللبنانية«  »القوات 
جورج عدوان بأهمية هذه اخلطوة 
العربية  اململكة  أرادت  اليت 
توجيه  خالهلا  من  السعودية 
تشكل  أنها  األوىل  »رسالتني 
االعتدال  دعم  احلربة يف  رأس 
الرسالة  بينما  اإلرهاب  مبواجهة 
الدولة  دعمها  تؤكد  الثانية 
مؤسساتها«،  وقيام  اللبنانية 
»املستقبل«  كتلة  عضو  شدد 
كون  على  اجلسر  النائب مسري 
اهلبة السعودية اجلديدة تشكل 
اململكة  لسياسات  »امتدادًا 
ونّوه  لبنان«،  جتاه  وثوابتها 
بوقوف  حبيش  هادي  النائب 
والصريح  »احلازم  السعودية 
املنطقة«،  يف  التطرف  ضد 
باسم  النائب  تشديد  وسط 
الشاب على أنها تشكل »رأس 
االعتدال«  دعم  يف  احلربة 
جمدالني  عاطف  النائب  وتأكيد 
»احملافظة  يف  دورها  أهمية 
على التعددية يف العامل العربي 
وإشارة  املشرتك«  والعيش 
كون  إىل  وهيب  أمني  النائب 
ال  أنها  يف  »تتمّيز  اململكة 
خبالف  أخرى  دون  فئة  تدعم 
إىل  تعمد  اليت  الدول  بعض 
حساب  على  لبناني  فريق  دعم 
آخر واستعماله ورقة ضغط يف 

مفاوضتها اإلقليمية والدولية«. 
وذلك بالتوازي مع تنويه عضوي 
النائبني  الدميقراطي«  »اللقاء 
السعد  وفؤاد  طعمة  نعمة 
التارخيي  »الدعم  مبفصلية 
ضد  املرحلة  هذه  يف  للبنان 
التحوالت اهلائلة يف املنطقة«.

كل  تقاطع  وبينما  إقتصاديًا، 
والتجارة  االقتصاد  وزير  من 
اهليئات  ورئيس  حكيم  آالن 
السابق  الوزير  االقتصادية 
احتاد  ورئيس  القصار  عدنان 
غرف التجارة والصناعة والزراعة 
حممد شقري عند اإلشادة بالدعم 
الذي  واالستثنائي  املطلق 
توفره اململكة العربية السعودية 
للبنان ومؤسساته الشرعية يف 
ومير  مّر  اليت  األزمات  مجيع 
جتار  احتاد  رئيس  شدد  بها، 
أّن  على  اجلميل  نسيب  لبنان 
تقوده  الذي  السّن  »االعتدال 
السعودية هو خالص املنطقة«، 
غرفة  رئيس  أوضح  حني  يف 
التجارة الدولية يف بريوت وجيه 
البزري أّن املساعدة السعودية 
اجلديدة تأتي يف سياق »مظلة 
اململكة  تشكلها  اليت  األمان« 
للبنان، كما أشار رئيس االحتاد 
العمالي العام غسان غصن إىل 
»تعّب  السعودية  املساعدة  أّن 
ملواجهة  حقيقية  شراكة  عن 
رئيس  وتطرق  اإلرهاب«، 
اجلمعية اللبنانية لالمتياز شارل 
هذه  توقيت  أهمية  إىل  عربيد 
األوضاع  ظل  »يف  املساعدة 
الدقيقة اليت مير فيها لبنان«، 
املالية  »الظروف  خضم  ويف 
تعبري  وفق  للدولة«  املقلقة 
اخلبري االقتصادي غازي وزني.

مجلس الوزراء
وقائد  احلكومة  رئيس  وكان 
معرض  يف  أعلنا  قد  اجليش 
السعودي  بالدعم  إشادتهما 
يف  اللبنانية  املسلحة  للقوات 
جلسة جملس الوزراء اليت عقدت 
احلكومية  السرايا  يف  أمس 
الرئيس  مع  تواصال  أنهما 
آلية  »لتنسيق  احلريري  سعد 
صرف املبلغ املطلوب« لتسليح 
مصادر  نقلت  ما  وفق  اجليش 
وزارية عن العماد قهوجي الذي 
احلكومة  أحاط  أنه  إىل  أشارت 
»الواليات  بأّن  كذلك  علمًا 
املتحدة األمريكية تعتزم تزويد 
اليت  الذخائر  من  كمية  اجليش 
كانت معدة للتصدير إىل العراق 
وذلك يف سبيل تسريع عمليات 
مساعدة اجليش اللبناني وتعزيز 

قدراته«.
أوضاع  إستعرض  اجمللس 
األحداث  ومستجدات  عرسال 
قهوجي  دعوته  خالل  من  فيها 
األمن  لقوى  العام  واملدير 
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص 
إدمون  العميد  ومدير املخابرات 
املعلومات  شعبة  ومدير  فاضل 
العميد عماد عثمان، حبيث أكد 
قائد اجليش أّن املسلحني بدأوا 
وقوافل  عرسال  من  االنسحاب 
واإلغاثة  األمحر  الصليب 

الدخول  باشرت  االنسانية 
إىل  اجمللس  إنتقل  ثم  إليها، 
رفع  على  ووافق  أعماله  جدول 
4000 يف  إىل  املتطوعني  عدد 
أمن  يف  و500  الداخلي  األمن 
الدولة و500 مفتش ثان و500 
وعلى  العام،  األمن  يف  مأمور 
تطويع 5000 جندي يف اجليش 
تلميذ ضابط يف خمتلف  و369 
األسالك و200 تلميذ رتيب يف 
املؤسسة العسكرية. كما فّوض 
والتعليم  الرتبية  وزير  اجمللس 
متابعة  بوصعب  الياس  العالي 
االمتحانات  تصحيح  مسألة 
الرمسية واختاذ التدابري الالزمة 
الطالب  دخول  تأمني  أجل  من 
إعطاء  فيها  مبا  اجلامعات  إىل 

إفادات.

وقائع الجلسة
اجللسة،  جمريات  صعيد  على 
إىل  الوزارية  املصادر  أشارت 
عن  أعرب  قهوجي  »العماد  أّن 
امليدانية،  لألوضاع  ارتياحه 
مؤكدًا احتواء املستجدات األخرية 
الوضع،  على  السيطرة  وإعادة 
مبسألة  يتعلق  ما  يف  وأوضح 
عرسال  من  املسلحني  انسحاب 
بعضهم  أّن  مينع  ال  ذلك  أّن 
احمليط  يف  يزال  ال  يكون  قد 
اليت  السورية  وداخل املخيمات 
إىل  األحيان  بعض  يف  حتولت 

منطلق للمسلحني«.
وإذ آثر عدم اخلوض يف أعداد 
األسرى واملفقودين العسكريني 
مبعنويات  يتصل  أمر  »ألنه 
املصادر  نقلت  العسكريني«، 
الوزارية عن قهوجي أنه »أطلع 
التحقيقات  نتائج  على  اجمللس 
مجعة  أمحد  عماد  املوقوف  مع 
الذي اعرتف أنه كان يعمل على 
لتنفيذ  األخرية  اللمسات  وضع 
مؤامرة ضد اجليش وعرسال«. 
بعض  قبل  من  سؤاله  ولدى 
متدد  إمكانية  مدى  عن  الوزراء 
يف  شهدناها  اليت  األحداث 
عرسال إىل مناطق أخرى، نفى 
قهوجي هذه الفرضية وأكد أّن 
تلقت  بعدما  ممسوك  »الوضع 
ضربة  اإلرهابية  اجملموعات 
أّن  إىل  إشارته  مع  موجعة« 
هذه  تعود  أال  يعن  ال  »ذلك 
حماوالت  إىل  جمددًا  اجملموعات 

ضرب االستقرار يف البلد«.
كما برزت خالل جمريات النقاش 
موضوع  إثارة  اجللسة  يف 
على  اإلغاثية  القوافل  اعرتاض 
طريق اللبوة ومنع وصوهلا إىل 
أهالي عرسال، ونقلت املصادر 
عن  اجملال  هذا  يف  احلكومية 
كان  »إذا  قوله:  ريفي  الوزير 
الطريقة  بهذه  أنه  يظن  أحد 
يدعم اجليش فهو حتمًا خمطئ، 
األول(  )أمس  حصل  ما  ألّن 
مشددًا  البلد«،  يفّجر  أن  كاد 
»وحدة  أّن  على  املقابل  يف 
تنقذهم«.  اليت  هي  اللبنانيني 
ويف ضوء ذلك لفتت املصادر 
الصناعة حسني  »وزير  أّن  إىل 
فأكد  الكالم  طلب  حسن  احلاج 
باسم »حزب اهلل« أن ال عالقة 

للحزب مبا حصل يف اللبوة من 
اإلمدادات  على  الطرق  قطع 
يف  مؤكدًا  لعرسال،  اإلغاثية 
املقابل بذل جهود جدية ملعاجلة 
املوضوع«، فرد ريفي بالتشديد 
الطائفي  التنّوع  »أهمية  على 
أّن  إىل  واإلشارة  البقاع«  يف 
أنها  »خطورة داعش تكمن يف 
يف  التنوع  ضرب  على  تعمل 
اجلميع  داعيًا  العربية«،  الدول 
إىل التنبه لضرورة عدم االنزالق 

واملساهمة يف هذا املخطط.

بطاركة الشرق
بطاركة  أطلق  الغضون،  يف 
الكنائس الشرقية إثر اجتماعهم 
من  بدعوة  أمس  الدميان  يف 
بشارة  املاروني  البطريرك 
مسيحية  صرخة  الراعي  بطرس 
اجملتمعني  وجه  يف  إنسانية 
العربي والدولي إلنقاذ مسيحيي 
وإذ  تهجريهم.  ومنع  املشرق 
شددوا يف بيانهم على وجوب 
»أن تسود روح املسؤولية يف 
والدولية  العربية  األوساط  كل 
من أجل حصر التطرف املسيء 
إىل مسرية املسيحية واإلسالم 
املشرتكة يف املنطقة والعامل«، 
الدينية  املرجعيات  »كل  طالبوا 
واضح  مشرتك  موقف  باختاذ 
االضطهاد  هذا  جتاه  وقوي 
له  يتعرض  الذي  والتهديد« 
كما  املنطقة،  يف  املسيحيون 
العربية  الدول  »جامعة  ناشدوا 
اإلسالمي  التعاون  ومؤمتر 
األمن  وجملس  املتحدة  واألمم 
اجلنائية  واحملكمة  الدولي 
إنقاذي  بعمل  القيام  الدولية 
هذا  يف  وقوي«  فاعل  فوري 

الصدد.

الحريري
الرئيس  أصدر  األثر،  على 
فيه  أعرب  بيانًا  احلريري 
لبيان  الكامل  تأييده  عن 
كل  »يف  الشرق  بطاركة 
واألخالقية  السياسية  مضامينه 
أّن  على  مشددًا  واإلنسانية«، 
تطرق  أن  جيب  »الصرخة  هذه 
واألنظمة  القيادات  كل  أمساع 
حتّرك  وأن  واإلسالمية  العربية 
يتغافل  الذي  الدولي  اجملتمع 
يف  املشتعلة  احلرائق  عن 

الشرق«.
كما دعا احلريري »علماء العدل 
مطلب  تبن  إىل  واالعتدال« 
البطاركة »إصدار فتاوى واضحة 
تواجه الزحف املتنامي لإلرهاب 
العربي«،  العامل  يف  والتطرف 
مطالبًا يف الوقت عينه اجلامعة 
العربية إىل »حتمل مسؤولياتها 
وإجياد اآلليات السريعة للتعاون 
على  وحثه  الدولي  اجملتمع  مع 
إلنهاء  الوسائل  بكل  التحرك 
العراق  يف  املستمرة  اجلرمية 
الوجود  اقتالع  واليت ترمي إىل 
الشرق«،  من  املسيحي  العربي 
أو  »إدارة  مع مناداته بتشكيل 
هيئة أو منظومة عربية مشرتكة 
اإلرهاب  خماطر  ملكافحة 

واجتثاثها من جذورها«.
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فقد جواز سفر باسم
السيد علي سلوم

فالرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا 
االتصال على الرقم:
0424 341 349

جــواز سـفر مـفقود

منذ  له  الثانية  هي  جلسة  يف 
اندالع أحداث عرسال، كرر جملس 
السياسية  السلطة  دعم  الوزراء 
وأبلغه  املسلحة.  للقوى  الكامل 
قائد اجليش العماد جان قهوجي 
باالنسحاب  بدأوا  املسلحني  أّن 
من عرسال، وأّن قوافل الصليب 
بدأت  اإلنسانية  واإلغاثة  األمحر 
صباح  من  اعتبارًا  بدخوهلا 
اجمللس  وأشاد  )االول(.  أمس 
خادم  من  الكرمية  باملبادرة 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز بتقديم مليار دوالر 
األمنية  والقوى  اجليش  لتسليح 
اللبنانية، منّوهًا بالدور الذي قام 
يف  احلريري  سعد  الرئيس  به 
متقدم  موقف  »وهو  امللف  هذا 
ويستحق التقدير ملا يعكسه من 

روح وطنية عالية«.
ووافق اجمللس على تطويع 4000 
الداخلي  األمن  قوى  يف  عنصر 
و5000 جندي يف اجليش، و500 
و500  الدولة  أمن  يف  عنصر 
يف  مأمور  و500  ثاٍن،  مفتش 
األمن العام، و369 تلميذ ضابط 

و200 تلميذ رتيب يف اجليش.
بو  الياس  الرتبية  وزير  وفّوض 
تصحيح  مسألة  متابعة  صعب 
واختاذ  الرمسية  االمتحانات 
فيها  مبا  لذلك  الالزمة  التدابري 
املدارس  وإقفال  إفادات  إعطاء 
غري املرخص هلا أو غري املستوفية 
للشروط قبل بدء العام الدراسي 

املقبل.
بأّن  علمًا  الوزراء  جملس  وأخذ 
وزير الداخلية أعّد مرسومًا بدعوة 
يف  لالنتخابات  الناخبة  اهليئة 

.2014/11/16
أن  وزارية  مصادر  وأفادت 
جلسة امس االول »كانت ممتازة 
األجهزة  قادة  وضع  فقد  جدًا، 
أجواء  يف  الوزراء  جملس  األمنية 
تفصيلية لكي يعرف اجمللس أن 
السلطة السياسية املسؤولة عن 
ماذا حيصل،  تعرف  البالد  إدارة 
واملطلوب من السلطة السياسية 
دعم اجليش والوقوف إىل جانبه 
ال أن حتّمل اجليش مسؤولية إذا 
وتقول  ألمر  تعرض  اهلل  ال مسح 
أبدًا،  ال  بذلك،  لنا  عالقة  ال  إن 
السلطة  وحنن  مسؤولون  حنن 
وجملس  الوزراء  جملس  يف 
ما  كل  مسؤولية  يتحّمل  الوزراء 
يف  اللبناني  اجليش  به  يقوم 
موقف  هذا  اإلرهابيني،  مواجهة 
أساسي وال جدال فيه. وقد أكد 
جملس الوزراء خالل اجللسة دعم 

اجليش وطلب منه متابعة مكافحة 
وتأمني  عرسال  لتحرير  اإلرهاب 
يف  اللبنانيني  املواطنني  أمن 
اإلرهابيني.  ومطاردة  عرسال، 
اتفق  وقد  إمجاع،  موقف  هذا 
عليه جملس الوزراء باإلمجاع وهو 

املوقف السليم«.
جملس  »إن  املصادر:  وقالت 
الوزراء اطمأن من القادة األمنيني 
الذخرية  لديه  اجليش  أن  اىل 
الكاملة والقدرات الكافية ملواجهة 
أن  الواجب  ومن  الطارئة،  احلالة 
بنوعية  اجليش  تعزيز  اىل  ُيصار 
سيكون  األمر  وهذا  األسلحة، 
السعودية  املساعدة  نتيجة  متاحًا 
دوالر،  مليار  وهي  األخرية 
التعامل مع هذه  حبيث أن قدرة 
جدًا  سهل  وصرفها  املساعدة 
وليست فيها تعقيدات، وقد شكر 
جملس الوزراء املوقف السعودي 
أن  وأوضحت  للبنان«.  لدعمه 
اهلبة  صرف  عن  املسؤولني 
أساس  على  العمل  يستطعيون 
أن مساعدة املليار دوالر موجودة 
اجليش  قيادة  بدأت  وقد  فورًا 

بإعداد احلاجات امللحة هلا.
بعد  صعب  بو  الوزير  وأوضح 
أنه يتمنى على األساتذة  اجللسة 
أن  يعرفوا  أن  التنسيق  وهيئة 
مسؤول،  عمل  النقابي  العمل 
التنسيق  هيئة  تعرف  ان  وجيب 
وليس  املعركة،  ربح  كيف ميكن 
واضح  »ألنه  ختسرها،  كيف 
اليوم ان التصرف الذي تتصرفه 
اهليئة هو تصرف لكيفية خسارة 
أن  عليهم  أمتنى  وأنا  املعركة، 
يدرسوا كيف ميكن ربح املعركة، 
الطالب  نربح  عندما  نرحبها 
هناك  العام،  والرأي  وأهاليهم 
اياها  أعطاهم  كبرية  ضمانة 
»ال  وهي:  بري  نبيه  الرئيس 
دخول اىل جلسة تشريعية إال عرب 
ملف السلسلة«. فال توجد بلد يف 
العامل حركة نقابية تربط مستقبل 
أن  اهليئة  حق  حبركتها،  طالب 
اىل  للوصول  تشاء  ما  تفعل 
عند  يتوقف  حقها  ولكن  مطالبها 
حرية اآلخرين، وليس للهيئة حق 
سنة  الطالب  عمر  من  تأخذ  بأن 
كاملة ومتنعه من السفر للعلم أو 

الدخول اىل اجلامعة«.
مواقف قبل الجلسة

اىل  تباعًا  الوزراء  وصول  ولدى 
لعدد  كان  احلكومية،  السرايا 
الصحافيني،  مع  دردشات  منهم 
والبلديات  الداخلية  وزير  فقال 
نهاد املشنوق: »إن األوضاع إىل 

جملس الوزراء جيدد دعم اجليش ويشكر خادم احلرمني واحلريري ويوافق على تطويع 11069 جندياً وضابطاً 
األحسن«.

بطرس  االتصاالت  وزير  وأعرب 
جملس  أن  اعتقاده  عن  حرب 
الوزراء سيستدعي قادة األجهزة 
الوضع  تقرير عن  األمنية لعرض 
احلاصل، ويف ضوء ذلك سيصدر 

جملس الوزراء موقفًا.
يف  األمن  موضوع  »إن  وقال: 
وال  للمزح  ال  قابل  غري  لبنان 
للمس، هذا موضوع أساسي يؤمن 
والنظام،  والبلد  الناس  سالمة 
خيتلف  أن  ميكن  ال  اهلدف  وهذا 
الوزراء،  جملس  يف  اثنان  عليه 
حتصينه  جيب  األمر  هذا  وطبعًا 
السياسية  القوى  وحدة  بإبقاء 
األمنية  والقوى  اجليش  بدعم 
ودعم هذه املؤسسات بالوسائل 
كحكومة،  نوفرها  أن  ميكن  اليت 
وبالعودة اىل تأكيدنا على موقف 
أن  ميكن  ال  أنه  وثابت  أساسي 
إذا  اخلطورة  بهذه  ظروفًا  نواجه 
مجهورية  رئيس  عندنا  يكن  مل 
عن  مسؤواًل  يكون  وهو  منتخب 
شيء  وأي  البالد،  شؤون  إدارة 
إمكان  خلل يف  هناك  يكون  آخر 
أقل  وجتعلنا  األعاصري  مواجهة 
مناعة وقوة يف املواجهة«. وأكد 
أنه »من غري اجلائز بعد التطورات 
رئيس  موقع  يبقى  أن  احلاصلة 
الواجب  ومن  شاغرًا،  اجلمهورية 
القائمة  املساعي  إطار  علينا يف 
يصار  أن  والدولة  اجليش  لدعم 
عن  السياسية  القوى  تنازل  اىل 
جملس  اىل  والنزول  شروطها 
النواب وانتخاب رئيس مجهورية 
يف  مجهورية  رئيس  وجود  ألن 
اىل  الطبيعية  احلياة  يعيد  البلد 
مناعة  لبنان  ويعطي  املؤسسات 
ملواجهة  اليها  حيتاج  وحصانة 

املرحلة املقبلة«.
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  ونفى 
بأي  القبول  باسيل  وزير  جربان 
املسلحني  مع  مفاوضات  مبادرة 
البلد  »هل  قائاًل:  عرسال،  يف 
إن اجليش  تفاوضًا؟  أيضًا  حيمل 
يف امليدان وهو حيسم. وعرسال 
األمن  ومسؤولية  لبنانية  بلدة 
األمنية  والقوى  للجيش  فيها 
السوري  للجيش  ال  اللبنانية، 
وال  معارضة  سورية  لقوات  وال 
لتكفرييني. وهذا املوضوع ليس 
والنتيجة  فيه تفاوض وال حبث، 
هي يف احلسم احلاصل، وهناك 
معركة كل يوم جتري، واملهم أن 
يتنازل  احلدود، فهل  على  تبقى 
أو  لبنان  من  تراب  حبة  عن  أحد 

عن شرب منه؟«.

قهوجي
اىل  اجليش  قائد  وصول  ولدى 
عن  الصحافيون  سأله  السرايا 

الوضع، فأكد أن الوضع جيد.
وقيل لوزير الزراعة أكرم شهيب 
بأن  يطمئن  اجليش  قائد  إن 
هو  »هذا  فأجاب:  جيد،  الوضع 

املطلوب«.
ولدى وصول وزير الدولة لشؤون 
جملس النواب حممد فنيش قيل له 
إن قائد اجليش يقول إن الوضع 
جيد، ولكن حنن نشهد تفجريات 
»اهلجوم نفسه  متفرقة، فأجاب: 
ولكن  البلد  على  حيصل  الذي 
دخلوا  ثانية،  ختريبية  بوسائل 
واحتلوا عرسال ورأوا أن املسألة 
الذي  املوقف  كثريًا  ختدم  مل 
الوطين  املوقف  نتيجة  يريدونه 
وجاهزية اجليش وحتضرياته وهم 
األمن  تهديد  إىل  اآلن  يعمدون 

وترهيب الناس«.
وسئل: أال تستدعي هذه الظروف 
رئيس  انتخاب  يف  اإلسراع 
قبل  »حتى  فأجاب:  للجمهورية، 
هذه الظروف املفروض أن نسرع 

يف انتخاب رئيس مجهورية«.
املقررات الرسمية

الساعة  انتهاء اجللسة قرابة  بعد 
وزير  أدىل  الظهر،  بعد  الرابعة 
باملعلومات  جريج  رمزي  اإلعالم 
جملس  »عقد  اآلتية:  الرمسية 
ظهر  قبل  عادية،  جلسة  الوزراء 
برئاسة  االول(،  )امس  اليوم 
الرئيس متام سالم، ويف حضور 
الوزراء الذين تغيب منهم الوزير 

آالن حكيم.
استمرت  اليت  اجللسة  وافتتحت 
بالوقوف  ساعات،  اخلمس  قرابة 
نائب  على  حدادًا  صمت  دقيقة 
السابق  الوزراء  جملس  رئيس 
الراحل ميشال ساسني. ثم استهل 
الوزراء  جملس  رئيس  الكالم 
إىل  واحرتام  تقدير  حتية  بتوجيه 
واملدنيني  العسكريني  الشهداء 
الذين سقطوا نتيجة اهلجمة اليت 
الظالميون،  املسلحون  شنها 
مشيدًا باجلهود اجلبارة اليت يبذهلا 
للتصدي  األمنية  والقوى  اجليش 
من  ومنعهم  اإلرهابيني  هلؤالء 
نشر  اىل  الرامي  تنفيذ خمططهم 
الدولة يف  قدرة  الفوضى وشل 

هذه املنطقة اللبنانية العزيزة.
بالتفاف  سالم  الرئيس  ونوه 
اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم 
خلف جيشهم وقواهم األمنية يف 
عن  دفاعًا  املشرفة،  معركتها 

السيادة الوطنية.
السلطة  موقف  إن  وقال: 
جملس  عنه  عرب  كما  السياسية، 
يف  أعضائه  بإمجاع  الوزراء 
هو  األخري،  االستثنائي  اجتماعه 
املسلحة،  للقوى  بالكامل  داعم 
ورافض ألي تساهل أو تراٍخ مع 

من انتهك سيادة لبنان واعتدى 
على اللبنانيني.

اجلهود  سالم  الرئيس  وعرض 
املاضية،  األيام  يف  بذهلا  اليت 
املعنيني  الوزراء  مع  بالتنسيق 
الوضع  إلنهاء  اجليش،  وقيادة 
عرسال  يف  القائم  الشاذ 
احملتجزين  بتحرير  ومنطقتها، 
األمن  وقوى  اجليش  أفراد  من 
املسلحني،  وانسحاب  الداخلي، 
اإلنسانية  املساعدات  وإدخال 
متهيدًا  املنكوبة،  البلدة  اىل 
طبيعتها.  اىل  احلياة  إلعادة 
صورة  اجملتمعني يف  وضع  كما 
االتصاالت اليت أجراها مع الدول 
الشقيقة والصديقة بهدف تأمني 
املستلزمات اليت حيتاجها اجليش 

والقوى األمنية.
الوزراء  جملس  رئيس  وتوقف 
عند املبادرة الكرمية اليت قام بها 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
العزيز، ومتثلت  عبد  بن  اهلل  عبد 
لتسليح  دوالر  مليار  بتقديم 
األمنية.  القوى  ومجيع  اجليش 
عن  جديدًا  تعبريًا  ذلك  واعترب 
املوقع اخلاص الذي حيتله لبنان 
يف وجدان امللك عبد اهلل وحرصه 
يف  جبانبه  الوقوف  على  الدائم 
يؤدي  ما  كل  وتقديم  امللمات، 
اىل تدعيم ركائز الدولة اللبنانية 

وتقوية مؤسساتها الشرعية.
بالدور  سالم  الرئيس  وأشاد 
الذي قام به دولة الرئيس سعد 
احلريري مشكورًا يف هذا امللف، 
متقدم  موقف  بأنه  ووصفه 
من  يعكسه  ملا  التقدير  يستحق 
روح وطنية عالية يف هذا الظرف 

الدقيق الذي مير به لبنان.
ضرورة  سالم  الرئيس  وأكد 
اهلجمة  احنسار  بعد  االنكباب، 
األوضاع  وتهدئة  عرسال  على 
جادة  معاجلة  على  داخلها،  يف 
واالجتماعية  اإلنسانية  لألوضاع 
واألمنية يف البلدة ويف خميمات 
وعلى  السوريني،  النازحني 
داخل  وهادئ  جدي  نقاش  فتح 
والظروف  جرى  ما  حول  احلكومة 
أحاطت  اليت  والسياسية  األمنية 
به، آماًل يف التوصل اىل مزيد من 
التوافقات لتحصني األمن الوطين 
ومنع  الداخلي  االستقرار  ومحاية 

تكرار ما حصل يف عرسال.
بعد ذلك، وبناء على دعوة رئيس 
جملس الوزراء، انضم إىل االجتماع 
كل من قائد اجليش العماد جان 
قهوجي واملدير العام لقوى األمن 
بصبوص  ابراهيم  اللواء  الداخلي 
إدمون  العميد  املخابرات  ومدير 
املعلومات  فرع  ومدير  فاضل 
العميد عماد عثمان، حيث استمع 
اجليش  قائد  من  الوزراء  جملس 
الوضع  لصورة  عرض  اىل 
عرسال  يف  واإلنساني  امليداني 

اجليش  به  يقوم  وما  وجوارها، 
املسلحني  لدحر  األمنية  والقوى 

وإعادة األمن اىل البلدة.
أن  قهوجي  العماد  وأوضح 
من  باالنسحاب  بدأوا  املسلحني 
الصليب  قوافل  وأن  عرسال، 
بدأت  اإلنسانية  واإلغاثة  األمحر 
بدخوهلا اعتبارًا من صباح اجلمعة 

)امس(.
بعد  الوزراء،  جملس  انتقل  ثم 
أعماله،  جدول  مناقشة  اىل  ذلك 
واختذ يف صدد املواضيع الواردة 
فيه واملستجدة القرارات الالزمة، 

وأهمها ما يلي:
قرار  تعديل  على  املوافقة  أواًل: 
بالتطويع  املتعلق  الوزراء  جملس 
ورفع عدد املتطوعني إىل 4000 
و500  الداخلي  األمن  قوى  يف 
و500  الدولة  أمن  يف  عنصر 
يف  مأمور  و500  ثاٍن  مفتش 

األمن العام.
ثانيًا: املوافقة على تطويع 5000 

جندي يف اجليش اللبناني.
املوافقة على تطويع 369  ثالثًا: 
تلميذ ضابط يف خمتلف األسالك، 

و200 تلميذ رتيب يف اجليش.
رابعًا: بناء على طلب وزير الرتبية 
االستماع  وبعد  العالي،  والتعليم 
إىل عرضه يف هذا الشأن، قرر 
وزير  تفويض  الوزراء  جملس 
متابعة  العالي  والتعليم  الرتبية 
االمتحانات  تصحيح  مسألة 
العام  إلنقاذ  سعيًا  الرمسية، 
دخول  تأمني  أجل  من  الدراسي 
واختاذ  اجلامعات  إىل  الطالب 
التدابري واإلجراءات الالزمة لذلك 

مبا فيها إعطاء إفادات.
الرتبية  الطلب إىل وزير  خامسًا: 
غري  املدارس  إقفال  الوطنية 
املستوفية  غري  أو  املرخصة 
الشروط قبل بدء العام الدراسي 
يصار  أن  على   2015  -  2014
يف  الطالب  أوضاع  تسوية  إىل 
الدراسي  للعام  املدارس  تلك 
2013 - 2014، وإحالة امللف على 
كل من النيابة العامة والتفتيش 

املركزي.
جتديد  على  املوافقة  سادسًا: 
املؤسسات  من  لعدد  الرتاخيص 
بعض  على  واملوافقة  اإلعالمية 

التفرغات يف شركات إعالمية.
أحاط  اجللسة،  انتهاء  وقبل 
الوزراء  جملس  الداخلية  وزير 
بدعوة  مرسومًا  أعد  بأنه  علمًا 
يوم  لالنتخاب  الناخبة  اهليئات 
وللمرة   ،2014/11/16 يف  األحد 
على  املقيمني  غري  دعوة  األوىل 
يف  لالنتخاب  اللبنانية  األراضي 
 2014/11/7 يف  الكويت  دولة 
سدني  يف  أسرتاليا  دولة  ويف 

وملبورن يف 2014/11/9«.
درباس  الوزير  مغادرة  ولدى 
وضع  اجليش  »قائد  أن  أوضح 
جملس الوزراء يف صورة األوضاع 
يف عرسال، أما موضوع األسرى 
وليس  عليه  يطلعنا  ومل  فدقيق 
لنا حق باالطالع عليه، هذا األمر 
بالنسبة  أما  ناس.  حبياة  يتعلق 
فقد  عرسال  يف  األمور  اىل 
املسلحني  خروج  مت  أنه  طمأنونا 
حمررة  عرسال  وأصبحت  منها 
أما ما حصل  وخرجت من األسر. 
ولن  عارض  فأمر  طرابلس  يف 
األمن  معركة  خنسر  ولن  يتكرر 
اخلطة  ترتاجع  ولن  طرابلس  يف 
الزعران  من  عدد  هناك  األمنية، 

سيأخذون نصيبهم«. 
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لبنانيات

 تواصلت أمس االول املسريات 
مع  التضامنية  واالعتصامات 
من  عدد  يف  اللبناني  اجليش 
املشاركون  وعبرّ  املناطق، 
واعتزازهم  »تقديرهم  عن  فيها 
واستبسال  اجليش  بتضحيات 
القضاء  يف  وجنوده  ضباطه 
على اإلرهاب«. ودعت الكلمات 
املؤسسة  حول  »االلتفاف  اىل 
املؤسسة  بوصفها  العسكرية، 
تشكل  اليت  اجلامعة،  الوطنية 
العيش  على  للحفاظ  الضمانة 
مجيع  أمان  وصمام  املشرتك، 

اللبنانيني ومشروع الدولة«.
الشباب  »منظمة  نفذت  فقد 
اعتصامًا تضامنيًا مع  التقدمي« 
وعرسال،  غزة  وأهل  اجليش 
يف ساحة بلدة برجا، اىل جانب 
مجال  الراحل  الرئيس  متثال 
النائب  مبشاركة  الناصر،  عبد 
رمضان  الكريم  عبد  ترو،  عالء 
ممثاًل »تيار املستقبل«، رئيس 
اخلروب  إقليم  بلديات  احتاد 
منصور،  بهيج  حممد  الشمالي 
»التقدمي  احلزب  داخلية  وكيل 
اخلروب  إقليم  يف  االشرتاكي« 
من  وعدد  السيد،  سليم 
الشخصيات. وألقى النائب ترو 
فقال:  »التقدمي«  احلزب  كلمة 
»ال ميكن أن تسمح برجا وإقليم 
وويالت  مآٍس  متر  بأن  اخلروب 
سوريا  اىل  عرسال،  من  كهذه 
وال  واملوصل،  فلسطني  واىل 
يكون هلذا اإلقليم وهلذه البلدة 
إخوانهم يف  مع  تضامين  موقف 

هذه احملنة الشديدة«.
الذي  اجليش  »هذا  أضاف: 
وعرسال  الشهداء،  منه  سقط 
اجليش  مع  تضامنت  اليت 
ووقفت معه، وسقط من أبنائها 
الدماء،  منهم  وسالت  الشهداء 
واجليش  عرسال  أبناء  هؤالء 
مواجهة  واحدًا يف  يقفون صفًا 
لبنان  من  النيل  من حياول  كل 
اجليش  اىل  فتحية  وسيادته، 
اللبناني قيادة وأفرادًا، شهداء 
واىل  ورتباء،  ضباطًا  وأحياء، 
مع  وقفوا  الذين  عرسال  أبناء 
اجليش، والذين ال يريدون هلذه 
متر  أن  الفتنة  وهلذه  املؤامرة 
داخل  واىل  بلدتهم  داخل  اىل 

الوطن«.
الشريفني  احلرمني  خادم  ا  وحيرّ
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
وقبلها  دوالر  مليار  قدم  الذي 
دعم  أجل  »من  مليارات  ثالثة 
الشرعية  والقوى  اجليش 
من  كل  مواجهة  يف  اللبنانية 
يريد النيل من لبنان ومن عزته 
بالتحية  توجه  كما  واستقراره«. 
اىل الرئيس سعد احلريري على 
»موقفه العاقل واملسؤول الذي 
عب عنه باألمس وما قبل األمس 
لبنان  وحدة  صون  يف  واليوم 
واحدًا  صفًا  اللبنانيني  ووقوف 
خلف الدولة ومؤسساتها، وخلف 
وخلف  ومؤسساتها،  احلكومة 
لبنان  محاية  أجل  من  اجليش 
واستقالله، ألننا جيب أن نتعاىل 
احملنة  هذه  يف  الصغائر  عن 
العصيبة وأن نلتفت اىل وحدتنا 
واستقالنا وأن نصون مؤسساتنا 
الدستورية«، حمييًا النائب وليد 
يف  سباقًا  كان  »الذي  جنبالط 
واملدان  الرافض  موقفه  إعالن 
حاولت  اليت  اجلماعات  هلذه 

مسريات واعتصامات تضامنية مع املؤسسة العسكرية: صّمام أمان لبنان وضمانة العيش املشرتك

اجليش  ومن  عرسال  من  النيل 
ومن لبنان«.

الشويفات وعاليه
أقام احلزب »التقدمي« واحلزب 
»الدميوقراطي اللبناني« ومدينة 
قوبل  دير  وبلدة  الشويفات 
اعتصامًا يف الشويفات ـ مفرق 
اجليش  مع  تضامنًا  قوبل  دير 
وكانت  االربعاء،  مساء  اللبناني 
ملحم  البلدية  لرئيس  كلمة 
السوقي عب فيها عن التضامن 
مع اجليش، ثم أضيئت الشموع 
شهداء  أرواح  عن  املناسبة  يف 

اجليش.
وبدعوة من وكالة داخلية عاليه 
»التقدمي«، شهدت  احلزب  يف 
تضامنية  وقفة  عاليه  مدينة 
اجليش  مع  حاشدة  مجاهريية 
واملؤسسات  األمنية  والقوى 
أمس،  من  أول  الرمسية، مساء 
الشهيد كمال  املعلم  يف ساحة 
حضره  املدينة،  وسط  جنبالط 
وممثلي  املشايخ  من  كبري  عدد 
البلديات  ورؤساء  األحزاب 
ب  ورحرّ والشخصيات.  واهليئات 
مراد  عاليه وجدي  بلدية  رئيس 
كمال  جبل  يف  باملشاركني 
»عاليه  أن  اىل  مشريًا  جنبالط، 
والتنوع  احملبة  مدينة  ستبقى 
وأكد  املشرتك«.  والعيش 
املؤسسة  جانب  اىل  »الوقوف 
الرئيس  بقيادة  العسكرية 
اىل  يسعى  الذي  جنبالط  وليد 
من  الفتنة  ودرء  الوطن  محاية 
بني  احلوار  قنوات  فتح  خالل 
دان  بدوره  مجيعًا«.  اللبنانيني 
أمحد  الشيخ  عاليه  مسجد  إمام 
املصري »ما يتعرض له اجليش 
الوطن بكل  الذي ميثل  اللبناني 
أن  معتبًا  وشرائحه«،  أطيافه 
لتالقي  ساحة  سيبقى  »اجلبل 
اللبنانيني مجيعًا جبميع طوائفهم 
»الدور  ن  ومثرّ ومذاهبهم«. 
الزعيم  به  يقوم  الذي  احملوري 
جنبالط«.  وليد  الكبري  الوطين 
ودعا عضو وكالة داخلية منطقة 
»التقدمي«  احلزب  يف  عاليه 
حول  »االلتفاف  اىل  منذر  ربيع 
بوصفها  العسكرية،  املؤسسة 
املؤسسة الوطنية اجلامعة، اليت 
على  للحفاظ  الضمانة  تشكل 
العيش املشرتك، وصمام األمان 
اللبنانيني،  مجيع  اىل  بالنسبة 
مشروع  عن  ارتضوا  ما  الذين 

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

الدولة بدياًل«.
جبيل

أقام رئيس بلدية جبيل بيبلوس 
اجمللس  وأعضاء  حواط  زياد 
تضامنيًا  لقاًء  اجلبيليني  البلدي 
»حنن  عنوان  حتت  اجليش  مع 
حضره  لبنان«،  ليبقى  معك 
اجتماعية  وفعاليات  خماتري 
املواطنني.  من  وحشد  أمنية، 
الذي  »االعتداء  حواط  واستنكر 
يتعرض له الوطن«، مثنيًا على 
»املرات الكثرية اليت يهب فيها 
اجليش اللبناني البطل، لينتصر 
فريد املعتدين ويقطع اليد اآلمثة 
العزيز«.  الوطن  على  املمتدة 
الوطين  »محاية جيشنا  أن  وأكد 
حوله،  الكامل  بالتضامن  يكون 
السياسي  الغطاء  وبإعطائه 
وبضرورة  الكامل  واملعنوي 
وتطبيق  عديده  وزيادة  تسليحه 
وضبط  الدولية  القرارات  مجيع 
وحتييده  اللبنانية،  احلدود  كل 
اليت  واحلروب  الصراعات  عن 
»انتخاب  اىل  ودعا  بنا«.  حتيط 
رئيس مجهورية جديد جدير بثقة 
من  ا  وحيرّ والعامل«.  اللبنانيني 
وقائده  األبي  »اجليش  جبيل 
ومجيع  قهوجي  جان  العماد 

الضباط العسكريني«.

شكا
كبارًا  شكا  بلدة  أهالي  جتمع 
يف  االربعاء  ليل  وصغارًا 
وقفة  يف  للبلدة  العام  الشارع 
ورفعوا  اجليش  مع  تضامنية 
اجليش  وشعار  اللبنانية  األعالم 
للتعبري عن تضامنهم ووقوفهم 
كل  اليهم  وانضم  جانبه.  اىل 
الشارع  عب  واملارين  العابرين 
يف  وشاركوا  البلدة  يف  العام 
خمتار  وأكد  التضامنية.  الوقفة 
البلدة أرز فدعوس أن »اجليش 
الوطن  حامي  هو  اللبناني 
والشعب وهو الدرع الوحيدة لنا 
جبانبه.  دائمًا  نكون  أن  وجيب 
أجل  من  نصلي  شكا  يف  حنن 
العسكريني خصوصًا أبناء البلدة 
من ضباط وأفراد لكي يتمكنوا 
من االنتصار على اإلرهاب وأن 
فيعودوا  اعتداءاته  من  ينجوا 
أفراد  كل  مع  خبري  وهم  الينا 

اجليش اللبناني وضباطه«.
راشيا

راشيا  بلدة  من  املئات  شارك 

مسرية  يف  اجملاورة  والقرى 
إليها  دعت  حاشدة  تضامنية 
راشيا« و«اجمللس  »حننا  مجعية 
ومجعية  للشباب«  البلدي 
والتنسيق  بالتعاون  التأهيل، 
فيها  ورفعت  راشيا،  بلدية  مع 
اجليش  وأعالم  اللبنانية  األعالم 
وصور شهدائه الذين سقطوا يف 
عرسال دفاعًا عن لبنان يف وجه 
التنظيمات اإلرهابية اليت تنتهك 
سيادته. وانطلقت املسرية من 
السوق  وجابت  راشيا  مدخل 
األثرية باجتاه مدرج راشيا جبوار 
فيها  وشارك  االستقالل،  قلعة 
األبوان ادوار شحاذي وابراهيم 
راشيا  موقع  من  وضباط  كرم، 
ورئيس  اجليش،  وخمابرات 
بلدية راشيا سعد مهنا، ورئيسة 
حداد  جورجيت  التأهيل  مجعية 
وحشد من الفاعليات واجلمعيات 
وحتدثت  والشبابية.  الكشفية 
باسم  فرج  طنوس  شانتال 
»تقدير  عن  ت  فعبرّ اجلمعيات 
بتضحيات  اللبنانيني  واعتزاز 
عناصره  واستبسال  اجليش 
ثم  اإلرهاب«.  على  للقضاء 
حتدث رئيس بلدية راشيا سعد 
خزان  »راشيا  أن  فاعتب  مهنا، 
بشري للجيش واحلاضن الشعيب 
وطن  ليبقى  شهداء  قدمت  له، 
الكرامة والعزة والكبياء«، داعيًا 
اىل »أوسع محلة احتضان شعيب 
أما  املؤسسة«.  هلذه  وسياسي 
أن  على  فشدد  شحاذي  األب 
الوطنية  الوحدة  بلد  »راشيا 
ومعقل اجليش وواجبنا أن نوفر 
أقصى درجات التضامن مع هذه 
اجلميع«.  حتمي  اليت  املؤسسة 
وختم اللقاء بالتوقيع على العلم 

اللبناني.
عكار

أهلية  نظمت فاعليات ومجعيات 
اجلومة  منطقة  يف  وشبابية 
تضامنيًا  نشاطًا  عكار،  يف 
مسرية  فانطلقت  اجليش،  مع 
سيارات، رفعت األعالم اللبنانية 
مطلقة  اجليش  وشعارات 
خيالة،  فرقة  تتقدمها  أبواقها، 
من مفرتق بزبينا - البج - ممنع، 
يف اجتاه مركز اجليش يف بيت 
مالت، واستقبلها رئيس املركز 
وتابع  حلو.  سيمون  املقدم 
املتضامنون سريهم وصواًل اىل 
احتفال  أقيم فيها  اليت  الساحة 

خطابي، بدأ بالنشيد الوطين، ثم 
التعاونية  اجلمعية  لرئيس  كلمة 
الزراعية يف بزبينا حنا ابراهيم، 
اجليش  بدور  أشاد  الذي 
السلم  محاية  يف  ومناقبيته 
األهلي والعيش املشرتك والذي 
ثم  بسالة.  بكل  اإلرهاب  يواجه 
أيوب  غازي  تكريت  ألقى خمتار 
كلمة باسم رابطة خماتري اجلومة 
بالدي  جيش  »إن  فيها:  قال 
مستوى  اىل  ارتقى  بعطاءاته 
القديسني واألئمة«. كما كانت 
كلمة لألب أيوب نعمة اعتب فيها 
منيعًا  »اجليش سيبقى سدًا  أن 
والظالميني«،  الظالم  وجه  يف 
مؤكدًا »االلتزام بقرارات قيادة 
جانبها،  اىل  والوقوف  اجليش، 
الدولة  حنو  العبور  جسر  ألنها 

واملواطنية الكرمية«.
صور

الوحدة  »شباب  نظم  بدوره، 

وقفة  صور  يف  الوطنية« 
استهلت  اجليش،  مع  تضامنية 
الوطين ودقيقة صمت  بالنشيد 
اجليش،  شهداء  أرواح  عن 
وإضاءة الشموع. ثم ألقى عضو 
الوحدة  لـ«منب  العامة  األمانة 
الوطنية« حممد نديم املالح كلمة 
قال فيها: »إن هذا اجليش لكل 
املؤمتن  وهو  ومذاهبه  طوائفه 
واملؤمن  الوطنية،  على صيغتنا 
الصديق  وهو  العربي  بانتمائه 
واحلليفة،  الصديقة  الدول  لكل 
أن  كلبنانيني  علينا  وبالتالي 
نعي املخاطر اليت مير بها لبنان، 
فدعمنا ملؤسستنا العسكرية هي 
لبنان  لبقاء  األساسية  الركيزة 
سيادته  على  املوحد  الواحد 
ومساحة أرضه 10452 كلم2 غري 
والرافض  املقسم  وغري  اجملزء 
واملوت  اخلوف  مظاهر  لكل 

والظلم واجلهل«.

دعت قيادة حركة »أمل« إىل »دعم 
اجليش يف تنفيذ مهمة األمن يف 
خمتلف املناطق، وتأكيد ضرورة 
التكفريية  احلزم جتاه اجملموعات 
زعزعة  تستهدف  اليت  اإلرهابية 
االمن الوطين وختريب االستقرار 
وتهديد وحدة الوطن«. ورأت أن 
»ترسيخ الوحدة الوطنية يف لبنان 
هو السالح األمضى ملواجهة هذا 

العدوان«.
اهليئات  االول  أمس  عقدت 
القيادية العليا يف حركة »أمل« 
الرئيس  برئاسة  طارئًا  اجتماعًا 
نبيه بري، حبثت خالله يف تطورات 
اهلجوم  بعد  لبنان،  االوضاع يف 
اجليش  مواقع  على  التكفريي 
الشرقية  السلسلة  يف  اللبناني 
عدد  واغتيال  عرسال  وضواحي 
واختطاف  وجرح  العسكريني  من 
عرسال  بلدة  واستباحة  آخرين 
أهلها  على  االرهاب  وممارسة 

وصواًل اىل قتل عدد منهم.
»لبنان  أن  احلركة  قيادة  ورأت 
يف  مراحله  أدق  إحدى  يف  مير 
حرجة  إقليمية  سياسية  حلظة 
يواجه فيها اجلوار العربي أوضاعًا 
العدوان  اىل  نظرًا  صعبة، 
قطاع  على  االسرائيلي  االرهابي 
غزة واهلجوم االرهابي التكفريي 
على حمافظيت األنبار ونينوى يف 
العراق وخصوصًا مدينة املوصل 
وكذلك  مسيحييها،  وتهجري 
العابرة  اإلرهابية  التهديدات 
حلدود عدد من الدول العربية«.

االعتبار  »ضرورة  على  وشددت 
اجناز  اىل  واملسارعة  جيري  مما 
وإطالق  الرئاسي  االستحقاق 
والتشريعية  السياسية  العملية 
شهداء  »ارواح  حميية  الالزمة«، 
شعبنا من العسكريني واملدنيني 
املواجهات  خالل  سقطوا  الذين 
أن  وأكدت  اإلرهاب«.  مع 
يف  الوطنية  الوحدة  »ترسيخ 
وواجبًا  ضرورة  ميثل  لبنان 
وطنيًا باعتبارها السالح األمضى 
اىل  داعية  العدوان«،  مبواجهة 
»دعم اجليش اللبناني يف تنفيذ 
املناطق  خمتلف  يف  االمن  مهمة 
اىل جانب الدفاع وتأكيد ضرورة 
التكفريية  احلزم جتاه اجملموعات 
زعزعة  تستهدف  اليت  االرهابية 
االمن الوطين وختريب االستقرار 

وتهديد وحدة الوطن أرضًا وشعبًا 
ومؤسسات«.

بـ«اختاذ  احلكومة  وطالبت 
قدرة  لتعزيز  املناسبة  القرارات 
وكذلك  وعديدًا  عدة  اجليش 
تسريع  اىل  احلكومة  مبادرة 
من  للجيش  العطاءات  وصول 
على  وحصوله  حديثة  أسلحة 
قوة جوية مناسبة للمساعدة يف 
»ملن  أنه  االمن«، معتبة  تثبيت 
اي  وصول  عدم  مبكان  الغرابة 
الفرنسية  املعدات  من  شحنة 
اهلبة  نتيجة  للجيش  املطلوبة 
شهور  انقضاء  رغم  السعودية 
عليها أم أن املطلوب البقاء حتت 
السقف االسرائيلي؟«. ورأت أن 
»مصلحة لبنان وسوريا تكمن يف 
تنظيم وجود النازحني السوريني 
استغالهلم  مينع  مبا  لبنان  يف 
اجلماعات  قبل  من  وجتنيدهم 
أمن  تهديد  وبالتالي  التكفريية 
البلدين«، داعية يف هذا اجملال 
مساعدة  اىل  العامل  دول  »كل 
النازحني من سوريا بالتنسيق مع 

احلكومة اللبنانية واداراتها«.
اىل  »التوصل  أن  اىل  وأشارت 
يف  النار  الطالق  دائم  وقف 
للملمة جراح  أمرًا ملحًا  غزة ميثل 
القطاع بعد اجلرائم الدموية ضد 
جيش  ذها  نفرّ اليت  االنسانية 
الفتة  االسرائيلي«،  االحتالل 
ووقف  التهدئة  »تثبيت  أن  اىل 
يرتافقا  ان  جيب  النار  اطالق 
املعابر  وفتح  احلصار  انهاء  مع 
ووقف  املعتقلني  واطالق 
املسؤولني  وحماكمة  االستيطان 
االسرائيليني عن جرائم احلرب«. 
»ضرورة مساعدة  وشددت على 
امتداد  وقف  على  العراق 
واستعادة  التكفريي  االرهاب 
على  املركزية  احلكومة  سيادة 
املهجرين  واعادة  كافة  االقاليم 
اىل  املسيحيني  وخصوصًا 
أن  موضحة  وغريها«،  املوصل 
»حل معضلة رئاسة احلكومة يف 
العراق واطالق العملية السياسية 
أمرًا  ميثل  العربي  البلد  هذا  يف 
بل  وحده  للعراق  ليس  حيويًا 
للمنطقة وليس ملكافحة اإلرهاب 
بل  وحده  العراق  يف  التكفريي 
هذا  ملكافحة  اجلهود  لتوحيد 

اإلرهاب«. 

قيادة »أمل« جتتمع برئاسة بّري:
الوحدة السالح األمضى ملواجهة العدوان
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االول  أمس  ظهر  قبل  تويف 
السابق  النائب  املستشفى  يف 
مدينة  عن  العلوي  املقعد  عن 
حبوس  عبدو  امحد  طرابلس 
متأثرًا بإصابته االسبوع املاضي 
حربي  مسدس  من  ناري  بطلق 
يف  الكائن  منزله  داخل  وهو 
حيث  طرابلس،  معرض  حملة 
رأسه،  يف  الرصاصة  استقرت 
وحاول االطباء انعاشه على مدى 
اصابته  لكن  املاضية  االيام 

كانت بليغة.
ومرعوش  حبوس  عائلتا  ونعت 
التعازي  به  ويتقبلون  فقيدهم 
اليوم اجلمعة وغدًا السبت، يف 
»الضم  يف  الوفاء  جامع  قاعة 
اخلامسة  الساعة  من  والفرز« 

حتى السابعة مساء.
أمس  عصر  الراحل  وشيع 
املصلني يف مسجد  وأم  االول 
السالم شيخ قراء طرابلس بالل 
بارودي مبشاركة عدد كبري من 
السابق  والنائب  املدينة.  أبناء 
الربملانية  الندوة  دخل  حبوس 

املقعد  عن  نائبًا   1996 عام 
ونال  طرابلس  يف  العلوي 
123418 صوتًا وهي أعلى نسبة 
االنتخابات  تاريخ  يف  أصوات 
النيابية يف لبنان نسبة اىل عدد 

املقرتعني.
موقفًا  أعلن  حبوس  وكان 
والنظام  عيد  آل  عن  متمايزًا 
له  سابق  حديث  يف  السوري 
أن  ترفض  »الطائفة  قال:  إذ 
يتم حسابها على حزب اهلل رغم 
ولكن  املقاومة،  مبدأ  مع  أنها 
يف  اهلل  حلزب  بوجود  نسمح  ال 
أو  خرييًا  كان  سواء  منطقتنا 

عسكريًا«.
الشخصيات  من  حبوس  وُيعّد 
العلوية،  الطائفة  لدى  البارزة 
بشدة  معارضًا  كان  وهو 
اليت  عيد  عائلة  ملمارسات 
قرار  مصادرة  مرارًا  حاولت 

الطائفة العلوية يف املدينة.
أوصى  كان  الفقيد  أن  يذكر 
السالم  جامع  عليه يف  بالصالة 

ودفنه يف مدافن العائله.

 طرابلس تشّيع النائب السابق 
أمحد حبوس

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

سوبرماركت غاالكسي 
للخضار والفواكه يف 

مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يوميًا من 

املاركت

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * 
مكسرات * موالح * زيوت * 

زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر 
* ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر 

نفتح 7 أيام يف االسبوعاسعار منافسة* هدايا وغريها الكثري معاملة جيدة

»الكتائب  حزب  رئيس  حذر 
اجلميل  أمني  الرئيس  اللبنانية« 
من أن »الظروف اليت منر بها يف 
اخلطورة،  غاية  احلاضر يف  الوقت 
وما حيصل يف عرسال وكذلك يف 
املناطق  وكل  وبريوت  طرابلس 
اجملتمع  مطالبًا  جدًا«،  جدًا  خطري 

وحيدًا  لبنان  ترك  بعدم  الدولي 
جيري.  ما  انعكاسات  مواجهة  يف 
الشريفني  احلرمني  خادم  وشكر 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على 
بقيمة  للبنان  قدمها  اليت  املكرمة 
والقوى  اجليش  لدعم  دوالر  مليار 
املبادرة  »هذه  أن  مؤكدًا  األمنية، 

 اجلميل يزور سليمان وبري: الظروف خطرة وعلى اجملتمع الدولي عدم ترك لبنان
يساعد  عبداهلل  فامللك  تفاجئنا  مل 
لتجاوز  مقابل  أي  دون  من  لبنان 

كل احملن«.
زار اجلميل الرئيس ميشال سليمان 
يف دارته يف الريزة أمس االول، 
وقال: »زيارتي اىل فخامة الرئيس 
تقديرًا  واجب،  الظرف  هذا  يف 
اليت  واجلهود  التضحيات  لكل 
كبرية  إجنازات  حققت  واليت  بذهلا 
الذي  الشاق  السابق  العهد  طيلة 
بالتحديات  مليئة  وكانت  به،  مر 
من  ومتكن  واملخاطر  والصعوبات 
األمان.  بّر  اىل  البلد  يقود  أن 
رئيس  انتخاب  من  نتمكن  مل 
كل  إمنا  واقع،  هذا  للجمهورية 
األمر  وهذا  مستمرة  اآلن  اجلهود 
احلاضر  الوقت  يف  االولويات  من 
أن نتمكن من انتخاب رئيس نظرًا 
على  االنتخاب  انعكاسات  كل  اىل 
يسامح«  و«اهلل  اللبناني،  الوضع 
االنتخاب  هذا  يعيقون  الذين  كل 
خصوصًا يف هذه املرحلة الدقيقة 
اليت يعيشها لبنان، وأن ال نستطيع 
على  رمزًا  يكون  رئيس  انتخاب 
الوقت  يف  ويكون  الدولة  رأس 
احلاضر هو احملاور الوطين الشرعي 
باسم  يتحدث  أن  من  يتمكن  كي 
ال  الدولية  احملافل  كل  يف  لبنان 
سيما يف هذا الظرف الدقيق الذي 

متر به املنطقة ولبنان«.
أضاف: »الظروف اليت منر بها يف 
اخلطورة  غاية  يف  احلاضر  الوقت 
حيصل  وما  جدًا،  خطرية  بل  ال 
طرابلس  يف  وكذلك  عرسال  يف 
خطري  هو  املناطق  وكل  وبريوت 
ال  والقادة  اللبنانيون  جدًا.  جدًا 
يستوعبون ما فيه الكفاية انعكاس 
هذا األمر على الساحة اللبنانية، ال 
والعقد  األنانيات  غارقني يف  زلنا 

الشخصية بينما البلد يعاني ظروفًا 
قاسية، ولبنان نادرًا ما مر يف هذه 
الظروف أكان على الصعيد األمين 
وغريها،  عرسال  يف  حيصل  وما 
الوحدة  على  ذلك  وانعكاس 
اللبناني  الكيان  وعلى  الوطنية 

ومستقبل لبنان«.
للجيش  الكامل  »دعمنا  أكد  وإذ 
اىل  »أننا  على  شدد  اللبناني«، 
اخلطوات  ونقدر كل  اجليش  جانب 
معتربًا  قيادته«،  بها  تقوم  اليت 
اإلطار  يتجاوز  املوضوع  »هذا  أن 
انعكاسات  نعاني  فنحن  اللبناني 
يف  ككل،  املنطقة  يف  الوضع 
الدول  وباقي  والعراق  سوريا 
لكل  فعل  رد  هو  ولبنان  العربية، 
هذه  غاليًا.  الثمن  ويدفع  األزمات 
ليست مسؤولية لبنان فحسب يف 
ومعاجلته، يف  األمر  التصدي هلذا 
والتحديات  األحداث  هذه  كل  ظل 
بل هي مسؤولية دولية«. وطالب 
بأن »يضع اجملتمع الدولي يده على 
لبنان  ترك  إذ ال ميكن  األمر،  هذا 
التهديدات  هذه  كل  يواجه  وحده 
والصعوبات طاملا أنها مل تنتج من 

أرضه«.
اىل  وامتنان  شكر  كلمة  ووجه 
على  الشريفني  احلرمني  خادم 
بقيمة  للبنان  قدمها  اليت  املكرمة 
بـ  سابقة  مكرمة  بعد  دوالر  مليار 
أن  اىل  الفتًا  دوالر،  مليارات   3
عن  أعلن  احلريري  سعد  »الرئيس 
هذه املكرمة وهذا شيء مهم جدًا 
وهذه  الظرف.  هذا  يف  خصوصًا 
عبداهلل  فامللك  تفاجئنا  مل  مبادرة 
مقابل  أي  دون  من  لبنان  يساعد 
مناسبة  وهذه  احملن،  كل  لتجاوز 
معنا  تضامنه  يؤكد  كي  جديدة 

احملبة  نبادله  وحنن  للبنان  وحمبته 
والشكر«.

عني التينة
رئيس  اجلميل  زار  الظهر،  وبعد 
مقر  يف  بري  نبيه  النواب  جملس 
التينة،  عني  يف  الثانية  الرئاسة 
مناسبة  »كانت  أنها  وأوضح 
التطورات  آخر  على  منه  لنطلع 
هذا  يف  حموريًا  دورًا  يلعب  ألنه 
أكان  البالد  به  متر  الذي  الظرف 
على  أو  االستحقاقات  على صعيد 
واألمين،  العام  السياسي  الصعيد 
معه. ال شك  التنسيق  من  بد  وال 
اليوم منصّب على  األول  اهّلم  أن 
دعم اجليش والوقوف صفًا واحدًا 
آخر.  اعتبار  أي  عن  مبعزل  جبانبه 
اليوم ال وقت للحسابات السياسية 
اجليش  لينتصر  هو  بل  الداخلية، 
ألنها  بها  يقوم  اليت  املهمة  يف 
على  باحلفاظ  أواًل  عالقة  هلا  مهمة 
سيادة البلد، وحنن نعلم أن هناك 
منتهكة  لبنان وسوريا  حدودًا بني 
يف منطقة عرسال، ثم هلا انعكاس 
أيضًا على وحدة البلد وعلى األمن 

واالستقرار.
السعودية  املساعدة  أن  ورأى 
»من شأنها ان تدعم اجليش أكثر 
وتسهل  قدراته  وتعزز  فأكثر، 
القاسية  املعركة  هذه  يف  مهمته 
التكفرييني  ضد  خيوضها  اليت 
والعصابات املتطرفة«، داعيًا اىل 
»تضافر كل اجلهود والقوى لكي 

يتضامن اجملتمع الدولي مع لبنان 
إذا  ملواجهة هذا االستحقاق، ألنه 
فمن  لبنان  األمور يف  تفاقمت  ما 
شأنها أن تؤثر على املنطقة كافة 
هذا  وسيتفشى  أحد،  يسلم  ولن 

املرض يف ربوعنا اللبنانية«.
لتأخري  مربر  أي  يوجد  »ال  وقال: 
اإلطالق،  على  االنتخابات  هذه 
البالد  بها  متر  اليت  الظروف 
املباشرة  والتهديدات  واملخاطر 
أكثر  أن حتثنا  نواجهها جيب  اليت 
املؤسسات  عمل  انتظام  على 
من  ينطلق  وهذا  الدستورية، 
انتخاب رئيس اجلمهورية يف أسرع 
الذي  وهو  البلد،  رمز  ألنه  وقت 
يوحدها وهو احملاور الشرعي لكي 
يدافع عن سيادة لبنان واستقراره 

وسالمه«.
تعي  »أن  وجوب  على  وشدد 
بعض القيادات والقوى اليت تقف 
االستحقاق،  هذا  أمام  عثرة  حجر 
ال  لبنان  أن  وتتفهم  مسؤوليتها 
ميكن أن يواجه كل هذه التهديدات 
واملخاطر بهذا الفراغ الذي نعانيه. 
هذا  يف  تارخيية  مسؤولية  هناك 
ما  إذا  اهلل  مسح  ال  ألنه  الشأن 
ميكن  كيف  نعرف  فال  العقد  فرط 
»الوضع  أن  على  منبهًا  وصله«، 
خطر للغاية وقد نكون مّنر يف أخطر 
العام  منذ  بها  مررنا  اليت  املراحل 
أن  وعلينا  اليوم،  وحتى   1943

نعرف مجيعًا مسؤولياتنا«.

  ألقت دورية من مديرية املخابرات يف اجليش القبض على جمموعة 
املدرسة  قرب  اللبوة  يف  إرهابية  العمال  ختطط  أنها  يف  يشتبه 
حي  يف  شقة  نفسها  املديرية  من  دورية  دهمت  فيما  الرمسية، 
املسلخ يف النبطية تقطنها عائلة سورية واعتقلت الزوج والزوجة 

بسبب قتال ولديهما مع »داعش« يف عرسال.

اعتقال إرهابيني يف اللبوة ووالدي مقاتلني يف النبطية
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كشفت أحداث عرسال عن وجود كتلة نيابية 
»داعشية« ال يستهان بها. هؤالء قادرون، إن 
الراعي مع قيادة  البطريرك بشارة  سار حوار 
على  يرام،  ما  خري  على  التكفريي  التنظيم 
النتخاب  النيابي  اجمللس  يف  النصاب  توفري 

الرئيس العتيد.
بعسكرييهم  حروبهم  »الدواعش«  خيوض  ال 
كتيبة  على  يتكلون  هم  فقط.  وأمنييهم 
إلكرتونية تنهمك، منذ عامني، يف أكرب عملية 
شبكة  وتضم  لـ«اجلهاد«،  افرتاضية  تعبئة 
جمالس  ورؤساء  وحقوقيني  وأئمة  إعالميني 
بلدية وأطباء وسياسيني. لوال جهود هؤالء ملا 
أمكن »داعش«، بالوسائل العسكرية واألمنية 
فقط، حجز الرقعة اجلغرافية اليت تشغلها اليوم 

واالستمرار يف تسيري شؤون أهلها.
فـ«البيئة احلاضنة« ال تضم مواطنني فقط، بل 
تربيرات أخالقية وسياسية لوجود التكفرييني، 
االرمتاء  إىل  املواطنني  تدفع  وحججًا حتريضية 
ميكن  ما  وهو  »داعش«،  حضن  يف  أكثر 

بسهولة رصده يف حرب عرسال األخرية.
اجليش،  التكفرييون  فيه  يقاتل  وقت  ففي 
حممد  السابق  املال  وزير  أقّله  من  حياول 
الصفدي يف سيارته من السجن إىل منزله يف 
طرابلس تشتيت تركيز اجليش، وتنشط جوقة 
ولقاءات  واإلعالميني  السياسيني  من  كاملة 
»االعتدال املدني« ورجال الدين، وحتى بعض 
احلقوقيني، إلضعاف اجليش عرب: أواًل، نقض 

رواية قيادته الرمسية عن سياق األحداث.
ثانيًا، التحريض على العسكريني عرب اتهامهم 

بتنفيذ سيناريو سوري ــــ إيراني.
عرب  للتكفرييني  خمرج  توفري  حماولة  وثالثًا، 
األمنية  األوضاع  عودة  »حّبية« تضمن  تسوية 
يف عرسال إىل ما كانت عليه قبل استشهاد 
قوى  عناصر  وخطف  العسكريني  هؤالء  كل 

األمن الداخلي.
نيابيًا، ال تضم كتلة »الدواعش« النواب حممد 
كبارة وخالد ضاهر ومعني املرعيب فقط. ففي 
كل دائرة مستقبلية هناك، على األقل، نائب 
الذين  زحلة  نواب  إليهم  يضاف  »داعشّي«، 
األجهزة  حملاوالت  التصدي  يف  سابقًا  جنحوا 
يف  »الداعشي«  النفوذ  حملاصرة  الرمسية 
النواب  من  طويل  طابور  عن  فضاًل  عرسال، 
املذهبية،  كبارة  لغة  عن  فبعيدًا  السابقني. 
أشبه  هي  نقاط،  ثالث  على  بيانه  ارتكز 
وهي:  املدنيني،  لـ«الدواعش«  عمليات  بأمر 
احلالة  تنامي  أواًل، حتميل حزب اهلل مسؤولية 

املتشددة حبكم قتاله يف سوريا.
عرسال  بقصف  اهلل  حزب  اتهام  ثانيًا، 

بالصواريخ.
ثالثًا، حتذير اجليش من تكرار سيناريو عربا، 

ألن عرسال خط أمحر.
زّينت،  أن  الثالث  النقاط  هذه  تلبث  ومل 
من  كبري  عدد  تصرحيات  باملفرق،  أو  باجلملة 
السياسيني. عضو كتلة املستقبل مجال اجلراح 
بيان  مكررًا  اإلذاعات  بني  يتنّقل  وهو  ُأنهك 
يتحمل  اهلل  »حزب  السياسي:  »الداعشيني« 
عرسال  )يف  السين  التطرف  تغذية  مسؤولية 

وليبيا وتونس ومصر والشيشان(.
اهلل  حزب  اشرتاك  عن  كثري  كالم  وهناك 
بقصف عرسال بالصواريخ. و)...( جيب وقف 
حيل  ال  املوضوع  ألن  مثن،  بأي  النار  إطالق 

عسكريًا«.
أما النائب املستقبلي للقوات عن منطقة عكار، 
فشّدد  متقاعد،  عميد  وهو  قاطيشا،  وهيب 
بالطريقة  يكون  ال  األزمة  حل  أن  على  أيضًا 
العسكرية، متمنيًا أن ال تتحقق أمنيات البعض 
بأن تصبح عرسال مثل عربا، من دون حتديد 
ما الذي يعجبه يف عربا السابقة مقارنة بعربا 

كتلة »الدواعش« النيابية: 

تكفرييون عابرون للطوائف
»اجلماعة  نائب  انضم  بريوت،  ومن  احلالية. 
اإلسالمية« عماد احلوت إىل الداعشيني برفضه 
»معاقبة اجليش من يساند الثوار يف سوريا، 
وغضه الطرف كليًا عّمن يساند علنًا النظام«.

سأل  احلربية،  »داعش«  طبول  وقع  وعلى 
»هذا املعارض السوري«  اعتقل  احلوت ملاذا 
التوقيت،  هذا  يف  مجعة(  عماد  )اإلرهابي 
حمماًل من أصدر قرار االعتقال من دون خطة 
من  الكبري  العدد  هذا  مسؤولية سقوط  أمنية 
الشهداء؟ قبل أن جيزم، ومن طريق التساؤل 
هو  اجليش  توريط  من  املستفيد  بأن  دائمًا، 
»احملشور يف القلمون حيث يتلقى الضربات«. 
ومل تلبث »اجلماعة اإلسالمية« أن شّدت على 
داعية  النيابي،  اجمللس  يف  ممثلها  »مشّد« 
الدائر  القتال  عن  اجليش  حتييد  إىل  احلكومة 
بني حزب اهلل واملقاتلني السوريني، وهو ما 
عمل ألجله وزير العدل املفرتض أشرف ريفي، 

حمذرًا من تكرار منوذج عربا.
عرب  اجليش  قيادة  على  نفسيًا  ريفي  وضغط 
تهديدها، بطريقة غري مباشرة، بأن »اخلطأ يف 
أن  قبل  إىل خماطر كربى«.  املعاجلة سيؤدي 
يلتزم هو اآلخر أمَر العمليات املستقبلي، حمماًل 
إىل  الصراع  »استجالب  مسؤولية  اهلل  حزب 
األراضي اللبنانية«. وحتى ال حيتكر ريفي وأبو 
العبد كبارة املشهد الطرابلسي، وخصوصًا أن 
الرئيس جنيب ميقاتي أدى واجبه على أكمل 
وجه يف عدم إعطاء أوامره لألجهزة األمنية بإنهاء 
كان  حني  وبقاعًا  مشااًل  »الداعشية«  املظاهر 
ذلك ممكنًا، كان ال بد أن يقدم النائب السابق 
»الداعشية«.  الطاعة  فروض  األحدب  مصباح 
وها هو األخري، جيلس يف »الصيفي فيالج« 
يف وسط بريوت، ليكتب بيانًا باسم »االعتدال 
املدني«، يدين فيه »زج املؤسسة العسكرية، 
معارك  يف  اإلرهاب،  حماربة  ذريعة  حتت 
وعلى  السوري«.  والنظام  اهلل  ملساندة حزب 
وقع نعي قيادة اجليش لشهدائها واحدًا تلو 
اآلخر، عرب األحدب عن استيائه من كون اجليش 

»أداة يف يد حزب اهلل والنظام السوري«.
كل هذا، فيما هيئة علماء املسلمني جتول على 
حبل  مطالبة  واألمنية،  السياسية  املرجعيات 
املوقوفني  إلطالق  النار  وقف  يضمن  سلمي 
األمن  قوى  )عناصر  لبنانيني  من  واحملتجزين 
على  جرائم  يقرتفوا  »مل  وسوريني  الداخلي( 
مل  شيئًا  وكأن  )مجعة(،  اللبنانية«  األراضي 
املستقبل  كتلة  عضو  أن  العلم  مع  حيصل. 
أية  تبديد  على  حرص  فتفت  أمحد  النائب 
شكوك بوجود تعارض يف املواقف بني النواب 
وضاهر  كبارة  مواقف  بعد  املستقبليني، 
واملرعيب واجلراح، معتربًا ذلك جمرد جتنٍّ من 

إعالم حزب اهلل.
نواب  يعرب  تعارض:  أي  يوجد  ال  عليه،  وبناًء 
واإلذاعات  الشاشات  احتلوا  الذين  املستقبل 
املستقبل  رأي  عن  اإللكرتونية  واملواقع 
منو  عن  املسؤول  هو  اهلل  حزب  بأن  احلقيقي 
نفوذ املستقبل، وهو  مناطق  التكفرييني يف 
يقصف عرسال، وأن اجليش بقيادته وضباطه 
وجنوده ينفذ جدول أعمال احلزب، وأن ال بد 
حيث  من  العودة  للتكفرييني  يتيح  حل  من 
من  »ضيوفهم«  سبيل  إخالئهم  مبجرد  جاؤوا 
العسكريني، بغض النظر عن أرواح من سقطوا 

جراء مغامرتهم هذه.
هذا، على أي حال، ما سبق لتيار املستقبل أن 
قاله خالل معركة عربا. ومل يكد أمحد األسري 
يتقدمهم  املستقبليون،  أومل  حتى  يتوارى 
قائد  شرف  على  اجليش،  على  احملرضون 
اجليش يف البيال. لعل الوليمة املقبلة تكون 
يف منزل النائب مجال اجلراح أو زميله حممد 

كبارة.

غسان سعود
واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
وحيد  بند  أعماله  جدول  وعلى 
عرسال.  منطقة  الوضع يف  هو 
حتدث  عون  ميشال  العماد 
فوّجه  الصحفيني  اىل  بعده 
اجليش  بشهداء  التعزية  بداية 
اليت  العزيزة  الدماء  أن  معتربًا 
وغسلت  الوطن  وّحدت  سالت 
أن  متمنيًا  السياسة،  أخطاء 
اجلميع  ويعود  القلوب  تتصّفى 
مع  ويتحدثوا  ضمائرهم  اىل 

بعضهم.
وحّذر من التفاوض مع اإلرهاب 
تلتزم  ال  اإلرهابية  القوى  ألن 
حتسني  فقط  ويهمها  مببادئ، 
القيمني  اىل  وتوّجه  مواقعها، 
جيوز  »ال  بالقول  الدولة  على 
ملن رفض ويرفض الّتحّدث مع 
يف  داعش  يفاوض  أن  سوريا 

لبنان«
ويف ما يلي نّص احلديث:

ظّل  يف  اليوم  اجتماعنا  عقدنا 
على  متّر  جّدًا  استثنائية  ظروف 
كّنا  أّننا  إىل  وأشري  لبنان. 
اّليت  األزمة  هذه  من  نّبهنا  قد 
بداية  منذ  يومًا  الّدولة  ستواجه 
عرسال،  جرود  يف  األحداث 
مع  أحٌد  إلينا  يستمع  مل  ولكن 
أّنها  الّنتيجة  وكانت  األسف، 

تفاقمت.
اجليش  بشهداء  الّتعازي  نقّدم 
على  بهم  أشعر  الّلبناني؛ 
الصعيد الشخصي يف أي زمان 
االستشهاد،  حيصل  ومكان 
وأشارك اجليش وأهلهم احلزن، 
كّل  على  دائمًا  الدمع  وأذرف 
أرض  على  يستشهد  جندي 
اجليش  عنه.  ودفاعًا  لبنان 
دفاعه  يف  يبخل  ال  الّلبناني 
أن  بعد  خصوصًا  وطنه  عن 
وأظهروا  حوله  الّلبنانيون  اجتمع 
وحدتهم الوطنية احلقيقية. هذا 
فيها  عاد  مناسبة  شّكل  اليوم 
كّل شخٍص إىل ضمريه وهذا هو 
عن  يعّوضنا  اّلذي  الوحيد  األمر 

اخلسائر اّليت ُميَن بها الوطن.
ما حصل مع املؤسّسة العسكرية 
حاضن  جمتمع  وجود  ينفي 
احلاضن  فاجملتمع  لإلرهاب، 
هكذا  اليوم،  اختفى  لإلرهاب 
على  لذلك  احلقيقة.  شاءت 
إىل  يتحّدثوا  أن  الّلبنانيني 
ليكون  مفتوح  بقلٍب  بعضهم 
يف  بالفعل  ماتوا  قد  شهداؤنا 
لبنان  ووّحدوا  الوطن  سبيل 
الّطائفية،  انتماءاتهم  مبختلف 
غسلت  قد  دماؤهم  وتكون 
اإلدارة  ارتكبتها  اّليت  األخطاء 
األزمة  شأن  يف  والسياسيون 
الّلبنانية.  مع األسف لقد كانت 
اإلدارة  ولكن  صائبة  الّرؤية 
الوقت  ليس  سّيئة.  كانت 
األفراد  حملاسبة  اآلن  مناسبًا 
اليوم  ونأمل  اجلماعات،  أو 
الّدماء  مع  القلوب  تتصفى  أن 

الّنازفة على أرض لبنان.
شاركنا  أّننا  إىل  ننّوه  أن  نريد 
غّزة،  أجل  من  دولي  مؤمتر  يف 
يف  الوضع  عن  فيه  حتّدثنا 
كما  عرسال  وبلدة  العراق 
اّليت  املشاكل  جبميع  حّتّدثنا 
الّدول  يف  حولنا  من  حتصل 
العربية ، وقد قّدمنا اّدعاء ضد 

دماء شهدائنا وّحدت الوطن وغسلت أخطاء اإلدارة والسياسة

العماد عون بعد اجتماع تكّتل التغيري 
واإلصالح: ال تفاوض مع اإلرهاب واإلرهابيني

على  بتحويلها  وطلبنا  اسرائيل 
سنطالب  وقريبًا  دولية  حماكم 
باألمر نفسه لتنظيم »داعش«، 
حملاكمتهم على اجلرائم املرتكبة 

ضّد اإلنسانية وجرائم احلرب.
وهنا أّود أن أنبه اىل أّنه ما من 
مّرة قامت قوى فوضوية ختريبية 
قوى  مع  بالّتفاوض  إرهابية 
نظامية مثل اجليش والّدولة إاّل 
ألّن  واجليش،  الّدولة  وخسرت 
القوى اإلرهابية ال تلتزم مببادئ 
األّتفاق، وال تلتزم إاّل مبا حيّقق 
موقعها.  وحيّسن  أهدافها  هلا 
لذلك أحّذر وأنّبه من أّي تفاهٍم 
مع اإلرهاب. ال جيوز ملن رفض 
ويرفض الّتحّدث مع سوريا أن 

يفاوض داعش يف لبنان.
وقعت  اّلذي  اجلغرايف  املوقع 
فيه املشكلة يدعو إىل الّتفاهم 
أمن  أجل  من  حاليًا  سوريا  مع 
إجراء  إىل  يدعو  وال  البلدين، 
ال  داعش.  مع  املفاوضات 
انتبهوا  اخلطأ،  هذا  ترتكبوا 
مصلحة  أّن  فكرة  من  وانطلقوا 
لبنان هي من مصلحة الّلبنانيني، 
ألّن التاريخ ال يسامح. كّل من 
يرفض الّتفاهم مع سوريا اليوم 
كان يف أحضانها سابقًا، لذلك 
إىل  ننّبه  حنن  أحد.  مّيّننا  فال 
والّتعاون  الّتفاوض  ضرورة 
هذه  ألّن  الّسورية  الّدولة  مع 
اّليت تقع فيها األحداث  احلدود 
هي مشرتكة بيننا وبينها، وهذا 
األمر هو تطبيق ملعاهدة األخّوة 
الّلبنانية  الّدولة  عقدتها  اّليت 
فلرتاجعوا  الّسورية.  الّدولة  مع 
الفقرة الّرابعة من هذه املعاهدة، 
لبنان  أمن  أّن  على  تنّص  اّليت 
من سوريا هو مسؤولية سورية، 
من  سوريا  أمن  فإّن  وباملقابل 
لبنان هو مسؤولية لبنانية. إذًا 
مشرتكة  أمنّية  مسؤولية  هناك 
أّننا مل نقطع  على احلدود، كما 

عالقتنا الّديبلوماسية معها.
سياسية خمتلفة،  مواقف  هناك 
األمور  يف  نتخّطاها  أن  وعلينا 
الّدولة  ترفض  املصريية. 
الّلبنانية اآلن الّتعاطي مع الّدولة 
الّسورية كي حتل أزمة الّنازحني 
الّسوريني إىل لبنان. لذلك قد 
يأخذ القيمون على الدولة اليوم 
كي  احلاصلة  األحداث  من  عربًة 
األزمة،  هذه  حّل  على  يعملوا 
ميكن  ال  األسباب،  تكن  فمهما 
أن نرفض حّل مشاكل أساسية 
على  سليب  مردود  هلا  سيكون 
حنن  عالقة.  بقيت  إذا  لبنان 
األوضاع  تداعيات  جتّنب  حناول 
يف املشرق إلبعادها عن لبنان، 
بها  يأتي  من  هناك  أّن  غري 

على  بناًء  حيّلها،  أن  ويرفض 
توصية من؟! فليقرأوا ما ُنسب 
ليدركوا  كلينتون  هيالري  إىل 
ويبنوا  الّدولة  يف  حيصل  ماذا 
خياراتهم. يكفينا جهٌل وهروٌب 
من الواقع اّلذي نعيشه اليوم، 
احلمداهلل  جمددًا:  بالقول  وخنتم 
أّن دماء شهدائنا أعادت توحيد 
الّلبنانيني من كّل الفئات وعلى 

مجيع األراضي الّلبنانية.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الصحافيني:
س: أنتم اليوم يف احلكومة. هل 

تدعو احلكومة إىل التفاوض؟
ج: احلكومة رفضت التفاوض.

مع  التفاوض  أقصد  مل  س: 
داعش إمّنا مع الّدولة السورّية.

بالرسالة  أبعث  أنا  أعلم.  ج: ال 
الرسالة  وهذه  احلكومة.  إىل 
نابعة من وجداني ومن ضمريي 
مجيع  وملصلحة  لبنان  ملصلحة 
مبوقٍف  ليس  هذا  اللبنانيني. 
سياسّي نريد أن حنّوله استثمارًا 
يف رصيدنا السياسّي، إمّنا هو 
مصلحة  جتاه  وجدانّي  موقف 
املوقف  هذا  اللبناني.  اجملتمع 
جيوز  وال  اجلميع،  ملصلحة  هو 

ألّي أحد أن خيطئ بذلك.
إىل  الّدعوة  س: كنتم أصحاب 
جلسة يف جملس النّواب تضامنًا 
مع املوصل وغّزة. هل هناك من 
دعوة مماثلة تضامنًا مع اجليش 
ال سّيما يف ظّل املواقف احلّرضة 

عليه من قبل بعض الّنّواب؟
ج: الفكرة موجودة، وهي حباجة 
للتنسيق مع دولة رئيس جملس 

النّواب.
مع  بالّتفاوض  تطالبون  س: 
الّنظام السوري مبوضوع داعش 

يف لبنان..
ج: أنا مل أطالب بالّتفاوض مع 
النظام إمّنا التفاوض مع سوريا. 
هناك  ألّن  نظام  كلمة  أحّبذ  ال 
حكومتها  وهلا  سورّية  دولة 

وفيها مسؤولني.
اليوم  مطالبات  هناك  س: 
لنشر   1701 القرار  بتوسيع 
احلدود  على  الّدولّية  القّوات 
ما  البقاع.  ويف  الشرقّية 

رأيكم؟
ج: كّل ذلك أوهام.

س: الفريق اآلخر يقول إّنه لوال 
سوريا  يف  اهلل  حزب  مشاركة 
التكفريّية  احلركات  كانت  ملا 
احلركات  من  وغريها  وداعش 
وملا  عرسال،  إىل  دخلت  قد 
كان لُيقتل اجليش اللبناني. ما 

رأيكم؟
تونس  يف  األحداث  بدأت  ج: 
اهلل  حزب  يكون  أن  دون  من 
األمر  وكذلك  هناك،  موجودًا 
عقاب  أّن  كما  لليبيا،  بالنسبة 
احلليب  توزيع  يف  »عمل  صقر 
أن  قبل  لألطفال«  واحلفاضات 
يكون حزب حزب اهلل هناك. كّل 
أن  دون  من  اشتعلت  النريان 
يكون حزب اهلل موجودًا. يكفي 
ألّن  اخلزعبالت  هذه  عن  الكالم 
كّل الّدول العربّية اشتعلت من 
دون أن يكون حزب اهلل موجودًا 
موجودًا  كان  اهلل  حزب  فيها. 
مؤّثرًا  فعليًا  منه  جيعل  حبجٍم 
من  أّيار  شهر  يف  باملعركة، 

العام 2013.
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جتددت اهلدنة يف عرسال، ثم جتدد اخرتاقها. أراد 
الوسطاء هلا أن تفتح باب اإلفراج عن جنود اجليش 
وأفراد األمن الداخلي املخطوفني. لكن اجلماعات 
اإلرهابية تصّر على أن تفرج الدولة اللنبانية عن 
ينتظر  اجليش  مجعة.  عماد  »الداعشي«  موقوفها 
انتهاء مهلة الوسطاء مساء االربعاء ليقرر املرحلة 

الثانية من سري املعركة.
جتّددت اهلدنة يف عرسال عند السابعة من مساء 
أالثالثاء. كان من املنتظر أن متتد حتى السابعة 
هذه  الوسطاء  منح  فاجليش  اليوم.  مساء  من 
النريان  مصادر  على  سريد  أنه  مؤكدًا  اهلدنة، 
هيئة  من  والوسطاء،  قواته.  تستهدف  اليت 
يف  أن  مؤكدين  اهلدنة،  طلبوا  املسلمني،  علماء 
يف  املخطوفني  اجليش  جنود  حترير  استطاعتهم 
يوم مهزلة يف هذا  أالثالثاء، كان  يوم  عرسال. 

اجملال.
صحيح أنه محل بشرى حترير ثالثة من أفراد قوى 
األمن الداخلي املخطوفني يف عرسال )رامي مجال، 
طانوس مراد وخالد صلح(، لكن ما ُروي عن كيفية 
إدارة السرايا احلكومية للملف شّكل فضيحة، بكل 
الدولة  اخلاطفون  استدرج  معنى.  من  للكلمة  ما 
وفقًا  الداخلي  األمن  أفراد  »َفرز«  إىل  اللبنانية 
النتمائهم الطائفي. اقرتحوا يف البداية حترير »3 

دركيني مسيحيني«.
لكن مثة من يف جانب احلكومة اللبنانية من تدخل 
وثالث  درزي  وآخر  مسيحي  دركي  حترير  وطلب 
وأخرى  عرسالية  مصادر  قول  حد  على  مسيحي، 

قريبة من الوسطاء. 
فهل صحيح ما تردد الثالثاء عن أن األمني العام 
للمجلس األعلى للدفاع، اللواء حممد خري، املكلف 
بإدارة ملف التفاوض، تدّخل باسم رئيس احلكومة 
احملررين  طوائف  تكون  أن  وطلب  سالم،  متام 
صحيح  وهل  الثالثاء؟  ظهرت  اليت  النتيجة  وفق 
أن كل هدف خري كان منح الرئيس سالم »إجنازًا 

سنيًا«؟
ملف  السياسية  السلطة  تدير  اخلّفة،  بهذه 
التفاوض مع جمموعة إرهابية تهدد بتغيري خريطة 
املشرق العربي، فيما اجليش ينتظر كشف مصري 
اجلنود املخطوفني واملفقودين. وهو إن أفسح يف 
اجملال أمام متديد اهلدنة، فألنه يراهن على جتنيب 
عرسال معركة قاسية، وهي اليت تعج باملدنيني 

من أهلها والنازحني إليها.
حميط  يف  اجليش  جنود  تعّرض  الثالثاء،  ويوم 
عرسال العتداءات من املسلحني، ما دفع القوى 
بشدة  الرد  إىل  امليدان  املنتشرة يف  العسكرية 
على مصادر النريان، وهو ما أّخر قلياًل إخراج وفد 
نار  إلطالق  تعّرض  الذي  املسلمني  علماء  هيئة 
يف عرسال، فجر الثالثاء. وقد نقل الشيخ سامل 
الرافعي والشيخ جالل كلش واحملامي نبيل احلليب 
الشمال.  إىل  ثم  زحلة،  إىل  عرسال  من  للعالج 
وبعد إخراجهم من عرسال، مت تسليم رجال األمن 
اجليش  استخبارات  إىل  احملررين  الثالثة  الداخلي 

عند مدخل البلدة.
سينتظر  اجليش  فإن  عسكرية،  مصادر  وحبسب 
انقضاء املهلة املمنوحة للهيئة )السابعة من مساء 
على  بناًء  املقبلة،  املرحلة  مالمح  ليقرر  االربعاء( 

نتائج حتركات اهليئة.
ورجال  العسكريني  حترير  اجليش  قيادة  وتطلب 
وبدء  واملخطوفني،  املفقودين  الداخلي  األمن 
انسحاب املسلحني من عرسال إىل جرود القلمون، 
من دون قيد أو شرط.لكن املسلحني يريدون أن 
يكون لتحرير جنود اجليش وأفراد األمن الداخلي 
مثن، وهو إفراج الدولة اللبنانية عن املوقوف عماد 
مجعة )قائد لواء فجر اإلسالم التابع لـ«داعش«(. 
السورية،  األراضي  إىل  االنسحاب  يرفضون  كما 
بل يصرون على العودة إىل حيث كانوا قبل بدء 

املعارك يف عرسال.
التفاوض  نتائج  تكن  مل  الثالثاء،  مساء  حتى 
ليل  اهلدنة  سقطت  ما  فسرعان  باخلري.  تبّشر 
أمس برصاص املسلحني الذين استهدفوا مواقع 
للجيش يف جرود عرسال، فيما ترددت معلومات 
»جبهة  »داعش« ومسّلحي  مقاتلي  توتر بني  عن 

النصرة«.
فإن  الثالثة،  الدركيني  عن  اإلفراج  أهمية  ورغم 
من  ألكثر  التوقعات،  دون  تبقى  اخلطوة  هذه 

عرسال.. خروج املسلحني أو املعركة الشاملة
سبب: أواًل، ضآلة العدد )3 من أصل 44 عسكريًا 
دركيني  على  التحرير  اقتصار  ثانيًا،  ودركيًا(؛ 
خمطوفني وموجودين يف عهدة الشيخ العرسالي 
أي  وعدم حترير  طاقية(،  )أبو  احلجريي  مصطفى 
»داعش«  قبل  من  املخطوفني  اجليش  جنود  من 

و«النصرة«.
»األمور  أن  أّكد  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير 
هيئة  تتوالها  اليت  للمفاوضات  اليوم  مرتوكة 
كانت  معلومات  عن  كاشفًا  املسلمني«،  العلماء 
تشري إىل »إمكانية إطالق عناصر جديدة من قوى 
أمنية«.  عناصر   3 حترير  خلطوة  استكمااًل  األمن، 
عند  نّية  هناك  تُكن  مل  »إذا  أنه  املشنوق  ورأى 
األحداث  االستمرار، فإن  اجملموعات املسّلحة يف 
اليت  »الروايات  أن  إىل  مشريًا  تتطور«،  لن 
االستمرار يف  هو  خيارهم  أن  تؤكد  تناقلها  يتّم 
املعارك، لكن ال ميكن اجلزم بأن هذا سيحصل، 
وأنه يف اليومني املقبلني ستتضح أمامنا الصورة 
ما إذا كنا أمام حلحلة أو استمرار املعركة«. وقال 
وّرطت  بأنها  شعرت  املسّلحة  »اجملموعات  إن 
السوريني، وملست أن املعركة مع اجليش ليست 
سهلة كما كانت تعتقد«. ويف حني أكد املشنوق 
أن اجليش يستطيع خوض هذه املعركة، لفت إىل 
أن »املشكلة الوحيدة اليت يواجهها هي املدنيون 

والنازحون املوجودون داخل البلدة«. 
وأشار إىل أنه »يف حال عدم انسحاب املسلحني، 
خلروج  آمنة  فتح ممرات  خيار  أمام  فإننا سنكون 
اجليش حبسب  أمام  الوحيد  احلل  أما  املدنيني«. 
عرسال  حول  حمكم  طوق  »ضرب  فهو  املشنوق 
وأكد  داخلها«.  املسلحني  وحماصرة  وعزهلا 
اجليشني  »التعاون بني  احلكومة  املشنوق رفض 
النظام  إليه  سعى  ما  وهو  والسوري،  اللبناني 
أن  إىل  »، مشريًا  احلكومة  تشكيل  منذ  السوري 
»البيان الوزاري واضح، وحنن لن نرضى بأن نضع 

أنفسنا يف مواجهة كل املعارضة السورية«.

بري: معالجة النزوح
بري   نبيه  النواب  جملس  رئيس  قال  جهته،  من 
كالم  املئة«  يف  »مئة  يتبنى  إنه  زواره  أمام 
جمللس  األخرية  اجللسة  أثر  على  سالم  الرئيس 
الوزراء، والحظ أنه »يعّب عن موقف جملس النواب 
جلسة  لعقد  داعي  »ال  أن  رأى  أنه  إال  أيضًا«.  
تضامنية للمجلس مع اجليش ألن رئيس احلكومة 
بد  ال  لكن  إليه.  أبلغته  ما  وهو  رأينا.  عن  عّب 
من التحرك لدعم اجليش والتضامن معه، وهو ما 
قلته أخريًا للسفراء األمريكي والسعودي واالحتاد 
االوروبي بأن عليهم دعم اجليش اللبناني. قلت 
إليه اجليش، لكن جيب  هلم ال أعرف ماذا حيتاج 
حاجات  لوائح عن  من  قائده  يقدمه  ما  تلبية كل 
املؤسسة العسكرية من مساعدات مالية وعسكرية 

ولوجستية.
تزويد  ميكن  ال  بأنه  أحد  يتذرع  ال  أن  ويقتضي 
اجليش بسالح متطور بسبب إسرائيل. حنن اليوم 

يف معركة أخرى مع اإلرهاب«.
أن  تأكيدهم  الثالثة  السفراء  عن  بري  ونقل 
إال  يتطلبه.  مبا  اجليش  لتزويد  جاهزة  حكوماتهم 
السعودي  للعاهل  األخري  املوقف  أن  الحظ  أنه 
امللك عبد اهلل من دعم اجليش أتى نتيجة اتصاالت 
أجريت باململكة الستعجال تنفيذ اهلبة السعودية 
بثالثة مليارات دوالر للجيش، وقال بري إن موقفًا 

فرنسيًا صدر يف اإلطار نفسه.
احلريري  سعد  للرئيس  األخرية  املواقف  ووصف 
من املؤسسة العسكرية بأنها جيدة، وكذلك تيار 
املستقبل، وقال: »ما يهمين يف هذه املواقف هو 
دعم اجليش فقط. أما َمن يتهم َمن فهذا أمر ال 
يهمين يف الوقت احلاضر. األولوية اآلن للوقوف 

اىل جانب اجليش«.
ووصف موقف بعض نواب الشمال مما اعتب نشازًا 
عن اإلمجاع الوطين على تأييد اجليش بأنه أقرب 

»اىل املزايدات والتنكيل السياسي«.
للجيش  عالقة  »ال  اجمللس:  رئيس  وقال 
بالتسويات السياسية اجلاري احلديث عنها. بل هو 
يعرف ما جيب القيام به، وهو يقوم به. أما إذا 
جنحت الوساطات من خالل تسوية تقضي بإخراج 
فهذا  العسكريني،  وحترير  عرسال  من  املسلحني 
املواجهة.  كلفة  عرسال  أهالي  لتجنيب  جيد  أمر 

جيب  املعركة  تنتهي  حاملا  أقول،  اآلن  من  لكن 
السوريني.  النازحني  ملف  اىل  فورًا  االلتفات 
ما  كل  وبعد  ـــ  اليوم  بعد  اإلمكان  يف  يعد  مل 
النزوح  باستمرار  القبول  ـــ  عرسال  يف  شهدناه 
تبني  بعدما  احلال، وخصوصًا  هذه  على  السوري 
أن خميمات النازحني كانت بيئة حاضنة للمسلحني 
اإلرهابيني. وسبق أن نبهت مرارًا ومل ُيصغ إلّي 
إن  أضف  النزوح.  خميمات  تسّيب  خطورة  حيال 
السلطات السورية أعلنت استعدادها للتعاون معنا 
مناطق  هناك  بأن  علمًا  امللف،  هذا  معاجلة  على 
اللجوء  النازحون  يستطيع  سوريا  كثرية يف  آمنة 

إليها«.
عبد اهلل يتصل بالرئيس السابق

اتصااًل  السعودي  امللك  أجرى  آخر،  صعيد  على 

ميشال  للجمهورية  السابق  بالرئيس  هاتفيًا 
سليمان، أبلغه فيه، حبسب مكتب سليمان، دعم 
تسريع  ونيته  معركته،  يف  للجيش  السعودية 
فرنسا،  إىل  أمريكي  دوالر  مليارات   3 تسليم 
لشراء  املبلغ  هذا  دفع  الرياض  بتعهد  التزامًا 
أسلحة ومعدات عسكرية فرنسية حلساب اجليش 

اللبناني. 
العماد  اجليش  لقائد  املوقف  هذا  سليمان  وأبلغ 
جان قهوجي يف وزارة الدفاع يف الريزة، حبضور 

وزير الدفاع مسري مقبل.
عقدت  قد  النيابية  »املستقبل«  كتلة  وكانت 
حزب  خالله  ومّحلت  األسبوعي،  اجتماعها  الثالثاء 
عرسال،  مّما حيصل يف  كبري  جزء  مسؤولية  اهلل 
وطالبته باالنسحاب من سوريا. وأّكدت الكتلة يف 
على  السيطرة  استعادة  اجليش  »على  أن  بيانها 

عرسال وحميطها«.
نقاش  »حصول  إىل  مستقبلية  مصادر  وأشارت 
الرأي  بعده  انتصر  أالثالثاء،  الكتلة  يف  طويل 
الذي يؤّكد دعم اجليش باملطلق يف معركته مع 
اعرتاضات  هناك  كان  وإذا  املسّلحة،  اجملموعات 
على بعض التصرفات تناقش مباشرة مع قيادة 
املؤسسة العسكرية، بعيدًا عن اإلعالم ومن دون 

مبالغة«.
سعد  الرئيس  »كلمة  أن  إىل  املصادر  ولفتت 
احلريري األخرية كانت مبثابة خريطة طريق، رسم 

فيها شكل التعاطي مع معركة اجليش«.

نفي حزب اهلل

فيه  أشاد  بيانًا  اهلل  أخرى، أصدر حزب  من جهة 
مبوقف احلكومة اللبنانية الداعم للجيش يف حربه 
القوى  قتال  أن  احلزب  وأّكد  اإلرهاب.  على 
التكفريية يف عرسال وحميطها هو واجب حصري 
املعارك  سري  يف  تدخله  نافيًا  اللبناني،  للجيش 

الدائرة يف تلك املنطقة.
أمنيًا، حتّدثت مصادر ميدانية عن مقتل اإلرهابي 
»أبو حسن احلمصي«، أحد املسؤولني عن تفخيخ 
سيارات وإرساهلا للتفجري يف لبنان العام املاضي. 
وقالت املصادر إن احلمصي قتل يف اشتباكات 
لداعش  التابعة  اللبناني واجملموعات  بني اجليش 

و«النصرة« يف جرود عرسال.

الجيش يريد إفراجًا غري مشروط عن جنوده، 
واملسلحون يصرّون على »التبادل«

ينبئ  مبا  تدرجيًا  تنحسر  عرسال  عاصفة  بدأت 
وأسراه  وجرحاه  بشهدائه  اجليش  تضحيات  بأن 
الذين  لالرهابيني  ومواجهته  املقاتلة  ووحداته 
اعتداءاتهم  بعد  ابناءها  واسرتهنوا  البلدة  احتلوا 
على مراكز اجليش وقوى االمن الداخلي متكنت من 
دفع أشد االخطار اليت احدقت بلبنان منذ اندالع 

احلرب السورية.
ولعل أبرز ما افضت اليه تطورات اليوم اخلامس 
من املواجهة مل يقتصر على اجلانب امليداني الذي 
تظهرت معه أكثر فاكثر قدرة اجليش على التضييق 
»داعش«  وتنظيم  النصرة«  »جبهة  مسلحي  على 
الذين حيتلون عرسال منذ السبت املاضي والذين 
انسحاب  االربعاء مع  بينهم  االنقسام  دبت معامل 
اآلخر  اجلانب  ان  بل  »النصرة«،  ملسلحي  واسع 
الذي مل يقل عنه أهمية برز عب تصاعد مؤشرات 
اعالن  خالل  من  للجيش  تكرارًا  السعودي  الدعم 
االضافية  املساعدة  عن  احلريري  سعد  الرئيس 
العاهل  قررها  اليت  دوالر  مليار  بقيمة  اجلديدة 
للجيش  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  السعودي 
موضع  وضعها  احلريري  الرئيس  اىل  وأوكل 
التنفيذ الفوري مع السلطات اللبنانية املعنية تبعا 
اجليش وقوى  مد  يقتضيها  اليت  امللحة  للحاجات 
االمن الداخلي بالدعم الفوري لتمكينها من حسم 

املواجهة مع االرهابيني.
واكتسبت هذه املبادرة السعودية اجلديدة أهمية 
هبة  واكبت  اليت  تلك  تفوق  لعلها  استثنائية 
الثالثة مليارات دوالر اليت تقررت قبل اشهر وال 
تزال تنتظر املسالك التنفيذية، اذ عكست قرارًا 
ترمجة  فوريًا  دعمًا  اجليش  بدعم  حامسًا  سعوديًا 
استقرار  على  السعودية  العربية  اململكة  حلرص 
جبهات  كل  مواجهة  ومضيها يف  جهة  من  لبنان 

االرهاب املفتوحة يف املنطقة طبقا للمواقف اليت 
سبق للملك عبداهلل ان أعلنها يف رسالته االسبوع 

املاضي اىل االمتني العربية واالسالمية.
املؤمتر  يف  احلريري  الرئيس  شرحه  االمر  وهذا 
بعد  جدة  يف  دارته  يف  عقده  الذي  الصحايف 
السعودي  العاهل  مبادرة  ادرج  اذ  االربعاء  ظهر 
االرهاب  لبنان يف مكافحة  »وقوفه مع  اطار  يف 
الذي  التارخيي  خطابه  ووضع  املسلحة  وفلوله 

وجهه قبل أيام موضع التنفيذ«.
وجود  يهدد  سرطان  االرهاب  »ان  على  وشدد 
الفوضى  بانتشار  كلها  املنطقة  يهدد  بل  لبنان 
والفنت«، موضحًا ان الدعم الفوري للجيش وقوى 
لرفد  »سيخصص  الشرعية  القوى  وسائر  االمن 
دحر  هلا  تتيح  اليت  باالمكانات  اللبنانية  الدولة 
االرهاب ورده على اعقابه«. وقد باشر احلريري 
بعد ظهر االربعاء اتصاالت بكل من رئيس جملس 
الوزراء متام سالم ووزيري الدفاع والداخلية وقائد 
يف  فورًا  للشروع  قهوجي  جان  العماد  اجليش 
واالمنية  العسكرية  للقوى  امللحة  احلاجات  حتديد 
من  لتمكينها  اجلديدة  السعودية  املساعدة  ضمن 
القيام باملهمات املنوطة بها يف معركتها ملواجهة 

االرهاب.
وليل االربعاء شهدت طرابلس عودة اىل التفجريات 
سيارة  حتت  ناسفة  عبوة  انفجرت  اذ  االرهابية، 
من  مقربة  على  مسرا  ابي  يف  حمرم  منطقة  يف 
نقطة عسكرية وأدى انفجارها اىل جرح 11 شخصًا 
االنفجار  يوقع  ومل  الشفاء  مستشفى  اىل  نقلوا 
وأفادت  العسكريني.  صفوف  يف  اصابات  أي 
»هيئة  رئيس  استهدف  االنفجار  ان  معلومات 
العلماء املسلمني« الشيخ مالك جديدة الذي جنا 

منه ومل يصب.

عرسال تفرغ تدرجياً حتت حصار اجليش
 احلريري: املساعدة السعودية لدحر اإلرهاب
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واملواقف  السجاالت  يف سياق 
حيال  والدولية  االقليمية 
غزة،  على  االسرائيلية  احلرب 
والنقاشات الساخنة حول الدور 
القطرية  التحركات  أو  املصري 
والرتكية وردود افعال االدارة 
الالعبني  من  وغريها  االمريكية 
الروسي  املوقف  غاب  الكبار، 
االقل  على  او  االحداث،  عن 
مل يكن صوت موسكو مسموعًا 

فيها
بأنه  األمر  بعضهم  ويفسر 
موسكو  انشغال  اىل  عائد 
حدودها،  على  أهم  هو  مبا 
جتاهلها،  ميكن  ال  حقيقة  وهي 
بالبساطة  ليس  االمر  لكن 
األوىل،  للوهلة  تبدو  قد  اليت 
الديبلوماسية  تصرحيات  ألن 
السياسية  والتحركات  الروسية 
مقدمات  اىل  تشري  اجلارية 
لتحّول جدي يف عالقات روسيا 
مع ملف التسوية الفلسطينية – 
االسرائيلية بدأت مالحمه األوىل 

يف الظهور.
قبل يومني ويف معرض حديثه 
عقد  اوكرانيا،  يف  الوضع  عن 
وزير اخلارجية الروسي سريغي 
الفروف مقارنة الفتة عندما اشار 
املتدهور  االنساني  الوضع  اىل 
ليعلن:  اوكرانيا  شرق  يف 
بقبول  مرارًا  كييف  »طالبنا 
إىل  إنسانية  مساعدات  إرسالنا 
رفضت.  لكنها  املناطق،  هذه 
وأعتقد بأن معاناة سكان شرق 
معاناة  عن  تقل  ال  أوكرانيا 
سكان مدينة غزة الفلسطينية، 
تعرضت  إسرائيل  أن  باستثناء 
لقصف من غزة واضطرت للرد، 
بينما محل مواطنو شرق أوكرانيا 
السالح للدفاع عن أنفسهم أمام 
جيش وتشكيالت مسلحة تنتهك 
بالروسية  الناطقني  حقوق 
واألقاليم، وحنن ال نفهم ملاذا 
بتوفري  الدولي  اجملتمع  يطالب 
يف  النار  اطالق  ووقف  االمن 
املوقف  عن  يعّب  ال  بينما  غزة 
إنها  اوكرانيا...  يف  ذاته 
لنا  املعروفة  املزدوجة  املعايري 
مع  الغرب  بها  يتعامل  واليت 

القضايا الدولية«.
وال يقتصر االمر على ان العبارة 
السياسة  »اولويات  تعكس 
فاجلديد  اجلديدة«،  الروسية 
املزاعم  حرفيًا  تبنت  انها  هنا 
اضطرار  جلهة  اإلسرائيلية 
»دفاعية«  حرب  لشّن  اسرائيل 
بعدما تعرض امنها للخطر. هذه 
استخدامها  على  تدرج  مل  هلجة 

الديبلوماسية الروسية.
»زلة  عند  يقف  ال  واملوضوع 
لسان« اقتضتها حلظة املواجهة 
تتبع  فمن  الغربية،   – الروسية 
مواقف الفروف منذ بداية اهلجمة 
االسرائيلية على غزة جيد نفسه 

أمام خطاب مت صوغه بدقة.
يف  اي  )يوليو(،  متوز   18 يف 
غزة  على  للحرب  العاشر  اليوم 
فيها  بدأت  اليت  اللحظة  ويف 
الفروف  قدم  البية،  العملية 
عرضًا مسهبًا ملوقف بالده محل 

مضامني جديدة.
تلفزيون  اىل  حديث  يف  وذكر 
ان  احلكومي   »24 »روسيا 
حتدث  بوتني  فالدميري  الرئيس 
نظريه  اىل  املوضوع  هذا  يف 

واىل  اوباما  باراك  االمريكي 
االسرائيلي  الوزراء  رئيس 
وأبدى  نتانياهو،  بنيامني 
حيال  اسرائيل  لقلق  »تفهمنا 
أمنها بسبب القصف العشوائي« 
بصواريخ »يدوية الصنع تسقط 
على أحياء سكنية وبعض منها 
واحد  كيلومرت  بعد  على  سقط 
تل  يف  الروسية  السفارة  من 

ابيب«.
وأضاف ان موسكو »تفهم مدى 
بالنسبة  وجّديته  االمر  خطورة 
وحتى  االسرائيليني«.  اىل 
خطورة  من  التحذير  اراد  عندما 
»انفالت التصعيد االمين«، قال 
اىل  االجنرار  عدم  املطلوب  ان 
والسن  بالعني  »العني  معادلة 
مقاربة  عكس  ما  بالسن«، 
روسية تقوم على القناعة بندية 
والفصائل  اسرائيل  أفعال 

الفلسطينية.
ان  اىل  الروسي  الوزير  وأشار 
املبادرة  بقوة  دعمت  بالده 
املصرية اليت ذكر ان اسرائيل 
يفت  مل  الوقت  وأن  أيدتها، 
محاس  »تستجيب  لكي  بعد 
واجملموعات الراديكالية االخرى 
غري التابعة هلا« يف قطاع غزة 

للمبادرة.
ويف حديثه عن العملية البية، 
تعابري  استخدام  الوزير  حتاشى 
إدانة او حتى رفض، لكنه قال 
إن بدء العملية »يثري اعمق القلق 
حيال ما سيكون عليه رد محاس 
ان  وأكد  الحقًا«.  سيجري  وما 
اجملدي  من  ان  ترى  روسيا 
بني  مصر  وساطة  واملفيد 
ومساهمتها  وإسرائيل  القطاع 
يف توحيد الفصائل الفلسطينية 
السالم  مبادرة  »اساس  على 
اساس  على  وليس  العربية 
اجملابهة مع اسرائيل بل احلوار 

معها«.
املتحدة  الواليات  وانتقد 
على  سنة  خالل  عملت  ألنها 
الدولية«  »الرباعية  إبعاد 
حتقيق  على  بالقدرة  واالدعاء 
الفلسطينيني  بني  املصاحلة 
حوار  بإطالق  واالسرائيليني 
مل  لكنها  النهائي،  احلل  حول 

تفلح يف ذلك.

أمن اسرائيل
سيطرت  الحق،  وقت  ويف 
للديبلوماسية  اجلديدة  اللهجة 
الروسية على كل البيانات اليت 
وانطلقت  اخلارجية  أصدرتها 
»امن  اعتبارات  كلها من وضع 
ذلك  تلت  ثم  اواًل،  اسرائيل« 
يف  املدنيني  »السكان  مصاحل 
دائمًا  شددت  بينما  القطاع«، 
على وصف احلركات الفلسطينية 
بـ »جمموعات راديكالية«، وهو 
استخدامه  على  درجت  مصطلح 
الروسية  اإلعالم  وسائل 
)مبا  إلسرائيل  بقوة  الداعمة 
يف ذلك احلكومية منها(، لكنه 
بيانات  يف  سابقًا  يستخدم  مل 

اخلارجية.
وزارة  اصدرت  وكمثال، 
اخلارجية بيانًا يف اليوم التالي 
فيه  حذرت  البية  العملية  لبدء 
وقف  اىل  ودعت  التصعيد  من 
»وضع  و  العسكرية  اجملابهة 
املدنيني يف  السكان  حد آلالم 

اسرائيل وقطاع غزة ومحايتهم 
ومن  االرهابية  اهلجمات  من 

االستخدام املفرط للقوة«.
وضع  البيان  ان  والالفت 
اسرائيل  يف  املدنيني«  »آالم 
عن  وحتدث  االول  املقام  يف 
ارهابية«،  هجمات  من  »محاية 
فيما اشار عرضًا اىل قطاع غزة 
االستخدام  من  سكانه  ومحاية 

املفرط للقوة.
لكن هذه اللهجة اليت سيطرت 
على كل التصرحيات والبيانات 
تشكل  ال  الروسية،  الصحافية 
ملشهد  العام  اإلطار  وحدها 
يف  اآلخذ  الروسي  املوقف 

التبلور حديثًا.
ففي اخللفية، حتركات مهمة مل 
تنل حقها من التغطيات اإلعالمية 
البالغة،  أهميتها  رغم  على 
اجراها  اليت  االتصاالت  ومنها 
عدة  مرات  واخلارجية  الكرملني 
االسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع 
بنيامني نتنياهو ووزير اخلارجية 
هو  الذي  ليبمان  افيغدور 
ان  نظرية  صاحب  باملناسبة 
روسيا ستكون يومًا مركز الدعم 

االساسي إلسرائيل.
الفريدة  الزيارة  االهم هو  لكن 
وفد  روسيا  اىل  بها  قام  اليت 
اسرائيل  من  حاخامات  ميثل 
وبلدان العامل، والتقى الرئيس 
متوز،   10 يف  بوتني  فالدميري 
على  يومني  مرور  بعد  أي 
موضوع  لكن  احلرب،  اندالع 
الفلسطينيني  غزة والعالقة مع 
اصاًل،  الطاولة  على  يطرح  مل 
»اجلهود  على  احلديث  وتركز 
التطرف  ملواجهة  املشرتكة 

والنازية وجتلياتها«.
استعاد  العنوان،  هذا  حتت 
»التضحيات  ضيوفه  مع  بوتني 
شعبانا  قدمها  اليت  املشرتكة 
كما  النازية«،  ضد  احلرب  يف 
مؤكدًا  الروسي،  الرئيس  قال 
للحاضرين ان روسيا ستواصل 
حربها على اي حماولة للتشكيك 
من  لالنتقاص  او  باحملرقة 

عذابات اليهود.
سيد  وضع  اللقاء،  هذا  يف 
مع  العالقة  معادلة  الكرملني 
الدينية  املؤسسات  رؤساء 
اليهودية يف العامل، فهو قال: 
االقرب  احلليف  نعتبكم  »حنن 
ونرجوكم  اجملال  هذا  يف  إلينا 
بهذه  روسيا  اىل  تنظروا  أن 

الطريقة«.
توجه  الزائر  الوفد  ان  الالفت 
وأحيا  القرم،  جزيرة  شبه  اىل 
بضحايا  خاصة  احتفالية  هناك 
احلرب العاملية من اليهود، هل 

اتضح السبب؟
مباركة  على  الكرملني  حصل 
يف  اليهودية«  »اللوبيات 
العامل لقرار ضم شبه اجلزيرة، 
ظل  جدًا يف  كبري  مكسب  وهو 
الغربية   – الروسية  املواجهة 
الكرملني  حيتاج  اليت  الشرسة 
فيها اىل موقف قوي من جانب 
يف  اليهودية  الضغط  مراكز 
الواليات  يف  وخصوصًا  الغرب 

املتحدة.
تفاصيل  تتضح  املعنى،  بهذا 
املوقف  على  طرأ  الذي  التطور 
الروسي حيال احلرب وجمرياتها 
نفسه  املعنى  وبهذا  غزة،  يف 

للجدل  املثرية  الزيارة  جاءت 
اليت قام بها السيناتور ميخائيل 
يف  اسرائيل  اىل  مارغيلوف 
بني  املواجهات  ايام  أسخن 
واالسرائيليني  الفلسطينيني 
ووصفت بأنها »زيارة تضامنية 
ابعد  مغازيها  لكن  إلسرائيل«، 
بكثري من جمرد اعالن التضامن، 
ويكفي تتبع ما دار فيها إلدراك 

ذلك.
الشؤون  جلنة  رئيس  ويوصف 
الفيدرالية  جملس  يف  اخلارجية 
بأنه  مارغيلوف  )الشيوخ( 
الصعبة  املهمات  »سفري 
مبعوث  كان  وهو  للكرملني«، 
القذايف  العقيد  اىل  بوتني 
مّثل  كما  بأيام،  اطاحته  قبل 
من  عدد  يف  الروسي  الرئيس 
امللفات االفريقية املعقدة بينها 

السودان.
يف  اسرائيل  اىل  الرجل  ذهب 
من  وفد  رأس  على  متوز   23
تنقل  الشيوخ،  جملس  اعضاء 
وأبدى  املواجهة«  »مناطق  يف 
»شجاعة  بـ  الشديد  اعجابه 
سكان اسرائيل وصمودهم يف 
لقصف  تتعرض  اليت  املناطق 
صاروخي منذ سنوات طويلة«. 
تل  اىل  وصوله  لدى  وقال 
روسيا  بني  العالقة  ان  ابيب 
ال  قوية  »شراكة  وإسرائيل 
أي  أزمة، وختلو من  اي  تهّزها 

تبادل لالتهامات والعقوبات«.

مزيد من اللقاءات
ومل ينس ان يفاخر بـ »روسية 
ان  قال  إذ  إسرائيل«، 
جلنة  مع  جيريها  اليت  اللقاءات 
يف  والدفاع  اخلارجية  الشؤون 
»اجلامعة  وأعضاء  الكنيست، 
بني  للصداقة  البملانية 
ورئيس  وروسيا«،  إسرائيل 
الكنيست ووزير اخلارجية ووزير 
الشؤون الدولية واالسرتاتيجية 
الدفاع  وزارة  يف  واملسؤولني 
اإلسرائيلية كلها »جترى باللغة 

الروسية«.
وأضاف ان على ضوء التطورات 
اجليش  عملية  وخباصة 
غزة،  قطاع  يف  االسرائيلي 
فإن البنامج سيشهد اجتماعات 
املؤسسات  ممثلي  مع  إضافية 

العسكرية.
»جئت إىل إسرائيل يف  وزاد: 
والتقيت  خطورة.  أكثر  مراحل 
اهلل،  رام  عرفات يف  ياسر  مع 
اإلسرائيلي  اجليش  كان  عندما 
يقوم حبمالت قوية، ولذلك فإن 
الوضع احلالي، يف رأيي، ليس 
األسوأ. لقد أعجبت دائمًا حبيوية 
هذا البلد وتفاؤل شعبه وقدرته 

على احلياة«.
املتعلق  الشق  كان  ذلك 
لكن  والعواطف،  باإلعجاب 
الزيارة  يف  االهم  املستوى 
إىل  يهدف  فهو  الثاني،  كان 
روسيا  بني  التعاون  »زيادة 
اجلبهات«.  كل  على  وإسرائيل 
فقد قال النائب األول لرئيس 
الروسي  الشيوخ  جملس  جلنة 
اناتولي  واألمن  الدفاع  لشؤون 
بونداروك إن »حقيقة أن نتكلم 
اللغة نفسها، تساهم يف فهم 
حتديات  بالدنا  تواجه  أفضل. 
لذلك  مشرتكة،  وتهديدات 

موسكو إىل جانب اسرائيل يف غزة ... والفروف ال ُيدين تل أبيب
لدينا احتماالت جيدة للتعاون«. 
مشكلة  أثريت  االجتماع،  وخالل 
التاريخ  تزوير  »حماوالت 
اجلدد  الفاشيني  مينح  بشكل 
يبر  ما  وغريها  اوكرانيا  يف 

تصرفاتهم«.
الوفد  ان  القول  عن  وغين 
تعازيه  عن  »اعرب  الروسي 
جبنود  االسرائيليني  للزمالء 
اجليش اإلسرائيلي الذين قتلوا 
غزة«.  قطاع  يف  العملية  يف 
وقال عضو جلنة جملس االحتاد 
اخلارجية  للشؤون  الروسي 
رافائيل زينوروف: »إنهم أبطال 

دافعوا عن وطنهم«.
التوصل  جرى  احلوار  هذا  خلف 
اىل بلورة وثيقة بـ »التهديدات 
معاجلتها«،  وسبل  املشرتكة 
بتشابه  الروسي  الوفد  ونّوه 
وإسرائيل يف مشكالت  روسيا 
وخطورة  اإلرهاب...  حماربة 
تبير تصرفات اإلرهابيني حتت 

اي مسمى.
بعد هذه الزيارة، تسربت أنباء 
يف موسكو عن اعفاء مارغيلوف 
وترشيحه  احلالي،  منصبه  من 
ملنصب آخر مل يتم االعالن عنه 

بعد.
خيفون  ال  روسيا  يف  خباء 
تتحرك  موسكو  بأن  اقتناعهم 
املباشرة،  مصاحلها  من  بوحي 
وأن موقفها من احلرب االخرية 
االهم  باحلدث  تأثر  غزة  على 
وهو الوضع يف اوكرانيا واعتمد 
على ثالثة عناصر اساسية: اواًل 
اليهود  تأييد  لكسب  التوجه 
الروسية  للتحركات  العامل  يف 
يف ظروف املواجهة مع الغرب. 
السابق  املبدأ  التخلي عن  ثانيًا 
للديبلوماسية الروسية جبمع كل 
حضور  لتعزيز  املمكنة  االوراق 
امللفات  يف  الروسي  الدور 
االقليمية )ما ظهر من خالل فتح 
قنوات االتصال مع محاس يف 
احلازمة  الغربية  املقاطعة  ظل 
وإحالل  االسرائيلي(  والرفض 
على  يقوم  مكانه  آخر  مبدأ 
مع  التفاهم  مساحات  توسيع 
تشاطر  اليت  االقليمية  القوى 
مرشحة  او  مواقفها  روسيا 
لالقرتاب من املوقف الروسي، 
مشكالت  لديها  االقل  على  او 
يف التفاهم مع الغرب، واحلديث 
»االعتدال  معسكر  عن  هنا 
العربي« ممثاًل بالقيادة املصرية 
الفلسطينية،  والسلطة  اجلديدة 
الكبرية  احلماسة  يفسر  وهذا 
للمبادرة  روسيا  ابدتها  اليت 

املصرية.
الرتاجع  جاء  االطار،  هذا  ويف 
الروسي عن فكرة كانت ُطرحت 
سابقًا إلعادة إحياء اقرتاح عقد 
مؤمتر دولي للتسوية يف الشرق 
موسكو  واستبدلته  االوسط، 
باقرتاح توسيع »اللجنة الرباعية 
الدول  وجامعة  مصر  بضم 
بسيط  حتريف  يف  العربية، 
يشمل  بأن  سابقة  فكرة  عن 
االقليميني  »الالعبني  التوسيع 
االردن  وبينهم  االساسيني 

والسعودية ومصر«.
ثالثًا، تستند روسيا يف مواقفها 
إىل  االقليمية  امللفات  حيال 
املعنى  وبهذا  التبادلية،  مبدأ 
روس  ديبلوماسيون  خيفي  ال 

مغلقة  ابواب  خلف  جلسات  يف 
»خيبة امل موسكو« ألن العامل 
الكثري  له  قدمنا  الذي  العربي 
اوكرانيا  يف  مواقفنا  يدعم  مل 

ومسار ضم القرم«.

اإلعالم الروسي يشكك يف 
أعداد الضحايا

وسائل  أداء  هو  يتغري  مل  ما 
منذ  فهي  روسيا،  يف  اإلعالم 
وضعت  للمواجهة  األول  اليوم 
اللوم على الفلسطينيني بشكل 
كامل  بشكل  وتبنت  كامل 
ويف  اإلسرائيلية،  الرواية 
»مصادر  اىل  نسبت  انها  حال 
طبية فلسطينية« أعداد القتلى 
واجلرحى يوميًا بهدف التشكيك 
بصحة األرقام املعلنة من اجلانب 
الفلسطيين، فهي استعانت يف 
نقل األخبار والتحليالت اليومية 
اسرائيلية  عسكرية  مبصادر 
او  يهود  وحمللني  وخباء 
روس من املقيمني يف الدولة 

العبية.
ويكفي إيراد مثال واحد لتوضيح 
يف  االعالمية  التغطيات  طبيعة 
يف  غزة،  على  للحرب  روسيا 
الصحافية  مجع  حواري  برنامج 
الروسية املتخصصة يف شؤون 
الشرق االوسط يلينا سوبونينا 
مريسكي  غيورغي  الباحثني  مع 
وكالهما  شوميلني،  والكسندر 
يعلن انه »متخصص يف شؤون 
واالسالمي«،  العربي  العاملني 
اىل  تقليديًا  يقفان  لكنهما 
مواقفهما  يف  »ليكود«  ميني 
االسرائيلي،  املوضوع  حيال 
الروسية  الصحافية  اضطرت 
اىل  ميلها  عنها  يعرف  مل  اليت 
محاستها  او  »محاس«  مواقف 
عمومًا،  الفلسطينية  للحقوق 
ان ختوض مواجهة ساخنة ألنها 
حاولت تسليط الضوء على حجم 
ان  وتأكيد  واجملازر،  الدمار 
احلل اجلذري لألزمة ليس ممكنًا 
من دون تثبيت مبدأ الدولتني. 
واضطرت خالل اللقاء اىل تذكري 
احلاضرين بأن روسيا مل تدرج 
والفصائل  »محاس«  رمسيًا 
الئحة  على  األخرى  الفلسطينية 
إلصرار  استغراب  يف  االرهاب 
هذه  استخدام  على  حماوريها 
الفلسطينيني،  لوصف  الصيغة 
الالفت ان مستوى احلوار وصل 
اىل درجة ان احد الباحثني برر 
االسرائيلية  العسكرية  العملية 
»االرهاب  مشّبهًا  بقوة 
الفلسطيين« بـ »العشب الضار 
جيعل  ما  سريعًا،  ينمو  الذي 
مرة  جّزه  اىل  تضطر  اسرائيل 

كل عام او عامني«.
من  وبعيدًا  مفزعًا  التشبيه  بدا 
الدمار  مشاهد  أمام  االنسانية 
والقتل يف غزة، لدرجة دفعت 
الصحافية الروسية إىل التعليق: 
اجلس يف ستوديو  انين  اشعر 
حتريف  يف  ابيب«  تل  »صدى 
متعمد لـ »صدى موسكو« اسم 
البنامج.  قدمت  اليت  االذاعة 
سوبونينا  ان  القول  عن  غين 
واتهمت  شرسة  حلملة  تعرضت 
ومل  للسامية«  »معادية  بأنها 
املؤسسات  يف  ُتستضاف  تعد 

االعالمية الروسية.
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خلفية يف  مقاعد  نواب  اثنى 
االئتالف على قرار حكومة ابوت 
الوالدية  اإلجازة  خطة  بوضع 
لنهاية  »الرف«  على  املدفوعة 
بانه  اياه  واصفني  العام، 

انتصار للحس السليم.
األعمال  جمموعات  رحبت  كما 

الكبرية أيضا بهذه االنباء.
الرئيسيني  الوزراء  ولكن 
اهمية  من  قللوا  احلطومة  يف 
القرار قائلني ان رئيس الوزراء 
ملتزمني  يبقيان  اخلزانة  ووزير 

بسياستهما جتاه هذا اخلطة.
وسائل  كشفت  قد  وكانت 
مشروع   ان  فريفاكس  إعالم 
املدفوعة  الوالدية  اإلجازة  خطة 
ابوت  طوني  الوزراء  لرئيس 
والذي يكلف 5،50 مليار الدوالر 
وضع على نار هادئة وليس من 
هذا  للربملان  يطرح  أن  املرجح 

العام.
ويهدف القرار اىل كبح مجاح 
داخل  اخلطة  حول  املعارضة 
االئتالف خوفا من تصويت عدد 
املتمردين  احلكومة  اعضاء  من 
يف جملس الشيوخ ضدها إذا ما 

وضعت اذا طرحت للتصويت.
يف  مستقلون  أعضاء  وقال 
لفريفاكس  الشيوخ  جملس 
ميديا ان القرار جيد وجيب ازالة 

هذه اخلطة متاما.
ان  حكومية  مصادر  وقالت 
وزير اخلزانة جو هوكي ملس بعد 

املصاحل الكبرية ونواب االحزاب الصغرية يرحبون 
بالرتاجع عن خمطط اإلجازة الوالدية املدفوعة

مستقلني  أعضاء  مع  حتدث  أن 
األسبوع  الشيوج  جملس  يف 
للخطة،  قوية  معارضة  املاضي 
سواء داخل غرفة حزب االئتالف 
وخارجها، وأنها قد أصبحت حجر 
املفاوضات  امام  ضخما  عثرة 
من شأنه سد الطريق امام بنود 

رئيسية يف املوازنة.
سكوت  اهلجرة  وزير  ورفض 
موريسون االقرتاحات يوم االحد 
على  وضع  قد  املخطط  بأن 
الرف، وقال ان السيدين ابوت 
وهوكي يبقيان »ملتزمني جدا« 
»بالدعم  وحيظيان  باملبادرة 

الكامل من جملس الوزراء«.
السيد  يذكر  مل  ذلك،  ومع 
هذه  ستقدم  متى  موريسون 
السياسة امام الربملان واعرتف 
املوازنة  تدابري  مترير   بأن 
املثرية للجدل يشكل »االولوية« 

بالنسبة للحكومة.
وقال النائب الوطين بارنابي 
اخلطة  ان  نيوز  لسكاي  جويس 
الصحيح  الطريق  على  تزال  ال 
العام  من  متوز  يف  لتقدميها 
تساؤالت  تفادى  لكنه  املقبل 

حول التأخري.
جمموعات  قالت  ذلك،  ومع 
انه  الكبرية  واألعمال  املصاحل 
جيدة  اخلطة  أن  من  الرغم  على 
ومتفوقة على خطة حكومة حزب 
العمال السابقة، اال أنها مكلفة 
للغاية يف األوقات االقتصادية 
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جو هوكي

احلالية.
التنفيذي  الرئيس  وقال   
والصناعة  التجارة  لغرفة 
»جيب  كارنل  كيت  األسرتالية 
يصبح  حتى  )اخلطة(  حتدث  اال 
العجز  على  السيطرة   باالمكان 

يف املوازنة«
هجومه  هوكي  السيد  وصّعد 
أعضاء  من  له  انتقادات  مع 
املستقلني  الشيوخ  جملس 
القرار  يكفي  ما  يفعل  مل  بأنه 

املوازنة.
وكان السيد هوكي قد التقى 
زينوفون  نيك  املاضي  االسبوع 
 Lambie الميب  جاكي   ،Xenophon

وبوب  يونايتد  باملر  حزب  من 
داي Day من حزب األسرة أواًل، 
مع  االسبوع  هذا  جيتمع  وانه 
الليربالي  الدميقراطي  السناتور 
ديفيد Leyonhjelm وحزب العمل 

الدميقراطي جون ماديغان.
ورأى السيد داي »ان وضع 
املدفوعة  الوالدية  االجازة  خطة 
على  سيساعد  الرف  على   PPL
املفاوضات  امام  الطريق  متهيد 
كان  ذلك  ألن  املوازنة  حول 
قائال   لي«،  راحبة  ورقة  أول 
إللغاء  الدعم  طلب  ميكنك  »ال 
الدخل  ذات  األسرة  مدفوعات 
تدابري  قبول  ثم  املنخفض 
املرتفع،  الدخل  لذوي  اإلنفاق 
وهو ما تضمنته االجازة الوالدية 

.»PPL املدفوعة

انتقد وزير العمل اريك ابيتز 
Abetz بشدة نقابات البناء معلنا 
ان  اهلجوم املزعوم على موظف 
 Fair Work العادل  العمل  دائرة 
 Barangaroo يف  البناء  لقطاع 
»يؤكد العودة إىل األيام القدمية 
السيئة من االنفالت االمين يف 

صناعة البناء واالنشاء«.
إعالمية  تقارير  وذكرت 
يف  اتى  املزعوم  االعتداء  ان 
فيه  كانت  الذي  نفسه  اليوم 
حكم  يف  امللكية  املفوضية 
اىل  تستمع  النقابات  وفساد 
واسع  نطاق  على  ابتزاز  مزاعم 
من قبل نقابات البناء والغابات 
والتعدين CFMEU ضد شركات 

يف سائر أحناء البالد.
ان   Abetz السناتور  وقال 
موظف  ان  تفيد  اليت  التقارير 
العمل العادل  يف البناء واإلنشاء 
قد تعرض العتداء بدني ولفظي 
يف موقع يف Barangaroo »هي 

سبب إلنذار كبري«.
شرطة  باسم  متحدث  وقال 
إبالغ  مت  انه  ويلز  ساوث  نيو 
الشرطة باحلادث والتحقيقات ما 
توجيه  يتم  ومل  مستمرة.  زالت 

اي تهم  حتى اآلن.
الوطين  السكرتري  وقال 
لنقابات البناء والتعدين والغابات 
مل  انه  نونان  ديف   ،CFMEU
جيِر االتصال بالنقابة واملسؤول 
املتهم باالعتداء الشهر املاضي 
من قبل الشرطة. واتهم احلكومة 
الفيدرالية ودائرة العمل العادل 
للبناء واإلنشاء بالتواطؤ لتشويه 
صورة االحتاد بتسريب تفاصيل 
وسائل  إىل  املزعوم  االعتداء 

اإلعالم.
العمل  دائرة  مدير  وقال 
نايغل  البناء  لقطاع  العادل 
Hadgkiss: »إن هذا مصدر قلق 

ابيتز يتهم النقابات بالعودة اىل »االيام 
القدمية السيئة من االنفالت االمين«

لي اذ أن هذا النوع من السلوك 
جتاه املسؤولني احلكوميني يبدو 
يف تزايد يف خمتلف املواقع يف 

البالد«.
ان   Abetz السناتور  وقال 
املوظف  على  االعتداء  مزاعم 
االنثى  املوظَفة  وشتم  الذكر 
يؤكد احلاجة إىل احياء مفوضية 
األسرتالية،  واالنشاء  البناء 
اليت كانت احلكومة السابقة قد 
بتأليف  االئتالف  وقام  ألغتها. 
واإلنشاء  للبناء  العادل  العمل 

للحلول مكانها.
»على  ابيتز  السيناتور  وقال 
مسؤولي   بعض  ان  يبدو  ما 
نقابات البناء واالحراج والتعدين  
البلطجة  أن  فهم  ميكنهم  ال 
هلا  مكان  ال  والعنف  والرتهيب 
يف اجملتمع، وفقط ألنك مسؤول 
نقابي فان ذلك ال جيعلك فوق 

القانون«.
»بالنسبة  يقول  واضاف 
فان  الكومنولث،  ملوظفي 
ليس  وجسديا  لفظيا  اهانتهم 

الوزير اريك ابيتز

الكومنولث  لقانون  خرقا  فقط 
اليت  للمعايري  أيضا خرقا  ولكن 
بها  يلتزم  أن  اجملتمع  يتوقع 

مجيع االسرتاليني.«
تعليقات  نونان  السيد  ونفى 
اياها  واصفا  ابيتز  السيناتور 
يف  شريف«  غري  آخر  »بتشويه 
محلة للعودة إىل تشريع حكومة 

هوارد خيارات العمل.
حماميا،  »كوني  وقال 
ان  يدرك  ابيتز  فالسيناتور 
واالنشاء  البناء  مفوضية 
مقاضاة  ميكنها  ال  االسرتالية 
االدعاء  هذا  اإلجرامي.  السلوك 
األكاذيب  من  آخر  مثال  هو 
خيارات  إىل  للعودة  والتضليل 

العمل«.
ويف جلسة املفوضية امللكية 
يف بريزبن حتدى حمامي النقابات 
جون  والتعدين  والبناء  الغابات 
وإساءة  االبتزاز  مزاعم  اغيوس 
استخدام تربعات العمال لصاحل 
رفاهية االحتاد وصناديق محاية 

الدخل.

اعلنت هيئة جامعية رئيسية  
اختاذ  احلكومة  على  جيب  انه 
خرجيي  ضد  صارمة  اجراءات 
اجلامعات الذين »ركبوا جمانا« 
على دافعي الضرائب بانتقاهلم 
اىل اخلارج والعمل هناك بعد 
االنتهاء من دراستهم اجلامعية 

يف اسرتاليا.
وتقول جامعات أسرتاليا ان 
اخلرجيني  من  الديون  حتصيل 
اخلارج  يف  يعملون  الذين 
سيخفف من اجراءات املوازنة 
حترير  مثل  للجدل  املثرية 
الرسوم اجلامعية ووقف تكلفة  

ارتفاع التعليم العالي.

على اخلرجيني االسرتاليني العاملني يف اخلارج سداد  الـ HECS  للحكومة
شامبان،  بروس  أيد  وقد 
دعوم  سداد  نظام  مهندس 
اجلامعي  للتعليم  احلكومة 
HECS، دعوات خلطة اسرتداد 
أن  املقدر  من  اليت  الديون، 
توفر على املوازنة 80 مليون 

دوالر يف السنة.
خرجيي  على  يتوجب  وال 
تسديد  حاليا  اجلامعات 
اقامتهم  طيلة  قروضهم 

وعملهم يف اخلارج.
التنفيذي   الرئيسة  وقالت 
بليندا  أسرتاليا  اجلامعات 
لعقة  هناك  »ان  روبنسون 
ميكن  اليت  النقود  من  كبرية 

ليس  وهذا  عليها،  العثور 
املتحدة  اململكة  صعبا.. 
تفعل  ونيوزيلندا  بذلك  تقوم 

ذلك«.
ليس  أنه  تقول  وأضافت 
الطالب  يتحمل  أن  العدل  من 
وزيادة  الرسوم  ارتفاع 
الفائدة على ديونهم يف حني 
ال نطالب اخلرجيني يف اخلارج 
انه  وقالت  ديونهم.  بتسديد 

»ركوب جمانا«.
»ان  روبنسون  وقالت 
اخلارج  من  الديون  اسرتداد 
تغيريات  جيعل  أن  شأنه  من 

أخرى أكثر قبوال«.
هذا  غراتان  معهد  وقّدر 
االموال  اسرتداد  أن  العام 
)اخلرجيني  املدينني  من 
اخلارج(  يف  االسرتاليني  
سيجلب 177 مليون دوالر يف 
االيرادات االضافية على مدى 

عامني.
التعليم  وزير  وقال 
كريستوفر باين انه يتفاوض 
على ترتيبات متبادلة للسماح 
الديون  باسرتداد  السرتاليا 
يف  العاملني  املواطنني  من 

بريطانيا.

بليندا روبنسون

وكاالت  تتلقى  سوف   
اإلرهاب  ومكافحة  التجسس 
دوالر  مليون   630 مببلغ  متويال 
النابع  اإلرهاب  تهديد  حملاربة 

من الداخل.
النقاب  ابوت  السيد  وكشف 
ملكافحة  تدابري  جمموعة  عن 
صالحية  اعطاء  تشمل  اإلرهاب 
الحتجاز  للسلطات  أقوى 
الذين  اجلهاديني  واستجواب 
اإلرهابيني  جانب  إىل  قاتلوا 
يف اخلارج يف دول مثل سوريا 

والعراق.
صالحية  اعطاء  يشمل  وهذا 
اكرب للشرطة العتقال اإلرهابيني 
أمر قضائي  دون  بهم  املشتبه 
الفيدرالية  للشرطة  وكذلك 
للحصول على أوامر مراقبة عودة 

املقاتلني يف اخلارج.
السفُر  جرميًة  سيكون  كما 
فيها  ينشط  معينة  بلدان  إىل 
هناك  يكن  مل  ما  اإلرهابيون  

»غرض شرعي«.
مثرية  خطط  تضمني  وسيتم 
اهلواتف  لتخزين سجالت  للجدل 

يف  لالسرتاليني  واإلنرتنت 
الثالثة«  »الشرحية  الحق  وقت 
ختضع  تزال  وال  للتشريع. 
البيانات  ومحاية  ختزين  تكلفة 
للمناقشة بني احلكومية وشركات 

االتصاالت.
حني  يف  ابوت  السيد  وقال 
أن تهديد اإلرهاب اليت تواجهه 
اسرتاليا »مل يتغري« منذ هجمات 
قلقا  هناك  فان  ايلول   11
هجوم  وقوع  خطر  من  متزايدا 

إرهابي حملي.
وتابع يقول »كل ما تستطيع 
بشكل  به،  القيام  احلكومة 
معقول« قد مت فعله لضمان امن 
جمتمعنا  والتعهد بعدم ادخار اي 

جهد لضمان السالمة العامة.
إعطاء  أيضا  احلكومة  وتقرتح 
تعليق  صالحية  اخلارجية  وزيرة 
الذين  االشخاص  سفر  جوازات 
املخابرات  جهاز  بهم  يشتبه 
بالتخطيط   )ASIO( االسرتالية 
للقتال إىل جانب اإلرهابيني أو 
عودتهم اىل اسرتاليا من القتال 

ابوت يزيد متويل مكافحة االرهاب 
من الداخل بـ 630 مليون دوالر
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من  األقل  على  ثالثة  اعلن 
مقرتح  ان  احلكومة   نواب 

زيارة  لدى  دوالرات   7 دفع 
اال يشمل  العام جيب  املمارس 

تصّدع داخل  االئتالف على خلفية دفع رسم الـ»7 دوالرات« لدى زيارة املمارس العام

يف اخلارج.
عن  ابوت  السيد  كشف  كما 
بإلغاء  االنتخابات  يف  وعد 
التمييز  قانون  من   18C القسم 
يتعلق  »عندما  ألنه  العنصري 
فاجلميع  اإلرهاب  مبكافحة  األمر 
جيب أن يكونوا جزءا من فريق 

أسرتاليا«.
جولي  اخلارجية  وزير  وقالت 
هلذه  حاجة  هناك  ان  بيشوب 
»اإلرهابيني  ألن  التدابري 
يف  منوا  الذين  املتشددين 
اسرتاليا« واصبحوا راديكاليني 
قد  اخلارج  يف  ومتطرفني 
لتنفيذ  مهاراتهم  يستخدمون 

هجوم يف أسرتاليا.
ان  حني  يف  تقول  وتابعت 
يف  االسرتاليني  قتال  مفهوم 
اآلن  فانه  جديدا،  ليس  اخلارج 
يشكل تهديدا أكرب من أي وقت 

مضى.
املواطنني  »منع  ان  وقالت 
يصبحوا  أن  من  األسرتاليني 
مقاتلني أجانب هو اآلن احد أهم 

أولويات أمننا القومي«.
العام  املدعي  قال  بدوره 
قيام  ان  براندس  جورج 
على  صور  بنشر  اجلهاديني 

املتقاعدين. 
استطالع  أظهر  فيما  ذلك  يأتي 
يعتقدون  األسر  ثلثي  ان  جديد 
ستكون  املالية  أوضاعهم  أن 
املقبل بسبب  العام  أسوأ خالل 

املوازنة.
واملتقاعدين  الطالب  ان  كما 
 single parents الوحيدين  واالهل 
خيشون  الذين  أولئك  بني  من 

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

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

سدني

Master License No: 409566317

أسوأ اآلثار.
وقال نائب حزب االحرار الوطين 
يف كوينزالند جورج كريستنسن 
انه مت إجراء سلسلة من املنتديات 
مع ناخبيه، وكانت ردود الفعل  
املمارس  دفعات  على  السلبية 

العام »ساحقة«.
ورأى انه »من الناحية السياسية 
إعفاء  جيدة  خطوة  ستكون 

املتقاعدين، أو األشخاص الذين 
ولدوا قبل عام 1956«.

واضاف »سوف لن تكون هناك 
ووزير  الوزراء  لرئيس  مفاجأة 
بان  آخر  شخص  أي  أو  اخلزانة 
الدفع املشرتك<ليس مرغوبا به 
وال حيظى بأي شعبية. والشيء 
انه  هو  املسألة  على  املسيطر 

جيب اعفاء املتقاعدين«.
يف  االحراري  النائب  وقال 
هوك  اليكس  ويلز  ساوث  نيو 
الدفع  مبدأ  يؤيد  حني  يف  انه 
تعديالت  هناك  فان  املشرتك، 
»إن   موضحا  إدخاهلا،  ميكن 
العام  للطبيب  املشرتك  الدفع 
الناس،  ملعظم  مناسبا  سيكون 
ولكن ان ينطبق على املتقاعدين 
والفئات األكثر ضعفا فهو خلل 

ميكن تسويته«
االئتالف  يف  السيناتور  وقال 
إيان ماكدونالد انه يقدر أهمية 
هذا اإلجراء، ولكنه »غري مرغوب 
ناخيب  من  لدى قسم كبري  به« 
االئتالف  التقليديني، داعيا اىل  

»وجوب مراجعته«.
ميديا  فريفاكس  حتدثت  وقد 
لنواب آخرين يف االئتالف الذين 
يريدون اعفاء املتقاعدين لكنهم 
مل يشأوا الكشف عن امسائهم.

داتون  بيرت  الصحة  وزير  وقال 
يوم االثنني ان البلد حباجة إىل 
أن نكون صادقني حول كيفية 
الصحية  الرعاية  تكاليف  دفع 

املدعومة للسكان املسنني.
 2UE فريفاكس  لراديو  وقال   
توازنا جيدا،  أننا حققنا  »أعتقد 
اىل  لالستماع  سعيد  ولكنين 
االقرتاحات أو الطرق اليت يعتقد 
الناس  أننا ميكن بها ان حنسن 

النظام، وحنن نناقش كل ذلك 
يف هذه االثناء«..

وجتري احلكومة مفاوضات موازية 
الصغرية  االحزاب  اعضاء  مع 
 crossbenchers واملستقلني 
واجلمعية  الشيوخ  جملس  يف 
قضايا  حول  االسرتالية  الطبية 
 7 رسوم  دفع  أهلية  مثل 
املمارس  زيارة  لدى  دوالرات 
رفيعا  مصدرا  ولكن  العام، 
قلل من شأن احتمال اإلعفاءات 

)للمتقاعدين مثال(.
رسم  دفع  العمال  حزب  وهاجم 
الـ 7 دوالرات املشرتك باعتباره 
واحدا من اسوأ اجراءات احلكومة 

يف موازنتها اجلائرة.
مشل  الذي  االستطالع  ووجد 
الزميلة  ونشرته  شخص   1500
قام  والذي  »االسرتاليان« 
املئة  67 يف  ان   ،ME Bank  به
يتوقعون ان وضعهم املالي إىل 
نتيجة  املقبل  العام  يف  تفاقم 
من  يقرب  ما  وقال  املوازنة. 
تأتي  املوازنة  تدابري  ان  الثلث 
على رأس قائمة اكرب قلق مالي 

بالنسبة هلم.
 ،ME Bank وقال االقتصادي يف
جيف أوتون انه بالنسبة لبعض 
الطالب  ذلك  يف  مبا  الفئات، 
والعاطلون  الوحيدون  واالهل 
فان  واملتقاعدون،  العمل  عن 
ضرب  يف  »تتسبب  املوازنة 

راحتهم املالية اىل حد كبري«.
القلق  أن  أوتون  السيد  وقال 
ليس لدى هذه اجملموعات فقط 
هناك  األسر  ملعظم  »فبالنسبة 
تصوراتهم  يف  كبري  اخنفاض 
يف  املالية  لراحتهم  الفعلية 

املستقبل نتيجة املوازنة.«

النائب االحراري جورج كريستنسن

ابوت يزيد...
االنرتنت يظهرون بها اخنراطهم 
بأعمال إرهابية، يعترب جرمية يف 
اجلديدة  احلكومية  التدابري  ظل 

املقرتحة.
احلكومية  االجراءات  وتتضمن 
ملكافحة  املقرتحة   اجلديدة 

اإلرهاب:
لبيانات  اإللزامي  احلجز   -

مقدمي خدمات االتصاالت.
دوالر  مليون   630 رصد   -
على  القومي  األمن  لوكاالت 

مدى أربع سنوات.
مناطق  إىل  السفر  اعتبار   -
مشروع  سبب  دون  معينة 
جرمية وتوسيع تعريف املنظمات 
أو  الرتويج  لتشمل  االرهابية 

التشجيع على اإلرهاب.
االرهابيني  اعتقال  - تسهيل 
مذكرة  دون  من  بهم  املشتبه 
صالحيات  وزيادة  توقيف 
واالعتقال  االستجواب 

واملراقبة.
اخلارجية  وزيرة  اعطاء   -
جوازات  تعليق  سرعة  صالحية 

السفر.
- حتسني التعاون مع وكاالت 
وحتسني  األجنبية  االستخبارات 
ارتكبت  جرائم  حول  األدلة  مجع 

يف اخلارج.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

عرسال يف أيدي »اجلهاديني«. خالل ساعات قليلة، استوىل 
مسّلحون متشددون على البلدة البقاعية. سقطت ثكن اجليش 
وخمفر قوى األمن يف أيدي جنود »خليفة املسلمني« أبو بكر 
البغدادي الذين استباحوا شوارعها واحتلوها. وبعد تردد، مل 

يلبث مسّلحو »النصرة« أن دخلوا املعركة.
مل يكد اجليش يوقف املطلوب عماد مجعة املعروف بـ«أبو أمحد 
مجعة« حتى أعلنت »الدولة اإلسالمية« احلرب عليه. أعطى أمري 
»الدولة« يف القلمون »أبو حسن الفلسطيين« أوامره باحتالل 
يف  املسّلحني  عشرات  انتشر  قليلة،  ساعات  وخالل  عرسال. 
شوارعها. قطعوا الطريق الرئيسية اليت تربطها جبارتها اللبوة، 

ثم شّنوا هجومًا على مراكز اجليش يف البلدة.
خطفوا ستة من عناصره، ونشروا صورهم على حساب »والية 
دمشق« على موقع »تويرت«، علمًا بأن قائد اجليش جان قهوجي 
حتدث عن فقدان 13 عسكريًا وعن احتمال كونهم خمطوفني. 
بعدها أغار مسلحو »الدولة« على فصيلة عرسال خلطف شاغليها. 
وهنا، يقول عبادة احلجريي، ابن الشيخ مصطفى امللقب بـ«أبو 
يف  بتورطه  تتعلق  عدة  توقيف  مبذكرات  واملطلوب  طاقية«، 
وأبي  »أنا  الدفاع:  لوزارة  بيان  مفخخة، حبسب  سيارات  نقل 
وجمموعة شبان تدخلنا بالقوة ملنع مسلحي دولة العراق والشام 
من أخذ عناصر قوى األمن«. يذكر عبادة أن »كمال عز الدين 
قتل جبانيب عندما كنا مننعهم، وحصلت مشادة بني أبي وبني 

مسلحي الدولة«.
ُنقلوا إىل منزل الشيخ، رغم تهديد  يروي عبادة أن العناصر 
املسلحني باقتحامه ألخذ العناصر ومبادلتهم بـ«قائد لواء فجر 
اإلسالم أبو أمحد مجعة«. ويضيف إن رجال األمن ُنقلوا الحقًا إىل 
اختطافهم«.  دون  للحؤول  للحراسة  »خيضعون  حيث  املسجد، 
العناصر  إن  قال  الداخلي،  األمن  أفراد  انشقاق  إعالن  وعن 
»ُأجربوا على إعالن انشقاقهم أمام الكامريا«. أما ملاذا ال جيري 
تسليمهم إىل اجليش، فريد قائاًل: »يا أخي حنن أيضًا مغلوٌب 

على أمرنا«.
مل يكن اجليش يعلم بانتماء املوقوف مجعة. معلومات استخبارية 
أنه أحد قياديي »جبهة النصرة«. بقي األمر  كانت تشري إىل 
على حاله إىل حني خروج حساب »جبهة النصرة« لينفي وجود 
أي عالقة هلا جبمعة، الذي قالت مصادر »جهادية« إن »إخبارية 

لعواينيي احلزب كانت خلف نصب كمني لتوقيفه وحده«.
هل ُيعقل أن ُيشعل توقيف رجل واحد حربًا كتلك اليت اندلعت 
يف عرسال؟ هل كانت خطة مهامجة البلدة معدة سلفًا، أم أن 
مصدر يف  عليها  يرد  تساؤالت  شرارتها؟  قدح  توقيف مجعة 
»الدولة اإلسالمية« من عرسال بأن »احلرب ُفرضت علينا بعد 

اعتداء اجليش بتوقيف القيادي مجعة«.
ويضيف: »مل ُيرد جنود الدولة املعركة، لكنهم اضطروا وهي 
اتصال  حصول  عن  املصدر  ويكشف  مصلحتهم«.  ليست يف 
بني »هيئة الصليب األمحر« ومسلحني إسالميني لبحث كيفية 

إجالء اجلرحى.
ورغم نفي املصدر املذكور، تزامن اندالع املعارك يف عرسال 
فلك  يف  تدور  اليت  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداول  مع 
»الدولة« وسم )أي »هاشتاغ«(: »الدولة اإلسالمية تتمدد إىل 
لبنان«. وقد جرى تداول هذا الوسم على نطاق واسع، وترافق 
جيش  مواجهة  يف  الدولة  جنود  »إجنازات  عن  أخبار  نشر  مع 
الرّدة اللبناني«. وكان بني هؤالء، أحد أبرز إعالميي »الدولة«، 

ترمجان األساورتي.
اجلبهة  »نأت  النصرة«،  »جبهة  مصادر  وحبسب  املقابل،  يف 
بنفسها عن القتال الدائر بأمر من الشيخ أبو مالك التلي )أمري 
خرق  على  واحلزب  اجليش  أصر  أن  إىل  القلمون(  يف  اجلبهة 
اهلدنة املتفق عليها واستمرارهم بقصف املدنيني«. وتتحدث 
املصادر عن »اتفاق على هدنة مفرتضة لوقف إطالق النار بني 
الرابعة والسادسة من بعد ظهر )االثنني(، مل يلتزم به اجليش، 
فدخلت اجلبهة املعركة«. وأوضحت أن »اجلبهة هي املسؤولة 
عن اقتحام الكتيبة 85 وأسر عدد من عناصرها«، الفتة اىل أن 
»قيادة اجلبهة ال تزال حتى اآلن مستعدة لسحب مقاتليها من 

عرسال إذا أوقف اجليش القصف والعملية العسكرية«.
الشيخ  ناشد  »األخبار«،  الزميلة  مع  اتصال  يف  جهته،  من 
احلجريي اجليش وقف القصف على عرسال ألن »الضحايا الذين 
أّنه  وكشف  املسّلحني«.  من  وليسوا  املدنيني  من  يسقطون 
وجههم  وقف يف  ألنه  اإلسالمية«  »الدولة  عناصر  من  مهدد 

مانعًا إياهم من أخذ الرهائن.
ال  عرسال.  أهل  أيدي  من  خرج  قد  القرار  أن  يبدو  هكذا، 
الشيخ أبو طاقية وال غريه، حبسب قوهلم، قادرون على إقناع 
املسلحني باالنسحاب من البلدة. وهؤالء بدورهم يقفون سدًا 
مانعًا للحؤول دون خروج أهالي عرسال، ألن حتقق ذلك يعين 
اجليش  طريان  مبؤازرة  عرسال  لـ«إبادة  للجيش  فرصة  إعطاء 

السوري ومسلحي حزب اهلل«.
حتى اآلن، ال أحد يعلم إىل متى ستبقى عرسال حمتّلة وأهلها 

»الدولة اإلسالمية« تتمّدد إىل لبنان!
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رهائن يف قبضة جند البغدادي.
عماد مجعة املعروف بـ«أبو أمحد مجعة« هو الرجل الذي أشعل 
تشكيل  بتهمة  األمنية  لألجهزة  مطلوب  عرسال. مجعة  توقيفه 
يقود  بأنه  علمًا  حمظور،  تنظيم  إىل  واالنتماء  مسّلحة  جمموعة 
و400   300 بني  عديده  يرتاوح  الذي  اإلسالم«  »فجر  لواء 
قد  كان  القصري  بلدة  ابن  فإن  املعلومات،  وحبسب  مسّلح. 
اهلل  حزب  مقاتلي  سيطرة  عقب  القلمون  باجتاه  منها  انسحب 
عليها. وإثر توقيفه، ذكر بيان اجليش أنه اعرتف باالنتماء إىل 
»جبهة النصرة«، علمًا بأنه كان قد ظهر يف تسجيل مصّور منذ 
أسابيع عدة، متقدمًا عشرات املسلحني يعلن مبايعته لـ«الدولة 

اإلسالمية« و«اخلليفة« أبو بكر البغدادي.
من ال يعرف الشيخ »أبو طاقية« يف عرسال، بالتأكيد مل يزر 
البلدة قط. فقد ارتبط اسم البلدة البقاعية بالشيخ الستيين منذ 
بدء األحداث يف سوريا. ونشط الشيخ مصطفى احلجريي منذ 
بداياتها على مسار مساعدة النازحني السوريني إىل البلدة، عرب 

تداولت مواقع التواصل االجتماعي »هاشتاغ«: »الدولة اإلسالمية تتمدد 
إىل لبنان« )أرشيف(

رضوان مرتضى

تقديم املساعدات هلم وأراض ميلكها إلقامة خميمات نزوح ما 
لبثت أن ُعرفت بامسه.

بوصفه  امسه  تردد  بالبلدة،  عصفت  أمنية  أحداث  مجلة  وبعد 
يوّفر حاضنة ملسلحي »جبهة النصرة«. وتردد عقب ذلك يف 
اإلعالم أن احلجريي غادر البلدة إىل اجلرود، لكنها كانت أخبارًا 
الباكستاني وقبعة ال  الذي يقابلك بلباسه  الرجل  غري دقيقة. 
»حنن  قائاًل:  ضده  تكال  اليت  هم  التُّ على  يرد  رأسه،  تفارق 
ضحايا أيضًا واإلعالم يظلمنا«. ويعترب الرجل أّنه حتّول مّشاعة 
القبائح، مشريًا إىل أن مواقفه لسحب فتيل  تعّلق عليها كل 

تفجري عرسال وضعته يف خطر داهم.
»أبو حسن الفلسطيين« اسٌم ذاع صيته يف األسابيع األخرية 
بات  الرجل  وإعدامهم«.  عراسلة  خطف  بـ«عمليات  اتهامه  بعد 
أمري »الدولة اإلسالمية« يف القلمون رمسيًا. وُينسب إليه اختاذ 
عماد  قيادييه  أحد  اجليش  توقيف  بعد  عرسال  باحتالل  القرار 
مجعة. وكان »أبو حسن« قد قاتل يف خميم الريموك، قبل أن 

ينتقل إىل ريف دمشق الشمالي.
وتشري املعلومات إىل أّنه كان يف حركة »فتح االنتفاضة« قبل 
أّن  عن  املعلومات  وتتحدث  املتشدد.  السلفي  الفكر  اعتناقه 
»أمري الدولة« أخذ على عاتقه تطبيق الشريعة وإصدار الفتاوى، 
مشرية إىل أّنه متهم مبعظم اإلعدامات اليت طاولت أشخاصًا من 

عرسال.
ويقود »أبو حسن« قرابة مئة مسلح، إضافة إىل أفراد »لواء 
فجر اإلسالم« الذي بايعه منذ حنو شهر. ويتنقل مبواكبة أمنية 

مشددة.
أقام  لبناني،  فلسطيين  حسن«  »أبو  أن  املعلومات  وتذكر 
أمريًا  لبنان قبل أن ينتقل للقتال يف سوريا وُيعنّي  مدة يف 
أمري  العراقي«،  اهلل  عبد  لـ«أبو  خلفًا  اإلسالمية«  لـ«الدولة 

»الدولة اإلسالمية« الذي انسحب إىل الرقة.

منذ الرصاصة األوىل يف سورية، كانت عرسال اللبنانية مرشحة 
أحد  يستطيع  ال  وأجانب.  سوريني  ملسلحني  بؤرة  تصبح  ألن 
املاضيني.  اليومني  يف  حصل  مما  املفاجأة  عي  يدَّ أن  اليوم 
يف  للعمل  أقدارهم  ترميهم  الذين  الفقراء  اجلنود  وحدهم 
يعرفون،  كانوا  ما  احلال  ضيق  بسبب  العسكرية  املؤسسة 
رمبا، حجم التحوالت الدموية يف املنطقة ففوجئوا باستهدافهم 

وخطفهم.
ما حيصل يف عرسال حاليًا لن ينحصر فيها. يدرك كل األمنيني 
د عدم اجملاهرة باألمر لضرورات  يف لبنان ذلك. كان بعضهم يتعمَّ
سياسية. مجيعهم يعرف أن يف لبنان خاليا نائمة. مجيعهم لديه 
واخلاليا  األمساء  من هذه  عدد  وخاليا.  ومناطق  بأمساء  ملفات 
منذ  كانوا  ومجيعهم  غربيني.  أمنيني  مبعوثني  مع  حبثه  جرى 
األشهر األوىل للحرب يف سوريا يدركون أن اإلرهاب يف لبنان 
مطروح على بازار التنافس السياسي والتناحر املذهيب. وحدهم 
فقراء اجليش بعيدون عن تآمر السياسيني بعضهم على بعض، 

فوجدوا أنفسهم يف أتون نار عرسال.
أما وقد صار اجلميع هدفًا لإلرهاب التكفريي، فال بد من البحث 
ب لبنان الغرق يف حرب واسعة، وحتمي املؤسسة  عن خمارج جتنِّ
العسكرية من التفكك، ومتنع قيام بؤر اقتتال مذهيب، وحتول 
دون قيام خط نار من املوصل إىل لبنان عرب سوريا، وصواًل 

إىل األردن وغريه.
من مسّلمات هذه املخارج اآلتي:

ــــ جيب االتفاق بني كل األطراف على أن اجليش هو املرتاس 
األخري للحفاظ على وحدة هذا الوطن. ال بد من غطاء سياسي 
بقناعة  تأمينه  إىل  اقني  سبَّ ة  السنَّ أهل  يكون  غطاء  له.  جامع 
تامة وليس بالشكل كما هو احلال عند البعض. ما قاله رئيس 
النضال وليد جنبالط أمس حول مشاركة كل املعتدلني  جبهة 
د ذكر  املسلمني واملسيحيني يعربِّ عن حجم اخلطر. واضح أنه تعمَّ
الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري والسيد حسن نصراهلل. لعله 

أراد بذلك الرتكيز أكثر على احلريري قبل غريه.
األمنية  واملؤسسات  اجليش  على  اعتداء  كل  اعتبار  جيب  ــــ 
األخرى اعتداًء إرهابيًا بامتياز. كل تربير العتداءات كهذه سيزيد 
الشرخ ويدغدغ اهلويات املذهبية القاتلة ويشجع اإلرهابي على 

املضي يف بعض البيئات اليت يعتقد أنها قابلة الحتضانه.
القضايا  وبني  أوىل  كقضية  اإلرهاب  بني  الفصل  جيب  ــــ 
األخرى. اللعبة الدولية واإلقليمية معروفة يف مناسبات مماثلة. 

غالبًا ما تسعى إىل استغالل هكذا ارتباكات لتقديم مطالب أمنية 
وسياسية بغية تطويق املقاومة.

ــــ اخلطط األمنية هلا األولوية. ومن املفرتض أن األجهزة األمنية 
اللبنانية، بالتعاون مع حزب اهلل وأجهزة سورية ودولية تراقب 
بيد  الضرب  لكن  سنوات.   3 من  أكثر  منذ  وجرودها  عرسال 
يقنع  من مشروع سياسي  بد  ال  وحده.  ناجعًا  ليس  حديد  من 
بعض البيئات احلاضنة بأن التعاون يف ضرب اإلرهاب ونبذه، 
ال يعين تغليب طرف على آخر، وال يعين تعزيز قبضة الشيعة 
على حساب السّنة، بل هو حلماية هذه البيئات قبل غريها. ال 
املاضية،  السنوات  جراح  على  تقفز  جدية  لقاءات  من  إذًا  بد 
األمل  حجم  كان  مهما  األضداد  كل  بني  تالق  ساحة  وتضمن 

وقسوة التنازالت.
ما تقدم كفيل وحده بأن مينع متدد املخطط اإلرهابي اجلهنمي 
التعامل مع عرسال  اللبناني. سيكون من السذاجة  يف اجلسد 
على أنها حالة منفصلة عن خط النار املمتد من غزة إىل املوصل 
مرورًا بسورية. املنطقة متر يف صراعات مريرة ودموية. يراد 
لبعض هذه الصراعات أن تعيد تشكيل حتالفات جديدة بعيدة 

عن العقل واملنطق.
العامل الغربي يبدو متخبطًا يف خياراته، فيرتك الوطن العربي 
»داعش«  إليه.  سيفضي  ما  بانتظار  بعضًا  بعضه  يفرتس 
وخالفتها اإلسالمية قد تكونان يف طور التأسيس حلالة خارجة 
يستفيد  البعض  املنطقة.  املؤثرة يف  الدول  كل  عن سيطرة 
مؤقتًا من »داعش«، لكن حتى هذا البعض بات يشعر باخلطر 
الكبري. ما عادت دولة واحدة تستطيع القول إنها مستثناة من 

خطر اإلرهاب.
الغطاء  ضمان  صعب.  امتحان  أمام  إذًا،  اللبناني،  اجليش 
السياسي اجلامع مسألة موت أو حياة بالنسبة إليه وإىل لبنان. 
لو جنح يف وأد بؤرة عرسال ومحاية أهلها الذين كان جزء منهم 
قد بدأ التنسيق مع األجهزة االمنية منذ فرتة، سريدع حتركات 

مماثلة مرشحة لالنفجار يف مناطق أخرى.
قائد اجليش العماد جان قهوجي هو اآلخر أمام فرصته األهم. 
السياسيني،  األفرقاء  مع خمتلف  بالتعاون  األزمة  إدارته هلذه 
وباستمرار التنسيق الدقيق عند احلدود مع حزب اهلل وسوريا، 
ستعين  ضرورته،  رغم  الدولي  التعاون  مطبات  إىل  واالنتباه 
دون  اآلن  حتى  يسري  الذي  السياسي  املستقبل  يف  الكثري 

رئيس مجهورية.

خط النار من عرسال إىل الرقة واملوصل فغزة
سامي كليب
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وحدها كتلة الوفاء للمقاومة أبلغت وزير الرتبية إلياس بو صعب مبوقف 
رافض ملنح إفادات النجاح بداًل من الشهادات الرمسية، أّما بقية الكتل 
النقابية  التنسيق  هيئة  على  لالنقضاض  الالزم  الغطاء  فوّفرت  النيابية 
ونزع سالحها الوحيد إلبقاء قضية سلسلة الرواتب مطروحة على جدول 
األعمال. خسر املعلمون واملوظفون وجنود اجليش اللبناني جولة جديدة 

من معركة حقوقهم املفتوحة منذ أكثر من 3 سنوات.
متسلحًا بغطاء سياسي، أعلن وزير الرتبية إلياس بو صعب قراره بإعطاء 
إفادة ناجح لكل من ميلك بطاقة ترشيح وتقّدم لالمتحانات الرمسية يف 
الشهادة املتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة، وقال إنه 
مغايرة من هيئة  إشارة  انتظار  48 ساعة فقط، يف  قراره  تنفيذ  جيّمد 
النقابية، أو مبعنى آخر، أعطى اهليئة مهلة يومني كي ترضخ  التنسيق 
جمددًا وتقبل بالتنازل عن حقها باإلضراب وتلغي قرارها مبقاطعة تصحيح 

االمتحانات.
يف  الرتبوية  املكاتب  بعض  ممثلو  بها  قام  خدعة  كشف  القرار  إعالن 
وكتلهم  أحزابهم  مع  متناقضة  مواقف  عكسوا  إذ  السياسية،  األحزاب 
أعلن  للقرار،  السياسي  الغطاء  يقدم  أنه  أعلن معظمها  النيابية، ففيما 
اإلفادات،  إعطاء  النقابية ورفضوا  التنسيق  هؤالء دعمهم ملوقف هيئة 

مجلة وتفصياًل، وقالوا إّنهم لن يغطوا أي خطوة يف هذا االجتاه.
خانة  بو صعب يف  الوزير  قرار  النقابية وضعت  التنسيق  هيئة  قيادة 
العمل على »تصفيتها«، إال أن وزير الرتبية يصر على أن »حترير الطالب، 
الوحيد  اهلدف  هو  املعركة،  هذه  كل  مجل يف  وال  هلم  ناقة  ال  الذين 
وراء قراره اجلدي والنهائي«، لكن بدا الفتًا أن يأتي القرار مرتافقًا مع 
موقف للمطارنة املوارنة، الذين أعربوا عن قلقهم من الوضع االقتصادي 
خزينة  مع  تتماشى  حلواًل  تستدعي  اقتصادية  خبطة  وطالبوا  املرتدي، 
الدولة، رافضني أن يؤخذ الطالب رهينة الصراع السياسي، وهو ما عّده 
نقابيون غطاًء للوزير كي ينّفذ مطلب احتاد املؤسسات الرتبوية اخلاصة، 

الذي ضغط مع اجلامعات اخلاصة إلمرار اإلفادات.
أشار بو صعب إىل أن ما سيقدم عليه حيتاج فقط إىل قرار وزير، وهو 
سيعرض خطوته على جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة غدًا )امس االول( 
من باب العلم واخلرب ليس إاّل. ولفت إىل أن القرار سيكون عودة عن 
خطأ ارتكبه عندما قال إّنه »لن يعطي إفادات وكان حياول يومها إعطاء 
ورقة قوية هليئة التنسيق«، على حد تعبريه، »لكن الوضع بات مقفاًل 
بالسياسة واألمن، واألجواء ال توحي بإقرار سلسلة خالل شهر أو شهرين، 
وقد يتأخر األمر إىل ما بعد االنتخابات النيابية، وإن كان يطمئنين ما سبق 
لرئيس جملس النواب نبيه بري أن أكده، وهو أن السلسلة ستكون البند 

األول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية«، حسبما قال.
حقوق  جانب  إىل  حربة  رأس  »سيظل  أنه  على  يشدد  صعب  بو  بقي 
األساتذة«، مطالبًا إياهم بأن يفكروا يف »ما منر به من ظروف استثنائية، 
وأي عمل نقابي مسؤول جيب أن يأخذ يف االعتبار الظروف الدقيقة اليت 
متر بها البالد على الصعد كافة«، إاّل أّن الوزير رأى يف الوقت نفسه أّنه 

ال أحد ميلك احلق يف أن يأخذ سنة من عمر الطالب.
القرار سيعرض على جلسة جملس الوزراء اليوم ألخذ العلم فقط حبسب 

ما صّرح بو صعب
بأن  وطالبته  الكالم،  من  النوع  هذا  يقنعها  ال  النقابية  التنسيق  هيئة 
الظروف  إن  برأيها،  للضغوط،  خاضعًا  كان  إذا  الدرب  من  »يزيح« 
االستثنائية تستدعي من اجلميع الذهاب إىل جملس النواب وإقرار سلسلة 
الرواتب كشكل من أشكال تأمني الدعم للجيش اللبناني يف معركته ضد 
اإلرهاب. فاجلنود هم أبرز الفئات املستفيدة من إقرار السلسلة، ورأت 
أن ما حيصل خيانة ألولئك الذين يضحون بأرواحهم يف عرسال وينتظرون 
إقرار حقوقهم يف تصحيح رواتبهم إىل جانب أكثر من 220 ألف معلم 

وموظف ومتقاعد ومتعاقد.
املكاتب الرتبوية: ازدواجية املوقف

لكن بو صعب ميلك مقاربته املختلفة. ففي لقائه أمس مع ممثلي املكاتب 
الرتبوية، الذين التقاهم قبيل إعالن القرار، وّجه إليهم أربعة أسئلة: هل 
أنتم مع اإلفادات؟ هل أنتم مع وحدة هيئة التنسيق؟ ما هو احلل؟ هل 

أنتم راضون عن إبقاء الطالب رهينة مقاطعة التصحيح يف االمتحانات؟
وكانت النتيجة أن أمجع املسؤولون الرتبويون على رفض اإلفادات، وأن 
احلل ليس بيدهم، ومل يوافقوا على إبقاء الطالب رهائن. وحدها حركة 
الشعب واحلزب الشيوعي اللبناني حتفظا على السؤال األخري، على خلفية 
أن مثل هذا السؤال ال يوجه إلينا وإىل هيئة التنسيق، بل يوجه إىل الذين 
يعرقلون إقرار السلسلة يف اجمللس النيابي. إال أن الوزير بو صعب مل 
يكن ينتظر األجوبة حتى يقرر ما إذا كان سيمضي بتنفيذ قراره أو ال. 
إذ حصل يف األسبوع املاضي على ضوء أخضر بالسري بتنفيذ قراره من 

أصحاب القرار يف الكتل النيابية الرئيسية.
املكاتب الرتبوية استبقت اجتماعها مع الوزير باجتماع موسع عقدته مع 
هيئة التنسيق يف مقر رابطة التعليم األساسي الرمسي. وخرج اجملتمعون 
حني   1987 عام  يف  التصحيح  مقاطعة  مبناخات  ذّكرت  إجيابية  بأجواء 
استطاع مكتب املعلمني أن يغّلب املوقف النقابي على املوقف السياسي 
لألحزاب املنضوية يف احلركة الوطنية واجلبهة اللبنانية اليت كانت على 
السواء ترفض قرار املقاطعة، وحقق يومها املعلمون املطالب املرفوعة، 

ومنها درجتان استثنائيتان وتعزيز موازنة تعاونية موظفي الدولة.
حذرت املكاتب جمتمعة من اعتماد اإلفادات أو أي صيغة بديلة للشهادة 
الرمسية، باعتبار ذلك خطوة غري تربوية تفقد الشهادة الرمسية صدقيتها 
هيئة  مذكرة  وفق  السلسلة  إقرار  أيضًا  وأكدت  واخلارج،  الداخل  يف 
التنسيق النقابية ودعوة الكتل النيابية إىل حضور جلسة جمللس النواب 
مبا  التنسيق،  هيئة  تتخذها  اليت  املواقف  التزمت  كذلك  الغرض.  هلذا 
املواقف  الرمسية. هذا مل مينع بعض  االمتحانات  فيها مقاطعة تصحيح 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  الرتبية يف  اليت عرب عنها مفوض  املتمايزة 

الكتل النيابية تغطي بو صعب: إفادات للطالب كما يف ايام احلرب
فاتن الحاج

عرسال على خط النار جمددًا. وكأنها الصورة نفسها تتكرر كل فرتة: 
وحتاصر  الدماء  تسيل  معركة.  يشن  تنظيمه  إرهابيًا.  يعتقل  اجليش 
املاضي يف  االحد  نّفذها اجليش  اليت  األمنية  فالعملية  املنطقة جمددًا. 
عرسال مل تنته عند حدود اعتقال أمحد مجعة، العضو السابق يف »جبهة 
النصرة«، واملسؤول يف ما مّسي »لواء فجر االسالم« الذي بايع اخلليفة 

أبو بكر البغدادي وانضم اىل تنظيم »داعش«.
طّوقت املراكز العسكرية، سقط شهداء وجرحى للجيش، وأسر آخرون. ال 
ميكن سياسيي فريق الرابع عشر من آذار، أمام هذا املشهد، إال التضامن 
خطابهم  يستعيدوا  أن  دون  من  له،  يتعرض  ما  وجه  يف  اجليش  مع 
القديم ـــ اجلديد بأن ما حيصل سببه تدخل حزب اهلل يف احلرب السورية. 
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية وهيب قاطيشا ذهب أبعد من ذلك، 
إذ رأى يف حديث تلفزيوني أن »املسلحني دخلوا اىل لبنان مع الالجئني 
اليوم  نشهد  لذلك  احلدود،  على  خطة شاملة حلصرهم  دون وضع  من 

تداعيات اإلهمال«.
حممد  طرابلس  نواب  بيان  خرقها  اجليش  مع  الكثرية  التضامن  بيانات 
كبارة ومعني املرعيب وخالد الضاهر، الذي حتدث عن »حلقة من املؤامرة 
األسدية اإليرانية تتعرض هلا عرسال السّنية«. عضو األمانة العامة لـ14 
آذار مصطفى علوش رأى أن هؤالء هم »نواب األمة وهلم رأيهم الذي 
يعربون عنه. وليس بالضرورة أن يتناسب بيانهم مع موقفنا بالكامل«. 
اهلجوم على اجليش كان كافيًا ليتأكد »حكيم« املستقبل من أن »تدخل 
حزب اهلل يف سوريا وكالم )األمني العام حلزب اهلل( حسن نصراهلل أنه 

بذلك سيحمي لبنان من اإلرهاب وهم.
لبنان،  باجتاه  املسلحني  يدفع  »احلزب«  إن  يقول  فشله«.  أكد  فهو 
»من أجل اإلحياء بأنه ضرورة ملواجهة أي تطرف«. وهو بهذا األمر »زج 
سائبة،  احلدود  نرتك  فنحن  عرسال.  معركة  مباشرة، يف  غري  اجليش، 
ونضع املؤسسة العسكرية مرتاسًا، جمربين إياها على مواجهة اإلرهاب، 
األمر الذي أدى وسيؤدي اىل سقوط عدد من االبرياء، ما سيزيد من 
الشرخ«. هذا ال يعين أن اجليش ممنوع عليه مواجهة هذه اجلماعات، »بيد 
أن من واجبه أن يقف سدًا منيعًا على احلدود مانعًا حزب اهلل من الذهاب 
اىل سوريا واملسلحني من الدخول اىل لبنان. هذا هو دوره«. الغطاء 
السياسي لعمل اجليش على االرض »موجود داخل 14 آذار فقط، خاصة 

أن حزب اهلل يريده درعًا ملشروعه السياسي«.
حزب القوات اللبنانية يفضل عدم االستفاضة يف احلديث عن عرسال، 
»حنن متضامنون مع اجليش«، ولكن »حنن ندعو حزب اهلل اىل االنسحاب 
هذا  يف  لبنان  أدخلت  هناك  القتال  يف  مشاركته  ألن  سوريا،  من 

النفق«.
التجييش  لعبة  يف  االجنرار  عدم  فّضلوا  معتدلون  املستقبل  تيار  يف 
مصدر  بعد.  جتف  مل  عرسال  يف  الدماء  دامت  ما  املسؤولية  وحتميل 
نيابي يف »التيار« يصف نفسه بـ«احلزين. املعركة طويلة وستستنزف 
ندعم  حنن  فريق،  أي  حملاسبة  »مناسبًا  الزمن  ليس  حاليًا،  اجليش«. 
اجليش يف معركته ضد االرهابيني، وال قيمة ألي كالم آخر«. يرى أن 
كالم رئيس جبهة النضال الوطين وليد جنبالط عن أن تدخل حزب اهلل يف 
سوريا مل يستحضر داعش اىل لبنان »هو األقرب اىل احلقيقة، وال ميكن 
ألحد االعرتاض عليه«. الكالم عن أن هدف املعركة يف هذا التوقيت هو 
تعبيد الطريق أمام قائد اجليش جان قهوجي النتخابه رئيسًا للجمهورية 
يزج  مل  اهلل  »حزب  أن  النائب،  حسب  األكيد،  فإن  كذلك  »سخيف«. 

اجليش يف هذه املعركة، رغم أني ال أعرف تفاصيلها جيدًا«.
اليوم  »فاملطلوب  جانبًا،  السياسية  خالفاته  وضع  أيضًا  الكتائب  حزب 
ماروني.  إيلي  زحلة  نائب  اىل  استنادًا  لبنان«،  لنحمي  وطين  موقف 
املطلوب من فريقي 8 و14 آذار »أن يغّضا الطرف عن مسببات األزمة، 
إن كانت تدّخل حزب اهلل يف سوريا أو غريه، من أجل مواجهة املرحلة، 
والوقوف اىل جانب أهالي عرسال، فهم مجيعًا ضحايا اإلرهاب اآلتي من 
سوريا«. ورّحب ماروني ببيان حزب اهلل الذي يدعم فيه اجليش اللبناني، 
»كذلك نناشد أهالي عرسال أن يقفوا اىل جانب اجليش«. ويفصل نائب 
الكتائب بني زمن احلرب واملعركة السياسية، »كلنا سوا ضد التطرف 

ومع املواجهة«.
مصادر األمانة العامة مل تيأس بعد من »أسطوانة« قتال حزب اهلل يف 
ما  املصادر  تشّبه  ما حيصل«.  عليه يف  اللوم  سنلقي  »أكيد  سوريا، 
حيدث بفرتة السبعينيات »حني فتحنا احلدود أمام الفلسطينيني لقتال 
تنَأ  مل  سوريا«.  مع  احلدود  فتح  مسؤولية  نتحمل  أن  علينا  إسرائيل. 
عرسال يومًا بنفسها عن األزمة السورية، فهي اليت احتضنت »الثوار«، 
يقول املصدر، »أصبحنا اليوم يف قلب احلدث، ولكن هذا لن يدفعنا اىل 
التقرب من احلزب«. مواقف األمانة لن تتغري، »جيب أن يكون هناك من 
يصارح الناس. ما حيصل كارثة«. تريد األمانة »إجياد السبل املناسبة 
لتطويق ردود الفعل يف باقي املناطق. ال نعرف كم ستطول املعركة«.

قوى 14 آذار: متضامنون مع اجليش ولكن...
ليا القزي

مسري جنم، حني سجل هاجسه من عدم التصحيح وأّنه ال يستطيع أن يقف 
إداري يسهل دخول الطالب  إجراء  الذي هو مبثابة  ضد قرار بو صعب 

إىل اجلامعات.
هيئة التنسيق: ضربة على الرأس

هيئة التنسيق أخذت قرارها احلاسم الذي ال رجوع عنه، وهو االستمرار 
يف خيار املقاطعة من دون أن تعلن خطوة ميدانية تصعيدية، وأكد عضو 
اهليئة حنا غريب يف مؤمتر صحايف عقده مساء االربعاء، أن »قرار مقاطعة 
أسس التصحيح حصل بطلب من وزير الرتبية، مذكرًا بتصرحياته يف أكثر 
من مناسبة اليت قال فيها: »إذا كانت ستعطى إفادات فليفتشوا عن 
غريي«. لذلك قال غريب لبو صعب: »زيح وال حتمل املشكلة بصدرك«. 
وحبسب مصادر اهليئة، فإن غريب مل يقصد دعوة الوزير إىل االستقالة 
قراراته،  اختاذ  اخلداع يف  واعتماده  امللف  هذا  إدارة  فشله يف  نتيجة 
الكتل  بل قصد املطالبة بأن ال يتحمل بو صعب مسؤولية مواقف كل 

السياسية وحده.
ودعا غريب جملس الوزراء إىل »وضع حد نهائي ملوضوع اإلفادات، النه 
خطري وإجراء غري تربوي ميس بسمعة الشهادة الرمسية اللبنانية«، مشددًا 
على أّن »وحدة هيئة التنسيق مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم مضى بعد 
النائبة  ورئيستها  النيابية  الرتبية  جلنة  خص  كذلك  ضربها«.  حماوالت 
للمجلس  جلسة  لعقد  اجلهد  من  املزيد  بذل  إىل  بدعوتها  احلريري  بهية 

النيابي وإقرار احلقوق.
النائبة بهية احلريري سارعت إىل إجراء اتصال هاتفي مع غريب، ومتنت 
عليه، ومن خالله على هيئة التنسيق، بالعودة عن قرار مقاطعة تصحيح 
االمتحانات الرمسية، من باب الوقوف وقفة مسؤولة جتاه الوطن وأبنائه 
يف ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة اليت مير بها لبنان واألخطار اليت 
دائمًا  عهدوها  كما  بأنها ستكون  غريب  احلريري  ووعدت  هلا.  يتعرض 
أجل  من  املعنيني  مع  جاهدة  ومطالبهم وستسعى  جانب قضاياهم  إىل 
بأّنه سينقل متنياتها هذه إىل هيئة  أبلغ غريب احلريري  حتقيقها. وقد 

التنسيق الختاذ ما تراه مناسبًا.
املواقف الفعلية لألحزاب

الوزير بو صعب أخذ الغطاء من كل الكتل السياسية، أو هذا ما قاله 
النائب آالن  يف مؤمتره الصحايف. وقال عضو تكتل التغيري واإلصالح 
أجواء  يف  إليها  ينتمي  اليت  السياسية  الكتلة  وضع  الوزير  إّن  عون، 
اخلطوة  على  مرغمة  وافقت  كتلته  أن  إىل  الفتًا  القرار،  مناقشة  مراحل 
بهدف أساسي هو حترير الطالب وتسيري أمورهم لدخول اجلامعات. ويؤكد 
عون أن »ضمرينا مرتاح لكوننا مل نراوغ يف كل احملطات اليت مرت بها 
السلسلة ومتسكنا مبطالب املعلمني حتى الرمق األخري ومل نرتاجع عنها 

قيد أمنلة«.
جبهة النضال الوطين لن تعارض هي األخرى قرار الوزير الذي وصفه 
أن  وأوضح  احلالل«.  بـ«أبغض  ناصر  ظافر  للحزب  العام  السر  األمني 
مفوض الرتبية يف احلزب مسري جنم، أبلغ الوزير بأننا نرفض اإلفادات 
السبل،  كل  سدت  إذا  املطاف  نهاية  يف  بها  سنقبل  لكننا  باملبدأ، 
الطالب  يبقى وضع  أن  البلد مير مبرحلة دقيقة وال جيوز  أن  وخصوصًا 

معلقًا إىل ما ال نهاية.
إّن  اآلخر  هو  قال  احلجار،  حممد  النائب  النيابية  املستقبل  كتلة  عضو 
كتلته كانت تتمنى أن ال تصل األمور إىل هذا احلائط املسدود، وكانت 
تفضل أن تعود هيئة التنسيق إىل التصحيح وجتّنب الطالب والبلد هذه 
هي  اإلفادات  أّن  إىل  ولفت  احلرب.  بأيام  تذكرنا  اليت  املرة  الكأس 
أهون الشرور، إذ ليس أمام الوزير خيار آخر، بغض النظر عن املقاربات 
اليت رافقت مناقشات سلسلة الرواتب. ويؤكد أن كتلته ستتابع احلوار 
وتضغط بشكل أو بآخر يف الساعات املقبلة على هيئة التنسيق من أجل 

العودة إىل التصحيح.
النائب علي  والتحرير  التنمية  »بالعني املوس«، هكذا عّلق عضو كتلة 
خريس على قرار إعطاء إفادات، مشريًا إىل أّن األمر ال يعدو كونه »مسكنًا« 
لتسهيل أمور الطالب، »إال أننا ككتلة كنا نفضل إقرار السلسلة وعودة 

األساتذة إىل التصحيح إلعطاء الطالب شهادات رمسية«.
اإلفادات،  نهائيًا من قرار منح  النيابية موقفًا  الكتائب  تأخذ كتلة  ومل 
النائب سامر سعادة، رأى أن استبدال الشهادات  الكتلة  أّن عضو  إاّل 
أّنه احلل الوحيد املتاح  إاّل  الرمسية باإلفادات، وإن كان غري مستحب، 
أمام وزير الرتبية بعدما وصل إىل حائط مسدود يف مفاوضاته مع هيئة 
التنسيق »اليت ال حيق هلا أن تأخذ الطالب رهائن بسبب تقاعس الدولة 

عن القيام بواجباتها نتيجة األزمات املتتالية اليت تعصف بالبالد«.
منذ  صعب  بو  الوزير  أبلغت  فيها،  مصادر  حبسب  اللبنانية،  القوات 
البداية أنها تقف مع قرار اإلفادات إن مل ترتاجع هيئة التنسيق عن قرار 

املقاطعة.
وحده حزب اهلل اختذ موقفًا منسجمًا مع ما يعلنه، وقال عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب علي فياض: »إننا مل نوافق على إعطاء إفادات للطالب، 

وما زلنا مصرين على الشهادة الرمسية«.
املوقف الرتبوي

ليس إلفادة النجاح أي قيمة تربوية حقيقية، كما يقول لـ«األخبار« الباحث 
الرتبوي د. عدنان األمني، فهي تساوي بني اجلميع »الكل ميلك شهادة 
وما حدا أحسن من حدا«. تكمن اخلطورة بصورة أساسية، حبسب األمني، 
يف املرحلة اجلامعية، إذ يعزز القرار االستفادة املادية للجامعات اخلاصة، 
إليها ملباريات دخول، كذلك سيتعذر على  لكونها ال ختضع املنتسبني 
بعض كليات اجلامعة اللبنانية اليت ال ينص نظامها على مباراة الدخول 
انتقاء الطالب. مع ذلك، يرى األمني أن اإلفادة شر، وإن كانت أحسن 
الشرور، لكونها ستحل مشكلة طالب ينتظرون تصحيح امتحاناتهم وتقرير 
ال  اجلامعات  لدخول  املرشحني  الطالب  نسبة  أن  إىل  بالنظر  مصريهم، 

يستهان بها.

األمانة العامة لـ 14 آذار لم تيأس بعد من »أسطوانة« قتال حزب اهلل يف سوريا )هيثم املوسوي(
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»ال شيء يدعو إىل اهللع«، رغم أن التفّشي احلالي 
اكتشاف  منذ  األضخم  هو  إيبوال  فريوس  ملرض 
مصدر  أفريقيا  غرب  دول   .١٩٧٦ عام  املرض 
املغرتبني  من  الكثري  يعيش  وهناك  الفريوس، 
اللبنانيني، ما دفع بالسلطات احمللية إىل بدء تنفيذ 
إىل  املرض  انتقال  احتماالت  من  للحد  اإلجراءات 

لبنان.
غينيا وسرياليون وليبرييا. الدول األفريقية الثالث 
اللبنانيني،  املغرتبني  من  كبريًا  عددًا  تضم  اليت 
الذي  إيبوال  فريوس  مرض  فاشيات  كربى  تشهد 
حصد، وفق آخر التقديرات، ما يفوق ٧٣٠ ضحية، 
أي ما يزيد على مخسني يف املئة من إمجالي عدد 
 ١٣٠٠ من  أكثر  عددهم  يفوق  الذين  املصابني 
مصاب. ونفت احلكومة األوغندية، اخلميس، صحة 
تقارير إخبارية تفيد بأنه قد مت تسجيل حاالت إصابة 
بفريوس إيبوال يف البالد. كذلك اختذت السلطات 
الكينية إجراءات على احلدود ملنع وصول الفريوس 

إليها.
عوارض اإلصابة

ال ينتشر فريوس إيبوال عن طريق اجلو وال يعد من 
األمراض الشديدة العدوى، لكن السفر بني الدول 
ميكن أن يساعد يف انتشاره بكل سهولة. وينتشر 
واللعاب  الرذاذ  مثل  اجلسم،  سوائل  عرب  املرض 
واإلحساس  الشديدة  احلمى  إىل  ويؤدي  والعرق. 
باألمل. كما قد يؤدي إىل فشل يف وظائف اجلسم 
ونزف مستمر. وال يوجد حتى اآلن لقاح أو عالج. 
عند  أو  العدوى  بانتقال  يسبب  أن  للمين  وميكن 
إذ  العينني،  على  املريض  من  دم  قطرة  اتصال 
إن الفريوس له القدرة على الدخول إىل الشعريات 

الدموية واالنتشار يف كامل اجلسم.
تظهر عوارض الفريوس بعد حواىل ١٠ ساعات من 
ذلك  وبعد  وصداع،  زكام  بظهور  وتبدأ  انتقاله، 
تبدأ احلمى مع دوران وغثيان وإسهال ونزف اجللد 
اخلارجي ونزف اجلدران الداخلية للجسم وخروج دم 
أيضًا.  والقضيب  واألذنني  واألنف  العينني  من 
وتنتشر العدوى يف أحناء اجلسم وتدمر الشعريات 

الدموية، وأول تفجري عضو داخلي يكون الكبد.
خرج  إيبوال  مرض  أن  يعرف  اليت  الوحيدة  واحلالة 
فيها من أفريقيا ووصل إىل أوروبا كانت عن طريق 
السفر جوًا عام ١٩٩4 عندما أصيبت خبرية سويسرية 
بالفريوس، بعدما قامت بتشريح  يف علم احليوان 

مشبانزي يف ساحل العاج.
باتصال  إال  البشر  بني  الفريوس  هذا  ينتقل  وال 
املتقدم  املرض  حالة  يف  شخص  مع  جسدي 
بالفريوس  يصاب  أن  للشخص  وميكن  والظاهر. 
من دون ظهور عوارض لفرتة متتد من يومني اىل 
مثانية  إىل  مخسة  من  وسطي  ومبعدل  يومًا،   ٢١
ويف  املرض.  عوارض  عليه  تظهر  أن  قبل  أيام، 
هذه الفرتة، ال يكون املرض معديًا وال ينتقل عرب 
تبادل األموال واألغراض، وال ينتقل املرض إال عرب 
مالمسة شخص تويف بسبب إصابته باملرض أو عرب 
االتصال مبريض يف حالة متقدمة جدًا من املرض. 
بدفن  املرتبطة  الطقوس  بأن  املعلومات  وتفيد 
املوتى يف غرب أفريقيا، حيث جيري تقبيل املتوفى 
ومعانقته قبل دفنه، قد ساعدت على زيادة انتشار 
العاملية والسلطات  العدوى، وتتخذ منظمة الصحة 
احمللية يف هذه الدول إجراءات استثنائية للحد من 

هذه الطقوس لوقف سرعة انتشار املرض.
الفريوس  انتشار  خطر  إن  األمراض  خرباء  ويقول 
إىل قارات أخرى »حمدود«. لكن اقتفاء أثر كل من 
انتشار  على  للسيطرة  حيوي  أمر  باملصاب  يتصل 
أفريقيا. وأعلنت سرياليون حالة  املرض يف غرب 
طوارئ عامة للتصدي للمرض، بينما قررت ليبرييا 
على  صحي  حجر  فرض  وتدرس  املدارس  إغالق 

بعض التجمعات السكانية.
احتياطات لبنانية

اخلاطئة  الشائعات  عادة  تصيبها  اليت  بريوت  يف 
قبل أن يصلها الفريوس، قام وزير الصحة العامة 
وائل أبو فاعور جبولة يف مطار بريوت لتفقد جهوزية 
وجتهيزاته،  عدده  زيادة  متت  الذي  الطيب  الفريق 
ومل ينس تفقد الكامريات احلرارية اليت تنذر بقدوم 
وهي  مئوية،  درجة   ٣٨ على  حرارته  تزيد  مسافر 
قبل  كورونا  فريوس  انتشار  منذ  مشغلة  تزال  ال 
أشهر. وال تعترب هذه الكامريات إجراًء رادعًا حبسب 

»إيبوال« )غري( قادم: خماطر انتقاله إىل لبنان حمدودة وحتت املراقبة
بسام القنطار
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خرباء صحيني، لكنها تساعد يف تطمني املسافرين 
عرب  املسافرين  يصيب  الذي  اهللع  من  وختفف 

املطارات يف أوقات تفشي األوبئة والفريوسات.
وقال أبو فاعور يف مؤمتر صحايف عقده يف مطار 
أرسلت  الصحة  وزارة  إن  الدولي،  احلريري  رفيق 
إخطار  بوجوب  بريوت،  مطار  رئاسة  اىل  مذكرة 
مجيع الرحالت اليت حتمل ركابًا قادمني من الدول 
األفريقية اليت انتشر فيها الفريوس، بوجوب اختاذ 
مطار  يف  الطيب  الفريق  وإعالم  احتياطية  تدابري 
بريوت يف حال االشتباه بوجود مسافر تظهر عليه 
عالمات املرض، لُتتخذ إجراءات احلجر ومراقبة مجيع 

الركاب الذين كانوا على منت الرحلة نفسها.
ولفت أبو فاعور اىل أن وزارة الصحة ستعلن عن 
اجلرأة  لدينا  وكانت  ظهورها،  حال  يف  إصابة  أي 
كورونا  بفريوس  واحدة  إصابة  اكتشاف  إلعالن 
قبل شهرين، وهذا ما سيحدث يف حال اكتشاف 
أن  األهم  لكن  لبنان،  يف  إيبوال  بفريوس  إصابة 
ما  لدينا  ألن  والسياح  املواطنني  ترويع  جيري  ال 
يكفي من املشاكل واملخاطر اليت نواجهها على كل 

املستويات.
بدوره، أكد رئيس دائرة احلجر الصحي يف املطار 
الفرتة  خالل  عمدت  الوزارة  أن  مالح  حسن  د. 
املاضية اىل زيادة عدد األطباء واملراقبني الصحيني 
واملمرضني يف املطار، وأن ال صحة على اإلطالق 
الصحي يف  الفريق  أن  اليت تشري اىل  للمعلومات 
املطار يعاني نقصًا يف التجهيزات أو يف املوارد 

البشرية.
وأعلن وزير العمل سجعان قزي أن الوحدات املعنية 
طلبات  استقبال  عن  توقفت  العمل  وزارة  يف 
إجازات  ملنح  املسبقة  واملوافقة  املبدئية  املوافقة 
العمل لرعايا دول سرياليون، غينيا وليبرييا. واختذ 
وزير العمل هذا القرار، بالتشاور مع وزير الصحة. 
ولفت بيان وزارة العمل اىل أن هذا القرار اختذ يف 

عدة دول حرصًا على عدم انتشار هذا الوباء.
ووزعت السفارة اللبنانية يف ليبرييا بيانًا مشرتكًا 
مع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل على أفراد 
اجلالية اللبنانية. وذكرت فيه أن الشرطة واجليش 
سيفرضان قيودًا على التنقل من وإىل مراكز انتشار 
الصحة  ملسؤولي  الدعم  وسيقدمان  الفريوس، 

واملنظمات غري احلكومية لتعمل دون عوائق.
وقالت السفارة يف بيانها إنها ستبقى على اتصال 
وتنسيق مع السفارات اللبنانية يف الدول احمليطة 

ومع وزارة اخلارجية يف كل من ليبرييا ولبنان.
خطة ملكافحة الوباء

الصحة  ملنظمة  العامة  املديرة  أطلقت  غينيا،  يف 
العاملية مارغريت شان ورؤساء دول غرب أفريقيا 
اليت انتشر فيها فريوس إيبوال، خطة ملكافحة هذا 

الوباء بقيمة مئة مليون دوالر.
وسرياليون  وليبرييا  غينيا  لرؤساء  شان  وقالت 
وساحل العاج، خالل اجتماع يف كوناكري أمس، إن 
تفّشي مرض اإليبوال يف غرب أفريقيا قد خرج عن 

نطاق السيطرة، إال أن باإلمكان وقفه.
»يتعنّي  املنظمة،  من  ملنشور  وفقًا  شان،  وقالت 
على  الرد  يف  حتول  نقطة  االجتماع  هذا  ميثل  أن 
االنتشار  هذا  »يتحرك  وأضافت  املرض«.  انتشار 

بسرعة أكرب من جهودنا للقضاء عليه. وإذا استمر 
كارثية يف  ستكون  العواقب  فإن  الوضع،  تدهور 
ما يتعلق بإزهاق األرواح، كذلك فإنه ينطوي على 
خلل اجتماعي واقتصادي شديد وتزايد خطر انتشار 

املرض اىل دول أخرى«.
خمتلفة،  أنواع  مخسة  من  إيبوال  فريوس  ويتكون 
هي: بونديبوغيو وساحل العاج وريستون والسودان 
بونديبوغيو  الفريوس  أنواع  وترتبط  وزائري. 
إيبوال  حلمى  كبرية  بفاشيات  وزائري  والسودان 
النزفية يف أفريقيا، فيما ال يرتبط نوعا الفريوس 
ساحل العاج وريستون بفاشيات معينة من احلمى.

ريستون  إيبوال  فريوس  أنواع  تصيب  أن  وميكن 
املوجودة يف الفيليبني اإلنسان بعدواها، ولكن مل 
يبلغ حتى اآلن عن أي حاالت مرضية أو وفيات بني 

البشر.
وقالت املنظمة إن الدول املتاثرة حتتاج اىل مزيد 
من الطواقم اإلنسانية يقدر عددهم »باملئات«، علمًا 
بأن مئات سبق أن انتشروا على األرض، بينهم ١٢٠ 
عمليات  تعزيز  وأكدت ضرورة  املنظمة.  عاماًل يف 
الوقاية والرصد واإلبالغ عن احلاالت املشتبه بها، 
فضاًل عن مراقبة اخلطر عند احلدود ومحاية املعاجلني 
يف شكل أفضل، وأنها سوف تفتح مركزًا للمراقبة 

يف غينيا لتنسيق الدعم الفين.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية يف وقت سابق أن 
حصيلة وباء احلمى النزفية الناجم اىل حد كبري عن 
تفاقمًا.  تزداد  الغربية  أفريقيا  إيبوال يف  فريوس 
شباط  يف  غينيا  يف  ظهر  الذي  املرض  وانتشر 
املنظمة  وتتوقع  وسرياليون.  ليبرييا  يف  املاضي 
أن تتعامل مع هذا التفشي أشهرًا عدة كحد أدنى. 
أيام،  أربعة  خالل  باملرض  وفاة   5٧ تسجيل  ومت 
أي بني يومي اخلميس واألحد املاضيني يف غينيا 
سرياليون  وأعلنت  وسرياليون.  ونيجرييا  وليبرييا 
حجر  لفرض  األمن  قوات  واستدعت  الطوارئ  حالة 
صحي على ضحايا إيبوال يوم اخلميس لتنضم إىل 

ليبرييا اجملاورة يف فرض قيود صارمة.
يف  كوروما  باي  أرنست  سرياليون  رئيس  وأعلن 
إجراءات  من  سلسلة  عن  األربعاء  مساء  خطاب 
الطوارئ ستستمر ما بني ٦٠ إىل ٩٠ يومًا. وقال 

»سرياليون يف قتال كبري. الفشل ليس خيارًا«.
عقدت  الدولي،  القلق  زيادة  عن  ينم  إجراء  ويف 
بريطانيا يوم األربعاء اجتماعًا حكوميًا بشأن إيبوال، 
البيت  وقال  رد.  اىل  حيتاج  بأنه  اخلطر  ووصفت 
األبيض أيضًا إنه جيري إطالع الرئيس باراك أوباما 

على املوقف.
يوم  )إياتا(  اجلوي  للنقل  الدولي  االحتاد  وقال 
اخلميس إن منظمة الصحة العاملية مل توص بفرض 
أي قيود على السفر أو إغالق احلدود بسبب انتشار 
على  ضئيلة  خماطر  هناك  ستكون  وإنه  إيبوال، 

الركاب اآلخرين إذا سافر أحد مرضى إيبوال.
وعلقت شركة خطوط جوية كربى يف غرب أفريقيا 
تزايد  وسط  وسرياليون،  ليبرييا  إىل  رحالتها 
املخاوف من انتشار فريوس إيبوال القاتل. وقالت 
أفريقيا  غرب  اجلوية يف  للخطوط  »آسكي«  شركة 
سالمة  على  »للمحافظة  القرار  هذا  اختذت  إنها 

ركابها والعاملني لديها يف هذه املرحلة القلقة«.

كيف تفشى املرض؟
وتفيد تقديرات منظمة الصحة العاملية عن فاشيات 
مرض فريوس إيبوال بأنه انتشر ٢4 مرة منذ أول 
مرة لظهوره يف الكونغو عام ١٩٦٧. وإن الدول اليت 
انتشر فيها سابقًا هي الكونغو وأوغندا والسودان 

وزائري والغابون وجنوب أفريقيا وساحل العاج.
أن  والفريوسات  الوبائية  األمراض  خرباء  ويعتقد 
احلالة األصلية كانت امرأة ذهبت إىل أحد األسواق 
مشال  يف  قريتها  إىل  تعود  أن  قبل  غينيا،  يف 

ليبرييا اجملاورة للمنطقة ومترض.
نفسها  هي  وأصيبت  بها،  املرأة  شقيقة  واعتنت 
باملرض قبل أن ميوت أحد أطفاهلا من جراء احلمى 
والنزف اللذين يتسبب بهما املرض. وركبت األخت 
ليبرييا،  عاصمة  منروفيا  طريق  عن  أجرة  سيارة 
وعّرضت مخسة أشخاص آخرين لإلصابة بإيبوال ماتوا 

مجيعًا يف ما بعد.
وتشمل التشخيصات التفريقية بني فريوس إيبوال 
وغريه من األمراض، إجراء مقارنة مع مرضى املالريا 
وداء  والكولريا  الّشيغيالت  وداء  التيفوئيد  ومحى 
واحلّمى  الّريكْتسّيات  وداء  والطاعون  الربميّيات 
الكبدي  وااللتهاب  السحايا  والتهاب  الناكسة 
وال  الفريوسية.  النزفية  احلمى  أنواع  من  وغريها 
فريوس  بعدوى  اإلصابة  حاالت  تشخيص  ميكن 
إيبوال تشخيصًا نهائيًا إال يف املخترب، وذلك بإجراء 
االختبارات  وتنطوي  املختلفة.  االختبارات  من  عدد 
اليت جترى للعينات املأخوذة من املرضى على خماطر 
على  إجراؤها  يقصر  أن  وينبغي  بيولوجية جسيمة، 

تأمني ظروف قصوى للعزل البيولوجي.
بفريوس  إصابته  بعد  ليبرييا  يف  طبيب  وتويف 
من  الكثري  عاجل  قد  الطبيب  وكان  القاتل.  إيبوال 
الشخصيات الشهرية يف ليبرييا من أمراض أخرى. 
يدعى  الطبيب  إن  الليبريية  الصحة  وزارة  وقالت 
أثناء  بالفريوس  أصيب  وإنه  بريسبني،  صامويل 
العاصمة  يف  الفريوس  مرضى  لعالج  مساعيه 
مونروفيا. يذكر أن بريسبني عمل طبيبًا للعديد من 
الشخصيات البارزة يف ليبرييا، ومن بينها الرئيس 

السابق تشارلز تايلور.
ويف سرياليون، كان الفريوس سببًا يف وفاة شيخ 
عمر خان، ٣٩ عامًا، وهو الطبيب الذي كان يبذل 
جهودًا يف مكافحته، فيما أشاد مسؤولون حكوميون 
به واعتربوه »بطاًل قوميًا«. وكانت احلكومة قد أعلنت 
األسبوع املاضي أن خان موضوع يف احلجر الصحي، 
وأنه يعاجل من الفريوس. وجاءت وفاته بعيد وفاة 

الطبيب الليبريي بريسبني نهاية األسبوع.
فريوس إيبوال يف الحيوانات

مع  اتصال  يف  شهيب  أكرم  الزراعة  وزير  أكد 
»األخبار« أنه طلب من وزارة الصحة احلصول على 
املعلومات املتعلقة بإجراءات احلجر الصحي البيطري 
احلية  احليوانات  مجيع  على  احلدودية  املعابر  على 
أو اللحوم اليت ميكن أن تكون ناقلة هلذا املرض. 
املقبل  األسبوع  سيصدر  أنه  اىل  شهيب  ولفت 
وفق  متخذة  تكون  أن  على  الشأن،  بهذا  قرارات 

األصول العلمية والطبية«.
عمل  يوقف  حيوي  مضاد  إنتاج  العلماء  واستطاع 
اخلفافيش،  من  أنواع  ثالثة  وحقنوه يف  الفريوس 
كما  ماتت  اخلفافيش  أن  الحقًا  بّينت  النتائج  لكن 
ماتت من قبلها قرود الشمبانزي والغوريال بسبب 
أن  الباحثون  يرى  السبب،  هلذا  إيبوال.  فريوس 
األنواع الثالثة من احليوانات )اخلفافيش والشمبانزي 
إيبوال،  فريوس  لنقل  رئيسي  مصدر  والغوريال( 
جتنب  بغية  احليوانات  هذه  أكل  بعدم  وينصحون 

انتقال الفريوس إىل اإلنسان.
برغم أن املقّدمات غري البشرية هي مصدر عدوى 
اإلنسان باملرض، فمن املعتقد أنها ال متثل مستودعًا 
للفريوس بل مضيفًا عرضيًا له كاإلنسان. وتبنّي 
من  إيبوال  فريوس  فاشيات  أن   ١٩٩4 عام  منذ 
حيوانات  يف  موجودة  العاج  وساحل  زائري  نوعي 
إيبوال  فريوس  تسبب  وقد  والغوريال.  الشمبانزي 
ريستون باستشراء فاشيات حادة من احلمى النزفية 
الفريوسية بني قردة املكاك اليت ُرّبيت يف مزارع 
الواليات  استوردتها  اليت  والقرود  الفيليبني 
املتحدة األمريكية يف أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٠ و١٩٩٦ 
وتلك اليت استوردتها إيطاليا من الفيليبني يف عام 
١٩٩٢. وجرى منذ عام ٢٠٠٨ الكشف عن فريوسات 
أثناء اندالع عدة فاشيات للمرض،  إيبوال ريستون 
وُأبِلغ عن ظهور عدوى  أثرها اخلنازير.  نفقت على 
عدمية األعراض بني تلك احليوانات، على أن عمليات 
التلقيح التجريبية متيل إىل إثبات أن فريوس إيبوال 
ريستون ال ميكن أن يتسبب يف إصابتها باملرض.

سوف تراَقب جميع الرحالت القادمة إىل بريوت والتي تحمل مسافرين من دول غرب أفريقيا )مروان طحطح(
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مل حيدث منذ بداية تأسيس الكيان اللبناني أن خرج قائد اجليش 
وألقى بيانا يتعلق بسري العمليات العسكرية كما فعل قهوجي، 
بالتزامن كانت رادارات وليد جنبالط تلتقط تطورات خطرية مقبلة 
على لبنان وتدفعه للقاء السيد نصراهلل ثم قاعدته الشعبية.. 

هل دخل لبنان آتون املنطقة.
على  مقبل  أصفر  هواء  جنبالط. رصدت  وليد  رادارات  حتركت 
لبنان. وقبل أن تبدأ معركة عرسال كان زعيم املختارة يلتقي 
مببادرة منه السيد حسن نصراهلل بعد انقطاع لثالث سنوات. جزء 
من احلديث بني الزعيمني بقي طي الكتمان ومل يتسرب لوسائل 

اإلعالم.
مل ميض أسبوع على اللقاء حتى سقطت عرسال بأيدي التكفرييني. 
خرج العماد جون قهوجي ببيان غري مسبوق شكاًل ومضمونًا. مل 
حيدث منذ بداية تأسيس الكيان اللبناني أن خرج قائد اجليش 
وألقى بيانا يتعلق بسري العمليات العسكرية. السابقة اليت تؤشر 
على مدى اخلطر احملدق بلبنان يعززها كالم ال يقل خطورة. قال 
العماد إن اهلجوم على اجليش يف عرسال مل حيصل بالصدفة 
بل كان حمضرا بدقة بانتظار التوقيت املناسب لتنفيذه. وأشار 
إىل أن ما حصل أخطر بكثري مما يعتقده البعض وأن اجليش لن 
يسمح بانتقال ما حيصل يف العراق وسوريا إىل لبنان. وذكر أن 
»اجليش كان أول من نادى منذ أكثر من ثالث سنوات بضرورة 
معاجلة الوضع األمين للنازحني السوريني«، وقال إن » اخلوف 
عنصر  ينتقل  أن  هو  اليوم،  اجلميع  له  ينتبه  ال  الذي  الكبري 
املباغتة من مكان إىل آخر«، مشريًا إىل أن »اجلميع يعرف كيف 
تتداخل املناطق والبلدات«، داعيًا »مجيع املسؤولني السياسيني 

والروحيني إىل التنبه ملا يرسم للبنان«.
قرأ جنبالط دقة املرحلة. وبالتزامن مع بيان قهوجي واملعارك 
احملتدمة يف عرسال كان رئيس »جبهة النضال« النيابية جيول 

على قاعدته الشعبية يف مدينة الشويفات.
قرر أن يتخلى »البيك« عن القواعد التقليدية اليت حتكم اللعبة 
السياسية اللبنانية. نزع قفازاته وتوّجه إىل أنصاره بكالم يعكس 
مدى استشعاره باخلطر الوجودي. قال »مررنا بأيام أصعب بكثري 
من اليوم ولكن اآلتي أصعب بكثري من اليوم«. ذّكرهم بأن ما 
تبقى من مسيحيني يف العراق انتهوا. اعرتف بأن كالمه قد ال 
يعجب البعض منهم لكنه متنى عليهم أن يفكروا فيه. شّدد على 
أن التاريخ ال يتوقف عند احلادي عشر من أيار )املواجهات بني 
حزب اهلل وأنصاره وبني أنصار جنبالط عام 2008(. أّكد على أن 
»داعش« آتية بفكر مغلق معتربًا أنه ليس صحيحًا أن تدخل حزب 

اهلل يف سوريا استحضر داعش إىل لبنان.
لبنان إىل أين؟

يصف اخلبري العسكري االسرتاتيجي العميد أمني حطيط ما حيدث 
احلجم  بهذا  نوعها  من  األوىل  بأنها   عرسال  مواجهات يف  من 
وهذا الشكل، ويعترب أن ما يواجهه لبنان اليوم هو األخطر منذ 
ستحدد  واجتاهها  ونتائجها  عرسال  معركة  فمصري   ،2006 عام 

مصري لبنان.
ويؤكد على أنه يف حال فشل اجليش فإن لبنان متجه حنو خماطر 
كربى إحدى مساتها أن الطوائف اللبنانية ستتجه إىل محل السالح 
فشل  حال  يف  مضمونًا  ليس  أنه  إىل  ويلفت  نفسها.  حلماية 
اجليش أن يبقى موّحدًا ال سيما يف ظل الفراغ الرئاسي والوضع 

احلكومي املهتز واملهدد.
اجليش،  يد  خارج  باتت  بأكملها  أن عرسال  إىل  ويشري حطيط 
الضغط  نتيجة  إليها  يدخل  األساس مل  منذ  اجليش  بأن  مذّكرًا 
السياسي من قبل تيار املستقبل والذي قضى بإدخال قوى األمن 
الداخلي إليها بدال منه. ويضيف بأن التيار هو شريك سابق يف 
ما حصل مذّكرًا باالعتداء السافر على دورية اجليش اللبناني يف 
عرسال يف بداية العام 2013 واليت أدت إىل استشهاد الرقيب 
بيار بشعالني والرقيب ابراهيم زهرمان وما رافقها من تربيرات 

وغطاء سياسي.
ويقول إن »املستقبل« هو خائف حاليا بعدما وصل إىل السلطة 
ألنه مسؤول، الفتًا إىل ان وزير الداخلية نهاد املشنوق مل يدل 

بأي بيان منذ 24 ساعة برغم ضخامة احلدث.
املخطط املرسوم

يف  اليوم  تتحرك  اليت  التكفريية  اجلماعات  أن  حطيط  يؤكد 
عرسال تعمل ضمن مشروع مرتبط باخلارج. ويرى أن اخلطة يف 

لبنان على خط الزالزل.. ماذا رصدت رادارات جنبالط؟

قهوجي يدعو جميع املسؤولني السياسيني والروحيني إىل التنبه ملا 
يرسم للبنان

هذه املرحلة تقوم على ثالث خطوات:
- اخلطوة األوىل هي احتالل عرسال ومنطقتها بهدف إجياد بيئة 
آمنة بعيدة من قبضة اجليش السوري وخارج األراضي السورية، 
وبالتزامن مع تنفيذ هذه اخلطوة جيري ضغط داخلي على اجليش 
اللقاء  إىل  الصعيد  هذا  على  ويلفت  للمسلحني،  يتعرض  كيال 
الذي جرى يف منزل عضو »كتلة املستقبل« النائب حممد كبارة 
شدد  بيان  صدر  حيث  عرسال،  يف  املواجهات  مع  بالتزامن 
على أن »ما جيري يف عرسال السنية البطلة ليس إال مسلسل 
إيراني سوري إلخضاع أهل السنة«، ويتطابق مضمون اخلطاب 
مع اخلطة حبسب حطيط، يف ظل موقف داخلي تربيري لسلوك 

التكفرييني.
- اخلطوة الثانية وضع اليد على طرابلس.

- اخلطوة الثالثة ربط عرسال بطرابلس جغرافيًا.
املخطط وواقعيته خصوصا  تنفيذ مثل هذا  إمكانية  وعن مدى 
»هناك طرفان  جغرافيًا جييب حطيط:  بطرابلس  عرسال  وصل 
قادران على منع ذلك نظريًا هما اجليش اللبناني بشكل أساسي 
فال  اهلل  حزب  أما  األساسية،  معركته  هذه  اجليش  اهلل.  وحزب 
يتحرك عسكريا خارج مناطق نفوذه او بيئته االجتماعية بسبب 
احلساسيات املذهبية املعروفة يف لبنان. وبالتالي بني عرسال 
وطرابلس هناك منطقة واسعة ال وجود حلزب اهلل فيها وحتديدا 

بعد اهلرمل وباجتاه عكار«. 
تطورات األيام املقبلة

يقّدر حطيط عدد املسلحني اليوم يف حميط عرسال بعشرة آالف 
مقاتل.   3000 حنو  بوجود  تقول  اليت  التقديرات  خمالفًا  مسلح 
هؤالء شكلوا معسكرات حتت غطاء »خميمات النازحني«. ويعترب 
املعركة،  على حسم هذه  لوحده  قادر  اللبناني غري  اجليش  أن 
حلسمها  السوري  اجليش  مع  التعاون  غري  لديه  آخر  خيار  وال 
التعامل  القرار السياسي مينعه. حطيط  ال جيد جدية يف  لكن 
مآل  من  ويعرب عن ختوفه  السلطة  على مستوى  املوضوع  مع 

األوضاع اليت سوف تطول برأيه.
ال  املستقبل  التطورات يف  إليها  ستتجه  اليت  السياقات  وعن 
يستبعد حطيط أن يدخل التكفرييون يف املرحلة املقبلة إىل بعض 
املناطق السنية ويرمسوا خطوط متاس مع املناطق الشيعية حمذرًا 

من خطورة هذا السيناريو.
ويعترب أنه إذا مل يعاجل املوضوع خالل أسبوع وتعود األمور اىل 
نصابها، ويف ظل الشلل السياسي والفراغ الرئاسي، فإن وضع 
لبنان مفتوح على كل االحتماالت مبا يف ذلك األسوأ وقد متتد 
بؤر التوتر اىل مناطق أخرى من لبنان، ولكن املنطقة املرشحة 
أكثر من غريها حاليا ويف املستقبل املنظور هي الواقعة مشال 

خط عرسال طرابلس.
يلخص حطيط اخلطورة بالقول إن »الكيان اللبناني مهدد والوضع 
حرج جدا، ونراقب بدقة متناهية ما حيصل على األرض وما يصدر 
مذكرًا  وزنها«،  هلا  اليوم  كلمة  كل  ألن  مواقف سياسية،  من 
بأن لبنان أدخل منذ أشهر ضمن خارطة »داعش« اليت أعلنها 

التنظيم. 

حطيط: الجماعات التكفريية التي تتحرك اليوم يف عرسال تعمل 
ضمن مشروع مرتبط بالخارج

حطيط: الجماعات التكفريية التي تتحرك اليوم يف عرسال تعمل 
ضمن مشروع مرتبط بالخارج

النائب وليد جنبالط سلسلة من املواقف،مؤخرا، حمّذرًا من  أطلق 
خطر »داعش« على لبنان. ومن الشويفات، عكس حتّوالت ما بعد 

لقائه باألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل.
يف  نفسه  على  يتفّوق  أن  مبواقفه  جنبالط  وليد  النائب  كاد 
»انعطافة« 2 آب 2009. سريعًا، بدأ ترمجة مفاعيل لقائه باألمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل األسبوع املاضي. اختار البيك 
الشويفات ودير قوبل لينقّض على خطاب قوى 14 آذار السائد 
منذ سنوات، عرب قوله إن »األسطوانة أنه لوال تدخل حزب اهلل يف 
سوريا ملا أتت داعش، غري صحيحة«، وليؤّكد أن خطر »داعش«، 

أو »اهلواء األصفر« آٍت.
مل يكن جنبالط حكمًا يتصّور أن »الربيع العربي« الذي راهن عليه 
منذ 2011 إىل قبل أقل من عام، قد يتمّخض فينجب »داعش«، 
ثم تزور األخرية لبنان! لكن الوقت اآلن ليس وقتًا للعتاب. أن 
يأتي جنبالط متأخرًا، وحتديدًا إىل وجهة نظر حزب اهلل من »النكبة 
السورية والعراقية« )كما يسميها صديقه الرئيس نبيه بّري(، خري 

من أن ال يأتي.
ـــ جنبالط، إن وجهيت النظر  يقول العارفون خببايا لقاء نصر اهلل 
الذي يشّكله مشروع  الكبري  اخلطر  لناحية حتديد  كانتا متطابقتني 
»داعش« على املنطقة ولبنان. استمع البيك من نصر اهلل إىل شرح 
تفصيلي عن التنظيم وعقيدته التكفريية جتاه كّل من خيالفه الرأي، 
بدءًا باملسلمني السنة، مرورًا باألقليات، وعرض جنبالط مجلًة من 

املخاوف، بينها وقوع توترات يف إقليم اخلروب والبقاع الغربي.
إىل  حباجة  »حنن  جنبالط:  قاله  اللقاء  من  نتج  ما  أن  األهم  لكّن 
اإلسالمي  االعتدال  تيار  احلريري، ممثل  الشيخ سعد  مع  التعاون 

السين، ومع الرئيس بري... ومع السيد حسن«.
الدوائر  وبعض  »السيد حسن«،  مع  التعاون  يتّم  أن  كيف ميكن 
يف اجلبل، كجماعة الداعية عّمار وبعض املشايخ، وحتى دوائر يف 
إذًا من مللمة  بّد  تزال تعادي حزب اهلل؟ ال  احلزب االشرتاكي ال 

البيت الداخلي.
فالكالم طوال العام املاضي عن تنسيق بني حزب اهلل واالشرتاكي 
مل يكن كافيًا لطي صفحة أحداث 11 أيار 2008. حتى صورة نصر 
اهلل وجنبالط مل تقنع هؤالء بأن »العدو« ليس حزب اهلل. كان ال 
بّد للبيك من أن يصطحب ابنه تيمور والوزير أكرم شهّيب يف جولة 
على »معادي« حزب اهلل ليبلغهم باخلطر القادم، وعن ضرورة طي 
صفحة أحداث أيار إىل غري عودة، كما طوى هو صفحة اغتيال الراحل 
»البعد  الراحل حافظ األسد، ألن  الرئيس  كمال جنبالط، وصافح 
الوطين والقومي واألممي والفلسطيين كان أكرب بكثري من أن نقف 
عند اغتيال كمال جنبالط، واليوم الوحدة الوطنية بكل مكّوناتها أهم 

بكثري من بعض الشكاوى أو ما حصل يف 11 أيار«.
يف دير قوبل، كما يف الشويفات، عقد جنبالط خلوتني على هامش 
ناصر  عالم  أقرباء  مع  األوىل  البلدتني.  يف  املوسعني  اللقاءين 
أيار(   11 اهلل يف  حزب  مع  باشتباك  الشويفات  )ُقتل يف  الدين 
من مجاعة الداعي عمار، والثانية مع مشايخ من آل اخلشن رفضوا 
جنبالط  كان  اللقاءين،  اهلل. ويف  حزب  مع  السابق  املصاحلة يف 

صرحيًا وشفافًا.
مصادر احلزب التقدمي االشرتاكي أكدت لـ«األخبار« أن البيك أبلغ 
األيام  الشخصية، ألن  األحقاد  العبور فوق  »ضرورة  التقاهم  من 
على ضرورة  وشدد  التكفرييني،  من  كبرية  أخطارًا  حتمل  املقبلة 
التصاحل مع حزب اهلل«. وأشارت املصادر إىل أن »املشايخ يف 
وثقة  تعاونًا  وأبدوا  نظره،  لوجهة  كبريًا  تفهمًا  أبدوا  اللقاءين 

خبياراته«.
زيارات  بسلسلة  املقبلة  األسابيع  يف  سيقوم  جنبالط  أن  وعلم 
ولقاءات يف عاليه وجردها، ثّم الشوف وراشيا وحاصبيا، لعرض 
وجهة النظر ذاتها. كما أعاد جنبالط التشديد على ضرورة تنسيق 

االشرتاكيني الكامل مع قوى الثامن من آذار يف اجلبل.

جنبالط يرى بعينيَ حزب اهلل: 
اخلطر من »داعش«

جنبالط سيقوم بسلسلة زيارات إىل عاليه والشوف وراشيا 
وحاصبيا )هيثم املوسوي(

فراس الشويف
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يف عرسال احملتلة من »داعش« و«جبهة 
سيارة  على  النريان  ُأطلقت  النصرة«، 
إصابة  من  إلاّ  جنا  الرافعي.  سامل  الشيخ 
من  كانت  القاتلة  اإلصابة  لكن  طفيفة. 
املسلمني  علماء  هيئة  مسعى  نصيب 
النار يف  الرامي إىل حتقيق وقف إلطالق 
اجليش  اشرتط  الذي  األمر  وهو  البلدة، 
املخطوفني  العسكريني  حترير  لتحقيقه 

وحترير عرسال من حمتليها.
مل يكد ينطلق مسعى هيئة علماء املسلمني 
وقف  إمكان  يتناول  حوار  بدء  يف  للبحث 
تعراّض  حتى  عرسال،  يف  النار  إطالق 
احلريف  باملعنى  نار،  املسعى إلطالق  هذا 
اليت  البلدة  من  عودته  فأثناء  للكلمة. 
حيتلها مسلحو »داعش« و«جبهة النصرة«، 
اطلق جمهولون النار على سيارة الرئيس 
السابق للهيئة، الشيخ سامل الرافعي، ما 
إحدى  يف  طفيف  جبرح  إصابته  إىل  أدى 
قدميه، وإصابة أحد مرافقيه، الشيخ جالل 
أحد من  رقبته. كذلك أصيب  كلش، يف 
ويدعى  الرافعي،  مع  السيارة  يف  كانوا 
ونقل  أيضًا.  طفيفة  جبروح  احلليب،  نبيل 
مستوصفات  أحد  يف  للمعاجلة  املصابون 

البلدة.
عرسال،  غادرت  قد  تكن  مل  السيارة 
النار.  مطلق  بشأن  الروايات  وتضاربت 
أمنية رمسية أن من  ففيما أكدت مصادر 
أطلقوا النار ينتمون إىل اجلماعات املسلحة 
اليت حتتل عرسال، قالت مصادر مقربة من 
سامل  الشيخ  مع  كانوا  »من  أن  الرافعي 
حون أن يكون إطالق النار  يف عرسال يرجاّ
مهنية  يف  اجليش  موقع  جهة  من  مت  قد 

عرسال«.
آثارًا  احلادث  هذا  يرتك  أن  املنتظر  ومن 
سلبية على وساطة اهليئة، وعلى األوضاع 

يف البالد عمومًا، ويف الشمال خصوصًا.
إىل  توجه  قد  كان  العلماء  هيئة  وفد 

عرسال، حاماًل 4 شروط:
1- وقف إطالق النار.

واألمنيني،  العسكريني  األسرى  حترير   -2
وكشف مصري املفقودين.

3- تأمني الحتياجات اإلنسانية، الهتمام 
باجلانب اإلنساني.

4- انسحاب املسلحني من عرسال وجرودها 
إىل األراضي السورية.

الوفد كان سيحمل هذه الالئحة إىل نائب 
مجعة،  عماد  اإلسالم«  »فجر  لواء  أمري 
وموقوف  »داعش«،  لتنظيم  يتبع  واألخري 
لدى استخبارات اجليش اللبناني منذ يوم 
السبت املاضي. وهو الذي استغل مقاتلو 
»داعش« وحلفاؤهم توقيفه ليحتلوا بلدة 
مصادر  كانت  ينطلق،  أن  وقبل  عرسال. 
إن  قائلة  تشاؤمها،  عن  تعباّ  وزارية 
املسلحني لن يتجاوبوا مع شرط خروجهم 
املصادر  أجابت  واحلل؟  عرسال.  من 
آذار:   14 فريق  إىل  املنتمية  الوزارية 
اجليش  حول  واللتفاف  والقتال  الصمود 

يف معركته.
إن  املصادر  تقول  سؤال،  عل  وردًا 
املتوقع  الفشل  بعد  ملا  الفرضيات  إحدى 
إنسانية  »ممرات  بفتح  تقضي  للمسعى 
عملية  وهذه  البلدة.  من  املدنيني  إلخراج 
عرسال  املدنيني يف  عدد  إن  إذ  ضخمة، 

يفوق الـ100 ألف نسمة«.
حاليًا،  اجليش  ق  يؤراّ ما  هو  الرقم  هذا 
البلدية  يف  القتال  ودون  دونه  وحيول 
البقاعية. تقول مصادر عسكرية إن اجليش 
مل ينه بعد املرحلة األوىل من معاركه يف 
تتضمن  املرحلة  وهذه  عرسال.  حميط 
التواصل  وتأمني  مراكزه ومحايتها  تأمني 
يف ما بينها. وحبسب ما أعلنت املؤسسة 
متكنت  املقاتلة  قطعاتها  فإن  العسكرية، 
من حتقيق جزء كبري من هذا اهلدف، لكن 
مواقع  مهامجة  عن  يتوقفوا  مل  املسلحني 
اجليش. وحتى ساعات فجر اليوم األوىل، 
استمر سقوط الشهداء يف صفوف اجليش، 
قتل  جرى  16 شهيدًا،  إىل  العدد  لريتفع 
بعضهم بطريقة وحشية. كذلك ارتفع عدد 

اجليش مصمم على حترير عرسال من حمــتليها

املفقودين إىل 20، نتيجة للمعارك العنيفة 
اليت خيوضونها، والقصف الذي مل يتوقف 
مواقعهم. ورفضت مصادر عسكرية  على 
املرحلة  بعد  ا  عماّ احلديث  املستوى  رفيعة 

األوىل من القتال.
قهوجي  جان  العماد  اجليش  قائد  وكان 
الذي  الوفد  ألثنني واضحًا يف كالمه مع 
اجلراح  مجال  النائب  ضم  والذي  زاره، 
ومفيت البقاع الشيخ خليل امليس والشيخ 
بوساطة  القيام  عارضًا  الرافعي،  سامل 
لتحقيق وقف إطالق النار يف عرسال. ورداّ 
قهوجي بأن أي حديث عن هدنة أو وقف 
إلطالق النار غري ممكن قبل كشف مصري 
يف  واملفقودين  املخطوفني  العسكريني 
مصمم  اجليش  أن  قهوجي  د  وأكاّ عرسال. 
املسلحني  احتالل  من  عرسال  حترير  على 
إطالق  عن  يتوقف  لن  وأنه  التكفرييني، 
النار حتى خروجهم من األراضي اللبنانية.

اختاذ  على  باتفاق  الجتماع  وانتهى 
اإلجراءات الالزمة اليت تتيح لوفد من هيئة 

علماء املسلمني دخول عرسال.
النائب  املستقبل  تيار  رئيس  سياسيًا، 
التيار  مسؤولي  إىل  أوعز  احلريري  سعد 
بإعالن التأييد املطلق للجيش يف معركته. 
وشذاّ عن هذا التوجه النائبان معني املرعيب 
وخالد ضاهر اللذان خفضا سقف كالمهما، 
من دون أن يتوقفا عن مهامجة املؤسسة 
إذا  ما  بعد  يتضح  مل  وفيما  العسكرية. 
يف  يدخل  الشماليني  النائبني  أداء  كان 
إطار تقاسم األدوار بني نواب املستقبل، 
قالت مصادر يف التيار األزرق إن املرعيب 
بشكل  طويلة  مدة  منذ  يتصرفان  وضاهر 

مستقل عن الكتلة.
ميدانيًا، جرت حتركات على األرض حملاولة 
قطع طرقات يف البقاع وطرابلس، سرعان 
هيئة  ومسعى  اجليش  تدخل  قها  طواّ ما 
ألثنني،  ليل  لفت  لكن  املسلمني.  علماء 
قبل إطالق النار على سيارة الشيخ سامل 
يف  ح  مسلاّ انتشار  عرسال،  يف  الرافعي 
بعض مناطق طرابلس، أسهم تدخل اهليئة 
وزارية  مصادر  فت  وختواّ أيضًا.  جلمه  يف 
من حترك الشارع، يف ظل التحريض الذي 
داعي  كالشيخ  القوى،  بعض  متارسه 
ل  املثال  سبيل  على  الشهال  اإلسالم 
احلصر. وقالت املصادر: »حتى لو كانت 
شخص   100 فإن  هامشية،  القوى  هذه 
يستطيعون افتعال مشكلة يف أي منطقة 

من املناطق«.
املواقف  من  باملزيد  اجليش  دوليًا، حظي 
املؤيدة يف مواجهة اإلرهاب. وبعد السفري 
الريزة  اجليش يف  قائد  زارت  األمريكي، 
ممثلة الحتاد األوروبي اجنيلينا اخهورست، 
معبة عن دعم الحتاد للجيش يف معركته 
األمن  جملس  د  أكاّ كذلك  اإلرهاب.  ضد 
املسلحة  القوات  »جلهود  دعمه  بيان  يف 
قتاهلا  الداخلي يف  األمن  وقوى  اللبنانية 
تقويض  حماولت  ومنع  اإلرهاب  ضد 
»ضرورة بذل  استقرار لبنان«، لفتًا إىل 

املزيد من اجلهود لبناء قدرات قوى األمن 
من  وغريها  اإلرهاب  ملواجهة  اللبنانية 

التحديات األمنية«.

الحكومة: لبنان ضحية عدوان ظالميّ
داخليًا، ويف موقف واضح يعكس الشعور 
احتلت  اليت  اجلماعات  من  الناتج  باخلطر 
والقوى  اجليش  على  واعتدت  عرسال 
سالم  متام  احلكومة  رئيس  أكد  األمنية، 
بعد جلسة جملس الوزراء الستثنائية اليت 
ترأسها الثنني، أن »لبنان يتعراّض لعدوان 
صريح على سيادته وأمنه، من جمموعات 
إرهابية ظالمية، انتهكت السيادة الوطنية 
والقوى  اجليش  كرامة  على  وتطاولت 
مشبوهة«.  مبجمة  خلطة  تنفيذًا  األمنية، 
ر استنفار  وأشار إىل أن »جملس الوزراء قراّ
كل املؤسسات واألجهزة الرمسية اللبنانية 
للدفاع عن البلد«. وأضاف سالم أن »هذه 
على  األوىل  الدرجة  يف  ملقاة  املسؤولية 
الدستورية  السياسية مبؤسساتها  السلطة 
والقوى  املرجعيات  مجيع  على  كما  كافة، 
باملقدار  ملقاة  وهي  املختلفة،  السياسية 
جيش  من  املسلحة  قواتنا  على  نفسه 
لن  »احلكومة  أن  مؤكدًا  أمنية«،  وقوى 
اجليش  تزويد  سبيل  يف  جهد  أي  تدخر 
أنه  سالم  وكشف  إليه«.  حيتاج  ما  كل 
من  وطلب  عدة،  دولية  اتصالت  »أجرى 
تسليم  عملية  تسريع  الفرنسية  السلطات 
يف  عليها،  التفاق  سبق  اليت  األسلحة 
اململكة  من  املمولة  التسليح  إطار صفقة 
نؤكد  »إننا  وتابع:  السعودية«.  العربية 
ول  القتلة،  اإلرهابيني  مع  تساهل  ل  أن 
مهادنة ول حلول سياسية مع التكفرييني، 
هو  اليوم،  املطروح  الوحيد  واحلل 
وجوارها،  عرسال  من  املسلحني  انسحاب 
اللبنانيني  العسكريني  عن مجيع  واإلفراج 
أجهزتها  بكل  الدولة  وعودة  احملتجزين، 
إىل هذه املنطقة اللبنانية العزيزة«. ودعا 
اجلميع إىل »اللتفاف حول القوى املسلحة 

الشرعية«.
خمتلف  على  الوزراء  جيد  مل  بدورهم، 
قرار  على  التفاق  يف  عقبة  انتماءاتهم 
»دعم اجليش يف معركته ضد اجملموعات 
ى الرمق األخري«. أغلب الوزراء  ة حتاّ املسلحاّ
السرايا  يف  عقدت  اليت  اجللسة  وصفوا 
احلكومية بأنها »أكثر من جيدة«، ول سيما 
حصلت  اليت  واملناقشات  »احملادثات  أن 
لدعم  حاسم  موقف  على  شددت  مجيعها 
للمجموعات  البلد  تسليم  وعدم  اجليش 
اإلرهابية«. وقال مصدر وزاري لـ«األخبار« 
فيها  تشهد  مل  اليت  الوحيدة  »املرة  إنها 
أي  جلستها  يف  تشكيلها  منذ  احلكومة 
بسيط  تعارض  حتى  ول  خالف  أو  سجال 
»يكون  أن  املصدر  ونفى  املواقف«.  يف 
سياسي  غطاء  وجود  عدم  حول  ُنشر  ما 
للجيش من قبل تيار املستقبل صحيحًا«، 
مؤكدًا أن »مواقف كل من الرئيسني سعد 
احلريري وفؤاد السنيورة والوزيرين نهاد 

بريوت،  البارزين يف  السفراء  أحد  كان 
يف  وحيدة  ورقة  شديدة  بعناية  ميسك 
يده. يقرأ بداية تاريخ مضمونها: إنه 19 
حزيران 2014. بعد أقل من عشرة ايام 
وبعض  للموصل  »داعش«  اجتياح  على 
العنوان:  قراءة  السفري  يتابع  العراق. 
كالم الرئيس األمريكي باراك اوباما حول 
الوضع يف بغداد بعد ذلك احلدث بالذات. 
ق. كانت  يقرأ الدبلوماسي العتيق ول يعلاّ
والتفسري  لسامعه  الرتمجة  تتوىل  عيناه 
ل  أوباما،  كلمات  يقرأ  كان  والتأويل. 
بل  صحافية.  عجالة  يف  عبارات  كأنها 
تكشف  وطالسم  ألغاز  جمموعة  كأنها 
يف اسرارها املكتومة كل احملظور. كأن 
العراق وسوريا  كل ما حيصل راهنًا يف 
وبعض األراضي الفلسطينية احملتلة...

قد  وما  لبنان  استجداّ يف  ما  كل  وكأن 
ذلك  كل  لحقًا،  فيه  ينفجر  أو  يستجداّ 
مكتوب يف تلك األسطر القليلة. جاء على 
لسان الرئيس األمريكي ما حرفيته التالي: 
العراقيني  القادة  على  فيما  أنه  »أعتقد 
لقد  إيران.  ُنسمع  كنا  قرارات،  اختاذ 
خطوات  جتناّب  هلم  املهم  من  أنه  حددنا 
قد تشجع النقسامات املذهبية اليت قد 
تقود إىل حرب أهلية. وما جيب التأكيد 
إيران  مع  عميقة  خالفات  لدينا  أن  عليه 
على امتداد قضايا كثرية. األرجح أن ما 
حيصل يف سوريا هو جزئيًا نتيجة للتدخل 
طرف  لصاحل  والساخن  الوازن  اإليراني 
تأخذ  ان  إيران  على  أن  واألرجح  واحد. 
رؤيتها  كانت  إذا  انه  واقع  العتبار  يف 
املذهيب،  الطار  يف  حمصورة  للمنطقة 
كثرية.  أماكن  نفسها حتارب يف  ستجد 
لالقتصاد  جيدًا  ليس  ذلك  ان  والرجح 
اليراني ول للشعب اليراني على مدى 

ابعد«...
يتوقف السفري اخلبري عن القراءة، يعطيك 
مك كتاب  نص كالم أوباما كاماًل، كمن يسلاّ
فك شيفرات احلرب السرية ــــ الراهنة أو 
املقبلة ــــ على بالدك. أول دروس فك 
يقوهلا  كلمة  كل  أن  األمريكية،  األلغاز 
سيد البيت األبيض، حتمل معنى ومغزى 
مفردة  ل  جمانية،  كلمة  ل  ورسالة. 
عشوائية. ل حرف أو فاصلة يف معرض 
اللغو أو احلشو. ثاني الدروس أن اللغز، 
املخفية.  بالكتابة  يتسم  الطلسم،  مثل 
التناقض  قاعدة  على  معكوسًا.  ُيكتب 
بني ظاهره وباطنه، بني معلنه ومضمره. 
القراءة والفهم والفكفكة:  من هنا تبدأ 
يقول أوباما أنه أمسع كالمه لإليرانيني. 
كيف؟ عب اإلعالم؟ عب وسطاء، أو أثناء 
املفاوضات النووية املباشرة؟ أم... عب 
الرسائل امليدانية على األرض؟ وعلى أي 
أرض؟ يف املوصل أم يف سوريا أم يف 

غزة أم... يف عرسال؟
حريصًا  أوباما  يبدو  نفسه  السياق  ويف 
قد  مذهبية  »انقسامات  وقوع  عدم  على 

تقود إىل حرب أهلية«.
هل يعين ذلك أن الدولة العظمى تعيش 
هل  بالعجز؟  املسكون  احلرص  من  حالة 
البلدان  انفجار  عدم  على  حريصة  هي 

هل تنبأ أوباما بانفجار عرسال؟
جان عزيز

والشعوب ووقوع املذابح األهلية، لكنها 
تقول،  أنها  أم  ذلك؟  جتنب  عن  عاجزة 
صراعًا  هناك  إن  املعكوسة،  باللغة 
ونفوذ،  مصاحل  على  إيران  وبني  بينها 
فيما  وإنها  بوضوح،  إيران  تهدد  وإنها 
تفاوضها، ستعمل بشكل متواز للضغط 
احلروب  ساحات  كل  تفجري  عب  عليها 
املذهبية من حوهلا وحيث تضع أقدامها؟ 
رها بأضرار ما تقدر  رها وتذكاّ قبل أن حتذاّ
وعلى  اقتصادها  على  بها،  إحلاقه  على 
يف  األمريكي  الساحر  يتأخر  ل  شعبها؟ 
يف  طهران  استمرت  إذا  لعبته:  كشف 
القتال  موقفها ستجد نفسها غارقة يف 
تلك  ر  سيفجاّ من  عديدة.  جبهات  على 
اجلبهات يف وجهها؟ هل تنفجر تلقائيًا؟ 
عشوائيًا؟ عفوًا من دون قصد ول عمد؟ 
اجلبهات احملتملة؟ يف  تلك  أين هي  ثم 
سوريا،  يف  أصاًل.  انفجرت  العراق، 
سبق الفضل منذ أكثر من ثالثة أعوام. 
الدولة  رئيس  كان  هل  ُترى  غزة؟  يف 
العظمى يف العامل يتنبأ بأن »جمهولني« 
سيقتلون بعد 11 يومًا من كالمه، ثالثة 
اختطفوا  قد  كانوا  صهاينة  مستعمرين 
ر  قتلهم سيفجاّ وأن  بأسبوع،  كالمه  قبل 
بعد  يتوقف  لن  أحدًا  وأن  القطاع، 
النفجار أو يهتم وسط حبر الدم مبعرفة 
هل  لبنان،  يبقى  وقتلهم؟  خطفهم  من 
رؤية  على  نفسها  بقدرته  أوباما،  كان 
يف  أحدهم  يتخذ  أن  يتوقع  املستقبل، 
بريوت قرارًا بتوقيف أحد رؤوس تنظيم 
إجراءات  أي  اختاذ  »القاعدة«، من دون 
احرتازية ملواجهة أي ردود فعل إرهابية 
إرهابيًا  بأن  يتنبأ  كان  هل  ذلك؟  على 
لحتمال  »ب«  خطة  ميتلك  كان  مطلوبًا، 
بقاعه  وسط  من  لبنان  وتفجري  توقيفه 
الكاملة  الدولة  فيما  احتجازه،  على  ردًا 
قد  تكن  مل  توقيفه،  إىل  بادرت  اليت 
خبطة  حتى  ول  »ب«  خبطة  ل  احتاطت 
»ي« ملواجهة ردود الفعل على خطوتها 
األبطال  الشهداء  فيسقط  ومبادرتها؟ 
من حطب جيشنا املظلوم دومًا، ثم يقف 
سلفي ليصفهم بلواء الولي الفقيه، قبل 
عي نفسه وسيطًا  أن يصري السلفي املداّ
وبني  جهة،  من  وجيشها  الدولة  بني 
واجلالدين واإلرهابيني من جهة أخرى... 
اليت  املذهبية«  »النقسامات  من  خوفًا 
»احلرب  جلحيم  وجتنبًا  أوباما،  بها  تنبأ 
األهلية« اليت حيرص سيد واشنطن على 
جتنبها وإن يعجز عن حتقيق ذلك أحيانًا، 

غالبًا أو دائمًا؟!
كمية  حوادثنا  يف  دومًا  هناك  ملاذا 
أن  من  أكب  املصادفات،  من  هائلة 
هل  ُترى،  العارية؟  احلقيقة  هلا  تتسع 
أوسكار  ريغان يستحق دومًا  خليفة  ألن 
الشريط  رداءة  كانت  أيًا  خمرج،  أفضل 
املكرر والسيناريو واحلوار واملشخصاتية 
والكومبارس من مسؤولينا؟ املهم اآلن، 
أو عمامته،  لقبه  أيًا كان  أحد،  أل يفكر 
ألنه  للكيمياء،  نوبل  نيل  إىل  بالطموح 
متكن من أن حيول دماء شهدائنا، إىل ل 

شيء، أو أدنى من الال شيء.

املشنوق وأشرف ريفي كانت واضحة، ومل 
املستقبل  موقف  بني  تعارض  هناك  يُكن 
احلكومة،  داخل  األخرى  األطراف  ومواقف 
املصدر  وأشار  الظاهر«.  يف  األقل  على 
إىل مجلة من األسئلة اليت طرحها الوزراء 
»هل هو مسموح  املناقشة، ومنها:  خالل 
أن  أو  ختسر،  أن  العسكرية  للمؤسسة 
تسمح القوى السياسية للجماعات اإلرهابية 
باستباحة األراضي اللبنانية كما حصل يف 
باإلمجاع  ُرفض  الذي  األمر  عرسال؟«، 
والتشديد على »دعم املؤسسة العسكرية 
بشكل كامل، من دون أي حتفظ«. ويف 
مقراّب  وزاري  مصدر  أكد  نفسه،  السياق 
مل  آذار   8 وزراء  من  »أيًا  أن  سالم  من 
يدخل يف سجال مع ريفي على خلفية ما 

إىل  مشريًا  السياسي«،  احلل  بشأن  قاله 
اليت  نظره  وجهة  شرح  العدل  »وزير  أن 
تقول إنه يف العادة يتم اللجوء إىل احللاّ 
احللول«.  كل  استنفاد  بعد  العسكري 
قام  بدوره  الداخلية  »وزير  أن  وأضاف 
التفاق  ضرورة  عن  فيها  ث  حتداّ مبداخلة 
اخلالفات  كل  ووضع  اجليش  دعم  على 
هذه  يف  مجيعنا  شاركنا  فنحن  جانبًا، 
العديد  حول  أننا خمتلفون  ونعلم  احلكومة 
من القضايا، لكننا اتفقنا على تأجيل كل 
النقاط اخلالفية والوقوف معًا يف القضايا 
اليت  »اهلدنة  إن  املصدر  وقال  ة«.  املهماّ
ُحكي عنها ليست سوى فرصة للمجموعات 
حة كي تدرك أن ل بيئة حاضنة هلا  املسلاّ

يف لبنان ولن جتدها«.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
يف معرض حماكمته أمام »العسكرية«

ضابط سوري »يلتف« على انشقاقه عن النظام
  كشف ضابط برتبة مالزم اول يف اجليش السوري النظامي 

ان تنظيم الدولة االسالمية يف بالد العراق والشام »داعش« على 
عداوة مع اجليش السوري احلر، نافيًا ان يكون قد انشق عن اجليش 
النظامي امنا ظروف احلرب يف بالده، دفعته اىل اهلرب اىل لبنان 

بعد مقتل شقيقيه، وتوقيفه قبل حنو ستة اشهر على حاجز للجيش 
اللبناني يف وادي محيد يف جرود عرسال.

احملكمة  امام  االثنني  بركات  علي  حممد  السوري  اول  املالزم  ومثل 
العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية 
املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي، وحبضور ممثل النيابة العامة 
القاضي سامي صادر، ومثل اىل جانبه قريبه السوري امساعيل صيبعة 

الذي اوقف معه اثناء دخوهلما اىل لبنان على منت دراجة نارية.
االنتماء اىل  اليهما جبرم  ما اسند  ان استجوبتهما احملكمة حول  وبعد 
تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية ودخوهلما خلسة اىل لبنان ، 
اصدرت حبقهما حكمًا قضى بسجن بركات ثالثة أشهر فيما حكمت على 

صيبعة مدة مخسة اشهر.
وباستجواب بركات حبضور وكيله احملامي كليم ابو حيدر افاد ردًا على 
اسئلة الرئاسة: انا مالزم اول مهندس يف اجليش السوري، وجئت اىل 
لبنان يف اجازة آتيًا من يربود بسبب مقتل شقيقي وتهديد مسلحني 

الهلي.
وبسؤاله قال: انا مل اعلن انشقاقي عن اجليش السوري، امنا خالل فرتة 
تشكيل اجمللس  بعد  منشق  عقيد  يربود السبوعني حضر  وجودي يف 
العسكري بريف دمشق، وعرض علّي العمل على تنظيم امساء الضباط 
على جهاز كمبيوتر تابع للمعارضة، اي اجليش السوري احلر. وانا مل 
استطع ان ارفض، وكنت اتقاضى مئة دوالر يف الشهر، وعملت معه 
لنحو الشهرين. واضاف ردا على سؤال: انا كنت معاون العقيد من 
عديد الكتيبة اليت كان قوامها حواىل 50 عنصرًا، وهي كناية عن خمفر 

يف يربود، وكان ميوهلا وجهاء املدينة، واالئتالف السوري املعارض.
وتابع بركات: كان عزام حيدر هو قائد جمموعة يربود.

وسئل عما افاد به يف التحقيق االولي من انه كان مسؤواًل عن نقطة 
دفاعية، فأجاب: غري صحيح، انا اعرتفت بذلك حتت التعذيب، واضاف: 
كنت اخطط للهرب اىل لبنان بسبب الوضع االمين يف سوريا. وتابع 
يقول: بعد مقتل شقيقي يف احلرب، مل يبق امامي اي طريق، وضغطوا 

علّي فلم اعد استطيع العودة اىل اجليش.
وسئل: ما العالقة اليت جتمع بني »داعش« و«النصرة« واجليش احلر، 
فأجاب: انا موقوف منذ ستة اشهر، ومنذ حواىل عام وشهرين، مل يكن 
يوجد غرباء يف يربود. وسئل عما يقصد بغرباء فأجاب: اقصد »داعش« 

و«النصرة«، واضاف: اجليش السوري احلر ليس غريبًا.
وبسؤاله قال: مل يكن لي اي عالقة بأي تنظيم، وان »داعش« كان 

على عداوة مع اجليش السوري احلر.
اىل  ارسلك  الرافعي  العقيد  ان  االولي  التحقيق  يف  ذكرت  وسئل: 
منطقة  اعرف  ال  فأنا  صحيح،  غري  فأجاب:  اسلحة،  الستالم  عرسال 

عرسال اساسًا.
سئل: لكنك ذكرت امساء ضباط منشقني جاؤوا اىل عرسال، فأوضح 
قائال: سألت ضابطًا منشقًا قبل هربي، اىل اين ميكن ان اتوجه، فقال 

لي انه موجود يف عرسال، وميكن ان اجلأ اليه.
وسئل عن قريبه املوقوف امساعيل صيبعة فقال انه ابن خالته واوقف 
معه على حاجز للجيش يف وادي محيد اثناء دخوهلما اىل لبنان على منت 
دراجة نارية بشكل نظامي. واكد ان ابن خالته ال عالقة له بأي تنظيم. 
وباستجواب صيبعة حبضور وكيله احملامي رمزي جماعص افاد انه من 

سكان يربود وهو من مواليد العام 1994.
وبسؤاله عن اعرتافاته االولية حول عرض املدعو »ابو الليث العراقي« 
التدريب على السالح قال: انا ال احتمل الضرب، وال اعرف مباذا ادليت 
يف افادتي االولية. وردًا على سؤال قال: ان مسلحي النصرة وداعش 

يشبهون بعضهم يف الشكل.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد االتهام حبق املوقوفني، 
ترافع احملامي ابو حيدر وكيل بركات. وبعد ان عرض وقائع القضية 
واكد خالهلا على ان موكله دخل اىل لبنان هربًا من احلرب والتهديد 
الذي تعرض له، شدد على ان موكله ال ينتمي اىل اي تنظيم ارهابي. 
الرباءة واال  التعقبات حبق موكله واستطرادًا  وانتهى اىل طلب وقف 

منحه االسباب التخفيفية االكتفاء مبدة توقيفه.
ثم ترافع احملامي جماعص وكيل صيبعة، مركزًا على صغر سن موكله، 
مشريًا اىل ان موكله اختار اهلرب مع قريبه بركات من احلرب الدائرة يف 
بالده. وانتهى بدوره اىل طلب وقف التعقبات عن موكله واستطرادًا 

منحه االسباب التخفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه.
وبسؤال املوقوفني عن كالمهما االخري طلبا الرباءة.

مذكرات توقيف بستة من »النصرة«
  

االثنني ست  فادي صوان  املناوب  العسكري  التحقيق  اصدر قاضي 
مذكرات توقيف وجاهية حبق ستة موقوفني من »جبهة النصرة« بينهم 
فلسطيين، وذلك بعدما استجوبهم يف ست ملفات منفصلة جبرم االنتماء 

اىل »جبهة النصرة« بهدف القيام بأعمال ارهابية.

توقيف 3 نيجرييني بعمليات نصب واحتيال
بعد  عدة  واحتيال  بعمليات نصب  القيام  من  نيجرييني  ثالثة    متكن 
استدراج ضحاياهم وإيهامهم بتحويل أوراق سوداء إىل عمالت صحيحة. 

وقد مت توقيفهم يف مطار رفيق احلريري الدولي.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان أنه نتيجة للتحريات 
واالستقصاءات املكثفة، متكنت شعبة املعلومات بتارخيي 22 و23 متوز 
مطار  يف  النيجريية  التابعية  من  اشخاص  ثالثة  توقيف  من  املاضي 
الشهيد رفيق احلريري الدولي إلقدامهم على عمليات نصب واحتيال 

عدة.
وبالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض االموال 
يف وحدة الشرطة القضائية، اعرتفوا على قيامهم باستدراج ضحاياهم 
املئة  فئة  من  أوراق  اىل  سوداء  أوراق  بتحويل  إيهامهم  خالل  من 
دوالر أمريكي )الدوالر االسود(، وهم كل من: خالد إيوزو )37 عامًا( 

وغودفري إرموسيل )35 عامًا( وإيفرام ياشيم )44 عامًا(.
ضبط حبوزتهم عدد كبري من االوراق السوداء حبجم ورقة املئة دوالر، 
خليوية  أجهزة  حممول،  كومبيوتر  جهاز  البيضاء،  البودرة  من  كمية 

وساعات يد، باإلضافة إىل مبلغ /4528/ دوالر أمريكي.
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماهلم وتعرفوا عليهم احلضور 
الكائن يف حملة  االموال  وتبييض  املالية  اجلرائم  مكافحة  مكتب  إىل 
الطابق  ضاهر/  جوزف  الشهيد  العقيد  ثكنة   - مشعون  كميل  بولفار 
الثالث/ او اإلتصال على الرقم:01/290881، متهيدا الختاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة.

إطالق خمطوف يف صوفر
  

خطف  كان  الذي  نورالدين  حممود  باسم  املخطوف  عن  أالثنني  أفرج 
فجر أمس مع مالك مصباح احللواني من أمام منزهلما قرب مستوصف 
سيارة  يستقلون  اخلاطفون  وكان  اخلريي يف صوفر.  احلريري  رفيق 
»كيا« سوداء زجاج داكن. وال يزال مالك احللواني خمطوفًا وقد طالب 

اخلاطفون بفدية مالية إلطالقه.
وتعمل األجهزة األمنية على التحقيق ومتابعة املوضوع.

سرقة مكتب يف جبيل
  ادعى بطرس افرام لدى خمفر جبيل، أن جمهوال أقدم بالكسر واخللع 
داخل  من  وسرق  السيارات  وتأجري  لبيع  جبيل  مكتبه يف  دخول  على 
أمريكي  دوالر  ألف   14 »باريتا«ومبلغ  نوع  من  حربيا  مسدسا  اخلزنة 
ومليوني لرية لبنانية وشيكات بقيمة 40 ألف دوالر أمريكي وأوراقا 

خاصة بالسيارات.
وحضرت اىل املكان القوى األمنية واألدلة اجلنائية اليت عملت على رفع 

البصمات ويتوىل خمفر جبيل التحقيقات لكشف الفاعل.

موقوفان جديدان من عصابة »الدوالر األسود«
  متكنت »شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي من توقيف مزيد 
من افراد عصابة من التابعية النيجريية تقوم بعمليات نصب واحتيال 
عرب ايهام ضحاياهم بتحويل أوراق سوداء اىل اخرى صحيحة من فئة 
املئة دوالر. وألقت القبض على نيجرييني اثنني بعد مداهمتهما يف 

حملة الدورة، وضبطت »عدة الشغل«.
اوضحت  بيانا  امس  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  وأصدرت 
بها  يقوم  إحتيالية  عمليات  عدة  األخرية  اآلونة  »حصلت يف  انه  فيه 
أشخاص من اجلنسية النيجريية عرب إستخدام ما يعرف بالدوالر األسود. 
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكثفة، متكنت القطعات املعنية يف 
قوى األمن الداخلي وبتواريخ خمتلفة من كشف أفراد يؤلفون عصابات 
مؤلفة  شبكة  توقيف  آخرها  وكان  وتوقيفهم،  اجلرائم  من  النوع  هلذا 
بتاريخ  الشويفات  مدينة  املعلومات يف  شعبة  قبل  من  من شخصني 
أور  ويسدوم  عاما(   39( سامسون  أوتابور  كنث  وهما:   ،2014/7/31

إيفيل أكوبوفوفور )39 عاما(.
وتبييض  املالية  اجلرائم  مكافحة  مكتب  قبل  من  معهما  وبالتحقيق 
االموال يف وحدة الشرطة القضائية، اعرتفا انهما كانا يدعيان صفة 
وبأن  لبنان،  يف  أمواهلما  باستثمار  ويرغبان  ديبلوماسيني  موظفني 
لديهما كميات كبرية من األموال املهربة مطلية باللون األخضر )سابقا 
كان احملتالون يستعملون األوراق باللون األسود(، وأنهما حباجة اىل 
مبلغ من املال لشراء دواء إلزالة الدهان عنها، وأن من يشرتك معهما 
بالضحية جيريان  أرباحا كبرية، ولإليقاع  العملية سوف جيين  يف هذه 
الورقة  يستبدالن  وخبفة  ثم  األموال  صحة  من  للتأكد  أمامه  اختبارا 
اخلضراء بأخرى صحيحة، وبعد أن تقوم الضحية بتأمني مبلغ كبري من 
املال يستوليان عليه ويرتكون االوراق اليت ال قيمة هلا. ومبداهمة مكان 
إقامتهما يف حملة الدورة ضبط فيه مواد سائلة ومقص وكمية كبرية 
من األوراق املستخدمة يف عملياتهما االحتيالية. ونبهت املديرية من 
االمن  بقوى  االتصال  االعمال واملبادرة اىل  الوقوع ضحية ملثل هذه 
من  املختص  القضاء  إلشارة  بناء  طلبت  كما  عنها،  لالبالغ  الداخلي 
الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعرفوا عليهما احلضور إىل مكتب مكافحة 
اجلرائم املالية وتبييض االموال الكائن يف حملة بولفار كميل مشعون 

- ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر/الطابق الثالث/ او اإلتصال على 
الرقم:01/290881، متهيدا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

فرار سجني من مستشفى يف البقاع
يف  الفائقة  العناية  يف  املوجود  الدين،  عز  حممد  السجني  متكن    
مستشفى الريان، يف البقاع، من الفرار على الرغم من اصابته بـ 3 

طلقات نارية بيده وبطنه ورجله.

انتشال سورّيني وفقدان شقيقهما قبالة شاطئ صيدا
  انتشلت فرق الدفاع املدني شقيقني سوريني أوشكا على الغرق يف 
حبر صيدا فيما فقد شقيقهم الثالث الذي كان برفقتهم ميارسون هواية 

السباحة قبالة شاطئ املدينة.
ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان للصليب األمحر اللبناني والدفاع املدني 
الشابني الغريقني أمحد وعادل مجعة وهما يف حال اخلطر اىل مستشفيي 
عملية  البحري  اإلنقاذ  فرق  تابعت  فيما  الطيب.  ولبيب  اجلامعي  محود 

البحث عن الشقيق الثالث يف البحر.

خطف سوري قادماً من قطر
  

ادعى السوري حممود حممد صياح مدور، لدى خمفر بيادر العدس يف 
البقاع الغربي، أن عمه عبد املنعم حممود مدور تعرض لعملية خطف على 
يد جمهولني أثناء عودته من مطار رفيق احلريري الدولي قادمًا من قطر. 
وقد تلقت زوجة املخطوف اتصااًل من اخلاطفني وطالبوها بفدية قدرها 

50 ألف دوالر أمريكي.

سرقة صيدليتني يف عمشيت
  أقدم جمهولون يف الرابعة من فجر  الثالثاء على سرقة صيدلييت سان 
انطوان يف سنرت بصبوص، وسانت ريتا يف سنرت نوفل، الكائنتني على 

اوتوسرتاد عمشيت بواسطة الكسر واخللع.
وتقوم عناصر من قوى االمن الداخلي يف جبيل بالتحقيق لكشف هوية 

الفاعلني.

األمن العام يوقف 35 مطلوبًا
  

الفرتة  خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  األجهزة  متكنت 
املمتدة بني 19 متوز املاضي واخلامس من آب اجلاري من توقيف 35 

شخصًا بتهم ارتكاب أفعال جرمية خمتلفة.
ومن بني املوقوفني مثانية وعشرون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر 
لتسهيل عمليات إنتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية 
وأفريقية، واثنان مبلف أمين وتهريب أشخاص، وآخر جبرم خمالفة نظام 
اإلقامة، وشخصان جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلما، وآخران 

جبرم االجتار وتعاطي املخدرات.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

سوري يقضي صعقاً يف أنصار
  

قضى السوري امحد سلمان الشيخ )18 عامًا( صعقا بالتيار الكهربائي 
يف اطراف بلدة أنصار. وقد نقلت جثته اىل مستشفى نبيه بري اجلامعي 

احلكومي يف النبطية.

حشيشة.. على خيار
  حاول املدعو ع.ح. ادخال كمية من املخدرات اىل والده داخل سجن 
زحلة. ومتكنت عناصر قوى االمن املوجلة بالتفتيش من اكتشاف كمية 
من املخدرات داخل بعض حبات اخليار، اليت مت خلطها مع حبات اخرى 
النايلون، وجرى نقر بضع حبات من اخليار وحشوها  داخل كيس من 

باملخدرات.
وسبق للقوى االمنية ان احبطت عدة حماوالت فاشلة يف ادخال خمدرات 
بكافة انواعها اىل السجون ضمن »صفيحة« وثياب ومشمش وغريها.

مقتل طفل حبادث سري يف الضنية
نوع  من  سيارة  بانقالب  مصرعه  أعوام   3 العمر  من  يبلغ  طفل  لقي 
يف  أصيبت  كما  الضنية،  قضاء  يف  بطرماز  طريق  على  مرسيدس 
مستشفى  اىل  الطفل  جثة  ونقلت  ورضوض.  بكسور  جدته  احلادث 

الضنية احلكومي.
اصابة  اىل  بشري  اجلبة يف  عام حدث  على طريق  حادث سري  وأدى 

سائق سيارة جبروح اثر انزالق سيارته.
وسقط جرحيان، األول حبادث تصادم بني سيارة وشاحنة ودراجة نارية 

داخل نفق سليم سالم، والثاني حبادث انقالب شاحنة يف املرجيات.
كانت  سيارات  بست  واصطدامها  شاحنة  بانقالب  جريح  كذلك سقط 
باجتاه  املرجيات  يف  مكسة  مفرق  عند  الطريق  جانب  على  متوقفة 

شتورا.
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

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

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا 
حتى 5 بعد الظهر

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر
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 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au Next to ANzAc St

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

فرع ملبورن 204 B Hume Highway,  Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
 فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش - حلم بعجني - بيتزا على أنواعها 
- مشاوي متنوعة - شيش طاووق - شاورما 

على الطريقة العربية - كبة نية -  سجق - 
مناسف حلم ودجاج - مجيع أصناف الثمار 

البحرية - سانبوسيك - فالفل - فتة  - تبولة 
 Chicken Burger   - محص - فول -
Beef Burger -  - سلطات على أنواعها 
- بطاطا مقلية - وجبات لألطفال وغريها 

الكثري...

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات.. 

أراكيل بعدة نكهات 
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس 

يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ 200 شخص ويـستقبل جـميع 
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

أوقات العمل
نـفتح 7  أيـام فـي األسـبوع

من الساعة 5،30 صباحا حتى الـ 12 ليال

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 
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كتابات

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

صعد املمثلون إىل اخلشبة باحرتاف للمرة األوىل 
وقدموا مسرحية »البخيل«، يف منزل مؤسس هذا 

الفن يف لبنان مارون النقاش، سنة 1848.
بعد سنتني يف 1850، قدموا مسرحية »أبو احلسن 
أنشأه  مسرح  على  الرشيد«،  هارون  أو  املغفل 
مدرسة  قبالة  اجلميزة،  يف  منزله  قرب  النقاش 
الفرير. سيصبح أول مسرح يف لبنان  كنيسة على 

اسم السانتا ماريا بناء على وصية النقاش.
عددًا  لبنانيون  وشعراء  أدباء  سيكتب  ذلك  بعد 
والعربية،  بالفرنسية  املسرحيات  من  صى  يحُ ال 
بالفصحى، وبالعامية اليت سيمضي وقت طويل 
قبل أن تصبح لغة املسرح والتمثيليات اللبنانية، 
وأيضًا قبل أن خترج املسرحيات من إطار الدراما 

الشعرية والقصائد إىل النثر احملكي.
منتصف  بني  للمسرح  وترمجوا  كتبوا  من  أبرز 
القرن العشرين :  التاسع عشر ومنتصف  القرن 
جربان خليل جربان، وسعيد عقل، وخمايل نعيمة، 
وسعيد تقي الدين، ومارون عبود، والياس أبو 

ط. شبكة وشبلي امللاّ
ل وأنطون فرح وعبداهلل غامن  وأيضًا أنطون اجلمياّ
ويوسف  البستاني  وعبداهلل  فاخوري،،  ورائف 
نصر  حنا  ونسيم  الدين  ناصر  وأمني  يونس 

ويوسف أبو ديب.
وكهنة  رهبان  اخنراط  احلقبة  تلك  يف  ويلفت   
يف حركة التأليف والرتمجة املسرحية: األب خليل 
حنا  واخلوارنة  إده،  إميل  الرئيس  شقيق  إده 
احلايك  ويوسف  األشقر  بولس  وبطرس  طنوس 
معظم  وسواهم.  غصن  ومارون  احلداد  ويوسف 
وبطوالت  احلرب  أهوال  عن  كانت  مسرحياتهم 
اخللفاء  زمن  عن  وأيضًا  والقديسني،  اللبنانيني 

وقصص احلب والبطولة عند العرب.
بريوت  يف  تتأسس  بدأت  الرمسية  املسارح   
حوالي السنة 1900. من يذكر مسارح الباريزيانا 
والكريستال والرويال واألمبري وفاروق والتياترو 

الكبري؟
 يف موازاة األمكنة، تألفت على مدى عقود بعد 
وفرق  اجلوقات  عشرات  األوىل  العاملية  احلرب 
وكل  بريوت  يف  اخلشبات  توزعت  التمثيل. 
لبنان  يف  املسرح  األيام.  تلك  والقرى  املدن 
األعمال  غالبية  وكانت  بامتياز،  المركزيًا  انطلق 
املسرحية تقدم خلل األعياد الدينية يف األديار 
املقاهي خصوصا يف بريوت  واملدارس وبعض 
وطرابلس حيث كان يقدم »خيال الظل« القديم 
الذي سيتحول  »احلكواتي«  وينافس  العرب  عند 
نقابة  وأول  مسرحية.  فنية  مدرسة  إىل  الحقًا 
بها  وحلقت  األربعينيات،  أواخر  تألفت  للممثلني 

نقابة للفنانني اهلواة أيضا.
يف   1946 سنة  تأسست  للتمثيل  مدرسة  أول 
حاووز الساعاتية يف بريوت، وكانت من غرفتني 
واحدة تعلم التمثيل والثانية املوسيقى. وكثريًا 
ما كان رجال يؤدون أدوار النساء يف التمثيليات 

ألن النساء املمثلت كان عددهن ضئيل جدا.
الفنون  معهد  يف  التمثيل  قسم  افتتح  عندما 
اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية سنة 1965 مل تتقدم 
والثانية، وضمت  األوىل  الدفعتني  أي فتاة يف 
الدفعة الثالثة فتاة أو اثنتني. كان األهل ميانعون 

يف انتساب بناتهن إىل هذا الفن.
لكن الوالدة الثانية للمسرح ستحمل إىل اخلشبة 
أيضا.  وخمرجة  وممثلة  مؤلفة  اللبنانية،  املرأة 
جيل نضال األشقر ومادونا غازي ورضى خوري 
التلفزيون  الديك وتيودورا راسي. ويف  ورينيه 
وليلى  يونس  ونزهة  محدي  وناديا  طربيه  وفاء 

كرم وسواهن كثريات.
أنشأت  عندما   1960 عام  كانت  الثانية  الوالدة 
املسرح  مدرسة  الدولية  بعلبك  مهرجانات  جلنة 
احلديث »فرقة املسرح احلديث« وأوكلت التدريب 
العائد من فرنسا.  أبو دبس  والتوجيه إىل منري 
عشر  مدى  مسرحية  عشرة  أربع  الفرقة  قدمت 
أبو  تعاون  تتوقف املؤسستان.  أن  سنوات قبل 
دبس مع أنطوان ولطيفة ملتقى وأنطوان كرباج 
معلوف  وأنطوان  خوري  ورضى  الديك  ورينيه 

وميشال نبعة وسواهم.

احلداثية  احلركة  احلديث  املسرح  فرقة  واكبت 
اليت قادتها خصوصا جملة شعر وأركانها. واللغة 
اختلفت، صارت تنبض حيوية ألن الشاعرين أنسي 
احلاج وأدونيس توليا ترمجة معظم األعمال العاملية 
الكبرية اليت قدمتها الفرقة، من سوفوكليس إىل 
شكسبري وجان بول سارتر ويونيسكو وألرب كامو 
عصام  كان  حني  يف  وغوتة.  وأرابال  وبرشت 
حمفوظ وحده يكتب عشرات املسرحيات الطليعية 
املتمردة الصاعقة. موجة جتديد هائلة ضربت هذا 

الفن يف لبنان ورفعته عاليًا.
 وشهدت الستينيات على غرار األربعينيات نشوء 
عدد من الفرق، ولكن على أسس حديثة: حلقة 
املسرح اللبناني بإدارة أنطوان ملتقى الذي افرتق 
عن ابو دبس بعد سنة من تعاونهما، فرقة املسرح 
احلر بإشراف أندريه جدعون ومادونا غازي وزملء 
األشقر  بإدارة نضال  هلما، فرقة حمرتف بريوت 
للدراما  اللبناني  املسرح  فرقة  عساف،  وروجيه 
بإدارة ميشال خطار، إىل جانب فرق أرمنية مثل 
برج  بإدارة  غولبنكيان  وفرقة  هامازكيني  فرقة 
فازليان. وكان مركز التمثيل اجلامعي يف مدرسة 
الطليعية  التجارب  لكل  خمتربًا  العليا  اآلداب 
الغربية، ومثله باإلنكليزية فرقة »بريتوس« يف 

نطاق اجلامعة األمريكية.
لبنان  عصر  يف  والتمثيل  اإلخراج  يف  تألق 
الذهيب، خلل الستينيات وما بعدها رميون جبارة 
قلقة  امليتافيزيقية  وأسئلته  الساخرة  بعبثيته 
اإلنسان.  تسحق  اليت  السلوية  للرموز  ورفضه 
وجلل  الشعرية،  بطقوسيته  خوري  شكيب  ملع 
ومثله  السياسي،  اإللتزام  مبسرحيات  خوري 
يعقوب الشدراوي. جتلى برج فازليان بني مسرح 
الفودفيل ومسرح املثقفني، وموريس معلوف يف 
أسس  الذي  الظاهرة  اإلميائي، وشوشو  املسرح 
بينما  الناس.  بقضايا  امللتصق  اليومي  املسرح 
الديين  املسرح  يدفع  مونس  يوسف  األب  كان 

صعودا على سلم احلداثة.
ازدهار  يف  بقناتيه  التلفزيون  انتشار  ساهم 
تلك  يف  الغنائي  املسرح  كان  عمومًا.  التمثيل 
عاصي  األخوين  مع  قمة جمده  إىل  يرتفع  احلقبة 
ومنصور الرحباني وفريوز ورفاقهم. متثيل وغناء 
منها  مسرحية  سنة  كل  تراث.  وإحياء  ودبكة 
مع  أيضًا  عز  أيام  كانت  صباح.  بطولة  اثنتان 
روميو حلود وفرقته، وفرقة األنوار اليت أسسها 
الصحايف سعيد فرية وتعاونت مع صباح وزكي 
وتوفيق  الصايف  ووديع  غلمية  ووليد  ناصيف 
الباشا وعفيف رضوان، وحلقت يف الرقص فرقة 
ومسرح  الدمى  مسرح  وظهر  كركل.  احلليم  عبد 

األطفال ومسرح الباليه مع جورجيت جبارة.
لبنان وساد  انقسم  احلرب يف 1975.  واندلعت 
اإلحباط أهل املسرح، لكنه مل يتوقف متامًا إال يف 

تمل. أيام الشدة اليت ال تحٌ
وجتربته  احلكواتي  مسرح  احلقبة  تلك  خلل  برز 
اجلماعية، ومسرح نبيه أبو احلسن ووسام طبارة، 
ومسرح زياد الرحباني، ومسرح الرحابنة عموما بعد 
فريوز، وصوال إىل حقبة مسرح منصور الرحباني 
جنار.  ومروان  غندور  أنطوان  ومسرح  وأوالده، 
وظهر اجليل الثاني من املسرحيني، قادرا متمكنا 
بو نصار ونقوال دانيال  مع فنانني، مثل جوزف 
صربا  وعايدة  أمحد  علي  ورفيق  محيصي  وفائق 
واملبدعات...  املبدعني  من  وكثريات  وكثريين 

جنود أوفياء ألرقى وأمجل فن ابتدعه اإلنسان.

املسرح اللبناني ُولد مرتني
   أنسي الحاج وريمون جبارة

لبنان  بفنانات  املستمرة  الرتحيب  حالة  رغم 
تنجح  مل  منهن  أيًا  أن  إال  املصرية  بالدراما 
رمضان  شهر  خلل  التليفزيونية  الدراما  يف 
املبارك حسب تقدير اجلمهور املصري بدءًا من 
هيفاء وهيب مرورا بـ« مرييام فارس، سريين 
دوللي  إىل  وصواًل  سابا  ونيكول  النور،  عبد 

شاهني«.
 

القاهرة: رغم إعتياد فنانات لبنان على النجاح 
املصورة  األغاني  مستوى  على  مصر سواء  يف 
أو احلفلت، إال أن أيًا منهن مل تنجح يف اختبار 
من  كبري  عدد  وجود  مع  الرمضانية  الدراما 
الفنانات املتنافسات بأعمال درامية خلل الشهر 
الكريم الذي اسدل الستار على احللقات األخرية 

من تلك األعمال قبل أيام قليلة.
 

هيفاء ممثلة.. ولكن

أول النجمات اللواتي مل جيدن الصدى املتوقع 
مل  اليت  وهيب  هيفاء  الفنانة  كانت  مصر،  يف 
يف  ورق«  على  »كلم  األول  مسلسلها  ينجح 
اليت حصلت  اإلشادات  رغم  له،  اجلمهور  جذب 
التمثيلي  إدائها  خيص  فيما  النقاد  من  عليها 
الذي برهن عن موهبة جيدة تعد باملزيد مستقبًل، 
فحبيبة يف كلم على ورق كانت شخصية مركبة 

وصعبة أدتها هيفاء وهيب بإقتدار.
وبالرغم من إستعانتها باملخرج حممد سامي وهو 
أحد املخرجني املتميزين على املستوى الدرامي، 
ووجود عدد كبري من الفنانني املصريني منهم 
واشرف  روجينا  زاهر،  امحد  املصري،  ماجد 
املصري  بني  الدمج  يف  التوليفة  أن  إال  زكي 
أن  كما  اجلمهور.  لدى  قبواًل  جتد  مل  واللبناني 
الصورة املائلة اليت استخدمها سامي يف إخراج 
املسلسل قد أصابت اجلمهور باإلنزعاج والتوتر 
ودفعت عددًا ال بأس به من اجلمهور للعزوف 
عن متابعة العمل خاصة مع بطء األحداث وافتقار 

املسلسل لعناصر التشويق.
 

دعاية ظاملة ملرييام فارس

ِلَم جدًا  ظحُ أن مسلسل مرييام فارس قد  ويبدو 
يف الرتويج، فغالبية أهل مصر مل يعرفوا أنها 
ستطل على اجلمهور يف رمضان بعملها الدرامي 
املسلسل،  حبق  اإلعلني  التقصري  ألن  األول، 
أوقات  وعدم عرضه على قنوات مميزة وخارج 
مبكرًا  املنافسة  من  العمل  إستبعد  الذروة، 

بالنسبة للجمهور املصري.
فارس« يف  »مرييام  ظلمت  املنتجة  فالشركة   
تسويقها للعمل الذي رغم عرضه على شاشات 
عالية  مشاهدة  بنسب  تظى  ال  لكنها  عديدة، 
أن  ذلك  إىل  يضاف  واحدة،  شاشة  بإستثناء 
بكثافة  والصحف  الطرق  إعلنات  افتقد  العمل 
على غرار االعلنات اليت نالتها األعمال األخرى، 
إضافة إىل أن توليفة اللهجة املصرية اللبنانية 
اجلمهور  جذب  تنجح يف  مل  املسلسل  هذا  يف 
هواة  من  ليسوا  املصريني  أن  خاصة  ملتابعته 
لذا احنسرت  اللبنانية،  الدرامية  األعمال  متابعة 
الذي تمل  العمل جبمهور مرييام  املتابعة هلذا 

مشقة البحث عن مواعيد العرض.
 

 نيكول ُظلِمَت بحصرية العرض

يف  موفقة  سابا  نيكول  الفنانة  كانت  ورمبا 
توقيت«،  »فرق  مبسلسل  املشاركة  اختيارها 
لكن أوقات العرض السيئة والدعاية املقتضبة 
للعمل وعرضه حصريًا على شاشة قناة النهار، 
أفقدت العمل كثافة املتابعة األمر الذي اشتكى 
الذي  تامر حسين  نفسه  العمل  بطل  أيضًا  منه 
غضب بسبب طريقة عرض العمل وسط املنافسة 

الرمضانية.
 

 سريين وقعت ضحية التشفري

وبالرغم من القبول الذي تظى به الفنانة سريين 
عبد النور وسط اجملتمع املصري، إال أن اجلمهور 
املصري مل يشعر بإطللتها يف مسلسل »سرية 
سليم  خالد  بطولته  يف  شاركها  الذي  حب« 
ومكسيم خليل، وذلك بسبب عرضه حصريًا على 
أحد القنوات املشفرة اليت ال ًتظى بنسبة عالية 
غياب  إىل  باإلضافة  املشرتكني يف مصر،  من 

الدعاية للعمل يف مصر بشكل مطلق.
 

 دوللي شاهني تخسر املرافعة

بدورها أخفقت دوللي شاهني يف »املرافعة«، 
فالعمل الذي ياكي قصة مقتل الفنانة اللبنانية 
املغدورة سوزان متيم مل يكن موفقًا سواء على 
واإلخراج  التمثيل،  الدرامي،  النص  مستوى 
إضافة إىل أن الضجة اليت سبقت العمل مل تكن 
اصاب  الذي  االمر  الفين  مستواه  مع  متناسبة 

اجلمهور باإلحباط من احللقات األوىل.

بسبب غياب الدعاية وحصرية العروض
النجمات اللبنانيات أخفقن يف سباق 

الدراما الرمضانية مبصر
أحمد عدلي

ايالفايالف
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 
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Melbourneملبورن

 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
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

االربعني  وجناز  قداس  يقام 
لراحة نفس املرحومة

مريانا بو ستوت
فيه  الواقع  السبت  يوم  وذلك 
16 - 8 -2014 الساعة السادسة 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف  مساء 

املارونية - ملبورن.
الداعون يف اسرتاليا:

زوج الفقيدة: جوزيف بو ستوت
بو  وسركيس  جورج  ولداها: 

ستوت وعائلتاهما
رزق  زوجة  فروزينا  ابنتاها: 

قداس وجناز االربعني

الدويهي وعائلتها وجانيت زوجة جان طربيه وعائلتها.
اشقاؤها: طوني، بطرس ويعقوب وعائالتهم

شقيقتاها: ليندا وافلني وعائلتاهما
ومجيع عائالت بو ستوت وعبود وبو ضاهر وقديسي وقبالن ويغمور 
ينتسب  ومن  الزاوية   - زغرتا  اهالي  وعموم  ومعوض،  ودويهي 

اليهم يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.

الدعوة عامة

أظهرت دراسة جديدة ان لندن عاصمة املليونريية بامتالك حنو 3 يف 
املئة من سكانها أو واحد من بني كل 35 لندنيا أرصدة صافية ال 

تقل عن مليون دوالر.  
وبوجود 395600 مليونري يعيشون يف املدينة، تتصدر لندن القائمة 
اليت نشرتها شركة نيو وورلد ويلث New World Wealth االستشارية 
اجلنوب افريقية.  وكان تقرير أعدته العام املاضي شركة منافسة، 
طوكيو  بعد  املليونريية  عدد  يف  الثالث  املركز  يف  لندن  أدرج 

ونيويورك.  
وتأتي هونغ كونغ باملركز األول، يف عدد األشخاص الذين ال تقل 
ثروتهم عن عشرة ماليني دوالر بـ 15400 ثري من هذه الفئة، ولكنها 

تأتي باملركز اخلامس على قائمة اصحاب املليون دوالر فقط. 
اموليس من شركة نيو وورلد  اندرو  الغارديان عن  ونقلت صحيفة 
ويلث ان اصحاب »الثروات الصافية العالية« يف روسيا، ميتلكون 
أكثر من 60 يف املئة من امجالي الثروات الفردية يف البالد، أو ضعف 

املتوسط العاملي البالغ 30 يف املئة.  
وتستخدم الشركة االستشارية عدًدا من املصادر بينها سجالت رمسية 
وقواعد بيانية للشركات، فضال عن قواعد بيانية تتعلق مبلكية بضائع 
مثينة مع الرتكيز بصفة خاصة على األثرياء من مقتين األعمال الفنية 
وتستبعد  واليخوت.  الفاخرة  والعقارات  اخلاصة  الطائرات  وأصحاب 
املمتلكات  تشمل  ولكنها  الرئيسي  املسكن  حساباتها  من  الشركة 

العقارية األخرى.  
وارتفع عدد األفراد الذين ال تقل ثروتهم عن عشرة ماليني دوالر 
بنسبة 71 يف املئة خالل السنوات العشر املاضية، يف حني ارتفع 
عدد املليونريية بنسبة 58 يف املئة. وُتعزا هذه الظاهرة اىل عوامل 
من بينها تزايد عدد أصحاب املليون الذين تسلقوا اىل فئة اصحاب 
تقرير  القمة، حبسب  الفجوة يف  واتساع  فوق  فما  العشرة  املاليني 

الشركة.  
ودفعت الزيادة السريعة يف عدد اصحاب املليون دوالر فقط اىل 13 
مليون مليونري يف العامل وعدد من تزيد ثروتهم على 10 ماليني دوالر 
اىل 495 الفا،  اىل البحث عن تعريف جديد مناسب هلؤالء األفراد.  

دراسة جديدة: واحد من 
كل 35 لندنيا مليونري

ترجمة عبداالله مجيد

شاكر  الدكتور  األردني  والناقد  الكاتب  رحل 
النابلسي، املقيم يف الواليات املتحدة األمريكية، 
العربية واحًدا من  برحيله فقدان املكتبة  ليسجل 
أبرز املثقفني الليرباليني العرب، أغناها بأكثر من 
والدراسات  املقاالت  وبالعشرات من  مؤلًفا،   60

الفكرية والنقدية والسياسية.
انتهج  العام 1940، مفكر  والنابلسي من مواليد 
الليربالية، واختص بكل ما ميت بصلة لإلصالح يف 
إىل  العالقة،  اإلسالمية  العربي وللقضايا  الوطن 

جانب ما يواجهه اجملتمع املدني من مشكالت.
العربية،  املكتبة  أغنى  إنه  عنه  يقال  وحني 
فذلك عبارة أخرى لوصف غزارة إنتاجه التأليفي 
والصحايف، كاتًبا يف صحف عربية وأجنبية عديدة، 
منها الوطن القطرية، واجلريدة الكويتية، واملدى 
العراقية، والوطن السعودية، إىل جانب مشاركته 
الصحافية يف مواقع كثرية على اإلنرتنت أبرزها.

رحل شاكر النابلسي ليربالي العروبة
كما مل يرتك النابلسي مناسبة أتاحت له املشاركة 
واغتنمها  إال  العربية  الفضائيات  على  برامج  يف 
فرصة إلثارة القضايا اخلالفية يف التدين وحقوق 
والعالقة  والدميقراطية  العربي  والعقل  االنسان 

بني املثقف والسلطة، وبني العرب وأمريكا.
العامل  يف  العلمانية  انتصار  أن  النابلسي  رأى 
العلماني  التيار  أن  من  متيقًنا  حتمي،  العربي 
ذلك  على  مستداًل  النهاية،  يف  يتغلب  من  هو 
بإلغاء احملاكم الشرعية يف معظم الدول العربية 
لتحل حملها احملاكم املدنية بقوانينها الوضعية، 
ويف الدول اليت أبقت احملاكم الشرعية، ُقلصت 
صالحياتها لتقتصر على النظر يف قضايا الزواج 
اقتنع  وهو  الوقف.  ومسائل  واإلرث  والطالق 
أمريكا  وانفراد  السوفياتي  االحتاد  انهيار  أن 
التيار  عصب  شدَّ  العامل  قيادة  يف  العلمانية 

العلماني العربي.

يف  جبرأته  واسًعا  جداًل  أثار  هذا،  منطلقه  ومن 
نقد ما هو مقدس. ومن أقواله: »القرآن الكريم 
هو أهم مصدر تارخيي وعظي عجائيب أخالقي لنا 
كان  حيث  الباحثني،  ومن  املؤرخني  من  ولغرينا 
الكالم التارخيي املكتوب الوحيد الدال يف صدر 
مصدًرا  يكون  أن  الصعب  من  املبكر،  اإلسالم 

تارخيًيا علمًيا، لسبب بسيط جًدا 
وهو أن األخبار اليت وردت فيه 
عن املاضي وعن حاضر القرآن 
أو  بتواريخ حمددة،  موّثقة  غري 
موثوقة  أخرى  تارخيية  مبصادر 
أو  املؤرخ  يستطيع  تسندها، 
وبناء  اعتمادها،  معها  الباحث 
على  واستنتاجاته  أحكامه 

أساسها«.
على  جاء  حبسبه،  فالقرآن،   
ثالثة  خالل  متفرقة  دفعات 
جميء  وتاريخ  عاًما،  وعشرين 
موثق  غري  القرآن  آيات  معظم 
باليوم والشهر والسنة واملكان 

فيه  يراَع  مل  توفيقي،  القرآن  وترتيب  احملدد، 
أن  النزول وال اختاذ املوضوع، وال سيما  تاريخ 
من  كثري  حول  متضاربة  آراء  الكريم  القرآن  يف 

املواقف حنو األحداث واألديان األخرى.

ساره الشمالي
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ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

فإن  األول،  كارلوس  خوان  امللك  لوالده  خلًفا  العرش  توليه  مع 
األمري فيلييب خوان بابلو ألفونسو دي تودوس لوس سانتوس دي 
بوربون إي دي غريسيا، سيكون امللك الثاني من أسرة آل بوربون 

منذ عودة امللكية إىل إسبانيا العام 1975.
للملك  الوحيد  االبن  هو  )فيليب(  فيلييب  اجلديد  االسباني  امللك 
أكرب  وله شقيقتان  وامللكة صوفيا،  إسبانيا  ملك  كارلوس  خوان 

منه سنًا هما إيلينا وكريستينا.
وكونه كان وريثًا للعرش االسباني فهو حيمل ألقابًا رمسية مثل 
بالن،  مون  ودوق  فيانا،  وأمري  جريونا،  وأمري  أستورياس  أمري 
وكونت سريفريا ولورد باالغوار، وبصفته ولًيا للعهد، قاد فيلييب 
األحداث  إسبانيا، وشارك يف  الرمسية يف  املناسبات  العديد من 

الرئيسية يف خمتلف القطاعات وجوانب احلياة العامة اإلسبانية.
بسلسلة  فيلييب  قام   ،1995 العام  األول(  )تشرين  أكتوبر  ومنذ 
بهدف  اإلسبانية  الذاتي  احلكم  مناطق  إىل  الرمسية  الزيارات  من 
الدول  من  العديد  زار  كما  إلسبانيا،  متعمقة  معرفة  اكتساب 
األوروبية وأمريكا الالتينية، وكذلك إىل خمتلف البلدان يف العامل 

العربي والشرق األقصى، وأسرتاليا.

املولد والتعليم
ولد امللك فيلييب يف 30 يناير )كانون الثاني( 1968 يف مدريد 
يكن  والده مل  أسبانيا ألن  إنفانتا  عليه  أطلق  ويف وقت والدته 
ملكًا بعد، وهو مل يكن ولًيا للعهد، ويف 30 يناير )كانون الثاني( 
1986 وهو يف سن الـ18 أقسم فيلييب بالوالء للدستور وامللك يف 

الربملان األسباني وقبل خلًفا لولي العهد.
روزاليس،  ماريا دي لوس  تعليمه يف مدرسة سانتا  بدأ فيلييب 
فيلييب  اآلن، حضر  بناته  فيها  تدرس  اليت  املدرسة  نفس  وهي 

املدرسة الثانوية يف مدرسة كلية ليكفيلد يف أونتاريو، بكندا.
وكان امللك فيلييب درس يف جامعة مدريد املستقلة، حيث حصل 
على شهادة يف القانون، وأنهى أيضًا العديد من الدورات يف جمال 
االقتصاد، وأكمل دراسته األكادميية عن طريق احلصول على درجة 
ماجستري العلوم يف درجة اخلدمة اخلارجية من مدرسة »ادموند أيه 

والش« للخدمة اخلارجية يف جامعة جورج تاون.

عالقات نسائية 
 وحسب موقع موسوعة )ويكيبيديا(، كانت للملك )األمري( فيلييب 

األسبانية  الصحافة  أشعلت  اليت  النسائية  العالقات  من  الكثري 
لعدة سنوات، وارتبط إمسه ببعض النساء املعروفة مثل إيزابيل 

سارتوريوس والعارضة النروجيية إيفا سانوم.
وأعلنت خطوبته يف أول نوفمرب )تشرين الثاني( 2003 على ليتسيا 
أورتيز روكاسوالنو، وهي صحافية كانت متزوجة مدنيًا وطلقت من 
قبل من ألونسو غرييرو يف عام 1999، وتزوج الثنائي يف 22 مايو 

2004 يف كاتدرائية أملودينا يف مدريد.
وللثنائي فيلييب وليسيتا إبنتان انفانتا إليونور دي تودوس لوس 
سانتوس من اسبانيا، من مواليد 31 أكتوبر )تشرين األول( 2005، 
من  اسبانيا،  من  سانتوس  لوس  تودوس  دي  صوفيا  وانفانتا 

مواليد 29 أبريل )نيسان( 2007.

امللك الوالد
يذكر أن ملك إسبانيا املتنحي خوان كارلوس كان اعتلى العرش 
الثاني( 1975 بعد وفاة اجلنرال فرانكو.  يف 22 نوفمرب )تشرين 
وكان امللك ولد يف روما أثناء إقامة عائلته امللكية هناك بعد أن 
غادرت إسبانيا عند إعالن اجلمهورية فيها بعام 1931. وينحدر نسبه 

من أسرة بوربون امللكية.

وزار خوان كارلوس إسبانيا للمرة األوىل وهو يف عامه العاشر، 
وأكمل دراسته الثانوية يف مدرسة سان إيزيدرو يف مدريد. ويف 
ليتأهل  العسكرية  الكلية  األكادميية يف  دراسته  بدأ   1955 العام 
كطيار عسكري يف عام 1960. ويف عام 1961 التحق يف جامعة 

كومبلوتينسي يف مدريد الستكمال دراسته اجلامعية يف القانون.
اخنراطه  بعد  الرمسية  النشاطات  سلسلة  بدأت   1969 عام  ويف 
جوالته  خالهلا  وبدأ  فرانكو،  اجلنرال  آنذاك  الدولة  رئيس  مبكتب 
السياسية لعدد من الدول األجنبية مثل فرنسا وأملانيا والواليات 

املتحدة والصني واهلند.

صدور الدستور
ويف عهد امللك خوان كارلوس صدر الدستور االسباني سنة 1978 
الدستوري إلسبانيا  التاريخ  للدميقراطية.  اسبانيا  انتقال  قمة  هو 
يرجع تارخيه لدستور 1812. وبعد وفاة فرانسيسكو فرانكو سنة 
القوية  بشخصيته  املعروف  كارلوس  خوان  امللك  اقصى   1975
كارلوس ارياس نافارو عن رئاسة احلكومة وعنينّ اإلصالحي ادولفو 

سواريز بداًل عنه.
اجتمع  وبعدها  برملانية،  انتخابات  أول  جرت   1977 العام   ويف 
سنة  دستور  إلقرار  دستورية  مجعية  بصفته  االسباني  الربملان 
1978.، ونتيجة لذلك أصبحت اسبانيا بفضل دستورها تتكون من 
احلكم  مدن  من  واثنتني  الذاتي  باحلكم  املتمتعة  األقاليم  من   17

الذاتي بدرجات متفاوتة من االستقالل.
يذكر أن نظام احلكم يف اسبانيا هو نظام ملكي دستوري وراثي 
ويتكون من امللك و الربملان املؤلف من جملسني )النواب والشيوخ( 
أن  راسخ بصالحيات واسعة، فضاًل عن  نظام قضائي  فضاًل عن 
يرأسه  الوزراء  جملس  عرب  صالحياتها  متارس  التنفيذية  السلطة 
الفائز يف االنتخابات وعادة يقرتح امسه امللك بعد أي انتخابات 

تشريعية يف البالد.
ويقوم برملان اسبانيا مبهام السلطة التشريعية، وهو يتكون من 
جملس النواب املؤلف من  350 عضوًا ينتخبون يف اقرتاع شعيب 
عرب قوائم متثيل نسبية ملدة أربع سنوات، وجملس الشيوخ املؤلف 
من 259 عضوًا من بينهم 208 يتم انتخابهم بشكل مباشر عن طريق 
االقليمية  التشريعية  التصويت الشعيب و51 معينون من اهليئات 

ألربع سنوات.

األمري فيليبي يحادث زوجته من وراء ظهر والده امللك يف إحدى 
املناسبات

امللك الثاني من آل بوربون منذ عودة امللكية 1975
ملك إسبانيا اجلديد أشعل الصحافة بعالقاته مع اجلميالت

»ايالف« - نصر املجالي
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ادبــاء

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

 بغداد:  متر يوم السابع والعشرين من شهر متوز / يوليو 
الكبري حممد  العراقي  الشاعر  لرحيل  عشرة  السابعة  الذكرى 
مهدي اجلواهري، فيما مرت قبل يوم واحد،اي يوم السادس 
والعشرين من شهر متوز يوليو  الذكرى اخلامسة عشرة بعد 

املائة لوالدته،حيث ولد عام 1890 وتويف   عام 1997.
اليت  النبوءة  تلك  اىل  النظر  هذه.. ميكن  الذكرى    ويف 
ذكرها اجلواهري يف شعره قبل اكثر من 60 عاما، وذكرها 
لنا صفاء اجلصاني حينما قال: لو سألتين عما توحي املناسبة 
لي يف حال العراق اليوم الجبت: تنبأ اجلواهري عام 1948يف 
قصيدته الشهرية عند استشهاد اخيه جعفر، عن حال البالد 
العراقية (: ارى افقا بنجيع الدماء، تنور وأختفت االجنُم..... 
هي  وها  تضرُم(،  ازاءهما،  ونارا  يروح،  وجيال  جيئ  وجيال 

النبوءة يف ذروتها!!، اليوم تتحقق يف العراق املسيب

مشاعر انسانية نبيلة 
   يقول عنه جنله الدكتور كفاح حممد مهدي اجلواهري يف 
اإلبداع  قمة  على  العظيم  اجلواهري  تربع  لقد  الذكرى:  هذه 
الشعري منذ أربعينيات القرن املاضي واستطاع اجلواهري أن 
يوظف إبداعه الشعري خلدمة قضايا العراق الوطنية والقضايا 
العربية التحررية فكان شعره حمفزًا لنضال الشعب العراقي 
ومقارعة  االستعمارية  السيطرة  من  حترره  حتقيق  أجل  من 
كونه  اجلواهري  جتاوز  كله  وهلذا  الفاسدة،  احلاكمة  األنظمة 
رمزًا ثقافيًا وأدبيًا عراقيًا وعربيًا شاخمًا ليجمع إىل ذلك كله 
رمزًا للوطنية احلقة احملبة لوطنها وشعبها واملدافعة عن حريته 

وحقه يف احلياة احلرة الكرمية.
واضاف: جسد اجلواهري يف شعره اخلالد املشاعر اإلنسانية 
النبيلة فلم تقتصر على قضايا شعبه ووطنه العراق وال على 
عرب  بل  طاغية  فاسدة  بأنظمة  املبتلية  العربية  أمته  قضايا 
عن أحاسيسه اإلنسانية اجتاه قضايا العامل وشعوبه وداعية 
للسلم العاملي،ومل يقتصر نضال اجلواهري الوطين والقومي 
والعاملي على قلمه الشعري بل أنه وظف قلمه النثري هلذه 
األهداف النبيلة من خالل السلطة الرابعة.. الصحافة، وخاض 
اجلواهري العظيم مضمار الصحافة قرابة ربع قرن موظفًا قلمه 
وأقالم الكثريين من ذوي الفكر احلر واهلوى الوطين يف طرح 
معاناة الشعب وآالمه وآماله حبياة كرمية والدفاع الشرس عن 
كرامة الوطن وحريته واستقالله، كان القلم النثري للجواهري 
وما سطره مرتابطًا وثيق االرتباط مع كل بيت من قصائده 

الرنانة يف شعره اخلالد.
وتابع: تعرب مقاالت اجلواهري يف صحفه املتعددة ومقاالتها 
االفتتاحية ومقاالـت اآلخرين من الوطنني األحرار الذين فتح 
هلم صفحات صحفه بكل رحابة صدر، بكل وضوح عن اخلط 
الوطين الثابت للجواهري العظيم يف الدفاع عن سيادة العراق 
واستقالله احلقيقتني ودفاعه عن احلقوق الدستورية للمواطن 
الرأي  العامة وحرية  العراقي وما ضمنته من كفالة احلريات 
وتأليف  السياسية  واحلريات  االجتماع  وحرية  والنشر  والفكر 
األحزاب والنقابات واملنظمات املهنية وتأمني اخلدمات العامة 
ثالوث  من  وختليصه  املزري  وضعه  من  الشعب  وانتشال 
اإلداري  الفساد  وحماربة  واملرض.  واجلهل  الفقر  اآلفات: 
واملالي وتأمني السكن الكريم للعراقيني وخصوصًا الشرائح 
الفقرية منه واليت تشكل األكثرية الساحقة للشعب العراقي. 
ودعواته املستمرة واللحوحة لوحدة القوى الوطنية وتكاتفها.

هذين  يف  نتذكر  الذي  اجلواهري  هو  هذا  بالقول:  وختم 
اليومني ذكرى والدته ورحيله عن هذا العامل البائس

عبقرية فريدة
فيما يقول عنه الشاعر الدكتور  حممد حسني ال ياسني: 
ابداعه  امام  وتقف  االجيال  ستقرأه  خالد  رجل  اجلواهري..  

وتعجب من هذه الطاقة الغنية النادرة.
 واضاف: سئل عن عمره يف لقاء تلفزيوني يف الكويت، 
املعنى  تدرك  املذيعة ومل  الف سنة، فضحكت  عمري  فقال 
,هو مل يكن يريد ان يقول سبعون او مثانون هو عمري ,بل 
عمر شعره الذي سيبقى حمموال يف الصدور ويف القلوب ويف 

الذاكرة اجلمعية لالدباء والكتاب.

 وتابع: من املفارقات اليت التتكرر عادة ان تكون الوفاة يف 
الشهر الذي تكون فيه الوالدة فال نعهد ان يكون يف املبدعني 
واملفكرين والعلماء من اجتمع تارخيا الوالدة والوفاة يف شهر 
واحد, وهذا من املفارقات اليت خيتص بها اجلواهري واليت 
التكرر دائما فهي  فريدة مثل فراده يف االبداع والشعر..
صحيح ان والدة اجلواهري من السنة خمتلف فيها بني 1899-

1901-1903 لكننا جند ان الراحل الدكتور على جواد الطاهر 
يف دراسته املفصلة اليت صدر بها ديوان اجلواهري املطبوع 
ان  اىل  وتوصل  النقطة  هذه  حقق يف  قد  السبعينيات  يف 
الصحيح هي 1900 فيكون اجلواهري قد عاش يف حساباتنا 
97 سنة ميالدية اي تقابل 100سنة هجرية، فعمره قرن كامل 
,وهذا ايضا مفارقة ثانية ان جيتمع يف العبقري طول العمر 
اعمارهم قصرية الن  ان  العباقرة  والعبقرية، فاملعروف عن 
ذكرت  وقد  وتبرتها  االعمار  هذه  تنحت  وذكائهم  عبقريتهم 
هذا املعنى يف قصيدتي اليت انشدتها يف مهرجان اجلواهري 
الثاني قبل اعوام وقلت فيها: ومل جتتمـع للعبقريني قبــله /  

سحائب سر تنبــت العمروالشعرا.

شاهد حق عزوفٍ عن الرياء!!
اما رواء اجلصاني، ابن اخت الشاعر ومدير مركز اجلواهري 
/ براغ، فقال: املوت غّيب اجلواهري الكبري يف احدى مشايف 
العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز املئة عام، وإذ يطبق 
»املوت اللئيم« على ذلك املتفرد الذي شغل القرن العشرين 
وأهله، ضجت األصوات واملنابر العربية املتنورة، والعراقية 
منها على وجه اخلصوص باألحاديث والكتابات والرؤى، عن 
عظمة وجمد الراحل العظيم: املتميز بعبقريته اليت خيشى أن 
جيادل حوهلا أحد، والشاعر الذي »مل يصلِّ لغري الشعر من وثن 
السياسي  الشعراء يقيسون قاماتهم عليه، وذلك  »، فبات 
خيوض  بذاته،  كاماًل  حزبًا  كان  بل  حلزب...  ينتم  مل  الذي 
املعارك شعرًا ومواقف رائدة، والرمز الوطين الذي أرخ للبالد 
وأحداثها بأتراحها وأفراحها من داخل احللبة بل ووسطها، فهو 
»العراق لسانًا ودمًا وكيانًا« و«ابن الفراتني«، وثالثهما، وهو 
الثوري الذي »يطأ الطغاة بشسع نعِل عازبا«، صاحب »يوم 
الشهيد« و«آمنت باحلسني« و«قليب لكردستان« و«الغضب 
اخلالق« و«الفداء والدم«،  واملتمرد الذي ظل طوال حياته 
باحثًا عن »وشك معرتك أو قرب مشتجر«، كّي »يطعم النريان 

باللهب«!
واضاف: وهو املبدع يف فرائد »زوربا« و«املعري« و«سجا 
البحر« و«أفروديت« و«أنيتا« و«لغة الثياب« و«أيها األرق« 
يوهب  »لو  والذي  واملتحدي  اجلريء  القلم  وأخواتها،وحامل 
الدنيا بأمجعها، ما باع عزًا بذل املرتف البطر«... ناشر »الرأي 
العام« و«اجلهاد« و«الثبات« ورفيقاتهن األخريات، واملكافح 

من أجل االرتقاء على مدى عقود حياته املديدة، مؤمنًا: »لثورة 
الفكر تاريخ حيدثنا، بأن ألف مسيح دونها صلبا«،واالنسان 
الذي أحب الناس كل الناس، من أشرق كالشمس ومن أظلم 
كاملاس«، والرائد يف حب وتقديس من »ُزنَّ احلياة« فراح 
«... و«يقتبس من وليدهن  يصوغ الشعر »قالئدًا لعقودهنَّ
الضمري«...  حر  »الكاشف  احلليم  والوادع  القصيد«،  نغم 
استفرغوا  ما  على  »ميتون  كالنمر حني يستثريه  واملنتفض 
»مل خيل  الذي  الكروب«،  فراج  املمراح  -و«الفتى  مجدوا«، 

من البهجة دارا«
وتابع: انه باختصار ذلك الطموح الوثاب الذي كان، ومنذ 
راحت  فهل  ذكرا«...  يبِق  ومل  يروح  أن  »خيشى  فتوته 
»ملىء فم الزمان«!! وهل ثبتت مزاعمه  فعاًل –  قصائده – 
بأن قصيده »سيبقى ويفنى نيزك وشهاب« وهل حقًا »ان 
للعبقري الفّذ واحدة، إما اخللود وإما املال والنشبا«؟!،  ذلك 
ما حدثنا، ويتحدث به التاريخ بفيٍض وتباٍه، ويا له من شاهد 

حق عزوٍف عن الرياء!!.

سرية حياة حافلة
وميكن ان نوجز سرية حياة اجلواهري بهذه السطور:

يف النجف نشأ وترعرع يف أسرة حمافظة عريقة يف العلم 
واألدب والشعر ُتعرف بآل اجلواهر, كان أبوه عاملا من علماء 
النجف اراد أن يكون اجلواهري عاملا مثله لذلك ألبسه عباءة 
ثورة  اشرتك يف  العاشرة،  وهو يف سن  وعمامتهم  العلماء 
العشرين عام 1920م ضد السلطات الربيطانية , ثم اشتغل 
ملكًا  ُتوج  عندما  األول  فيصل  امللك  بالط  قصرية يف  مدة 
على العراق , ثم ترك العمامة الدينية كما ترك االشتغال يف 
النجف  غادر  أن  بعد  بالصحافة  وراح يعمل  الفيصلي  البالط 
إىل بغداد, فأصدر جمموعة من الصحف منها جريدة »الفرات« 
وجريدة »االنقالب« وذلك يف أواخر عام 1936 إثر االنقالب 
باحنراف  أحس  وعندما  صدقي،  بكر  قاده  الذي  العسكري 
االنقالب عن أهدافه اليت أعلن عنها بدأ يعارض سياسة احلكم 
فيما ينشر يف هذه اجلريدة, فحكم عليه بالسجن ثالثة أشهر 
حكومة  سقوط  بعد  و  شهرًا,  الصدور  عن  اجلريدة  وبإيقاف 
انتخب  العام«, وقد  »الرأي  إىل  اجلريدة  اسم  االنقالب غري 
اجلواهري عدة مرات رئيسًا الحتاد األدباء العراقيني، ويف عام 
العراق إىل لبنان ومن  1961 واجه مضايقات خمتلفة فغادر 
هناك استقر يف براغ حيث أقام فيها سبع سنوات, وصدر له 
فيها يف عام 1965 ديوان جديد مّساه بريد الغربة , ويف عام 
1968 عاد إىل العراق وخصصت له حكومة الثورة راتبًا تقاعديًا 

قدره 150 دينارًا يف الشهر.
الثاني    اجلواهري نشر أول قصيدة له يف شهر كانون 
خمتلف  يف  بعدها  النشر  يوالي  وأخذ   1921 عام   يناير   /
اجلرائد واجملالت العراقية والعربية, كما نشر أول جمموعة له 
باسم »حلبة األدب« عارض فيها عددًا من الشعراء القدامى 
بني  مساه  ديوانًا   1928 عام  يف  أصدر  كما  واملعاصرين, 
عام  ويف  شعره  من  استجد  ما  فيه  نشر  والعاطفة  الشعور 
1935 أصدر ديوانه الثاني بإسم ديوان اجلواهري ويف عام 
العودة«, واصدرت  1969 صدر له يف بغداد ديوان »بريد 
له وزارة االعالم يف عام 1971 ديوان » أيها األرق« وديوان 

»خلجات«.
  اجلواهري لقب بـ »نابغة النجف« ولد وتويف يف الشهر 
نفسه, وكان الفارق يومًا واحدًا ما بني يوم ميالده ووفاته 
تويف يف إحدى مشايف دمشق عن عمر يناهز الثامنة والتسعني,  
دفن يف مقربة الغرباء يف السيدة زينب يف ضواحي دمشق, 
تغطيه خارطة العراق املنحوتة على حجر اجلرانيت, وكتب على 
شاهد قربه قصيدة محلت اسم »يا دجلة اخلري« نظمها الشاعر 

يف براغ شتاء عام 1962 ويقول فيها:
أمَّ  يا  اخلري,  دجلة  يا   / فحييين  بعٍد  عن  سفحِك  َحّييُت 

البساتني
املاء  بني  احلمائم  لوَذ   / به  ألوذ  ظمآنا  سفحك  حييُت 

والطني
احلني  بني  الكراهة  على   / أفارقُه  يانبعًا  اخلري  يادجلة 

واحلني

17 عاما على رحيله و115 على والدته

اجلواهري.. ونبوءته للعراق اليت حتققت!!
عبدالجبار العتابي
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كتابات

حاول عدد من ادباء العراق رسم مشاعرهم حول ما 
قاله ابو الطيب املتنيب )عيد.. بأية حال عدت يا عيد( 
بالتأوهات  املزدحم  العراقي  الواقع  على  ومطابقته 
واالزمات والعذابات وقد استحى الكثريون ان يرتدوا 

مالبس العيد.
يعيش  والعراق  املبارك  الفطر  عيد  هالل  يهّل 
ابنائه،ينّز من جنبات قلبه  احدا من  اوضاعا ال تسر 
الوجع وتتطابر االهات من أرجائه فيما االنفس مكلومة 
وحتاول ان جتد هلا مكانا آمنا تلوذ به وحتتضن الفرح 
العراقية،  الشمس  حتت  جديد  ال  ولكن  الغائب، 
تنهمر  ودموع  تتكاثر  وآالم  ترتاكم  احزان  فهنالك 
قسرا،  بالوجع  يغمضها  ان  الضيم  اعني حياول  من 
وازاء هذا يستحضر الناس ما قاله الشاعر ابو الطيب 
املتنيب قبل اكثر من الف عام )عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت 
يرددونه  جْتديُد(،  فيَك  بأْمٍر  أْم  َمَضى  مَبا  عيُد,  يا 
يف لقاءاتهم وازاء كل مجلة ترد فيها كلمة )العيد( 
وحياولون الغور يف اعماقه حبثا عما يف احلسرة هذه 

او التساؤل هذا.
هنا.. طلبنا من عدد من ادباء العراق حماكاة بيت 
املتنيب ورسم ما جييش يف نفوسهم عنه، وقد ادىل 

كل واحد منهم مبا يراه مناسبا.

رشا فاضل: عيد املخيمات العارية
فقد اعربت الكاتبة والروائية رشا فاضل، وقالت: 
وجه اهلالل املطفأ فوق مساء بييت ينتظرني ان اشعله 
العيد املقدسة  الكليجة ( حلوى   ( باألمنيات ورائحة 
اناجي  غريبة،  الشاخصة حتت مساء  وانا  عيد،  ككل 
القمر لكي يطمئنين ان بييت خبري وان بابي مؤصدة 
بوجه )الكالب السائبة(، وان الشمس تشرق كل يوم 

غري آبهة مبطر الصواريخ العمياء..
واضافت: ان ورداتي اليت سقيتها وانتظرتها بصرب 
ام مل تذبل على سياج االنتظار..، ان جرياني الزالوا 
يضحكون ويتشاجرون ويشرتون ثياب العيد..، وأن 
العيد مل يعد ذكرى شاحبة معلقة على جدران الذاكرة 
اليت تردد كلما مر ذكره وعطره ) عيد بأية حال عدت 
ياعيد (.. هل كان املتنيب يتحدث عن عيده أم عن 
الغريبة واملخيمات  املتناثرة يف قلب املدن  أعيادنا 
حبزن  السماء  كبد  حنو  الشاخصة  والوجوه  العارية 

عراقي مهيب.

حسني القاصد: يأس العراقيني من االعياد
متنى  فقد  القاصد  حسني  الدكتور  الشاعر  اما 
العيد افق ظن املتنيب، وقال: هو سؤال  ان يكسر 
وجهه املتنيب وحذف أداة االستفهام.. رمبا لعلمه ان 
السؤال اليفضي اىل جواب، اما فيما خيص واقعنا، 
وعلى قول االمام علي عليه السالم: من تشابه يوماه 
مغبون.. فكيف مبن تشابه عيداه؟، وليتهما تشابها، 
فالعراقيون لشدة قلقهم على نصف ابتسامة خيشون 

ضريبتها، فيقولون اللهم اجعلها ضحكة خري!!
 واضاف: نعم، ليت العيد جاء مبا مضى وكسر افق 
ظن املتنيب.. فنحن صرنا خنشى على اسوأ حال خوفا 
من االسوأ منه، ليس لنا يف العيد اال االمنيات، لقد 
كنا نقول: حتقيق االماني، واالن نقول: حتقيق األمان 
)من دون ياء( فأية حياة هذه اليت يكون فيها األمان 
امنية؟، وألنها تهنئة فحسب، اقول: عسى ان يعود 

على البلد والعراق آمن وموحد من شر كل االشرار
من  العراقيني  يأس  يؤشر  املتنيب  بيت  وتابع:   
االعياد.. ألنه سؤال يعرف جوابه، واجلواب يف البيت 
الثاني اذ يقول: اما االحبة فالبيداء دونهم.. فليتك 
دونك بيد دونها بيد، انه اليريد العيد ألن العيد هو 
انت تعود احبتك، واالسم مشتق من ان تعود احبتك 
يعود  فاملريض  الطبيب  عيادة  كلمة  اشتقت  ومثله 
احبته  عن  بغربته  مريض  ليشفى،واالنسان  الطبيب 
والعيد ان جيتمعوا لكن مايفصله عنهم صحارى حبسب 
قول املتنيب ومايفصلنا عنهم حبسب وضعنا احلالي 

هو جيوش من الرصاص املارق وجتار احلروب.

 جواد كاظم غلوم: الفرج الاليأتي
 فيما اشار الشاعر جواد كاظم غلوم اىل اليأس من 
الفرج الذي ال يأتي، وقال: استفهام املتنيب االنكاري 
مليء بالتعجب والغرابة، حرية االنسان وحزنه وغربته 
الأحّبة  حيث  االعياد  وهي  اهلل  ايام  امجل  يف  حتى 
جواره واملسافات ابعد من ان تقطع واللقاء اجلميل 
احّمى فصار القطع بدال من الوصل، وكيف نعرب بيداء 
الفراق وامامنا الكثري من املطّبات والعثرات اجلسام 
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

يف كل مرة يأتي فيها النجم وامللحن املعروف وسام األمري إىل سيدني مع كامل فرقته املوسيقية 
وحييي احلفالت الناجحة ألبناء اجلالية العربية كنت أجري معه املقابالت الصحفية اليت كان يتحدث فيها 

عن مسريته الفنيه غناء وتلحينًا وقال لي ردًا على سؤال حول إختيار الكلمات:
أخي أكرم عندما نستعرض مع الشعراء القصائد الغنائية أختار مثل غريي من الفنانني ما نراه مناسبًا  
وما يتقبله ذوق اجلمهور ألنه أساس جناحنا وعلى سبيل املثال كنت مارًا أمام اجلامعة يف بريوت وإذ 
بالطالبات اجلامعيات يندهن لبعضهن شوفو وسام األمري وقالو لي إستاذ وسام غنيت لكل الناس أنت 

والنجوم وما حدا غنى لبنات اجلامعة وعلى الفور ذهبت وكتبت وحلنت هذه الكلمات:
كل ما سألت احللوه لوين بتقلي على اجلامعه
وكل ما سألتا جاي منني بتقلي من اجلامعه 

شي راحيه   شي راجعه 
ودقة قليب مش سامعه 

 أه  منك  أه  منك  يا بنت اجلامعة 
هيدا لي بدو يوصلها 
وهيدا لي بدو يسأهلا 

وهيدا حمروق وشو معجوق 
وأنا  قاعد شم وال تدوق 

ونار بقليب والعه 
بوعد حالي يوميه 
مترق تطلع فيي 

ويا موعود بشو موعود 
على اهلل عينيها السود 

ترحم عيين الدامعه 

النجم املعروف  وسام  األمري : كل ما سألت  احللوه  لوين  بتقلي على  
اجلامعه وكل   ما  سألتا   جاي   منني    بتقلي     من     اجلامعه 

الشاعر املقاوم  الكبري مسيح القاسم منتصب القامة ميشي 

يف مسقط رأسه يف الرامة العرين يف اجلليل 
يف فلسطني العربية احلرة يقاوم الشاعر املناضل 
الصهيوني  العدو   ، القاسم  البطل مسيح  الكبري 
الدائمة حتى حترير كامل  الثورة  ويتحداه ويعلن 
األحرار   رفاقه  مع  الفلسطيين  العربي  الرتاب 
اخلالدين إبراهيم طوقان وحممود درويش وتوفيق 
الشهداء  األبطال  من  وأمثاهلم  خري  ونزيه  زياد 
واألسرى  غزة  يف  القتال  جبهات  يف  األحياء 
اجلوالن  وعرين  فلسطني  أبطال  من  األشاوس 
بلدات جمدل مشس وبقعاثا وعني قنيه  وخاصة 
ومسعده وأحرار وأبطال وشرفاء العرب الذين لبوا 
نداء الواجب واستشهدوا من أجل حترير اجلوالن 
والوطن  والعراق  ولبنان  وسورية  وفلسطني 

العربي ضد الدواعش والفاسدين واملفسدين..
املقاومة  أردد مع شاعر  أن   وهنا يطيب لي 
مسيح  الكبري  الكبري  والعربية  الفلسطينية 

القاسم:   
منتصب القامة أمشي 
منتصب القامة أمشي
مرفوع اهلامة أمشي 

يف كفي قصفة زيتون 
وعلى كتفي نعشي 

وأنا أمشي 
   وأنا  أمشي 

قليب  قمر أمحر 
    قليب بستان 
فيه فيه العوسج 

       فيه الرحيان 
شفتاي مساء متطر 

 نارًا حينًا حبًا أحيان 
يف كفي قصفة زيتون 

وعلى كتفي نعشي  
وأنا  أمشي 

        وأنا أمشي 
حتية إكبار وإجالل إىل الشاعر املناضل البطل 
مسيح القاسم وما ميثل من قيم عالية وغالية يف 
يضيع  ولن  الغالي  وطنه  فلسطني  حترير  سبيل 

حقه وراءه مطالب.

الشاعر سميح القاسم 

 النجم املعروف وسام  األمري يتحدث إىل   الزميل أكرم املغوّش  ) إرشيف (

عبدالجبار العتابي

حيث الواقع العراقي مليء بالتساؤالت واالحزان
ادباء عراقيون حياكون قول املتنيب »عيد... بأية حال عدت يا عيد«!

امامنا  وليس  ويطول  يطول  أخذ  طريقنا  ان  ويبدو 
سوى اليأس من فرج اليأتي ااّل يف املخيلة

ايناس البدران: اوارب بابي
من جهتها اكدت القاصة ايناس البدران انها جتد 
نفسها امام خيار مواربة الباب بوجه الفرح، وقالت: 
حني تتناسل اجلدران وتتساقط حبات العمر اىل غري 
العقل  زوايا  فوق  بظله  متتابع ميتد  رحيل  رجعة يف 
الدم،  خبضاب  ليصبغها  العيون  حبدقات  فيسكن 
قوس  بطيف  يوم  ذات  ايامنا  لونت  وجوها  ويغّيب 
قزح.. اجدني امام خيار ان اوارب بابي بوجه الفرح 
وأعتذر عن استقبال العيد عسى ان يطرق بابنا بعد 

حني.

 جليل خزعل: سؤال يشبه اللعنة
اما الشاعر جليل خزعل،فقد اشار صدق املتنيب، 
فقال:ال أجد تفسريًا يرقى إىل هذا البيت الذي يهز 

الوجدان إاّل بيت املتنيب اخلالد ذاته:
مَب التعلُل ال أهٌل وال وطُن

  وال نديٌم وال كأٌس وال سكُن
 كأنَّ املتنيب العظيم يعيش بيننا اليوم، وهذا سر 
ليس  أمثاله، شاعر شاهد  من  الكبار  الشعراء  خلود 

على عصره حسب، بل على مجيع العصور.
واضاف: عيد بأية حال عدَت يا عيد؟، يا له من 
سؤال يشبه اللعنة، األحبة بعيدون، والوطن ممزق، 
واخليبات حتاصر األرواح وختنقها، أي عيد هذا الذي 
يصادر فرح األطفال، ويلون صباحاتهم بألوان الدم 
أراجيح،  بالونات، ال  نوافذ، ال محام، ال  والدخان؟ال 
العظيم  املتنيب  صدق  لقد  عاشقني،  ال  مواعيد،  ال 
إنها البيد اليت دونها البيد إذن،إنه اخلراب، واجلفاف 
الذي يسرق الندى، إنه الظالم، بل هي الظلمات اليت 
والسالم  النور  أنبياء  قبور  وتفجر  الشموس،  ترهب 

واحملبة.

شوقي كريم حسن: عيد الغيابات والسواد
اننا  اىل  كريم  شوقي  الروائي  اشار  ذلك  اىل 
النصلح الن نكون يف خضم الفرح واالبتهاج، وقال 
متتليء  ان  يعين  واالبتهاج  االبتهاج،  هو  العيد.. 
النفوس باملودة والرمحة والنقاء، ومعرفة ابتهاجات 
االخر والعمل من اجل التالحم واللقاءات معها، والنه 
اغتسال يف حبور الفرح فالبد من امل يدفعنا مجيعا 
للتشبث بثياب هذا احلدث االنساني اجلميل ليس مثة 
من  وتعمرها  االرض  هذه  تعتمر  اليت  الشعوب  يف 
وكسر  للفرح  ومناسبات  اعيادا  له  خيلق  وال  الجيد 
لكن  جديدة،  اجتماعية  اسس  وبناء  احلاياة  متاعب 
االعياد عندنا ومنذ قرون طويلة حتولت اىل سوادات 

وغياب احوال وظهور احوال اخرى غريبة.
والسذاجة  البساطة  هو  عندنا  العيد  واضاف:   
نفسها ثياب بلون الفقر واراجيح اليتيمة واملاكوالت 
اجد  هلذا  باهته  لقاءات  سوى  للعيد  التضيف  اليت 
املتنيب قد وقف على علة نفسية اجتماعية وهو جيد 
العقل  غياب  فعل  هو  امنا  واالعياد  تكرارااليام  ان 
خضم  يف  نكون  الن  النصلح  اننا  الباهر  التجديدي 
هو  والسواد  والغيابات  فاملوت  واالبتهاج،  الفرح 

مالذنا االمن.

فهد الصكر: غادرتنا االفراح
انه  اكد  فقد  الصكر  فهد  التشكيلي  الفنان  اما 
ما  ترسم  ان  ميكن  كيف  وقال:  قامتة،  الوانا  يرى 
قاله املتنيب )عيد باية حال عدت ياعيد( على واقعنا 
العراقي، ارسم بالكلمات ما ميكن ان ترمسه بااللوان، 
»حني أنظر إىل يوميات أية آسرة عراقية، ومن أية 
طائفة، سأجد الوان قامتة حتلق يف فضاءات يومياتها، 
ال مثة فرح يرتسم على حدقات اطفاهلم، وال مثة الوان 

مبهجة تؤشر امللبس اجلديد.
إىل  الواني  أشارت  وقد  تسألين  قد  واضاف: 
فرشاتي  لتصرخ  احلكائي،  متنها  يف  احلزن  بصمة 
ووجع  ذكرياتها،  أحضان  من  النازحة  اآلسر  بعويل 
اإليام  تراتب  دونت  اليت  صورها  وآنني  معاناتها، 
أذن  مواليدها،  يف  احلياة  وصراخ  وجناحها  بفرحها 
كيف أدون كل ما جيري من ويالت أصابت حتى مهد 
بعيدا عن  الطفولة وقد كان يف زمن حروب مضت 
أن ال  أمة كتب عليها  ضجيج احلرب واألقتتال بني 
تهدأ أبدا،لذا أردد وقد طرق العيد ابوابنا » بأي حال 

عدت » وقد غادرتنا االفراح.

كتب أكرم املغوّش
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 10 دروس للمشاريع الصغرية ال تتعلمها يف هارفارد
بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغرية ومتوسطة، تهدف اىل 
توفري اهم الوسائل التدريبية للمبادرين يف الكويت، كما تنظم 
العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة بسوق املشاريع الصغرية 

واهم وسائل وسبل االستثمار بها. 

يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم من فريق بريلنت 
الب وذلك بهدف اإلضاءة على اهم التجارب احمللية والعاملية يف 
منها  والتكنولوجية  عامة  بصورة  الصغرية  املشاريع  اعمال  عامل 
الصفقات  آخر  على  الضوء  نسلط  ان  نود  كما  خاصة،  بصورة 
تقريب  بهدف  وذلك  الناشئة  املشروعات  عامل  يف  االستثمارية 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية واملبادرين.

جامعات  فقط  وليس  املشاريع..  إلدارة  دروسًا  تعلمك  اخلربة 
العامل ال توظف دائما األذكى ألنه مكلف.. واعتمد على فريق ال 
على شخص الفرصة تأتي مرة واحدة فقط.. مقولة خاطئة حتدث 
النصائح ليست  امام اجلميع.. فهم يسوقونه لك  عن مشروعك 

جيدة دائمًا حتى لو اتت من اقرب االقربني
هل حلمت يوما ما ان تدرس يف جامعة مرموقة كـ »هارفارد« او 

»ستانفورد«؟

انه حلم صعب املنال وشبه مستحيل للكثريين، فان عملية القبول 
يف اجلامعات املرموقة مثل هارفارد ويل وستانفورد إلدارة األعمال 

حتتاج اىل إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة يف الوقت نفسه.

لكن هناك دروسا ال ميكن ان نتعلمها حتى يف تلك اجلامعات وإمنا 
نتعلمها من مدارس اخرى، انها مدارس ال يوجد بها وقت للتخرج 

فهي مستمرة بال توقف.. بالطبع إنها »مدارس احلياة«.

وحبسب تقرير عرضته جملة »انك« قدمت فيه اهم 10 دروس 
املدارس  يف  الصغرية  املشاريع  أصحاب  يتعلمها  ان  ميكن  ال 

واجلامعات.

الدرس األول: مشروعك حمور حديثك ملن حولك

نرى غالبا ان أصحاب املشاريع او األفكار الصغرية قد يشعر بعدم 
او  او األصدقاء  أمام األهل  الرغبة والتحدث عن فكرة مشروعه 
العامة من الناس وذلك خوفا من ان يتم سرقة فكرة املشروع، 
ولألسف الشديد يسود هذا النوع من التفكري جمتمعاتنا العربية 
لتأتي مدرسة احلياة لتؤكد ان هذا املبدأ هو مبدأ خاطئ، عليك 
ان جتعل مجيع من حولك يعمل من أجلك وحتى ولو فقط من خالل 
التشجيع. اما عمليا فإنه سيتم السطو على مشروعك فعليك ان 
السهل  ليس من  منتجا  تقدم  ان  حاول  أوال،  اآلتي:  من  تتأكد 
العمل املناسب، حيث جيب الرتكيز  تقليده. ثانيا، اهتم بفريق 
على كلمة مناسب جيدا، فان القيمة الفعلية اليت ستأتي بالتنفيذ 

وليس بالفكرة فقط.

الدرس الثاني: ليست كل النصائح جيدة

املقربني  او غري  املقربني  االصدقاء  او  االهل  العديد من  يقدم 
النصيحة، وبعضهم ال يعلم ان التجربة خري برهان، فال نصيحة 
وتعلم  األخطاء  اكتشاف  خالهلا  من  يتم  اليت  التجربة  على  تعلو 

الدروس.

الدرس الثالث: ابدأ اآلن وفورا

ال يوجد منتج او خدمة تتم مزاولتها يف السوق من دون مساحة 
لتطويرها او تعديلها فال تأخذ وقتا اكثر من الالزم يف التجهيز 
واالستعداد للبدء، لذلك فان مدرسة احلياة تقول لك ان السوق 
متغري بصورة سريعة ولن ينتظرك كثريا فمن األفضل ان تبدأ اآلن 

وان جتعل السوق مرشدك للتطوير واالبتكار اخلاص مبشروعك.

الدرس الرابع: شريك باملشروع كأنه شريك احلياة

اخلاص  ملشروعك  مالي  شريك  ختتار  ان  بني  كبري  فرق  هناك 
خاصة  اخلاص،  مشروعك  يف  العمل  سيشاركك  من  ختتار  وان 
يف املرحلة األوىل للمشروع، وجيب عليك ان ختتار شخصا ليس 
فقط يكمل املهارات اليت تنقصك، بل تأكد انك ختتار أيضا من 
يفضل البقاء معك لفرتات عمل طويلة فهو أشبه باختيار شريك 

حياة خاص بك.

الدرس اخلامس: اإلزعاج.. مصدر اإلهلام

مفاجآت  دائما  انك ستكون  فتأكد  اخلاص  تبدأ مبشروعك  عندما 
مزعجة فعليك ان ختتار جمال العمل الذي تفضله، ألنه سيصبح 

هذا النوع من اإلزعاج هو مصدر إهلامك.

الدرس السادس: ال تعمل فقط من أجل املال

ال يكن مصدر إهلامك هو املال فقط، وال تبدأ بالبحث عن عملية 
التخارج يف بداية املشروع ألنك لن تصل هلا بسهولة، لكن قم 
للوصول  يسعى  فريق  على  يعتمد  مؤسسي  عمل  على  بالرتكيز 

للنتائج وحتقيق األهداف.

الدرس السابع: ال توظف دائما األذكى

من  فهي  لذا  جدا،  املكلفة  العمليات  من  التوظيف  عملية  تعترب 
أصعب املراحل، ومبا ان املشروع مازال يف بدية الطريق، فإنك 
ال حتتاج للموظف األذكى، بل كل ما حتتاجه هو فريق يشاركك يف 
حتقيق رؤيتك حتى وان التزم ذلك ساعات عمل طويلة للوصول 

مجيعا اىل النجاح.

الدرس الثامن: مشروعك أكرب من جمرد شخص واحد

فقط،  واحد  على شخص  مشروعك  بناء  عملية  اعتمدت يف  اذا 
فأنت يف مرحلة اخلطر وجيب عليك ان تتأكد من ان اخللطة السرية 
بل  واحد  على شخص  كليا  اعتمادا  تعتمد  ال  مبشروعك  اخلاصة 
تعتمد على أهداف يستطع تنفيذها فريق من املمكن ان يتم تغري 

بعض أعضائه الستمرارية العمل.

الدرس التاسع: الفشل وارد

من أفضل مسات الثقافة األمريكية هي الرتحيب بالفشل بعكس 
ما حيدث لدينا يف اجملتمعات العربية او األوربية، وتأكد دائما ان 
الفشل هو من انسب العوامل الذي من املمكن ان يضعك على 

خارطة الطريق الصحيحة.

الدرس العاشر: الفرصة ال تأتي مرة واحدة فقط

الفرصة تأتي مرة واحدة، هذا اعتقاد خاطئ، اذ عليك ان تعشق 
ما تعمل وقطعا ستجد ضالتك.

 موظف يف البيت األبيض يقتل 
نفسه بعد مشادة مع هيالري كلينتون

الرئيس  حلرس  السرية  اخلدمة  يف  السابقون  املوظفون  كتب 
عندما  كلينتون  هيالري  مع  عملهم  طبيعة  حول  كتابا  األمريكي، 
كان زوجها رئيسا للواليات املتحدة. ويسمى الكتاب "تفاصيل 

حياة األسرة األوىل".

تبدو  األضواء  أمام  تكون كلينتون  عندما   " الكتاب:  مؤلفو  قال 
بوجه معني، ولكن عندما تنتهي من عملها تصبح شخصا خمتلفا 

متاما.

العمل مع هيالري كلينتون  إن  السابقني،  احلرس  موظفو  يقول 
مصدر ازعاج حقيقي فقد كانت توبخ املرافقني األمنيني يوميا.

يذكر أنها أثناء احلملة االنتخابية لزوجها تواجدت يف أحد األحياء 
الفقرية، حني قالت، عندما ال يوجد املال ال يكون هناك ناخبون. 
ووفقا ملؤلف الكتاب، أن أحد املرافقني األمنيني هليالري كلينتون 

انتحر بعد أن انتقدته يف إحدى املرات بشكل الذع

 7 من أغرب عادات الزواج 
وليلة الدخلة

البلد  داخل  وأخرى  منطقٍة  بني  األعراس  إقامة  طقوس  ختتلف 
الواحد، فكيف باألحرى بني شعوب العامل أمجع؟ هل خطر لكم يومًا 
السفر إىل أبعد أقاصي األرض الكتشاف عادات وتقاليد شعوب 
وبلدان يف ليلة الزفاف وما قبلها؟ تذكرة السفر عندنا. إليكم 
أغرب عادات الزواج اليت ال تزال معتمدة يف بعض البلدان حتى 

يومنا هذا:

- يف الصني: عند بعض القبائل الصينية، يقوم العريس بإطالق 
السهم باجتاه عروسته ثالث مرات قبل الزفاف لكن األسهم ال 
حتتوي على رأٍس حديدٍي شائك. وبعد االمتام من مهمته، جيمع 
العريس األسهم ويقوم بكسرها وذلك للتأّكد أنهما سيظالن سويًا 

مدى العمر

متتحن  يورجاس،  بوندا  مدينة  يف  وحتديدًا  اهلند:  جنوب  يف   -
العروس عريسها من خالل اصطحابه إىل الغابة وإشعال النار يف 
ظهره العاري، فإذا تأّوه من األمل ترفضه وتفضحه أمام فتيات 

القبيلة وإاّل فقبلت به.

- يف جزيرة غرينالند الدمناركية: جيّر العروس عروسه يف ليلة 
الزفاف من شعرها من منزهلا إىل مكان االحتفال. 

 
رب العروس على ثقب لسانها  - عند قبيلة جوبيس اإلفريقية: جتجُ
ليلة الزفاف كي ال تكون ثرثارة وميّل منها زوجها، ويوضع خامت 
اخلطوبة مكان الثقب ويتدىّل منه خيطًا طوياًل ميسك الزوج بطرفه، 

فإذا ما أزعجته بكالمها شّد اخليط بقّوة إلسكاتها.
 

- يف كوريا: عند انتهاء حفل الزفاف، يقوم أصدقاء العريس بنزع 
جواربه وبربط حبل حول كاحليه ويقومون بعدها بضربه على رجليه 

كي حيضرونه لليلته األوىل من الزواج.
 

- يف اسكتلندا: يقوم أصدقاء العروس برمي مادة سوداء اللون 
من  واهلدف  بالشجرة.  بربطها  ويقومون  العروس  على  وقذرة 
هذه العادة الغريبة هو أنه إن استطاعت الشابة حتّمل هذا األمر 

فباستطاعتها حتّمل الزواج.

- جزيرة بورنيو: إحدى القبائل يف اجلزيرة اآلسيوية بورنيو تقوم 
حببس الزوجني داخل منزهلما ومتنع عليهم التبّول أو التغّوط طيلة 

ثالثة أياٍم متواصلة.

 مل يكن يعرف أنه فاز بـ324 
مليون دوالر

بعد مضي أسبوعني على إعالن الفائزين بثاني أكرب يانصيب يف 
التاريخ، اكتشف أحد سكان كاليفورنيا أنهما أحدهما. 

إّن ستيف تران، وهو سائق توصيالت،  وقال مسؤولو السحب 
تقدم اخلميس إىل الشركة مستظهرا ببطاقة الفوز بعد أيام يبدو 

أنه استغرقها يف التأكد من كونه ال حيلم. 

وسيبقى أمام تران 60 يوما ليقرر كيفية استخالص جائزته حيث 
أنه بإمكانه احلصول على نصفها وتوزيعها على منح سنوية ملدة 
مرة  دوالر  مليون   173.8 أي  على نصفها  احلصول  أو  عاما   30

واحدة لكن بعد استخالص الضرائب منها. 

والفائزة األخرى يف السحب هي األمريكية إيرا كوري، 54 عاما 
من جورجيا، واليت اختارت احلصول على املبلغ دفعة واحدة أي 
وضرائب  الفيدرالية  الضرائب  استقطاع  بعد  دوالر  مليون   120
الوالية. ومينح الفائزون يف اليانصيب، وفقا للقانون مبلغ 40 

مليون دوالر ألعمال اخلري. 

يف  ووضعها  جوزيه  سان  يف  حمل  من  بطاقته  تران  واشرتى 
حمفظة صغرية اعتاد أن جيمع فيها بطاقات احلّظ، ومل يتذكر أن 
يلقي نظرة على الرقم سوى االثنني، عندما بدأ إجازة رأس السنة 
مع عائلته، حيث استفاق يف عّز الليل قاطعا نومه ليعود إىل سان 

جوزيه، حيث اكتشف أنه ثاني فائزين.
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 مكسيكي خيطئ بني زناد مسدس وزر 
كامريا يف آخر »سيلفي« حبياته

شاب  لقي 
مكسيكي 

اثناء  حتفه 
لته  و حما
ط  لتقا ا
 ، " سيلفي "
كان  إذ 

ميسك 
يديه  بإحدى 
مل  مبسدس 
يظن  يكن 
حمشو  أنه 

الثمل  الشاب  على  اختلط  األمر  أن  يبدو  حلظة  يف  بالرصاص. 
فضغط على الزناد.

هي حلظة واحدة كانت كفيلة بأن تضع حدا حلياة الشاب أوسكار 
الرأس، ليفارق احلياة  الذي تلقى رصاصة "سيلفي" قاتلة يف 

وهو يف الـ 21 من عمره.

حينما أطلق الشاب الراحل الرصاص على نفسه كان برفقة بعض 
األصدقاء، لكن جاره مانفريدو بايس البالغ من العمر 57 هرع إىل 

شقة الشاب ليجده وحيدا مضرجا بدمه.

ثم صوت صراخ  الرصاص  إطالق  إنه مسع صوت  الرجل  يقول 
شخص يقاسي العذاب حبسب وصفه، فعلم أن مصيبة حلت يف 

الشقة اليت يقطنها أوسكار، فاستدعى الشرطة على الفور.

ويضيف بايس إنه عندما وصل رجال الشرطة كان أوسكار ال يزال 
على قيد احلياة، لكن مل يتسن هلم إنقاذ حياته إذ فارق احلياة يف 

الطريق إىل املستشفى.

هذا وقد أصدرت وزارة األمن األهلي املكسكية بيانا أكدت فيه 
أوسكار وقعت بسبب "صدفة مأساوية"،  الشاب  أن وفاة  على 
فيما يؤكد رجال الشرطة أن أوسكار كان يريد نشر صورته الذاتية 
يف صفحته على الـ "فيسبوك"، كما رجح هؤالء أنه مل يكن على 

علم بأن املسدس حمشو بالرصاص احلي.

إىل ذلك احتجزت الشرطة أحد أصدقاء الشاب الراحل، فيما تبحث 
عن آخر ضمن املطلوبني بعد فراره، أمال بأن يلقي شيئا من الضوء 

على احلادثة.

 رجل صيين متزوج يكتشف أنه امرأة !

ذهب الصيين تشني )44 عامًا( لزيارة الطبيب مع زوجته اليت دام 
زواجهما 10 سنوات، إذ كان يعاني من آالم يف معدته ودم يف 
البول، ولكنه وزوجته صدما مما أخربهما به الطبيب، إذ تبني أن 

الرجل امرأة وما يعاني منه ليس سوى الدورة الشهرية.

ولدى زيارة الطبيب اكتشف "تشني" أنه حيمل عضوين تناسليني، 
واحد ذكري واآلخر أنثوي، ويقومان بوظائفهما احليوية يف الوقت 
عينه، مما سبب الصدمة للزوجني ألنهما عاشا حياة جنسية طبيعية 
ميل"  "دايلي  صحيفة  يف  جاء  ملا  وفقًا  سنوات،  العشر  طوال 

الربيطانية.
 

إجراء  فعند  األول  املقام  يف  امرأة  أنه  زعموا  قد  األطباء  وكان 
األشعة املقطعية، وجدوا أن لديه رمحًا ومبيضني، كما أن فحوصات 
كروموسومات الرجل أوضحت أن لديه هرمونات أنثوية XX، مما 
جيعله أنثى وراثيًا وتبني أن الرجل يعاني فعليًا من تضخم خلقي 
يف الغدة الكظرية، مما يزيد عنده هرمونات الذكورة. وقد مت إزالة 

ورم غدده الكظرية جراحيًا ويتلقى حاليًا عالجًا يعترب متأخرًا.

نشر الربازيلي نيمار العب برشلونة اإلسباني عرب حسابه على موقع 
وسيدة  األزياء  عارضة  جوار  إىل  فيها  يظهر  )انستجرام( صورة 

األعمال األمريكية باريس هيلتون.

وأشارت صحيفة )سبورت( على موقعها االلكرتوني إىل أن النجم 
الربازيلي قابل جنمة اجملتمع خالل قضائهما عطالتهما يف جزيرة 

إيبيزا اإلسبانية.
وأوضح املصدر أنهما التقيا بأحد النوادي الليلية باجلزيرة، اليت 
متارس فيها هيلتون هوايتها احملببة كمنسقة لالسطوانات )دي 

جيه(.

جنمة  مع  صورة  التقاط  على  أصر  نيمار  أن  الصحيفة  وأضافت 
اجملتمع نشرها عرب حسابه على موقع )انستجرام(.

ومن املقرر أن يعود نيمار إىل برشلونة غدا االثنني، حيث خيضع 
تعرضه  بعد  حالته،  تطور  على  للتعرف  جديدة  طبية  لفحوصات 

الصابة بكسر يف إحدى فقرات الظهر خالل املونديال.

نيمار وباريس هيلتون معا يف إيبيزا

 »جراح بلجيكي يرفض معاجلة 
يهودية وينصحها بزيارة غزة«

معاجلة  بلجيكي  جراح  رفض 
جبرح  أصيبت  يهودية  امرأة 
غزة  قطاع  بزيارة  ونصحها 

للتخلص من اآلالم.

هاتفية  مكاملة  يف  ذلك  جرى 
اليهودية  السيدة  ابن  مع 
به  اتصل  الذي  كالين  بريتا 
التابع  الساخن"  "اخلط  عرب 
ملستشفى أنتويرب البلجيكي. 

ثم اتصل به مرة أخرى، وطلب من اجلراح أن يوضح سبب الرفض، 
فقال اجلراح:" لتذهب إىل قطاع غزة حتى تتخلص من األمل".

واشارت صحيفة "Joods Actueel" اىل أن الطبيب الذي ال تذكر 
امسه قبل نهاية التحقيق أكد أن املكاملة حدثت، قائال إن ذلك 

كان ردا عاطفيا أثارته أعمال إسرائيل العدوانية يف قطاع غزة.

أكدت امراة إسبانية أنها متتلك الشمس، وأن لديها أوراق تسجيل 
إلثبات ذلك.

ولفتت االسبانية، اىل ان "ملكية الشمس تعود هلا رمسيا بعد أن 
أصبحت مسجلة بامسها يف أحد مكاتب العدل احمللية"، مشرية اىل 
أن "هناك اتفاقا دوليا ينص على أنه ال ميكن ألي بلد أن يدعى 

ملكية كوكب أو جنم، لكنه مل يقل شيئا عن األفراد".

واوضحت السيدة  اخلمسينية، "أنها تريد  أن تفرض رسوما على 
العائدات إىل  كل شخص يستخدم أشعة الشمس وإعطاء نصف 

احلكومة اإلسبانية، و20 باملئة لصندوق التقاعد يف البالد".

امراة إسبانية تدعي امتالكها للشمس بأوراق رمسية

 قرصنة 1,2 مليار كلمة سر لشركات امريكية 
اعلنت شركة هولد سيكيورييت ان جمموعة من القراصنة املعلوماتية 
الروس استولوا على حواىل 1,2 مليار كلمة مرور على االنرتنت 

لشركات امريكية واجنبية يف مجيع احناء العامل.

وقالت الشركة يف بيان ان هؤالء القراصنة متكنوا من االستيالء 
موقع  الف   420 حواىل  دخول  وشيفرة  مستخدمي  امساء  على 
لالنرتنت من اكرب املواقع اىل اصغرها، مؤكدة بذلك خربا نشرته 

صحيفة نيويورك تاميز.

ويف اجملموع متكن هؤالء من مجع 4,5 مليارات كلمة سر بينها 1,2 
حساب  مليون   500 اىل  بدخوهلم  تسمح  منفردين"  "لزوار  مليار 

لربيد الكرتوني.

واوضحت الشركة انها توصلت اىل هذه النتيجة بعد عمليات حبث 
استمرت سبعة اشهر.

واكدت "هولد سيكيورييت" انه "مع اصابة مئات اآلالف من املواقع 
اليت طالتها العملية، تتضمن الالئحة اهم املواقع يف كل القطاعات 

وكذلك مواقع صغرية وحتى شخصية".

وقالت الشركة ان "4,5 مليارات يبدو رقما هائال لكن جيب اال 
ننسى عدد املواقع اليت تطلب تعريفا عرب الربيد االلكرتوني واجلميع 

تقريبا يستخدمون كلمة املرور نفسها الكثر من مرة.

 استنساخ مقربة 'مجيلة مجيالت الدنيا'
أعلنت سلطات حمافظة األقصر أنها تدرس بالتنسيق مع وزارة اآلثار والرتاث 
املصرية وبعثة ايطاليني إقامة مشروع الستنساخ مقربة امللكة نفرتاري على 

غرار مشروع استنساخ مقربة الفرعون الذهيب امللك توت عنخ آمون.
ونفرتاري كانت كبرية الزوجات امللكيات )أو الزوجه الرئيسية( لرمسيس 

العظيم.
وتعين "احملبوبة اليت ال مثيل هلا" أو "مجيلة مجيالت الدنيا"، وهي واحدة 

من أكثر امللكات املصرية شهرة ككليوباترا.
على  أعوام   110 مبرور  االحتفال  هامش  على  املشروع  عن  االعالن  وياتي 
إيطالية برئاسة األثري  اكتشاف املقربة غرب مدينة األقصر على يد بعثة 
الشهري "سكياباريللي" عام 1904 وقبل 18 عاما على اكتشاف مقربة توت 

عنخ أمون.
وقال طارق سعد الدين حمافظ األقصر أن اتصاالت تتم مع وزارة اآلثار 
نفرتارى  مقربة  استنساخ  لدراسة  بالقاهرة  االيطالي  والسفري  والرتاث 
املغلقة أمام السياح للحفاظ عليها من العوامل البيئية اليت تهدد نقوشها 

ورسومها النادرة.
اآلثار  وعشاق  السياح  متكني  بهدف  املشروع  ان  االقصر  حمافظ  واعترب 
مشروع  غرار  على  وذلك  ومعاملها  املقربة  رؤية  من  العامل  يف  املصرية 

استنساخ مقربة امللك توت عنخ امون. 

 عامل بديل حتت املاء..
يعترب متحف "سوباكواتيكو دي آرتي" أول متحف يف العامل حتت 
املاء، من تصميم النحات الربيطاني جايسون دي كايرس تايلور، 
تايلور  ويغطي  البحرية.  البيئة  مع  الفن  يتفاعل  أن  هدف  الذي 
إىل  بها  يغطس  ثم  املرجان،  منو  جيذب  الذي  باإلمسنت  متاثيله 
قاع احمليط، من أجل السماح للشعب املرجانية االستوائية بتغطية 
سطح متاثيله، وتشكيل شعاب مرجانية جديدة يف نهاية املطاف.

ويف املياه الضحلة قبالة ساحل كانكون يف املكسيك يقع حقل من 
الشخصيات حتت املاء، إذ يغطي اإلسفنج امللون وجوهها احلجرية، 

فيما تنمو طبقات من املرجان النابضة باحلياة حول أجسامها.

وقال تايلور إن "بعض الشعب املرجانية والطحالب تغطي جزءا من 
التماثيل، فيما األجزاء األخرى تبقى عارية من األعشاب البحرية،" 
مضيفًا: "يعكس ذلك كيفية تطور هؤالء األشخاص يف حميطهم، 

واحتاد مجيع البشر يف الدائرة ذاتها."
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تتــمات

عرسال شبه حمررة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

هم يف عداد االسرى لدى »جبهة النصرة« و »داعش«، علمًا ان 
جلسة  حضوره  قبيل  أكد  كان  قهوجي  جان  العماد  اجليش  قائد 
جملس الوزراء امس االول ان االسرى كانوا أصال خارج عرسال، 
منذ  العمليات  مسرح  خارج  اىل  نقلوهم  املسلحني  ان  يعين  مما 

متكنهم من أسرهم.
اللبناني  اجليش  يف  اجملوقل  الفوج  أن  أمنية  مصادر  وأفادت 
نفذ، امس االول، عملية عسكرية خاصة داخل مستوصف الرئيس 
سبعة  حترير  من  خالهلا  متكن  عرسال  احلريري يف  رفيق  الشهيد 
اجملموعات  لدى  حمتجزة  كانت  الداخلي  األمن  قوى  من  عناصر 
املسلحة املوجودة يف البلدة، بعد أن متكن اجليش من التواصل 

معها وحتديد مكانها، كما ادت العملية اىل قتل 16 مسلحا.
وفيما أسفرت املواجهة عن مشهد كارثي يف عرسال اليت بدت 
يف نكبة حقيقية، أفيد يف بعلبك ان املسلحني انسحبوا اىل منطقة 
السورية وعادوا اىل  تبعد أقل من كيلومرتين عن احلدود اللبنانية – 
حتصيناتهم يف اجلرود لرياقبوا تطبيق وقف النار وعدم التعرض 

للنازحني السوريني بعد انسحابهم.
وعلم انهم تعهدوا للهيئة الوسيطة وضع مغلف مقفل الحقا داخل 
اهليئة حتدثت  لكن  العسكريني،  االسرى  مكان  اىل  يشري  البلدة 
عن انقطاع االتصال معهم بعد انسحابهم.وأعلنت »جبهة النصرة« 
»بعدما  خرجوا من عرسال  ان مسلحيها  »تويرت«  موقع  مساء عرب 
حصلنا على تعهد لعدم املساس بأهلها وسلمنا 6 اسرى كمبادرة 

حسن نية وبقية االسرى وضعهم خاص سوف نبّينه الحقًا«.
وشهدت البلدة وحميطها امس االول أوسع عمليات لنقل اجلرحى 
وادخال  والنازحني  البلدة  أبناء  من  ألوف  واجالء  واملصابني 
قوافل املؤن واملساعدات يف اشراف اجليش الذي تدخل يف كل 
العمليات. وحصل تطور الفت متثل يف  االجتاهات لتسهيل هذه 
تنظيم عملية خروج حنو 1700 نازح سوري يف اجتاه نقطة املصنع 
على ان يعودوا اىل سوريا، اال ان هذه العملية أخفقت ليال وعاد 
عودتهم  السورية  السلطات  رفضت  اذ  أدراجه،  النازحني  موكب 
اىل الداخل السوري. وأفيد يف زحلة ان رئيسة دير مار يعقوب 
هي  تكون  ان  نفت  الصليب  مريم  أغنيس  األم  قارة  بلدة  يف 
إن  السورية موضوع عودتهم. وقالت  السلطات  اليت نسقت مع 
»التعليمات جاءت بأن تنسق الدولة اللبنانية مع السفارة السورية« 
دخوهلم اىل سوريا. وانتشرت جتمعات الالجئني بعد رفض دخوهلم 
سوريا ليال على الطريق الدولية مكدسة يف وسائل النقل وسط 

ظروف مأسوية.
وعلم ان رئيس جملس الوزراء مّتام سالم كان يف االيام االخرية 
متابعا حلظة بلحظة أوضاع عرسال بالتواصل املستمر مع الوزراء 
مع  االغاثة  متابعة شؤون  عن  االمنيني، فضال  والقادة  املعنيني 
اللجنة  مع  وخصوصا  االسعاف،  وشؤون  لالغاثة  العليا  اهليئة 
الدولية للصليب االمحر اليت تكّفلت امس االول معاجلة 44 جرحيا 

أخرجوا من عرسال وهم 43 سوريًا ولبناني واحد.
العلماء  »هيئة  مهمة  سالم  الرئيس  واكب  نفسه  الوقت  ويف 
عرسال  فاعليات  مع  وكذلك  معها  دائم  اتصال  يف  املسلمني« 
بالتزامن مع االتصاالت اخلارجية اليت أجراها مع العاهل االردني 
متيم  الشيخ  قطر  دولة  وأمري  احلسني  بن  الثاني  عبداهلل  امللك 
أردوغان.  رجب طيب  الرتكي  الوزراء  ورئيس  ثاني  آل  بن محد 
وأبلغت أوساط الرئيس سالم ان اجلهد منصب حاليا على التنسيق 
خلو عرسال من املسلحني وكيفية  للتأكد من  مع قيادة اجليش 
دخول القوات الشرعية اياها والعمل على حتصني عرسال من خالل 

تسييجها أمنيًا باعتبار ان االمساك باجلرود ليس أمرًا يسريًا.
مجلس الوزراء

الوزراء امس االول يف شأن  اىل ذلك، علم ان ما أقّره جملس 
تطويع 12 الف عنصر يف اجليش وقوى االمن هو استمرار لقرار 
سابق اختذه جملس الوزراء أيام الرئيس ميشال سليمان، واجلديد 
حاليا هو الشروع يف تنفيذ القرار من طريق اجياد مصادر التمويل، 
فكان ان تقرر ان يشمل التطويع يف املرحلة املقبلة ستة آالف 
الالزمة.  املبالغ  توفري  مع  بالتزامن  تدرجيًا  وذلك  وضابط  عنصر 
وزير  قدمه  الذي  امليداني  العرض  سياق  يف  القرار  هذا  وجاء 
الداخلية نهاد املشنوق، وقد حصل على موافقة امجاعية من جملس 

الوزراء.
عن  اجليش  قائد  قدمه  الذي  العرض  وزارية  مصادر  ووصفت 
الوضع امليداني يف عرسال بأنه كان مشجعًا ويدل على ان اجليش 
ممسك باالرض مع حرصه على سالمة املدنيني، االمر الذي جيعله 
يرتيث يف حسم الوضع عسكريًا، وهو يف املرحلة الراهنة حياصر 
اال  ينسحبوا  منها ومل  يهربون  املسلحني  جعل  ما  وهذا  عرسال، 
معهم  وأخذوا  البلدة  داخل  الصمود  على  القدرة  فقدوا  بعدما 
الرهائن من اجليش وقوى االمن الداخلي.ويف الوقت احلاضر بات 
اجليش يتمتع باالمكانات الالزمة بفضل ما قدمته الدول الصديقة 
اىل درجة ان الواليات املتحدة االمريكية بادرت اىل سحب ذخائر 
لبنان قد  إن  من خمازنها وحولتها اىل اجليش. وقالت املصادر 
اجتاز مبدئيًا قطوع عرسال اليت هي على طريق العودة اىل أحضان 
اجليش. ووصفت االتصاالت اجلارية مع عدد من الدول وخصوصا 
اخلليجية بأنها يف جمملها اجيابية، كما ان شبكة الوقاية الدولية 

حول لبنان ال تزال قائمة.
ويف اطار متصل طرح الوزراء سجعان قزي ورشيد درباس وحممد 

املشنوق مسألة خروج مسلحني من خميمات الالجئني السوريني، 
فتقرر الطلب من اهليئات الدولية اليت تشرف على هذه املخيمات 
ان تعاجل هذا الوضع الشاذ، على ان يعمل املسؤولون على انشاء 

خميمات حدودية لضبط أوضاع الالجئني.
ويف شأن هبة املليار دوالر اليت قدمتها السعودية للبنان، أبلغ 
لبنان  يبدأ  لكي  قانونية  آلية  عن  جار  البحث  ان  سالم  الرئيس 
قدمتها  اليت  دوالر  مليارات  الثالثة  هبة  أما  منها.  االستفادة 
السعودية للبنان عرب فرنسا، فأوضح وزير الدفاع مسري مقبل أنها 

»جمّمدة« حاليًا.
وقالت أوساط وزير الداخلية إن االولوية حاليا لألمن، حتى انها 
تتقدم االمناء، موضحة ان الرتكيز هو اآلن على انقاذ املخطوفني 
الداخلي وال تراجع عن استعادتهم بكل  من اجليش وقوى االمن 
إن  القول  الدينية. وميكن  العسكرية والسياسية وحتى  الوسائل 
عرسال قد أنقذت وان املدنيني فيها هم اليوم يف ضمان اجليش 
قدمه  الذي  دوالر  املليار  ان  املشنوق  الوزير  ومحايته.وصّرح 
امللك عبداهلل بن عبد العزيز للجيش وقوى االمن »دليل على عقل 
أسرتاتيجي لدى جاللته الذي اختار مباشرة ومن دون مواربة دعم 

الشرعية اللبنانية بكل أجهزتها«.
برّي ومخيمات الالجئني

وقال رئيس جملس النواب نبيه بري امام زواره امس االول: »ما 
قبل عرسال ليس كما بعدها، واليوم عاد حنو 1800 الجئ سوري 
اىل بلدهم وهذه مسألة مهمة للغاية وسبق لنا ان طالبنا بعودة 
الالجئني اىل املناطق اآلمنة يف سوريا، وُبحَّ صوتنا باملطالبة بعالقات 
ديبلوماسية بني البلدين، فلنرتجم ذلك. ومن اآلن فصاعدا ال بد 
من التعامل مع خميمات الالجئني بطريقة خمتلفة وعدم التساهل يف 

هذا املوضوع بعدما تبينت عالقتها مع املسلحني«.
ورأى بري ان االمور يف عرسال »مل تنته وجيب اختاذ االحتياطات 
املطلوبة الن ما حصل ميكن ان يتكرر يف عرسال وغريها من املناطق، 
وعلى الدولة ان تفتح عينيها جيدا على عرسال وان ينتشر اجليش 
تعاونوا  العرساليني  من  أعدادا  ان  »تبني  داخلها«.وأضاف:  يف 
مع املسلحني، وسيأخذ القضاء جمراه وال غطاء فوق رأس أحد«. 
االسرى  مبادلة  اىل  يسعون  املسلحني  ان  من  تردد  عما  وسئل 
العسكريني بسجناء يف سجن رومية، فأجاب انه ضد أي شكل من 
أشكال التفاوض واملقايضة، وخصوصا مع سجناء رومية، قائال: 

»ما أخشاه ان نكون أمام اعزاز جديدة«.
واستغرب بري عدم تقديم فرنسا اي طلقة من اهلبة السعودية 
البالغة ثالثة مليارات دوالر على رغم انقضاء اشهر عليها »وما 
أخشاه ان تكون ضغوط وشروط توضع حتت السقف االسرائيلي 
مبنع تسليح اجليش بأسلحة متطورة. وأعتقد ان املليار دوالر االخري 
املقدم من العاهل السعودي هو استدراك من اململكة لكون اهلبة 

االوىل مل تنّفذ بعد«.

»الدولة االسالمية« سيطر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يتخذ لندن مقرا له: »هذا رد على الغارات اجلوية اليت يشنها 
عمليات  ان  موضحا  دمشق«،  حول  املعارضة  مناطق  على  النظام 
القصف اليت قام بها املعارضون »اسفرت يف االيام االخرية عن 

سقوط 21 قتيال يف االمجال«.
 400 من  أكثر  أن  االملانية  االستخبارات  كشفت  برلني،  ويف 
متطرف اسالمي توجهوا من املانيا اىل سوريا، وأن حنو 25 منهم 

عادوا اىل البالد مع خربات قتالية.

»القسام« تربط متديد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من  الفلسطيين  الشعب  مبطالب  موحدة  فلسطينية  ورقة  لطرح 
أجل التهدئة يف غزة يف مقدمها وقف العدوان االسرائيلي وفك 
احلصار عن قطاع غزة، ومت االتفاق على تهدئة بني مجيع االطراف 

ملدة 72 ساعة تنتهي يف الثامنة صباح اجلمعة )امس(.
العسكري حلركة  اجلناح  القسام«  الدين  عز  »كتائب  وأوضحت 
والشعب  املقاومة  مطالب  أن  »محاس«  االسالمية  املقاومة 
الفلسطيين املتمثلة يف وقف العدوان ورفع احلصار وبناء امليناء 
البحري هي حقوق أساسية ال حتتاج اىل تفاوض، وطلبت من الوفد 
املفاوض عدم متديد اهلدنة ما مل توافق اسرائيل مبدئيا على مطلب 

وقف العدوان وانهاء احلصار وأهمها بناء امليناء البحري.
أبو  بامسها  الناطق  ألقاه  مسجل  تلفزيوني  خطاب  يف  وقالت 
القسام خاصة، ويف  الدين  عز  الشهيد  »اننا يف كتائب  عبيدة: 
فصائل املقاومة الفلسطينية عامة، قد أعطينا القيادة السياسية 
اليت  لتحقيق شروط شعبنا  للمفاوضات  لفصائلنا وشعبنا اجملال 
متثل احلد االدنى من تطلعاته يف احلياة الكرمية وأال يظل أطفالنا 

حتت رمحة االحتالل وحصاره«.

»داعش« يواصل اقتالع..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عن  الشيعية  القوى  الذي يضم  الوطين«  »التحالف  عجز  يف ظل 
لوالية  الرتشح  عن  بالتنازل  املالكي  نوري  احلكومة  رئيس  إقناع 
لوحت  اليت  القانون«،  »دولة  كتلته  انقسام  رغم  على  ثالثة، 

باالنفصال عن التحالف.

وأعلن تنظيم »داعش« يف بيان أمس االول سيطرته على 15 بلدة 
أقليات مسيحية وأزيدية، باإلضافة اىل مواقع اسرتاتيجية  تضم 
»البيشمركة«  قوات  كانت  باملوصل  حميطة  عسكرية  وقواعد 
السنوات املاضية. وسادت حمافظة  الكردية تسيطر عليها خالل 
أربيل، اليت فر عشرات آالف النازحني يف اجتاهها، أجواء من القلق 
بعد انتشار أنباء عن اقرتاب مقاتلي »داعش« منها، ما أثار خماوف 
األقلية املسيحية اليت تسكن منطقة عينكاوا ودفع بها إىل حماولة 
مغادرة املدينة إىل اجلبال، فاضطرت احلكومة الكردية إىل طمأنة 

األهالي، مؤكدة أنها قادرة على مواجهة التنظيم ودحره.
وأكد ضابط يف »البيشمركة«  أن حدود اإلقليم »مسيطر عليها 
»تطبيق  استدعت  »داعش«  هجمات  طبيعة  وأن  كامل«،  بشكل 

خطط جديدة تعتمد أسلوب الكر والفر«.
فتح  على  »داعش«  قدرة  شهرين  حنو  منذ  العراقيون  ويراقب 
عشرات اجلبهات يف وقت واحد والتحرك بينها وضبطها من دون 

االضطرار اىل خوض مواجهات كبرية.
وفيما فجر التنظيم اجلبهة مع »البيشمركة« مشاَل وشرَق املوصل 
اليت سيطر عليها يف حزيران املاضي، وسع نفوذه يف اجتاه مناطق 
واليوسفية،  واللطيفية  الصخر  جرف  بلدات  حيث  بغداد،  جنوب 
ويتمدد منها شرقًا إىل دياىل، اليت تشهد معارك يومية، وغربًا 

إىل األنبار اليت ختضع له غالبية بلداتها.
وقال قائد عسكري عراقي رفيع املستوى طالبًا عدم ذكر امسه، 
إن »الطريقة اليت يتحرك من خالهلا مقاتلو داعش تعتمد اإلشغال 

واملناورة أكثر من اعتمادها املواجهة املباشرة«.
يبدو  ال  اجلنوبي  عرب حميطها  بغداد  التنظيم  »دخول  أن  وأضاف 
خيارًا مثاليًا بالنسبة إليه، فهو يعلم أن اجلهة الغربية من العاصمة 
اليت تربط الكرخ بالفلوجة بسلسلة أحياء سكنية أكثر مواءمة ملثل 
اىل جنوب  التوجه  على  إصراره  أسئلة عن  ما يطرح  اخليار،  هذا 

بغداد«.
ويعتقد القائد العسكري أن »هدف التنظيم هو الوصول اىل بلدة 
تهديد  بإمكانه  سيكون  حيث  كربالء،  حملافظة  احملاذية  املسيب 

احملافظة، بالطريقة اليت تصرف بها عند تهديد سامراء«.
وتابع أن »داعش حياول استثمار نقاط ضعف اجليش واملليشيات 
اليت تقاتل معه، للوصول اىل املراقد املقدسة اليت تقع يف سامراء 
وبغداد وكربالء، فتهديد هذه املواقع يعين صرف جهد عسكري 

كبري حلمايتها، فيما يهاجم أماكن أخرى«.
وأوضح أن »الدفاع عن سامراء شغل معظم إمكانات اجليش وأجربه 
مثل  بغداد،  ومشال  سامراء  جنوب  مناطق  يف  ثغرات  فتح  على 
الضلوعية والطارمية واملشاهدة، وصواًل إىل التاجي، حيث ستكون 

الكاظمية يف مرمى النريان«.
وإقليم  بغداد  بني  التنسيق  يف  الكامل  »االنقطاع  أن  وتابع 
طرف  كل  حماربة  من  التنظيم  مّكنت  ثانية  ثغرًة  كان  كردستان 
منفردًا، ما يفسر اتساع حركته باجتاه سهل نينوى من دون أن 

تتدخل القوات اجلوية العراقية إال يف وقت متأخر«.
وحركت احلروب اليت خيوضها »داعش« الواليات املتحدة، إذ نقلت 
صحيفة »نيويورك تاميز« عن مسؤول يف اإلدارة األمريكية قوله 
إن »أوباما يبحث يف توجيه ضربات جوية أو إنزال مساعدات لنحو 
40 ألفًا من األقليات الدينية تقطعت بهم السبل فوق قمة جبل«.

لكن الناطق باسم البيت االبيض جوش ايرنست قال »اننا نعمل 
يف شكل مكثف مع احلكومة العراقية ملساعدتها يف مواجهة الوضع 
االنساني«، مضيفا ان ما يقوم به اجلهاديون »فاقم ازمة انسانية 
هي اصال حرجة والوضع قريب من كارثة انسانية«، لكنه رفض 
امريكية  طائرات  استخدام  او  توجيه ضربات حمتملة  عن  احلديث 

اليصال املواد الغذائية واالدوية اىل االشخاص املتضررين.
وكان اوباما حبث مروحة من اخليارات مع مستشاريه خالل اجتماعات 
صباح امس االول يف البيت االبيض بغية مساعدة الفارين من 

مدينة سنجار يف مشال العراق.
االول،  أمس  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  أكد  ذلك،  إىل 
خالل اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، 
أن باريس مستعدة »لتقديم الدعم« للقوات اليت تقاتل »الدولة 
األمن مشاورات عاجلة بطلب من  أجرى جملس  اإلسالمية«، فيما 
أكد  هوالند  أن  اإلليزيه  قصر  عن  صادر  بيان  وأوضح  فرنسا. 
للزعيم الكردي أن بالده عازمة على تعبئة األسرة الدولية يف إطار 
جملس األمن لتوفري احلماية لألقليات املهددة وكل السكان الذين 

يواجهون وضعًا خطرًا.
وتابع البيان أن »األعمال اإلرهابية الكريهة اليت ارتكبتها جمموعة 
الدولة اإلسالمية منذ أن استولت على بلدة قراقوش، هي املظهر 
األخري جلنون هذه اجملموعة املدمرة«، وذّكر بضرورة محاية الطائفة 
األزيدية املهددة كي تتمكن من البقاء يف بلدها، مكررًا استعداد 

فرنسا إلتاحة اللجوء للذين يريدون مغادرة العراق.
وقال وزير اخلارجية لوران فابيوس الذي اتصل بنظريه األمريكي 
اليت  »الفظاعات«  جدًا«، نظرًا إىل  »قلقة  إن بالده  جون كريي، 
أنه  وأوضح  الدينية.  األقليات  املدنيني، خصوصًا  ارتكبوها حبق 
طلب عقد هذا االجتماع العاجل »لتعبئة اجملتمع الدولي للتصدي 
للسكان  ومحاية  مساعدة  ولتقديم  العراق  يف  اإلرهابي  للخطر 

املهددين«.
من جهة أخرى، جدد النائب هيثم اجلبوري، وهو أحد أعضاء »دولة 
الكتلة،  بأحزاب  يرتبطون  وال  املالكي  على  احملسوبني  القانون« 
مثل »حزب الدعوة« و »مستقلون« و »بدر«، تأكيد متسك كتلته 
بالوالية الثالثة، لكنه اعرتف بوجود من يرفض ذلك داخل الكتلة، 

واعترب تلك األصوات »قليلة ومتت السيطرة عليها«.

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 
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الربوكلي أحد أهم اخلضروات 
اليت ميكن إضافتها إىل أطباق 
على  حيتوي  ألنه  السلطة، 
املغذيات  من  رائعة  جمموعة 
الغذائية  األلياف  جانب  إىل 
واملعادن،  والفيتامينات 
ذات  نباتية  ومغذيات 
أهم  إليك  عالجية.  خصائص 

فوائد الربوكلي:

من  بالسكري  اإلصابة  عند  تكميليًا  عالجًا  الربوكلي  تناول  يعترب 
النوع2، كما أنه يقلل من مستويات الكولسرتول والدهون الثالثية 

اليت تسبب األضرار لألوعية الدموية والقلب
يقلل التهاب الكلى. حيتوي الربوكلي على أمحاض أوميغا3 الدهنية، 
ومادة تسّمى كاميبفريول تعترب من مضادات األكسدة القوية اليت 
ختفف تأثري احلساسية يف اجلسم، كما أن الربوكلي حيتوي على 
مضادات أكسدة أخرى مثل فيتامني "سي" والكاروتينات. تعمل 
هذه الرتكيبة من مضادات األكسدة على تقليل التهابات الكلى 

ومنع تضرر خاليا الكلية.

املفاصل  التهاب  على  أجريت  دراسات  تفيد  العظام.  هشاشة 
والروماتيزم أن تناول كميات كبرية من الربوكلي يبطئ أو مينع 
لاللتهابات ومينع  العظام، ألنه ميتلك خصائص مضادة  هشاشة 

تآكل الغضروف.

متالزمة الدورة الشهرية. حيتوي الربوكلي على كمية كبرية من 
احلديد، وقد بينت دراسات حديثة أن احلديد يلعب دورًا هامًا يف 
الذي خيفض تأثري متالزمة ما قبل  إنتاج هرمون السريوتونني، 

الدورة الشهرية.

وظائف اجلهاز اهلضمي. يساعد تناول مقدار كوب من الربوكلي 
توفري  طريق  عن  الوزن  وفقدان  بالشبع،  اإلحساس  تعزيز  على 
نصف السعرات احلرارية اليت ميكن أن حيصل عليها اجلسم عند 
على  الربوكلي  حيتوي  كما  مثاًل،  األرز  من  املقدار  نفس  تناول 
كمية كبرية من األلياف اليت متنع اإلمساك وتساعد على اهلضم 

السليم.

عند  تكميليًا  الربوكلي عالجًا  تناول  يعترب  السكري.  أضرار  يقلل 
مستويات  من  يقلل  أنه  كما  النوع2،  من  بالسكري  اإلصابة 
لألوعية  األضرار  تسبب  اليت  الثالثية  والدهون  الكولسرتول 
متنع  لألكسدة  على مضادات  الربوكلي  والقلب. حيتوي  الدموية 

تضرر األوعية الدموية من ارتفاع مستويات السكر يف الدم.

الوقاية من السرطان. يساعد الربوكلي على الوقاية والعالج من 
السرطان. يعمل الربوكلي كعنصر مساعد مع عالجات السرطان 
ألنه غين باملواد الكيميائية النباتية اليت تقي من سرطانات الثدي 

والقولون واجللد والدم.
وظائف الدماغ. حيتوي الربوكلي على مغذيات دقيقة إىل جانب 
ليبويك  ألفا  محض  من  عالية  ومستويات  األكسدة   مضادات 
الذاكرة  حتسني  على  الرتكيبة  هذه  وتساعد  "إي"  وفيتامني 

وتقليل التدهور املعريف الذي حيدث مع التقدم يف الُعمر.

7  أسباب لوجود الربوكلي على مائدتك

باملغذيات  الغنية  الصحية  اخلفيفة  الوجبات  من  اللوز  يعترب 
واألمحاض الدهنية. ولكن اجلدير بالذكر أن الزيت املستخرج من 

اللوز له فوائد متعددة على الشعر والبشرة.
اما فوائد زيت اللوز للشعر والبشرة فهي التالي: 

 - زيت اللوز له القدرة على ترطيب فروة الرأس مما يساعد على 
تقليل االلتهابات واجلفاف اللذان يسببان قشرة الرأس.

- يعمل زيت اللوز على حتفيز انبات الشعر وذلك عن طريق احلفاظ 
تكسر  منع  اىل  باإلضافة  الشعر.  بصيالت  وصحة  ترطيب  على 

الشعر وتقصفه.
اجللد  خاليا  إزالة  على  يعمل  اللوز  بزيت  الرأس  فروة  تدليك   -
منو  يسهل  مما  البصيالت  عند  الدهنية  املواد  وتراكمات  امليتة 

الشعر اجلديد.
 ،E فيتامني  أساسية،  دهنية  أمحاض  على  اللوز  زيت  - حيتوي 
البوتاسيوم واملاغنسيوم وهي مغذيات رئيسية تضمن منو صحي 

وسليم لشعرك.
-  زيت اللوز مرطب فعال للغاية بالبشرة حيث حيافظ على ثبات 
مستوى الرطوبة داخل اجللد. لذلك يستخدم بكثرة يف العديد من 

زيت اللوز ثروة طبيعية وهذه فوائده

نسمع كثريًا عن فوائد الصّبار للبشرة والشعر، لكن هل تعلم أنه 
يفعل العجائب للجسم كله؟ 

 إنه يساعد على اهلضم السليم وختفيف مشاكل القولون العصيب 
واإلمساك، إىل جانب فوائد أخرى عديدة.

يساعد هالم الصّبار على التخلص من خاليا اجللد امليتة، وزيادة 
واخلطوط  التجاعيد  مثل  الشيخوخة  آثار  وعالج  البشرة  نعومة 

الدقيقة
على  تساعد  عديدة  إنزميات  على  الصّبار  هالم  حيتوي  اهلضم. 
وامتصاص  السكريات  انهيار  يف  رئيسيًا  مكونًا  تعترب  اهلضم، 
ُلب  بعض  تناول  بعسر هضم  تشعر  كنت  إذا  الغذائية.  املواد 
ملتالزمة  جدًا  قويًا  ترياقًا  سيكون  عصريه،  اشرب  أو  الصبار 

القولون العصيب.

أن طارد  الصّبار  املعروف عن  املعوية. من  الديدان  خيلص من 
قوي للديدان املعوية وهو فّعال يف قتل الديدان داخل املعدة. 

يزيل السموم من اجلسم. ألنه مصنوع أساسًا من مواد جيالتينية 
يعترب الصّبار وسيلة رائعة لتخليص اجلسم من السموم. عندما يتم 

أكل الصّبار مير عرب املعدة وميتص السموم وخيرجها مع الرباز.

لعالج اإلمساك. الصّبار ملني قوي، يساعد اجلسم على التأقلم مع 
التغريات الغذائية، كما أنه يزيد من قدرة األمعاء على امتصاص 

العناصر الغذائية، ويعاجل محوضة املعدة.

مركب  أن  بريطانية  دراسة  وجدت  والكوليسرتول.  القلب 
خفض  على  يساعد  الصّبار  به  ميتلئ  الذي  بيتاسيتوستريول 
كبري  عدد  على  الصّبار  حيتوي  كذلك  الكوليسرتول.  مستويات 
من األمحاض الدهنية اليت تساعد على توزيع الدهون يف اجلسم. 

يساعد ذلك على حتسني الدورة الدموية وحيمي القلب.

تقوية جهاز املناعة. الصّبار غين مبركبات سكريات أحادية تقّوي 
املناعة عن طريق تعزيز خاليا الدم البيضاء.

مضاد لألكسدة. يساعد تناول الصّبار على التغلب على أضرار 
اإلجهاد التأكسدي وحتقيق التوازن يف مجيع أنظمة اجلسم.

من  ختفف  عديدة  عناصر  على  الصّبار  حيتوي  املفاصل.  مرونة 
التهاب املفاصل وتزيد من مرونتها. كذلك يقلل بعض االلتهابات 
الداخلية مثل قرحة املعدة، إىل جانب أن استعماله اخلارجي يساعد 

على زيادة مرونة املفاصل وتليينها وعالج االلتهابات اجللدية.

يكافح البكرتيا والفطريات. حيتوي الصّبار على الكربيت وجمموعة 
نشطة من األمحاض اليت تعمل كمضادات للبكرتيا والفطريات.

تهيجها،  من  يقلل  للبشرة،  ملطف  الصّبار  اجللد.  صحة  حيسن 
وتساعد خصائصه املضادة لاللتهابات على عالج العيوب مثل حب 
الشباب ومشاكل اجللد األخرى. يساعد هالم الصّبار على التخلص 
من خاليا اجللد امليتة، وزيادة نعومة البشرة وعالج آثار الشيخوخة 
مثل التجاعيد واخلطوط الدقيقة عند وضعه على البشرة بانتظام.

 فوائد عالجية مذهلة للصبّار!

كرميات الرتطيب.
والتهابات  اجللدي  الطفح  احلروق،  لعالج  اللوز  زيت  يستخدم   -

اجللد املختلفة.
-يستخدم زيت اللوز لدهن منطقة ما حول العينني للتخلص من 

التجاعيد.

 الفرق بني املعتقدات الغذائية 
اخلاطئة والصحيحة

ان  كثري من العادات والتقاليد الغذائية يف العامل، وقد نظن 
العادات اخلاطئة، وتؤدي اىل  أنها صحية، ولكن قد تكون من 

مشكالت، إليكم بعض املعتقدات اخلاطئ:

1. النخالة:
غذائية،  مواد  اإلنسان ال يهضمها، وال حتوي  أن جسم  الشائع 
 "B" لكن الواقع أنها حتتوي على فيتامينات عدة منها الفيتامني

والزنك، واملغنيزيوم، والسيلينيوم، وبعض املركبات.
2- احلبوب الكاملة:

يعتقد بأنها مفيدة حلاالت اإلمساك فقط، والصحيح أنها تقي من 
والفم، وحيمي  املعدة،  السرطانية مثل سرطان  األمراض  بعض 

اللثة واألسنان من املشاكل.
3- الفطور:

يقال أن تناول الفطور يشعرك باجلوع، وهو فاتح للشهية طيلة 
اليوم، لكن الواقع احلقيقي، إن الذين ال حيذفون وجبة الفطور 
من يومهم يستهلكون نسبة طعام أقل. فيكثرون من الذين ال 
يتناولون وجبة الفطور الصباحية لذلك فيلتهمهم اجلوع، وحيثهم 
على األكل مساء بكثرة وخصوصًا يف الليل، وبالتالي نكون قد 

استهلكنا أكثر مما حيتاجه اجلسم، فنزداد وزنا.

4- اخلبز:
يعتقد بأنه حيتوي على الكربوهيدرات الذي يزيد الوزن يف اجلسم، 
والتباع محية انقاص الوزن جيب االمتناع عنه كليًا. أما الصحيح 
فهو مصدر غذائي مهم حيتاج اجلسم إليه لتعديل املزاج، والشعور 
بالطاقة واحليوية، ولتجنب أوجاع الرأس، وحيد من الشعور باجلوع 
لفرتة معينة، لكي ال نستعني بأخرى ذات سعرات حرارية كثرية.

5- لون اخلبز:
اىل  املائل  أو  الداكن  اخلبز  من  أكثر صحة  اخلبز  أن  يكون  قد 
اللون الغامق واىل االمسرار. وقراءة الغالف إذا كان اللون نتيجة 

زيادات صبغية كيميائية.
6- األطعمة الغنية بااللياف:

يعتقد بأنها تؤثر سلبًا يف اجلهاز اهلضمي، فتصاب بالنفخة أو 
اجلهاز  وظيفة  حتسني  يف  تساهم  أنها  الصحيح  أما  الغازات، 

اهلضمي وتنشيطه، فتعاجل من خالهلا حاالت النفخة واالمساك.
7- الفرق بني الكربوهيدرات والربوتني:

من  احلرارية  السعرات  يف  نسبة  أقل  الربوتني  بأن  يعتقد 
الكربوهيدرات، ولكن الصحيح بأنهما متوازنان يف الكمية.

8- السعرات احلرارية:
يعتقد بأن انقاص الوزن أثناء اتباع احلميات الغذائية تكون بتخفيف 
إذ  آثار عكسية  له  األمر قد يكون  احلرارية، لكن هذا  السعرات 
اخنفاض السعرات احلرارية يف اجلسم قد يؤدي بك اىل زيادة يف 

االكل، لذا فخري األمور أوسطها.
9- الفواكه واخلضار:

يعتقد بأن قشور الفواكه واخلضار فقط غنية بااللياف، أما األصح 
فهو بأنها موجودة يف كل قسم منها، ورمبا حتوي القشور على 
بعض مبيدات احلشرات املضرة ومواد رشها اليت تسبب التسمم 

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

 'ادفع ما تريد' لتنشيط السياحة 
يف باريس

اطلق صاحب فندق "تور دوفريني"، املصنف كثالث جنوم، يف 
مدينة باريس مفهوما جديدا لدفع مثن اخلدمات السياحة حتت شعار 

"ادفع ما تريد" يف خطوة لتطوير اخلدمات السياحية.

يف  الطريقة  هذه  أن  الفكرة،  صاحب  دوفال،  ألدريك  واعترب 
تسديد الفواتري الفندقية تعد اقرتاحا ذكيا لتسويق الفنادق يف 

باريس.

وقال دوفال إن "املشروع يعترب مبثابة عقد ائتمان بني الزبون 
والفندق".

وذكر دوفال أن "الفكرة تهدف إىل رمي الكرة يف ملعب اجلمهور، 
ما جيعله ينظر بطريقة خمتلفة إىل الفندق، وإذا أدى الزبون دوره 

بصدق، عندها تكون الفكرة قد جنحت".

وتقوم فكرة دوفال على الودية يف التعامل مع الزبون، ووفقا 
له "إذا أراد الزبون أن يدفع يورو واحدا، فليس هنالك ما ميكن 
القيام به، ولكننا سنوضح له بأسلوب ودي أنه ليس من العدل أن 

يدفع يورو واحدا فقط".

وصرح دوفال أن الفكرة جذبت اهتمام الفنادق يف مناطق أخرى 
من فرنسا، من بينها مدينتا كان ونيس لكنها اشرتطت تطبيقها 
خارج موسم السياحة، معتربا أن إتاحة الفرصة للنزالء لتقدير مثن 
إقامتهم يف الفندق، بدال عن دفع القيمة احملددة سلفا، سيؤدي 

إىل جذب الكثري من السياح.

ويقول دوفال انه سيتمكن من ضم أربعة فنادق مصنفة بثالث 
وأربع جنوم يف وسط املدينة إىل مشروعه، وذلك خالل فرتة ما 

بني 21 يوليو/متوز و10 أغسطس/آب.

وزير  بها  أدىل  تصرحيات  بعد  تريد"  ما  "ادفع  فكرة  وجاءت 
اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس طالب فيها بالتعامل بشكل أكثر 
ودية مع السياح، وذلك حلماية دخل البالد السنوي من السياحة 

والذي يقدر بـ16 مليار دوالر.

ونشأت فكرة "ادفع ما تريد" منذ 30 سنة يف الواليات املتحدة، 
وتهدف الفكرة اىل منح الزبون احلرية يف دفع ما يعتقد أنه عادل 

مقابل وجبة الطعام او خدمة ما.

املطعم  آخرها  وكان  الفكرة،  العربية  املطاعم  بعض  وتبنت 
اللبناني "موتو" الذي افتتح خالل يوليو/متوز يف بريوت.

هكذا تكون ليلة الدخلة موفقة وترتك 
اثرها االجيابي على احلياة الزوجية  

بولندي كاد أن يفتح باب الطائرة 
ظناً منه أنه باب احلمام 

توماس  "البولندي  أن  الربيطانية  "إندبندنت"  صحيفة  أفادت 
موتشا 26 سنة، الذي مل يسبق أن سافر جوًا،

  أفرط يف شرب الكحول خالل رحلته األوىل إىل دبلن، فثمل 
يف  اخللفي  الطوارئ  باب  فتح  حياول  أن  قبل  أعصابه،  وتوترت 

الطائرة ظّنًا منه أنه باب احلمام.
وأشارت اىل أن "الضغط اجلوي الشديد ساهم يف تفادي كارثة 

فظيعة وحال دون فتح الباب".
وقد ألقي القبض على الشاب ما أن هبطت الطائرة، ومثل أمام 
احملكمة، اليت غرمته حنو 300 دوالر، بعد اعرتافه بذنبه يف الثمالة 

على منت طائرة، والتصّرف بطريقة مهددة ومسيئة.

 سجن جورج دبليو بوش 
حليازته “كوكايني”!؟

الرؤساء  أكثر  أحد 
بتاريخ الواليات املتحدة 
يعود  شهرة  األمريكية 
هذه  ولكن  لألضواء 

املرة ليس لسياسته..
. فلقد مت القبض على 
بوش"  دابليو  "جورح 
"داالس"  بضاحية 
مؤخرًا بعد أن استوقفته 
للتفتيش  مرور  نقطة 
ضبطت  و  األوراق  على 

الكوكايني بقفازاته.
تقول شرطة "داالس" 
"إمباير  لصحيفة  وفقا 
استوقفوا  نيوز"بأنهم 
أخذ  أن  بعد  "بوش" 
بسيارته منعطف لليمني 

دون إستعمال اإلشارة املخصصة لذلك.
و أعرب الضباط عن إندهاشهم البالغ بأن يبدر هذا التصرف من 

رئيس سابق.
ولكنهم إستشعروا خبطِب ما بتصرفاته.

خمدر. تأثري  حتت  "بوش"  بأن  بدا  الضباط   يقول 
و قام أفراد األمن املتواجدين باملكان بتفتيش السيارة.

و برد فعل يثري الفضول وافق "بوش".
حيث بعد ذلك وجد أفراد األمن املخدرات حبوزته.

ويضيف الضابط " تشارلي كاين" ) أستوقفنا الشاحنة ومنا على 
وشك توقيع خمالفة مرور بسيطة ولكن األمور تظورت بسرعة.

يف البداية كنت أنا وزميلي مذهولون بهوية من بالشاحنة, ثم 
بدأ "بوش" بإلقاء النكات و سألنا ما إذا كنا نود أخذ صورة معه.
وملعان  متكرر  بشكل  أنفه  من  يستنشق  كونه  أالحظ  وبدأت 
بعينيه يصرخ لي بأنه حتت تأثري خمدٍر ما "يقول "كاين" بأنهم ما 

أن ضبطوا لفافة الكوكايني.
حاول "بوش" رشوتهم لتفادي القبض عليه.

وعندما فشل مبحاوالته إجته للتهديدات وقد بدا غري متماسكًا,وهدد 
بأنه سيجعل أفراد وكالة ال "سي آي إيه" يعلمونهم درسا لفعلتهم 
متى  قوانني  أي  كسر  بإمكانهم  الرؤساء  بأن  صرح  كما   , هذه 

أرادوا.
"لقد كسرت العديد من القوانني عندما كنت بالرئاسة, ومل أراكم 
أفراد  بوجه  !!" هكذا صاح "بوش"  للقبض علي حينها  قادمني 
األمن "كنت أصنع البارود و الفحم املستخدم لتفجري اجلماجم و 
العظام بـ "نيو هيفني" بـ "تييت" عندما كنتم تبللون حفاضاتكم.

بين أنت تريد امسي جبانب امسك باألوراق" "لقد كانت عملية 
قبض صعبة.

ولكن مل أصبح ضابط أمن ألختذ قرارات سهلة.
لقد توسل الي مرارًا ألدع األمر مير.

ثم عرض علي املال, ثم نعتين بـ ***, ولكن هكذا القانون.
أهتم من  بـ "داالس", ال  أحد  نوفر معاملة خاصة ألي  حنن ال 

تكون."
التعليق  اآلن  عليهم  يتوجب  "بوش"  عن  الرمسيني  املتحدثني 

على ما حدث.
مت حتديدها و نشرها يف احلال. ولكن الغرامة $5000 

يتم  أن  قبل  إيقاف  بزنزانة  أقل من 6 ساعات  "بوش"  قضى 
إطالق سراحه.

ناجح، ممكن  الدخلة غري  ليلة  اجلماع  ان يكون  بالضرورة  ليس 
االعصاب  وشد  للتوتر  وتدعو  خميفة  تكون  ان  االوىل  للتجربة 
ليلة  بـ«  تعرف  وكما  بالتأكيد مميزة  لكنها   ، جديدة  جتربة  كأي 
العمر ». يشرح املختصون يف علم اجلنس عن طرق التغلب على 
اخلوف، اخلجل وعن كيفية الوصول اىل القناعة ان اجلنس الناجح 
والتواصل بني الزوجني حبب هو جزء من العالقة واحلياة الزوجية 
الناجحة، والليلة االوىل قد تكون مقدمة لكل االنطباعات والتجارب 

الالحقة ال شك.
اقرتبت ليلة العمر وتتساءلون:

»قريبا سنتزوج وكالنا قلق من اجلماع ليلة الدخلة، مباذا ميكنك 
ان تنصحنا هلذا اللقاء املصريي«؟ التواصل مع الطرف االخر حبب 
ودفء ورغبة، هما االساس لنجاح الليلة االوىل .. هلذا ندرج لكم 
عشر نقاط من الضروري االهتمام بها واخذها بعني االعتبار لتخطي 

الليلة االوىل وتوترها الذي ال بد منه بكل جناح :
1- التعبري عن االحساس، باحلب للطرف االخر واشتهائه والرغبة 
فيه عن طريق: اللمس واحلضن والعالقة اجلنسية، هي تصرفات 
غريزية، وبالنسبة للزوجني اجلديدين ممكن ان يتعلم احدهما من 
االخر ويفهم كالهما االخر واحتياجاته وماذا يفضل بالتجربة، ومن 

املؤكد ان هذا حيتاج وقت وليس من اول مره.
2- تشكل الرغبة اجلنسية جزءا كبريا من اهلوية وتوفر احتياجات 
نفسية اساسية للدفء، الثقة، الرضا، واحلب. لذلك، فان اجلماع 
الغريزية  اجلنسية  العملية  من  جزء  امنا  اهلدف،  ليس  الدخلة  ليلة 

الضرورية للحياة الزوجية اجليدة والصحة النفسية للزوجني.
فقط  تتحقق  ان  ممكن  واملمتعة  املرضية  اجلنسية  العملية   -3
عندما يكون كال الطرفني مرتاحني ويشعران بالراحة. على كل واحد 
موسيقى  رومانسية،  الضاءة  وتقنيات  اوليات  وتطوير  تعلم  منا 

هادئة، مشوع، روائح خبور والعديد من االفكارالرومنسية .
اثرها  وترتك  موفقة  الدخلة  ليلة  تكون  هكذا   -  2 رقم  صورة 

االجيابي على احلياة الزوجية
4- االلفة ممكنه عندما جيد الزوجان اجلدد طريقة للتواجد وحدهما، 
او  الثابتة  )اهلواتف  والتواصل  االتصال  وسائل  عن  واالنفصال 

النقاله( واالنشغال فقط بالذات وبالزوج.
تاثري  ذات  كبرية  اهمية  هلم  واملالطفة،  احلضن  اللمس،   -5
جسماني ونفسي ضروري. الزوجان اجلديدان عليهما بذل جمهود 
لتعلم طرق اللمس وتطبيقها من اجل االمتناع عن التوجه مباشرة 
بها  القيام  جيب  مصطنعة  مهمة  وكانها  الدخلة  ليلة  اجلماع  اىل 

والتخلص منها يف اسرع وقت ممكن.
6- التواصل اجلنسي هو شرط ضروري لنجاح العالقة اجلنسية 
للزوجني الشابني الذين جيهل كل منهما رغبات االخر. هنالك خطا 
شائع حيدث عندما حياول الشخص تطبيق االمور اليت متتعه هو على 
حساب الشريك. من االفضل ان يستفسر الزوجان حول االمور اليت 

جتذبهما ومتتعهما وبذلك حماولة تطبيق االمر على الشريك.
7- الصمت، اخلجل ونقص التحضري للجماع يف ليلة الدخلة هما 
اعداء االلفة. غالبية التصرفات ممكن تعلمها وتغيريها بشرط ان 
يعرف كل واحد من الزوجني ما حيبه وما يبغضه االخر. الزوجان 
اجلديدان، جمربان على البوح باالمور االجيابية والسلبية فيما يتعلق 
بشعورهم حول اداء الطرف االخر. من احملبذ قول ذلك بروح حمبة 
وبشكل دقيق قدر االمكان الن ذلك يسهل تقبل االخر لالمر والرغبة 

بالتغيري.
8- يشعر الزوجان اجلديدان، مثلكما، بقدر كبري من اخلوف والقلق 
غري  االمور  من  بالقلق  املخاوف  تتعلق  اجلنسية.  جتربتهما  حول 
املعروفة، من القلق حول طبيعة الوظيفة اجلنسية وكيفية التاثري 
على الزوج. سيكون من اجليد لو تذكر الزوجان ان الطرف االخر 

ايضا يشعر بالقلق واخلوف ويدعم احدهما االخر وبهذا يطمئنان
9- الرغبة اجلنسية واالكتفاء اجلنسي يتغذيان عندما نعيش رغبة 
ومتعة الزوجية. لذلك فانه من اجليد ان يركز كل واحد منا على 

امتاع االخر لكي يستفيد الطرفان!
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News

HIGHEST HOUSING AP-
PROVALS IN A DECADE
• NSW has recorded the 
highest housing approv-
als in a decade for the 
last financial year.
• More than 50,000 new 
homes were approved 
in 2013/14 showing the 
NSW Government’s focus 
on housing supply and 
affordability is working.
• Average monthly NSW 
home approvals since the 
NSW Liberals & Nationals 
came to office is 3,481 - 
31 per cent higher than 
the monthly average of 
the former Labor Govern-
ment.
• A booming home build-
ing industry means more 
work for tradespeople 
and the businesses that 
supply them.

NEXT PHASE OF HIS-
TORIC FLASHING LIGHTS 
ROLLOUT BEGINS 
• The second phase of the 
NSW Government’s his-
toric school zone flash-
ing lights rollout began 
this week, which will see 
every school receive a 
set of flashing lights by 
the end of next year.
• Phase two will 
see flashing lights in-
stalled outside at least 
100 schools each month 
between now and Decem-
ber 2015, improving the 
safety for our children as 
they make their way to-
and-from school.
• The $32 million program 
will focus on local gov-
ernment areas to ensure 
it’s cost effective. 
• The first LGAs in the roll-
out are Ryde, Sutherland, 
Blacktown, City of Syd-
ney, Willoughby, Tweed 
and Wollongong. 

OPAL CARD POP-UP KI-
OSKS NOW AT 28 MA-
JOR TRAIN STATIONS

• Opal cards are now 
available at pop-up ki-
osks at 28 of Sydney’s 
busiest train stations, as 
preparations begin to re-
tire some paper tickets 
from 1 September.

• The kiosks, which span 
stations from Hornsby 
to Rockdale, Penrith 
and Wynyard, will allow 
customers to quickly 
and conveniently obtain 
an unregistered Opal 
card, joining more than 
440,000 people already 
using Sydney’s new elec-
tronic ticketing system. 
• The pop-up kiosks come 
as preparations are made 
to retire a number of pa-
per tickets from Septem-
ber. Retiring these paper 
tickets will allow the NSW 
Government to continue 
to modernise Sydney’s 
transport network.
• Opal can now be used on 
all suburban and intercity 
trains, all Sydney Ferries 
services and more than 
1700 buses. The bus roll-
out is continuing, and will 
be complete by the end of 
this year and Opal will be 
in place on light rail early 
in 2015.
 
WESTERN SYDNEY STA-
TIONS UNDERGO $150 
MILLION UPGRADE
• The NSW Government 
has announced a $150 
million package to up-
grade six busy Western 
Sydney train stations.
• Penrith, Pendle Hill and 
Blacktown stations will 
receive major upgrades, 
including new lifts and 
ramps, upgrades to the 
station concourses, new 
bus interchanges and 
pedestrian links. This is 
a huge boost for thou-
sands of Western Sydney 
customers, especially se-
niors, people with a dis-
ability, and parents with 
prams.
• As part of the package, 
the NSW Government 
is also fast-tracking up-
grades at Wentworth 
Falls, Wentworthville and 
Flemington stations. 
• This multi-million 
dollar investment is on 
top of station upgrades 
and new commuter car 
parks already underway 
or completed in Western 
Sydney, as part of the 
NSW Government’s $770 
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million Transport Access 
Program.

COMMENCEMENT OF 
GOING HOME STAYING 
HOME
• The NSW Government 
has boosted services to 
tackle homelessness un-
der its Going Home Stay-
ing Home reform pack-
age.
• The reforms took effect 
on 1 August, with 149 
agreements with provid-
ers either locked in, or 
close to being finalised.
• Going Home Staying 
Home will boost funding 
on homelessness by 9 per 
cent, and place greater 
emphasis on early inter-
vention and addressing 
homelessness in regional 
and suburban areas.
• The “no wrong door” 
philosophy of the reforms 
is designed to make ac-
cess easier and more 
logical for clients, with a 
single phone number – 
1800 152 152 – provid-
ing access to the right 
services.

NSW ENTERS THE DIGI-
TAL AGE WITH ePLAN-
NING
• A range of online plan-
ning tools are being de-
veloped to allow hom-
eowners and businesses 
better navigate and ac-
cess the NSW planning 
system, bringing the sys-
tem into the digital age.
• The NSW Gov-
ernment has invested 
in delivering a range of 
ePlanning tools and ser-
vices over a two year pe-
riod, making the planning 
system simpler, cheaper, 
faster and more conve-
nient.  
• The new ePlanning 
tools include a ‘Planning 
Viewer’ to show planning 
rules that apply to prop-
erties, ‘Interactive Build-
ings’ that will display in-
teractive 3D models, and 
‘Local Insights’ that will 
show planning statistics 
and projections.
• The first release of these 
versions of the ePlanning 

tools can be accessed at 
www.planning.nsw.gov.
au/eplanning.
PREMIER LAUNCHES 
EDUCATION WEEK 2014
• Education Week 2014 
has been an opportunity 
to recognise and cel-
ebrate the achievements 
of NSW public schools, 
their students, staff and 
school communities.
• The Premier and Edu-
cation Minister launched 
this year’s Education 
Week at Campbelltown 
Performing Arts High 
School.
• This year’s celebrations 
included notable public 
school alumni reflect-
ing on their own public 
school education, includ-
ing former Prime Minister 
John Howard, television 
presenter Chris Bath, and 
former High Court judge 
Michael Kirby.
• The NSW Government 
is committed to boost-
ing public education by 
responding to individual 
circumstances and break-
ing down the centralised, 
one-size-fits-all model 
that doesn’t serve mod-
ern learners.

EXPRESSIONS OF IN-
TEREST OPEN FOR 2015 
GALLIPOLI SCHOOL 
TOUR 

• High school students 
will be given a once-in-
a-lifetime opportunity 
to represent NSW at the 
2015 Gallipoli Dawn Ser-
vice, marking the 100th 
anniversary of the land-
ing of the first Anzacs.
• The NSW Government 
will offer 100 students in 
years 10, 11, and 12 the 
opportunity to travel to 
Turkey to be part of the 
centenary commemora-
tions.
• Government, indepen-
dent, and Catholic high 
schools are encouraged 
to enter a ballot that 
will see 25 successful 
schools eligible to nomi-
nate students for the 
tour. 
• Students and supervis-

ing teachers will leave for 
Turkey in April 2015, and 
will attend the Centenary 
of Anzac Dawn Service at 
Gallipoli.  
• Further details can be 
found on the NSW Cen-
tenary of Anzac website: 
http://veterans.nsw.gov.
au/centenary/gallipoli-
2015-school-tour/.

BEDS GO ELECTRIC AT 
WESTMEAD HOSPITAL
• The replacement of 
manual beds at West-
mead Hospital – some of 
which are up to 35 years 
old - is making a huge dif-
ference to our hard work-
ing nurses and patients.
• The NSW Govern-
ment provided $260,000 
to purchase 64 beds as 
part of an ongoing bed 
replacement program at 
Westmead Hospital. 
• The new electric 
beds will be installed in 
high dependency and 
aged care wards, and will 
assist staff by reducing 
the risk of injury from 
manually adjusting beds.
• They also give 
patients greater inde-
pendence while raising 
and lowering their beds, 
which is particularly im-
portant to older patients, 
reducing the risk of falls.

HELPING WOMEN BREAK 
THE PRISON CYCLE
• The NSW Government 
has announced funding 
for a mentoring program 
to help women who have 
been in prison get on 
track and break the cycle 
of re-offending.
• The partnership 
with the Women in Pris-
on Advocacy Network 
will provide mentoring 
services over the next 
18 months to at least 50 
women who are due for 
release from custody, or 
who have recently been 
released.
• Many women who have 
been in prison have chil-
dren, and this program 
helps them with their fam-
ily responsibilities– help-
ing prevent future genera-
tions from continuing the 
same pattern of criminal 

behaviour.
• The program is run by a 
group of women including 
ex-prisoners, lawyers, ac-
ademics and women from 
the broader community.

SYDNEY COUNCILS TO 
SIGN HISTORIC AGREE-
MENT WITH SYDNEY 
WATER
• An historic agreement 
between councils and 
Sydney Water is expected 
to reduce the time taken 
to repair roads and foot-
paths dug up for water 
and sewerage works. 
• The leaders of 42 Syd-
ney councils this week 
signed a landmark memo-
randum of understanding 
with Sydney Water. 
• The MOU commits 
councils and Sydney Wa-
ter to agreed timeframes, 
quality specifications and 
ongoing management 
practices for road and 
footpath restoration.
• The agreement will in-
crease accountability and 
reduce red tape around 
footpath repairs, achiev-
ing a better outcome for 
NSW ratepayers and tax-
payers. 

COMPOSTING TO TURN 
PYRMONT BRIDGE 
GREEN

• Darling Harbour will 
showcase a world-first 
experiment in environ-
mentally sustainable 
design, with a three-
dimensional garden set 
to temporarily transform 
Pyrmont Bridge from late 
October.
• The ‘Amaze’ project will 
see more than one tonne 
of organic waste diverted 
from landfill each day and 
turned into compost that 
will nourish an amazing 
trellis garden.
• Starting from August, 
Darling Harbour restau-
rants and attractions 
will recycle their organic 
waste into compost.
• It’s the first time in Aus-
tralia, and possibly the 
world, that a major tour-
ism precinct has collabo-
rated on a composting 
program of this scale.
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The federal government 
delivered its May budget 
fully aware its spend-
ing cuts would hit poorer 
households much harder 
than wealthier ones, a 
Fairfax Media freedom of 
information request has 
revealed.
Treasury numbers re-
leased to Fairfax Media 
back private modelling 
showing the cuts were 
sharply inequitable, a con-
tention repeatedly played 
down by the government.
The budget has been 
widely criticised as un-
fair, and a hostile recep-
tion from the public led 
to a slump in the polls for 
the government. Many of 
its measures are being 
blocked by the Senate, 
with Treasurer Joe Hock-
ey frantically negotiating 
with crossbenchers to 
salvage the budget.
The Treasury analysis re-
veals the spending cuts 
cost an average of $842 
a year for lower income 
households, while the av-
erage high income family 
lost just $71. Middle in-
come families were down 
$477.
Partly offsetting the skew-
ing of spending cuts to-
wards low earners was 
the temporary deficit re-
pair levy for those earning 
above $180,000 a year.
The Treasury modelling 
says the average high in-
come family would pay an 
extra $446 a year in tax; 
middle income families an 
extra $15; and low income 
families only $2 a year 
more.
The combined effect is 

that an average low in-
come family loses $844 
per year in disposable 
income (earnings after 
tax and government pay-
ments) due to the budget. 
Middle income earners 
forgo $492; while a high 
income family is down by 
$517.
The Treasury analysis 
is simplistic. It does not 
account for the effect of 
changes such as the pro-
posed $7 Medicare co-
payment; fails to account 
for inflation, and is for 
only one year – 2016-17 
– of the budget estimates. 
As such, it understates the 
disproportionately nega-
tive impact of the budget 
measures on poor fami-
lies compared to wealthier 
ones.
For example, in 2017-18 
the deficit repair levy will 
be abolished and high 
income earners will be 
much better off. Also in 
2017-18, the full effects of 
the cuts to family benefits 
will be felt.
The analysis was just one 
of several provided to 
government in the lead-up 
to the budget. However, 
Treasury refused to re-
lease two detailed sets of 
modelling because they 
were ‘’brought into exis-
tence for the dominant 
purpose of submission to 
the cabinet’’.
 It is understood the 52-
page and 21-page submis-
sions starkly showed how 
less wealthy households 
suffer far bigger falls in 
disposable income than 
richer ones, especially 
for families with children 

Budget cuts hit lowest-income earners hardest, says Treasury

Prime Minister Tony Abbott with Treasurer Joe Hockey. Treasury warned the government 
its budget measures would hit low-income earners the hardest. Photo: Jonathan Ng

The proposed $7 GP co-
payment needs to be 
scrapped for pensioners, 
at least three of the govern-
ment’s own MPs say.
This comes as a new sur-
vey showed two-thirds of 
households thought their 
financial position would 
worsen over the next year 
because of the budget.
Students, pensioners and 
single parents are among 
those who feared the worst 
effects.
Queensland Liberal Na-
tional MP George Chris-
tensen said he had been 
conducting a series of fo-
rums across his electorate, 
and the feedback on the GP 
payments had been “over-
whelming”.
“Politically it would be a 
good move if we exempt 
pensioners, or people born 
before 1956,” he said. “It 
will be no surprise to the 
Prime Minister, the Trea-
surer or anyone else that 
the GP co-payment isn’t 
popular. Overwhelmingly, 
the feedback on the issue 
is that you must exempt 
pensioners.”
NSW Liberal MP Alex 
Hawke said while he sup-
ported the principle of the 
co-payment, there were 
adjustments that could be 
made.
“The GP co-payment is 
going to be appropriate 
for the bulk of people,” he 
said. “But how it applies to 
pensioners and the most 
vulnerable is something we 
can iron out the bugs on.”
Coalition senator Ian Mac-
donald said he appreci-
ated the importance of the 
measure, but it was “very 
unpopular” with a large 
section of the Coalition’s 
“traditional voters”.
“It must be reviewed,” he 
said.

Fairfax Media has spoken 
to other Coalition MPs who 
want pensioners exempt-
ed but did not want to be 
named.
Health Minister Peter Dut-
ton said on Monday that 
the country needed to be 
honest about how to pay 
for subsidised healthcare 
in an ageing population.
‘’I think we’ve struck a good 
balance, but I’m happy to 
listen to suggestions or 
ways in which people think 
we can improve the sys-
tem and we’re discussing 
all that at the moment,’’ he 
told Fairfax Radio 2UE.
The government is in par-
allel negotiations with the 
Senate crossbenchers and 
the Australian Medical As-
sociation on the $7 GP fee 
on issues like eligibility, 
but a senior source played 
down the likelihood of blan-
ket exemptions.
Labor has attacked the GP 
co-payment as one of the 
government’s most unfair 
budget measures.
A survey of 1500 people by 
the ME Bank, to be released 
on Monday, found 67 per 
cent of Australians expect-
ed their financial situation 
to worsen in the next year 
as a result of the budget. 
Nearly a third ranked bud-
get measures as their top 
financial concern.
ME Bank economist Jeff 
Oughton said for some 
groups, including students, 
single parents, the unem-
ployed and pensioners, the 
budget had caused a “very 
significant hit to their finan-
cial comfort”.
Mr Oughton said it was 
not just these groups. “For 
most households there’s 
been a significant fall in 
their actual or perceptions 
of their financial comfort in 
the future as a response to 
the budget.”
He said consumers’ expec-
tations of their financial 
comfort were at a “moder-
ate level” compared with 
globally, but they were still 
“heading in the wrong di-
rection”.
The data showed more than 
half of Australians spend 
their entire salary or more 
than what they earn each 
month.

Coalition MPs break ranks on 
$7 GP charges

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

“The feedback on the issue is that you must ex-
empt pensioners”: Queensland Liberal National 
MP George Christensen. Photo: Supplied

aged between six and 16.
A spokeswoman for Mr 
Hockey said the average 
lower-income household 
would still receive $12,604 
in 2016-17 in cash trans-
fers such as family bene-
fits from the government.
‘’Our budget aims to make 
the welfare system sus-
tainable and to reduce 
$123 billion in projected 
deficits and debt, heading 
towards $667 billion with-
out remedial action,’’ she 
said.
‘’Our budget is focused 
around building a stron-
ger economy so Austra-
lians can experience more 
and better jobs.’’
Mr Hockey hit out at Fair-
fax Media’s report on 
Monday, saying it was 
more ‘’malevolent misin-
formation’’ from Fairfax 
because it failed to ac-
knowledge the greater 
amounts of tax middle 
and higher income fami-
lies pay.
‘’That story is wrong be-
cause it fails to take into 
account a range of things 
like the fact that higher 
income households pay 
half their income in tax, 
low income households 
pay virtually no tax,’’ the 
Treasurer told the Nine 
Network.
‘’It also fails to take into 
account the massive 
number of concessional 
payments, such as dis-
counted pharmaceuticals 
. . . discounted transport, 
discounted childcare, 
that goes to lower income 
households.
‘’It just seems to be a little 
inconsistent, I saw they 
were apologising for one 
of their cartoons on the 
weekend and there’s a lot 
of misinformation that’s 
coming out and I some-
times its quite malevolent 
out of those papers.’’
Labor Treasury spokes-
man Chris Bowen said Mr 
Hockey could not disown 
the figures.
‘’These are Treasury fig-
ures,’’ Mr Bowen told ABC 

radio on Monday. ‘’This is 
the direct impact of deci-
sions in his budget.’’
Chief executive of the 
Australian Council of So-
cial Service Cassandra 
Goldie said the budget 
hurt most those that could 
least afford it.
‘’If this budget stays in 
place, you will see an ac-
celeration of inequality. 
You will see a rise in child 
poverty,’’ Ms Goldie said.
‘’Mr Hockey is asking 
if there’s an alternative 
plan for fixing the budget 
deficit. There are a raft of 
ideas, starting with the 
billions of dollars of tax 
concessions for high-
er-income earners and 
wealthy retirees.’’
The government’s se-
crecy about its modelling 
of the impact of the bud-
get on households is un-
usual. This year’s was the 
first budget since 2004 to 
be presented without de-
tailed tables showing the 
projected change in the 
real disposable incomes 
of different family types.
Australian National Uni-
versity public policy ex-
perts Peter Whiteford and 
Daniel Nethery attempted 
to replicate the household 
‘’cameo’’ tables usually 
in the budget and found 
that a single parent with 
one child aged six on the 
parenting payment would 
lose 10 per cent of their 
real disposable income 
by 2016-17.
A single person on three 
times the average wage 
would lose just 1 per cent 
of his or her disposable 
income, they found.
An analysis of the budget 
by the National Centre 
for Social and Economic 
Modelling, commissioned 
by the ALP,  found the 
poorest 20 per cent of 
families will lose, on ag-
gregate, $2.9 billion over 
four years due to the bud-
get changes, while the 
wealthiest 20 per cent 
were down only $1.78 bil-
lion.



Page 37صفحة 37     

News

Unions returning to ‘bad old days of law-
lessness’, says Eric Abetz
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The alleged assault of a 
Fair Work Building and 
Construction officer at 
Barangaroo “confirms 
a return to the bad old 
days of lawlessness in the 
building and construction 
industry”, Employment 
Minister Eric Abetz said on 
Monday.
Media reports of the al-
leged assault came on 
the same day as the royal 
commission into trade 
union governance and 
corruption heard claims 
of widespread extortion by 
the CFMEU against compa-
nies around the country.
Senator Abetz said reports 
that Fair Work Building 
and Construction staff had 
been physically and ver-
bally assaulted on the Ba-
rangaroo site “are a cause 
of great alarm”.
A NSW Police spokesman 
said an incident had been 
reported to police and in-
quiries were continuing. 
No charges had been laid.
The national secretary of 
the CFMEU, Dave Noonan, 
said the union and the of-
ficial accused of assault 
last month had not been 
contacted by police. He 
accused the federal gov-
ernment and Fair Work 
Building and Construction 
of colluding to smear the 
union by leaking details of 
the alleged assault to the 
media.
Fair Work Building and 
Construction director Ni-
gel Hadgkiss said: “It is 
of concern to me that this 
kind of behaviour towards 
government officials ap-

pears to be increasing 
around the countryside.” 
Senator Abetz said alle-
gations of a male official 
being shoulder charged 
and the verbal abuse of a 
female officer on the Lend 
Lease site confirmed the 
need to restore the Austra-
lian Building and Construc-

tion Commission, which 
the former Labor govern-
ment had abolished. The 
Coalition introduced Fair 
Work Building and Con-
struction to replace the 
commission. 
“It is not a radical con-
cept, but seemingly some 
CFMEU officials cannot 
comprehend that bullying, 
intimidation and violence 
have no place in society 
and just because you are 
a union official does not 
make you above the law,” 
Senator Abetz said.
“For Commonwealth of-
ficers, including female 
staff, to be verbally and 
physically assaulted is 
not only a breach of Com-
monwealth law but also a 
breach of the standard in 
which society expects all 
Australians to abide.”

“A return to the bad old days”: Eric Abetz. Photo: Alex Ellinghausen

Treasurer urged to reduce cost of scripts 
by $7 to offset GP co-payment
One of the key cross-
bench senators has told 
Treasurer Joe Hockey 
to ‘’soften the blow’’ of 
the proposed $7 GP fee 
by reducing the Pharma-
ceutical Benefits Scheme 
co-payment by the same 
amount.
Liberal Democrat Sena-
tor David Leyonhjelm met 
Mr Hockey in Sydney on 
Monday.
He urged the Treasurer 
to also dump the planned 
$20 billion Medical Re-
search Fund, which would 
be partially funded by the 
GP fee.
The Pharmaceutical Ben-
efits Scheme co-payment 
increased from $36.10 to 
$36.90 in January. Sena-
tor Leyonhjelm said re-

ducing the PBS co-pay-
ment to $30 would send 
a price signal to patients 
but at the same time im-
prove the GP fee’s sale-
ability to the electorate.
‘’Nobody is going to ac-
cept a medical co-pay-
ment without some sort 
of offset, without soften-
ing the blow it just ap-
pears mean,’’ Senator 
Leyonhjelm said on Mon-
day. He said the GP fee 
funding would be better 
spent going into general 
revenue and reducing the 
deficit instead of a medi-
cal research fund, which 
he said could crowd out 
private investment in the 
sector.
His comments came as 
a trio of Coalition MPs 

publicly pleaded for the 
$7 fee to be scrapped for 
pensioners.
But Senator Leyonhjelm 
said that he was relaxed 
about the GP fee applying 
to pensioners because it 
was capped at 10 visits 
per year.
He is also expected to 
indicate his willingness 
to horsetrade on his op-
position to some of the 
mining tax repeal mea-
sures in exchange for an 
overall lowering of the tax 
burden.
He declined to specify 
any particular taxes that 
he would like lowered.
And he has warned the 
government the numbers 
were ‘’against them no 
matter when’’ they intro-
duced the paid parental 
leave bills. Fairfax Media 
revealed this week that 
the introduction of the 
bills had been delayed 
until next year.
Senator Leyonhjelm op-
poses taxpayer-funded 
paid parental leave and 
wants childcare afford-
ability improved instead.
He said ‘’the principle of 
women with children be-
ing subsidised by women 
without children is just 
plain wrong’’.
Mr Hockey said on Mon-
day before his meeting 
with Senator Leyonhjelm 
that there was a lot of 
work to do in securing 
the numbers to pass the 
budget measures in the 
Senate.
‘’I will meet with anyone 
who is sensible and the 
independent senators 
so far are proving to be 
sensible, unlike some of 
the others in the upper 
house,’’ the Treasurer 
told the Nine Network.
Senator Leyonhjelm said 
it was likely Mr Hockey’s 
latter reference con-
cerned Labor and the 
Greens in the Senate, 
rather than any of his 
crossbench colleagues.

The government should 
crack down on univer-
sity graduates who take a 
‘’free ride’’ on the taxpayer 
by moving overseas after 
they have finished their 
studies, according to the 
peak universities body.
Collecting debts from 
graduates who move 
overseas would take the 
edge off controversial 
budget measures such as 
fee deregulation and stop 
the cost of higher educa-
tion blowing out, Univer-
sities Australia says.
Bruce Chapman, the ar-
chitect of the HECS re-
payment scheme, backed 
calls for a debt recovery 
scheme, estimating it 
could save the budget 
$80 million a year.
University graduates do 

not currently have to re-
pay their loans while liv-
ing overseas.
‘’There are big licks of 
cash that can be found - 
we don’t believe it is as 
hard as has been made 
out. The United Kingdom 
does it and New Zealand 
does it,’’ Universities 
Australia chief executive 
Belinda Robinson said.
She said it was unfair to 
charge students higher 
fees and increased inter-
est on their debts while 
not asking overseas 
graduates to pay back 
their debts. ‘’It’s a free 
ride,’’ she said. ‘’Recover-
ing debts from overseas 
would make other chang-
es more palatable.’’
The Grattan Institute es-
timated this year that 
charging overseas debt-
ors would bring in $177 
million in extra revenue 
over two years.
Education Minister Chris-
topher Pyne said he is 
negotiating a recipro-
cal arrangement to allow 
Australia to recover debts 
from citizens working in 
Britain.

Graduates overseas should repay 
HECS, sector says

«There are big licks of cash that can be 
found»: Belinda Robinson, Universities 
Australia. Photo: Bohdan Warchomij

Glenn Brookes MP, Member 
for East Hills is encouraging 
the keen boaters and mari-
time stakeholders in East 
Hills to provide feedback 
as part of the NSW Govern-
ment’s new program to im-
prove infrastructure for our 
waterways.
Glenn welcomed the tripling 
in funding from what was 
formerly the Better Boating 
Program.
“The new program called 
NSW Boating Now will 
make $14 million available 
every year for the next five 
years to help ensure our 
waterways are safe and ac-
cessible for everyone to en-
joy,” Glenn said.
“This is a fantastic invest-
ment in the future of recre-
ational boating in our com-

munity.
“We’d like to hear the views 
of the people who use these 
waterways the most, to help 
ensure the projects deliv-
ered through NSW Boating 
Now provide the most bene-
fit to the boating experience 
in NSW.
“As part of the Georges 
River regional boating plan 
the NSW Government will 
allocate new funds to de-
liver boating infrastructure 
and projects.
“These are being developed 
in consultation with Coun-
cils, boating stakeholders 
and waterway users in each 
region.”
“This is just one of the many 
innovative strategies the 
NSW Liberals and Nationals 
Government is rolling out 
as part of its commitment 
to delivering better boating 
facilities right across the 
state.
“Further details on the draft 
Regional Boating Plan for 
our region is available at 
www.transport.nsw.gov.au/
mmc”
Media – JIM DANIEL 0408 
461 952

NSW BOATING NOW A GREAT WIN FOR 
THE EAST HILLS ELECTORATE
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Australia’s spy and coun-
ter-terror agencies will 
receive a $630 million 
funding boost to fight the 
threat of home-grown ter-
rorism, which Prime Min-
ister Tony Abbott says 
‘’has not changed’’ and is 
still ‘’as high as it has ever 
been’’.
Mr Abbott unveiled a suite 
of counter-terrorism mea-
sures on Tuesday that in-
clude stronger powers for 
authorities to detain and 
question jihadists who 
have fought alongside ter-
rorists overseas in coun-
tries like Syria and Iraq.
This includes lowering the 
threshold for police want-
ing to arrest suspected 
terrorists without a war-
rant and giving AFP great-
er powers to seek control 
orders on returning for-
eign fighters.
It will also be an offence 
to travel to designated 
countries where terrorists 
are actively operating un-
less there is a ‘’legitimate 
purpose’’.
But controversial plans to 
store the phone and inter-
net records of Australians 
will be included in a later 
‘’third tranche’’ of legisla-
tion. The cost of storing 
and protecting the data 
is still subject to discus-
sions between the gov-
ernment and telecommu-
nications companies.
Mr Abbott said while 
the terrorism threat fac-
ing Australia ‘’hasn’t 
changed’’ since the set-
ting of ‘’medium’’ follow-
ing the September 11 
attacks, there is ‘’height-
ened concern’’ about the 
threat of a local terrorist 
attack.
He said ‘’everything that 
government can reason-
ably do is being done to 
ensure our community is 
safe’’ and vowed to leave 
no stone unturned in en-
suring public safety.
Foreign Minister Julie 
Bishop said the measures 
were needed because 
‘’hardened home-grown 

terrorists’’ who had been 
radicalised overseas may 
use their skills to carry 
out an attack in Australia.
The government is also 
proposing giving the for-
eign minister power to 
suspend the passports of 
people ASIO suspects of 
planning to fight along-
side terrorists or return-
ing home from combat.
Mr Abbott also revealed 
the election promise to 
repeal section 18C of the 
Racial Discrimination Act 
would be dumped be-
cause ‘’when it comes to 
counter-terrorism, every-
one needs to be part of 
Team Australia’’.
Mrs Bishop said while 
the concept of Austra-
lians fighting abroad was 
not new, it was posing a 
greater threat than ever 
before.
‘’Preventing Australian 
citizens from becoming 
foreign fighters is now 
one of our highest nation-
al security priorities,’’ she 
said.
‘’To put the threat in con-
text, prior to the NATO-led 
experience in Afghanistan 
our intelligence and secu-
rity agencies were aware 
of 30 people, Australian 
citizens, in Afghanistan 
fighting against the in-
terest of the West; 25 of 
them came back to Aus-
tralia. Five times that num-
ber are of interest to our 
security and intelligence 
agencies, so this is a far 
greater challenge for us in 
sheer numbers.’’
Labor legal affairs spokes-

Massive boost: New measures and 
$630 million to counter-terrorism 
agencies. Photo: Craig Cahill

Tony Abbott boosts funding by $630m to fight home-
grown terrorism

man Mark Dreyfus said 
the opposition had not yet 
received a briefing on the 
announcement and would 
examine it closely.
‘’There are always con-
cerns when additional 
powers are given to police 
and intelligence agencies. 
We have to make sure that 
changes to national secu-
rity laws are informed by 
Australian values, which 
are the values of a free 
and democratic society,’’ 
he said.
Mr Dreyfus indicated con-
cern about the prospect 
of extending the use of 
preventive detention or-
ders, which were due to 
expire in December 2015, 
and the prospect of man-
datory data retention.
Attorney-General George 
Brandis says the act of 
jihadists posting imag-
es online, purporting to 
show themselves engag-
ing in terrorist acts, would 
be made an offence under 
the government’s propos-
als.
Getting on the front foot 
Government’s boosted 
powers to combat terror-
ism
- Mandatory retention of 
metadata by telecommu-
nications providers.
- $630 million boost to na-
tional security agencies 
over four years.
- Make it an offence to 
travel to designated areas 
without legitimate reason 
and broaden definition of 
terrorist organisation to 
include promotion or en-
couragement of terrorism.
- Make it easier to arrest 
suspected terrorists with-
out a warrant and extend 
questioning, detention 
and control powers.
- Empower Foreign Min-
ister to quickly suspend 
passports.
- Improve co-operation 
with foreign intelligence 
agencies and improve 
collection of evidence for 
offences committed over-
seas.

Prime Minister Tony Ab-
bott has declared that he 
is nothing like the Gillard 
government in defend-
ing his decision to break 
an election promise to 
change race-hate laws, 
saying he is putting the 
nation’s security first.
Mr Abbott promised News 
Corp columnist Andrew 
Bolt before the 2013 elec-
tion that he would repeal 
section 18c, which makes 
it illegal to ‘’offend’’, ‘’in-
sult’’ and ‘’humiliate’’ a 
person based on their 
ethnicity.
Mr Bolt was found to have 
breached the law in two 
columns in 2011.
The Prime Minister re-
vealed on Wednesday that 
he had personally phoned 
Bolt to tell him of his de-
cision to drop his repeal 
plans.
‘’I had a conversation with 
Andrew Bolt yesterday 
and I explained it was off 
the table, I knew he would 
be disappointed,’’ he told 
ABC Radio.
Mr Bolt revealed the back-
down on his blog before 
Mr Abbott made the an-
nouncement at a media 
conference on Tuesday.
Mr Abbott said he had to 
dump his election prom-
ise because the proposed 
changes to the Racial Dis-
crimination Act had put 
ethnic communities off-
side and he needed their 
support for new counter-
terrorism laws being pro-
posed, which he said were 
a “greater priority’’.
‘’It’s [changes to the Ra-

cial Discrimination Act] 
off the table, it’s gone, it’s 
disappeared, our intention 
is to work as effectively as 
we can with the communi-
ties of Australia to ensure 
we take a Team Australia 
approach,’’ he said.
But he bristled when 
asked if other key election 
commitments, including 
his prized paid parental 
leave scheme, might also 
be dumped.
‘’You’re trying to say the 
current government is as 
bad as the Gillard govern-
ment, we’re not. We are a 
government that takes its 
commitments seriously,’’ 
he said.
Brandis rejects ‘right to 
be a bigot’ line cost gov-
ernment its policy
Attorney-General George 
Brandis said on Wednes-
day he did not regret 
opening the debate on the 
changes to the laws by 
defending the ‘’right to be 
a bigot’’.
He rejected criticisms that 
opening salvo cost the 
government its policy. 
‘’I don’t necessarily ac-
cept that [it lost the de-
bate]. It’s the obligation 
of politicians to speak the 
truth and sometimes to 
speak the truth brutally,’’ 
he told ABC radio.
‘’I’m not the sort of politi-
cian who is a creature of 
spin doctors who talks in 
talking points or mantras. 
What I said was correct, 
what I said made the point 
forcefully.’’
An angry Bolt in an in-
terview on radio 2GB on 

Tony Abbott confirms he personally told News Corp columnist Andrew Bolt 
about the dumping of changes to race-hate laws. Photo: Andrew Meares

We are not like the Gillard government: Tony Abbott 
defends backdown on race-hate laws

Tuesday night accused 
the Abbott government 
of asking Australians to 
‘’assimilate to immigrant 
values’’ and said the deci-
sion spells a ‘’dangerous’’ 
time for Australia.
Bolt went on to say that Mr 
Abbott’s justification was 
an ‘’excuse rather than a 
reason’’.
‘’He announced that he 
was dumping the free 
speech changes at a 
press conference actually 
called to announce fresh 
new measures, strong 
measures against terror-
ism, people who had been 
fighting for jihadist groups 
overseas and would be 
coming back radicalised 
and with superior killing 
knowledge and pose a 
danger to us,’’ Bolt said.
He referenced Mr Abbott’s 
comment that everyone 
needs to be part of ‘’team 
Australia’’ when it comes 
to counter terrorism.
‘’What he is saying is 
the very people, the very 
ethnic groups that would 
take exception to 18C are 
the same ones that are, in 
part, some of them, affect-
ed or take offence to the 
anti-terrorism legislation. 
To make them feel not 
picked on he’ll retain laws 
against free speech,’’ Bolt 
said.
As for who those who 
might ‘’feel picked on 
by terrorism measures’’, 
Bolt identified ‘’obviously 
Muslims, jihadists, people 
from the Middle East’’.
‘’Don’t we need a frank 
debate, more frank than 
it’s been so far, into how 
the Islamic culture, Mus-
lim culture, how they inte-
grate here? That is a very 
difficult and dangerous 
discussion.’’
Despite his anger, the 
News Corp commentator 
and Bolt Report host said 
he did not blame Mr Ab-
bott for dumping the 18C 
changes: “I don’t think 
politically he had any op-
tion.”



Page 39صفحة 39     

اعالنات

كفالة ملدة سنة على اجلهاز

كفالة ملدة سنتني على القنوات

يف خدمة الزبائن

 24/7

Saturday 9 August 2014  2014 آب   9 السبت 

Speaking 
English 
Hindi

Astrological Centre
World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

0405 959 672
0426 411 133

Astrological Centre

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط

* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم

* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر

* الغرية

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب

* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل

* عودة األحباء
* اجناب االوالد

* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

املــعاجل الروحــاني ساجني جي
خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

نتكلم اهلندية 
واالنكليزية

نتيجة مضمونة 
100%

نفتح 
  7
أيام

 0426 411 133     
 0405 959 672   

اتصلوا ألخذ 
موعد:

4/ 130 Pendle Way. 
Pendle Hill NSW 2145

مركز علم التنجيم والعالج الروحاني 
Astrological Centre

PANDITH SANJEEV JI can removes any kind of problem

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك

 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 199 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

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

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

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

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع 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 

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

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
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

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345
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