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احلكومة جُتمع على سقف ملف املخطوفني رفض
املقايضة واالفساح ملفاوضات الدول
بدا واضحا امس االول ان
حكومة الرئيس متام سالم
خطت خطوة متقدمة مبدئيا
لوضع حد لالرتباك الذي
أصابها وسط أحد أخطر
املآزق الذي اعرتضها
والذي يتمثل يف مسألة
العسكريني
املخطوفني
لدى التنظيمات االرهابية،
االمر الذي يؤمل منه
على االقل ان متضي
احلكومة يف مسار رمسته
على
مكوناتها
بامجاع
قاعدة «رفض املقايضة
او املساومة على حياة
املخطوفني العسكريني»
والقبول مبفاوضات عرب
دول السرتدادهم.
والواقع ان جلسة جملس

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
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الوزراء انعقدت وسط
أجواء حممومة اضفاها
اعتصام اهالي املخطوفني
العسكريني يف البقاع وال
سيما منه البقاع الشمالي
مواقف
اطلقوا
الذين
تصعيدية ضد احلكومة
اجللسة
انعقاد
قبيل
وخالل انعقادها ومن ثم
بعد انتهائها .وراوحت
هذه املواقف بني التحذير
من «فتنة ال يستطيع
أحد حتملها «والتلويح»
يف
عشائري
بتصرف
البقاع «وصوال اىل «نداء
اىل قائد اجليش العماد
العتقال
قهوجي
جان
مجيع الوزراء ومبادلتهم
املخطوفني
باجلنود

«وامهال الدولة  24ساعة
لالستجابة ملطالبهم باعادة
املخطوفني «مبقايضة او
بغري مقايضة».

النازحون واملخطوفون

وعلم أن اجللسة العادية
اليت
الوزراء
جمللس
امتدت أكثر من ست
ساعات أرادت من خالهلا
رسالة
توجيه
احلكومة
قوية ومباشرة اىل أهالي
العسكريني
املخطوفني
قضيتهم
تتابع
بأنها
بكل فاعلية وختصص
هلا ما لديها من امكانات
املستويات.
كل
على
وأبلغ الوزراء ان العدد
الكامل للمخطوفني هو

باريس والرياض القمة األطلسية تضغط على بوتني
دعتا إىل االسراع والتمهيد إلطالق ائتالف ضد «داعش»

 28عسكريا ورجل أمن
وهم يتوزعون بالتساوي
النصرة»
«جبهة
بني
وتنظيم «داعش» ،أي
 14خمطوفا عند كل من
اجلهتني .واقرتح وزير
الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق معاجلة وضع
الالجئني السوريني يف
عرسال والبالغ عددهم حنو
ثالثة أضعاف عدد سكان
البلدة وهم يعيشون اآلن
يف ظروف مأسوية بعد
إحرتاق خيمهم يف املعارك
االخرية .وخالل النقاش
طرح مشروع نقل هؤالء
الالجئني اىل مناطق جديدة
برعاية دولية لالهتمام

التتمة صفحة 31

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

يف انتخاب رئيس
للبنان

واململكة
فرنسا
دعت
العربية السعودية اىل
االسراع يف انتخاب رئيس
للجمهورية يف لبنان.
وأكد اجلانبان يف بيان
مشرتك صدر عقب زيارة
السعودي
العهد
ولي
لرئيس
االول
النائب
جملس الوزراء وزير الدفاع
االمري سلمان بن عبد العزيز
لباريس واليت استغرقت
«دعمهما
ايام،
مخسة
للوحدة واالمن واالستقرار
يف لبنان من خالل
مؤسساته الشرعية ومنها
قواه العسكرية» .وشددا
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يف ظل توتر حاد نتيجة
القتال يف اوكرانيا وتنامي
«الدولة
تنظيم
نفوذ
املعروف
االسالمية»
بـ»داعش» يف العراق
وسوريا ،بدأ زعماء حلف
مشال االطلسي اعمال
نيوبورت
يف
قمتهم
مبقاطعة ويلز الربيطانية
مع العودة اىل مناخات
احلرب الباردة مع روسيا
بسبب االزمتني االوكرانية
والسورية .ووقت يشدد
احللف ضغوطه على موسكو،
الدفاع
وزارة
اعلنت
«البنتاغون»
االمريكية
ان روسيا حشدت على
احلدود مع اوكرانيا جنودا
ومعدات «اقوى بكثري مما
شاهدناه» منذ بدء االزمة
بني كييف واالنفصاليني

املقربني من موسكو .ومع
ذلك ال يزال االمل معقودًا
على امكان توقيع كييف
واالنفصاليني وقفًا للنار
يف اجتماع يعقد اليوم يف
مينسك عاصمة بيالروسيا.
وقال نائب مستشار
األمن القومي للبيت األبيض
بن رودس على هامش قمة
ويلز إن الواليات املتحدة
تعد جمموعة جديدة من
ّ
العقوبات االقتصادية على
روسيا لغزوها أوكرانيا.
تفاصيل
يورد
ومل
اليت
القطاعات
عن
العقوبات،
ستستهدفها
لكنه أوضح أنه جيري
وضع اللمسات األخرية عن
العقوبات اجلديدة.
وقال« :األمر املهم هو
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معارك يف الغوطة وغارات جوية على حي جوبر

قال املرصد السوري
حلقوق اإلنسان إن 16
شخصا بينهم  10أطفال
قتلوا بصاروخ أصاب
حافلة نقل يف دير الزور،،
كما اصيب عدد آخر جبروح

خطرة وأشار اىل وجود
مخسة اطفال بني القتلى
من عائلة واحدة.
ونفذ الطريان احلربي
غارتني على مناطق بالقرب
من مقار لتنظيم داعش

يف مدينة موحسن بالريف
الشرقي لدير الزور وبلدة
حميميدة يف الريف الغربي.
وأشارت شبكة سوريا
مباشر إىل سقوط مخسة

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

جنبالط التقى عمرو موسى
زار رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط املوجود
يف القاهرة على رأس وفد،
رئيس جلنة اخلمسني لتعديل
الدستور يف مصر األمني العام
السابق جلامعة الدول العربية
عمرو موسى يف مكتبه ليل

أمس األول.
وقال بيان صادر عن مكتب
موسى اإلعالمي ،إن احلضور
ناقش عددا من القضايا ذات
االهتمام املشرتك وعلى رأسها
األوضاع يف سوريا والعراق
وانعكاساتها على دول اجلوار،

والوضع اللبنانى وتطوراته.
كما ناقش احلاضرون األوضاع
يف فلسطني وال سيما بعد
العدوان اإلسرائيلى األخري على
قطاع غزة ،وموقف القضية
الفلسطينية يف ظل التعنت
اإلسرائيلى املستمر.

الروحاني
التنجيم والعالج
مركز علم
Astrological
Centre
Astrological Centre

World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV
JI can
removes anyJIkind of problem
PANDITH
SANJEEV

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

املــعاجل الروحــاني ساجني جي

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

Speaking
English
Hindi

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

نتكلم اهلندية
واالنكليزية

نتيجة مضمونة
100%

نفتح
7
أيام

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

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

0426 411 133 0426 411 133

4/ 130 Pendle Way.
Pendle Hill NSW 2145

اتصلوا ألخذ
Astrological
موعد:
0405 959 672 0405 959 672 Centre

مساعد وزير اخلارجية اإليراني للشؤون
العربية يصل بريوت األسبوع املقبل
ُينتظر أن يصل اىل بريوت
االسبوع املقبل مساعد وزير
اخلارجية اإليراني للشؤون
العربية د.حسني امري عبد
اللهيان.
ديبلوماسي
مصدر
وقال

معين لـ»السفري» اللبنانيةإن
سيلتقي
اللهيان
عبد
قيادات لبنانية ويضعها يف
أجواء احملادثات االيرانية ـ
السعودية ،وسريكز على
الداخلي
الوضع
حتصني

احلوار
على
والتشجيع
حول
للتفاهم
والتواصل
االستحقاقات الداخلية مع إبداء
كل االستعداد ملساعدة لبنان
يف كل ما يطلبه ال سيما على
صعيد مواجهة اإلرهاب.

وجــــه
االســـبوع
اعداد :أكرم املغوّش

االكادميية احلسناء راغده يونس

النجاح يتحقق بالعلم
واملثابرة واالجتهاد
املرأة الناجحة هي املرأة اليت تسري خبطى
ثابتة وحتقق آماهلا وآمانيها املنشودة بتحصيل
العلوم وبناء االسرة السعيدة مبساعدة شريك
حياتها وتكون على حسن ظن األهل واجملتمع
بالسمعة احلسنة والطيبة واألخالق احلميدة وهذا
ما ينطبق ويصح على السيدة االكادميية احلسناء
راغدة يونس عقيلة رجل االعمال الشاب روكي
يونس وكرمية رجل االعمال السيد فرح يونس
والسيدة هندية يونس .
ولدت السيدة راغدة يف صيدا وترعرعت
فيها وتعلمت يف مدارسها وحصلت على إجازة
بالتسويق واالقتصاد من جامعة غرب سيدني
وهي تتحدث العربية اىل جانب االنكليزية وتلم
بالفرنسية وتعمل يف حقل إختصاصها مديرة
لقسم التسويق يف إدارة املركز الرئيسي
للبنك العربي الذي يرأس إدارته العامة االستاذ
جو رزق .
وتعود جبذورها اىل بلدة قليعة مرجعيون
يف اجلنوب اللبناني حيث زارتها وفرحت بلقاء
األهل ومتتعت جبمال لبنان .
تقول :السيدة راغدة إننا يف البنك العربي
نعمل بكل حمبة وإخالص من أجل مساعدة كل
الناس وخاصة جاليتنا العربية يف اسرتاليا
لتحسني أحواهلم االقتصادية واملادية ونضع
كل إمكانياتنا يف تسهيل مجيع االمور من اجل

Unlimited
Live TV
Package

439

$

شراء البيوت والعقارات اليوم قبل غدًا إلن
االسعار يف إرتفاع مستمر وهذا ما يعود بالنفع
على الناس ألن قيمة االجيارات تشكل احلجم
املادي من أصل القسط وحنن على االستعداد
للمساعدة شريطة إستيفاء الشروط املطلوبة
إلجناز املعامالت .
كما وإنين أمتنى على صبايا وأبناء جاليتنا
العزيزة بأن يثابروا على التحصيل العلمي
ليأخذوا مواقعهم يف املراكز املرموقة يف هذه
البالد االسرتالية العظيمة واملتعددة احلضارات
والثقافات ويتواصلوا مع أوطاننا األم .
وحيلو لي أن أردد وأقول دومًا ( يارضا اهلل
ورضا الوالدين ) .
احلسناء االكادميية راغدة يونس وجه
مشرق وحمب تعمل بكل جد ومثابرة والتزام
ومصداقية يف عملها وهي تضع إمكانياتها يف
خدمة اجملتمع ألنها تربت على هذه القيم يف
بيت أهلها وحياتها الزوجية والعملية ألن احلياة
كفاح وفرح وحمبة وسعادة وسالم ملن يهوى
احلياة اجلميلة وهي حتب احلياة وتعمل هلا الن
االنسانية ال تتجزأ.

.com

+1.416.202.6608
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apply@glarab.com
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لقاء اسالمي  -مسيحي يف طرابلس أكد الوقوف بوجه العابثني باألمن
عقد لقاء اسالمي مسيحي
موسع ،بدعوة من حمافظ الشمال
القاضي رمزي نهرا ،يف دار
مطرانية الروم االورثوذكس يف
طرابلس ،شارك فيه اضافة اىل
احملافظ ،مطران طرابلس والكورة
وتوابعهما للروم االورثوذكس
افرام كرياكوس ،راعي ابرشية
طرابلس املارونية املطران جورج
بو جوده ،مرتوبوليت طرابلس
وسائر الشمال للروم امللكيني
الكاثوليك ادوار ضاهر ،امني
الفتوى الشيخ حممد امام ممثال
مفيت طرابلس والشمال الدكتور
مالك الشعار ،قائد سرية
طرابلس العميد بسام االيوبي،
آمر مفرزة استقصاء الشمال
املالزم نبيل عوض ،رئيسة
مجعية سوشيل واي وفاء خوري،
رئيسة مجعية سيدات االعمال
ليلى كرامي وحشد من رجال
الدين وهيئات اجملتمع املدني.

كرياكوس

بعد اللقاء ،قال املطران
كرياكوس :ال بد أن يلتقي
اإلخوة من وقت إىل آخر،
خصوصًا يف هذه األيام اليت
فيها يعاني الكثريون من عدم
األمان والراحة .حنن واحد يف
هذه املدينة ،طرابلس ،اليت
عرفت بأنها مدينة العيش
العائلي املشرتك ،نتقاسم فيها
احللو واملر .لذلك ،نستغرب
اليوم ظهور أجواء تشعرنا
بالغربة عن بعضنا بعض ،مما
يدعنا نلتف ،من جديد ،فيما
بني اإلخوة ،لنتعاون يف احلفاظ
على التقليد القويم األصيل من
حمبة وتواضع وسالم .علينا،
أيها اإلخوة ،مسؤولية كربى
يف هذه األيام أمام التاريخ،
لنشهد لصدق وأمانة املساواة
يف املواطنية الواحدة يف
احلقوق والواجبات ،نتقاسم
أفراح وأحزان مجيع سكان هذه
املدينة ،طرابلس الفيحاء ،حتى
ال ندع الذئاب اخلاطفة تغدرنا
وخترجنا عن هذه األلفة اليت
باركها اهلل.
اضاف :إمسحوا لي ،هنا ،أن
أشري إىل إن العبادة احلقيقية
هلل الواحد ال تعرف البغض
واحلقد واخلراب والقتل ،هذا

يتنافى مع الفضائل اإلهلية
من حمبة ورمحة وسالم .هذه
األديان السماوية املوجودة يف
بالدنا ،اليت تتعايش بسالم،
وأمان قرونا بعد قرون ،ما هي
إال منوذج يقتدى به يف هذا
العامل املضطرب الذي يتمخض
ويفتش عن احلقيقة والطريق
القويم .عندنا بلد منوذجي ،على
الرغم من كل العواصف اليت
تهب من حوله ،وعلينا الواجب
يف احلفاظ عليه ،إذ إنه حيوي
كل ما أغدق اهلل من وجوه
متنوعة ومتكاملة .أقول لكم
بصراحة وبساطة ،الكل حيسدنا،
لذا حياولون ختريب هذا اجلو
اجلميل ،ذلك من أجل الربح
اخلسيس والسلطة الفانية اليت
خترب وال تبين.
وختم :رجائي يف هذه املناسبة
الكرمية ،أن نصلي ،أوال ،إىل
اهلل أن حيفظنا من الشرير
الغادر ،وأن جيمع كل ذوي
النيات الصافية ،لكي حنافظ
على أمانتنا ونستنكر كل شائبة
تظهر من وقت إىل آخر ،وتعكر
اجلو الصايف الذي نعيش فيه
ونشكر اهلل على خرياته.

إمام

بدوره ،قال الشيخ إمام :نشكر
املطران كرياكوس على لقائه
الطيب وعلى هذه الكلمة اجلامعة
وأنقل اىل اجلميع حتيات مفيت
طرابلس والشمال الذي هو
معنا يف مشاعره وقلبه وفكره
وعاطفته والذي كان دائما من
الذين يقومون أساسا بهذه
اللقاءات ويشارك فيها بشكل
أساسي لكن ظروفه احلالية متنع
ذلك ألنه خارج البالد .ونقول أننا
يف هذا اللقاء مجيعا ال نريد أن
نكرر كلمات الشجب واإلستنكار
بل نؤكد للجميع أننا لسنا
فريقني هنا وال يوجد هنا فريق
متأمل ومنزعج وخائف وفريق آخر
يقول له إطمئن وإزرعها بذقين،
وإمنا حنن اآلن يد واحدة لكي
نتعاون حملاربة هذا الدخيل اىل
جمتمعنا ومنعه من بث األفكار
واملمارسات الغريبة.
اضاف :وهنا حنن نريد أن نؤكد
ايضا أن هذا البلد للجميع ليس
ألحد فيه أكثر من اآلخر وأن
الناس دائما هم الضحية مبختلف
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انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

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

إنتماءاتهم وأن األيادي العابثة
واملغرضة جيب أن نتصدى هلا
وكل إرادة خرية ويد خرية إبتداء
من املسؤولني مجيعا واجلهات
املعنية مجيعا اىل كل املراجع
وكل املواقع جيب أن تتصدى
بقوة لكل من يريد الفتنة سواء
كان يفعل ذلك بدفاع فردي أو
خبلفية غري نظيفة ،وكل ذلك
يؤدي اىل زعزعة كيان الوطن،
وعلينا مجيعا التصدي لذلك.

نهرا

أما احملافظ نهرا فقال :باسم
والبلديات
الداخلية
وزير
وبامسي الشخصي قمت بالدعوة
هلذا اللقاء االخوي وهذه الوقفة
التضامنية مع أصحاب السيادة
والسماحة .ونؤكد على الوجه
احلضاري ملدينة طرابلس اليت
ستبقى مدينة اإلعتدال واحملبة
والعيش املشرتك ونشكر اجلميع
على تلبية الدعوة واحلضور.

بو جوده

املطران بو جوده قال :كل ما
يقال ويكتب يف بعض وسائل
اإلعالم عن أن طرابلس تعيش
جبو غري آمن هو غري صحيح
ودقيق وكل هذه األمور أعتقد
بأن هناك سوء نية عند البعض
كي يعرب عن متنياته وخصوصا
من خالل الكتابات اليت تكتب
على الكنائس واليت أعتربها أنا
وقلتها ،مواقف شخصية وتعرب
عن اشخاص فرديني وليس
عن اجملتمع الطرابلسي ،لكنها
باملقابل ختلق جوا من اخلوف
والبلبلة .وأعتقد أنه علينا أن
نتحاشى الفعل وردات الفعل
من هنا وهناك .واؤكد اننا يف
طرابلس نعيش حياة طبيعية
وآمنة رغم أنه يوجد بعض
األشخاص الذين حياولون خلق
اجواء من البلبلة ولكنين أعتقد
بأن الدولة موجودة واجليش
والقوى األمنية ايضا لوضع حد
هلذه التصرفات.
منا
أمتناه
الذي
أضاف:
كمسؤولني روحيني مسيحيني
واسالميني أن تكون كلماتنا
يف الكنائس واجلوامع ترتكز
على احملبة واالعتدال والعيش
املشرتك وأال الكالم يف اجلوامع
والكنائس نوعا من البلبلة.

وعلينا كمسؤولني أن حناول
قدر املستطاع أن نتكلم عن
الدين اإلسالمي السمح والديانة
املسيحية السمحة.
وختم :وحنن يف طرابلس نعيش
منذ مئات السنني مع بعضنا
بعض وكل حياتنا نقول أن جبل
املسيحي مصيف للطرابلسيني
وطرابلس والساحل مشتى
االمور
هذه
للمسيحيني،
سنعيدها كي ال يبقى ابناؤنا
منغلقني على بعضهم بعض،
وان يعيش كل واحد منا بإميانه
وحمبته.

ضاهر

وقال املطران ضاهر :أحب يف
هذه املناسبة ان أقول ليس
هنا صراع مسيحي  -اسالمي
يف طرابلس وكل لبنان ،بل مثة
غليان وحالة من ال إستقرار يف
الشرق االوسط تنعكس سلبا
على الوضع يف بلدنا .ولكن،
أشدد على دور القوى األمنية
واجليش اللبناني يف التصدي
لكل العابثني بأمن املدينة
والوطن ومؤسسات الدولة
االمنية هي الضمانة لنا مجيعا.
أضاف :الذي نسمعه على بعض
وسائل االعالم حول طرابلس
هو غري صحيح ودقيق ألن أهل
طرابلس والعائالت الطرابلسية
مجيعها تعيش مع بعضها بعض
يف عيش واحد مشرتك وحمبة
ومودة.
وختم :حنن ندعو كافة أبنائنا
يف طرابلس اىل أن يكون
لديهم الثقة يف انفسهم ويف
مؤسساتنا األمنية من جيش
وقوى امنية .لذلك ،أعيد وأقول
بأن مدينة العلم والعلماء واليت
يوجد فيها مؤمنون لن يتمكن
احد من جرها اىل موقع متخلف
بعيدا عن تراثها وتقاليدها.

األيوبي

واخريا حتدث األيوبي فقال:
أريد أن أؤكد للجميع بأن الوضع
األمين يف طرابلس جيد جدا،
وأريد أن أقول لوطاويط الليل
الذين يكتبون الشعائر املسيئة
على الكنائس يف طرابلس ،إن
النار اليت تلعبون بها ستحرقكم
قريبا.

ضربة
ع الراس
مطرح ما خر...شنقوه
يبدو أن االمربيالية واليمني والدكتاتورية وخطابات التخوين
كلها سقطت أمام الدواعش والفواحش ّ
وأكلني اخلر...
وعاد اجلميع يطلبون من البعبع االمربيالي االمريكي والربيطاني
الذي صنع دويلة بين صهيون ودواعشها يف قلب فلسطني
واجلوالن ،قمع الدواعش معقول !!
اهلل يا دني ....مطرح ما خر....شنقوه

القتال بالحكي هني

عندما صرح الدواعش بأنهم سيأتون إىل لبنان وكما هو
معروف عنهم يف تكفري الناس وتقطيع الرؤوس قال أحد
الفنانني املعروفني أهال وسهال فيهم وحنن بنحب اللحم الين
واهلل سنأكلهم وهم أحياء  ..القتال باحلكي هنب.

جملس الوزراء :سالمة العسكريني ليست موضع مساومة
أو مقايضة  ..والتضامن احلكومي يساعد يف حتريرهم
أعلن جملس الوزراء أن سالمة
العسكريني ليست موضع مساومة
او مقايضة والتضامن فقد عقد
جملس الوزراء جلسته األسبوعية
يف السراي امس االول برئاسة
الرئيس متام سالم وحضور
الوزراء الذين غاب منهم الوزراء:
غازي زعيرت ،أكرم شهيب ،وائل
أبو فاعور ،حممد املشنوق وأرثور
نظاريان.
وبعد اجللسة اليت استمرت قرابة
الست ساعات ونصف الساعة،
حتدث وزير اإلعالم رمزي جريج
الذي أشار إىل أن اجللسة
استهلت بالوقوف دقيقة صمت
حدادا على روح الوزير السابق
فريد روفايل وشهيد اجليش علي
السيد ،حيث نوه اجمللس بكالم
والد الشهيد.
وقال :بعدها بدأت اجللسة بتأكيد
الرئيس سالم جمددا على ضرورة
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية
بإسرع وقت ،ملا لشغور مركز
الرئاسة من إنعكاس سليب على
سري عمل املؤسسات الدستورية
السياسي
الوضعني
وعلى
واألمين .ثم تطرق الرئيس سالم
إىل الوضع األمين يف البالد
مشريا إىل ان أبرز ما تعرض له
هذا الوضع األمين هو ما جرى
يف عرسال ،والذي وضع اجلميع
أمام حتد كبري ،موضحا أنه واكب
بصورة مستمرة هذا املوضوع عرب
إجتماعات أمنية متواصلة ،وأن
املساعي واإلتصاالت الرامية
إىل حترير العسكريني املخطوفني
قد متت بداية بواسطة هيئة
العلماء املسلمني اليت قامت
جبهود مشكورة ،إىل أن قررت
إيقاف مهمتها ،وأن اإلستمرار
بهذه املساعي عرب وساطات
أخرى قد أدت إىل حترير بعض
العسكريني.
أضاف :كذلك أشار الرئيس
سالم إىل أنه أجرى بعض
اإلتصاالت مع جهات دولية
خمتلفة ،ميكن أن يكون هلا دور
يف حترير املخطوفني ،وأن هذه
اإلتصاالت جيب أن تبقى سرية
ضمانا لسالمة هؤالء العسكريني،
الفتا اىل أن املسؤولية النامجة
عن كون اإلتصاالت اليت جتري
ترتافق مع تصفية وتهديد حلياة
العسكريني هي مسؤولية كبرية،
وأنه ال بد من أخذ معاناة أهالي
املخطوفني بعني اإلعتبار ،وانه
من الواجب عدم إستغالل هذه
املعاناة من قبل وسائل اإلعالم.
كما أكد الرئيس سالم على ان
التصدي هلذا املوضوع يفرتض
جتاوز اإلنقسامات السياسية
والتوحد حول موقف جامع من
جملس الوزراء وتضامن حكومي
كامل يف مقاربة ومعاجلة موضوع
املخطوفني .ورأى الرئيس سالم
أن التغطية اإلعالمية ملوضوع
املخطوفني ،وال سيما يف بعض
احللقات التلفزيونية ،قد أثارت
مشاعر من شأنها تعقيد األمور
بدال من خدمة قضية حترير
العسكريني.
ولفت جريج إىل أنه بعد مداخلة
الرئيس سالم ،عرض وزير
الداخلية للمراحل اليت مرت بها

اإلتصاالت اجلارية من أجل حترير
املخطوفني واليت بدأت بتفاوض
تطوعي ،ثم استمرت عرب بعض
القنوات اليت أسفرت عن حترير
بعض العسكريني ،غري أن
املساعي مل تتجاوز هذا احلد،
وينبغي مواصلتها يف ضوء ما
يقرره جملس الوزراء.
وقال :على أثر ذلك متت مناقشة
هذا املوضوع من قبل عدد من
الوزراء ،الذين أبدوا وجهات
نظرهم بصدد موضوع حترير
العسكريني املخطوفني ،وقد
أمجعوا على واجب أن يكون
جمللس الوزراء موقف موحد حيال
هذا املوضوع ،وأن التضامن
احلكومي من شأنه املساعدة
على إجناح اإلتصاالت بغية حترير
املخطوفني .وبعد هذه املناقشة
وبإمجاع اآلراء قررت احلكومة ما
يلي:
اوال :التأكيد على ان ابناءنا
املخطوفني من قبل التنظمات
التكفريية ال ميكن ان تكون
سالمتهم موضع مساومة او
ختاذل او مقايضة ألن الدولة
االمنية
وقواها
مبؤسساتها
ستتصدى حبزم لكل ما يهدد
حياة هؤالء االبناء وينبغي التنبه
بعدم االجنرار وراء حماوالت
لتحوير مسار املعركة لنقلها فيما
بني املواطنني والدولة ،يف حني
ينبغي ان تكون اجلهود مشرتكة
بني الدولة واملواطنني معا يف
مكافحة االرهابيني التكفرييني.
ثانيا :تكليف جلنة األزمة املؤلفة
برئاسة دولة الرئيس وعضوية
وزراء الدفاع واملالية والداخلية
واخلارجية والعدل ملتابعة قضية
العسكريني املخطوفني والوضع
يف عرسال وحميطها.
ثالثا :تأكيد دعم احلكومة للمهام
اليت يتوالها اجليش والقوى
االمنية يف عرسال وحميطها،
والطلب من قيادتهما اختاذ
كل االجراءات الالزمة لضبط
الوضع االمين يف عرسال وحترير
العسكريني املخطوفني ،وهما
اهلدفان اللذان كانا وسيبقيان
موضع امجاع احلكومة.
رابعا :متابعة االتصاالت الالزمة
مع الدول اليت ميكن ان يكون
هلا تأثري اجيابي يف عملية اطالق
سراح العسكريني املخطوفني،
وذلك ضمن االصول والقوانني
املرعية االجراء.
خامسا :الطلب من وسائل
االعالم التزام الدقة واملصلحة
الوطنية يف تغطية االخبار
املتعلقة بالعسكريني املخطوفني
وعائالتهم واخراج هذه القضية
عن التجاذبات السياسية وعن
االستثمار واالثارة ضنا بسالمة
هؤالء العسكريني وصونا للسلم
االهلي ومنعا لتحوهلا وسائل
االعالم اىل منابر ختدم مصاحل
اخلاطفني التكفرييني ،وتكليف
وزير االعالم اختاذ االجراءات
الالزمة حبق املخالفني تطبيقا
للقانون.
سادسا :تكليف جلنة االزمة املشار
اليها اعاله متابعة تنفيذ هذه
املقررات واختاذ كل االجراءات
الالزمة واحلامسة بهذا الشأن.
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لبنانيات

قطع الطريق الدولية يف منطقة البداوي مبشاركة عائلة الشهيد علي السيد

أهالي العسكريني اعتصموا أمام السراي :منهل احلكومة  ٢٤ساعة
بالتزامن مع انعقاد جلسة جملس
الوزراء ،نفذ اهالي العسكريني
املخطوفني اعتصاما صباح أمس
االول امام السراي ،مطالبني
حبل قضية ابنائهم املخطوفني.
وافرتش املعتصمون االرض
رافعني صور ابنائهم والالفتات
حتمل الدولة مسؤولية
اليت
ّ
ما حصل وسيحصل البنائهم،
داعني احلكومة اىل أخذ القرار
اجلريء والشجاع لإلفراج عن
ابنائنا وإال فسيتوجه البقاع
إىل فتنة ال يستطيع أحد أن
يتحملها.
ّ
واذ أعلن االهالي انهم لن
يغادروا قبل معرفة ما ستقرره
احلكومة يف قضية العسكريني،
جددوا مطالبتهم اياها القبول
وتفويض
املقايضة،
مببدأ
والشيخ
املسلمني
العلماء
مصطفى احلجريي املساعدة يف
حل القضية ،ملوحني بالتصعيد
وبتصرف عشائري يف البقاع،
اذا مل تكن مقررات احلكومة على
قدر طموحاتهم .كما محلوا رئيس
بلدية عرسال وأهالي البلدة
مسؤولية ما حصل البنائهم...
وبعد ساعات من االنتظار مل
يتبلغوا خالهلا ما قررته احلكومة
يف ملف العسكريني ،ومل
يتواصل معهم أي من الوزراء،
أطلق االهالي مبادرة وجهوا
نداء اىل قائد اجليش
فيها
ً
العماد جان قهوجي ،دعوه
فيه اىل اعتقال مجيع الوزراء
ومبادلتهم باجلنود احملتجزين
عند املسلحني ،معتربين ان
هذا الطرح حيرتم هيبة الدولة.
وأمهل االهالي الدولة  24ساعة
للتجاوب مع مطالبهم واال فاننا ال
نتحمل مسؤولية ما سيحصل يف
البقاع والشمال وكل املناطق،
وأضافوا نريد أوالدنا مبقايضة
أو بغري مقايضة ومجيعنا وراء
قائد اجليش ونتمنى أن يليب
طلبنا.

بيان

وكان علي احلاج حسن تال قبل
الظهر بيانا باسم االهالي ،أعلن
فيه ان بعد مضي اكثر من شهر
على اختطاف ابنائنا يف عرسال،
وبعد ان استنفدنا الوسائل
والسبل السلمية كافة من

اعتصامات ومناشدات ومطالبات
نزوال عند رغبة رئاسة احلكومة
ووزير الداخلية والبلديات ،وبعد
ان ملسنا تسويفا ومماطلة وعدم
جدية من قبل احلكومة يف متابعة
ملف ابنائنا وعرضت حياتهم
للخطر ،وبعد التهديدات املستمرة
من املسلحني اخلاطفني وذحبهم
احد ابنائنا الشهيد البطل علي
السيد ،وما تال ذلك من وعيد
بذبح اخرين ،مل نر اي تغيري يف
مسار عمل احلكومة التفاوضي
ومؤشر اىل اجيابية ما ،من اجل
كل ذلك وبعدما طفح الكيل،
جئنا حنن عائالت املخطوفني
العسكريني من البقاع الشمالي
واالوسط والغربي ومن الشمال
نرفع الصوت ونبلغ احلكومة
واملسؤولني اللبنانيني حتذيرنا
االخري الذي ال عودة عنه،
جئنا لنبلغ احلكومة والسلطة
السياسية يف لبنان اليت كبلت
ايدي اجليش يف عرسال،
اننا حنملها مسؤولية ما حصل
وسيحصل البنائنا ،وان اية
قطرة دم سرتاق ستشعل فتنة
مذهبية لن يتمكن احد من جلمها
وامخادها وستأتي نريانها على
السلم االهلي الذي يرددونه يف
خطاباتهم السياسية ،جئنا لنرفع
الصوت عاليا ومن هنا من امام
السراي احلكومي لنؤكد على ان
اهالي عرسال مجيعا مسؤولون
عن كل ما يتعرض له اوالدنا
العسكريون من جيش ودرك،
وعلى رأسهم رئيس بلدية
عرسال علي احلجريي ومصطفى
احلجريي املعروف ب ابو طاقية.
وأضاف :الهل عرسال نقول:
كونوا على قدر االمال وعلى
قدر العيش الواحد يف منطقة
بعلبك  -اهلرمل وارفعوا الظلم
عن ابنائنا واعيدوهم اىل
عائالتهم واهاليهم .واخريا،
ال ميكننا اال ان نؤكد للقاصي
والداني وللدولة اللبنانية حكومة
ومسؤولني ان من استغضب
ومل يغضب فال كرامة له .وحنن
اهل البقاع اهل الكرامة فاحذروا
غضبنا وقد اعذر من أنذر.

طالب

بدوره ،دعا الشيخ طالب طالب

احلكومة اىل اختاذ القرار اجلريء
واالجتاه لالفراج عن العسكريني
مجيعا ،واال فان البقاع ذاهب
اىل فتنة كبرية ال يقدر احد ان
يتحملها .كما دعا نواب االمة اىل
مساعدة احلكومة يف هذا االمر،
وسأل رجال السياسة والنواب
لو ان احد ابنائكم خمطوف او يف
االسر فماذا كنتم ستفعلون؟
من جهته ،قال علي املصري هذا
آخر يوم لنا يف التحرك ،وحنمل
احلكومة واملسؤولني املسؤولية،
وليعتربوا املخطوفني ابناءهم،
هؤالء مل يكونوا يف نزهة حني
اختطفوا بل هم سياج الوطن.

يف البداوي

أهالي
قطع
ذلك،
اىل
العسكريني ،مبشاركة أهالي
الشهيد علي السيد ،الطريق
الدولية الذي يربط طرابلس
بعكار يف منطقة البداوي قرب
مصفاة طربلس لبعض الوقت،
ونفذوا اعتصاما حاشدا طالبوا
خالله بتسريع املفاوضات مع
ابنائهم
واطالق
املسلحني
يف اسرع وقت ممكن .ورفع
املعتصمون صور اجلنود االسرى
ورددوا شعارات تنادي باسقاط
احلكومة.
وحتدث باسم املعتصمني الشيخ
عمر حيدر مناشدا الدولة اللبنانية
االسراع يف اجراء حوار جدي
من اجل االفراج عن اجلنود
املخطوفني .وقال نريدهم احياء
ال امواتا الن هؤالء اجلنود ذهبوا
للدفاع عن الوطن وليسوا جتار
حشيشة فهم لكل الوطن .وأعلن
حيدر ان االعتصام املقبل سيكون
امام القصر احلكومي يف حال مل
يتم العمل بشكل جدي من اجل
حترير جنود الوطن .كما كانت
صرخات لعدد من امهات اجلنود
املخطوفني طالنب فيها باالسراع
يف عودة ابنائهن ساملني اىل
احضانهن.
اهالي
ان
افيد
والحقًا
العسكريني املخطوفني فتحوا
الطريق الدولية يف حملة البداوي
قرب مصفاة طرابلس ،بعد ما
قطعوها منذ ساعات الصباح،
احتجاجا على التأخري يف البت يف
ملف ابنائهم.

مياومو الكهرباء منعوا جملس االدارة من الدخول اىل املؤسسة
وحايك وضع ما جيري برسم رئيسي اجمللس واحلكومة
يراوح الوضع يف مؤسسة
كهرباء لبنان يف مكانه بغياب
اي طروحات حل سواء من قبل
املؤسسة وجملس ادارتها ،أو
من قبل املضربني واملعتصمني
من مياومني وعاملني أو حتى من
وراء الفريقني.
وأمس االول وضع رئيس
جملس اإلدارة املدير العام
للمؤسسة املهندس كمال احلايك
ما حيصل يف املؤسسة برسم
رئيسي جملس النواب والوزراء
ووزيري الداخلية والعدل ،منبها
من خطورة الوضع وانتقاله اىل
سائر املؤسسات واإلدارات
العامة يف حال استمر التعاطي
معه برخاوة.
وأكد أن سقفنا هو القانون
وجملس اخلدمة املدنية وكل
شيء ضمن هذا اإلطار قابل
للحوار والبحث أما خارجه
فهو غري مقبول .ومتنى على
املستخدمني عدم مقابلة اإلساءة
واإلهانات اليت يتعرضون هلا
من قبل املياومني املعتصمني
باملثل فقسم كبري من هؤالء
سيكونون زمالءنا يف املستقبل
وعلينا أن نكون دائما القدوة؛
حنن أم الصيب يف هذه املؤسسة
وسنبقى كذلك.
وحتدث احلايك من أمام املبنى
املركزي للمؤسسة يف كورنيش
النهر بعد حماولته الدخول
اىل املبنى مع جملس اإلدارة
واملستخدمني الذين لبوا بكثافة
طلب جملس اإلدارة باحلضور،
ومنعوا من الدخول إليها من قبل
املياومني املعتصمني داخلها،
حيث بدت مجيع األبواب مقفلة
بالسالسل املعدنية واحلدائد
كما عمد املياومون اىل حرق
الدواليب فور وصول احلايك
اىل املؤسسة.
وقال :زمالئي يف مؤسسة
كهرباء لبنان مشريا اىل
املعتصمني ،على الرغم من
كل ما حيصل ،هؤالء هم إخوتنا
وزمالؤنا املستقبليون وجيب أن
حنافظ عليهم وعلى كرامتهم كما
حنافظ على كرامتنا .أنا أرفض
أي عمل أو كلمة أو إهانة تصدر
من أي مستخدم جتاه أي مياوم
تصرف بطريقة خاطئة علينا
ولو
ّ
أال خنطئ ،بالنتيجة هم أوالدنا
وعلينا استيعابهم فقسم كبري
منهم سيصبحون زمالء لنا يف
مؤسسة كهرباء لبنان وعلينا من
اليوم أن نبين عالقة مفيدة معهم
قدر املستطاع.
أضاف :أنا شخصيا أغفر هلم
كل ما يقولونه يف حقي وأمتنى
على املستخدمني أن يغفروا هلم
أيضا.حنن مل نأت اىل مؤسسة
كهرباء لبنان لنتحدى أحدا
وال لندخل بالقوة بل للقيام
بواجباتنا اليت حددتها املراسيم
ولنخدم الشعب اللبناني ونقوم
بالتصليحات الالزمة يف العاصمة
بريوت وخارجها ولنقوم بالفوترة
واجلباية وكل اإلجراءات اإلدارية
اليت تفرضها املهام احملددة
لنا ،ولكن لألسف وكما ترون،
مل نتمكن من الدخول ومل تعد
مؤسسة كهرباء لبنان فقط
رهينة لبعض عمال غب الطلب
وجباة اإلكراء بل كل الوطن
وكل املواطنني اللبنانيني يف
بريوت ومجيع املناطق اللبنانية
هم رهينة هلذه اجملموعة اليت
وتواصل
القوانني
ختالف
التصرف بطريقة خاطئة واليت

نتمنى أن تتصرف بطريقة سليمة
مستقبال.
وتابع اليوم اجملتمع اللبناني
كله بات رهينة للوضع الشاذ
القائم يف مؤسسة كهرباء
لبنان فهل هذا الوضع مقبول؟
وأنا أضعه برسم رئيس جملس
النواب ورئيس جملس الوزراء
وجملسي النواب والوزراء ومجيع
الفاعليات األمنية والقضائية
وأخص بالذكر وزير الداخلية
ووزير العدل .هل ما نراه اليوم
يف حرم مؤسسة عامة مقبول،
هل هذه هي اإلدارة العامة اليت
نبنيها ألوالدنا للسنوات ملقبلة،
هل منعنا حنن جملس اإلدارة
واملوظفني من الدخول وبقاؤنا
خارجا هو مقبول؟.
وأردف قائال أود أن أعتذر من
املواطن اللبناني ألن هذا الوضع
يؤثر عليه بالدرجة األوىل ،ليس
فقط لتصليح األعطال وامنا جلهة
الفواتري اليت سترتاكم عليه
يف الفرتة املقبلة يف ظل عدم
القدرة على إصدارها ألن املطبعة
موجودة يف الطابق الثالث يف
املبنى املركزي وبالتالي ال
نستطيع طبع الفواتري.
وإذ رأى أن التعطيل احلاصل
اليوم يف املؤسسة أكرب من جمرد
عطل ألن مؤسسة بكاملها باتت
مشلولة ورهينة لبعض عمال غب
الطلب وجباة اإلكراء ،وجه حتية
من القلب اىل كل املستخدمني
وإىل عمال املتعهد أو ما يعرف
باملياومني العاملني يف معامل
اإلنتاج وحمطات التحويل ويف
دوائر الشمال وجبل لبنان
وبعض الدوائر األخرى يف سائر
املناطق الذين يقومون بواجبهم
بكل أمانة ،وقال أوضح ألخوتي
وأحبائي املوجودين خلفي أن
سقفنا هو القانون وكل شيء
ضمن القانون وجملس اخلدمة
املدنية قابل للحوار والبحث
وكل شيء خارج هذا اإلطار ال
ميكن أن ندخل فيه مهما بلغ عدد
األيام اليت ستضربون فيها.
وردا على سؤال قال :طلبنا من
النيابة العامة التمييزية ومن
وزراتي الداخلية والعدل معاجلة
هذا الوضع ،فإقفال مرفق عام
حياسب عليه القانون وهذا األمر
من مسؤولية وزير الداخلية ووزير
العدل ،وعندما ُتفتح مجيع أبواب
املؤسسة وفقا للقانون يكون قد
طّبق وحنن حتت سقف القانون
يف كل خطوة نقوم بها.
وتابع هذا األمر هو من مسؤولية
والتعطيل
اللبنانية،
الدولة
احلاصل يف املؤسسة اليوم
هو أكرب بكثري من أي عطل وهو
ظاهر أمامكم ،فمن غري املقبول
أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان
وجملس إدارتها ومستخدموها
رهينة لبعض عمال غب الطلب
وجباة اإلكراء وليس كلهم فهم
يعملون يف كثري من الدوائر.
وعن وجود غطاء سياسي
للمعتصمني ،قال إذا كان
هناك غطاء سياسي مينع تطبيق
القانون فال شأن لنا بذلك ،حنن
معنيون بتطبيق القانون والعمل
مبوجبه ،حنن إدارة ال نتعاطى
الشأن السياسي ولكن هناك
قانون وقد أبلغنا وزيري الداخلية
والعدل وهو لغاية اليوم مل
يطّبق ،وما حيصل هو مسؤولية
القضاء والقوى األمنية.
ولدى سؤاله :هل ستدخلون
اىل املؤسسة ،قال حايك :حنن

جئنا بنية الدخول اىل مكاتبنا
لتأدية واجبنا املتمثل خبدمة
املواطنني وليس لندخل بالقوة،
وقد منعنا من الدخول وحنن
نضع ذلك بتصرف الرأي العام
اللبناني وليس لدينا سوى أن
نتهجر ونعود اىل معمل الذوق
ّ
إلداء مهامنا قدر استطاعتنا من
هناك .ونبه اىل أن هذا الوضع
الشاذ سيؤذي الدولة اللبنانية
بكاملها يف حال مل يعاجل واستمر
التعاطي معه برخاوة حبيث
سينتقل اىل سائر املؤسسات
واإلدارات العامة اليت يوجد فيها
مياومون.
وختم بإعادة التأكيد على
املستخدمني بعدم الرد على
اإلهانات اليت تصدر عن املياومني
احملتلني للمبنى املركزي مبثلها،
مشددا حنن قلبنا كبري وحنن
أم الصيب وسنبقى كذلك مهما
كانت اإلهانات.

املياومون

من جهتها ،أسفت جلنة العمال
املياومني وجباة االكراء ،يف
بيان ،بشدة ملا آلت اليه
االمور يف مؤسسة كهرباء لبنان
والناجتة عن املذكرة الصادرة
عن جملس االدارة واملدير العام
كمال حايك .وطلبت توضيحا من
املدير العام عن الكالم الذي
صدر عن احد اعضاء جملس
االدارة والذي صرح فيه ان
العمال واجلباة هم غري مياومني،
ما يناقض قانون اعلى سلطة
تشريعية يف لبنان أال وهو جملس
النواب ،وكذلك يناقض املذكرة
اليت رفعها املدير العام بتثبيت
العدد ،موضوع النزاع ،والذي
أرسل بدوره اىل جملس اخلدمة
املدنية والذي وافق عليه ،مع
العلم وبتأكيد من جملس اخلدمة
ان القانون مل يطبق بصورته
الصحيحة.
وأفاد البيان ان املدير العام
اشار اىل حتميل املياومني
واجلباة مسؤولية عدم جباية
الفواتري وتصليح االعطال ،علما
ان العمال املياومني واجلباة مل
يتوقفوا حتى الساعة عن اداء
واجبهم جتاه املناطق اللبنانية
كافة.
وأعلنت اللجنة ،انه وبناء عليه
فإن اللجنة تدعو املدير العام
اىل حوار هادىء ومتزن بعيدا
عن عرض العضالت يف الشارع
واالستفزازات اليت ال تغين وال
تثمن من جوع ،وهي منفتحة على
اي اقرتاح من شأنه ان ينهي
االزمة وينصف العمال كافة.
وتوجهت اىل كل الزمالء
املوظفني ونقابتهم بتحية شكر
وتقدير على املواقف اجلريئة اليت
تعطي للمياومني واجلباة حقهم،
وهي تعتذر عن اي اساءة او خطأ
حدث بشكل انفعالي غري مقدر
وتعتربه امرا غري مقصود .وتعود
اللجنة وتكرر انها مستعدة ويف
اي وقت للحوار دون اي قيد
او شرط.
صور
وأفيد ايضا ان املياومني يف
منطقة صور قطعوا املدخل
الرئيسي للمدينة باالطارات
املشتعلة امام مبنى الشركة
للحظات تعبريا عن غضبهم
للقرارات اجلائرة حبقهم ،ومن
ثم اعادوا فتحها يف ظل جتمهر
كبري للعمال ووجود عناصر من
قوى االمن الداخلي.
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لبنانيات

دشن قاعة يف كنيسة حدشيت مبشاركة سرتيدا جعجع

الراعي :ليت املرشحني للرئاسة ينسحبون امام مصلحة الوطن

املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قداسا اهليا ملناسبة
تدشني قاعة القديس رومانوس
يف كنيسة حدشيت ،وعاونه فيه
النائب البطريركي على اجلبة
املطران مارون العمار ،املطران
فرنسيس البيسري ،اخلوريان
جورج عيد وطوني اآلغا ولفيف
من الكهنة.
حضر القداس النائبة سرتيدا
جعجع ممثلة رئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع،
رئيس إحتاد بلديات قضاء بشري
إيلي خملوف ،منسق عام القوات
يف قضاء بشري النقيب جوزيف
إسحق وحشد من رؤساء البلديات
واملخاتري والرهبان والراهبات
وعدد من أبناء البلدة املقيمني
واملغرتبني.
استهل القداس بكلمة ترحيب
ألقاها كاهن الرعية طوني اآلغا
توجه فيها اىل البطريرك الراعي،
بالقول :يا صاحب الغبطة ،أنت
كل يوم يف حدشيت ،جئت تكرس
بيتك بيت الرعية ،وكل بيت من
بيوتنا بيتك وبيت للرعية .أنت
تكرس لنا القاعة وحنن نكرس لك
أرضنا ومساءنا ،قلوبنا وذواتنا
وحتى حياتنا ،ترحب بك الشمس
فتشرق ،وحتجب إبتسامتك ضوء
القمر ،يفتخر بك عرش السماء
وتنحين أمامك عروش األرض.

الراعي

وبعد تالوة اإلجنيل املقدس،
ألقى الراعي عظة حيا فيها أهل
البلدة مباركا إياهم ،طالبا منهم
التمسك باملبادىء املسيحية
اليت زرعها اآلباء واألجداد وسار
على هداها البطاركة والقديسني
يف هذا الوادي املقدس .كما
دعا اىل تشابك األيدي إلمناء
البلدات والقرى والتمتع بروح
احملبة والشراكة اليت ختلق بني
اجلميع مساحة للتالقي والتواصل

والتفاعل ملا فيه بناء اجملتمع
والوطن.
وتساءل عن اخلالفات واإلنقسامات
بني اللبنانيني ،وملاذا مل نتوصل
اىل إنتخاب رئيس مجهورية بعد،
مؤكدا ان علينا التواضع لكي
ننتج اخلري ونبتعد عن األزمات
واملشاكل ونبدأ بإنتخاب رئيس
اجلمهورية.
وقال الراعي :ليت مجيع
املرشحني يتبعون كالم اإلجنيل
فينسحبوا أمام مصلحة الوطن
عوضا عن املصلحة الشخصية.
اضاف :كما ترون ،لقد عاد
الشرق األوسط مع داعش ومع
كل هذه احلركات التكفريية اىل
العصر احلجري .وهناك دول يف
الشرق ويف الغرب تدعم هذه
احلركات سياسيا وماليا .وعلى
القيمني على الدول أن يروا اهلل
ويعملوا على دعم املواطنني ألي
طائفة إنتموا ليبقوا يف أرضهم
ويعيشوا بسالم ،مشريا اىل
ان هذه الدول اليت تدعم هذه
اجملموعات التكفريية ال يهمها
إقتالع املسيحيني من أرضهم كما
حصل يف املوصل يف العراق.
وأكد الراعي أن الشرق حباجة
اىل املسيحيني ألن لغتهم هي
لغة السالم واحملبة ،ودعا اىل
عدم اهلروب والتشبت باألرض
اليوم أكثر من أي وقت مضى
واىل اإلنتباه اىل بعضنا البعض
املسلمني
بني
والتكاتف
واملسيحيني للحفاظ على التوازن
وعلى الوطن.
وختم طالبا شفاعة القديس
رومانوس لينري عقول املسؤولني
لكي يدركوا جسامة املسؤولية
وخطورة الوضع.

ازاحة الستار

بعد القداس ،أزاح البطريرك
الراعي والنائب سرتيدا جعجع
الستارة عن اللوحة التذكارية
للقاعة ،ثم قص الشريط

التقليدي بعد تربيكها باملياه
املقدسة.
ثم كانت كلمة ترحيب لعضو
جلنة الوقف رميون حنا ،وشكر
اخلوري اآلغا مجيع الذين ساهموا
يف حتقيق احللم الذي راود
أهالي حدشيت يف دار جيمعهم
ويضمهم بالفرح واحلزن ،كما
شكر البطريرك الراعي الذي شجع
ورافق املشروع ،اضافة اىل نائيب
املنطقة اللذين قدما الدعم مبحبة
ظاهرة واملهندس جان ساسني
الذي قدم نفسه ومكتبه ووقته
جمانا إلنهاء العمل وكل أبناء
حدشيت مقيمني ومغرتبني وكل
األيادي اليت تعبت وعملت وكدت
جاهدة إلجناز العمل بسرعة.

سرتيدا جعجع

وألقت النائبة جعجع كلمة
باملناسبة حيت فيها أبناء حدشيت
املقاومني ،وقالت :بداية أمحل
إليكم حتية من احلكيم الذي
كلفين متثيله اليوم يف هذه
املناسبة العزيزة على قلوبنا
مجيعا ،وهي تدشني صالة مار
رومانوس الرعائية.
اضافت :إمسحوا لي أن أرحب
بغبطة بطريركنا يف بلدة حدشيت
املقاومة بلدة البطريرك املقاوم
والشهيد داني احلدشييت الذي
صد مع أبنائه عام  1283جيوش
املماليك عندما زحفوا اىل جبة
بشري ،وإستطاعوا أن يوقفوهم
أمام إهدن أربعني يوما ومل
يتمكنوا من إحتالل اجلبة إال بعدما
أمسكوا بالبطريرك باحليلة وقضوا
عليه .وكتب إبن احلريري عن هذه
الواقعة قائال  ...وكان القبض
على البطريرك أعظم من إفتتاح
حصن أو قلعة .لقد قدر اهلل
للموارنة أن يعرفوا على إمتداد
تارخيهم ومعاناتهم يف لبنان
والشرق رجاال من هذه الطينة
أعالم نور وركائز حرية ووطنية
ومنارات زهد وقداسة يف دروب

تــرقبوا
االفتتاح الكبري ملؤسسة
Dakkan Bros Network P/L
وذلك يف احتفال يقام يف - 10
 2014 - 10يف مبنى املؤسسة
يف ماونت لويس على العنوان:
165 b Wattle Street, Mount
Lewis
وتقدم املؤسسة الجديدة الخدمات
التالية:
Insurance, Financial
Planning, Funeral
Planning, Media and Promotion, Travel Services
and many more ...
ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال باملدير العام السيد بسام دكان
على الرقم0414 58 68 68 :

األرض اىل السماء.
وتابعت :مناسبة اليوم مميزة ألنها
حتمل بعدا كنسيا وروحيا له عالقة
بأبناء بلدة حدشيت ،كما أنها حتمل
ميزة أخرى تستحق منا التوقف
عندها وهي األسلوب الذي إتبعه
صاحب املشروع لتنفيذ مشروعه،
وال أخفيكم سرا أن اخلوري طوني
اآلغا طلب مين موعدا منذ حنو عام
ونصف عام فاستقبلته يف يسوع
امللك ويف ذهين أنه جاء ليطلب
مساعدة معينة للبلدة ،وملا سألته
عن املوضوع قال لي لقد أعددت
مشروعا متكامال كلفته حنو
مليون ومئيت ألف دوالر أمريكي
جئت ألطلعك عليه وأحصل على
دعمك وموافقتك قبل السفر اىل
أسرتاليا من أجل مجع التربعات
من أهلنا هناك لتنفيذه .وبالفعل
أعجبت بطريقة عمل اخلوري طوني
اآلغا اهلادئة وبوضوح رؤيته
وبتصميمه على تنفيذ ما خطط
له ومل يكن عندي أدنى شك
بأنه سيحقق مشروعه ،والدليل
أننا اليوم ندشن املشروع بعدما
أمن له كل املتطلبات واحلاجات
املطلوبة وهذا األمر زاد من
رصيد الثقة اليت يتمتع بها عند
أهالي بلدة حدشيت وفتح له
اجملال مستقبال لتحقيق املزيد من
املشاريع األخرى.
وقالت :أبونا طوني لك مين كل
التهنئة على ما فعلته وقمت به
حتى اليوم والشكر جلميع من
ساهموا معك يف لبنان وأسرتاليا
كما إنين أهنىء أبناء حدشيت بك،
وأدعو مجيع الغيارى للعمل يف
الشأن العام ويتخذوا من أسلوبك
منوذجا للتشبه به ألن جمتمعاتنا
لن تنهض إال باملبادرات الفردية
اهلادفة واألهم من هذه املبادرات
هو أن يتحلى صاحب املبادرة
الشفافية
وبروح
بالضمري
والوضوح لكسب ثقة أبناء
جمتمعه وتشجيعهم بذلك على
املشاركة واملساهمة يف كل ما
خيدم مصلحة بلدتهم وجمتمعهم.
وتابعت :مشروع اليوم يندرج
يف إطار تطلعتنا لتطوير منطقة
اجلبة ،وال سيما من خالل املخطط
اإلمنائي العام الذي نعمل على
تنفيذه منذ تسع سنوات يف
منطقتنا ،والذي بدأت معامله
تظهر للعيان .ومثلما أهالي
حدشيت هم أسخياء على مشاريع
بلدتهم فنحن أيضا ال نبخل عليهم
باملشاريع اليت من واجبنا أن
حنققها هلم .ويف هذه املناسبة
يهمين أن تعلموا أننا بصدد البدء
خالل الشهر املقبل بتنفيذ مشروع
متكامل للمياه والصرف الصحي
يف األرز وبشري وحدشيت بقيمة
عشرين مليون دوالر أمريكي،
وبتمويل من الصندوق العربي.
ويف حدشيت سيتم تنفيذ أشغال
تقوية مياه الشرب وإنشاء خزانات
وشبكات توزيع ،واألمور سائرة
بإذن اهلل على أحسن ما يرام.
ودعت أهلنا يف بلدة حدشيت
وحتديدا اجمللس البلدي ورئيسه
الذي أنوه جبهودهم وتضحياتهم
على كل ما يقومون به يف سبيل
بلدتهم ،التعاون مع املتعهد
وتقديم كل التسهيالت املطلوبة
له من أجل إجناح هذا املشروع
الذي يعود باخلري واملنفعة على
أهلنا يف حدشيت ،مؤكدة اننا

سنبقى على تواصل معكم ،ألنه
ال يزال يف جعبتنا الكثري ممن
املشاريع اليت ختص منطقتنا،
وهي منطقة هلا خصوصية مميزة،
ألنها حتتضن املقر الصيفي
للبطريركية املارونية ،وبالتالي
هي أبرشية تابعة مباشرة لسيدنا
البطريرك الذي يشرفنا ويسرنا
وجوده معنا على رأس احلضور.
فهو رب البيت وبرعايته حنن
مجيعا حراس هذه األرض املقدسة
من أرز الرب اىل وادي قنوبني.
وقالت :إمسح لي صاحب الغبطة
أن أخرج عن النص ألن عظتك
أثرت بي كثريا عندما حتدثت عن
التواضع والكربياء واإلستحقاق
الرئاسي املعرقل اليوم ،واحلكيم
فهمك سريعا وخصوصا عندما
وضع باألمس ترشيحه يف مصلحة
لبنان أوال ومصلحة املوقع
املسيحي األول يف الدولة،
وقال أنا لست مبتشبث برتشيحي
وليس عندي كربياء وأمتنى على
الفريق اآلخر أن ينعدي منا.
وأضافت :أنا أمتنى أن يسمع
الفريق اآلخر الصرخة اليت
أطلقتها اليوم يف عظتك خالل
القداس من حدشيت بلدة
املقاومة وبلدة الرجال .وأمتنى أن
تكون هذه الصرخة اليت أطلقتها
املعربة عن وجع املسيحيني يف
املوصل واليت تعرب عن آراء مجيع
املسيحيني املخلصني واملؤمنني
بلبنان بأن لبنان هو املعقل األخري
للمسيحيني يف هذا الشرق ،ومن
هنا أمتنى أن يسمع الفريق اآلخر
الصرخة النابعة من القلب ،متمنية
أيضا أن نكون حنن قد أظهرنا
التواضع الذي ال نتباهى به بل
نفكر دائما يف مصلحة وطننا
وطائفتنا طبعا وهذا أقل ما ميكن
فعله.

الراعي

بدوره ،بارك البطريرك الراعي
مار
بقاعة
حدشيت
ألبناء
رومانوس ،وتطرق اىل تاريخ بلدة
حدشيت املقاومة بدءا بالبطريرك
احلدشييت ،واليت ال تزال تقاوم
حتى اليوم بإميان أبنائها وجتذرهم
بأرضهم .وأعلن عن مفاجأته ألبناء
حدشيت بتعيني اخلوري طوني
اآلغا قيما بطريركيا على املقر
الصيفي للبطريركية املارونية
يف الدميان خلفا للمونسنيور فؤاد
بربور ،مؤكدا على أهمية التعاون
القائم بني نواب املنطقة ورؤساء
البلديات .ودعا اىل التعاون
الدائم بني كافة أطياف اجملتمع
للمساهمة يف إمناء قرى وبلدات
جبة بشري.
وشكر من ساهموا يف إمتام
املشروع ،متمنيا ان تكون كل أيام
ربنا أيام فرح ،وقال :لكن ،هناك
أيام حزن أيضا وال ميكننا الفصل
بني أيام الصلب وأيام القيامة،
وهذا األمر يعطينا القوة لنستمر
حنو األمام .وحنن نتابع صالتنا
كما تفضلت السيدة سرتيدا أن
لبنان واللبنانيني ،مسيحيني
ومسلمني وخصوصا املسيحيني،
كي يدركوا املسؤولية امللقاة
على عاتقهم ،وال ينسوا بأن
لبنان ال خيص اللبنانيني وحدهم
بل مجيع مسيحيي الشرق األوسط
الذي ال تستطيع دوله أن تلقي
هويتها ،ومن املؤسف أن يتحول
الربيع العربي اىل ربيع قتل ودمار
وتهجري وحركات تكفريية والنظر
اصبح متجها اىل لبنان.
وقال :رغم حمنه ومرضه ،جيب أال
ننسى أن لبنان هو احلل ألنه بلد
العيش معا ،بلد التنوع والثقافة،
بلد املساواة بني املسيحيني

واملسلمني ،لبنان املشاركة بني
احلكم واإلدارة واملنفتح على
العوملة واحلداثة ،لذا ال ميكن أن
يكون إال دميوقراطيا مؤمنا بكل
احلريات العامة وعلى رأسها حرية
التعبري وحرية العقيدة وحرية
املعتقد والعبادة .وهذا ال ميكن
أن جنده يف العامل العربي .لذلك
نؤكد أننا بأمس احلاجة كما قالت
النائب سرتيدا جعجع ،من باب
املسؤولية جتاه العامل العربي وما
ينتظر من لبنان كي يكون بوابة
هلذا الشرق وللربيع العربي ،على
النواب أن يتحملوا املسؤولية
وينتخبوا رئيسا للجمهورية لنتمكن
من البدء باإلصالحات الالزمة
مدركني تطلعات العامل العربي
إلينا ،ألنه الطبيب خلالصهم وألن
مسؤولية مسيحيي الشرق ملقاة
على أعناق املسيحيني يف لبنان.
وأعلن ان هذا الكالم سبقنا إليه
البابا القديس يوحنا بولس الثاني
حني قال لبنان أكثر من بلد
رسالة ومنوذج للشرق والغرب،
كما طلب القديس البابا من مجيع
أساقفة العامل ختصيص الصالة
من أجل لبنان كي ال يستطيع أحد
أن يقتلع جذور املسيحية من هذا
الشرق.
وكرر البطريرك إنتقاده لتعاطي
الغرب مع العامل يف الشرق،
وسعي الدول الكربى لبيع
البرتول
وإستغالل
األسلحة
والغاز ،مستشهدا بكالم البابا،
حني قال إزدهار املسيحية يف
لبنان هو الشرط لبقاء املسيحيني
يف الشرق األوسط ،وقال :دعانا
اىل أن نتحمل مسؤوليتنا اللبنانية
ألن لبنان ليس فقط جملس نواب
بل مجيعنا كلبنانيني ،يف كل قرية
وبلدة وعلينا كفاعليات سياسية
ورجال دين حتمل املسؤولية
واحملافظة على إمياننا املسيحي
وإستقاللنا.
وختم مكررا التحية اىل أبناء
بلدة حدشيت وأبناء املنطقة
وفاعلياتها.
ثم كلمة املغرتبني ،ألقاها نكد
ألبري عوني.
وكان البطريرك املاروني استهل
لقاءاته يف الصرح البطريركي
الصيفي يف الدميان صباح امس
باستقبال النائب هنري حلو الذي
حبث معه يف التعطيل املؤسف
النتخابات رئاسة اجلمهورية وما
ينتج منه من انعكاسات سلبية
على كل االصعدة.
وتطرق البحث اىل قضية
املخطوفني من اجليش وقوى
االمن الداخلي ،ومتنى اجلانبان
وصول املساعدات العسكرية
اليت وعد اجليش بها لكي يقوم
بواجباته يف محاية السلم االهلي
والوطن يف هذه الظروف الصعبة
اليت مير فيها لبنان واملنطقة.
ثم استقبل الوزير السابق خليل
اهلراوي الذي ناقش معه شؤونا
وطنية واقليمية وما جيري من
احداث خطرية يف املنطقة .وأثنى
اهلراوي على حترك البطريرك
مع سائر بطاركة الشرق لتحميل
الدول مسؤولية ما جيري حفاظا
على مسيحيي الشرق وما
يتعرضون له من اضطهادات.
ومتنى على القوى السياسية
اليت اذا مل تستطع التوافق يف
ما بينها سياسيا فمن واجبها
التوافق على ادارة خدمة الناس
وشؤون الدولة لئال نصل اىل ما
ال حيمد عقباه ومل يعد باالمكان
ترميم ما تهدم من مؤسسات
الدولة يف كل اجملاالت وخصوصا
املالية العامة.
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افرام الثاني :سنطلب من األمريكيني محاية الوجود املسيحي

سنكون مع اجليش يف أي أمر يطلبه ومستعدون للتلبية

بري تقدم برتشحه لالنتخابات النيابية وغادر لبنان نقوال :سنقدم ترشيحاتنا انطالقاً من رفضنا التمديد
صدر عن املكتب االعالمي
لرئيس جملس النواب نبيه بري
ما يأتي:
غادر دولة رئيس جملس
النواب االستاذ نبيه بري لبنان
يف زيارة خاصة وكان قد
تقدم بطلب ترشحه لالنتخابات
النيابية.
وكان الرئيس بري استقبل
يف مقر الرئاسة الثانية يف
عني التينة ،بطريرك السريان
االرثوذكس مار اغناطيوس
افرام الثاني على رأس وفد
من الكنيسة السريانية ضم:
مطران جبل لبنان جورج
صليبا ،النائب البطريركي يف
زحلة املطران بولس سفر،
مرتوبوليت بريوت املطران
دانيال كوريه ،ورئيس الرابطة
السريانية حبيب افرام.
وقال البطريرك افرام الثاني
بعد اللقاء :قمنا بزيارة دولة
الرئيس بري مبرافقة وفد من
مطارنة الكنيسة السريانية يف
لبنان لشكره اوال على ارسال
ممثل له ملراسم التنصيب ،ثم
ايضا لنطلع من دولته على آخر
التطورات اليت متر بها املنطقة
وخصوصا لبنان.
اضاف :سررنا جدا للمبادرة
اليت اخذها دولته بالوثيقة
اليت وقعت من اعضاء من
اجمللس النيابي ومن املراجع
االسالمية،
والشخصيات

وهي وثيقة خاصة بإستنكار
ما يتعرض له املسيحيون يف
املنطقة على يد املنظمات
االرهابية .ومتنينا على دولته
ان يعمم هذه الوثيقة على
برملانات اخرى عربية ودولية
لتقوم ايضا مبساندتها ألنها
تظهر ما كنا نطالب به منذ
زمن بأن تصدر اصوات عالية
من مرجعيات اسالمية تستنكر
ما حدث وتدافع عن الوجود
املسيحي يف هذه املنطقة
الذي هو ضمانه للعيش
املشرتك وهلذه الفسيفساء
اجلميلة اليت تعترب مثاال لكل
املرجعيات .ونشكر دولته
على هذه املبادرة ،ونتمنى هلا
النجاح.

صلينا النتخاب رئيس

اضاف :كما صلينا ودعونا
اىل ان يتم انتخاب رئيس
للجمهورية يف أسرع ما ميكن
يف ظل هذه الظروف الصعبة
اليت متر بها املنطقة .وقدمنا
ايضا شكرنا وحتياتنا للجيش
اللبناني الذي قدم الشهداء
يف منطقة عرسال وطلبنا من
اهلل ان متر هذه االزمة ويعود
املخطوفون اىل عائالتهم يف
أسرع وقت.
وردا على سؤال عما اذا
كان سيقوم بتحرك خارج
لبنان للمطالبة باحلفاظ على
املسيحيني يف املنطقة ،قال:

قمنا مببادرات عدة ،وقمنا جبولة
يف منطقة مشال العراق على
اثر التهجري القسري الذي حدث
ألهلنا يف قرى وبلدات هذه
املنطقة .وبعد عودتنا من تلك
الرحلة اجتمعنا مع البطاركة يف
بكركي واصدرنا بيانا وحتدثنا
اىل مندوبي الدولة الدائمة
العضوية يف جملس االمن حول
هذا املوضوع ،وسنقوم بعد
ايام بزيارة اىل واشنطن حلضور
اجتماع خاص باملسيحيني يف
الشرق االوسط ،وهناك ايضا
سنسمع صوتنا اىل املسؤولني
االمريكيني ونطلب منهم محاية
الوجود املسيحي بكل مظاهره،
محاية نقصد بها ان يستطيع
املسيحي ان العيش يف
ارضه وذلك بتشجيع وقبول
الواحد لالخر ،وقيم التسامح،
والعيش املشرتك .احلماية اليت
نطالب بها هي محاية معنوية
وسيكون هلا تأثريات ايضا
على املسيحيني يف العراق
احملتاجني اىل محاية اكثر من
معنوية لكي يعيشوا يف ارض
االباء واالجداد.
وقال :جيب على العراق
وكردستان وبعض الدول
الغربية ان تضغط من اجل
ان يستطيع هؤالء املسيحيني
ان يستمروا يف أرض االباء
واالجداد اليت يعيشون فيها
منذ آالف السنني.

استغرب عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب نبيل نقوال
ّ
تسلح
الضجة املثارة حول
ّ
املسيحيني او األحزاب املسيحية،
رافضًا توجيه مثل هذه اإلتهامات
للمسيحيني.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم سأل نقوال :ملاذا كل
خيتص باملسيحيني
موضوع
ّ
ضجة كبرية يف البلد،
يؤدي اىل
ّ
ّ
مسلحة وال
بقية األحزاب
قائ ًالّ :
يتحدث عنها ،ف املستقبل
أحد
ّ
ّ
مسلح واجلهاد اإلسالمي وغريها
من األمساء مسلحة...وبالتالي
إذا املسيحيون  -يف حال كان
مثل هذا الكالم صحيحًا  -أرادوا
ّ
الضجة ،إال
التسلح فلماذا هذه
ّ
إذا كان هناك َمن يريد ان يبقى
املسيحيون خرافًا للذبح.
وشدد نقوال على أننا كمسيحيني
ّ
نؤمن بالدولة وباجليش ،وسنكون
مع اجليش يف أي أمر يطلبهّ .
وذكر
أنه حني أطلق العماد ميشال عون
مبادرته لإلسرتاتيجية الدفاعية
املكونة من جيش وشعب على
طاولة احلوار منذ ثالث سنوات،
لكنه جوبه بالرفض واتهم بأنه
تابع ل حزب اهلل ،يف حني كان
عون يدعو اىل أن يكون الشعب
خفريًا ملساندة اجليش حني نعرف
ان ليس لديه القدرة على القيام
معينة داخل لبنان.
مبهمة أمنية ّ
وشدد نقوال على أن ما يطلبه
ّ
اجليش مستعدون للقيام به.
وردًا على سؤال حول انتهاء
مهلة تقديم الرتشيحات اىل
اإلنتخابات النيابية يف  16أيلول
اجلاري ،أكد نقوال أن التكتل
سيقدمون
احلر
والتيار الوطين
ّ
ّ
ترشيحاتهم ،انطالقًا من رفضنا
للتمديد جمللس النواب ،وذلك
ايضًا على الرغم من أن قانون
اإلنتخاب احلالي ال يغيرّ يف
الطبقة السياسية وال حتى يف
اإلنقسام السياسي ،لكن جيب
أن حتصل إعادة إعطاء الثقة من
قبل الشعب ملمثليه.

كل استحقاق بموعده

Proudly supported by

إجراء اإلنتخابات النيابية يف ظل
ميدد الفراغ اىل
الفراغ الرئاسيّ ،
رئاسة احلكومة.
حمدد أرادنا
 هناك طرفّ
أن نصل اىل هنا ،وعليه أن
يتحمل املسؤولية ،مشددًا على
ّ
ضرورة أن حيصل كل إستحقاق
دميوقراطي يف موعده الدستوري
احملدد.
ّ
وذكر أننا كنا مع إجراء اإلنتخابات
الرئاسية يف موعدها ،ولكن هناك
فريقًا عمد على التعطيل من خالل
إصراره على ترشيح السيد مسري
جعجع على قاعدة أنا أو ال أحد،
تقدم اىل
مشريًا اىل أن جعجع
ّ
اإلنتخابات النيابية ومل حيصل إال
على  48صوتًا وبالتالي هذا ّ
يدل
ان حظوظه معدومة يف الوصول
اىل الرئاسة .واعترب أن مبادرة
 14آذار تعين اإلصرار على
جعجع ،وبالتالي فيها تعطيل
لإلستحقاق الرئاسي.
وقال :مبادرتهم هي مسري جعجع
أو ال أحد ،فهم يقولون ّ
لنتفق
على شخص آخر وإال نعود اىل

جعجع ،وهذا الشخص اآلخر هو
من خارج  14آذار ومن خارج
املرشحني األقوياء ،وبالتالي
هناك حماولة إللغاء الرؤساء
املسيحيني األقوياء الذين حيظون
بتمثيل شعيب.
وعما أذا كان يؤيد املبادلة
بني العسكريني املخطوفني
اإلسالميني،
واملوقوفني

قال :نرفض أي تفاوض مع
اإلرهابيني ،وجيب ان حيصل
من خالل أية دولة عربية ترعى
او عندها اتصاالت مع هؤالء
اإلرهابيني .ويف حال ّ
مت التوافق
على التبادل بني السجناء
اإلرهابيني يف سجن رومية،
فيتم على أرض أي دولة عربية
ترعى هذا التفاوض.

درباس :كل امكانات احلكومة والدولة مع اجليش
للدفاع عن اجملتمع اللبناني واسرتداد ابنائه
اكد وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس يف حديث اىل
تلفزيون املستقبل ان اجليش
اللبناني لديه مهمة اصلية هي
الدفاع عن اجملتمع اللبناني
مشددا
ابنائه،
واسرتداد
على ان كل امكانيات احلكومة
والدولة معه من اجل ذلك.
وتطرق اىل ازدواجية املواقف
احلاصلة داخل جملس الوزراء
املخطوفني
ملف
بشأن
لدى
واالمنيني
العسكرين
اجملموعات املسلحة ،فاستغرب
الكالم الذي يتداول منذ مدة
وفحواه ان هذه احلكومة مصابة
بالتصدع وال تقوم بواجباتها،
والسؤال الذي اطرحه على
هؤالء املشككني باحلكومة هل
هلم البديل عن هذه احلكومة؟.
هذه املواقف اجملانية ال تثمن
بل على العكس خترب الوضع.
وقال :مل يتم حبث موضوع
العسكريني يف جملس الوزراء،
حنن اتفقنا على ان هناك من
يتوىل هذا املوضوع ،واليوم
جملس الوزراء لديه جدول
اعمال عادي ورئيس احلكومة
متام سالم سيعطينا بعض
املعلومات وكيفية سري االمور.
وإذ لفت اىل ان البعض يتحدث
عن ضغط ميارس على هذه
احلكومة ،سأل :هل من احد
يضغط على االب من اجل ان
ينقذ ابنائه؟ فهؤالء هم ابناؤنا،

وقال :ال يعتقد احد اننا ننفذ
االجندة السياسية على حساب
ابنائنا املخطوفني ،وال احد
يفكر ايضا ان اجليش اللبناني
سينفذ االجندة السياسية الي
فريق من االفرقاء وهو امر غري
وارد.
وعن الكالم الذي اطلق يف
تشييع العسكري الشهيد علي
السيد باالمس يف عكار ،قال:
ما حصل يف جنازة الشهيد
السيد يف عكار ميكن وصفه
باكرب مظاهرة وطنية حصلت
واعظم واحسن خطاب سياسي
مسعناه من والد الشهيد علي
السيد باالمس ،والذي حتدث
بكالم يعجز عنه السياسيون
الكبار املخضرمون.
وشدد على ان ما حيصل من
خطف البنائنا العسكريني هو
حبد ذاته مأساة وحنن حناول
ان نعاجل هذه املسألة بكل دقة
وال بد ان نسعى للوصول اىل
اهلدف بالطرق الفنية والطرق
السليمة.
وردا على سؤال ،قال درباس:
إن علم داعش الذي احرق،
احرق منذ حنو االربعة اسابيع
وتعمدوا اذاعة اخلرب بعد اربعة
اسابيع يف االشرفية .هذا العمل
ليس بريئا اضف اىل ذلك فان
علم داعش حتى لو كتب عليه
اي امساء مقدسة يبقى علما
جملرمني وقتلة وسفاحني.

بمناسية ذكرى اعالن قداسة «مار
شربل»
يتشرف رئيس وجمور دير مار شربل
 بانشبولبدعوتكم للمشاركة
يف القداس االحتفالي يوم السبت  27ايلول
 2014الساعة  5،30مساء ويليه الباربكيو السنوي
العائلي لرعية مار شربل وذلك الساعة  7،00مساء
يف باحة مدرسة مار شربل.
نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة
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اين تناهض مبادرتنا اإلنقاذية ميثاق العيش املشرتك؟ وأين حُتصِّنه؟

الوزير السابق جريصاتي بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح:

ومشروع متكامل لبناء الدولة
وجملس ميثاقي،
برئيس ميثاقي
نطالب
ٍ
ٍ
ٍ

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة
دولة الرئيس العماد ميشال
عون يف دارته يف الرابية.
حتدث الوزير
وعقب االجتماع،
ّ
جريصاتي،
سليم
السابق
فقال:
جرى احلديث أو ً
ال عن املبادرة
السياسية اليت ُطرحت اليوم.
قديم ممجوج ،ال معنى
كالم
ٌ
ٌ
له ،وموقفنا واضح :ال مباالة
َ
يلق طرحنا ّ
حتى
مطلقة ..مل
أي مناهضة يف
تارخيه إجابةّ ،
شقيه للميثاق.
ّ
إن العماد عون ال يزال يطرح
ّ
ومبادرتنا
ذاته،
السؤال
بشقيها« ،أين تناهض
اإلنقاذية
ّ
ميثاق العيش املشرتك؟ وأين
صنه؟» وكل طرح خارج
تحُ ِّ
املبادرة اإلنقاذية املوضوعية
العلمية الوطنية بامتياز ،هو
طرح متويهي يهدف إىل إضاعة
أما حنن ،فال نهوى
الوقتّ .
إضاعة األوقات يف املفاصل
احملورية.
ّ
يتعلق بـ «خطاب
ثانيًا ،يف ما
الـغابريال» ،فال جديد حتت
الشمس ،إذ مسعنا كالمًا مكررًا،
واهلدف منه هو املساواة بني
«داعش» وأمثال «داعش»
واملقاومة ،وحنن نعترب ذلك
مبثابة العيب الوطين ،ونرفض
اإلبقاء على أجواء التمويه
شأن مصريي
واإللتباس يف
ٍ
يشمل كل اللبنانيني يف أمنهم
وعيشهم.

ثالثًا ،حتدثنا عن مسألة «ال
للتفاوض مع داعش» .لقد
ّ
التكتل
عاب البعض على عماد
والوطن قوله «ال للتفاوض»!!
وحنن ّ
نذكر مببادئ العماد عون
ّ
وتكتله:
 أو ًال يف احلديث عن التوقيت:
أتى كالم العماد عون دعمًا
صرح
للحكومة ،وذلك بعد أن
ّ
رئيسها حماطًا بالوزراء مجيعًا
«أن ال تفاوض قبل إطالق
األسرى املخطوفني» ،وهذا ما
جاء يف بيان احلكومة الشهري
الذي أذيع يف ِخ ّ
ضم املعارك
العسكرية.
 وثانيًا حول مبدأ السيادة:إن من يتفاوض مع تنظيم
ّ
أن
إرهابي جيب أن
يتيقن ّ
ّ
التنظيم سوف يأخذ حسنات
أي نتائج اإلساءة،
التفاوضّ ،
ويرتك لنا حقوقنا ،ويرتك
ّ
تبقى
لنا سيادتنا ،وما
من سيادتنا بعد اإلبتزاز.
ً
يتم مع الدول،
التفاوض
عادة ّ
ويف حالتنا مع الدول الراعية.
أما إذا إقتضى األمر ،حيصل
ّ
التفاوض مع الدولة السورية
َ
مباشرة بهذا اإلرهاب
املعنية
ّ
على أراضيها وختومها.
مل يقل عمادنا يومًا «ال
للتفاوض» فقط ...بل قال
«ال للتفاوض بني جيش
وتنظيم إرهابي باملباشر»،
واملقايضة كأننا نتبادل أسرى
حرب .»!!..فهل ّ
متت معاملتهم
أص ًال كأسرى حرب؟! وقد ُق ِت َل

ماذا تضمنت الالئحة اليت قدمتها
داعش اىل احلكومة اللبنانية؟
حتى الساعة مل تظهر داعش اي
مرونة يف حترير العسكريني ،اذ
ال تزال حتتفظ بعشرة عسكريني
وجثة اخر ،بعد االعالن عن حنر
الرقيب علي السيد .الئحة
تشرتط
الداعشية
املطالب
مقايضة كل عسكري بعدد من
السجناء.
وتشري املعلومات اىل ان الالئحة
اليت قدمتها داعش وسلمت اىل
احلكومة اللبنانية تتضمن:
امساء سوريني قيد احملاكمة
متهمون بأعمال ارهابية منهم
العميد املنشق يف اجليش
السوري «ابو زياد»
موقوفون ملفاتهم قيد الدرس
لدى قاضي التحقيق منهم عماد
مجعة ومجانة محيد
بعض احملكومني االسالميني يف
ملف نهر البارد وتفرعاته.
يف هذا امللف  430مدعى عليه
عدد املوقوفني وجاهيا  93فقط
وآخرون غيابيا
قسمت امللفات اىل  32دعوى
صدرت احكام ب  20ملفا ليبقى

 12ملفا قيد الدرس
عدد املوقوفني يف امللف الواحد
يصل اىل 40
بعض املوقوفني مدعى عليه
بأكثر من ملف
فهل مثة خمرج قانوني لتسوية
اوضاع احملكومني مبوجب قرار
مربم او اخالء سبيل من ال
حكم عليهم بعد تنفيذا ملبدأ
املقايضة؟
بني احلفاظ على حياة عشرة
عسكريني او ترك االرهابيني
خارج
وميرحون
يسرحون
السجون ،مل حتسم الدولة
اللبنانية قرارها بعد .يف
وقت خيشى من حتويل القضاء
اداة تسويات سياسية..يف
غضون سنتني اصدر اجمللس
العدلي  20حكما وهي سابقة
ال يستهان بها يقول مرجع
ّ
مطلع يرفض التذرع
قضائي
بالتباطؤ يف حماكمات اجمللس
وفيما مل تتقدم جبهة النصرة
بعد مبطالبها ال احد يدري متى
تنفجر فوهة الربكان.

أحدهم ذحبًا وعاد شهيدًا إىل
ذويه وجيشه ووطنه !!..هل
هم أسرى حرب ،والباقون
مهددون بالقتل أيضًا على
ّ
صفحات املواقع واإلعالم،
كي َينفذوا إلينا بسموم
التفرقة والشرذمة واملذهبية
البغيضة؟!
«ال مساواة « يقول العماد
عون ،بني اجملرم والضحية،
التكفريي
اإلرهاب
وبني
ُ
واملعتدى عليه ،وهذا الكالم
برسم أهل املخطوفني الذين
نشعر معهم يف كل حلظة
إن
من حلظات األسر .كما ّ
هذا الكالم هو برسم الناس
والشعب ،وقيادة اجليش،
وبرسم احلكومة املدعوة إىل
حتمل مسؤولياتها يف املعاجلة
ّ
ُ
وأشدد
واملساءلة،
الشجاعة،
ّ
ُ
املساءلة ،وعدم
على كلمة
الوقوع يف دوامة اإلبتزاز
والتواصل مع الدول اليت
هلا سالم وكالم وأمور أخرى
مع هذا اإلرهاب التكفريي،
وتأسيس نتائج على هذا
ألن األساس يبقى
التواصلّ ،
حترير املخطوفني العسكريني
وعودتهم ساملني إىل أهلهم
وذويهم ،وجيشهم ،وأمنهم،
ّ
وكل ذلك مع اإلبقاء
ووطنهم،
على الكرامة واملهابة الوطنية.
حتدثنا يف اإلستحقاقات،
رابعًاّ ،
ثم امليثاق.
ّ
ونشدد على امليثاق ّ
لذلك ندعو ّ
أحد معنا
أال يتعب ٌ
املرة خارج امليثاق .الترّ ف
هذه ّ
غري مسموح وغري ممكن عندما
يتعلق األمر باملصلحة ّ
ّ
اللبنانية
تتأمن ّ
العليا ّ
مبفهوم
إال
اليت ال
ّ
ٍ
ٍ
للدولة .حنن ننادي ببناء
واحد ّ
ّ
صناع دولة .من
الدولة ،وحنن
ّ
فإن مبادرتنا اإلنقاذية
هنا،
ّ
يصبان يف
وبرناجمنا اإلصالحي
ّ
ٍ
الدولة.
هدف واحد ،وهو بناء ّ
أما اخلالف فال يزال على ما
ّ
سمى «،»le concept de d'état
ُي ّ
الدولة.
أو مفهوم ّ
ٌ
سؤال
الدولة؟!
ماذا تعين
ّ
وكبري يف آن واحد،
بديهي
ٌ
ٌ
ً
إجابة مقنعة
وال جند من يعطي
وعملية عنه .وما نسمعه اليوم
كالم إنشائي من
هو عبارة عن
ٍ
ٍ
مدمٍر
شأنه أن يودي إىل
هدف ّ
فالدولة بنظرهم هي
واحد..
ّ
دولتهم أو ال يكون هناك دولة.
الدولة
الدولة مبفهومنا هي ّ
أما ّ
ّ
السيدةّ ،
يتبوأ
اليت
املتماسكة،
ّ
ّ
ٌ
رجال أقوياء
احلساسة
مراكزها
ّ
وشرفاء
نزهاء
مكوناتهم،
يف
ّ
ٌ
ٌ
ّ
تطلعاتهم الوطنية .لذلك
يف
الدولة مبفهومنا
إن ّ
حنن نقول ّ
القيمي
هذا ،هي حبالة اإلنهيار
َ
ثم
ّ
األول أي اإلنهيار األخالقيّ ،
املؤسسي ،وأيضًا وخصوصًا
ّ
اإلنهيار اإلجتماعي واإلقتصادي
واألمين .وهذا األمر يوجب ّ
بأال
جملرد ملئها،
يتم ملء املواقع
ّ
ّ
ّ
التجربة،
وأن هذه
خصوصًا
ّ

احملض عددية وصورية ،قد
ّ
ِ
وفشلت فش ًال
كلفتنا الكثري
ّ
يتوقف يومًا انهيار
ذريعًا ،ومل
الدولة بل ازدادت العوارض
ّ
تفاقمًا.
املطلوب إذًا ،هو اإلتيان
وجملس
ميثاقي
برئيس
ٍ
ٍ
ومشروع متكامل
ميثاقي،
ٍ
القمة.
لبناء الدولة بدءًا من
ّ
وجيب أيضًا القيام باملساءلة
احلساسة
يف مجيع املواضيع
ّ
ّ
منر بها اليوم ،فيقوى
اليت
ّ
وتتوحد املواقع يف
القرار
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وتتحقق
وطنية جامعة،
إرادة
اإلجنازات الوطنية اخلالصية.
هذا هو املطلوب.
عن

أسئلة

أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ّ
النائب عدوان قال
س:
إن قوى  14آذار تفتح باب
ّ
مالقاتها
وتأمل
التسوية
مبنتصف الطريق ..ما رأيك؟
حتدثنا عن بناء مشروع
ج :لقد ّ
الدولة ،وهذا املشورع ال
ّ
يعرف أنصاف احللول أو
ّ
فللدولة
الطرقات،
منتصف
ّ
ٌ
يؤدي إىل بنيانها
طريق واحد
ّ
وأشدد
وصرحها .من هنا أعود
ّ
على أنه ليس هناك أنصاف
حلول أو منتصف طرقات يف
إن
مشروع ّ
الدولة .لذلك قلتّ ،

هذا الكالم قد مسعناه ،وحنن
ٍ
ترف
اليوم لسنا يف موقع
فكري ،وال يف موقع ترداد
اإلجابات ذاتها عن ّ
الطروحات
نفسها ّ
تعطيل
اليت تهدف إىل
ٍ
ّ
مقنع ملواقعنا ولدولتنا .األمر
حمسوم لدينا ،لذلك أدعوهم
ٌ
يتلهوا معنا مبثل هذه
لئ ّال
ّ
ّ
الطروحات.
س :يف شأن ّ
التفاوض مع
تعتربون
هل
اإلرهابيني،
جمرد املقايضة معهم هو
أن
ّ
ّ
الدولة ّ
اللبنانية األوىل
خسارة ّ
يف معركتها مع اإلرهاب؟
أن هذا
ج :ك ّال ،حنن نعترب ّ
اإلبتزاز ال ميكن أن حيصل،
ونعترب ّ
أنه يناقض مشروع
أن
الدولة ،ونعترب أيضًا
ّ
ّ
مكان ما،
املسؤولية هي يف
ٍ
وجيب أن نذهب إليها .من
ّ
الضرورة إذًا ،أن نظهر اخللل
من دون ورع .قد ال يكون
ّ
التوقيت األنسب
اليوم هو
هلذا األمر ،ولكن جيب أن َيظهر
اخللل إىل العلن من دون أدنى
شك ،سواء أكان خل ًال قياديًا
خلل
أي
ٍ
أو خل ًال عسكريًا أو ّ
أي مستوى كان.
على ّ
حنن ال خناف من وصف العلل
والعوارض كي جند العالجات
ّ
الناجعة ،وسوف نقول الكالم
املباح يف الوقت املناسب.

ولكن دعيين أقول اليومّ ،
إنه
عندما نقول ال للمقايضة ،حنن
نعلم ونشعر ّ
أننا نضع أنفسنا
بنوع من
صح التعبري -
– إن
ّ
ٍ
صحيح
اخلصومة مع أنفسنا.
ٌ
أن هنالك أسرى وخمطوفني،
ّ
وحنن حنرص عليهم كما حنرص
للدولة ،أي على
على مفهومنا ّ
مفهومنا للسيادة ،يف الوقت
عينه.
املطلوب كما قلت هو استخدام
الديبلوملسية ،وميكن
الوسائل ّ
الوسائل
استخدام
أيضًا
للوسائل
الداعمة
األخرى
ّ
ّ
اليت أشرت
الديبلوماسية-
ّ
نتوصل
إليها يف كلميت -كي
ّ
ّ
ٍ
أكالف
بأقل
إىل حترير أسرانا
ممكنة على سيادتنا الوطنية
الدولة.
وعلى هيبة ّ
محلت ّ
تكتل
س :جبهة ُّ
النصرة ّ
ّ
التغيري واإلصالح مسؤولية
اجلنود املسيحيني املخطوفني
ّ
التكتل،
لديها بسبب موقف
ّ
تدخله
وتأييده حلزب اهلل جلهة
السورية..
يف احلرب ّ
ّ
ّ
يتأثر
التكتل
أن
ج :هل تعتقد ّ
الدرجة ّ
هام من جبهة
هلذه ّ
بات ٍ
ّ
ّ
لكل من
النصرة؟! مع احرتامي
التكتل ،ولكنيّ
ّ
يتهجم على
ّ
أقول ّ
الدرك،
إنهم يف أسفل ّ
والتكتل مل يلتفت ّ
ّ
حتى إىل
من هم أعلى منهم مستوى.

رعية مار يوحنا الحبيب املارونية

63 George St, Mt Druitt
Ph 9625 8985 Fax 9625 9779

يتشرّف اآلباء املرسلون اللبنانيون الكريميون مع أبناء الرعية بدعوتكم للمشاركة يف
إحتفاالت عيد مار يوحنا الحبيب وإحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الرعية يف منطقة ماونت
درويت ،وذلك برعاية سيادة املطران أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام وحضور األب
فادي تابت املرسل اللبناني ممث ًال قدس األب العام مالك أبو طانيوس ،بحسب الربنامج
التالي:
الجمعة  19أيلول الساعة  7:30مسا ًء :حفل عشاء ساهر يف قاعة ال Bellevue
 Bankstownيتخلله سحب على سيارة تويوتا جديدة وجوائز أخرى قيـّمة .للحجز
اإلتصال على الرقم  96258985أو 0414900075
األربعاء  24أيلول والخميس  25أيلول الساعة  7:30مسا ًء :عرض مسرحية
«قلب األم» لألب فادي تابت على مسرح قاعة بلوزا  Granvilleللحجز اإلتصال على
الرقم 0426661406
الجمعة  26أيلول الساعة  7:00مسا ًء :قداس إحتفالي يف كنيسة مار يوحنا
الحبيب ماونت درويت يتخلله تجديد النذور الرهبانية لآلباء املرسلني.
األحد  28أيلول الساعة  7:30مسا ًء :العرض األخري ملسرحية «قلب األم» على
مسرح قاعة نينوى  Edensor Parkللحجز اإلتصال على الرقم 0426661406
إننا إذ نجدد شكرنا لكم ،نسأل اهلل أن يفيض عليكم غزير بركاته ونعمه.

األب مارون موسى
رئيس الرسالة
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عرب وعالم

البيان املشرتك عن حمادثاته يف باريس أكد على التعاون االمين مبواجهة االرهاب

ولي العهد السعودي زار مقر منظمة اليونسكو ونوه بدورها

دعا ولي العهد السعودي األمري
سلمان بن عبد العزيز ،منظمة
اليونسكو إىل تفعيل قراراتها
الدولية حلماية املسجد األقصى
املبارك من التخريب واالعتداء
اإلسرائيلي الذي يطاله كل
يوم.
وقال ولي العهد يف كلمته
حبضور مديرة املنظمة آرينا
بوكوفا وعدد كبري من السفراء
العرب و األجانب يف اليونسكو
امتدادًا ملبادرة اليونسكو النبيلة
يف دعم احلقوق الفلسطينية،
فإننا ندعو حلماية كل اآلثار
الغالية
احلضارية
والكنوز
علينا مجيعًا يف أرض فلسطني
احملتلة.
وقال األمري سلمان انتهز
فرصة تواجدي يف مقر املنظمة
ألشيد جمددًا باخلطوة املهمة
اليت اختذتها اليونسكو من بني
املنظمات الدولية كافة ،حني
صوت أعضاؤها ملنح فلسطني
ّ
العضوية الكاملة يف املنظمة.
واعترب أنها خطوة تنسجم مع قيم
اليونسكو ،اليت ظلت تنادي بها
منذ تأسيسها ،باحرتام الدول،
والشعوب ،وصون احلقوق،
ورفض العدوان على الكرامة
االنسانية.
كما سجل األمري سلمان كلمة
يف الكتاب الذهيب لليونسكو
جاء فيها :أسعدتين زيارة هذه
املنظمة اليت تعمل على احلوار

بني احلضارات والشعوب يف
مسعى إنساني ثقايف خري.لقد
دأبت اململكة العربية السعودية
منذ مشاركتها يف تأسيس
هذه املنظمة العريقة عام 1945
م على اإلسهام بفاعلية يف
مسريتها اخلرية ،واستمرت
وستستمر حبول اهلل يف جهودها
الداعمة لليونسكو ملا فيه اخلري.
أمتنى التوفيق جلميع العاملني
يف اليونسكو.
بعد ذلك غادر األمري سلمان بن
عبدالعزيز وسط احتفاء بزيارته
للمنظمة.
والتقى األمري سلمان امس ،يف
مقر إقامته بباريس يف اليوم
األخري من زيارته لفرنسا امس،
رئيس اجمللس الفرنسي للدين
اإلسالمي وعميد مسجد باريس
الكبري الدكتور دليل أبو بكر
وعددًا من أعضاء اجمللس.
وأكد األمري سلمان خالل
اللقاء أن السعودية بصفتها
مهبط الوحي وخادمة للحرمني
الشريفني ،تقدم كل دعم
ومساعدة للجمعيات اإلسالمية
يف خمتلف دول العامل ،وهي
تتشرف برعايتها واهتمامها
باحلجاج واملعتمرين وتقدم هلم
كل التسهيالت.

البيان املشرتك

وقد صدر يف ختام زيارة األمري
سلمان أمس بيان مشرتك عبرّ

فيه اجلانبان عن قلقهما الشديد
إزاء األحداث اجلارية يف املنطقة
مبا يف ذلك تعاظم خطر ظاهرة
منوهني
اإلرهاب والتطرف،
ّ
يف هذا الشأن بالدعوة اليت
وجهها مؤخرا العاهل السعودي
ّ
امللك عبداهلل بن عبد العزيز إىل
زعماء العامل لإلسراع يف حماربة
اإلرهاب قبل أن يستشري أكثر
مما هو عليه ،وأهمية دعم
املركز الدولي ملكافحة اإلرهاب
لألمم املتحدة ومؤكدين أن
تهدد
اإلرهاب ظاهرة عاملية
ّ
كافة اجملتمعات وال ترتبط بأي
عرق أو معتقد ،واتفقا على
تعزيز تعاونهما األمين يف هذا
الصدد.

القضية الفلسطينية

وبالنسبة للقضية الفلسطينية
ندد
واألزمة يف غزة ،فقد ّ
اجلانبان بشدة بأعمال العنف اليت
كان املدنيون ضحيتها األوىل
وبتداعياتها على املمتلكات
األساسية
التحتية
والبنى
للحياة يف غزة ،ومع تأييدهما
ملا توصل إليه من اتفاق وفقا
للمبادرة املصرية وانطالقا من
حرصهما على األمن واالستقرار
إقليميا وعامليا فقد أعربا عن
أملهما يف حتقيق سالم عادل
وشامل ودائم وفق مبادرة
السالم العربية ومبادئ الشرعية
الدولية.
ويف ما يتعلق بالشأن اليمين

أعرب اجلانبان عن تأييدهما
للبيان الصادر عن جملس األمن
املتضمن اإلعراب عن القلق
البالغ إزاء تدهور األوضاع
األمنية يف اليمن يف ضوء
األعمال اليت ّ
نفذها احلوثيون
ومن يدعمونهم لتقويض عملية
االنتقال السياسي واألمين يف
اليمن ،وتصعيد محلة احلوثيني
ملمارسة الضغط غري املقبول
على السلطات اليمنية وتهديد
عملية االنتقال السياسي اليت
استهلها الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،وإقامة خميمات
يف صنعاء وحوهلا ،والسعي
للحلول حمل سلطة الدولة
بإقامة نقاط تفتيش على
الطرق اإلسرتاتيجية املؤدية إىل
صنعاء ،باإلضافة إىل األعمال
القتالية اليت يقوم بها احلوثيون
يف اجلوف ومناطق أخرى يف
اليمن .وأكد اجلانبان على
رفضهما القاطع هلذه األعمال
ورفض التدخل اخلارجي اهلادف
إىل إثارة النزاعات وزعزعة
االستقرار ،وضرورة االلتزام
والتمسك
الدولة
بشرعية
باملبادرة اخلليجية والعملية
السياسية يف اليمن.
دعم وحدة لبنان
كما ّ
أكد اجلانبان جمددا دعمهما
لوحدة لبنان وأمنه واستقراره
من خالل مؤسساته الرمسية
مبا يف ذلك القوات املسلحة،

وشددا على ضرورة انتخاب
ّ
رئيس على وجه السرعة جيمع
كافة الفرقاء ليتجاوز لبنان
أزمته احلالية.
ورحب اجلانبان بالتوافق العراقي
ّ
ّ
وتقلد
وتعيني رئيس الوزراء
رئيس اجلمهورية اجلديد منصبه
النواب اجلديد
ورئيس جملس
ّ
داعني إىل ضرورة تشكيل
حكومة وحدة وطنية متثل كافة
مشددين
أبناء الشعب العراقي،
ّ
على أن ذلك هو الطريق
الوحيد خلروج العراق من أزمته
وشددا
ونهوضه نهضة دائمة.
ّ
على أهمية صون وحدة العراق
وسيادته وسالمة أراضيه .وقد
رحب اجلانب السعودي باملبادرة

الفرنسية لعقد مؤمتر بشأن أمن
العراق على أساس أن يتم
التشاور حوهلا الحقًا مع األطراف
املعنية وجامعة الدول العربية.
وطالبت السعودية وفرنسا إيران
بالتعاون الكامل مع اجملموعة
مخسة واحد بشأن امللف النووي
اإليراني ،الذي من شأن حله يف
إطار اتفاق طويل األجل يضمن
الطابع السلمي حصرا للربنامج
النووي اإليراني أن يساهم
مساهمة ملحوظة يف اجلهود
الدولية املبذولة جلعل منطقة
الشرق األوسط خالية من أسلحة
الدمار الشامل ملا يف ذلك من
مصلحة كربى ألبناء املنطقة
والعامل بأسره.

حكومة نيودهلي تضع واليات يف حالة التأهب بعد
إعالن الظواهري عن جناح للقاعدة يف اهلند
قال مسؤول يف احلكومة اهلندية
امس إن حتذيرا أمنيا صدر لعدد
من الواليات بعد أن أعلن زعيم
القاعدة أمين الظواهري عن
تشكيل جناح للتنظيم يف اهلند
وجوارها.
ويف تسجيل مصور نشر على
االنرتنت تعهد زعيم تنظيم
القاعدة بنشر احلكم االسالمي
ورفع راية اجلهاد يف شبه القارة
اهلندية .وصرح املسؤول الذي
حضر اجتماعا أمنيا ملناقشة
التسجيل مع وزير الداخلية بأن
احلكومة تعتقد أن التسجيل
حقيقي وبالتالي حذرت احلكومات
احمللية .وقال املسؤول نتعامل

مع هذه املسألة جبدية كبرية
وصدر حتذير أمين.
وعادة ما توضع األجهزة األمنية
اهلندية يف حالة تأهب خوفا من
هجمات قد يشنها متشددون
اصوليون حمليون أو مجاعات
معادية للهند تتخذ من باكستان
مقرا هلا.
وحتى اليوم ال يوجد دليل على
أي تواجد لتنظيم القاعدة يف
اهلند .ويشري توقيت وحمتوى
التسجيل إىل وجود تنافس بني
القاعدة وخصمها األكثر نشاطا
تنظيم الدولة اإلسالمية والذي
تشري أدلة غري موثقة على أنه
حيشد الدعم يف جنوب آسيا.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

صفحة 9

Saturday 6 September 2014

السبت  6أيلول 2014

Page 9

عرب وعالم

وسط توترات شديدة مع روسيا وحتذيرات من اخطار داعش

إفتتاح قمة األطلسي يف ويلز حبضور  ٦٠رئيسا ومشاركة  ٤دول عربية
افتتح احللف األطلسي امس
قمته يف نيوبورت باململكة
املتحدة يف ظل التوتر الشديد
مع روسيا املتهمة بالتدخل
عسكريًا يف أوكرانيا.
وانطلقت اعمال القمة حبضور
 60رئيس دولة وحكومة يف
ويلز بربيطانيا .ومبشاركة ٤
دول عربية نظرًا لوجود اتفاقات
تعاون خمتلفة بني هذه الدول
واحللف هي االردن بشخص
امللك عبد اهلل والبحرين بولي
العهد االمري سلمان بن محد
بن عيسى آل خليفة واالمارات
واملغرب.
وتبحث القمة األزمة األوكرانية
فض ًال عن أزمات اخرى ويف
طليعتها تنامي خماطر تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق
وسوريا .وبعد تبين الدولة
اإلسالمية قطع رأس صحايف
أمريكي ثان ،ستكون مكافحة
هذا التنظيم اجلهادي العنيف
يف صلب حفل العشاء الذي
يلتقي حوله رؤساء الدول،
وستعقد اجتماعات على هامش
القمة للبحث يف تشكيل ائتالف
للتصدي للدولة اإلسالمية
الواليات
لدعوة
استجابة
املتحدة.
حيث
أوكرانيا،
وستكون
تدهور الوضع نتيجة مشاركة

جنود روس يف املعارك اىل
جانب اإلنفصاليني املوالني
ملوسكو ،موضع إجتماع أولي
يعقد قبل إفتتاح القمة بني
برتو
األوكراني
الرئيس
بوروشنكو وقادة الواليات
املتحدة وبريطانيا وأملانيا
وفرنسا وإيطاليا .وعقد زعماء
حلف مشال االطلسي حمادثات
مع الرئيس االوكراني بيرتو
وسيطلع
بوروشينكو.
بوروشينكو بهذه املناسبة
حماوريه على تقييمه للوضع
على األرض ولنتائج حمادثاته
مع الرئيس الروسي فالدميري
بوتني ،وفق ما أفاد مصدر
حكومي بريطاني.
وعقد إجتماع للجنة احللف
االطلسي مع أوكرانيا ،ويتوقع
أن يعلن قادة دول احللف
رمسيا تضامنهم مع هذا البلد
املوجود يف صلب أخطر أزمة
يف العالقات بني موسكو
والغرب منذ نهاية احلرب
الباردة.
وسيصادق القادة الغربيون
اليوم على خطة حترك سريع
تسمح بنشر قوات بشكل سريع
عند وقوع ازمات وتطاول االف
اجلنود .وستكون هذه اخلطة
مبثابة رد اسرتاتيجي وعسكري
من احللفاء على االزمات

الكثرية اليت تزعزع االستقرار
يف حميطهم املباشر ،سواء يف
اوكرانيا او يف الشرق االوسط.
واكد اوباما وكامريون يف
مقاهلما املشرتك ان هذه القوة
ميكن نشرها يف اي مكان من
العامل بشكل سريع جدا.
ويف الوقت احلاضر فان هذه
اخلطة اليت ستكلف بضع
مئات ماليني اليورو يف العام
ستطمئن دول شرق اوروبا
احلليفة املتخوفة من سياسات
اجلار الروسي القوي .كما
ستصادق قمة نيوبورت على
سحب قوات احللف القتالية من
افغانستان بعد انتشار استمر
 13عاما يف اطول واضخم عملية
قام بها احللف يف تارخيه.
من جانبه ،قال األمني العام
حللف مشال األطلسي أندرس
فو رامسوسن ،إنه واثق من
أن دول احللف ستفكر جبدية
يف أي طلب للمساعدة تتقدم
به حكومة العراق للتصدي
ملتشددي تنظيم داعش.
وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا،
صعد رامسوسن من هلجة
الغرب ضد موسكو مع بدء
قمة احللف يف ويلز قائ ًال إن
روسيا تهاجم أوكرانيا .وقال
وصوله
لدى
للصحافيني
إىل مقر القمة اليت تعقد يف

نيوبورت يف ويلز بربيطانيا:
نواجه مناخًا أمنيًا تغري بشدة.
إىل الشرق ..روسيا تهاجم
أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الربيطاني
ديفيد كامريون الذي يستضيف
القمة إن الضغوط على موسكو
ستزيد إذا مل توقف أعماهلا
العسكرية اليت وصفها بأنها
غري مقبولة .وقال كامريون
لتلفزيون بي.بي.سي .ينبغي
أن تدرك روسيا أنها إذا
استمرت على هذا املنوال
يف أوكرانيا ستزداد هذه
الضغوط مضيفا ان العقوبات
اليت فرضتها الواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي أثرت على
االقتصاد الروسي.
ويتطلع بوروشينكو للحصول
على أسلحة وتدريبات ودعم
استخباراتي لقواته املسلحة
باالضافة لدعم سياسي ضد
الرئيس الروسي فالدميري
بوتني .لكن حديثه عن جتديد
مسعى أوكرانيا لالنضمام
للحلف العسكري الذي تقوده
واشنطن قد يعيد فتح خالف
داخل احللف .وقال مسؤول
مشال
حلف
إن
فرنسي
األطلسي ينبغي أن يسهم
يف ختفيف التوترات وليس
تفاقمها.

مسلحو القاعدة يوسعون نفوذهم يف احملافظات
اجلنوبية والشرقية يف اليمن

خرج احلوثيون بأعداد غفرية إىل
شوارع العاصمة اليمنية صنعاء
مستنكرين القرار احلكومي
برفع أسعار مشتقات النفط،
ويعترب العديد من املراقبني
واحملللني أن هذه املظاهرات
املطلبية أتت كنوع من الذريعة
تسنح للحوثيني أن يقوموا
باستعراضهم للقوة .وكان هذا
تزامنا مع التحركات العسكرية
اليت قام بها احلوثيون حنو
العاصمة منذ أسابيع خلت
وسيطرتهم على عدد من املدن
والقرى ،يف ما وصف سعي
احلوثيني لتضييق اخلناق على
صنعاء كما السيطرة على طرق
اإلمداد ما بني العاصمة ومناطق
مأرب احليوية لالقتصاد اليمين
ككل .واستمر الوضع يف
التفاقم سياسيا وأمنيا إىل أن
مت تداول خرب انفراج عرب مبادرة
من اللجنة الوطنية الرئاسية.
ودعت مجاعة احلوثي ،أنصارها
إىل القيام ،مساء امس
الشعار
برتديد
اخلميس،
الرمسي للجماعة الصرخة من
أسطح منازهلم أو يف أعماهلم
أو يف الشوارع اليت يتواجدون
فيها باليمن .ويتضمن شعار
الصرخة ،حبسب بيان صحفي
صادر عن اللجنة التنظيمية
التابعة جلماعة احلوثي عبارات
اهلل أكرب ،املوت ألمريكا ،املوت
إلسرائيل ،اللعنة على اليهود،

النصر لإلسالم.
كما طالبت اجلماعة يف البيان
برتديد
أنصارها
نفسه،
احلكومة،
إسقاط
شعارات
وإلغاء قرار رفع الدعم عن
املشتقات النفطية ،واليت
تتضمن عبارات الشعب يريد
إسقاط احلكومة ،الشعب يريد
إسقاط اجلرعة رفع أسعار
الوقود ،الشعب يريد تنفيذ
خمرجات احلوار.
وكشفت مصادر قبلية وحملية
عن حتركات كبرية لعناصر
تنظيم القاعدة يف عدد من
احملافظات الشرقية،يف ظل ما
تشهده العاصمة صنعاء وعدد
من احملافظات الشمالية من
توتر بسبب تصعيد احلوثيني
احلكومة
ضد
احتجاجاتهم
وتهديداتهم باسقاط العاصمة
بقوة السالح.
ونقلت قناة تلفزيونية اخبارية
عن مصادر حملية تأكيدها
وجود نشاط كبري للقاعدة يف
مأرب والبيضاء للسيطرة عليها
من قبل مسلحي التنظيم وذلك
بالتزامن مع نشاط اخر مماثل
جلماعة احلوثي يف العاصمة
صنعاء وعدد من احملافظات،
لتكون الدولة يف هذه احلالة
وجيشها الوطين يف اضعف
مراحلها وال تستطيع ان ختوض
معارك متفرقة يف اكثر من
جبهة.

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

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

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559
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Australian News

إحباط بني طاليب اللجوء يف بابوا نيو احلكومة تنجح يف الغاء ضريبة التعدين بعد صفقة مع حزب باملر يونايتد
غيين جراء عدم اعادة توطينهم

رئيس الوزراء السيد طوني ابوت

بعد أكثر من ثالثة أشهر على
قول رئيس الوزراء طوني ابوت
انه ستبدأ إعادة توطني طاليب
اللجوء يف بابوا نيو غيين فإن
تبت بعد يف
احلكومة هناك مل
ّ
سياسة إعادة توطينهم.
على الرغم من أن أكثر من
نصف الذين مت اجناز طلباتهم
يف جزيرة مانوس جرى اعطاؤهم
قرارات إجيابية «مؤقتة» ،فانه
ال ميكن أن منح احدهم صفة
الجئ حتى توافق حكومة بابوا
نيو غيين على سياسة اعادة
التوطني.
وبسبب عدم إحراز تقدم ونظرا
حلصول مستويات عالية من إيذاء
النفس داخل مركز االحتجاز فان
هناك أعدادا متزايدة من طاليب
اللجوء الذين اختاروا العودة إىل
بلدهم األصلي.
وقد اختار حنو  200من طاليب
اللجوء احملتجزين يف مانوس
العودة اىل بلدهم ،ومن بينهم
سوري واحد وستة عراقيني،
على الرغم من حجم الصراع يف
كال البلدين.
وقال السيد ابوت عندما زار
بورت مورسيب يف آذار انه
حسب علمه فان جملس وزراء
بابوا نيو غيين سيضع اللمسات
األخرية على سياسة إعادة
التوطني يف شهر نيسان.
وتوقع أن يوافق برملان بابوا
نيو غيين على هذا التشريع يف
ايار «لذلك جيب ان تدخل إعادة
التوطني ألي من أولئك الذين
يتم التحقق من انهم الجئون
خالل
حقيقيون حيز التنفيذ
شهري ايار وحزيران» كما قال
رئيس الوزراء.
وردا على اسئلة لوسائل اعالم
فريفاكس قال وزير اهلجرة
يف بابوا نيو غيين باتو رميبيك
 Rimbinkأنه مع ان حتديد
وضعهم كالجئني تقدم بشكل
جيد ،اال انه «مل يتم اختاذ
أي قرار من جملس وزراء بابوا
نيو غيين بشأن سياسة إعادة
توطني اي الجئني».

وقال أحد أعضاء جملس الوزراء،
بن ميا  ،Micahالذي يصف نفسه
بأنه مدافع قوي عن أولئك
الذين يسعون للجوء يف بالده
ان احلكومة تريد املزيد من
الوقت للنظر يف سياسة اعادة
التوطني اليت تغطي أيضا طاليب
جلوء آخرين ،متوقعا صدور قرار
حبلول نهاية العام.
وعلى الرغم من تأكيد السيد
اونيل عندما التقى السيد ابوت
ان «غالبية جيدة» من الذين
متت مقابلتهم يف مانوس مل
يكونوا الجئني ،ذكر آخر حتديث
من عملية احلدود السيادية
 Operation Sovereign Bordersتقارير
اجيابية لـ  41طالب جلوء وسلبية
لـ  38منهم.
ومل يتناول وزير اهلجرة
سكوت موريسون اال بإشارة
ضئيلة الوضع يف مانوس عند
تسليم أحدث تقرير شهري له
يوم االثنني ،وركز بدال من
ذلك على جناح سياسة وقف
القوارب وعلى إعادة التوطني
يف ناورو.
وقال انه متت تسوية اوضاع
 179طالب جلوء يف ناورو ،منهم
 33كانوا يعملون يف جمموعة من
املهن مبا يف ذلك مساعد طبيب
أسنان ،مهندس كهربائي ،جنار،
ومدرس يف مدرسة.
بستاني
ّ
وقال انه «جرى إعالم احلكومة
كذلك ان  12تقدموا بطلبات
للحصول على تراخيص عمل
إلنشاء شركات حملية خاصة».
ويف األسبوع املاضي ،حتدثت
وسائل اعالم فريفاكس هاتفيا
مع  50من طاليب اللجوء الذين
مت توطينهم يف ناورو والذين
ادعوا أنهم مل يكن لديهم ما
يكفي من املياه النظيفة والغذاء
أو العمل إلعالة أنفسهم وأنهم
ال يستطيعون توفري تكاليف
املكاملات اهلاتفية للتخابر مع
عائالتهم يف الوطن.
وهناك  1084من طاليب اللجوء
حمتجزون يف جزيرة مانوس
و 1233يف ناورو.

جنحت حكومة أبوت أخريا يف
الفاء بأحد وعودها الرئيسية
يف محلتها االنتخابية املتمثل
بالغاء ضريبة التعدين بعد ان
توصلت إىل اتفاق تسوية مع
حزب باملر يونايتد حيث ستدر
هذه الصفقة ضربة  6،5مليار
دوالر على املوازنة على مدى
أربع سنوات.
وأشاد وزير اخلزانة جو هوكي
ووزير املالية ماتياس كورمان
بإلغاء هذه الضريبة الذي
طال انتظاره معتربين انه فوز
من شأنه تسليم
للحكومة
وفورات صافية بـ  10مليارات
دوالر حتى ان وزير اخلزانة يأمل
حبصول احلكومة على وفورات
اضافية دون ان حيدد تعويض
العائدات املفقودة.
وتتوقع احلكومة أن يكون األثر

وزير الخزانة جو هوكي يف قمة سعادته

املالي لصفقة التسوية إيرادات
حمايدة يف املدى املتوسط
بسبب تغيريات يف معدل ضمان
التقاعد الذي كان من املقرر أن

تنبيه من حكومات الواليات األسرتالية:

احرص على محاية نفسك عند حجزك لقضاء عطلة

حترص محلة جديدة أطلقتها
املستهلك
محاية
وكاالت
تذكري
على
األسرتالية
املسافرين خبطوات بسيطة
ميكنهم اختاذها حلماية حجوزات
سفرهم وعطالتهم.
وقد أفادت الدكتورة كلري نوني
 Dr Claire Nooneمديرة هيئة
شؤون املستهلك بفكتوريا
()Consumer Affairs Victoria
ً
قائلة :لقد أدت املنافسة
ّ
املطرد يف
املتزايدة والنمو
احلجوزات عرب االنرتنت إىل
تغيري الطريقة اليت خيطط بها
ويدفعون
لرحالتهم
الناس
مقابلها« .وبالنسبة لبعض
الناس ،قد يكون احلجز لقضاء
عطلة مهمة سريعة وبسيطة ،يف
حني يستغرق آخرون الكثري من
الوقت ويبذلون اجلهد للتخطيط
لرحالتهم».
وقالت الدكتورة نوني (Dr.
« :)Nooneحنن نعلم أن
األسرتاليني حيبون السفر،
والكثري منهم يذهبون إىل
بلدانهم األصلية لزيارة العائلة
واألصدقاء»،
أن
االحصاءات
توضح
األسرتاليني قاموا بتسع مليون
رحلة إىل خارج أسرتاليا يف
العام املاضي.
«من السهل يف غمرة الشعور
باالثارة جتاه العطلة نسيان
حتوطات بسيطة جيب عليك
اختاذها حلماية مشرتياتك».
ً
قائلة:
وأضافت Dr. Noone
«جبانب أنواع احلماية اليت
يستحقها كافة املستهلكون
املستهلك
قانون
مبوجب
(Australian
األسرتالي
 ،)Consumer Lawمثة بعض
اخلطوات األساسية ميكنهم
اختاذها حلماية مشرتياتهم.
وأردفت الدكتورة نوني (Dr.
« )Nooneإن السمعة وخدمة

ً
حقيقة طريقة بسيطة
العمالء
للتأكد من أن عطلتك سوف
تكون رائعة»،
راجع التعليقات واسأل أفراد
العائلة واألصدقاء وغريهم من
عما ينصحون به.
أفراد اجملتمع ّ
واذا كنت حتجز عن طريق وكيل
سفريات ،تأكد من أنه معتمد.
وأي مؤسسة حتجز عن طريقها،
سواء حبضورك شخصيا أو
عرب االنرتنت ،جيب أن تعلن
بوضوح عن سياسات االسرتداد
والشكاوى».
وبإمكان املستهلكني أيضا محاية
أنفسهم باختيار الطريقة اليت
يدفعون بها مقابل سفرهم.
«وميكن أن تكون البطاقات
ً
كلفة للدفع مقابل
االئتمانية أكثر
املشرتيات ،ولكنها توفر محاية
ألنه قد يستطيع املستهلكون
املطالبة برد املدفوعات من
البنك إذا حجزوا ومل حيصلوا
على ما دفعوا مقابله».
بإمكان املستهلكون أن يطلبوا
من البنك رد أي مبالغ مدفوعة
إذا ّ
مت دفعها ببطاقات ائتمانية
أو باختيار ‘ ’creditباستخدام
بطاقة ماسرتكارد Mastercard
أو بطاقة فيزا  ،Visaوال ينطبق
هذا إذا دفعوا «بشيك» أو
‘ ’savingsباستخدام
باختيار
بطاقات الدفع ،أو نقدًا ،أو
شيك ،أو حبوالة نقدية ،أو
باخلصم املباشر من احلساب ،أو
بواسطة نظام الدفع .BPAY
حنث بشدة الراغبني يف قضاء
العطالت على شراء تأمني سفر
شامل عندما يسافرون ،والتحقق
من احلاالت واألنشطة اليت ال
تغطيها بوالص تأمينهم.
لالطالع على املزيد من النصائح
واملعلومات حول كيفية احلجز
بأمان لعطلتك القادمة ،قم
بزيارة املوقع االلكرتوني www.
packsomepeaceofmind.gov.au

يرتفع من  9.5يف املئة إىل 12
يف املئة حبلول متوز  2019ولكن
سيتم اآلن جتميده على  9.5يف
املئة حتى  1متوز  ،2021وسوف
يرتفع فقط إىل  12يف املئة
بدءا من  1متوز عام .2025
وكان رئيس الوزراء طوني
ابوت قد وعد سابقا انه لن
تكون هناك تغيريات سلبية غري
متوقعة على التقاعد ،مما دفع
حزب العمال التهام احلكومة
فورا باحلنث بوعدها ما قبل
االنتخابات.
وصرح السيد ابوت يف وقت
الحق لتلفزيون  ABCقائال ان
التغيري على التقاعد ليس نكثا
بالوعود أو تغيريا «سلبيا»،
مضيفا أن التأخري يف دخول
هذه الزيادة حيز التنفيذ يضع
املزيد من املال يف جيوب
املواطنني.
ومن أجل إلغاء هذه الضريبة،
وافقت احلكومة أيضا على
طلب حزب باملر يونايتد تأجيل
إلغاء مكافأة طالب املدارس
 400( Schoolkidsدوالر لكل
طالب تكميلي وثانوي و200
دوالر لكل طالب ابتدائي)،
وكذلك املساهمة يف تقاعد
ذوي الدخل املنخفض ومكافأة
دعم الدخل إىل ما بعد االنتخابات
املقبلة .وسوف يكلف االحتفاظ
بهذه التدابري املوازنة 6،5
مليارات دوالر.
وسيتم اآلن الغاء مساهمة تقاعد
الدخل املنخفض من  1متوز عام
 ،2017يف حني أن مكافأة
 Schoolkidsومنحة دعم الدخل
سوف تستمر حتى  31كانون
االول .2016 ،وأصرت احلكومة
على أنها ما زالت ملتزمة ارتفاع
معدل ضمان التقاعد إىل  12يف
املئة.
وقال السيد هوكي انه «نتيجة
لعبور الغاء ضريبة التعدين
جملس الشيوخ اليوم (االربعاء)،
فان املوازنة بشكل عام ستكون
أفضل حاال حبواىل  50مليار
دوالر على مدى العقد املقبل.
وكشف وزير اخلزانة عن انه يف
املدى القصري ،سوف يكون هلذا
االلغاء تأثري سليب على املوازنة
على مدى السنوات األربع املقبلة
حبوالي  6.5مليارات دوالر ،إال
أنه سيتم اسرتدادها عن طريق
تأخري الزيادة يف ضمان التقاعد
إىل  12يف املئة«.
وانتقد السيد هوكي حزب
العمال لكونه «املعرقل» يف

كل نقطة ،وكذلك حزب اخلضر
لعدم املساهمة بفعالية يف
املفاوضات مما دفع احلكومة
للتوصل اىل اتفاق مع االحزاب
الصغرية.
وقال ان الناس الذين تضايقوا
من التأخري يف زيادات التقاعد
جيب أن يلوموا حزب العمال.
ورفض التكهن بشأن الفائض
قائال ببساطة احلكومة ستتعامل
مع التأثري السليب على املوازنة،
مضيفا «حنن عادة نتطلع دائما
إىل حتقيق وفورات».
وقال السناتور كورمان ان
بتحديث
ستقوم
احلكومة
توقعاتها املالية جتاه نهاية
العام وأنه «يف حني أن هذا
مل تكن خطتنا ( ،)Aومل تكن
اخلطة املفضلة لدينا ،ولكن هذا
كان أفضل خطة ميكن أن حنصل
عليها».
ونفى السيد باملر ان تستسفيد
مصاحله التعدينية من إلغاء هذه
الضريبة قائال ان ذلك سيعزز
االقتصاد.
وانتقدت املعارضة العمالية
وحزب اخلضر بقسوة هذه
الصفقة اليت وصفها املتحدث
باسم حقيبة اخلزانة للظل كريس
بوين بأنها «صفقة قذرة»
ستكلف االسرتاليني اآلالف من
الدوالرات من مدخرات التقاعد.
وقال انه «بسبب رئيس الوزراء
هذا ،فإن املساهمات الوطنية
يف التقاعد ستكون  128مليار
دوالر أقل حبلول عام .»2025
واضاف يقول «ان هذا هجوم
مشني على مدخرات التقاعد
ملاليني العمال االسرتاليني من
الرجل (ابوت) الذي مل يؤمن
أبدا بالتقاعد»
وأشاد عضوا جملس الشيوخ
املستقلني بوب  Dayوديفيد
حيث
بالقرار،
Leyonhjelm
وصفه السيناتور داي بانه
«هائل» يف خلق فرص العمل
ألن أرباب العمل من املرجح
اكثر ان يوظفوا اآلن موظفني
جددا.
اما السناتور  Leyonhjelmفقال
انه أيد مشروع القانون ألنه
ساعد على دفع املوازنة مرة
أخرى يف االجتاه الصحيح ،لكنه
اعرتف أنه مل يكن «مثاليا».
بدورها قالت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن ان الصفقة
«ملعونة باملطلق» ومن شأنها
أن تؤذي استحقاقات التقاعد
للماليني.
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أبوت يستبعد نشر اي قوات برية يف العراق

استبعد رئيس الوزراء طوني
ابوت جمددا ارسال قوات قتالية
اىل العراق ،قائال ليس هناك
أي طلب ملشاركة اسرتاليا يف
الصراع بشكل أكرب.
فقد أعلن رئيس الوزراء ان
اسرتاليا ستساعد على توفري
املعدات العسكرية للقوات
الكردية حملاربة متطريف الدولة
اإلسالمية يف مشال العراق.
ورفض السيد ابوت التكهنات
بان ذلك ميكن أن يؤدي إىل
نشر قوات برية حيث صرح
للشبكة التلفزيونية التاسعة
«ما قاله الرئيس أوباما دائما
 وما أقوله أيضا  -هو أننانستبعد نشر قوات مقاتلة على
األرض».
وقال ان اسرتاليا ستواصل
اجراء حمادثات مع حلفائها عن
التدخل العسكري ،مضيفا «مل
يكن هناك طلب رمسي وال قرار
مبزيد من املشاركة يف الصراع
العسكري الفعلي».
ونفى رئيس الوزراء شكاوى
اخلضر واملستقلني بأنه مل
تتم استشارة الربملان حول
مشاركة أسرتاليا يف تسليح
احلكومة االقليمية الكردية،
وقال ان العمل العسكري هو
من اختصاص احلكومة التنفيذية
وليس الربملان.
ودافع السيد ابوت عن قرار
أسرتاليا ارسال مساعدات جوية
إنسانية.

السيناتور املستقل زينوفون

وقال ان الوضع يف العراق
كارثة إنسانية وكابوس امين
يشكل تهديدا مباشرا ألسرتاليا،
مستطردا «بينما يبدو االمر انه
بعيد بعيد جدا ،فإنه سيصل
الينا».
ويبدو أن أسرتاليا ال تتبع
اململكة املتحدة يف الوقت
الراهن يف زيادة مستوى
بسبب
االرهابي،
التهديد
املتطرفني الذين نشأوا ومنوا
يف الداخل حيث قال رئيس
الوزراء «من الواضح أننا نراقب
باستمرار ذلك» .
وقال السيد ابوت ان عمليات
النقل اجلوي لألسلحة ستبدأ يف
«األيام املقبلة».
وذكرت صحف فريفاكس ان
جنودا من الوحدات االسرتالية

سيوفرون
()SAS
اخلاصة
احلماية للطواقم اجلوية خالل
العملية ،واليت سوف تشمل
هبوط الطائرات االسرتالية يف
األراضي الكردية.
لكن وزير الدفاع ديفيد
جونستون نفى هذه املزاعم
مصرحا لراديو اي بي سي «حلد
علمي أن ذلك مل حيدث ..مل
نناقش ما تقوم به القوات
اخلاصة ،وما اذا كانت ستشارك
يف املستقبل».
وأقر السيناتور جونستون ان
البعثة قد تكون يف خطر وقال
ينبغي بذل كل جهد ممكن حلماية
األفراد األسرتاليني.
بدوره قال النائب املستقل
اندرو ويلكي ان من «اجلنون»
أن تكون صالحية املوافقة على
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العمل العسكري يف يد رئيس
الوزراء وكبار وزرائه ،مصرحا
لراديو  ABCبانه «جيب مناقشة
ذلك يف الربملان مع األدلة
الدامغة املقدمة ،حتى يتمكن
الشعب من اختاذ قرار فيها».
واضاف «إذا كانت القضية
مقنعة كما تزعم احلكومة ...
الربملان سوف يعطي
فان
صالحية التحرك والعمل».
ودعم زميله املستقل نيك
ملناقشة
الدفع
زينوفون
برملانية حول العراق ،على الرغم
من دعمه النقل اجلوي ،وقال
«أعتقد أنه املهم إذا حذونا حذو
الواليات املتحدة ،ان نتبعها بعد
النظر يف كل احلقائق والوقائع
واالمور».
اما سيناتور حزب العائلة اوال
بوب داي فرفض اجراء مناقشة
يف الربملان حول املشاركة يف
العراق ،وقال
االنتشار يف
«ليس لدي سبب على اإلطالق
للشك بتعامل احلكومة مع هذه
املسألة يف هذه اللحظة».
غري ان نائب زعيمة حزب اخلضر
آدم بندت  Bandtفدعا ملناقشة
برملانية كاملة حول التدخل
العسكري يف العراق ،وقال
للـصحافـيني يف كانبريا «`يبدو
عندما تقول الواليات املتحدة
`أقفز فان طوني ابوت وحزب
ْ
العمال يـقولون :كم االرتفاع».
«أين هي الضمانة بان (التدخل
العسكري) سوف جيعل أسرتاليا،

بطريقة أو بأخرى ،أكثر أمانا؟»
وقال السيد  Bandtأن األحداث
املروعة حتدث يف مجيع أحناء
العامل ،ولكن أسرتاليا مل تتدخل
عسكريا يف كل منها.
وقال ان القضية اليت جيب
طرحها ملاذا القوة العسكرية
هي اخليار الوحيد.
واضاف «لدينا سجل سيئ جدا
حول اخذنا جانبا يف ذلك اجلزء
من العامل ،وحنن على وشك أن
نفعل ذلك مرة أخرى».
واعلن وزير عضو املقاعد

االمامية يف حزب العمال طوني
ان هناك دعما دعما
بورك
حتى االن من احلزبني لقرارات
احلكومة.
وقال «أعتقد أن من الواضح
متاما ان ما نتعامل معه خيتلف
متاما مع ما مت التعامل معه قبل
عقد من الزمن».
وقال كانت هناك فرص
لطرح القضايا خالل اإلجراءات
الربملانية ،لذلك فان النقاش
احملدد حول العراق مل يكن
ضروريا.

االئتالف يف نيو ساوث ويلز يتقدم على
العمال رغم حتقيقات مفوضية مكافحة الفساد
وجد استطالع للرأي ان حكومة
االئتالف يف نيو ساوث ويلز
ما زالت حتتفظ بفارق مريح
على املعارضة العمالية على
الرغم من خسارة تسعة نواب
احرار نتيجة التحقيقات اجلارية
للمفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد والرشوة.
فقد أظهر االستطالع ،الذي
نشر يف صحيفة االسرتالي،
ان االئتالف ما زال يتصدر
حزب العمال بـ  54إىل  46يف
املئة بعد احتساب االصوات
التفضيلية.
وقال االستطالع ان االصوات

االساسية حلزب العمال ارتفعت
نقطتني عن االستطالع األخري
الذي جرى يف ايار وحزيران
املاضيني لتصل إىل  33يف
املئة ،وهو أعلى مستوى له
منذ انتخابات عام  ،2011يف
حني ان االصوات االساسية
لالئتالف استقرت على نسبة 40
يف املئة ،باخنفاض ثالث نقاط
مئوية عن االستطالع السابق.
ويتصدر رئيس الوالية مايك
بريد زعيم املعارضة العمالية
كرئيس
روبرتسون
جون
مفضل للوالية بـ  45إىل 21
يف املئة.

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

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
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H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ
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:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

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

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

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

حتييد محاه عن عنف ريفها ...فاتورة الدم الـمدفوعة
مرح ماشي
ليس صدفة أن تعيش مدينة محاه وسط ريف مشتعل ،يتمدد
العنف فيه ،دون أن يبتلعها .جرح املدينة متواصل منذ صراع
الثمانينيات ،حتى أحداث  .2011تاريخ من اجملازر طوته ذاكرة
املدينة ،وفق إرادة تقامسها الشعب والنظام معًا ،بعدما اكتفى
احلمويون مبا قدموه من دماء يف عهد سابق.
جمسدًا
األول من داخل مدينة محاه،
محاه | ال ميكن
تصور املشهد ّ
ّ
ّ
أبواب مقفلة على
بهدوء خميف يسود مباني حي الشريعة الراقي.
ٌ
الكثري من األسرار ،واكبها احلي املذكور بصمت دائم منذ أحداث
مبان تبدو خالية من
الثمانينيات الدامية .شرفات خاوية داخل
ٍ
ّ
صمت كثيف يف وضح النهار يثري يف املرء تساؤالت
سكانها.
ٌ
عن أهالي احلي .األمر ببساطة ال يعدو كون شوارع احلي خالية من
وحّرها.
املارين خالل فرتة الظهرية َ
يبتسم املرافق قائ ًال مع بعض املبالغة« :احلمويون ال يستخدمون
شرفات منازهلم .وال يفتحون األبواب ،ال لسبب سوى ألنهم
حمافظون» .ميكن االبتسام قلي ًال ،فالنظام مل خيتطف أهالي احلي
التندر باالتهام األسهل.
احلموي ،كما حيلو
ّ

حمويون خارج بركات «الربيع»

يظهر نهر العاصي عند مشارف حي الشرقية .ويتابع امتداده يف
حي البارودية وصو ً
ال إىل احلارات القدمية والقلعة .على طول النهر
ً
تتوزع نواعري محاه ،اليت لطاملا ّ
تغنى بها أهل املدينة ،وصوال إىل
تشكيلهم «لواء» بامسها ،ضمن تشكيالت «اجليش احلر» يف بلدة
طيبة اإلمام ،يف ريف محاه الشمالي 19 .ناعورة تتوزع على امتداد
جمرى نهر العاصي داخل املدينة وحدها ،من أصل  40ناعورة
موزعة بني محاه وريفها .احلمويون يستندون إىل أسوار جمرى
النهر ،ويتأملون نواعريهم بسالم .االزدحام شديد عند منتصف
مجل يسري قبالة الناعورة...
النهار .يتناوب األطفال المتطاء َ
ويتواصل التقاط الصور التذكارية.
مشاهد احلياة اليومية اليت تعيشها املدينة ،ال توحي بتاريخ من
اهتم النظام بتحييدها
مر عليها .صورة غريبة ملدينة سورية
ّ
املوت ّ
عن احلرب القائمة ،وجنح يف استبعادها ،حتى اآلن .تتشارك
املدينة مع أخواتها السوريات ظاهرة أطفال الشوارع الذين ميألون
كل األماكن .سيستغل أحد األطفال وجود «سائح» يلتقط الصور
التذكارية يف مدينته ،ويطالب باملال مستعينًا مبالمح باكية .حزن
مصطنع مدهش حيدثه الصغري ،جيعل «السائح» يسأل« :أين
والدك؟» ،وسيجيب بصرب على السؤال املكرر ،بكلمة واحدة:
«مات».
التحرك باجتاه ساحة العاصي ،عرب شارع البنوك ،جيعل حامل الكامريا
حمط أنظار القوى األمنية .مل تعد آلة التصوير أداة حمببة يف يد أي
كان على األراضي السورية .وحتمًا استخدامها على جبهات القتال،
أسهل من استخدامها يف الشوارع اآلمنة واملأهولة بالناس.
سيلوح للكامرياّ ،
ممث ًال هيبة
وحده شرطي املرور يف ساحة العاصي،
ّ
الدولة القائمة يف الشوارع .الناس أيضًا يتهربون من التصوير،
مموهًا،
ويرتاحون قلي ًال إن رأوك قد
َ
توقفت مع رجل يرتدي لباسًا ّ
ً
ّ
ميثل ،بالنسبة إليهم ،شخصا موكلة إليه محاية املدينة وأهلها من
«بركات الربيع العربي» اليت مل تكن تنقص املدينة .صربي ،طفل
يبيع العلكة بالقرب من حديقة أم احلسن .يعمل كل يوم يف منطقة
خمتلفة .مسع من أهله الكثري عن أحداث الثمانينيات الدامية ،غري
أنه ال يتحدث إال مبا رآه من «ثورة  ،»2011إذ يقول« :عانينا أشهرًا
طويلة من إغالق الشوارع حبواجز جلان الثورة وشباب التنسيقيات
املسؤولني عن التظاهرات .توقفت أشغالنا وأجرب املرحوم والدي
على إغالق دكانه ،متاشيًا مع إضراب الكرامة .إىل أن انتشر السالح
يف الشوارع بوضوح».

«حصان طروادة» للشفاء
حي جنوب امللعب جنوبًا ،ومشاع األربعني مشا ً
ال ،يلفت طيف
يف ّ
مر من ُهنا .الطيف هذا يقتصر على كتابات مشطوبة
الثورة الذي ّ
على اجلدران ،قبل أن يتوقف كل شيء فجأة .نامت محاه «ثائرة»
واستفاقت صباحًا ،فكان «أن شفيت من ثورتها» .الناس يتحدثون
عن الضابط الشهري العقيد سهيل احلسن ،ودوره يف محاه ،منذ
يتحدث كثريون
أن كان على رأس جهاز املخابرات اجلوية فيها.
ّ
عما قام به احلسن ،وال سيما بعد وصوله من حلب على رأس
تعزيزات إىل الريف احلموي الذي تزداد رقعة معاركه ،حتى تكاد
حتاصر املدينة .للعقيد ،بنظرهم ،خربته يف املدينة وأهلها .يروي
مصدر ميداني عاصر بداية األحداث األمنية يف محاه عن «خدعة
اجليش الستعادة السيطرة على املدينة من يد املسلحني ،حيث
جرى اتباع خطة حصان طروادة مع املسلحني ،بعد تظاهر بعض
العناصر باالنشقاق ضمن عربات مدرعة دخلت املدينة ،لالنضمام
إىل الثوار ،الذين سرعان ما جرى تطويقهم والقضاء على أعداد

مضى السفري األمريكي وجميع قادة اإلخوان وتركونا لقدرنا (األخبار)
كبرية منهم وفرار بعضهم اآلخر باجتاه الريف» .الرواية الشعبية
مدرس متقاعد ،إذ يقول« :كنا
ملا جرى ،يتحدث عنها عادل ،وهو ّ
حتت رمحة أوالد التنسيقيات .مل يكن األمر حيتمل بالنسبة إلينا ،أن
يلعب هؤالء الصغار احلاملون بأعمارنا .املدينة بتارخيها ورمزيتها،
ال حتتمل ذلك أبدًا .والنظام يعي حساسية األمر» .ويتابع« :للمدينة
تعاطف كبري يف الوجدان اإلسالمي على خلفية الصراع الدموي
السابق بني اإلخوان املسلمني والنظام ،ما جعلها حمط أنظار أنصار
احلراك وطاليب الدعم له».
يعول على انتفاضة محاه
وحبسب الرجل الستيين ،فقد كان
ّ
باعتبارها «الشعرة اليت ستقصم ظهر البعري من خالل ما ستلقاه
من تأييد ومتويل كل مرتدد يف دعم احلراك» .ال يثق الرجل كثريًا،
بالقدرة على االستمرار يف إمساك النظام بالوضع األمين داخل
محاه ،وسط ريف يزداد اشتعا ً
ال لريسم طوقًا حول أحياء املدينة.

مدينة إسالمية يف دولة علمانية
قبالة ناعورة املأمورية القريبة من القلعة وقصر العظم (املتحف
حاليًا) ،ميكن مراقبة املارين من سكان املدينة اهلادئة ،غري
املعنيني أبدًا بأخبار القتال على اجلبهات يف معظم جهات الريف.
معظم النساء ُهنا ّ
منقبات ،والرجال ملتحون ،وجبالبيب بيضاء .تبدو
ً
محاه «مدينة إسالمية» حتيا بسالم يف «دولة علمانية» ،متاما ،كما
أريد هلا أن تكون.
يقودك أمحد ،أحد أقارب مرافق الرحلة إىل مدخل حي احلاضر .ال
أحد يتشجع على الدخول أكثر ،ليس لسبب إال بداعي التحفظ،
يرحب كثريًا بنساء غريبات سافرات .يشرح أمحد ،أهمية
فاحلي ال ّ
احلريات الدينية بالنسبة إىل احلمويني ،فهي احلرية الوحيدة
املكفولة بعناية منذ ما بعد أحداث الثمانينيات .ويتابع« :كانت
محاه عرضة حلمالت إعالمية كبرية جرى الرتويج هلا بسهولة يف
فوضى املناطق العشوائية ،كبقية احملافظات ُ
األخرى» .وحبسب
أمحد ،فقد بدأ احلراك انطالقًا من أحياء :مشاع األربعني ،ومشاع
احلميدية ،واجلرامجة ،وباب قبلي ،ووادي اجلوز ،ومشاع الطيار،
وحي جنوب امللعب ،إضافة إىل حي احلاضر ،فيما بقيت أحياء
الشريعة والبعث والربناوي بعيدة عن أي مظهر من مظاهر اخلروج
عن السلطة .ويضيف« :يف متوز ُ 2011خطف عناصر املخفر يف حي
احلاضر ،وذحبوا بالسكاكني .فكان على العقالء حتييد أنفسهم عن
رداء الثورة الذي خيفي وراءه ما خيفيه» .ال ينفي أمحد ميول الكثري
من احلمويني إىل العيش يف دولة إسالمية ،يف ظل حالة العداء
الدائم مع النظام ،وتغلغل اإلخوان املسلمني يف نشطاء املدينة.
غري أن نار «داعش» اليت متتد جبنون لتحرق ما يقف يف طريقها،
وعدوه
جتعلهم خيشون االحرتاق جمددًا يف حرب مقبلة بني النظام
ّ
اجلديد ،حبسب تعبريه.

املرحبة بزيارة
نرجس عصفور والدة لطبيب أصيب يف تظاهرة محاه
ّ
السفري األمريكي السابق روبرت فورد .كان كل هم املرأة اليت
عادت مؤخرًا إىل محاه بعد رحلة نزوح طويلة ،عالج ابنها بعيدًا عن
لعنة املدينة .علق يف ذاكرتها من تلك املرحلة ،حماوالت عدة
للمصاحلة من قبل احلكومة ،من خالل وزارة األوقاف ،لتأتي زيارة
التوصل إىل حل ،إذ نال احلراك الشحن
فورد فتقضي على أمل
ّ
املعنوي الالزم لزيادة حدة الصدام« .الغرب يلعب فينا طابة.
ومحاه دفعت كتري وبيكفي» ،تقول عصفور.
ال ختفي املرأة تعاطفها مع متظاهرين حاولوا هدم متثال الرئيس
الراحل حافظ األسد ،يف «مجعة أطفال احلرية» يف حزيران .2011
يومئذ ،حصلت أقوى املواجهات بني املتظاهرين وفرع األمن
(يقال إنه
العسكري الذي كان بقيادة رئيسه السابق حممد مفلح ُ
انشق وهرب إىل تركيا) .سقوط العديد من القتلى املدنيني،
حبسب نرجس ،زاد التعاطف مع الضحايا ضد احلكومة ورئيس
فرع األمن العسكري ،الذي «انشق الحقًا» ،ما اضطر السلطة إىل
نقل التمثال من الساحة ،للحد من حصول املزيد من املواجهات
الدموية .ومع بدء العملية العسكرية يف الشهر الثامن من عام
الثورة األول ،بالتزامن مع شهر رمضان ،بدأت ميول السيدة
والكثري من احلمويني يتغري .ال تتعاطف عصفور اليوم سوى مع
املدينة وبسطائها ،وتقول« :لن يعود ابين كما كان يف السابق.
انظري حولك ،لقد مضى السفري األمريكي ومجيع قادة اإلخوان،
وتركونا لقدرنا بعد توريط املدينة مبا ال طاقة هلا به» .تتحدث
املرأة بلسان حال الكثري من احلمويني.

قليل من ...املسيحيني
حي املدينة إىل اجلنوب
بالقرب من القلعة يسكن مسيحيو محاه يف ّ
الغربي من القلعة ،إضافة إىل اجلزء الغربي من حارة املغيلة قرب
يعد حيهم مببانيه األثرية األقدم يف املدينة .بلغ
القلعة أيضًا.
ّ
ً
يقدرون اليوم،
عدد مسيحيي محاه  80ألفا قبل األحداث ،فيما
ّ
حبسب إلياس ،وهو مهندس من أبناء حي املدينة ،بقرابة  30ألفًا،
وال سيما بعد التعرض ألحد رجال الدين املسيحيني بالقتل داخل
كنيسته يف بداية احلراك.
«اليوم ال نشهد سوى أحداث أمنية متفرقة ،جيري ضبطها سريعًا،
يف حيي احلاضر وجنوب امللعب مث ًال .آخر احلوادث األمنية منذ أقل
من شهر :حرق ناعورة اجلعربية ،يف ظروف جمهولة» ،يقول إلياس.
ويتابع« :نعيش اليوم بسالم .األمور تغريت إىل األفضل ،والكثري
من املسيحيني النازحني عادوا» .ويشرح مشاكل املدينة ،املتمثلة
يف كثافة عدد نازحي الرقة وحلب وريف محاه ،إذ كان عدد سكان
املدينة ال يتجاوز مليون نسمة ،فتحولوا اليوم إىل  3ماليني ،ما ّ
أثر
سلبًا على اخلدمات.
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مقاالت وتحقيقات

أبو مازن لتميم :مشعل يكذب!
إيلي حنا
وسط النار املشتعلة يف غزةّ ،
حط أبو مازن يف  21آب املاضي يف
ّ
الدوحة يشكو ألمريها «(خالد) مشعل الكذاب» الذي تدير حركته
انقالبًا يف الضفة .بدا حممود عباس متوترًاَ .
وضع «مسو األمري»
متيم بن محد أمام «قضيتني ال نستطيع حلهما» :املفاوضات
الفاشلة مع إسرائيل والعالقة مع محاس« .محاس بدها جتنين»،
قال عباس .أبلغ األمري ما نقله له الصهاينة« :ألقوا القبض على
 93عنصرًا من محاس قاموا باإلعداد النقالب يف الضفة ،يرعاهم
صاحل العاروري من تركيا ،وصلة الوصل بينهم شخص يف عمان
تفهم األمري رئيس السلطة« :أنت حكيت معلومات
امسه «جواد».
ّ
مصدرها إسرائيل( ،إذًا) بالتأكيد صحيحة» .حلظات ويدخل خالد
مشعل ووفد محاس املرافق قاعة االجتماعّ .
توتر عباس انسحب
قدم مطالعة أنهاها جبملة« :نفذمت االنقالب
أمام «خصومه»ّ ...
يتدخل
باالتفاق مع دحالن ،وحتى اآلن لكم عالقة معه.»...
ّ
القيادي احلمساوي موسى أبو مرزوق :أنت بعدك لغاية اليوم
فريد أبو مازن :ال تقاطعين ،ال تستفزني يا أبو
مصدق هالقصة؟
ّ
«مسوه» االجتماع
عمر .تطول «االستفزازات» واالتهامات لينهي
ّ
ريثما ّ
يفك عباس عصبيته .الزميلة «األخبار» حصلت على حمضر
االجتماع وتنشره يف ما يلي:
بعد ترحيب األمري متيم بالرئيس الفلسطيين ،وسؤاله عن األوضاع
يف غزة والضفة الغربية ،دار احلوار اآلتي:
ــــ أبو مازن :أشكر مسوكم على املقابلة رغم كثرة مشاغلكم ،لكن
الوضع ال يطاق وال حيتمل التأجيل .األمور يف قطاع غزة يف غاية
السوء ،وكان البعض يرغب يف تفجري األوضاع يف الضفة الغربية
وكانت نواياهم خبيثة.
ــــ األمري :حنن دائمًا نلح ونطلب من محاس وقف إطالق النار حفاظًا
على األطفال والنساء ،لذلك أيدنا مفاوضات التهدئة يف القاهرة،
لكن اخلطاب املصري شوية غري مريح ،والفرتة األخرية األمريكان
يتواصلون معنا يوميًا ،وكريي كل يوم يتصل ألف مرة.
ــــ أبو مازن :الوضع الفلسطيين صعب .حنن أمام قضيتني
أساسيتني ال نستطيع حلهما .األوىل :املفاوضات فشلت20 .
سنة نفاوض على حدود  67ومل نتقدم خطوة واحدة ،وأخريًا وافقنا
على عرض كريي لتجديد املفاوضات  9شهور ،ووافقنا على طلب
أمريكا بعدم الذهاب لألمم املتحدة مقابل إطالق األسرى .لكن
اإلسرائيليني رفضوا إطالق الدفعة الرابعة ووقف االستيطان،
وفشلنا ،لذلك قررنا التصاحل مع محاس برعاية مسوكم ،وتأليف
حكومة وفاق وطين ،إسرائيل رفضت التعامل معها ،وذهبنا ووقعنا
 15معاهدة دولية ،ومن أبريل حتى اآلن ال تقدم يف املفاوضات.
ظل األمريكان يقولون سنعطيكم « »Frameworkوهم مياطلون ومل
يعطونا هذا اإلطار .قلنا نريد عرضًا مكتوبًا ال شفهيًا ،فغضبوا منا.
مل يعطونا سوى الكالم .إذا كانت أمريكا تريد حال فلتوافق على
دولة فلسطينية يف حدود  ،67وعاصمتها القدس ،وخالل شهرين
أو ثالثة على ترسيم احلدود ،ثم نتفاوض على بقية النقاط .إذا
وافقوا سنوقف التنسيق األمين والتعاون مع إسرائيل ،ونطلب
ّ
لتسلم السلطة ،ويرجع الوضع إىل ما كان
من نتنياهو أن يأتي
قبل أوسلو .أبلغت رئيس املخابرات اإلسرائيلية ذلك أثناء زيارته
ّ
وخليها خترب على
لي قبل أيام ،وبدأت بإبالغ األمريكان تدرجييًا،
الكل.
الثانية :عالقتنا مع محاس .منذ جميء السلطة وهم يعملون إلفشاهلا
وإسقاطها ،عرفات دعاهم للمشاركة يف السلطة وانتخابات 1996
رفضوا وقالوا الدميقراطية حرام ألنها حكم الشعب ،وحنن نريد
حكم الشرع .بيعطوا فتاوى على كيفهم ،وبيستخدموا الدين
خلدمة أهدافهم )...( .ذهبنا إىل الكعبة ،وأقسمنا على التمسك
بالوحدة الوطنية ،وبعد ثالثة شهور انقلبوا على السلطة .حتى اآلن
كلما حتدثت عن مشعل أمام امللك عبد اهلل يقول لي :هذا مشعل
كذاب.
ثم حدثت حرب  2009وبعدها حرب  2012وحنن ضدها ،ووقعوا
اتفاقا من خالل مجاعتهم و(حممد) مرسي وهيالري كلينتون ،ثم
جئنا عندكم واتفقنا على إجناز املصاحلة .منذ أكثر من سنتني
وهم مياطلون وال يريدون انتخابات .رجعت االنتخابات حرام)...( .
يف الفرتة األخرية حدث ما أخرجين عن طوري ،فقد خطفوا ثالثة
مستوطنني وقتلوهم ،وعندما سألنا مشعل أجاب :ال أعلم ،ثم
بعدها قال :ال أنفي وال أؤكد! كذب ومراوغة ،هذا كله رغم أن
إسرائيل واألمريكان قالوا لي محاس ،فقلت هلم غري صحيح ،وهاتوا
أدلتكم .ومفاجأة األمس صاحل العاروري أعلن مسؤولية محاس عن
اخلطف من تركيا .يعين تركيا تقبل هذا املوضوع ،وهيدا شريط
فيه اعرتافات العاروري ،ونتيجة هذا العمل قتل  20فلسطينيا
واحراق حممد أبو خضري وهو حي .هدفهم تدمري الضفة وإحداث
حالة من الفوضى لتنفيذ انقالب علينا ،محاس بدها جتنين ،منذ
اختطاف شاليط يتصلون باإلسرائيليني واألمريكان واألوروبيني
واألملان وغريهم ،يفعلون كل شيء من وراء ظهورنا .حتى وحنن
يف مفاوضات القاهرة ،حنن جمرد طربوش خيال ...يقولون لبقية

تنشر «األخبار» محضر لقاء جرى فيه تبادل اتهامات بني وفدي السلطة
وحماس يف حضور أمري قطر يف  21آب املاضي (آي بي ايه)
الوفد حنن املوجودين يف امليدان ،حنن الذين نقاتل ،هذا يعين أن
السلطة ال تشارك يف قرار احلرب وال قرار السالم.
مدير املخابرات االسرائيلي جاءني قبل اسبوعني إىل رام اهلل،
وكانت زيارة خاصة ،وقد أبلغته خطواتي السياسية التالية ،فقال
لي سأنقل رسالتك إىل رئيس الوزراء نتنياهو .وقال لي أريد أن
أضعك يف صورة مواضيع متعددة وخطرية تهدد وجودك ووجود
السلطة يف الضفة ،واحد منها أبلغين أنهم ألقوا القبض على 93
أعدوا النقالب على السلطة يف الضفة ،يرعاهم
عنصرًا من محاس ّ
صاحل العاروري من تركيا ،وصلة الوصل بينهم شخص يف عمان
امسه «جواد» .وقال لدينا االمساء والسالح واالنفاق اليت جهزوها
لالنقالب عليك.
ملاذا يريدون االنقالب؟ كنت أشعر بذلك ،وأجهزتي األمنية كانت
إلي تقارير عن ذلك ،كل السالح واملتفجرات اليت أمسكناها
تقدم ّ
مل تكن ضد إسرائيل ،بل ضدنا ،لكن ملاذا االنقالب؟! أين
الشراكة بيننا؟ إىل أين حنن ذاهبون؟ ملاذا هذه الطريقة اإليرانية
يف «التقية»؟ عام  2006وضعوا لي متفجرات يف الطريق ،يريدون
تفجريي ،وأيضًا حفروا نفقا يصل إىل حتت منزلي يف غزة ،هذا
شريط  »CDمصور فيه كل شيء وتسمعهم يقولون هذا اللغم البو
مازن ،إىل أين أنتم ذاهبون؟ نظام تقية ال ينفع معه الشغل ()...
يف مفاوضات القاهرة أرسل مشعل مخسة أعضاء .رغم ذلك ،كلما
احتجنا إىل قرار صغري عادوا إىل مشعل! حنن نريد هدنة قبل كل
شيء ،ثم نضع كل املطالب للبحث ،ومشعل واألعضاء اآلتون من
الدوحة متعنتون ،برغم أن وضع غزة صعب ،ولكن ال يعنيهم ذلك،
ألن الثمن يدفعه الناس البسطاء ،أما هم فال يعيشون يف غزة،
وكل هذا أدى إىل فشل مفاوضات التهدئة.
قبل االنقالب كانوا متفقني مع دحالن على االنقالب ،وقبل شهرين
طلبوا منه املغادرة ،وقالوا له :نستطيع تنفيذ االنقالب وحدنا،
فخرج هو ومجاعته ،وحتى اآلن بينهم تعاون ،أقاموا عرسا مجاعيا
مشرتكا واألموال من االمارات ،واستقبلهم دحالن يف االمارات
ومعهم إخوان مسلمون واتفقوا على إقامة مشاريع مشرتكة بأموال
إماراتية ،وأرسلت االمارات مستشفى ميدانيا وسلموه التباع
دحالن ،وهذه «صورة» جتمع أحد شيوخ االمارات مع أشخاص من
محاس واجلهاد ،ماذا يعين هذا؟! ملاذا التعامل والتعاون مع حممد
دحالن؟! ما من نيات طيبة عند محاس .ال ميكن أن أعمل معهم
بهذا الشكل ،وال أريد أن أبقى طربوشا .التجربة معهم تقول إن ال
ثقة فيهم ...حتى أثناء املفاوضات يقولون لوفد فتح :حنن نريد
كفار بالنسبة لنا .حنن من ّ
الشراكة ،لكن أنتم ّ
ميثل االسالم.
ــــ األمري :يا ليت كالمهم صحيح ،وميثلون اإلسالم حبق.
ــــ أبو مازن :أنا بعرفهم كويس ،ال عالقة هلم باإلسالم ،من
شيخهم الكبري إىل أصغرهم )...( .كثري من الدول العربية طلبت
مين تهميشهم وإخراجهم من املشهد ،السعودية ومصر واإلمارات
واألردن وآخرون اعرتضوا على مصاحليت مع محاس ،وأبلغت العرب
علي
ماض يف امتام املصاحلة .بعد كل هذا خيططون لالنقالب
أنين
ٍ
ّ

يف الضفة الغربية ،ويؤلفون خاليا ضدي ،يعملون على تدمري
الضفة...
ــــ األمري :الوضع كما قلت ال حيسد عليه أحد .معلومات إسرائيل
دائمًا صحيحة ،ولكن يف النهاية محاس اخوتك وباإلمكان التفاهم
معهم .البالء كله من العرب ،والكل حياول إفشال جهودك يف
املصاحلة...
ــــ أبو مازن :ملاذا نتآمر على بعضنا بعضا وننفذ انقالبا؟
ــــ األمري :بصراحة أنت حكيت معلومات مصدرها إسرائيل ،بالتأكيد
صحيحة.
ـــــ أبو مازن :هذه معلومات أكيدة ،وأسأل ماجد مدير خمابراتي،
لديه معلومات أيضًا ،وليس إسرائيل وحدها ،دائمًا يقول لي
اللواء ماجد ضبطنا خاليا محساوية هدفها االنقالب ،وأقول له خذ
سالحهم واتركهم ،ولديه معلومات عن خطف محاس املستوطنني
الثالثة بهدف التخريب لضرب املشروع الوطين والسلطة ،ما
مصلحتهم من خطف ثالثة أوالد صغار؟ ...ملاذا االنقالب؟! أرسلت
ملشعل التسجيل بالصوت والصورة ،وأبلغته أنهم وضعوا لي لغما
يف الطريق ،فقال مل يصلين شيء وال أعرف عنه أي شيء! ــــ
األمري :األخ خالد مشعل آت اآلن ،ولنتحدث بصراحة معه يف كل
املوضوعات.
ــــ أبو مازن :أود يا مسو األمري أن اشكرك على حتويل الــ  50مليون
دوالر ،فقد جاءت يف الوقت املناسب ،حنن ننتظر مساعداتكم كل
شهر ،وكنتم وعدمت بفتح سفارة لفلسطني يف الدوحة.
ــــ د .العطية :أنا أشرف على موضوع السفارة بنفسي ،وستكون
أكرب سفارة لفلسطني يف املنطقة العربية.
ــــ األمري :جيب أن تستعجل االمر وتنجز ذلك بسرعة.
(انضم السيد خالد مشعل والوفد املرافق له إىل االجتماع ،وقدم
وحيا الرئيس أبو مازن ومرافقيه).
التحية لألمري،
ّ
ــــ األمري :كنا نتحدث مع الرئيس أبو مازن وذكر نقاطًا كثرية.
خالصة الكالم ،حنن اآلن أجنزنا مرحلة مهمة من املصاحلة ،وحدث
العدوان .فخامة الرئيس ذكر العديد من النقاط ،وأترك له أن
يشرح ،لكن اهلدف أن نصل إىل حلول.
ــــ أبو مازن :أو ً
ال املسار السياسي؛ بعد فشل جتربة  20عامًا من
ً
املفاوضات ،إسرائيل وأمريكا مل يقدموا لنا شيئا ،واالحتالل ما
زال قائمًا ،وهنا نضع اسرتاتيجيتنا السياسية كاآلتي :أن تقبل
أمريكا وإسرائيل خطيًا بدولة فلسطينية على حدود  ،67والقدس
الشرقية عاصمتها ،وبسقف زمين حمدد ،نبدأ مباشرة برتسيم
احلدود خالل مدة حمددة ،ثم نناقش قضايا الوضع النهائي .فإذا
قدموا لنا قبو ً
ال خطيًا كان به ،وإذا مل يقبلوا سنعمل على اآلتي:
 1ـــ وقف التنسيق األمين والتعاون مع إسرائيل2 .ـــ ندعو نتنياهو
إىل تسلم السلطة ،وتتحمل إسرائيل مسؤولياتها كدولة احتالل.
ولدينا أيضًا قضية القدس ( )...نتخذ نفس اخلطوات السابقة:
وقف التنسيق وحل السلطة ،وهذا ما أكدته للملك األردني
عبداهلل.
ثانيًا العالقة بيننا .هي حتى اآلن بال أساس .ال أريد العودة إىل
لسمو األمري كل ما حصل منكم منذ عام ،2006
املاضي ،فقد شرحت
ّ
واأللغام اليت وضعتموها لي ،ونفذمت االنقالب باالتفاق مع دحالن،
وحتى اآلن لكم عالقة معه ،وتعملون معه بأموال اإلمارات.
ــــ موسى أبو مرزوق :بعدك لغاية اليوم مصدق هالقصة؟ قصص
صراعكم الداخلي.
ــــ أبو مازن :ال تقاطعين ،ال تستفزني يا أبو عمر.
رجاء أكمل أخي أبو مازن.
ــــ مشعل:
ً
ــــ أبو مازن :ال أريد أن أعود إىل املاضي بكل حيثياته ،فقد شرحته
لسمو األمري بالتفاصيل .اتفقنا على حكومة وفاق وانتخابات،
ّ
ويبدو أن ذلك مش راح يصري ،تهربون السالح واملتفجرات واملال
إىل الضفة ،ليس من أجل مواجهة إسرائيل ،ولكن لالنقالب على
السلطة .استمر ذلك إىل أن جاءني مدير األمن اإلسرائيلي قبل
أسبوعني وأبلغين موضوع اجملموعة اليت اعتقلوها وختطط لالنقالب،
وهم مرتبطون بشخص امسه جواد يف األردن ،وهذا الشخص
مسؤول عنه صاحل العاروري يف تركيا ،وإضافة إىل ذلك لدى
أجهزتي األمنية دالئل .ملاذا االنقالب؟! هذا املوضوع جيب أن
ينتهي .خطفتم ثالثة أوالد وسألتك فقلت لي ال أؤكد وال أنفي،
وقلت سلمت أيادي من فعلوها ،وباألمس العاروري قال حنن
َ
الذين فعلناها ،ملاذا؟ ما الغرض من ذلك؟ تدمري الضفة وقتل
عشرين شابًا وحرق حممد أبو خضري.
قال لي نتنياهو محاس ،قلت ال ،والعاروري يقول نعم .وانطلقت
احلرب على غزة ،أين حنن؟ أين احلكومة؟ ألسنا حكومة توافق؟
( )...حرب  2012فعلتم ما تريدون وحدكم وكأننا غري موجودين،
واآلن حنن نعمل معكم «طربوش» ...الوضع اآلن ال حيتمل .ال
أقبل أن أكون جمرد طربوش أو خيال .مش عاوزين هذا املشروع
بالش ،أنا سأستمر يف هذا اخلط ،مش فارقة معي ،مل أعد قادرًا
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مقاالت وتحقيقات

على التحمل ،ال منكم وال من فتح وال من إسرائيل وال من العرب،
وما بعرف من وين بدي أتلقاها؟ عندنا حكومة وحدة وطنية وتفكرون
علي ،وتتشاركون يف العمل مع احلقري حممد دحالن
يف االنقالب
ّ
ضدي ،وإذا بتقول فش منو ،بقول لك عندي الصور .األمور جيب
أن تكون واضحة ،وأنا حبكم جتربيت معكم غري مقتنع بذلك.
ـــــ مشعل :غري مقتنع مباذا؟
ــــ أبو مازن :مش مقتنع معي بوضوح ،أنا واصلة معي حلد هون
(يشري إىل أنفه) .أبو عمر يقول يف القاهرة للوفد أنتم كفار.
ــــ مشعل :قل ما شئت ،وبعدها امسع منا .نريد أن نتفاهم ال أن
نتقاتل.
ــــ أبو مازن :نعم أمسعك.
ــــ مشعل :ليكون القطريني بدهم ينقلبوا عليك مثل محاس؟
ــــ أبو مازن :هم أهلي واحتضنوا عائليت سابقًا ،واليوم حيتضنون
أحفادي.
ــــ صائب عريقات :حنن على مفرتق طرق ويف سفينة واحدة .إذا
أردنا أن تكون لنا دولة على حدود  67وعاصمتها القدس ،وبقرار
من جملس األمن ،فالسؤال عند األمريكان واألوروبيني :هل محاس
جزء من املشروع الوطين؟ معالي الدكتور خالد العطية أبلغهم أن
محاس جزء من احلل وليس املشكلة .نريد أن نكون قادرين على أن
نقول أمام العامل إن محاس جزء من املشروع الوطين...
ــــ عزام أمحد :األخ أبو مازن حكى كثري ...يهمنا احللول ووضع
األسس ،وقد حتدثنا يف القاهرة طوي ًال ،وأقرتح أن نسمع أبو الوليد،
ويف ضوء ذلك نناقش.
ــــ مشعل :أنا ال أعرف شيئًا عن تقارير الشاباك اإلسرائيلي ،وال
أحد أطلعين عليها .وحبكم الشراكة مع أبو مازن ،واحرتامًا لشخصه
وكرب سنه من حقه أن يعتب .من حقه أن يكاشفنا ،لكنه من بداية
بناء على رواية إسرائيلية
االجتماع وهو منرفز .أما أن يتبنى موقفًا ً
حول انقالب ،ثم يقول أنا جاي ومش واثق فيكم ،هذا ال جيوز!
ــــ أبو مازن :نعم مصدقينها.
ــــ مشعل :آسف أن تكون مصادر إسرائيل هي اليت تعتمد عليها
مسو األمري وأمام قطر الرواية كاذبة
يف تقييم األمور .أنا بقول أمام
ّ
ّ
شكلوا جلان حتقيق ،وقطر تشارك فيها ،ولو ثبت
مليون باملائة.
أي شيء منها فأنا مستعد أن أعلن بشجاعة االعتذار للسلطة أمام
اجلميع ،لكن إن ثبت كذبها أريد أن خيرج أبو مازن ويعلن ويقول
إسرائيل كاذبة...
عندما التقينا هنا املرة املاضية أبلغتك أننا نعرتض على املبادرة
املصرية ،وما زلنا ،وليس لدينا اعرتاض على الدور املصري،
ومحاس ال تريدكم طربوشًا ،نريد الشراكة ...حنن ال ننتظر أحدًا ،ال
يضرهم من
عربي وال غريو ،الرسول أعطانا الضمانة عندما قال «ال
ّ
عاداهم» ،وحنن أوفياء مع كل من يدعمنا .شرحت لك قضية دحالن
أكثر من مرة ،وخسئ أن يضع أحدنا يده بيديه ،أما أن اإلمارات
ترسل مساعدات عن طريقه فأه ًال وسه ًال ،فأنت تعرف أن أهل غزة
يف جماعة...
ــــ أبو مازن :نعم ،انقالب حصل باالتفاق معه ،وطردناه و 16شخصًا
من مجاعته هلذا السبب.
ــــ مشعل :حقيقة ما حصل ليس انقالبًا يا أبو مازن ،إمنا حصلت
إشكاالت على األرض.
ــــ أبو مرزوق :ادعاءات تصنعونها ضد بعضكم .احلقيقة أن االنقالب
حصل ضد محاس.
ــــ أبو مازن :امسعوا ،ضد محاس! كيف؟
ــــ مشعل :أنا أثق بعقلك يا أبو مازن ،فهل تصدق أن محاس
انقلبت عليك بالتعاون مع دحالن؟ هو الذي أراد أن ينقلب علينا
بعد اهلزمية .يف شهر مارس  2007زارني يف دمشق واحد فتحاوي
كبري ،وقال لي إن دحالن تعهد ألمريكا وإسرائيل بشطب محاس
يستفزك ،يقول أنا ومحاس
قبل شهر ( 6حزيران) .دحالن يريد أن
ّ
انقلبنا عليك.
ــــ أبو مازن :حققنا معه يف القضية وهناك شهود ،وابن نزار ريان
كان الواسطة وحلقة الوصل بينكم.
طول بالك .أنت رئيس ورقم واحد يف الشعب
ــــ مشعل :يا رجل ّ
ّ
كمسلمات ،وهذه القصة أيضًا مستعدون
الفلسطيين ،ما تاخذ األمور
أن نعمل فيها حتقيقًا بشرط من طرف مستقل ،وإذا ثبت ذلك فأنا
مستعد أن أعلن اعتذارًا باسم حركة محاس.
ــــ خليل احلية :قضية ابن نزار ريان أعرفها بالتفصيل .أبو شباك
كان خيطط لتشغيله مندوبًا معهم يف الوقائي.
ــــ أبو مازن :يا سالم ،كان عميل مزدوج.
ــــ خليل احلية :يا رجل أنا شاهد على ذلك .الولد كان عمره 17
سنة .رشيد أبو شباك كان يريد إسقاط هذا الولد معهم يف األمن
الوقائي ،ألنه ابن القيادي نزار ريان .عمره  17سنة وبدو يكون
وسيط بني محاس ودحالن؟
ــــ أبو مازن :كيف  17سنة؟ عندنا معلومات مؤكدة غري هيك.
ــــ األمري :أنا رأيي إما يتسكر هذا املوضوع اآلن ،أو تشكيل جلنة
ّ
ورجاء يا أبو
أفضل أن يتم تسكري املوضوع،
حتقيق مستقلة ،وأنا
ً
مازن ومن كل اإلخوان هذا املوضوع يتسكر.
ــــ مشعل :إذا مل تكن العالقة قائمة على ثقة فال جدوى منها.
املاضي يبقى من املاضي ،ومع ذلك أنا مستعد للتحقيق يف أي
قضية غلطت فيها محاس حتى نبين على صفاء وبياض .أما مسألة
الـ 93وانقالب يف الضفة ،فأنا ال أقبل أن أعمل مع هذا الرجل وهو
يشك ّ
يف مسبقًا .أحنا مش جايني عشان هذا الكالم ،أحنا جايني

نشتغل مع بعض يف املوضوع السياسي.
ــــ األمري :كالم فخامة الرئيس ،وكالمك مصدق عندي .هناك ضغوط
على قطر بسبب وجود محاس عندنا ،لكن هذا أكرب شرف لنا مهما
كانت محاس ...أمريكا والعرب شانني علينا محلة ألجل محاس
موجودة عندنا ،وأنا أقول هذا شرف لنا .يا أبو مازن أنا أريد مساع
كلمتك .تريد حتقيقًا أنا مستعد ،لكن أشوف أن املوضوع يتسكر
أفضل.
مسو األمري ،أبو مازن يقول اعتقل مئات من محاس
ــــ أبو مرزوق :يا
ّ
وصادر سالحًا وأموا ً
ال ،وعنده ماجد فرج ،ونطلب أن يوضح لنا
ماجد هل ظهرت مالمح مؤامرة خالل التحقيق مع هؤالء املعتقلني؟
هؤالء يتم اعتقاهلم منذ سنوات ،وتكرست االعتقاالت بعد االنقسام.
بينت من
نية استهداف للسلطة وألبو مازن كانت ّ
لو كان لديهم ّ
زمان.
ــــ أبو مازن :أنا أجاوبك.
ــــ أبو مرزوق :يا سيديّ ،
خلي ماجد هو اللي جياوب.
ــــ أبو مازن :ملاذا يتم تهريب األموال والسالح وال يستخدم ضد
إسرائيل؟ أين املقاومة يف الضفة؟
ــــ أبو مرزوق :جهودكم املباركة وتنسيقكم مع اإلسرائيليني هو
السبب.
ــــ أبو مازن :آه طبعًا ،بطلوا ده وامسعوا ده!
ــــ مشعل :يا أبو مازن أي قضية عندك شك فيها يف املاضي
واحلاضر يف  2007وقبله وبعده أنا مستعد للجنة حتقيق حيادية
نزيهة...
ــــ أبو مازن :أنا ال أحتدث فقط عن ماض .ماذا عن القصة األخرية؟
ملاذا التخطيط لالنقالب؟
ّ
نسكر يا حتقيق ،إذا ما
مسو األمري اقرتح مسارين ،يا
ــــ مشعل:
ّ
زال يف قلبك شك.
ــــ أبو مازن :ما عندي ليس شكًا ،بل حقيقة.
ــــ مشعل :مع احرتامي للجميع ،إخواننا وشركائنا ،مهما قلتم وحتدثتم
معه ،إذا كان لديه هذه القناعة ،فكيف نبين شراكة معه على أساس
هذه القناعة؟ أريد قضية الضفة الغربية ،اتركين من موضوع غزة،
أريد قضية اليوم ،الكالم اللي أعطوك إياه الشاباك اإلسرائيلي ،إذا
مقتنع إنو حقيقي واجبك تعمل حتقيق ،حتى نبين على صفاء ،أنا ال
أقبل أن منشي يف شراكة وهناك شكوك ،ها هو ماجد فرج اطلب
منه أمامنا أن يقول لك احلقيقة.
ــــ أبو مازن :أنا أص ًال آخذ معلوماتي منه.
ــــ أبو مرزوق :طيب أعطيه فرصة حيكي.
ــــ خليل احلية :ممكن نسمع من ماجد قصة الضفة؟
رجاء يا إخوة ما حدا حيكي.
ــــ مشعل:
ً
ــــ األمري :أمامك حاجتان يا أبو مازن ،يا يتسكر على املوضوع ونبدأ
نشتغل مع بعض وأي واحد خيالف االتفاق يكون مصارحة ويطلع
بيان ،أو الشيء الثاني جلنة حتقيق وأنا جاهز ،ولكين ال أفضل ذلك،
فال يوجد وقت لذلك.
ــــ أبو مازن :أنا عارف ما يف وقت ...أريد وقف القتال ،لكن عمليًا
ليس لي دور.
ــــ األمري :لكن اآلن موجود مصاحلة وحكومة واحدة ونعمل مع
بعض.
ــــ أبو مازن :أي حكومة! راح وزير الصحة لغزة ،ضربوه حتى كاد
ميوت ،ويقولون ما عنا خرب.
مسو األمري .نرتك املاضي
ــــ عزام األمحد :رأيي أن ننطلق من اقرتاح
ّ
على جنب ،وحنكي يف ما بعد حكومة التوافق .أبو الوليد عنده حق
يقول إنو بسبب القصة األخرية من الصعب أن تشتغلوا مع بعض
وهناك شكوك .خلينا حنكي عن املستقبل.
ــــ األمري :مثل ما قال ،هل نبدأ صفحة جديدة؟ أم تريد جلنة
حتقيق؟
ــــ أبو مازن :املوضوع ليس املاضي فقط .برعايتكم قبل  6شهور
شكلنا حكومة وحدة وطنية .طيب ليش ختطف ثالثة أوالد وتنكر؟
وتعمل حرب وأنا ما ليش دعوة ،باألول الزم تعرف تداعيات ذلك.
وأنا ناقشتكم ألف مرة ،وقلت اللي جييب سالح سأعتقله .هل
تعلم أن هناك تهريب سالح حتى من اجليش اإلسرائيلي لكم؟ قبل
الرواية اإلسرائيلية ،أيضًا تريدني أن أقول سيبك منها؟
ــــ مشعل :بدأت بداية غري موفقة على اإلطالق ،وغري مفيدة أيضًا.
ال كل ما ّ
أو ً
وقعنا عليه يف موضوع الوحدة واملصاحلة ملتزمون به،
صفقة متكاملة .ثانيًا :حنن مستعدون أن يكون قرار احلرب والسلم
مشرتكًا نتفاهم عليه .ثالثًا :نضع اسرتاتيجية نضالية مع بعض،
وإذا ما وضعناها مع بعض ما تلومونا .رابعًا :القرار السياسي ما
ينفرد فيه أحد ،ال أنت وال محاس.
ــــ أبو مازن :اتفقنا وقلنا مقاومة شعبية ،وينها؟
ــــ مشعل :سيادتك مش راغب جبد فيها ،ومتنعونها وتضيقون عليها،
وأنا مستعد لفتح كل امللفات .قضية املستوطنني ال العاروري وال
كل قيادة محاس تعلم بها ،حتى جاءتنا التحقيقات اإلسرائيلية قبل
أيام ،واليت تقول إنهم تلقوا تعليمات من عناصر من محاس ،لذلك
عندما أجبتك كنت حذرًا وقلت ال أؤكد وال أنفي .أوغلو قال لي ملاذا
ال تنفي مسؤوليتكم؟ قلت له ليس لدي معلومات أكيدة ،لكن تسلم
أيد اللي عملها ضد االحتالل ،وأنت تعرف أنين ال أضحي بصدقييت،
العمل العسكري خيار اسرتاتيجي ،ولكن إذا اتفقنا على عمل سلمي،
فأنا ألزم مجاعيت بذلك ،واألمري طرح خمرجا ،إما أن تطوى الصفحة
وتكون خارجة من نفسك ،وإما حتقيق حمايد.
ــــ األمري :أبو مازن خلينا خنلص من هذا املوضوع ،وما شي يطلع
من خاطرك.
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ــــ أبو مازن :إذا مسعت كالما غري حقيقي فهذا جينين أكثر ،عندي
 CDوارسلته ملشعل ويقول ما وصلين.
ــــ مشعل :موضوع الشريط ،خلي ماجد فرج جييبه وحيكي اللي عنده،
وخليهم يشوفوا الشريط.
ــــ أبو مرزوق :يا راجل هذه أنفاق ضد إسرائيل.
ــــ أبو مازن :كيف ضد إسرائيل؟ يف التسجيل كانوا يقولون هذا
اللغم ألبو مازن.
ــــ أبو مرزوق :يا أبو مازن كانوا بيهزروا معك.
ــــ أبو مازن :هو هذا الكالم فيه هزار؟
ــــ مشعل :أنا قلت للعاروري إنه أخطأ أن يعلن ذلك ،ولكن هو ال
عالقة له باملوضوع.
ــــ أبو مازن :لكن هو اللي طلع وقال املوضوع من عندنا.
ــــ مشعل :مل يكن عندنا معلومات ،لكن اآلن ثبت ذلك ،شو
املشكلة؟
ــــ أبو مازن :املشكلة أنا أنكرت ألمريكا وإسرائيل أن تكون محاس
وراء العملية.
ــــ مشعل :وأنا ما كنت أعرف .واآلن تبني أنها من محاس ،أنت
ممكن تلومين أننا كقيادة فلسطينية الزم نلتقي ونقرر مقاومة
شعبية فقط ال غري.
ــــ أبو مازن :هذا حصل.
ــــ مشعل :اتفقنا بالشراكة ،وهذا مل حيصل ،مل نتفق بالشراكة.
ــــ أبو مازن :هلون واصلة معي (إشارة إىل أنفه).
ــــ مشعل :ما هكذا تعاجل األمور ،يا رجل أنت الرقم واحد يف الشعب
الفلسطيين.
ــــ أبو مازن :بدي أخلص من هذه القصة ،بدي أخلص منكم ومن
أمريكا.
ــــ األمري :طرحت نقطتني ،خارطة طريق للمستقبل ،أبو الوليد هل
جتيب عنها؟
ــــ مشعل :أنا جاوبت مسوكم عليها.
ــــ العطية :أنا وصائب نريد من الرئيس وأبو الوليد أن يضعانا يف
صورة املطلوب عمله يف األمم املتحدة.
ــــ األمري :متام يكون خالد مع صائب ،ومن يريد من عند أبو الوليد،
ويهمين اآلن وقبل انهاء االجتماع ان نعلن ،إما تأليف جلنة وأنا
قناعيت ال ،أو تصفية األمور ويتسكر املوضوع.
ــــ أبو مازن :ال استطيع إجابة مسوكم اآلن ،ألني معصب.
ــــ األمري :وإما أن تقول املوضوع انتهى.
ــــ أبو مازن :ال أقول انتهى ،أريد إجابات ،نتفق على مقاومة
شعبية ومفاوضات ،عملوا حرب يف  2012وال عالقة لنا بها! كيف؟
وملاذا؟
ــــ احلية :املشكلة أنه أنت بتصدق أي إشي ،كيف احنا بنعمل حرب
واحنا اللي بنموت؟ مني حكالك انه احنا عملنا حرب 2012؟ مش هم
اللي قتلوا اجلعربي؟ واآلن احلرب مش بدأت يف الضفة وحتركت
لعندنا؟ انت ما بدك ندافع عن أنفسنا؟
ــــ أبو مازن :أنتم من بدأمتوها يف الضفة ال إسرائيل.
ــــ مشعل :إسرائيل من بدأت يف الضفة.
ــــ أبو مازن :ال ،مش إسرائيل ،إسرائيل تريد تدمرينا قبلكم ،لكن
أنا حريص على أال أعطيها الذريعة لذلك ،أنا حشرت إسرائيل يف
الزاوية بالسياسة.
ــــ األمري :أرجوكم حتى ننهي املوضوع ،أنت اآلن معصب ،مش يف
مزاجك ،إىل متى ستبقى يف الدوحة؟
ــــ أبو مازن :غدًا مسافر إىل القاهرة.
ــــ األمري :إذًا جنتمع الليلة ،حضروا الجتماع ،ما يصري نرتك املوضوع
معلق.
ــــ مشعل :أنا مع اقرتاح مسو األمري ،خلي أبو مازن يرتاح ،يفك
عصبيته ،ما ينفع نتناقش واحنا معصبني.
ــــ أبو مازن :أنا حاضر ،أقسم باهلل أنا أجننيت ،خلص نلتقي الليلة.
■ التقويم واملالحظات:
ـــ بدأت اجللسة وانتهت حبالة عصبية من كال الطرفني ،وكادت أن
تتطور األمور لوال تدخل مسو األمري حفظه اهلل.
ــــ كان باديًا على الرئيس الفلسطيين اخلوف والقلق من خطوة
عسكرية تقوم بها حركة محاس يف الضفة الغربية إلنهاء حكمه
هناك ،وكان واثقًا مبعلوماته.
ـــ الوفد املرافق للرئيس الفلسطيين كان أكثر التزامًا خالل
اجللسة ،ولكن كان يبدو على أعضائه امتعاضهم من تطرق الرئيس
الفلسطيين لتفاصيل وأحداث ال لزوم هلا.
ـــ على خالف السيد مشعل ،الذي كان يستمع للرئيس أبو مازن
حتى النهاية ،فإن أعضاء وفده حاولوا املقاطعة يف أكثر من موضوع
وبطريقة حديث استفزازية.
ـــ كان باديًا على الرئيس الفلسطيين قلق بالغ من معلومات لديه
عن عالقة حركة محاس بدحالن يف اإلمارات.
ـــ من خالل حديث على انفراد مع أحد أعضاء وفد حركة محاس،
أكد أن مجيع ما سرده الرئيس الفلسطيين من أحداث واتهامات
ال أساس له من الصحة ،وأنهم سيصرون يف اجللسة الثانية على
طلب إتاحة احلديث لرئيس املخابرات الفلسطينية ،ألنه أبلغهم خالل
تواصله معهم وأيضًا يف القاهرة روايات مغايرة متامًا ملا قاله أبو
مازن ،وأبلغهم أن مسؤول التنسيق الفلسطيين مع اإلسرائيليني
يتعمد نقل رواية مصنعة إسرائيليًا إلبقاء أبو مازن حتت الضغط.
ـــ يف نهاية اجللسة األوىل ّ
وقع عضو وفد حركة محاس السيد موسى
أبو مرزوق الرسالة اليت طلبها الرئيس الفلسطيين بهدف االنضمام
إىل ميثاق روما وحمكمة اجلنايات.
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مقاالت وتحقيقات

«النصرة» و»الدولة االسالمية» يف القلمون :املعركة املؤجلة!
محمد نمر  /النهار الربوتية
«كل يوم يزيد يقيين بأقوال العدناني
حفظه اهلل -ان جبهة اجلوالني املنشقجبهة غدر وخيانة وقد رأيت خيانتها
بعيين» ،هي إحدى تغريدات أبو مصعب
حفيد البغدادي على «تويرت» اليت
أظهرت مدى النقمة «الداعشية» على
«جبهة النصرة» ،خصوصًا بعد افراج
األخرية عن مخسة عسكريني لبنانيني
رد على
سّنة كخطوة الحظ البعض انها ٌّ
ُ
اقدام «داعش» على ذبح علي السيد.
ليست املرة االوىل اليت يشعر فيها
«الداعشيون» ،بهذه احلال ،فسبق أن
ردت «جبهة النصرة» على ذبح الصحايف
االمريكي جون فولي باطالق سراح
الصحايف االمريكي بيرت ثيو كرتيس
الذي كان حمتجزًا لديها منذ سنتني.
ووسط هذا اخلالف اجلذري العميق
عقائديًا ،بدأ ناشطون سوريون يلمسون
امكانية تصادم «النصرة» و»داعش»
يف القلمون ،بعد تنسيق فرضه االمر
الواقع على الطرفني ،يف الوقت الذي
يتصارعان فيه يف مناطق عدة بسوريا،
إال أن وفق مراقبني فان املعركة ليست
لصاحل الطرفني يف الوقت احلالي،
خصوصًا أن امري «النصرة» ابو مالك
الشامي أعلن عن بدء معركة حترير
القلمون من النظام السوري و»حزب
اهلل» يف االيام املقبلة.

القتال أو االنهيار

يتابع الناشط السوري يف وكالة
«سوريا برس» ماهر محدان تطورات
العالقة بني الطرفني يف القلمون،
ويشري إىل «خالفات حادة بني
«النصرة» و»داعش» يف شأن
قضية األسرى اللبنانيني ،خصوصًا
بعد تصرفات التنظيم السيئة يف
الفرتة األخرية ومنها ذبح الرقيب علي
السيد ،ويالمس «نية لدى أبو مالك
يف حماربة «داعش» لكن الوقت غري
مؤات لفتح مثل هذه احلرب ،يف ظل
معاركه مع جيش النظام وحزب اهلل،
ألن من شأنها انهاء النصرة يف شكل
كامل» .ويرجح أن يقدم أبو مالك
على هذا الفعل «بعد حترير القلمون
أو سيعطي التنظيم خيارين :القتال أو
تفكيك التنظيم وانضمام العناصر اىل
فصائل أخرى» .

أبو مالك يبايع «داعش»؟

يتفق مجيع الناشطون على أن العالقة
بني التنظيمني يف القلمون ختتلف عن
باقي املناطق ،لكن وفق ناشط سوري
رفض الكشف عن امسه نظرًا إىل قربه
من أحد التنظيمني ،فان اخلالف يبقى
يف الظل واقل حدة عن باقي املناطق.
هذا الناشط ال يستبعد نية أبو مالك
انهاء «داعش» ،ويقول «أمري النصرة
خيشى تنامي قوة داعش يف القلمون،
لكن يف الوقت نفسه أنا متأكد أنه
يف حال بات لـ»داعش» قوة كبرية
يف املنطقة فقد يجُ رب على مبايعتها مع
كتائب أخرى غريه».

«داعشيان» بال قائدهما

ال ينفي الناشط السوري القريب من
املعارك وجود حنو  5000مقاتل يف
اجلرود ،لكنه يلفت إىل أن «اجلرد ال
يقتصر على «داعش» والنصرة» بل
هناك فصائل تابعة للجيش السوري
احلر وأخرى اسالمية ،وال يتجاوز عدد
كل كتيبة منها  150عنصرا ،ويبقى
عنصر القوة يف جتمع هذه الفصائل
واحتادها أحدها مع اآلخر يف املعارك
لكنهم ينفصلون يف نوعية العتاد
والدعم».

القلق يعصف بالدروز:

حزب اهلل الضمانة!
فراس الشويف

(الصورة عن االنرتنت)
جمموعة ابو حسن الفلسطيين هي
الفئة «الداعشية» االساسية يف
القلمون ،ويرجح الناشط أن يكون
هذا الرجل الذي هو «لبناني األصل»
قد قتل يف معارك عرسال ،ويضيف:
«هناك جمموعة باتت حتسب على انها
مع «داعش» وهي التابعة إىل ابي
أمحد مجعة املوقوف يف لبنان ،لكن
املعلومات تؤكد ان املبايعة مت رفضها،
ويقودها اليوم ابو طالل» ،كاشفًا عن
ان «جمموعة ابو حسن اكرب من الثانية،
وغالبية عناصرها من اللبنانيني».

االختالف العقائدي

رئيس «هيئة السكينة االسالمية» أمحد
األيوبي املطلع على جمريات املعارك
وعالقة الفصائل يف القلمون ،يؤكد
أن «معركة عرسال نقطة حتول يف
العالقة بني «داعش» و»النصرة»،
مذكرًا بأن «التنظيمني يف االساس
ال يلتقيان وما حصل يف القلمون من
تنسيق حمدود فرضه االمر الواقع».
وحبسبه فإن االختالف يتعلق بنقاط
عدة أهمها:
 «تعترب «الدولة االسالمية» انها دولةاملسلمني ومرجعيتهم وان اخلليفة جيب
ان يكون من هذه الدولة ،فيما «جبهة
النصرة» هي أحد فروع تنظيم القاعدة،
لكنها ختتلف عن اخواتها بتفكري زعيمها
«أبو حممد اجلوالني» الذي أوضح عرب
مقابلة تلفزيونية انه يرفض فكرة
التكفري لعموم املسلمني حتى لو كانوا
خيضعون اىل انظمة ال حتكم مبا انزل
اهلل.
 «جبهة النصرة» ال تسعى اىل قياممشروع خاص بها يف سوريا ،وال تضع
اآلن يف اولوياتها تطبيق الشريعة،
بل اسقاط النظام على نقيض تنظيم
«الدولة االسالمية» الذي يعترب ان
االولوية إقامة االحكام الشرعية
وتنفيذها ،ثم اسقاط النظام.
»النصرة» متحالفة يف كثري من املواقعيف سوريا مع «اجليش احلر» وفصائل
اخرى ،يف حني أن تنظيم «الدولة»
خيوض معارك ضد هذه اجملموعات
كلها ،من اجل تطهري الساحة للوصول
إىل معركة نظيفة وموحدة الصف ضد
النظام السوري.
 «الدولة االسالمية» اصبحت اليومتطالب «القاعدة» حبل نفسها لصاحلها،
ألنه برأيها من غري اجلائز بقاء تنظيمات
يف ظل وجود «الدولة» ،لذلك توجه
العدناني إىل زعيم «القاعدة» أمين

الظواهري بالقول« :لو قدمت إىل ارض
الدولة لوجب عليك حل التنظيم».

الخالف قائم و»داعش» هامشية

ال يستبعد األيوبي «وقوع صراع بني
النصرة وداعش يف القلمون ،فاألوىل
تعترب أن دخول الثانية اىل عرسال كان
خطأ فادحًا ومثنه كان قاسيًا بالنسبة
إليهم ،فاعلنوا مبكرا استعدادهم
لالنسحاب ومل يتبنوا قضية أبو امحد
مجعة» ،مشددًا على ان «اخلالف قائم
حكمًا بني الطرفني ،وحجم داعش يف
القلمون حمدود ،واألولوية اآلن هي
الصراع مع النظام وحزب اهلل بالنسبة لـ
«جبهة النصرة» وهي ليست يف وارد
معركة مع «داعش» ،لكن رمبا سيوتر
ملف االسرى العسكريني أكثر العالقة
بينهما نظرا إىل طبيعة املعاجلة».
ويؤكد أن «داعش يف القلمون مؤلف
من جمموعات هامشية تلتحق بالطرف
األقوى الذي ميدها بالسالح واملال،
وال هوية ايديولوجية هلا».

بيان «النصرة» والتحول؟

وتوقف عند بيان «النصرة» االخري
واللغة اليت صيغ بها ،معتربًا أنه
«يؤسس ملرحلة جديدة يف طريقة
تعاطي «النصرة» مع الواقع اللبناني»،
ويضيف« :نالحظ ان البيان مل يستخدم
كلمة «الروافض» بل استخدم «حزب
ايران» ،ما يعين انهم حصروا الصراع
باحلزب وليس كامل الشيعة ،كما
طالب البيان انصار «التيار الوطين
احلر» باحلياد ومل يتوجه إليهم بالتهديد
والتكفري ،فض ًال عن حتييده اجليش عن
املواجهة ،مبعنى انه ال يريد خوض
معركة مع اجليش اللبناني ،إال اذا اضطر
ووضعه «حزب اهلل» مرتاسًا بينهما»،
وبعد هذا البيان ال يعترب االيوبي أن
«النصرة هي فرع من القاعدة على
املستوى التقليدي بل تشهد حتوالت
كربى على املستوى الفكري التنظيمي
تكاد خترجه من دائرة القاعدة» .وبأية
حال ،هذا التحول ال يعين أنه أقل
إيذاءًا بالضرورة بأساليبه القتالية ،إال
أنه ينحي «االيدولوجيا» جانبًا لصاحل
اللعبة السياسية والتوازنات يف بعض
االحيان ،وتبنيه التفجريات االرهابية
يف لبنان باالمس القريب ال يزال ماث ًال
يف األذهان ،وكذلك تهديده بقتل
االسرى يف حال شارك «حزب اهلل» يف
معركة القلمون ،وكأن هؤالء بصموا
للحزب على خياره يف دخول املعركة
السورية.

ال ضمانات لدى أوروبا تقدمها لدروز
لبنان ،حبسب استطالع النائب وليد
جنبالط لعواصم أوروبا .ضمانة الدروز
يف سوريا هي اجليش والرئيس بشار
يرتدد عند دروز  8و14
األسد ،وعلى ما
ّ
آذار ،حزب اهلل ضمانة دروز لبنان.
مل يهدأ النائب وليد جنبالط منذ ظهرت
صوره إىل جانب األمني حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل بداية الشهر املاضي.
محل رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي،
بعد الزيارة مباشرة« ،بشارته» اجلديدة
بـ»طاعون داعش» اآلتي من الشرق إىل
الشوف والشويفات وديرقوبل وعاليه
ّ
وتكفل الوزير وائل أبو فاعور
وبيصور،
براشيا وحاصبيا .لقد «وصلت املوسى
إىل الذقن» ،حرفيًا ،ليس إىل دروز
سوريا والسوريني والعراقيني وحدهم،
بل إىل دروز لبنان واللبنانيني ،بعد أن
ّ
دقت عرسال جرس اإلنذار.
بالعودة إىل التاريخ القريب ،تشبه
زيارات جنبالط األخرية زياراته لقرى
اجلبل قبيل االجتياح اإلسرائيلي للبنان
يف عام  .1982قال قائد الدروز
العسكري يومها إن «ما سيحصل يف
ّ
سيشكل خطرًا وجوديًا» .وعلى ما
لبنان
يقول االشرتاكيون ،فإن رئيس حزبهم
«مل يسبق أن شعر بهذا القلق طوال
فرتة جتربته السياسية».
من ّ
حق جنبالط أن يقلق ،ولو أنه مل
يشارك إخوانه يف سوريا مأساتهم منذ
اليوم األول لـ»الربيع السوري» .أخبار
السويداء وجرمانا وقرى جبل الشيخ
وحدها تكفي ،فكيف بصور األيزيديني
واملسيحيني يعانون «تغريبة» القرن
الـ21؟
يف أحسن األحوال ،وجد األيزيديون
من يبكي على صور قتالهم وجرحاهم
وأطفاهلم املنهكني من مشقة اهلروب
يف الصحاري ،فيما وجد املسيحيون
ّ
يتلقف
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
ويوزع عليهم تذاكر
فوائد مصائبهم،
ّ
سفر إىل فرنسا «روحة بال رجعة».
ويتكرر يف صالونات
وما مل يعد خافيًا،
ّ
قوى  8آذار ويف حمضر االشرتاكيني،
أن «جنبالط استبق زيارته لنصراهلل جبولة
استطالع على مراكز القوى األوروبية».
ال حيتاج جنبالط إىل استطالع املوقف
قصفوا
فـ»األمريكيون
األمريكي،
مواقع لـ»داعش» عندما اقرتب التنظيم
من أربيل ،وتفرجوا على املسيحيني
واأليزيديني» يقول االشرتاكيون.
وأوروبا نفسها تنتظر «اهلواء األصفر»
تتخيل
(والتسمية جلنبالط) ،باتت
ّ
الرؤوس املقطوعة يف ساحات باريس
ّ
ينفك مسؤولوها
ولندن وبرلني ،وال

ّ
حيذرون من اإلرهاب اآلتي والتحاق عدد
ال بأس به من األوروبيني بـ»اخلالفة»،
تبدل دميوغرافيا
فض ًال عن القلق من ّ
أوروربا الغربية.
هل يف وسع األوروبيني أن مينحوا
ضمانات للدروز ،شبيهة بتلك اليت
مسعها جنبالط عام  ،1982وما لبثت أن
سقطت بعد دخول القوات اللبنانية إىل
اجلبل؟ «اكتشف جنبالط قبل زيارة السيد
أن ال «أم حنون» للدروز يف أوروبا»،
يقول أحد نواب  8آذار البارزين ،و»ما
يف حدا فوق راسو خيمة».
والـ»ال ضمانات» اليت استطلعها جنبالط
وصلت إىل مسامع الوزير السابق وئام
وهاب أيضًا على لسان مصادر فرنسية
ّ
حكومية رفيعة ،من أصدقائه اجلدد يف
باريس.
ّ
احلل إذًا؟ يف سوريا ،مل يكن
ما
ً
خيار الدروز السوريني مغايرا لشرائح
كبرية من الشعب السوري .فـ»اجليش
والرئيس بشار األسد هما الضمانة
يردد مشايخ العقل يف
الوحيدة» كما ّ
السويداء .مل ينشق الدروز عن اجليش،
وهم حيملون السالح يف السويداء وعرنة
وحضر دفاعًا عن قراهم من هجمات
التكفرييني ،منذ أكثر من  3سنوات.
ويف لبنان ،يقول االشرتاكيون إن
«الدروز إىل جانب املسيحيني ،يلعبون
دورًا أساسيًا حلفظ التوازن يف البلد
ّ
السنة والشيعة ،وحيرص الدروز
بني
على وحدتهم الداخلية يف هذا الوقت
العصيب» .هذا يف السياسة .أما يف
الضمانات ،واألمن ،فجنبالط الذي هاجم
الدور اإليراني وتدخل حزب اهلل يف
سوريا يف السنوات املاضية ،بات جياهر
اآلن يف خطبه أمام مناصريه ومناصري
النائب طالل أرسالن بالدفاع عن قتال
وأصر على تسمية
احلزب يف سوريا،
ّ
الذين يسقطون على أرض الشام
شهداء ،يف الوقت الذي جياهر فيه
أخصامه يف اجلبل بأن ضمانة الدروز
هي سوريا واملقاومة.
ينتاب الدروز شعور عارم بالقلق،
وما هسترييا األمن الذاتي من عاليه
إىل الساحل إىل الشوف وراشيا
وحاصبيا سوى دليل على ذلك ،فيما
يردد مسؤولون دروز إنه «مل يسبق
ّ
للمسيحيني والدروز والشيعة والعلويني
تعرضوا هلذا
ّ
السنة أن
و»املعتدلني»
ّ
التهديد الوجودي منذ أيام املماليك
الذين أقاموا املذابح بفتاوى ابن
تيمية» .الفارق الوحيد يف نظر هؤالء
اآلن أن «امتداد حزب اهلل إىل إيران
هو الضمانة الوحيدة ملواجهة أحفاد ابن
تيمية».
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مقاالت

بعض احلقائق عن عرسال،
قبل املعركة الثانية
جان عزيز

صحيح أن ليس كل ما يعرف يقال ،وأن ليست كل حقيقة صاحلة
للقول .لكن الصحيح أيضًا أن بعض احلقائق جيب أن تقال ،خصوصا
تلك اليت تضيء على خطأ .وباألخص تلك اليت يف إضاءتها إمكان اعتبار
وتصحيح وتقويم .فكيف بتلك اليت يكون خطأها متماديًا يف الزمن
وحاضرًا يف أحداث اليوم والغد .لقد كتب الكثري عن معركة عرسال،
وعن مأساة  2آب املاضي .وقيل سرًا أكثر بكثري ،عما حصل ذاك النهار
وذلك الليل ،يف املكاتب والقصور واملقرات.
فيما كانت هذه الزاوية قد أعلنت على غالف «األخبار» يف  10متوز
املاضي ،عن تقرير مفصل حول «اجتياح داعش للبنان من عرسال».
والزاوية نفسها كانت قد عرضت يف  31متوز نفسه ،أي قبل  48ساعة
فقط من معركة عرسال ،ملعلومات أوروبية كانت قد أصبحت يف حوزة
املسؤولني اللبنانيني ،مدنيني وعسكريني ،عن عملية خطف مجاعية تعد
هلا جهات إرهابية أصولية ،للمطالبة بإطالق سراح اإلسالميني املوقوفني
يف سجن روميه...
لكن الكالم األهم اليوم هو أن سالمة الوطن أولوية ،وأمن الناس
وحياتهم أولوية .وهاتان األولويتان هما ما يربران التمسك املطلق
باجليش والدفاع املبدئي الكامل عنه ،والسعي بكل الوسائل واإلمكانات
إىل تقويته ومؤازرته بكل ما يلزم ويتاح ،تسليحًا والتفافًا ،قرارًا
وتغطية ،سياسة وميدانًا ،كحصن عن الوطن والناس ،ال كصنم فوق
الناس وبدل الوطن.
ملاذا هذا الكالم اآلن؟ ألن عرسال وحميطها ورمبا مناطق أخرى يف لبنان،
قد تكون على مواعيد أخرى وشيكة مع استحقاقات الدم .وألنه ،يف هذا
السياق ،يكفي استعراض ما حصل يف الساعات القليلة اليت تلت مذحبة
 2آب .وعلى قاعدة تقنني احلقائق ،إال مبا جيدي ويفيد ،يكفي استعراض
ثالث وقائع:
أو ًال ،قائد اجليش يف جملس الوزراء ،بعد ساعات على اندالع معركة
عرسال ،يروي دقائق ما حصل هناك ،استنادًا إىل ما يفرتض أن تكون
قيادته قد وفرته له من معلومات .يقول للسلطة التنفيذية اليت خيضع
هلا :مل نكن نعلم أننا بصدد توقيف إرهابي كبري .حتى أن عناصر احلاجز
الذي اعرتضه مل يكن ميلك أي قرار بتوقيفه .فجأة وصل هذا الرجل
ترجل من سيارته ،تركها وسط
ــــ واملقصود عماد مجعة ــــ إىل احلاجزّ ،
الطريق وراح يركض بعيدًا عنها وعن عناصر احلاجز .ما كان من هؤالء إال
أن حلقوا به ،فأوقفوه ،جملرد اعتقادهم بأنه ترك سيارة مفخخة أو حياول
تنفيذ عملية إرهابية .تابع قائد اجليش :فور توقيفه بدأ الرجل باالعرتاف
باملخطط املوضوع من قبل مجاعته الجتياح بعض املناطق اللبنانية .من
دون أي ضغط وال أي إكراه وال صفعة كف ،أدىل بكل اعرتافاته،
بالوثائق والتفاصيل...
ثانيًا ،يف الساعات اليت سبقت كالم قائد اجليش أمام جملس الوزراء،
ويف شكل متزامن مع استمرار االشتباكات بني اجليش واملسلحني
التكفرييني يف عرسال ،كان رئيس احلكومة متام سالم يبلغ املشايخ
السلفيني الداخلني على خطوط االتصال مع التكفرييني ،بأن مجعة كان
سيطلق سراحه خالل ساعات قليلة أعقبت توقيفه .ألن التحقيقات معه
مل تظهر ما يستوجب االستمرار يف احتجازه .غري أن اندالع املعارك يف
عرسال وقيام مجاعته بشن هجمات على اجليش واملواطنني وخطفهم
مدنيني وعسكرينيّ ،
ّ
وعطل إخالء سبيله...
عقد الوضع
ثالثًا ،بعد أيام قليلة على كالم املسؤولني اللبنانيني ،كان رئيس
احلكومة السابق سعد الدين احلريري ،يبلغ وزيرًا سابقًا يزوره يف بيته،
بأن لديه معلومات كاملة ،عن أن جهة لبنانية رمسية افتعلت معركة
عرسال من ألفها إىل يائها...
وقائع ثالث مرتوكة أليام أخرى ،جلالء مالبساتها وإيضاح ما هو حقيقة
فيها وما هو عكسها .إذا قدر لنا أن نبين يومًا بلدًا ودولة .لكن اآلن،
ويف ضوء تلك الوقائع بالذات ،ال يزال اخلطر داهمًا جامثًا قبالة عرسال.
آخر املعلومات الرمسية ،احلكومية واألمنية ،أن حنو  3آالف مسلح
تكفريي على األقل ،انضموا إىل رفاقهم هناك يف األسابيع األخرية.
وأن استعدادات التكفرييني يف جرود عرسال قد تتجه إما شرقًا إلعادة
احتالل القلمون السورية ،وإما غربًا الحتالل عرسال جمددًا ،أو أكثر من
عرسال .أما السبب الدافع والضاغط للقيام خبطوة من االثنتني ،فهو
استباق فصل الصقيع والثلج ،واستحالة البقاء يف اجلرود أكثر من
أسابيع قليلة مقبلة.
ماذا يعين ذلك؟ بكل بساطة ،أن أمام لبنان ،حبكومته وسلطاته املختلفة
لصد املوجة التكفريية
وشعبه ومقاومته ،فرتة زمنية حمدودة لالستعداد
ّ
التالية .هي فرتة قد ال تكفي لصحوة ،إذا استمرت إضاعة الوقت وهدر
والتلهي بالتفاهات والسخافات .وهي فرتة قد تكون
الفرص واملقدرات
ّ
جبد وجهد .وأول اجلد قراران على
أكثر من كافية ،إذا ما عبئت ثوانيها َ
املستويني السياسي احلكومي ،والعسكري امليداني .ميدانيًا ،ودائمًا
على قاعدة تقنني احلقائق وتقتري ما يعرف ،إعادة هيكلة الوحدات
اليت خاضت املعركة األوىل .ومصارحة السلطات السياسية املعنية بأن
رضوخها لضغوط التكفرييني ،يف ما يتعلق حبركة «افواج» اجليش ،أكثر
من معيب ،ال بل عار وخيانة عظمى! ثم إعادة الوضع يف عرسال إىل
ما كان عليه من تقدم ميداني حققه اجليش بفضل تضحيات شهدائه
وأبطاله يف اليوم الثالث من املعركة .وعدم التساهل أو الرتاخي يف
موضوع بعض التالل ــــ اليت يعرفها جيدًا املعنيون ــــ واليت تضمن
للجيش مدى رماية كافيًا لصد أي هجوم.
أما حكوميًا ،فطرح املوضوع سريعًا على طاولة جملس الوزراء ،جلهة إقامة
غرفة عمليات ثالثية فورية ،بني اجليشني اللبناني والسوري واملقاومة،
حتضريًا للمعركة املقبلة .قرار تغطيه املعاهدات الثنائية ،ويغطيه قرار
جملس األمن رقم  ،2170ويغطيه اعرتاف متام سالم بعلي عبد الكريم
علي واستقباله يف السراي كممثل لرئيس سوريا .وتغطيه الضرورة
الوطنية واملصلحة الوطنية املسماة احلكومة بامسها ...الوقت مير .أيلول
بدأ ماطرًا .اجلنرال ثلج يقرتب .ال بد من جنرال إلبادة جراده.

اىل قيادة اجليش :اإلقدام أو الرحيل

مبادرة من ش ّق الباب :مرشح ثالث بربنامج جعجع؟

ابراهيم األمني

نقوال ناصيف

مالحظة ضرورية:
الرجاء من العماد جان قهوجي ،عدم قراءة هذا املقال بصفته أحد
املرشحني لرئاسة اجلمهورية .وكذلك أعضاء «فريقه» املدني،
وال سيما مستشارو كل العهود ،أو الطاحمون إىل أدوار ،وبعض
«عسكريي النميمة»!
■■■
ال حيتاج العسكر يف لبنان إىل الكثري من القصائد واألغاني.
وبالطبع ،هم ليسوا يف حاجة إىل بيانات وخطب .وإذا قرروا القيام
بواجبهم ،فما كانوا حيتاجون حتى إىل القرار السياسي .لكن يف
حالتنا ،تتحول القصيدة واألغنية والبيان واخلطاب إىل ضرورة تغين
عن غياب القرار السياسي .وما دام قادة اجليش ال يبادرون إىل
خطوة تتجاوز االنضباط التقليدي ،وال تالمس حدود االنقالب ،فمن
الصعب توقع األفضل.
قبل بضع سنوات ،هاجم مسلحون ينتمون إىل فرع من تنظيم
«القاعدة» حواجز للجيش اللبناني يف الشمال ،وارتكبوا مذحبة تلتها
معارك نهر البارد الشهرية .احلرب دمرت املخيم ،وراح نتيجتها
ضحايا بالعشرات من العسكريني واملدنيني .مع ذلك ،مل يعرف
اللبنانيون سبب األخطاء اليت سببت املذحبة األوىل.
خالل السنوات املاضية ،تعرض جنود اجليش ،يف طرابلس وصيدا
والبقاع ،لكمائن أودت حبياة عسكريني .ويف كل مرة ،ينتهي األمر
من دون معرفة سبب اإلخفاقات األمنية أو العسكرية.
أخريًا ،واجه اجليش عمليات متنوعة ضد قواته على حدود بلدة عرسال
والطرقات املؤدية إىل جرودها ،إىل أن حصل ما حصل باختطاف
جمموعات مسلحة تقاتل يف سوريا عشرات العسكريني وسوقهم إىل
خارج البلدة ضمن اتفاق أمين ،ثم ما لبثت أن أطلقت سراح بعضهم،
بعدما ذحبت أحدهم ،وها هي تهدد بذبح املزيد إن مل يطلق سراح
املوقوفني من املنتمني إىل تياراتها من سجن رومية.
ها حنن نواجه مأزق التفاوض من عدمه ،وال أحد يعرف من املسؤول
عن األخطاء األمنية أو العسكرية.
حجة قيادة اجليش ،أن السلطة السياسية ال توفر له الغطاء
السياسي الكايف ،وال تقدم له املوارد املادية والبشرية اليت تتيح
له خوض مواجهة شاملة مع املسلحني .وحجة قيادة اجليش ،أيضًا،
أنه خيضع للسلطة السياسية ،فإن قررت األخرية التفاوض مع
املسلحني كما حصل ،تقبل القيادة وتنفذ القرار ،حتى ولو سّبب
َ
خطف عناصر عسكريني وأمنيني ومدنيني .وحجة اجليش املستمرة،
أنه ما دامت احلكومة تريد املفاوضات ،مباشرة أو غري مباشرة،
فليس لدى اجليش ما يقوم به .وتستمر الشكوى من قلة العديد،
ونقص العتاد ،وفقدان املوارد املالية اليت تطور القدرات ،وغياب
القرار السياسي باحلصول على دعم سريع من مصادر شقيقة أو
حليفة ،لنعيش احتفاالت ،ألن أمريكا أرسلت لنا عتادًا ال يكفي
للمرافقني.
يف املقابل ،حنو أربعني عائلة لبنانية ال تريد سوى عودة أبنائها
ساملني .وبعض هذه العائالت تريد معرفة مصري أوالدها ،سواء
أكانوا
أحياء أم شهداء .هذه العائالت مل تعد مهتمة بكل ماء الوجوه،
ً
وال يهمها التفاوض أو غري التفاوض .ال يهمها إطالق سراح
مسلحني متهمني بأعمال قتل أو غريها .هذه العائالت تريد عودة
األبناء ونقطة على السطر.
لكن ،هل األمور تقف عند هذا احلد؟
لنحسم ،أو ً
ال ،أنه يف ظل هذه الطبقة من املسؤولني على اختالف
مواقعهم ،فإن العائالت حمقة يف ما تطلبه ،ومن لديه رأي خمتلف،
فلريسل ابنه أو أحد أفراد عائلته يف رحلة سياحية إىل جرود عرسال،
ال يف مهمة عسكرية.
لكن ،ثانيًا ،هل ناقش اجليش مرة واحدة وضع مديرية االستخبارات
فيه؟ وهل هي على قدر املسؤولية؟ وهل خرباتها وطاقاتها وبرامج
تدريبها وطريقة عملها تتناسب وكل املتغريات اليت جرت خالل
السنوات األخرية يف لبنان واملنطقة؟ أم أن علينا االكتفاء مبا يصل
إىل هذه املديرية من «هبات معلوماتية» ،حملية الصنع أو إقليمية
أو دولية؟
هل ميكن أي مسؤول يف اجليش إقناعنا بأن التنسيق جار بطريقة
منطقية مع بقية األجهزة األمنية ،من فرع املعلومات «القوي واملنتج»،
إىل األمن العام «املثابر لكي ينجح» ،إىل غريهما ،مبا مينع الفضائح
وحيمي القوات املنتشرة على األرض قبل أي شيء آخر؟
هل حصل أن جرى تعديل على برامج التدريب للوحدات القتالية
مبا يتناسب وقدرات األعداء من مسلحني أو مجاعات ،والتكيف مع
املناطق اجلغرافية ،وتأمني أبسط وسائل التواصل اللوجسيت ،مبا
مينع التورط يف معركة خاسرة ،أو يسمح بعمل استباقي ناجح ،أو
حيقق مواجهة منطقية؟
مع األسف ،لسنا يف حاجة إىل ردود أو توضيحات من أحد.
اليوم ،يوجد ضباط كبار يف مواقع بارزة يعرفون أن عم ًال ميدانيًا
ضروريًا جيب القيام به من دون انتظار قرار سياسي ،وأن مواجهة
اخلطر ال حتتاج إىل إمجاع لن يتوافر ،ما دام فؤاد السنيورة والقوى
اإلسالمية يرون يف اجليش فرقة عند الولي الفقيه ،وما دام كل
فريق  14آذار ال يعرف للجيش قائدًا سوى ميشال عون ،فعن أي
إمجاع تبحث قيادة اجليش؟
إما أن تضع قيادة اجليش خطة باإلمكانات املتوافرة تقينا شر
التسويات والصفقات املذلة ،وإما أن تفرض على السياسيني،
كما على املواطنني ،قرارات يشعر الناس بأنها حقيقية مهما بلغت
كلفتها ...وغري ذلك ،فاألفضل ،هو الذهاب إىل البيت!

ّ
توخت مبادرة قوى  14آذار التوصل اىل مرشح ثالث توافقي .بيد انها
فقدت جدواها فورًا .ال مرشح ثالثًا يف حساب قوى  8و 14آذار ما داما مل
يلتقيا على حتميته ،ومل حيددا مواصفات يأتي االسم على صورتها .فإذا
اخلوض يف الفكرة اجلديدة ال يتعدى إبطاء حركة االستحقاق ليس إال.
بالكاد حاولت املبادرة األخرية لقوى  14آذار ،يف اجللسة احلادية عشرة
النتخاب الرئيس ،الدخول من شق الباب اىل حوار حمتمل بني اصحابها
والفريق اآلخر ،بغية اخراج االستحقاق الرئاسي من مأزقه .توجهت مباشرة
فرد فورًا بالرفض .انتهى
اىل الرئيس ميشال عون املعين الرئيسي بهاّ ،
االمر عند هذا احلد قبل استهالل جلنة االتصاالت املنبثقة من املبادرة
مهمتها.
وسواء ُع ّدت املبادرة مناورة او استعجل رافضوها اجلواب ،اال ان ايًا
من فريقي  8و 14آذار مل يكن يف وارد الظهور يف مظهر القادر على
انقاذ انتخابات الرئاسة ،ودفعها اىل حل جدي يف توقيت ال يزال حتى
اآلن غري مالئم.
ومبقدار مباهاة عون امام زواره بأنه ميلك مفتاح تعطيل االنتخابات ،وال
جيد نفسه يتنكب وطأة ثقيلة عليه من جراء هذا اخليار فيما حياول بعض
احمليطني والقريبني منه تربير رفض مشاركته يف اجللسات املتتالية
االنتخابية بشتى احلجج ،ال يبدو الفريق اآلخر صاحب املبادرة يف احسن
حال:
1ــــ مل يعد يف وسع قوى  14آذار التخلي بسهولة عن ترشيح رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ،ألن املرشح نفسه ال يزال يعتقد ــــ
شأن رئيس تكتل التغيري واالصالح ــــ انه مل يستنفد فرصته وحظوظه
يعول على تطورات اجيابية تضعه يف
نهائيًا بعد يف انتخابه ،وال يزال ّ
صدارة اخليارات .بذلك ،يستمر جعجع ،قبل حلفائه ،وخصوصًا تيار
املستقبل ومنافسيه على الرتشح ،صاحب احلق االول يف ان يقرر هو
أوان انسحابه ومربراته.
بل يكاد يكون ترشحه للمنصب الثقل الوحيد ملوقعه يف االستحقاق.
وخالفًا لعون ،مل ُيقل مرة يف العلن على االقل ان ُيعطى جعجع صفة
صانع الرئيس مثن خروجه من االنتخابات .يعزز ذلك اإلصرار على ّ
ترشحه،
وترشيح حلفائه له ،حبد ادنى من اآلمال املعلقة على مرشح ثالث مل تقل
قوى  14آذار الثالثاء الفائت كيف تبصره؟
2ــــ إهمال قوى  14آذار التزامًا كانت قد قطعته ألفرقائها بعيد اعالن
جعجع ترشحه يف نيسان الفائت ــــ من طرف واحد بادئ ذي بدء ــــ وهو
ان اخفاقها يف ايصاله اىل الرئاسة االوىل يقتضي االنتقال اىل مرحلة
ثانية ،هي فتح الباب على مرشحني آخرين من ضمن االئتالف نفسه.
االمر الذي مل حيصل فحسب ،بل جتاوزته قوى  14آذار اىل خيار غامض
غري مؤكد متامًا.
مذ اعلن ترشحه ،حجب جعجع أدوار مرشحني حمتملني آخرين يف قوى
 14آذار .بينهم ،كالرئيس امني اجلميل ،من يعترب نفسه اقدر على
استقطاب الفريق اآلخر بفضل جتربة سابقة خمضرمة يف الرئاسة وانفتاحه
عليه .وبينهم ،كالوزير بطرس حرب ،مرشح طبيعي منذ استحقاق 1995
كان سّباقًا اىل وضع برنامج رئاسي متكامل ،كالراحل نسيب حلود ،يف
استحقاق  .1998وبينهم ،كالنائب روبري غامن ،الذي كاد يصري رئيسًا
يف استحقاق  .2007يف املبادرة االخرية ،أوصدت قوى  14آذار الباب
نهائيًا دون املرشحني الثالثة هؤالء على االقل ،كي ترسم معادلة قد
عد غري قابلة للحياة ،ومن غري املتوقع سلفًا ان حتظى بتأييد عون
ُت ّ
وحلفائه :اما يستمر جعجع مرشحًا للرئاسة ،او خيرج وعون يف «شطفة»
واحدة من االستحقاق .على ان موقفًا كهذا اختصر يف املرشح احلالي
لقوى  14آذار املرشحني الباقني ،عندما جعل فرصة انعدام انتخاب جعجع
يقرون به.
موازية الستحالة انتخاب الثالثة اآلخرين .األمر الذي ال ّ
موقف كهذا مل يكن من السهل انتزاع موافقة
اجلميل وحرب وغامن ــــ ورمبا
ّ
سواهم من بعض موارنة االئتالف ــــ عليه ،خصوصًا أن نوابًا كتائبيني
يتحدثون بإفراط علنًا عن أنهم ال يزالون جيدون يف الرئيس السابق
للجمهورية مالمح الرئيس التوافقي .وإذ يبدو حرب األكثر تعق ًال الختباره
عن قرب ترشحه الضمين يف استحقاق  ،2007ثم انكفاؤه اهلادئ عنه
بعد رفضه انتخابه بنصاب النصف  ،1+واعتقاده حينذاك بتعذر انتخاب
رئيس ضد ارادة فريق رئيسي يف البالد ،ال ينفصل التزامه الصمت
حيال ترشحه الطبيعي لالستحقاق احلالي عما كان قد خربه قبل أكثر من
ست سنوات.
 3ــــ حماولة قوى  14آذار تبديد ظهورها على صورة رئيس تكتل التغيري
واإلصالح كمعطل مباشر إلجراء االستحقاق ،بإصرارها على مرشحها
نفسه ،وإن بأسلوب عمل مغاير هو احرتام معظم نوابها مواعيد جلسات
انتخاب الرئيس وحضورهم إياها بال استثناء .مع ذلك يتوسل هذا الفريق
لعبة التعطيل نفسها.
يف حزيران الفائت ،قرن جعجع استعداده التخلي عن ترشحه باالتفاق
على مرشح يتوسل فحوى برناجمه الرئاسي .طرح يومذاك معادلة الفتة
مؤداها أن الربنامج ــــ ال الشخص ــــ هو اهلدف .بذكاء سياسي مشهود،
حتدث عن برنامج على صورة مرشح ،ساعيًا اىل انتخاب الربنامج على أنه
مرشح قوى  14آذار وحيمل اقتناعاتها كلها .وهو ما أكدته ضمنًا مبادرة
هذا الفريق يف  2ايلول ،من دون اخلوض يف التفاصيل.
على أن القول مبرشح ثالث سوى عون وجعجع ،يفرتض اخلوض كذلك يف
برنامج ثالث خيتلف عن برناجمي املرشحني املعلنني .ال املرشح الثالث
موجود يف حساب الفريقني حتى اآلن على االقل ،على حنو ما يتصوره
كل منهما وما يريده منه ،وال حتمًا الربنامج الثالث ،يف ظل اصرار كل من
عون وجعجع على أنه األقوى مسيحيًا واألكثر متثي ًال ،بل األكثر استحقاقًا
للمنصب ،وأنه خيتصر يف انتخابه الربنامج.
قد يكون موقف رئيس تكتل التغيري واإلصالح أكثر تبسيطًا وسه ًال على
الفهم .وهو أنه مرشح حتى إشعار آخر .ال يفتح نوافذ وال يوصد أبوابًا،
وال يريد املرور من الشقوق .ال يفكر يف مرشح ثالث كي يبحث عنه.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
استجواب موقوفني سوريني يف «حوادث عرسال»

واصل قاضي التحقيق العسكري عماد الزين االثنني حتقيقاته
يف ملف «حواث عرسال» االخرية املدعى فيها على  42سوريًا
ولبنانيًا بينهم  10موقوفني ،فاستجوب سوريان احدهما ضابط
منشق عن اجليش السوري واصدر حبقهما مذكرتي توقيف
وجاهيتني باالنتماء اىل تنظيمي الدولة االسالمية يف بالد
العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة للقيام بأعمال ارهابية
واالعتداء على مراكز اجليش يف منطقة عرسال وقتل وحماولة
قتل عسكريني.
وافاد وكيل الضابط السوري احملامي طارق شندب بعد اجللسة
ان موكله موقوف منذ حنو  8اشهر مبلف عماد مجعة جاء على
خلفية معرفته باالخري قبل «حوادث عرسال» االخرية اليت وقعت
يف الثاني من آب املاضي .واوضح بأن موكله مالحق مبلف آخر
على خلفية خمدرات .ويتابع القاضي الزين حتقيقاته يف هذا
امللف باستجواب موقوفني آخرين هذا االسبوع ،بعدما سبق ان
استجوب يوم اخلميس املاضي عماد مجعة وامحد مجعة واصدر
حبقهما مذكرتي توقيف وجاهيتني باجلرائم نفسها.
يف املقابل ،ينتظر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ،ايداعه التحقيقات االولية اليت اجرتها مديرية
املخابرات يف اجليش مع املوقوفني خالد كرنيب والسوريني حممد
عكعوك وعبد اهلل عكعوك لالدعاء عليهم تبعًا لالدعاء االساسي
يف «حوادث عرسال» .وكان حاجز اجليش يف عرسال قد اوقفهم
وهم يف سيارة بيك آب وحبوزة االول اسلحة وذلك يف  28آب
املاضي.
من جهة أخرى داهمت خمابرات اجليش يف الكورة بعض اماكن
اقامة النازحني السوريني يف مناطق :بطرام وبشمزين وكفرقاهل.
واوقفت مثانية اشخاص واحالتهم اىل التحقيق.

توقيف  39مطلوباً

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل
الفرتة املمتدة من تاريخ  23آب املاضي ولغاية أول من أمس
أيلول وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم
ارتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل اآلتي:
ـ مخسة وعشرون شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل
عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية
وأفريقية.
ـ ستة اشخاص جبرم الدخول خلسة واستعمال مستندات غري
عائدة هلم.
ـ اربعة اشخاص جبرم تهريب االشخاص والسالح.
ـ اربعة اشخاص مبلفات امنية وانتحال صفة امنية ومقاومة رجال
السلطة .وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعًا اىل
القضاء املختص.

فقدان فتى سوري يف إهدن

تقدم السوري امحد اجلبل ببالغ اىل خمفر اهدن ،افاد فيه ،عن
فقدان ولده جعفر ( 10اعوام) مساء االحد من مكان سكن ذويه
يف اهدن.

مكب صوت حمشو باملخدرات يف سجن القبة
رّ

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن متكن عناصر
سجن القبة يف طرابلس يف وحدة الدرك االقليمي من ضبط 34
حبة بنزكسول ،ومثانية غرامات من مادة اهلريويني و 69غراما من
مادة حشيشة الكيف ،بطريقة مموهة ال تثري الشبهات داخل مكرب
للصوت أدخله اىل السجن ف.ط .يف سجن القبة.

جرحى حبوادث سري

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث
تصادم بني سيارتني على طريق عام حريصا .كما سقط جريح
نتيجة حادث اصطدام سيارة بعمود انارة على طريق عام جويا
قضاء صور.
كما افادت عن وقوع جريح نتيجة انزالق دراجة نارية على طريق
عام برمان .وسجل حادث بني سيارتني على اوتوسرتاد الزهراني
صيدا عند مفرق مغدوشة اسفر عن سقوط جريح ،كما تسبب
انزالق سيارتني حبادث تصادم على طريق قرنة شهوان اقتصرت
اضراره على املاديات.

اجليش يرصد حتركات يف عرسال ويقصفها وقوة من
اجملوقل تتوجه اىل املكان
مسع يف بلدة عرسال بعد الساعة احلادية عشرة من ليل االثنني
اصوات انفجارات ،ليتبني الحقًا بأنها نتيجة لغارتان نفذها

الطريان السوري على جرود عرسال ترافق مع قصف عنيف من
اجلانب السوري ملواقع املسلحني ،وقد علم الحقًا أن اشتباكات
وقعت يف وادي سويد استمرت ملدة ربع ساعة وهي تقع على
اطراف عرسال ،والحقًا دكت مدفعية اجليش اللبناني املتمركزة
عند حاجز احملطة القريب من مدينة اهلرمل جرود عرسال ومسعت
اصوات القصف بشكل عنيف.
وكان تلفزيون «اجلديد» قد ذكر أن اجليش اللبناني رصد
حتركات للمسلحني يف حملة وادي رافق جبرود القاع ،واستهدفها
بقذيفتني مدفعيتني حيث توجهت قوة من اجملوقل اىل املكان،
يف حني ذكرت معلومات أخرى ملوقعنا أن اجليش اللبناني
يستهدف مواقع للمسلحني يف جرود القاع باملدفعية الثقيلة
بعدما حاول املسلحون التسلل على مواقع اجليش اللبناني يف
اجلرود بني القاع وراس بعلبك.

استكمال استجواب املوقوفني مبلف مجعة يف «حوادث عرسال»

بلغ عدد املستجوبني يف ملف السوري عماد مجعة املتعلق
«حبوادث عرسال» األخرية تسعة ،بعدما استكمل أمس قاضي
التحقيق العسكري عماد الزين استجواب ستة ،يف وقت سبق له
أن استجوب اربعة بينهم مجعة.
وقد اصدر القاضي الزين الثالثاء مذكرات توقيف وجاهية حبق
املستجوبني أمس ،ليصبح بذلك عددهم عشرة .وينتظر أن يصدر
القاضي الزين مذكرات توقيف غيابية حبق املتهمني من الفارين
بعد استكمال التبليغات بشأنهم .كما مثة موقوفون آخرون ألقى
اجليش القبض عليهم يف عرسال وهم ذوو صلة بامللف.

القبض على سوريني حبوزتهما شعارات لـ»داعش» يف
النمريية

سوريني يقطنان منذ فرتة
أوقفت خمابرات اجليش يف النبطية
ّ
طويلة يف بلدة النمريية ،وضبطت معهما شعارات تعود لتنظيم
«داعش» احملظور ومنها «عصبات» سوداء ،فضال عن صور كبرية
لزعيم التنظيم االرهابي ابو بكر البغدادي ،وذلك يف سيارتهما
بعد عملية رصد حتركاتهما من قبل خمابرات اجليش يف النبطية.
وقد نقل املوقوفان عامر ومصطفى السهو اىل مقر خمابرات
اجليش يف اجلنوب للتوسع بالتحقيق معهما ،بعدما افادا انهما
نقال هذه الشعارات من احد املخيمات الفلسطينية يف اجلنوب.

قتيل بانفجار خزان مازوت يف برالياس

أدى انفجار خزان مازوت أثناء تلحيمه على سطح مبنى آلل
السيد يف برالياس ،إىل مقتل مصطفى احلربي وجرح آخر جراء
احلريق الذي اندلع إثر وقوع االنفجار.
كما أصيب العنصر من الدفاع املدني  -فصيلة بر الياس أمحد
عبد الوارث اثناء القيام بواجبه ،وجرح شخص من آل الويس،
نقال اىل مستشفى البقاع.
وكانت فرق الدفاع املدني توجهت اىل املكان وعملت على إطفاء
احلريق .كما حضر الطبيب الشرعي للكشف على اجلثة.

..وآخر بانقالب ج ّرار يف علي النهري

قضى الفتى السوري أمحد عنان العنفولي ( 14عامًا) بانقالب
اجلرار الزراعي الذي كان يقوده يف منطقة السقي يف علي
النهري .وقد نقلت جثته إىل مستشفى رياق.

حادث سري يف نفق املطار حيصد قتيالً
أدى حادث اصطدام بني رافعة وسيارة داخل نفق املطار باجتاه
خلدة إىل سقوط قتيل وثالثة جرحى.
وأسفر حادث سري بني سيارة ودراجة نارية على أوتوسرتاد خلدة
إىل سقوط جريح نقل إىل مستشفى الزهراء للمعاجلة.
كما أدى حادث سري بني سيارتني عند مفرق سبلني باجتاه شحيم
إىل وقوع جريح مت نقله إىل املستشفى.

شجار األبناء دفع مثنه اآلباء

ذكر مصدر امين يف صيدا ان شجارا بني طفل وطفلة داخل حمل
بيع احذية قرب مستديرة ايليا عصر الثالثاء تطور اىل إشكال بني
ابويهما واقدام احدهما على اطالق النار على اآلخر من مسدس
حربي فاصابه يف قدمه ..
ونقل املصاب «أ .ص ».اثر احلادثة اىل مستشفى محود اجلامعي
للعالج  ،فيما اوقفت القوى األمنية مطلق النار «ز.ح .».للتحقيق
معه .

احباط اخطر عملية احتجاز رهائن من ضباط وعناصر
فصيلة حرس رومية

بعد حماوالت الفرار اجلماعي اليت مت احباطها يف اكثر من حمطة
سابقة ومناسبة ،وبالتناغم مع عملية االبتزاز اجلارية للدولة
اللبنانية ملقايضة العسكريني املخطوفني من عرسال بسجناء من
رومية ،متكنت االجهزة االمنية منذ ايام من احباط اكرب واخطر
عملية احتجاز رهائن كان جيري التحضري هلا داخل سجن رومية.
ويف التفاصيل ان عددًا من املوقوفني االسالميني خطط الحتجاز
رهائن من ضباط وعناصر فصيلة احلراسة داخل سجن رومية
الستخدامهم كورقة للتفاوض حوهلم من اجل اخراج السجناء
االسالميني من داخل السجن.
يف البدء اقدم قادة السجناء االسالميني يف املبنى (ب) على
تأمني الكادر البشري للعملية عرب التواصل مع عدد من السجناء
يف مبنى احملكومني وجتنيدهم الختطاف عدد من ضباط وعناصر
حراسة السجن ،مقابل اغراءات مالية ،ومشوهلم بصفقة تبادل اذا
متت العملية بنجاح.
بعد ذلك ،أقدم احد قادة «فتح االسالم» وهو ميين اجلنسية على
التواصل مع اجملموعة املنفذة لشرح تفاصيل العملية وطبيعتها
اليت تقوم على افتعال اشكال بسيط داخل مبنى احملكومني
يتدخل على اثره عدد من عناصر القوى االمنية وضباطها املوجلني
حبراسة املبنى لفضه ،فيلجأ السجناء اىل احتجازهم كرهائن ،وما
ان تنجح اخلطة (أ) من العملية ،حتى ينتقل املوقوفون االسالميون
اىل تنفيذ اخلطة (ب) فيقدمون على افتعال عملية شغب كربى
داخل مباني السجن خطط هلا بعناية ،جيري على اثرها اقتحام
البوابات الداخلية اليت تفصل مباني السجن عن بعضها البعض،
ويستلمون الرهائن وحيتجزونهم يف املبنى (ب) احملصن عن
دخول القوى االمنية اليه بعد دخول اجملموعة اخلاطفة معهم،
وذلك بهدف فرض شروطهم على الدولة والتفاوض حوهلم
لالفراج عنهم.
وكانت اجملموعة اليت كلفت بتنفيذ العملية من قبل قيادة
املوقوفني االسالميني قد شرعت بتنفيذ اخلطوات التنفيذية
للعملية وحددت ساعة الصفر يوم اجلمعة املاضي ،لكن العناية
االهلية افشلت املخطط يف اللحظات االخرية بعدما افشى احد
السجناء املشاركني يف العملية امرها اىل ادارة السجن وابلغها
بتفاصيل املخطط الذي جيري االعداد لتنفيذه .وعلى الفور
حتركت االجهزة االمنية والقضاء اللبناني وفتح حتقيقًا بشأن
ما جرى.
وتشري املعلومات اىل أن الرأس املدبر للعملية كان قد مت
نقله مؤخرًا (منذ اسبوعني) من سجن عاليه اىل سجن رومية
(املبنى ب) على خلفية احباط االجهزة االمنية عملية فرار كان
يعد هلا بالتنسيق مع اشخاص خارج السجن اثناء نقله للمحاكمة
يف احملكمة العسكرية يف بريوت.

إدانة سوريّني وفلسطيين باالنتماء إىل تنظيمات مسلحة
دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته أالربعاء
برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار
سوريني باالخنراط يف عصابة
املدني القاضي حممد درباس
ّ
والتزود باألسلحة واملتفجرات
مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية
ّ
والتدريب عليها.
وقضى احلكم بسجن حممد مجال عبدالرحيم وحممد عماد الشرجبي
مدة سنة ونصف السنة.
وباستجواب املتهمني أمام احملكمة ،تضاربت أقواهلما حول
عالقتهما بأشخاص يقومون بعمليات تهريب سوريني إىل سوريا
للقتال إىل جانب لواء «أحرار الشام» ،وإمنا أمجعا على أنهما لو
أرادا القتال فع ًال ملا غادرا سوريا ،وسافرا إىل مصر لتأمني لقمة
العيش.
من جهة أخرى ،أصدرت احملكمة حكمًا حبق الفلسطيين أنس
زين العابدين خليل جبرم االنتماء إىل تنظيم مسلح بهدف القيام
بأعمال إرهابية والتدريب على السالح واستعمال هوية مزورة.
وقضى احلكم بسجنه مدة عامني وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
وكان خليل قد اعرتف ان والده املطلوب باجلرائم عينها ،قد
أرسله إىل سوريا وأن والدته وعدته بالعمل على عودته إىل
لبنان حيث أوقف .وكانت احملكمة قد قررت يف ملف منفصل
إبالغ خليل والد املتهم زين العابدين خليل لصقًا وأرجأت اجللسة
إىل  13آذار املقبل.

مقتل عسكري وجرح  8بانقالب آليتهم يف شبعا
أدى انقالب شاحنة عسكرية للجيش اللبناني عصر االربعاء ،على
طريق جبل السدانة-شبعا ،اىل مقتل اجلندي سعادة أبو ساري
وجرح مثانية آخرين .وعلى الفور حضرت سيارات اسعاف تابعة
للصليب األمحر اللبناني يف شبعا وتولت نقلهم اىل مستشفى
مرجعيون احلكومي للمعاجلة .وفتحت الشرطة العسكرية يف اجليش
اللبناني حتقيقا يف احلادث.
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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وسط حضور رمسي وشعيب كبري

حركة أمل يف اسرتاليا حتيي الذكرى الـ  36لتغييب اإلمام موسى الصدر

عرّيف املناسبة املهندس علي حمود

املطران صليبا يلقي كلمة

الشيخ منتظر مال اهلل يلقي كلمة

الشيخ الشافعي يلقي كلمة

الحاج حسن بزي يلقي كلمة

عباس ابو عبد اهلل يلقي كلمة

الحاج مسلماني يتلو آيات كريمة

طوني طوق يلقي كلمة

الزميل سايد مخايل يلقي كلمة

املهندس حمود ،مسلماني ،االب باسيل املغوش ،ابراهيم ،معال ،الشمالي وحضور

سمري يوسف ،آدي سركيس وحضور

أحيت حركة أمل يف اسرتاليا ،بدعوة من رئيسها الحاج كامل
مسلماني ،الذكرى الـ  36لتغييب االمام موسى الصدر ورفيقيه
الشيخ محمد يعقوب واالستاذ الصحايف عباس بدر الدين وذلك
مساء االحد املاضي يف مجمع االمام موسى الصدر يف بانكسيا.
وقد حضر املناسبة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية يف
اوسرتاليا األستاذ ميالد رعد ،السيناتور املحامي شوكت مسلماني،
فضيلة الشيخ منتظر مال اهلل ،سيادة املطران بوليس صليبا راعي
أنطاكية للروم األرثوذكس ،فضيلة الشيخ أبراهيم الشافعي ممثال
جمعية املشاريع الخريية اإلسالمية ،جون طربيه رئيس مركز
الدراسات املارونية ممثال للمطران أنطوان طربيه راعي األبرشيه
املارونية يف أسرتاليا ،نائب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية يف
سيدني آدي سركيس ،رئيس املجلس القومي الكلداني سمري
يوسف ،الناشط يف حزب االحرار االسرتالي فؤاد االشوح ،الدكتور
علي بزي ،نائب رئيس مجلس الجالية اللبنانية طوني بو ملحم وعضو
املجلس علي مراد ،ممثلون عن الحزب السوري القومي االجتماعي
وتيار املردة والحزب الشيوعي اللبناني والتيار الوطني الحر وحزب
البعث العربي االشرتاكي وحركة الشباب املسلم العلوي ورؤساء
وأعضاء مجالس بلدية وجمعيات ونوادٍ وروابط ومجالس اجتماعية
وخريية وممثلون عن اإلعالم العربي يف اوسرتاليا وتمثلت الهريالد
بالزميلني انطونيوس بو رزق واكرم املغوش.

واملناسبة التي عرّفها املهندس علي حمود ،بدأت بالنشيدين
الوطنيني االسرتالي واللبناني ونشيد حركة امل ،ثم قرأ الحاج علي
مسلماني آيات من الذكر الحكيم وتواىل على الكالم كل من سيادة
املطران بولس صليبا ،فضيلة الشيخ منتظر مال اهلل ،سماحة الشيخ
ابراهيم الشافعي ،طوني طوق الذي القى كلمة الثامن من آذار،
رئيس جمعية الزهراء الحاج حسن بزي ،الزميل سايد مخايل الذي
القى كلمة االعالم العربي وقال قصيدة باملناسبة .وكان مسك الختام
كلمة مسؤول االعالم يف حركة امل يف اسرتاليا عباس ابو عبد اهلل.
وقد اشادت الكلمات بمزايا وسرية االمام املغيب الدينية والوطنية
واالنسانية وتطرقت اىل الخطر الذي يحيط بلبنان داعية اىل
الوحدة والتضامن وااللتفاف حول الجيش الذي يذود ببسالة عن
الوطن بوجه التهديد التكفريي وخاصة من داعش والنصرة حيث ان
هذا الجيش البطل يشكل خشبة الخالص والنجاة يف هذه املرحلة
الحرجة والخطرة التي يمر بها الوطن.
كما ركزت الكلمات على ثالثية الجيش والشعب واملقاومة التي
تشكل العمود الفقري لحماية البلد ،واشادت بسيد املقاومة السيد
حسن نصر اهلل ورئيس حركة امل االستاذ نبيه بري..
كذلك اشادت بصمود سورية نظاما وشعبا وجيشا يف وجه اكرب
مؤامرة تتعرض لها املنطقة العربية وبأن صمود الجيش العربي
السوري تمكن من «خربطة» املخطط الصهيوني االمريكي

املطران صليبا ،القنصل ميالد رعد ،الشيخ مال اهلل وحضور

االسرائيلي الغربي واجرب هؤالء على اعادة حساباتهم.

كلمة املهندس علي حمود

يف الذكرى السادسة والثالثني لتغييب مؤسس املقاومة اللبنانية
«امل» ذكرى إمام املحرومني واملظلومني إمام اإلنسان املعذب إمام
املسيحيني وقسيس املسلمني  ،ذكرى إمام السنة والشيعة إمام قلبه
الجنوب وعباءته الوطن وعمامته فلسطني إمام التاريخ والجغرافيا
إمام الحرية يف يوم الحرية للشمس هو اإلمام املظلوم تغييبا
سماحة اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب
والصحايف األستاذ عباس بدر الدين.
أيها الحفل الكريم السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
حضرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية يف اوسرتاليا
األستاذ ميالد رعد ،السيناتور األستاذ شوكت مسلماني ،العلماء
األفاضل أصحاب السماحة والفضيلة:
فضيلة الشيخ منتظر مال اهلل ،سيادة املطران بوليس صليبا راعي
أنطاكية للروم األرثوذكس  ،فضيلة الشيخ أبراهيم الشافعي ممثال
جمعية املشاريع الخريية اإلسالمية ،الدكتور جون طربيه رئيس
مركز الدراسات املارونية ممثال للمطران أنطوان طربيه راعي
األبرشيه املارونية يف أسرتاليا األخوة والرفاق يف الحزب السوري
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صورة العضاء من لجنة الحركة مع االستاذ ميالد رعد ،علي حمود ،د .علي بزي ،ديب ،والحاجان بزي ومسلماني

صورة العضاء من لجنة الحركة مع رؤساء التيار الوطني الحر وتيار املردة ومنظمة حزب البعث ومخايل وحضور

القومي االجتماعي األخوة يف تيار املردة األخوة يف الحزب الشيوعي
اللبناني األخوة يف التيار الوطني الحر األخوة يف حزب البعث العربي
االشرتاكي واألخوة يف حركة الشباب املسلم العلوي واألخوة يف
الثامن من آذار واألخوة رؤساء وأعضاء املجالس البلدية والجمعيات
النوادي والروابط واملجالس االجتماعية والخريية وممثلي اإلعالم
العربي يف اوسرتاليا السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بأسم األمة التي تكتب تاريخها بدماء األبرياء والفقراء ...بإسم
الشهداء العظام ...باسم األمهات الثكاىل ...بإسم أشرف الناس
واصدقهم ...بإسم األوطان املرعوبة بوجع الرجال والنساء
واألطفال والفقراء واملشردين بإسم األبطال الذين يتزاحمون
للدفاع عن كرامة األمة وباسم األمة املنذورة للشهادة قربانا على
مذبح األوطان ...وباسم الحرية للشمس لإلنسان للتاريخ وباسم
الحرية السرانا وإمامنا ورفيقيه وباسم الحرية للمطرانني املظلومني
املطران يوحنا ابراهيم واملطران بوليس اليازجي وباسم الحرية إىل
جنودنا البواسل العناصر األمنية وباسم الحرية للذين يتعرضون
للسبي يف عراقنا الحبيب وسوريا الجريحة وباسم الحرية السرانا
يف سجون االحتالل اإلسرائيلي وباسم الحرية للمظلومني يف أنحاء
العالم نرفع تحية اجالل واكبار اإلمام السيد موسى الصدر ولنقف
جميعا تحية إىل النشيد الوطني االوسرتالي واللبناني ونشيد حركة
أمل.
أيها الحفل الكريم صفوة أهل املقام وأهل الوفاء لإلمام واخويه
املغيبني حيث تتجلون كالضوء الالمع حبا ونبال وشرفا ووفاء،
منزرعني يف مقاعدكم قامات شاهقة وشموع مظيئة يف ليال الزمن
املظلم لنطوف وإياكم يف كعبة ذكرى القائد املغيب املؤسس للنصر
والعزة لهذه األمة علنا وبحول اهلل ان نبلغه سالما و تحية على تخوم
الشوق واالنتظار بال كلل وبال ملل .
ستة وثالثون عاما واإلمام أسري التغييب قهرا وظلما...
ستة وثالثون حو ً
ال ونحن يف غربة من أمرنا...
نلملم ما تبقى لعينيك بني الروح والقلم...
نتحسس الظلم والقهر ونشد على الرباط...
ثنائية من شقوق جروح القلب اىل الورق...
إىل يديك التي سجدت لها كفوف الورد...
وشهدت لها أقالم الشرف والكفاح والتاريخ...
نداوي العطش لوجهك الذي يشرق قبل طلوع الشمس...
نداوي الغدر والطعن سهما ونصال وانى السهم أصاب...
يا معلمنا من علمنا كل هذا الصرب الجميل...
أنه هذا القلب الذي هو يف صدرك...
هو صدرك الذي حوى قلبا ال يهدأ...
صدرك الذي مألت به املدائن واملائن شغفا وشرفا وكربياء
ومزيدا...
كاسالفك ثلة من ال بيت النبوة وجوهرة االصفياء...
متيمم بعطر علي مروي بزمزم ماء الحسني...
حيث ارخيت جدائل عباءتك على قمم التاريخ...
وما زلنا اليوم وغدا نتوضأ تحت قبة حربك...
وزينة سالح رجالك...
كما كنت يا سيدي...

املطران صليبا ،طربيه ،بو هارون ،طوق ،خوري ،االشوح وحضور

وكما أردت وشئت...
نأوي إليك يف كهف وصالك...
ونقرأ بعض من أنفاس روحك يف كتاب...
كموج البحر يا سيدي وعد لن نهدأ...
شيعة الهوية سنية الهوى لبنانيو الحمى واملنتهى...
فليعلم سجانوك وجالدوك بأننا لن نهدأ...
فليعلم سجانوك أننا لن نمل اﻻنتظار...
هال أخربته بأننا شربنا حبك يف حليب أمهاتنا واورثناه الوالدنا
هال أخربته بأن البذور التي زرعتها فينا ام ً
ال قطفنا ثمارها فخرا
ومجدا وانتصارات
هال أخربته يا سيدي بأن اختطافك كان حجزا للجسد وليس
للفكر
هال أخربته انه حجز للحرية وليس للنهج
هال أخربته انك معراج رسالتنا
نضيء لك شموع االنتظار يف املساء مناجاة وعند الصباح دعاء
يا من أضأت بفكرك درب املقاومة والتحرير والبناء
وجاورت اآلفاق علوا وريادة وقيادة
وزرعت يف االحداق جبة وعمة
وعلقت سريتك على اجفان العيون سرمدا
وكنت حديث األجيال والثوار واألحرار
كموج البحر يمتد ويرتد ما بني األرض والسماء
صحائف ووصايا بها التاريخ شامخ
تسمي العيد موعدا لسيد البالد وإمام املحرومني
فسالم إىل اإلمام ورفيقيه اللذين اوفوك نذرا
وسالم من محرابك من جنوبك العابق شهبا إىل السماء
سالم من رحمك من أفواج املقاومة اللبنانية الغراء
سالم من الجنوب الواعد والبقاع الراعد والجبل االشم
سالم لك من عاصمة الشطآن واحرار الشمال وثوار الجبل
سالم من حرقة دموع األمهات الثكاىل وأيتام الشهداء
من دير ياسني إىل قانا ومن شام العروبة إىل مارون الرأس
ومن القادسية إىل بنت جبيل ومن حضرموت إىل القدس
وباسمكم جمعا وجموعا نرفع تحية إىل صادق الوعد سيد املقاومة
وفخر هذه األمة شبل اإلمام الصدر أبي النصرين سماحة السيد
حسن نصراهلل وتحية اآلباء إىل صاحب األمانة وحامل لوائها ..أمني
دائب الحمى حافظ لهوية الوطن االخ الكبري رئيس حركة أمل دولة

آدي سركيس ،جوني مرعب ،طوني بو ملحم وحضور

وقوفا لألناشيد

رئيس املجلس النيابي اللبناني األستاذ نبيه بري.
والقى املهندس علي حمود قصيدة وجدانية يف اإلمام املغيب جاءت
كالتالي:
القصيدة

يا سيد غيبوك بأكرب مؤامرة دولية
يا قائد من آل النبي مبعوث لألمة هديه
يا إمام املحرومني وافواج املقاومة اللبنانية
عممت الوطن وبعبايتك باركت أرضو الجنوبية
وأقسمت يمني األحرار للمحرومني دستور ووصيه
وزرعت بذور املحبة بني الطوائف وبعدل وسوية
مسلم مسيحي قلب واحد ما يهم اخوي باإلنسانيه
واميت الصالة باملساجد ورتلت بالكنائس صالة مريميه
وزينت رجالك بسالح العز وحرمت التعامل مع الصهيونيه
ونورت تاريخ العرب بمنارة النصر براية علويه
ورجال اهلل من أوالدك صادقني النهج والهويه
بمارون الرأس وبنت جبيل دمرت العدو وآالتو العتيه
وبتموز وايار واب وشهور مشعشعة ابيه
ورايتك سلمتها للنبيه أمانة رافعها عليي
وبيوم ذكراك يا سيد قلوبنا شموع الك مضويه
وجنوبك تحرر بزنود رجالك املزينني بسالح ذهبيه
وطردوا آل صهيون بعزم وعد صادق من أرضنا اللبنانيه
وسيد موسى بنوعدك تبقى فينا ذكرى ابديه
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
حـــالل فـي غيلـفورد حـــالل

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

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

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

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

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات
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كتابات

نعم أهواها

مسيح القاسم عاش منتصب
القامة ورحل ومل ينح ِن
كتب  :أكرم
بر جس
املغوّش

أ فتقد
أ حر ا ر
فلسطني
و ا لعر ب
بين
و
معر و ف
أهم
أحد
ا ملنا ضلني

وتسألين بقاياها
إذا ماكنت أعرفها
ومثة من أتى غريي وآذاها
هي الصحو الذي أصحو
اجلرح
هي
ُ
هي األمواج حتملين ملرساها
نعم الزلت أهواها
وكان لقاؤنا املوعود بعد مرور
عامني
ِ
لتدهشين بوحشتها
ً
رحلة أخرى
وأبدأ
تالقينا
أحدق يف مآقيها
ّ
غبار القهر أعياها
نعم الزلت أهواها
رأيت الوجه حمتضرًا
يبوح بأصفر الطاعون يا أملي
رأيت شعاعها هِرمًا
وكان النور فحواها
نعم الزلت أهواها
تسطح شامخ النهدين يا وجعي
على أطالل هيكلها
تعرت من خصوبتها
وراحت تزفر اآلها
نعم الزلت أهواها
وأعرف أنها وجعي
ٌ
وضيق كان متسعي
هي الشماء قد ُكسرت
وغاب اليوم صحواها
نعم الزلت أهواها
أعانقها  ...تعانقين
وأترك حسرتي ظ ًال
تكسَر يف ثناياها
ّ
هي األوىل اليت أهوى
وما عانقت ّ
إالها
نعم الزلت أهواها

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

والشعراء الكبار القائد البطل مسيح القاسم
الذي أمضى حياته وهو يناضل يف قلب فلسطني
ومن عرينه بلدة الرامه يف اجلليل يواجه احملتل
الصهيوني مع رفاق دربه االبطال حممود درويش
ونزيه خري وحممد وسعيد نفاع وتوفيق فياض
وتركي عامر وسائر االبطال الذين رضعوا حليب
العزة والكرامة وساروا على خطى السلف العظيم
القادة االشاوس سلطان باشا االطرش وكمال
جنبالط وشكيب وعادل وحممد وجميد أرسالن
وأمثاهلم من طائفة بين معروف الطائفة القومية
العربية اليت رسم فرسانها االشاوس خريطة
سورية ولبنان وفلسطني وبالد الشام بارواحهم
ولونوها بدمائهم وما زال االبناء واالحفاد يقدمون
الشهداء االبرار من أجل حترير الوطن واجلوالن
وفلسطني من الفاسدين واملفسدين والعدو
الصهيوني ودواعشه وهم ينشدون ويرددون مع
شاعرنا البطل اخلالد مسيح القاسم وله :
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
..ومضيت أيها البطل وهزمت املوت مرارًا ومل
تنحن وأنت تقول أنا أحب احلياة ولن أخاف منك
ِ
ياموت ...
حقأ أنت بطل االبطال ومل يرهبك املوت وشاهدته
مرارًا وهزمته يف أقبية وزنزنات العدو الغادر.
وأستحضرك أيها البطل عندما كنت أحادثك
هاتفيًا وارجوك لتقبل منا دعوة تكرميية يف سيدني
كنت تقول لي معتذرًا لعدم متكنك من السفر
لرحالت طويلة وال أنسى وكيف أنسى وأنا يف
حضرة البطل الكبري اخلالد املخلد مسيح القاسم
وأنت تقول لي «أخي أكرم كل الشكر لكم ورفاقك
يف اجلالية العربية وأنتم ترفعون رايات فلسطني
واجلوالن وأحرار األمة العربية يف أسرتاليا وكم
كنت أمتنى أن أشارككم ولو بكلمة ويكون التكريم
للشهداء االبطال واالسرى الشهداء األحياء
واملقاومني االشاوش وعلى رأسهم قادة التاريخ
الناصع سلطان باشا االطرش وعمر املختار وسعد
زغلول ومجال عبد الناصر وكمال جنبالط ولن
أنسى رمز أبطال احلجارة البطل حممد الدره».
...كثري هو الكالم الطيب الذي قاله لي البطل
العظيم مسيح القاسم وحنن نستحضره عما قريب
يف مهرجان تكرميي كبري يليق بنضاالته ورفاقه
االشاوس ونردد له ومعه:
يا بنت من رفعوا على
اآلفاق رايات التحدي
ردي على اخلصم االلد
آن اآلوان ألن تردي

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة احملبوبة جنوى كرم يف سيدني :

أنا لشحد حبك من عند اهلل شحادي

النجمة املحبوبة يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني (إرشيف )
يف كل مرة تأتي بها النجمة احملبوبه جنوى كرم اىل سيدني مع كامل فرقتها
املوسيقية وحتيي احلفالت الناجحة جدًا حيث تتمتع بشعبية كبرية كنت أجري معها
املقابالت الصحفية وأحضر حفالتها.
وكانت تقول لي عزيزي أكرم احملبة هي االساس يف جناح االنسان واحملبة تأتي من
االخالص والثقة بني الفنان واجلمهور شريطة أن تكون املقومات على أمتها من صوت
ٍ
عندئذ يكون النجاح
ومصداقية وحضور وكلمة وحلن وتفاعل وتواصل من الطرفني
احلقيقي واحلمدهلل ...
وحيلو لي أن أنشر هذه األغنية اجلميلة :
( لشحد حبك )
...أنا َلـ شحد حبك من عند اهلل شحادي
أنا َلـ عبد حبك من بعد اهلل عبادي ...
عيين يوم الفرحة يوم املح عيونك
أنا بتنفس غرام
أنا بدمي الغرام
آه يا روحي عا لغرام
أنا ًَلـ حفظ عهدك واثبتلك إخالصي
أنا َلـ حلف بعدك لو قطعولي راسي
أنا حبك حب ما خييب ظنونك
يشهد علي الوفا واهلل شهادة
أنا بتنفس غرام
أنا بدمي الغرام
آه يا روحي عالغرام
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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Melbourne

دخلت لتلد فنسوا الشاش يف
الرحم!
السيدة (ج.ك).
تروي
ّ
قصتها لـزميلة «النهار»
ّ
البريوتية وتقول« :ولدت
ابين يف أحد مستشفيات
اجلنوب بسالمة وخرجت
بعدها إىل البيت ،لكين
بقيت أنزف لفرتة طويلة،
يوما من الوالدة
وبعد ً 15
ارتفعت حرارتي حتى 40
درجة وصرت أشعر بإعياء شديد ومل أعد أقوى على املشي ،وكانت
خترج إفرازات سوداء اللون ذات رائحة كريهة.
ثم بعد أيام كانت تنخفض احلرارة لرتتفع بعدها .بقيت على هذه
احلالة حواىل شهرين ،إىل حني مل أعد أقوى على ترك السرير بعدما
أصبت بأوجاع يف الظهر والكليتني والرجلني.
طبية كثرية من دون أن تظهر عوارض أي مرض.
أجريت فحوص
ّ
ّ
خاصة
فحوصا
شك الطبيب بإصابيت بالسرطان ،فأجرى لي
عندها
ً
ّ
ّ
ليتبينّ أن الكريات احلمراء والبيضاء خمتلة ،فطلب إجراء فحص
عامة.
نسائي لكنين رفضت ألنه طبيب
ّ
صحة ّ
احلمام ،شعرت بثقل يف الرحم
وبعد يوم من ذلك عندما دخلت إىل
ّ
وأصابين وجع شبيه بوجع الوالدة ،ونزل مين كبتول من الشاش
مع رائحة بغيضة .فاستشرت الطبيب الذي أخربني ّ
أنه لو مل تنزل
تسممت ومت من دون أن يعرف
الشاشات من جسمي لكنت
ّ
السبب.
ضده،
وهددته بتقديم شكوى
توجهت إىل الطبيب النسائي
ّ
ّ
عندها ّ
القانونية ّ
تعد الشاشات املوجودة
هنا رمى اخلطأ على القابلة
ألنها مل ّ
ّ
العملية وبعدها ،ومبا أننا أوالد بلدة واحدة ،طلب مين
قبل إجراء
ّ
عدم تقديم أي شكوى ألنين سأسّبب فضيحة له ولن يفهم الناس
ملدة ست سنوات
تتحمله القابلة
أن اخلطأ
القانونية .ولكنين بقيت ّ
ّ
ّ
ّ
للتخلص
عملية كوي للرحم
حادة حتى أجريت
أعاني من التهابات ّ
ّ
حاليا».
بصحة أفضل
كثريا ولكنين
منها .عانيت
ّ
ً
ً
يتعرض هلا مرضى يف
طبية
نسمع قصصًا كثرية عن أخطاء
ّ
ّ
املستشفيات أو يف عيادات األطباء ،بعضها ُيكشف عنها وتتفاعل،
ّ
طي الكتمان ،فيما
وأخرى حُت ّل ً
حبيا بتعويض مالي ،وثالثة تبقى ّ
غريها يكون مبالغًا فيها وتثبت براءة الطبيب من أي إهمال أو
خطأ.
كيف مُي ّيز اخلطأ الطيب من املضاعفات النامجة عن أي مرض؟ هل
املتضرر سواء
يعوض على
اخلطأ جرمية أم هو قضاء وقدر؟ كيف ّ
ّ
أكان املريض أم الطبيب؟

كيف تتخلص من الشيب ؟
تعاني بعض الفتيات والرجال من ظهور الشعر األبيض يف سن
مبكر ،مما جيعلهم يبدون وكأنهم أكرب سنا من عمرهم األصلي،
ويصيبهم ذلك باإلحراج والتوتر.
وخاصة النساء تشعر حبرج شديد عند ظهور الشعر األبيض لذلك
نقدم أهم  10نصائح تساعد يف منع ظهور الشعر األبيض مبكرا :
 التعرض الكثري ألشعة الشمس يؤدي إىل ظهور الشعر األبيض،لذا احرصي دوما على حماولة البقاء يف األماكن املظللة خالل
ساعات ذروة الشمس.
 احرصي على ارتداء قبعة أو غطاء شعر ملنع تعرضه املباشر للحرارةاملرتفعة وأشعة الشمس الضارة ،ليحتفظ دوما بلونه الطبيعي.
 جتنيب االستحمام باملاء الساخن ،حيث يعترب واحد من العواملاليت تزيل الرطوبة الطبيعية من الشعر فيتغري لونه إىل الرمادي
يف سن مبكر.
 ابتعدي عن متليس شعرك مبكواة بدرجة حرارة مرتفعة ،لكي اليواجه الشعر الكثري من املشكالت كالتلف والتقصف وتغيري اللون
الطبيعي.
 اتبعي نظام غذائي مفيد للحفاظ على إبقاء شعرك بلونه الطبيعي،وتناول الكثري من املياه للحفاظ على شعرك قوي وصحي.
 اإلكثار من استخدام منتجات الشعر الكيميائية يؤدي إىل ظهورالشعر األبيض يف سن مبكر ،ولذلك توقفي عن استخدامها.
 الكلور الذي حيويه مياه محامات السباحة ميكن أن يسبب ضرراكبريا لشهرك ،خاصة إذا كنيت تتعاملني مع هذه املياه بإنتظام،
لذلك احرصي على ارتداء قبعة السباحة ملنع ظهور الشيب.
 تناول األطعمة اليت حتتوي على البيوتني كاخليار والشوفان واللوزيساعدك يف احلفاظ على لون شعرك الداكن.
 احرصي على إبقاء حالتك النفسية يف حالة جيدة ومارسي بعضالتمارين الرياضية اليت متنع ظهور الشعر األبيض.
 ميكنك زيارة طبيب األمراض اجللدية للحصول على عالج خيلصكمن الشعر األبيض ،إذا كنت تعانني من مشكلة نقص امليالنني
يف الشعر.
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اعالنات ملبورن

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

رد | السيد فضل اهلل :شغلهم حيّاً وميتاً!
الشيخ يوسف نبها * /إمام مسجد الرحمان ــ أسرتاليا

نشرت صحيفة «األخبار» اللبنانية مقا ً
ال للباحث حممد عبد الكريم
يتعرض فيه لسماحة املرجع الديين الراحل السيد حممد
فضل اهلل،
ّ
حسني فضل اهلل وملؤسساته اخلريية حتت عنوان «اإلخوان املسلمون
الشيعة :السيد فضل اهلل :ليربالية غولن بنسختها الشيعية».
بداية حنمد اهلل تعاىل أن ّ
ترقى الكاتب درجات عدة يف توصيفه
ّ
وختطى أقرانه وأشباهه ونظائره من الذين
وتشبيهه ومقارنته
ً
ً
وهابيًا
ا
فكر
حيمل
بأنه
واتهموه
ا
سابق
السيد
تناولوا مساحة
ّ
سعوديًا ،فإذا به اليوم حيمل فكرًا ليرباليًا إخوانيًا أمريكيًا ..شكرا
للباحث على نتائجه.
ّ
ألسلط الضوء على بعض ما فيها
أعود إىل املقال «الرسالة»
«وإن كانت العتمة تكفيها» من دون حاجة إىل دراسة نفسية
أتأسى بقوله تعاىل «يا أيها
و»خلفياته» وماورائياته ألنين
الكاتب
ّ
ّ
الذين امنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم».
لقد حشد الكاتب مصطلحات حديثة أجنبية أختم بها مقاله
احملدبة إىل أبعد احلدود ،ليوهم القارئ أنه مثقف
واستهلك مراته
ّ
كبري ،وانطلق ليتساءل من دون مناسبة أو سياق يستدعيه «هل
من الصدفة أن ثروات كل من التقليدي السيد اخلوئي والليربالي
تقدر باملبلغ نفسه :ملياري دوالر؟».
السيد فضل اهلل ّ
الحظ قوله «باملبلغ نفسه :ملياري دوالر؟» .إنين أتساءل هنا
وأتوقف قلي ًال أمام ّ
ّ
دقة كاتبنا «امللهم» الذي تأتيه املعلومة من
قدر ثروتهما بالدوالر األمريكي أم األسرتالي
هل
الغيوب:
عالم
ّ
قدرهما على أساس قيمتهما الشرائية أم السوقية؟
وهل
؟
مث ًال
ّ
وقوم به الكاتب ثروة
ر
قد
الذي
املعيار
هو
ما
نتساءل
إننا
ّ
ّ
السيدين ،اللهم إال إذا كان يعمل مع جملة «فوربس» لتصنيف
ثروات األغنياء! أقول كلمتني فقط يف اجلواب على هذه الفقرة:
اتق اهلل« ...ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد».
يكمل الكاتب مقاله مازجًا بني التنظري واملعلومة ليقول« :للمتاولة
 أي الشيعة – تاريخ من طمس تارخيهم ،جيهدون لطمسه ...تشاءالذاكرة الشيعية وممارستها السوريالية ،اليت ليس من املستبعد
أبدًا أن تعاد مستقب ًال مع شخصية هائلة التأثري كالسيد حسن نصر
اهلل ،تشاء هذه الذاكرة أن تنساه».
ّ
ّ
املوقر بنسيان مساحة السيد فضل
كنا نرضى لو اكتفى الباحث
ّ
«العاقني»،
اهلل وطمس تارخيه ونكران مجيله عليه وعلى الكثري من
ولكنه رماه بسهامه املسمومة.
ينتقل بعد ذلك الكاتب إىل احلديث عن حداثة التجربة قائ ًال
«أموال اخلمس اليت تراكمت حبجم غري معهود سابقًا ذهبت يف
طريقها التقليدي ،أي أن تصبح ملكًا شخصيًا للمرجع ،وممتلكاته
تورث إىل أبنائه».
هذه ّ
كيف ميكننا أن نأخذ بكالم الكاتب املذكور هنا ،الذي يعين
التشكيك يف دين املراجع ونزاهتهم وعدالتهم ومنهم السيد فضل
اهلل ،حيث ّ
وورثوها ألبنائهم.
متلكوا أموال املسلمني
ّ
متدين بسيط حريص على آخرته،
عن
يصدر
ال
األمر
إن هذا
ّ
فكيف يقبل الباحث احملرتم أن ينسبه ويلصقه مبرجع عاش حياته
كلها هلل وأتعبها يف طاعة اهلل وخدمة عيال اهلل.
يقول املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل يف كتابه الندوة
(اجلزء الثامن ،صفحة  :)703فعندنا أكثر من  25مؤسسة لأليتام،
مسجل بامسي شخصيًا ،فهناك جلنة تدرس
وال يوجد أي شيء
ّ
أن من يرفض أن تكون
أعتقد
مؤسسة».
كل
ميزانية وإنفاق
ّ
األموال بامسه شخصيًا يرفض كذلك أن تكون باسم أوالده ،ألنه
احلريص على آخرته ودينه ومسعته ،وميكنين أن أؤكد للباحث أن
أموال املرجعية هي باسم مؤسسات السيد فضل اهلل ومجعياته
اخلريية يف لبنان واخلارج ال بأمساء أشخاص ،وأوالده جزء من
اإلدارة اليت تعنى بسري العمل والتعبري عنه ،متاما كما تعنى األمانة
العامة حلزب اهلل بإدارة العمل والتعبري عن قرار الشورى ،كما
شرح ذلك السيد حسن نصر اهلل يف مقابلته مع صحيفة «األخبار»
(العدد ،)2369حيث يقول« :أنا ال أخرج وأقول ما أريده من دون
ضوابط ونقاش مع اإلخوان ،وخصوصًا يف اخلطابات احلساسة،
اليت يكون فيها اختاذ مواقف .يف النهاية هناك شيء له عالقة
بأصل تركيبة حزب اهلل .األمني العام ليس قائد حزب اهلل ،وهو
ليس صاحب القرار يف حزب اهلل .القرار السياسي يؤخذ على
حنو أساسي يف شورى القرار .الشورى هي اليت ترسم املسارات
وتتخذ املواقف األساسية والقرارات األساسية .طبعًا األمني العام
ّ
مؤثر يف اختاذ القرار ،لكنه ليس من يتخذه» .وهكذا
شريك
هي مجعية املربات ،فما دامت اهليئة اإلدارية يف اجلمعية متنح
السيد علي فضل اهلل ثقتها ،إضافة إىل هيئة األمناء اليت اختارها
مساحة املرجع نفسه ،فإنه يدير هذه املؤسسة ويعبرّ عن مواقفها
وتوجهاتها ويرعاها بكل إخالص.
ثم يستعرض الباحث حديثًا عن الصوفية وتيارها يف سياق حيتاج
ّ
إىل توضيح من اإلخوة اإليرانيني ،أو اإلخوة يف حزب اهلل ،حيث
ينسب إىل الرئيس اإليراني خرافة رؤية النور يف األمم املتحدة،
وإىل معاونه رحيم ّ
مشائي خرافة طلب اإلمام املهدي (عج) منه
ّ
الرتشح إىل الرئاسة!؟ (إذا كذب الباحث فتلك مصيبة ،وإذا صدق

فاملصيبة أعظم).
ينتقل بعد ذلك الباحث للحديث عن فكر السيد فضل اهلل اإلخواني
ومؤسساته اإلخوانية ،باعتبار أن «فكر اإلخوان املسلمني كان دائمًا
ما يهمل فكرة املدينة ونظام الدولة ملصلحة فكرة اجلماعة احلزبية
وقوتها الذاتية».
ً
ً
لتفهمنا إطالق معلومة
ا
أمريكي
أو
ا
بريطاني
الباحث
أقول :لو كان
ّ
ّ
منظمًا يف حزب
خاطئة متاما كمعلومة أن السيد فضل اهلل كان
يعد نفسه فوق التنظيمات كلها،
اهلل ،فيما السيد رمحه اهلل ،كان ّ
األبوة واملثقف احلركي هلا ،وميكن مراجعة
ألنه كان يف موقع
ّ
نعوم (العالمة) وهو من الكتب اجلديرة
سركيس
كتاب الصحايف
ّ
بالقراءة ،حيث يقول يف الصفحة  29يف سياق حديثه عن عالقته
بالراحل الشيخ حممد مهدي مشس الدين :اجتمعنا منفردين ،وكانت
فتحدثنا يف هذا
قد بدأت املشاكل بني «أمل» و»حزب اهلل»...
ّ
املوضوع ،قال لي :أنت حزب اهلل ،قلت له :أنا لست حزب اهلل...
وأنا لست قيادة حزب اهلل ،فقيادته هي اإلمام اخلميين .وحزب اهلل
وأي حكم».
أي فتوى ّ
ال يأخذ مين ّ
كاتب املقال /الباحث هو ابن الضاحية ،ومع ذلك يقول هذا
الكالم ،فأخاله قد طاش سهمه وغاب عقله ألن مساحة السيد
رضوان اهلل عليه لطاملا دعا إىل إقامة الدولة العادلة وحفظ النظام
نرددها يف كل
العام ،حتى باتت كلماته يف هذا املقام الزمة ّ
األوقات واملناسبات .ويكفيه أن يرجع إىل كتب السيد ليعرف رأيه
يف هذا اجملال .على سبيل املثال يقول السيد يف كتابه «حوارات
يف الفكر والسياسة واالجتماع» (صفحة « :)56إذا مل يكن ممكنا
يف لبنان إقامة دولة اإلسالم اليت نلتزمها فكريًا وثقافيًا ،ألنه
ّ
أقل من أن
ليست هناك ظروف موضوعية واقعية إلقامتها ،فال
تنشأ هناك دولة اإلنسان.»...
لقد عاش السيد طيلة حياته وهو ينادي بالدولة وحفظ النظام
املرات،
العام والتهذيب االجتماعي ،حيث أطلق هذه املواقف مئات ّ
وحوتها كتبه ،وميكن مراجعة ذلك يف كتابه «مفاهيم إسالمية عامة»
(صفحة  )23وكتاب «فقه احلياة» (صفحة  )260وما بعدها ،حيث
يقول «ال جيوز القيام باألعمال اليت تسيء إىل الناس ،وتؤدي إىل
إزعاجهم يف راحتهم ونومهم وأوضاعهم اليت تتطلب اهلدوء...
بد من االمتناع عن إلقائها يف الشارع «أي القمامة»...
لذلك فال ّ
انطالقًا من احملافظة على النظام العام الذي حيمي الناس من األمور
املعدة
الضارة ،ومن أن الناس ال ميلكون التصرف يف الشوارع
ّ
ّ
املارة أو أهل املنطقة ،فيكون أشبه
لالنتفاع بها بطريقة تسيء إىل
ّ
التصرف
حرية
ّ
بالتصرف باألمالك العامة أو اخلاصة مبا ال ميلك ّ
ّ
التصرف يف أموال املسلمني بدون رضاهم ألنه
فيه ...ال جيوز
ّ
وميتد احلكم إىل ّ
ال ّ
كل
حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه،
ّ
املواطنني الذين يعيشون مع املسلمني.»...
ّ
ومقلديه بثقافة الدولة
أدب مواطنيه
ال أعتقد أن هناك فقيها ّ
واحرتام املال العام والنظام العام كما أدب السيد فضل اهلل
ّ
مقلديه ومريديه وأبناءه الروحيني.
ّ
يطل علينا الكاتب فضل اهلل يف مقاله بكلمات غري
ومع ذلك
مسؤولة وغري أمينة ليقول «الالفت أن مقاولي هذه الطفرة
العمرانية الذين حكموا على الضاحية بالفوضى لعقود مقبلة نتيجة
كرسوا فكرة الضاحية كمكان غري
ملخالفاتهم يف البناء ،والذين ّ
قابل للتنظيم كانوا مبعظمهم من حواريي السيد فضل اهلل ،الذين
يدفعون أمخاسهم لديه .من غري املعروف إذا ما كان السيد فضل
اهلل ينهاهم عن االعتداء على اجملال العام واملمتلكات العامة،
اخلاصة بهم ،ولكن األكيد أن
وعن تدمري مدينتهم يف خلواته
ّ
ورده ال حيمل أي بصمة من مسات املدنية» .ال
فكر اإلخوان الذي ّ
أتصور أن هناك تزييفًا للحقائق وازدواجية يف اخلطاب يزيدان على
ّ
الظن بالسيد ويتهمه
هذا الكالم .حتار ماذا تقول يف باحث يسيء
ّ
يتحدث شيئًا باخلاص وشيئًا اخر بالعام ...ويلصق
بالنفاق ألنه
ّ
به فوضى الضاحية وخرابها وفسادها ،حبيث مل يبق إال أن يعلن
املخدرات
السيد فضل اهلل هو الذي كان يدير شبكات توزيع
أن
ّ
ّ
ّ
ويصنع حبوب الكبتاغون ويرعى خمازن األدوية
على أبناء الضاحية،
الفاسدة واألمساك النتنة واألموال املنهوبة باملاليني من أبنائها
تستمر حالة السيد
الكادحني ...الكاتب تساءل يف مقالته «هل
ّ
استمرت ،فهل
وإذا
فضل اهلل أم أنها ستندثر مع مرور الوقت؟
ّ
سيتحول تياره إىل تيارات متصارعة ،أم يرثه رجل حمدود؟».
ّ
أن تيار السيد فضل اهلل ليس
أطمئنه وأطمئن كل
«احملبني» إىل ّ
ّ
رج ًال أو عائلة ،بل هو كل هذه العقول النيرّ ة الواعية اليت ال يزال
السيد ساكنًا فيها ملهمًا هلا وكهفًا حصينًا هلا.
ّ
لقد ظلمت أيها الباحث السيد الراحل مبقالك ،ومن كرم الشمائل
والطباع أن نذكر أمواتنا بكل خري ،ال أن نكتفي بالبسلمة عند
أضرحتهم:
تؤم ضرحيا ما ّ
الضراح وإن عال
ّ
بأرفع منه ال وساكنه قدرا
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«هبّول» ونهاية العامل
إبراهيم شرارة
ّ
املعلقة على احلائط
مل أعرف ما الذي حيدث .كانت املرآة
ُ
تهتز بقوة.
استيقظ مذعورًا ،فأرى خياالت الصور اليت
ّ
ملونة باألزرق
تعكسها ترتاقص على اجلدار .أنظر فأرى لوحة ّ
«هبول» الذي
واألمحر .كيف وصلت إىل هنا؟ أمسع صوت
ّ
تيار كهربائي ،وال أفهم.
أخذ يقفز
كهر أصابه مس ّ
ّ
كان الرجل الذي ّ
ظل واقفًا للحظات على شرفة املبنى
اجملاور قد قفز للتو .رمى نفسه ،هكذا ،عن علو مل أستطع
حسابه بعدد الطوابق .يصرخ رجل يقف على السطح املقابل:
ال تغطوا وجهه .يصرخ ويبكي .ال يعرفه ،لكنه صار اآلن
انعكاس صورته .يفكر لو يستطيع أن يرحل قبل النهاية
الوشيكة .هل يقفز أيضًا؟ ال .سيصرخ فقط :ال تغطوا وجهه.
اتركوا الرجل وشأنه .سينادي صاحب املبنى :هل تنفع اآلن
يرد عليه .يصرخ ولن جييبه أحد.
زيادة اإلجيار؟ لن ّ
«هبول» وخيتفي صوته الذي كان ميأل الغرفة قبل
يسكت
ّ
ّ
قليل .يرتك الرجل السطح
املطل على بنايات مرتفعة ويعود.
يف الداخل ،جتلس امرأة وحدها بهدوء.
يقبلها وال تتحرك.
ّ
تظل جامدة يف وضعية اليوغا.
تتأمل يف اللوحة اليت أنظر إليها ،اللوحة اليت ّ
علقها جمهول
على جدار الغرفة ،وال أعرف إن كانت ابتسامتها قد اختفت
يقبلها ثم يبكي .يقول انه لن يرتكها.
حلظة المس شفتيهاّ .
الرجل الذي قفز فعل ذلك.
مل نعرف عنه شيئًا سوى أنه قفز عن السطح ،وأن جثته
ّ
ستظل أسفل املبنى .لن ينقلها أحد إىل املستشفى ،فبعد
ساعات سينتهي العامل .ال بد من أن كثريين غريه فعلوا األمر
نفسه .ال بد من أن شوارع املدينة اليت تنتظر النهاية صارت
مغطاة اآلن باجلثث.
يقول مذيع األخبار اننا لن نفعل شيئًا .يقول اننا مل
ّ
نعد قادرين على فعل شيء .سيكتفي بالتعليق على
البث
املتواصل فقط .مل أعد أمسع صوته اآلن .ملاذا أوقفوا البث؟
ال بد من أن الكهرباء انقطعت.
«هبول» إىل السرير .يقحم رأسه حتت الغطاء ،ويرتك
يقفز
ّ
ذيله الذي يتحرك بسرعة مكشوفًا .أمسع صوتًا يف اخلارج.
كأنه صوت نواح مكتوم .أخرج إىل الشرفة .ما الذي قادني
إىل هنا؟ أرى أناسا يسريون ببطء يف األسفل .يهمهمون
بأصوات غري مفهومة .أفكر أنها مراسم ابتهال مجاعي .أنظر
إىل السطح املقابل .اختفى الرجل الذي كان يصرخ .ال بد من
ّ
أنه استكان أخريًا .هدأ الرجل واملرآة
املعلقة على احلائط مل
تهدأّ .
ظلت على حاهلا .كأنها ترجتف من اخلوف.
أعود إىل السرير .يف الداخل ،ترمي امرأة الطالء على رقعة
قماش ممدودة على أرض الغرفة .ترميه ،ثم متسحه بفرشاة
ملونة .خيربنا املذيع أن ّ
سّلمت
كبرية ،فتصري الرقعة لوحة ّ
جثة ُ
إىل أهلها مقطوعة الرأس.
يصرخ الرجل :ال تغطوا وجهه .كيف وصلت آثار الدهان
تلونت باألزرق واألمحر.
إىل هنا؟ أنظر إىل جدران الغرفة وقد ّ
يرن جرس املنزل .ال بد من أن فتى الدليفري قد وصل.
ّ
يعطيه الرجل ما ً
ال .يعطيه أكثر .يقول انه مل يسأله عن امسه
حتبه.حتتضن الفتى الذي كان حيكي مع
مرة .تقول املرأة انها ّ
ّ
انها
وتقول
عائلته بلغة غري مفهومة،
حتبه .يعطيه الرجل كل
ّ
ما يف جيبه من أوراق نقدية .يسأله إن كان يشعر باخلوف.
يهز الفتى اآلسيوي رأسه ،وال يفهم .عليه أن يوصل الطعام
ّ
إىل منزل آخر قبل أن ينتهي العامل.
أرى على الشاشة نساء يرتدين مالبس بيضاء وميشني
بني أبنية املدينة املرتفعة .الرجل واملرأة يف الداخل واملذيع
ال يسكت .يضحكان ويرقصان .يضحكان وميارسان اجلنس
ويأكالن .يقول املذيع اننا مل نعد قادرين على فعل شيء.
أنظر إىل الشاشة فأرى وجه شاب بلحية خفيفة يغرق يف شال
ّ
يلف رقبته .أمسعه يقرأ آيات من القرآن.
أسود
أمسعه يقول كلمات غري مفهومة ثم يبتسم .يبتسم فقط.
أرى ابتسامة وجهه وقد صارت صورة يف إطار يغطي الشاشة
ّ
كلها .أصرخ :ال
تغطوا وجهه .هذا العامل سينتهي .اتركوه
يرن جرس املنزل ،فأستيقظ مذعورا .أنظر إىل املرآة
وشأنهّ .
فأراها
تهتز ،وال أفهم.
ّ
ً
أمسع صوتا يف اخلارج .كأنه صوت هلع مكتوم .أخرج إىل
الشرفة فأرى يف األسفل وجوهًا تبتسم يف إطارات متشي
مسرعة على الطريق .يقول املذيع اننا مل نعد قادرين على
فعل شيء .أصرخ :هذا العامل سينتهي.
يرن جرس املنبه،
ّ
فأستيقظ مذعورًا .ال أحد سوانا .أنظر إليها فأراها نائمة.
ّ
أحبث عن «هبول» .أرى جسمه
املغطى بالشعر األسود ممددًا
عند قدميها يف زاوية السرير.
أقبلها ،ثم أغرق يف نوم
ّ
خفيف.

صفحة 28

Saturday 6 September 2014

السبت  6أيلول 2014

Page 28

متفرقات

مدينة برازيلية سكانها نساء فقط
تطلب اً
رجال للزواج

هندي يستغرق  6ساعات لريتدي
عمامته

بريطانية تستغل خطأ يف بطاقتها
اإلئتمانية وحتصل على  43ألف دوالر
سيدة
استغلت
بريطانية خطأ يف
جهاز الكمبيوتر بأحد
لتشحن
املتاجر،
بطاقتها اإلئتمانية
مببالغ مالية من
صندوق املتجر يف
كل مرة تتسوق
فيها بد ً
ال من أن
تدفع مقابل البضائع
اليت تشرتيها.

دعوة صرحية قدمتها مدينة نويفا دو كورديرو ،اليت تقع يف جنوب
وكل سكانها من السيدات ،إىل العازبني من
شرق الربازيل,
الرجال ،تتمثل يف التقدم إىل خطبتهن والعيش معهن .وترتاوح
أعمار هؤالء السيدات ،اللواتي يشكلن كامل قوام السكان يف تلك
عاما ،غري أنهن اشرتطن على كل من يفكر
املدينة ،بني  20وً 35
يف االرتباط بهن أن يلتزم بقواعدهن.
القاهرة :قالت السيدات ،وعددهن  600سيدة ،يف الدعوة اليت
يتعي عليهم أن يتفهموا أن هذا
قدمنها إىل الرجال العازبني ،إنه
نّ
الركن من الريف الربازيلي هو عامل نسائي خالص إىل حد كبري.
اكتفاء جنساني
بعض من هؤالء السيدات اللواتي يعشن يف تلك املدينة متزوجات
لكن أزواجهن وأي أبناء لديهن ممن تزيد
بالفعل ،ولديهن عائالتّ ،
بعيدا عن املدينة ،وال
عاما يذهبون إىل العمل
ً
أعمارهم على ً 18
يسمح هلم بالعودة إىل ديارهم ،إال خالل عطالت نهاية األسبوع.
هن املتحكمات يف ذلك اجملتمع الريفي،
هذا ما يعين أن السيدات ّ
بدءا من
حيث تتوىل املرأة مسؤولية كل جانب من جوانب احلياةً ،
الزراعة وحتى ختطيط املدن وكذلك الدين.
ونقلت صحيفة الدايلي ميل الربيطانية عن سيدة تدعى روزالي
عاما ،قوهلا" :هناك الكثري من األشياء اليت تفعلها
فرنانديزً 49 ،
السيدات أفضل من الرجال .وميكنين القول إن متكني املرأة هنا
وانسجاما".
تناغما
تنظيما وأكثر
جعل املدينة أفضل ،وأمجل ،أكثر
ً
ً
ً
تابعت روزالي حديثها بالقول" :حني تنشب خالفات ،فإننا حنلها
على الطريقة النسائية ،وحناول التوصل إىل توافق بدلاً من الدخول
يف صراع .وحنن نتقاسم كل شيء ،حتى األرض اليت نعمل فيها.
أخريا للمساعدة على
وال يتنافس أحد مع غريه هنا .وتشارك اجلميع
ً
سويا".
شراء شاشة تلفزيونية كبرية لنشاهد عليها املسلسالت
ً
حمبة أكرب
واصلت روزالي" :كما حنرص هنا
دوما على ختصيص أوقات
ً
جنرب مالبس
للتوقف عن العمل ،والدخول يف أحاديث جانبية،
ّ
بعضنا البعض ،ونقوم بعمل أظافر وشعر بعضنا البعض" .واعرتفت
عاما ،أنه من املستحيل
سيدة أخرى ،تدعى نيلما فرنانديز23 ،
ً
بالنسبة إىل جاراتها ،اللواتي يشتهرن يف املنطقة جبماهلن الشديد،
أن يعثرن على أزواج مستقبليني.
وأضافت نيلما أن الرجال الذين يقابلنهم إما أن يكونوا متزوجني
ً
موضحة أن مجيعهم أوالد عمومتهن ،وأنها مل تقم
أو أقرباء هلن،
بتقبيل أي من الرجال منذ فرتة زمنية طويلة .ولفتت إىل أنهن
مجيعا بالوقوع يف احلب ،ومن ثم دخول القفص الذهيب،
حيلمن
ً
لكنها أشارت إىل أنهن يردن العيش هنا ،وال يرغنب يف مغادرة
املدينة حتت أي ظرف ليعثرن على أزواج.

عاما ،إن عمامته
قال رجل الدين السيخي ،افتار سينج ماونيً 60 ،
عاما حتى لو
هي مصدر سعادته لذلك حيرص على ارتدائه منذ ً 16
يوميا.
كلفه األمر  6ساعات متواصلة لريتديها
ً
ويف املرات اليت ال يرتدي فيها عمامته اليت يبلغ طوهلا
مفقودا ،ومن املتوقع أن
مرتا يشعر بأن جزءا منه
645
ً
ً
منتزعا اللقب
يدخل موسوعة جينيس بأكرب عمامة يف العامل
ً
من اهلندي ميجر سينج الذي بلغ طول عمامته  400مرت.
ويرتدي اهلنود من طائفة السيخ عمامة يرتاوح طوهلا بني  5و7
أمتار ،غري أن ماوني أراد أن يرسي مواصفات جديدة لعمامة
املنتمني هلذه الطائفة حني بدأ بتمديد طوله عمامته من  150إىل
مرتا حتى وصل إىل طوهلا احلالي.
ً 250

سبعة أسباب لتبتسم
يقول اخلرباء إن هناك سبعة
أسباب تدعونا للضحك فهو
مسكن طبيعي لألمل وحيسن
املزاج وخيفف التوتر وخيفض
ضغط الدم ويعزز اجلهاز
املناعي فضال عن أنه جيعل
الشخص أكثر جاذبية وأصغر
سنا.
والضحك كما تذكر خبرية التنمية البشرية رهف تساحبجي رد فعل
طبيعي لإلنسان السليم على املواقف الطريفة وشكل من أشكال
التعبري الصريح عن التسلية والفرح واملرح والتعاطف والتفاهم
املتبادل بني البشر وقد اعرتف علم النفس بفوائده منذ بداية
القرن العشرين وما زالت األحباث والدراسات إىل اليوم تكتشف
خصائصه الفيزيولوجية وقدراته العالجية.
وترى خبرية التنمية أن الضحك يساعد على التخلص من التوتر
الذي يصفه اخلرباء بالقاتل األول لإلنسان نتيجة آثاره السلبية
على األوعية الدموية وضغط الدم والقلب واجلهاز املناعي وقدرة
اإلنسان على حتمل اآلالم.
ويساعد الضحك حسب تساحبجي على زيادة نسبة األكسجني الذي
يصل إىل الرئتني وينشط الدورة الدموية ويساعد على دفع الدم
يف الشرايني وحتسني صحة ووظائف القلب كما خيفض ضغط
الدم.
وميتلك الضحك تأثريا خاصا على األطفال وفقا خلبرية التنمية حيث
حيد من إحساسهم باألمل وحيفز وظائف جهاز املناعة لديهم وخيفض
توترهم وقلقهم وحيفز التجاوب مع العالج ويقلل احلاجة الستخدام
املهدئات األمر الذي يدفع مستشفيات يف أوروبا وأمريكا إىل
استخدام املهرجني لتسلية األطفال املرضى والرتويح عنهم
وجعلهم جزءا من العالج الطيب.
وتوضح تساحبجي أن الدماغ يقرأ ويستقبل أي ضحكة وابتسامة
على أنها تعبري عن الفرح والسرور وال يفرق بني ابتسامة ناجتة عن
فرح حقيقي وأخرى متعمدة ناصحة لذلك بالضحك لنزيل عن أنفسنا
ومن حولنا احلزن ولتحفيز الدماغ ليفرز هرمونات السعادة.

كوريا اجلنوبية مهددة بالزوال من الوجود ..و السبب ؟
تنبأت دراسة أجراها مركز اخلدمات الوطنية القومية يف سيؤول أن
كوريا اجلنوبية لن يعود هلا أي وجود حبلول عام .2750
وكشف التقرير أن املشكلة األساسية تكمن يف أن نسبة املواليد
منخفضة ،مبعدل  1.9طفل لكل سيدة.
وأكدت الدراسة أنه حبلول عام  2136ستخسر كوريا اجلنوبية 40

مليونا من سكانها البالغ عددهم
حاليا  50مليونا.

وأحيلت سارة وود ( 42عامًا) إىل احملكمة بتهمة االحتيال ،بعد
أن شحنت بطاقتها مسبقة الدفع ،مببلغ يزيد عن  20ألف جنيه
اسرتليين ( 30ألف دوالر) من خالل التسوق من املتجر ،الذي على
ما يبدو كان يعاني من خالل يف الكمبيوتر ،أو أن صاحب املتجر
كان يعاجل املدفوعات بطريقة خاطئة.
ودأبت سارة مع زوجها السابق ستيفن ماتني ( 43عامًا) على
التسوق من املتجر باجملان على مدى  9أشهر ،بل واحلصول على
قيمة ما تسوقاه بشكل نقدي ،يضاف إىل بطاقة سارة اإلئتمانية
مسبقة الدفع حبسب ما أوردت صحيفة "دايلي ميل" الربيطانية.
وأوضحت الصحيفة أن بطاقات اخلصم املدفوعة مسبقًا ،تعمل
بنفس الطريقة اليت تعمل بها بطاقات السحب اآللي العادية،
باستثناء أنها غري قابلة لالستخدام عند وصول الرصيد إىل الصفر،
وتشبه يف ذلك بطاقات السفر املستخدمة يف العطالت.
إال أن األمور سرعان ما تغريت عندما اكتشف صاحب املتجر عملية
االحتيال ،بعد عملية جرد روتينية للحسابات ،وسارع إىل االتصال
باجلهة املصدرة للبطاقة ،وألقي القبض على سارة بتهمة النصب
واالحتيال ،واستجرار األموال من املتجر بشكل غري مشروع.
وبعد االستماع إىل حيثيات القضية ،أصدر القاضي مايكل ميتيري
يف حمكمة يوركشاير حكمًا بالسجن ملدة تسعة أشهر مع وقف
التنفيذ على سارة ،مع إعادة كافة األموال اليت حصلت عليها من
املتجر ،باإلضافة إىل تنفيذ  150ساعة عمل تطوعية غري مدفوعة
األجر.

منعت ابنها من حضور زفافه انتقاماً
من والد العروس
منعت أم مينية من مدينة باجل يف حمافظة احلديدة ابنها من االحتفال
بزفافه املتواضع ،الذي رتب أن يكون يف منزل أحد أصدقائه،
بسبب كرهها لوالد العروس الذي رفض تزويج أخته ألخيها.
منعت ابنها من حضور زفافه انتقامًا من والد العروس
وحبسب صحيفة الراي الكويتية اليوم السبت ،قال أقارب العريس
منوم قوية
إن والدة العريس سعيد علي ( 25عامًا) أعطته حبة
ّ
على أنها حبة منشط ،قبل أن تطلب منه أن حيضر هلا مصوغات
من الذهب من خمزن املنزل إلهدائها لعروسه ،والذي ما إن دخله
حتى أغلقته عليه من اخلارج ،ثم غادرت املنزل ،وذهبت حلضور
حفل الزفاف.
وذكر األقارب أن األم تظاهرت بفرحها ،وبعد مرور أكثر من ساعتني
على عدم حضور العريس بدأ والد العروس وأقارب العريس بالبحث
سئلت األم ادعت أنه سبقها
عنه ثم خرج بقية الضيوف ،وحينما ُ
بالتوجه للحفل ،واستمر البحث حتى منتصف الليل لتعود العروس
إىل منزل والدها الذي اكتشف خطة األم ،وما فعلته بسجن ابنها
يف خمزن املنزل ،وأقسم أال يزوج ابنته إال إذا انتقل العريس إىل
مدينة أخرى خوفًا على ابنته من األم.
وأكد األقارب أن والدة العريس ما زالت حمتفظة بكرهها لوالد
العروس الذي رفض تزويج أخته ألخيها ،ولن تسمح بتزويج ابنها
البنة من رفض أن يزوج أخيها انتقامًا ،خصوصًا أن شقيقها مات
بعد ذلك نتيجة حادث مروري ومل يتزوج.
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منوعات

الصورة اليت فضحت خداع
«ساحر لندن»

كيف تصبح مليونرياً يف 8
خطوات بسيطة
كشف تقرير نشر على "بيزنس انسايدر" خطوات مقرتحة ميكن
للشخص العمل عليها حتى يصبح مليونريا ،وهي أكثر جدوى من
الطرق السريعة والسهلة.
وخيتلف تعريف النجاح من شخص آلخر ،فالبعض يرى أن النجاح
يف تراكم املال ،ورغم أن املال ليس كل شيء ،إال أن الكثري من
الناس يرغبون يف أن يكونوا من األثرياء.

كشف رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،خداع أحد أكرب السحرة
يف بريطانيا ،حني اكتشفوا يف
قميت برج "شارد" الشهري يف لندن،
إحدى الصور ،أنه ينتقل بني ّ
عرب سلك مشدود وليس طائرًا يف اهلواء كما يزعم.

ولكن ما األشياء اليت يتعني على الشخص القيام بها من أجل
زيادة فرصته يف االنضمام لفئة املليونريات.

ونقلت صحيفة سبق عن "الديلي ميل" الربيطانية؛ إن الساحر
ستيفن فراين ( 31عامًا) املعروف باسم "دينمو" ،كان يقوم
قميت أكرب مبنى يف لندن برج "شارد"
بتصوير خدعة الطريان بني ّ
الشهري؛ وذلك ضمن برنامج عرض تليفزيوني.

حارس بريطاني خُيرج لسانه
لزوار القصر امللكي
اشتهر حراس قصر بيكني هام
امللكي يف بريطانيا ،بوقوفهم
الثابت دون حركة أو أي تعبري على
وجوههم ،ولكن هذا احلارس كسر
القواعد وأخرج لسانه لزوار القصر.
وحبسب صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،متكن بعض السياح من
التقاط صور هلذا احلارس وهو يقوم
حبركات باستخدام وجهه ولسانه،
انتشرت على اإلنرتنت ،والقت ردود أفعال خمتلفة ،بني من
جيدها «مضحكة» ،وبني من يعتقد أنها «مسيئة» للتقاليد امللكية،
ً
وفقا لصحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الربيطانية« :لقد اطلعنا على
الصور ،وإذا كانت حقيقية وغري مفربكة ،سوف يتعرض هذا
احلارس إلجراءات تأديبية».

وحني مت ّ
بث بعض الصور من العرض على مواقع التواصل
مشجعو الساحر بصدمة؛ حني اكتشفوا أنه
االجتماعي ،أصيب
ّ
ينتقل على سلك مشدود بني القمتني ،وليس طائرًا يف اهلواء
كما يزعم.

ويذكر أن وحدات احلرس امللكي الربيطاني ،لديها تاريخ طويل
عاما يف حراسة العائلة املالكة الربيطانية ،منذ
امتد على مدى ً 350
تولي امللك تشارلز الثاني العرش يف عام .1660

تقول كمبريلي باريت ،إحدى سكان لندن ،يف تغريدة على "تويرت":
"دينمو (يطري يف اهلواء) فوق برج شاردَ ،من منكم شاهد األسالك
اليت يتعلق بها؟ (فاشل)" ،وحتت هاشتاق "غشاش" ،قال ديفيد
ماننج" :لو نظرنا بدقة سنرى السلك الذي يتعلق به".

مسراء داكنة تقنع خطيبها أنها بيضاء
ناصعة

وكان الربنامج التليفزيوني "السحر املستحيل" الذي يقدم "دينمو"
وقدم
من خالله خدعته السحرية ،قد حقق  30مليون مشاهد،
ّ
الساحر ُخ َدع الطريان جبوار باص لندن األمحر الشهري ،والسري
على سطح مياه نهر "التاميز"؛ لكن يبدو أن كل هذا أصبح يف
مهب الريح.
ّ

يقولون يف املثل الشعيب ان
الزواج قسمة ونصيب لكن
ذكاء الفتاة وفطنتها قد يكونان
يف مقدمة األسباب اليت تدفع
الشاب إىل خطبة الفتاة.

وحسب الصحيفة :فإن هذه العرض الذي مت تصويره أمس
سيكون األخري.

مها خليفة قالت لنشرة سانا
املنوعة أنها مسعت صوت
زغاريد تصدر من بيت اجلريان
ثم علمت من جارتها انها خطبت
ابنتها ذات اللون األمسر الداكن وقد أخربتها جارتها أن هذا
الشاب قد مسع بأخالق ابنتها العالية وما وصلت إليه من درجات
رفيعة يف حتصيلها العلمي ولكنه مل يتوقع أنها مسراء داكنة فهو
كان يبحث عن خطبة فتاة بيضاء اللون ولكن ابنتها قد أقنعته
أنها ذات بشرة بيضاء كبقية أخواتها رغم أنه حينما شاهدها أول
مرة قد تغريت تعابري وجهه وبدت عليه عالمات عدم الرضى
ولكن ابنتها تصرفت بطريقة ذكية حيث بدات تقنعه أنها بيضاء
اللون ولكن الشمس والسباحة قد غريا لونها وأن اللون األبيض
سوف يعود إليها يف الشتاء وأنها أقنعته بذلك خبفة ظلها حتى
اعجب بها واقتنع أو جتاوز موضوع لون بشرتها السمراء وأقبل
على خطبتها.

السجن ملن «يكذب» بسريته الذاتية
األمريكيات منزعجات من ابتكار طالء
يف بريطانيا
نظرا لزيادة املنافسة على الوظائف يف بريطانيا ،فقد ازداد
أظافر “وقف املغتصب”
االحتيال يف السري الذاتية بهدف "احلصول على الوظائف
ابتكر طالب بإحدى الكليات
التطبيقية طالء أظافر،
يتغري لونه عند تعرضه
ملواد خمدرة أو منومة.
تستخدم
املادة
هذه
كطالء لألظافر ،تتغري
تعرضها
عند
ألوانها
اىل أي مادة خمدرة أو
الطالب
هدف
وكان
منومة.
هو محاية الفتيات من االغتصاب.

املتاحة".

من

هذا

االبتكار،

ميكن للفتاة اليت طلت أظافرها بهذه املادة اجلديدة معرفة إذا
كان الشاب الذي يرافقها لتناول القهوة أو أي مشروب آخر وضع
مادة خمدرة أو منومة يف املشروب وذلك بوضع أحد أصابعها
فيه ،حيث أن وجود أي مادة من هذه املواد سوف يؤدي إىل
تغري لون طالء األظافر فورا.
ولكن ناشطات من حركة مكافحة االغتصاب اجلنسي،
عربن عن انزعاجهن من هذا االبتكار ،على اعتبار أنه لن
حيل هذه املشكلة االجتماعية ،بل سيساعد اجملرمني.
وتقول الناشطة يف حركة مكافحة االغتصاب اجلنسي ،ريبيكا
نيغل ،إن طالء األظافر ليس حال للمشكلة "أنا ال أريد فحص
املشروب املقدم لي يف احلانة .إن هذا ليس العامل الذي أريد
أن أعيش فيه".
من جانب آخر ،رحب الكثريون بهذا االبتكار وتقول إحدى الفتيات
"انتظر بفارغ الصرب عرض هذا الطالء يف األسواق".

وحتى ال يصبح األمر عاديا" ،أرسل املوظفون املسؤولون عن منع
االحتيال ومكافحته تعليمات جديدة لكل اجلامعات الربيطانية حتذر
فيها الطالب من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن يف حالة ارتكاب
ما يسمى الكذب األبيض يف سريهم الذاتية لتعطي انطباعا أفضل
لدى الشركات أو املؤسسات اليت تتوافر فيها الوظائف".
وحتت بند "ال تنهي وظيفتك قبل أن تبدأ ،حذرت وكالة مكافحة
االحتيال يف دليل جديد من مغبة تنميق السري الذاتية بتحسني
العالمات أو النتائج الدراسية ،وإضافة أنشطة ال منهجية ،وخربات
غري حقيقية فيها ،ألن ذلك يندرج حتت االحتيال بالتمثيل اخلاطئ
وقد تصل عقوبة ذلك إىل السجن ملدة تصل إىل  10سنوات".
وجاء يف الدليل أنه "إذا اكتشفت وكالة مكافحة االحتيال مثل
هذه األمور ،فإنها ستظل يف ملف من يرتكب االحتيال ملدة 6
سنوات ،األمر الذي قد حيرم احملتال بسريته الذاتية من إمكانية
تقدمه للحصول على وظيفة أخرى".

وأخرياً تزوجت أجنيلينا جولي  ...براد بيت

مراهقة إبتلعت هاتفها كي ال يكشف حبيبها خيانتها

املعتاد بني النجوم هو اهلدايا باهظة الثمن ،ولكن يف هذا التقرير
ستكتشف اهلدايا الغريبة واملدهشة ،فمن أجنلينا …

حاولت مراهقة برازيلية بكل الطرق منع حبيبها من كشف خيانتها
ّ
معرضة حياتها
له ،وبعد إصراره على رؤية هاتفها قامت بإبتالعه
للخطر.
وذكرت التقارير أن  Adriana Andradeالبالغة من العمر  19عامًا،
أثارت غرية حبيبها وشكوكه ،وبعد أن طلب منها أن تعطيه هاتفها
اجلوال كي يبحث يف سجل املكاملات والرسائل النصية ،إبتلعته
من دون تفكري.
 Andradeوبعد وقوع احلادثة الغريبة ،نقلت فورًا إىل املستشفى فأجرى
هلا األطباء الفحوصات والصور الطبية الالزمة ،كما حاولوا إنتزاعه من
معدتها إلنقاذ حياتها.

وأضافت خليفة أن الشاب بعد فرتة من خطبته البنة اجلريان
قد اقتنع أن خطيبته صاحبة بشرة بيضاء حسبما اخربتها جارتها
وانه يقول لكل من يساله عن شكل خطيبته ولونها انها بيضاء
ولكن الشمس اخذت لونها االبيض واعطتها اللون األمسر الغامق
وانها سوف تعود إىل بياضها يف الشتاء ولكن السبب احلقيقي
باقتناعه باكذوبة خطيبته هو أنه احب خفة دمها ومشى معها يف
كذبتها هذه حتى صدقها.

بعد مساكنة دامت أكثر من عشر سنوات ،تزوج النجمان األمريكيان
براد بيت وأجنلينا جولي السبت بفرنسا حيث ميلكان بيتا كبريا،
حسب ما كشفت جملة املشاهري "بيبول ماغازين".
تناقلت وسائل إعالم فرنسية اخلميس خرب زواج جنما هوليوود
األمريكيني براد بيت 50 ،عاما ،وأجنلينا جولي 37 ،عاما ،بكنيسة
صغرية يف منطقة الفار جنوب فرنسا السبت املاضي ،حبضور
عدد من األصدقاء وأفراد العائلة ،بعيدا عن أضواء رجال اإلعالم
واملصورين.
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من هنا وهناك

ما هو سر النقاط الساحبة اليت
تظهر أمام العني؟

جمهول يغزو «وكر» الصور العارية
جلميالت أمريكا

مقارنة بني أنواع الشوكوال لتختار
األنسب لصحتك

دبت احلرارة ،األحد ،فجأة يف شعاب اإلنرتنت ،جمهول يغزو وكر
الصور العارية جلميالت أمريكا بني صاحبات الصور ،املمثلتان
جنيفر لورنس و إيفون سرتاهوفسكي والسوبر مودل كيت أبتون

بعض احللويات ميكنها أن تكون جزء من النظام الغذائي الصحي،
ومنها الشوكوال ،خاصة إذا مت اختيار النوع الصحيح .إليك مقارنة
بني القيمة الغذائية اليت حيتوي عليها نوعان من الشوكوال الداكنة
وشوكوال احلليب:

العوامات هي يف الواقع نقاط تلقي بظالهلا على مادة نقية تشبه
"اجليلي" ،وهي تشكل غالبية املناطق الداخلية من العني ،وتسمى
هذه املادة "اجلسم الزجاجي ُ
اهلالمي" ،اليت يف معظمها تتألف من
املاء ،لكنها حتتوي أيضا على بروتينات وغريها من املواد املختلفة
لتساعد يف احلفاظ على الشكل الدائري للعني.

حتتوي احلصة ( 28غرامًا) من الشوكوال الداكنة جدًا على  20باملائة
من احتياجات املرأة اليومية من النحاس و 15باملائة من احتياجات
الرجل

وبعد مرور الضوء من خالل عدسة العني ،جيب أن مير خالل "اجلسم
الزجاجي اهلالمي" ،من أجل الوصول إىل الشبكية يف اجلزء اخللفي
من العني.

حمتوي السكر .حتتوي كل حصة من الشوكوال تزن  28غرامًا على
مقدار من السكر خيتلف حسب نوع الشوكوال ،فالشوكوال الداكنة
جدًا من فئة الكاكاو  85-70حتتوي على 6.7غرام من السكر فقط،
بينما حتتوي الشوكوال الداكنة املتوسطة من فئة الكاكاو 69-60
على 10.3غرام من السكر ،وحيتوي نفس املقدار من شوكوال
احلليب (وهو  28غرامًا) على  14.4غرام من السكر.

وهذه العوامات اليت تظهر مرئية للعني هي يف النهاية جمرد
بروتينات داخل اجلسم اهلالمي الزجاجي ،جتمعت معا لتقطع خيوط
الضوء يف رحلتها إىل الشبكية ،وبالتالي تظهر الظالل على
الشبكية.

سبق
هل
يف
والحظت
أي وقت مضى
ما يشبه دودة
صغرية أو بقعة
غريبة تسبح بال
هدف يف جمال
رؤية العني ؟
النقاط
هذه
تسمى العوامات ويراها حنو  ٪70من الناس .فما هي؟

املغنية ريهانا وعارضة األزياء اجلنوب أفريقية كانديس سوانيبويل
واملمثلة وعارضة األزياء الربيطانية كيلي بروك بني املنشورات
صورهن أيضا
بعد أن غزا هاكر "وكرًا" لألسرار يستخدمه معظم مشاهري أمريكا
حلفظ صورهم وشرائطهم املصورة وبياناتهم ،وهو نظام ختزين
طورته شركة "آبل" باسم  iCloudقبل  3أعوام ،واختار من الصور
اليت قام بتحميلها ما تبدو فيه معظم اجلميالت األمريكيات وبعض
األجنبيات ،عاريات ونصف عاريات ،ثم نشرها "أون الين" ،واعدًا
ببث املزيد ،غري عابئ مبا حل بغريه من عقوبات ،مع أنه فعل أقل
منه بكثري.
اهلاكر اجملهول خرج من "الغزوة" بغنيمة نادرة :صور وفيديوات
"حساسة" ألكثر من  100امرأة من مشاهري الواليات املتحدة ،ومنها
للمغنية ريهانا واملمثالت جنيفر لورنس وليا ميشل وبري الرسون
وكريسنت دنست ،كما والسوبر مودل كيت أبتون ،إضافة لنجمة
كرة القدم للسيدات هوب سولو ،وكيم كارداشيان ،وغريهن
عشرات ،ألن نشرها كاملة هو من احملظور يف مواقع التواصل.
الوحيدة اليت اعرتفت بالصور وأصلها لديها حتى اآلن ،هي
املمثلة احلاصلة على األوسكار جنيفر لورنس ،واعتربتها "عملية
غزو باجلرم املشهود خلصوصياتها" ،على حد ما قال ناطق بامسها،
فيما كتبت املمثلة واملغنية فيكتوريا جستس تغريدة يف "تويرت"
ذكرت فيها أن الصور اليت بدت فيها عارية متامًا "مفربكة" وليست
هلا ،والشيء نفسه قالته املتنوعة االحرتاف الفين أريانا غراندي،
يف حني اكتفت املمثلة ماري اليزابث وينستد مبهامجة اهلاكر يف
تغريداتها التويرتية أمس ،وانتقدت ما أقدم عليه.
وتباهى اهلاكر الذي ينشط "األف.بي.آي" يف البحث عنه حاليًا،
بأن لديه فيديو للممثلة جنيفر لورنس "من نوع ساخن ومحيم"،
وطلب ممن يرغب مبشاهدته أن يكتب إليه بالربيد اإللكرتوني
للتنسيق معه حول مبلغ جيب أن يدفعه إليه عرب موقع "باي بال"
التجاري للمشرتيات يف اإلنرتنت ،إال أن وسائل إعالم أمريكية
ذكرت أن بريده اإللكرتوني كان معط ًال.
وهناك من لسن بأمريكيات وعثر اهلاكر اجملهول على صورهن
حمفوظة أيضًا يف نظام "آبل" للتخزين ،ونشرها مع بقية الصور
مستصغرًا للشرر ،ومنهن عارضة األزياء اإلسرائيلية بار رافاييلي،
كما واملمثلة األسرتالية ايفون سرتاهوفسكي ،وهو ناشط كما
وعد بنشر املزيد عما احتدمت بسببه ضجة عاملية أبرزتها صحف
أمريكا وغريها يف صفحاتها األوىل اليوم االثنني.

يوصي خرباء الصحة بأال يتجاوز ما يتناوله الرجل يف اليوم من
السكر  36غرامًا ،واملرأة  24غرامًا.
األلياف الغذائية .حمتوي الشوكوال الداكنة أكثر ارتفاعًا من
األلياف ،بينما تعترب شوكوال احلليب خالية من األلياف وأيضًا
زبدة الكاكاو .تساعد األلياف على منع اإلمساك ،وتعزيز الشعور
بالشبع .حتتوي كل  28غرامًا من الشوكوال الداكنة جدًا على 3.1
غرام من األلياف ،وحتتوي الشوكوال الداكنة متوسطة القتامة على
 2.2غرام من األلياف.
النحاس واملغنيسيوم .يرتفع مستوى النحاس واملغنيسيوم
يف الشوكوال الداكنة ،ويساعد هذان املعدنان على تنظيم عمل
اإلنزميات الالزمة لوظائف األنسجة ،ودعم املناعة .حتتوي الـ 28
غرامًا من الشوكوال الداكنة جدًا على  494ميكروغرام من النحاس أي
 20باملائة من احتياجات النساء اليومية و 15باملائة من احتياجات
الرجال .وحتتوي نفس الكمية على  64ملغرام من املغنيسيوم أي
 55باملائة من احتياجات اإلنسان اليومية .أما الشوكوال الداكنة
متوسطة القتامة فتحتوي على  349ميكروغرام من النحاس ،و49
ملغرام من املغنيسيوم.
البوليفينول .متتاز مادة البوليفينول بقدرتها على تقليل أكسدة
الدهون يف الدم ،وهو عامل خطر يسبب أمراض القلب ،وتساعد
على تقليل جلطات الدم ،وحتسني تدفقه ،كما أنها حتسن
الصحة النفسية من خالل زيادة كمية مادة السريوتيونني اليت
تعزز الشعور اجليد يف الدماغ .كلما ازدادت الشوكوال قتامة زاد
حمتواها من البوليفينول.
ينصح أيضًا بتجنب شرب احلليب أثناء تناول الشوكوال الداكنة
لتعزيز فوائد اجلسم منها.

لينزي لوهان تلجأ لـ »التنويم املغناطيسي» لإلقالع عن التدخني
د ب أ  -ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثالثاء ،أن املمثلة
األمريكية لينزي لوهان ،قررت اللجوء إىل العالج بـ"التنويم
املغناطيسي" لإلقالع عن عادة التدخني اليت تدمنها.
وأفادت صحيفة "ذا صن" الربيطانية الشعبية ،أن لوهان قررت
اللجوء إىل الطب البديل للتخلص من إدمانها للنيكوتني قبيل البدء
يف تقديم أول عمل مسرحي هلا بعنوان "سبيد ذا بلو" للمخرج
ديفيد ماميت ،واملقرر يف  24سبتمرب (أيلول) اجلاري.
وقال مصدر للصحيفة إن "املمثلة الشابة ( 28عامًا) تعلم أن

األنظار ستسلط عليها ،وهي
قلقة من إحساسها بالرغبة
يف التدخني أثناء وجودها
على املسرح ،سيشتت ذلك
تركيزها".
يذكر أن لوهان اليت تعيش
حاليًا حالة من القلق بسبب جتربتها املسرحية األوىل املقررة يف
لندن ،دخلت إىل مصحة إعادة التأهيل  6مرات عام  ،2013كما
أنها كشفت من قبل أنها مدمنة كوكايني أيضًا.

وتظهر هذه العوامات على شكل دوائر شفافة ،وتبقى مؤقتا على
شبكية العني.
وأحيانا يتسبب نزيف صغري يف العني بظهور العوامات ،ذلك ألن
كرات الدم احلمراء تدخل منطقة اجلسم الزجاجي اهلالمي ،ويف هذه
احلالة تأخذ العوامات شكل الدخان وختتفي عندما ميتص اجلسم
الدم.
وأخريا ،ميكن أن تظهر العوامات بسبب االنكماش يف هالم اجلسم
الزجاجي الذي حيدث بشكل طبيعي مع التقدم يف العمر ،عندما
ينسحب اجلسم الزجاجي بعيدا عن الشبكية ،وميكن عندها لذرات
صغرية من الغبار أن تدخل منطقة اجليلي اهلالمي ،وتصبح عوامات،
وهذه تبدو عادة مثل خيوط العنكبوت.
والعوامات عادة ما تكون جمرد مصدر لالزعاج ،إال أن الناس تعتاد
عليها بعد فرتة قصرية ،ولكن يف بعض األحيان ميكن أن تعيق
الرؤية ،وبالتالي تتطلب جراحة ،ويشمل هذا اإلجراء إزالة اجلسم
الزجاجي اهلالمي واستبداله بسائل ملحي.

أغلى بطاطا يف العامل ..الكيلو بـ
 700دوالر!
يصل سعر
ال
بطاطا
بونوت اىل
 700دوالر
للكيلو غرام
ا لو ا حد ،
هي
و
بطاطا تزرع
يف فرنسا
فقط
و بطر يقة
خاصة جدا.
ويعود سبب ارتفاع هذه البطاطا اىل تسميدها باالعشاب البحرية
مما يضفي طعما خاصا وملوحة نادرة ،كما انها
تزرع بكميات حمدودة جدا ،فال تنتج جزيرة  Noirmotierالفرنسية
(املكان الوحيد الذي تزرع فيه) منها سوى  20طنا سنويا فقط.
وال ميكن ان حتصد هذه البطاطا باآلالت كما حيدث للمنتجات
االخرى ،بل حتصد بااليدي خمافة تلفها ،اذ تقطف وتوزع يف اليوم
نفسه على الفنادق واملطاعم الفاخرة.
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تتــمات

احلكومة جُتمع على ..

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حباجات جلوئهم .ويف الوقت نفسه كان تأكيد ان الصالحيات
املمنوحة للجيش للعمل هي كاملة و»كل االضواء اخلضراء مضاءة
أمامه» على حد تعبري أحد الوزراء.
وكان الفتا يف ضوء مداخلة رئيس الوزراء يف مستهل اجللسة أن
يصار اىل توسيع عضوية جلنة «خلية االزمة»اليت يرأسها الرئيس
املكون الشيعي ،فكان
سالم واملكلفة إدارة ملف املخطوفني لتضم
ّ
أن أضيف اىل عضويتها وزير املال علي حسن خليل اىل جانب
وزراء الدفاع والداخلية والعدل واخلارجية ،وتقرر أن تعقد اللجنة
إجتماعها االول بعد ظهر اليوم يف السرايا ،على أن تستقبل وفدا
مصغرا من أهالي املخطوفني الطالعهم على اجلهود اليت تبذل
لتحرير أبنائهم.
ّ
واملتعلقة بتشتت املوقف
كما علم ان االجواء اليت سبقت اجللسة
احلكومي من موضوع معاجلة قضية املخطوفني ،تبددت خالل اجللسة
امس االول عندما جرى التأكيد باالمجاع أن املفاوضات ليست
عيبا بل هي اسلوب تعتمده حتى الدول الكربى عندما يكون لديها
خمطوفون.
وقد ثبت أن إدارة هذا امللف برئاسة الرئيس سالم كانت أنزه
مرت بهذه التجربة .فقد متسك
وأفضل مفاوضات عرفتها دولة ّ
لبنان مببادئ عدم املقايضة أو املبادلة أو اخلضوع لشروط إطالق
إرهابيني حمكوم عليهم .كما أن لبنان ال خيوض مفاوضات مباشرة
بل يقوم بها بطريقة غري مباشرة من طريق دول وهيئات معنية.
ويف هذا االطار عرض جملس الوزراء نقاط القوة ونقاط الضعف
على هذا الصعيد .وأظهرت مداخالت وزراء «حزب اهلل» وحركة
«أمل» أنهم ضمن االمجاع يف الرؤية الشاملة للملف .بعد ذلك
توقفت مداخالت عدد من الوزراء عند حترك أهالي املخطوفني،
فأبدت تعاطفا مع واقعهم ويف الوقت نفسه حذرت من حتويلهم
ورقة يف يد البعض للضغط على احلكومة بدل توجيه اجلهود لتحرير
أبنائهم من خاطفيهم من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش».
وقالت أوساط وزارية ان سالم عرض لكل مراحل املفاوضات
وما اجنزته من حترير عشرة خمطوفني ،كما ان وزير الداخلية طرح
اسئلة عدة انطالقا من واقع عرسال الذي يشبه وضعا احتالليا
حتت ضغط الالجئني السوريني .ولفتت اىل انه حني تبلغ جملس
الوزراء مقتل مواطن عرسالي على يد «داعش» تبدلت كل االجواء
يف اجتاه املوقف الذي اختذه جملس الوزراء من رفض املقايضة
او املساومة.
وأعلن جملس الوزراء رمسيا انه قرر باالمجاع ان «سالمة العسكريني
ال ميكن ان تكون موضع مساومة او مقايضة الن الدولة مبؤسساتها
ستتصدى حبزم لكل ما يهدد حياتهم» .وأبرز «ضرورة عدم
االجنرار اىل حماولة حتوير املعركة بني املواطنني والدولة فيما جيب
ان تكون اجلهود مشرتكة معا ملكافحة االرهاب» .كما طلب من
قيادتي اجليش وقوى االمن الداخلي اختاذ كل االجراءات الالزمة
لضبط الوضع وحترير العسكريني.

مواقف وزارية

وصرح الوزير نهاد املشنوق بأنه «جيب حترير عرسال بكل الوسائل
املتاحة سياسيا وامنائيا واجتماعيا وعند الضرورة امنيا من خالل
الصالحيات املمنوحة للجيش والقوى االمنية وانا كنت اول من نبه
اىل خطورة موضوع عرسال قبل كل هذه املراحل».
وقال وزير العمل سجعان قزي إنه اقرتح خالل اجللسة مقاربة
جديدة ملوضوع الالجئني السوريني .وأعترب ان فكرة إنشاء خميمات
إليواء هؤالء أصبح من املاضي .واعترب ان ما هو مطروح حاليا هو
إعادتهم اىل سوريا ،فيعاد الالجئون الذين يأمنون النظام اىل
مناطقه ويعاد الالجئون الذين يأمنون «جبهة النصرة» و»داعش»
اىل مناطق تسيطر عليها اجلهتان.
وسأل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس عرب «النهار»:
«ما بال بعض أهالي املخطوفني يتوعدون حبرب أهلية وأبناؤهم
ساملون؟ ملاذا ال يأخذون من موقف والد الشهيد علي السيد قدوة
يف التعالي على اجلروح واضعا ثقته باجلهود اليت تبذهلا احلكومة
لتحرير أبنائهم؟».
يف املقابل ،أشارت معلومات اىل ان «جبهة النصرة» أبلغت وسطاء
انها لن تفرج عن عسكريني جدد إال يف اطار عملية تبادل وانها
تطالب باطالق  15سجينا اسالميا يف مقابل كل عسكري خمطوف.
وحتدثت معلومات اخرى عن اعدام تنظيم «داعش» اللبناني كايد
غدادة من بلدة عرسال بعدما خطف قبل اسبوع حبجة ارتباطه
بـ»حزب اهلل».

باريس والرياض دعتا..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وشددا «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة جيمع مجيع
االفرقاء كي يتمكن لبنان من ختطي أزمته احلالية».
ومل يتطرق البيان اىل العقد الفرنسي – السعودي  -اللبناني
لتسليح اجليش اللبناني ،وأفادت مصادر تابعت حمادثات االمري
سلمان ان العقد جاهز للتوقيع مبوافقة االطراف الثالثة ،غري ان
تنفيذه رهن بضوء أخضر من احلكومة السعودية اليت تنتظر من
اللبنانيني انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة ليتخطى لبنان أزمته
احلالية .واشارت اىل ان اململكة قدمت مليارا إضافيا للجيش

كي حيصل بسرعة على املعدات والعتاد اليت حيتاج اليها ملواجهة
التطرف واإلرهاب ،وان هبة املليارات الثالثة يف انتظار رئيس
للجمهورية.
وجاء يف البيان املشرتك «ان احملادثات كانت مناسبة ملناقشات
رمسية بني الطرفني بروح من االحرتام املتبادل والصداقة اليت
تربط البلدين .ومت خالل الزيارة درس آفاق التعاون الثنائي يف
مجيع اجملاالت وسبل تعميقه ملصلحة البلدين والشعبني» .وعرب
كال الطرفني عن «ارتياحهما اىل متانة العالقات وتنميتها يف
مجيع اجملاالت ،وأهمية التعاون يف جمال الدفاع لدعم شركتهما
االسرتاتيجية».
وأضاف انه مت عرض تطور الوضع يف الشرق االوسط ويف العامل
وسياسة كل من الطرفني يف هذا السياق .وعرب كال الطرفني عن
«قلقهما الشديد من الوضع يف سوريا وعن استمرار سيل دماء
األبرياء» .وأعلنا «ان النظام السوري خسر شرعيته وهو يتحمل
مسؤولية هذا الوضع» ،وأبرزا «ضرورة البحث عن حل سياسي
وسلمي يف أسرع وقت لألزمة السورية يف إطار التطبيق الكامل
ألعالن جنيف بتاريخ  ٣حزيران  ٢٠١٢الذي يوفر انشاء سلطة
انتقالية موقتة متتلك كل الصالحيات التنفيذية».
ورحبا «بالتوافق العراقي الذي أدى اىل تعيني رئيس للوزراء
واىل تسلم رئيس للجمهورية مهماته ورئيس للمجلس» ،ودعا كال
الطرفني «اىل تأليف حكومة احتاد وطين متثل مجيع أطياف الشعب
العراقي» ،باعتبارها «الطريق الوحيد الذي سيسمح للبلد باخلروج
من االزمة احلالية».
وكان االمري سلمان أنهى نشاطاته بزيارة قام بها ملقر منظمة االمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة «االونيسكو» .كما استقبل وفدًا
من اجلالية االسالمية يف فرنسا وشدد أمامه على االسالم املعتدل
وحماربة التطرف واإلرهاب.

القمة االطلسية تضغط..

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أن روسيا جيب أن تستمر يف حتمل تبعات تصعيدها .وإذا قام
الروس بالتصعيد فإننا نستطيع تصعيد ضغوطنا».
ويف وقت سابق قال الرئيس األوكراني برتو بوروشنكو إنه
وزعيم املتمردين املوالني ملوسكو سيأمران بوقف النار اليوم إذا
وقعت خطة سالم جديدة.
وأفاد رودس أن هذا التحرك حيظى بتأييد قوي من الرئيس
األمريكي باراك أوباما وزعماء أوروبيني آخرين من بريطانيا وفرنسا
وأملانيا وإيطاليا .وقال« :إننا مجيعا نعتقد ان هذه املشكلة ميكن
حلها بالوسائل الديبلوماسية بطريقة تراعي سيادة أوكرانيا وسالمة
أراضيها وتكون مقبولة لدى حكومة كييف ...هذه أفضل نتيجة .وقد
أوضح القادة أنهم سيستمرون يف مساند الديبلوماسية النشيطة
للرئيس بوروشنكو مع الرئيس (الروسي فالدميري) بوتني».
وأصدر البيت األبيض بيانًا جاء فيه ان الزعماء األوروبيني
وأوباما اتفقوا على أنه جيب ان تتحمل روسيا «تكاليف جديدة»
بسبب أفعاهلا يف شرق أوكرانيا .ومهما يكن من أمر فإن الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند أعلن أن جولة جديدة من عقوبات االحتاد
األوروبي من املقرر تبنيها اليوم ستتوقف على التطورات يف
الساعات املقبلة.
ومن املقرر عقد اجتماع يف عاصمة بيالروسيا الساعة 14:00
( 11:00بتوقيت غرينيتش) بني ممثلني لكييف وموسكو
واالنفصاليني ومنظمة االمن والتعاون يف أوروبا.
ويف موقعهم الرمسي ،أبدى االنفصاليون املوالون لروسيا
استعدادهم الصدار امر بوقف النار اجلمعة يف حال التوصل اىل
اتفاق يف مينسك.
يف غضون ذلك ،صرح الناطق باسم «البنتاغون» الكولونيل
ستيفن وورن بان «القوات (الروسية) املنتشرة على طول احلدود
مزودة امكانات استثنائية ،كما ان قدرتها التدمريية ال سابق هلا».
واضاف« :هناك جنود على االرض وتركيز اكثر لقطع املدفعية
وتركيز اكثر النظمة الدفاع اجلوي وتركيز اكثر للصواريخ وانتشار
اكثر من عشرة االف جندي على احلدود ...حنن قلقون جدا».

«الدولة االسالمية»

وبعد تبين «الدولة االسالمية» قطع راس صحايف امريكي ثان
هو ستيفن سوتلوف ،كانت مكافحة هذا التنظيم اجلهادي العنيف
يف صلب أحاديث العشاء الذي التقى فيه رؤساء الدول مساء.
وستعقد اجتماعات على هامش القمة للبحث يف انشاء ائتالف
للتصدي لـ»الدولة االسالمية» استجابة لدعوة الواليات املتحدة.
وسيحاول اوباما خالل القمة الدفع يف اجتاه تشكيل هذا التحالف
وسيوفد وزير الدفاع االمريكي تشاك هيغل ووزير اخلارجية جون
كريي ومنسقة شؤون مكافحة االرهاب يف البيت االبيض ليزا
موناكو اىل الشرق االوسط.
ويف نيويورك ،صرحت املندوبة االمريكية لدى االمم املتحدة
سامانتا باور ردًا على سؤال لـ»النهار» ان «الرئيس أوباما ينوي
حشد حتالف دولي لتفكيك الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 داعش وتدمريها» .وأضافت أن «هناك خطرًا أن تقع أسلحة(كيميائية) كهذه بني أيدي داعش .ميكننا فقط أن نتخيل ما ميكن
أن تفعله جمموعة كهذه إذا حصلت على سالح كهذا» .ورأت أن
الذين «قاتلوا داعش بضراوة على األرض هم املعارضة املعتدلة»،
لذلك فإن «أي جهد شامل للتعامل مع داعش سيشمل تقوية هذه
اجلماعات» .وإذ وصفت تكتيكات نظام الرئيس بشار األسد بأنها

«ارهاب وحشي» ،خلصت اىل أنه «ال ينبغي أن خيتار الشعب
السوري بني شكلني من اإلرهاب :ارهاب يلحقه النظام وارهاب
تلحقه داعش» بهذا الشعب.
واستمع أعضاء جملس األمن يف جلسة مغلقة اىل احاطة أخرية
من املنسقة اخلاصة للمهمة املشرتكة لألمم املتحدة ومنظمة حظر
األسلحة الكيميائية لتدمري الرتسانة السورية املعلنة من هذا السالح
احملظور دوليًا سيغريد كاغ ،علمًا أن هذه املهمة املشرتكة ستحل
نهائيًا يف نهاية أيلول اجلاري .ويف ختام اإلحاطة ،قالت كاغ
للصحافيني إن «العمل ال يزال جاريًا لتدمري املنشآت الكيميائية
السورية ،وهي تتعلق بسبع حظائر ومخسة أنفاق» ستعمل منظمة
األسلحة الكيميائية على أجناز هذه املهمة ،علمًا أن األمني العام
لألمم املتحدة بان كي  -مون سيواصل مساعيه احلميدة لبلوغ هذا
اهلدف .وستبقى كاغ يف اإلطار الوظيفي لألمم املتحدة حتى كانون
األول املقبل.

معارك يف الغوطة.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مخسة قتلى وتسعة جرحى يف انفجار عبوة ناسفة يف حافلة على
الطريق بني بلدتي بداما وعريقة بريف حمافظة السويداء جنوب
البالد.
ويف العاصمة ،جددت قوات النظام قصف حي جوبر بضواحي
العاصمة ،وأفاد شهود بأن الطريان احلربي التابع للنظام تواىل
بقصف احلي بالصواريخ والقذائف ،وهزت أصوات االنفجارات
املناطق القريبة من احلي .وقال الشهود إن أكثر من  20غارة
استهدفت احلي.
وكان النظام السوري بدأ منذ األسبوع املاضي محلة ضد حي جوبر
الذي تسيطر عليه قوات املعارضة منذ أكثر من عام ،يف حماولة
الستعادة السيطرة عليه ،عقب استعادته بلدة املليحة القريبة منه.
ويف دمشق أيضا ،أفادت مصادر مطلعة بأن عدة قذائف سقطت
يف مناطق العاصمة ،الواقعة حتت سيطرة النظام.
وسقطت قذيفتان يف حي املهاجرين قرب ساحة األمويني .ودوى
صوت انفجار قوي يف حي الروضة بالعاصمة جراء سقوط قذيفة
على مبنى سكين يف حميط القصر الرئاسي وتسببت يف اندالع
حريق كبري.ويف حلب ،ألقت طائرات النظام أكثر من  10براميل
متفجرة ،أسفرت عن سقوط عشرات املارة بني قتيل وجريح،
إضافة إىل تدمري واحرتاق العديد من سيارات النقل جراء القصف.
كما ألقي برميل متفجر على مدينة الباب بريف حلب.

اقتحامات ومواجهات بني املصلني
واملستوطنني يف باحات املسجد األقصى
تسود ساحات ومرافق املسجد األقصى املبارك ،وحميط بواباته
الرئيسية اخلارجية حالة من التوتر الشديد ،وسط اعتداء قوات
وحّراس املسجد الذين تصدوا لعصابات
االحتالل على املصلني ُ
املستوطنني يف باحات األقصى بهتافات التكبري والتهليل.
وكانت جمموعات صغرية ومتتالية من املستوطنني اقتحمت
ٍ
حبراسات معززة
املسجد األقصى املبارك من باب املغاربة
ومشددة من عناصر الوحدات اخلاصة بشرطة االحتالل ،ونفذت
جوالت استفزازية يف باحات املسجد .وتصدى املصلون وطلبة
حلقات العلم للمستوطنني ،يف حني تدخل ُحراس األقصى ملنع
بعض املتطرفني اليهود من أداء طقوس تلمودية يف باحات
املسجد وتدخلت شرطة االحتالل املرافقة واعتدت على املصلني
واحلراس واشتبكت معهم باأليدي.
وقال مصدر نقال عن أحد العاملني بدائرة األوقاف اإلسالمية،
إن عناصر الوحدات اخلاصة بشرطة االحتالل اعتدت على حارس
املسجد مهند إدريس ،بالضرب بشكل مربح بعد أن طلب من
إحدى اليهوديات املتطرفات عدم الصالة داخل املسجد األقصى
عند باب الرمحة.
اقتحم عشرات املستوطنني ،فجر ،قرب يوسف شرق مدينة
نابلس ،حتت حراسة دوريات االحتالل.
وأفاد شهود عيان ،بأن عددا من احلافالت اليت تقل
املستوطنني ،اقتحمت منطقة قرب يوسف يف ساعات الفجر
األوىل ،بهدف أداء طقوس دينية ،وذلك حبماية مشددة من
دوريات االحتالل.
وقام مسلحون صباح امس االول بإطالق النار على سيارة
النائب يف اجمللس التشريعي الفلسطيين حسن خريشة يف
مدينة طولكرم مشالي الضفة الغربية يف ما بدا أنها حماولة
اغتيال.
وقال خريشة إن جمهولني أطلقوا الرصاص على سيارته على
مسافة أمتار من منزله يف املدينة الواقعة يف مشال الضفة
الغربية ،وصرح لوكالة معا الفلسطينية بأن ما حدث حماولة
حقيقية الغتياله ،وليس فقط إلسكاته .وأضاف أن مخس
رصاصات أطلقت بتجاه سيارته ،دون أن يتهم جهة معينة
بالضلوع يف احلادثة ،يف حني ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية
أن ثالث رصاصات أصابت السيارة .ويشغل حسن خريشة خطة
النائب الثاني لرئيس اجمللس التشريعي املنتخب سنة ،٢٠٠٦
وهو نائب مستقل .يشار إىل أن خريشة عرف مبواقفه الناقدة
للسلطة الفلسطينية.
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صحة ومجتمع

ماذا تأكل لتقلل تساقط الشعر؟
مشكلة
الشعر
فقدان
شائعة ،لكن معظمنا يعاجلها
باستخدام منتجات العناية
بالشعر أو األدوية ،بينما
ينبغي أن نلتفت إىل غذائنا
اليومي ونقوم بتعديله.
هناك عناصر غذائية تقوم
وتعزز منوه وكثافته ،إليك جمموعة من
بتقوية بصيالت الشعر
ّ
األطعمة ميكنها أن تساعد يف عالج هذه املشكلة:
السلمون .ألنه غين بفيتامني "د" ،ومصدر جيد لألمحاض الدهنية
الضرورية لنمو الشعر ،يعترب السلمون واألكالت البحرية الغنية
بالزنك من األطعمة اليت تساعد على محاية الشعر.
فول الصويا .يوفر فول الصويا كمية من النحاس مطلوبة لتكوين
اهليموغلوبني ،والذي يؤدي نقصه إىل ضعف الشعر .تناول كوبًا
من فول الصويًا يوميًا هلذا الغرض.
اجلوز .ميتاز اجلوز بأنه غين بالبيوتني ،وأمحاض أوميغا 3الدهنية،
وفيتامني "إي" ،والنحاس ،وهي عناصر ضرورية للحفاظ على
صحة الشعر ولونه الطبيعي ،ومحايته من األضرار اليت تسببها
الشمس.
البيض .تساعد زيادة تناول البيض على حل مشاكل الشعر
بدرجة كبرية ،ألنه غين بالربوتينات اليت تساعد على بناء األنسجة
يف فروة الرأس .ميكن تناول اجلنب والسمك والدجاج أو اللحوم
لتحقيق الغرض نفسه.
السبانخ .ال يكتمل نظامك الغذائي دون أكل أطعمة غنية باحلديد،
ألنه املسؤول عن تكوين اهليموغلوبني الالزم لتوفري األكسجني
خلاليا فروة الرأس .السبانخ أحد أغنى األطعمة باحلديد ،وكذلك
العدس .جيب أن تضاعف النساء كمية احلديد لتعويض ما يتم
فقدانه مع الدم أثناء الدورة الشهرية
البطاطا احللوة .متتاز البطاطا احللوة بأنها غنية بالبيتاكاروتني
الذي حيوله اجلسم إىل فيتامني "أ" .حيتاج اجلسم هذا الفيتامني
إلنتاج الزيوت اليت تساعد على محاية فروة الرأس واحلفاظ على
الشعر من التساقط .يؤدي نقص هذه الزيوت إىل حكة فروة
الرأس ويسبب ذلك التهيج.

البامية تقاوم أمراض السكر والقلب

حقائق ال تعرفها عن الكوسا
تعد الكوسا من اخلضروات الشهية
اليت تقدم فوائدة عديدة جلسم
اإلنسان ،فهي غنية بالفيتامينات
واألمالح واملعادن األساسية،
ويف نفس الوقت حتتوي على نسبة
منخفضة من السعرات احلرارية ،مما
جيعلها خيارًا مناسبًا للراغبني يف خسارة الوزن.
وتتميز الكوسا بقدرتها العالية على حماربة األكسدة الحتوائها على
العديد من العناصر املضادة لألكسدة ،وتقدم صحيفة هافينغتون
بوست األمريكية جمموعة من احلقائق اليت جيهلها الكثريون عن
الكوسا.
 -1نسبة منخفضة من السعرات احلرارية
حتتوي الكوسا على نسبة منخفضة جدًا من السعرات احلرارية ،إذ
حيصل اجلسم من خالل كوب واحد من شرائح الكوسا على  19سعرة
حرارية فقط ،ويشكل ذلك نسبة  %50-40من السعرات احلرارية
اليت حتوي عليها اخلضروات األخرى مثل القرنبيط والسبانخ.
 -2ميكن تناول أزهار نبتة الكوسا
على الرغم من أن الكوسا تستهلك على شكل حبات خضراء تقطع
أو حتشى باألرز واللحم إلعداد أطباق شهية ،إال أن باإلمكان تناول
براعم وأزهار نبتة الكوسا وإعداد سلطات شهية منها.
 -3جيدة لصحة القلب
تعد الكوسا من املصادر اهلامة للبوتاسيوم ،وميكن احلصول على
 295ميليغرام من هذا املعدن اهلام من خالل تناول كوب من
شرائح الكوسا ،أي ما يعادل  %8من حاجة اجلسم من البوتاسيوم
الذي يساعد يف السيطرة على ضغط الدم والوقاية من أمراض
القلب.
 -4تشكل بدي ًال للمعكرونة
ميكن لعشاق السباغييت واملعكرونة استبداهلا بشرائح دقيقة من
الكوسا ،إلعداد أشهى الوصفات دون اكتساب املزيد من الوزن،
وذلك لفقرها بالنشويات على عكس املعكرونة اليت حتتوي على
نسبة عالية منها.
 -5ليست دائمًا خضراء
ميكن العثور على أنواع خمتلفة من الكوسا يف األسواق ،ومن بينها
كوسا باللون األصفر وبعضها اآلخر ذهبية اللون ،كما أن الكوسا
اخلضراء تأتي بألوان متدرجة من الفاتح إىل الداكن.
 -6أصول شجرة الكوسا
يعتقد املؤرخون أن اإليطاليني هم أول من نقل الكوسا املعروفة
لنا يف الوقت احلاضر من أمريكا الوسطى واجلنوبية ،وتعود
جذورها إىل  5500سنة قبل امليالد ،حيث كانت تشكل مكونًا
رئيسيًا يف النظام الغذائي للسكان األصليني يف هذه البالد.

سوء التغذية السبب يف اإلحساس
باإلرهاق والتعب
كشف جمموعة من الباحثني يف معرض أحباثهم إىل نتائج مثرية
ومذهلة حول فوائد البامية،
حيث أكدت األحباث أن البامية اليت تعد عنصرًا رئيسيًا يف الطبخ
يف الوطن العربي ،قد تكون عالجًا مفيدًا جدًا لكبح مرض السكري
من النوع  ،2ومنع أمراض القلب املرتبطة بالسمنة ،كما متنع تطور
مرض الكبد الدهين.
ووفقًا للدراسة اليت نشرت مؤخرًا يف جملة الكيمياء احليوية
الغذائية ،فإن البامية حتتوي على مركبات مكافحة مرض السكري،
واليت تسمى مركبات الفالفونويد اليت ميكن أن تساعد على تنظيم
اجللوكوز واستقالب الدهون من خالل الربوتينات يف الكبد.
كما وجد الباحثون أن الدهون الثالثية ،وهو نوع من الدهون اليت
ترتبط بأمراض القلب ،تتدنى لدى تناول البامية ،كما وجدوا
أيضًا أن البامية متنع تطور مرض الكبد الدهين ،وفقًا لصحيفة
وول سرتيت جورنال.

الطبيبة
أوضحت
الفرنسية :كاترين
خبرية
الكروسينا
أن
التغذية،
اإلحساس باإلرهاق
والتعب يف حالة
أخذ قسط كاف
من النوم يرجع
إىل سوء التغذية
ونقص الفيتامينات
واملعادن والربوتني
والسكريات.
وأشارت اخلبرية الفرنسية إىل أن اخنفاض الطاقة املفاجئ يرجع
أيضا إىل نقص السكر يف الدم خاصة يف حالة إغفال وجبة اإلفطار،
لذلك جيب شرب املياه بانتظام ،فهي أحد أسباب اإلحساس
باإلرهاق ،ومن األفضل شرب املياه الغنية باملاغنيسيوم ألن
العرق يفقد اجلسم هذا املعدن كما أن منتجات األلبان تعطي
الربوتني والفيتامني والكالسيوم ،فمن املمكن تناول كوب من
الزبادي فهو يساعد على تعويض هذا النقص.

هشاشة العظام  :أطعمة حتمي من
اإلصابة بهشاشة العظام
هشاشة العظام مرض
شائع يصيب النساء
وخصوصا بعد انقطاع
الشهرية
الدورة
وظهور أعراض سن
اليأس عليها.
تقول دكتورة هند
مرزوق ،خبرية التغذية،
إن هشاشة العظام
تأتى نتيجة النقص الشديد يف الكالسيوم والفوسفور والعناصر
اليت تسهم بشكل رئيسى يف بناء العظام
وهناك عدة أسباب رئيسية منها نقص هرمون األسرتوجني
الناتج عن انقطاع الدورة الشهرية ،والذي يسبب تغريات هرمونية
ً
خصوصا
وأيضا النقص الغذائي
وفقد للكثري من معادن اجلسم،
ً
نقص الكالسيوم ،وفيتامني (د) الالزم المتصاص الكالسيوم.
وتنصح باتباع بعض النصائح ملعاجلة وجتنب األمر-:
جتنب اإلفراط يف تناول الكحول ألنه قد حيد من تكوين العظام
ويقلل قدرة اجلسم على امتصاص الكالسيوم-.
تناولي احلبوب الكاملة والكالسيوم عند وقت النوم حيث إنه
ميتص أفضل كما أنه يساعد على النوم-.
أضيفي إىل وجباتك الثوم والبصل والبيض فهذه األغذية حتتوي
على الكربيت الالزم لسالمة العظام.
 تناوىل الكم املناسب من فيتامني (د) وهو موجود يف األمساكمثل السردين والتونة ،وكذلك صفار البيض.
 حافظى على االنتظام يف تناول منتجات األلبان-.تناوىل أطعمة حتافظ على الكالسيوم يف العظام مثل اللوز،
والقرنبيط ،واللفت املطبوخ ،السلمون املعلب مع العظام،
والشوفان ،ومنتجات الصويا.

مضادات حيوية قد تزيد خطر الوفاة
بأمراض القلب
ا ف ب  -كشفت دراسة حديثة أن مضاد كالريثروميسني احليوي
الذي يوصف بشكل كبري ملعاجلة التهابات جرثومية شائعة مثل
التهاب اللوزتني أو التهاب الشعب اهلوائية ،ميكن ان يزيد خطر
الوفاة بامراض القلب.
وحبسب جملة "بريتش ميديكال جورنال" الربيطانية ،فإن العلماء
الدمناركيني الذين أجروا الدراسة أشاروا إىل أن اخلطر املطلق
يبقى ضعيفا وأن الوصفات الطبية جيب اال تعدل طاملا ان هذه
النتائج مل تثبتها دراسة اخرى.
وينتمي مضاد كالريثروميسني احليوي اىل عائلة املاكروليدات
املشتقة من االريثروميسني واملستخدمة خصوصا ملعاجلة التهابات
تنفسية او جلدية او الستئصال الـ"هيليكوباكرت بيلوري" املسؤولة
عن قرحة املعدة.
كذلك تناولت الدراسة الـ"روكسيثروميسني" ،وهو مضاد حيوي
آخر من عائلة املاكروليدات يستخدم يف معاجلة التهابات تنفسية
وجلدية.
وقام الباحثون باستعراض ما يقارب  5ماليني عالج باملضادات
احليوية مت اعطاؤها بني  1997و 2011لدمناركيني بالغني تراوح
اعمارهم بني  40و 74عاما ،اي  4.3ماليني عالج بالـ"بنسلني يف"588 ،
الفا بالروكسيثروميسني و 166الف عالج بالكالريثروميسني.
وعن طريق مقارنة  285حالة وفاة بأمراض القلب حصلت لدى
اعطاء هذه العالجات ،اظهر الباحثون ان تناول الكالريثروميسني
مرتبط بزيادة خطر الوفاة بامراض القلب بنسبة  % 76باملقارنة
مع تناول الـ"بنسلني يف" .اال ان هذا اخلطر يزول حاملا ينتهي
العالج .اما بالنسبة اىل الروكسيثروميسني ،فلم يالحظ اي فارق
خالل العالج او بعده.
واشار الباحثون الدمناركيون اىل انها الدراسة االوىل الواسعة اليت
تركز على تأثري املاكروليدات على صحة القلب.
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أغرب  9أحكام أصدرها قضاة حول العامل
نشر موقع  Mirror newsأغرب
األحكام اليت أصدرها القضاة يف
احملاكم حول العامل واليت مل ختل
من الطرافة يف بعض األحيان.
 -1توسل عامل البناء وايين
بامفورد ( 28عامًا) واملتهم
حبيازة املخدرات هليئة احمللفني
لتبديل عقوبة اإلقامة اجلربية يف
منزله بالغرامة ،وذلك لعدم رغبته
بالبقاء مع والدته ومساع أحاديث
النميمة يف املنزل.
إال أن اللهجة السيئة والعبارات
النابية اليت استخدمها بامفورد يف
احملكمة ،قللت من فرصه يف إقناع
هيئة احمللفني اليت صادقت على
احلكم ،وعاقبته بالبقاء يف املنزل
ملدة  28يومًا من الساعة العاشرة
لي ًال وحتى السابعة صباحًا.

 -2أصدرت حمكمة بريطانية
حكمًا مينع ناتالي جينتل (28
عامًا) من استقبال الرجال يف
منزهلا باستثناء إخوتها أو للحاالت
الطارئة ،بعد أن اشتكى اجلريان
من األصوات الصاخبة يف منزهلا
أثناء استضافتها ألصدقائها
الرجال ،كما منعت من الرقص
وتناول الكحول يف األماكن
العامة.
 -3مثل كل من جيسون هاوس
هولدر ( 23عامًا) وجون ستوكام
( 21عامًا) أمام احملكمة بتهمة
رمي زجاجة كحول على سيارة
سيدة يف مدينة كوشيكتون
بوالية أوهايو األمريكية.
وخري القاضي ديفيد هوستيتلر
املتهمني بني السجن ملدة 60

يومًا ،أو السري ملدة ساعة يف
البلدة مرتدين فساتني وشعر
وواضعني
مستعار
نسائي
املكياج على وجهيهما يف حماولة
لتعليمهما احرتام املرأة ،وفضل
املتهمان اخليار الثاني على
السجن.
 -4حظرت حمكمة بريطانية على
جانيس نوردس ( 27عامًا) دخول
املطاعم الفاخرة يف لندن ملدة
عام كامل ،بعد أن أدين بتهمة
التهرب من دفع فواتري املطاعم،
ووصلت قيمة فواتري الطعام
اليت مل يدفعها إىل  5800جنيه
اسرتليين ( 9800دوالر).
 -5عندما مسع القاضي
روبرت ريستانيو صوت رنني
هاتف أحد احلضور يف قاعة
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احملكمة بنيويورك ،طلب معرفة
صاحب اهلاتف ،إال أن أحدًا مل
يتقدم لالعرتاف مبسؤوليته عن
رنني اهلاتف ،مما دفع القاضي
إىل إصدار أمر باعتقال مجيع
املتواجدين يف القاعة.

حقائق ال تعرفها عن حتدي دلو
الثلج

وأودع  46شخصًا داخل
السجن ،متكن  32منهم من دفع
الكفالة ،يف حني نقل الباقون
مكبلي األيدي إىل سجن آخر ،ويف
وقت الحق أفرج عن مجيع السجناء
وأعفي القاضي من منصبه.
 -6حكم على مالك أكثر من
 40منشأة عقارية آيلة للسقوط،
يف مدينة كليفالند بوالية أوهايو
األمريكية بالسكن ملدة  6أشهر
يف واحدة من هذه املباني
املتوزعة ضمن األحياء الفقرية،
ومسح له باملغادرة فقط أثناء
القيام بأعمال الرتميم للمباني
ويف املناسبات العائلية اخلاصة.
 -7بعد نفاد صرب القاضية
كريستني دالتون من االعتداءات
املتكررة للمتهم باتشينو هيل
( 29عامًا) ،أصدرت حكمًا
يقضي بارتياده الكنيسة يف
مدينة دافينبورت بوالية أوهايو
األمريكية بشكل يومي  8أسابيع
مع اخلضوع لدروس اإلرشاد
واملوعظة.
 -8انتهى احلال بسيدة أمريكية
يف احملكمة مبدينة هيوستون
بوالية تكساس بتهمة القسوة على
احليوانات ،بعد أن جوعت حصانها
ليصبح على حافة اهلالك.
وعاقبت احملكمة السيدة دون
سويين ( 28عامًا) بالسجن 30
يومًا ،على أن يقتصر طعامها يف
األيام الثالثة األوىل على اخلبز
واملاء.
 -9تسببت جينيفرالنغستون
( 27عامًا) حبادث أليم راح ضحيته
رجل يدعى غلني كالرك ،ودخلت
زوجته احلامل اليت كانت بصحبته
يف غيبوبة طويلة ،وذلك عندما
كانت تقود حتت تأثري الكحول.
وقضت احملكمة يف مدينة بتلر
بوالية بنسيلفانيا األمريكية على
جينيفر بالسجن ملدة شهر واحد
فقط ،باإلضافة إىل إجبارها على
محل صورة كالرك وهو يف الكفن
ملدة  5سنوات لتشعر بالذنب
والندم على فعلتها.

U

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

التواصل
وسائل
اجتاح
االجتماعي حتدي "دلو الثلج"،
بعد أن تهافت على القيام به
الناس من العامة واملشاهري
مجع
بهدف
والسياسيني،
التربعات املالية واليت بلغت
قيمتها أكثر من  88ميلون دوالر
أمريكي حتى اللحظة الراهنة.
على الرغم من أن اهلدف من
ذلك التحدي هو مجع التربعات
اليت سيخصص ريعها إلجراء
والقضاء
العلمية
األحباث
على مرض التصلب اجلانيب
الضموري ،باإلضافة إىل ونشر
الوعي بني الناس ،إال أنه ما
زالت بعض احلقائق اهلامة
ختفى عن البعض.
ويورد موقع اليف هاك
اإللكرتوني  10منها:
أصل كلمة ALS
كلمة  ALSهو االختصار
املشتق من كلمة Amyotrophic
 lateral sclerosisوهو مرض
التصلب اجلانيب الضموري،
وهو شكل من أشكال أمراض
األعصاب احلركية ويعرف أيضًا
باسم "لوو غيهرك" نسبة لالعب
البيسبول الذي كان يعاني منه
يف الثالثني من عمره ،مما أدى
لتوقفه عن ممارسة رياضة كرة
القدم .
عامل الوراثة
تلعب الوراثة دورًا حموريًا يف
االصابة بهذا املرض ،اذ أن 5
 %10من املصابني باملرض،ورثوه عن أبائهم ،حبسب
احصاءات عيادة مايو الطبية
اليت أكدت تضاعف فرصة
اصابة األبناء مبرض التصلب
اجلانيب الضموري  ،يف حال
كان األم واألب ممن يعانون
من املرض.
التدخني
أثبتت الدراسات الطبية أن
املدخنني هم أكثر عرضة من
غريهم لإلصابة باملرض ،وأنه
كلما زادت فرتة التدخني،
االصابة
امكانية
تزايدت
باملرض ،لذا يعد اإلقالع عن
التدخني إحدى سبل الوقاية
لتجنب هذا املرض.
فرتة منتصف العمر

أكدت الدراسات الطبية أن
فرتة منتصف العمر وهي ما
بني ( 60-40عامًا) ،هي أفضل
الفرتات لعالج مرض التصلب
اجلانيب الضموري والتخفيف من
حدة أعراضه.
موت اخلاليا
يسبب مرض التصلب اجلانيب
موت اخلاليا العصبية وفقدان
القدرة على احلركة أو التحكم
يف اجلسم والعضالت وغالبًا ما
يؤدي ذلك إىل املوت.
الشعور بوخزات مؤملة
إن أول عالمات املرض أو
التنبؤ بوجوده هو الشعور بوخزات
مؤملة يف الذراعني والقدمني
بصورة خاصة  ،وشعور بآالم
يف األطراف بصورة عامة.
نتائج وخيمة
بعد تشخيص املرض ،غالبًا ما
بعيش املرضى من  5-2سنوات
حبسب إحصاءات املنظمة اليت
تعنى مبرضى التصلب اجلانيب
الضموري ،إذا يعانون من
مشاكل يف احلركة والنطق
والتنفس ،غالبًا تنتهي باملوت.
ال يسبب العدوى
ال يعد مرض التصلب اجلانيب
الضموري العدوى ،ويعترب ذلك
أمر اجيابيًا بالنسبة ملعارف
املصابني باملرض حتى يبقوا
إىل جانبهم أطول فرتة ممكنة
ودعمهم دون أن يؤثر ذلك
على صحتهم.
ال يوجد له عالج
حتى اللحظة ،مل يتم التوصل
لعالج أو عقار للمرض ،ومن
هذا املنطلق جاءت فكرة حتدي
دلو الثلج جلمع التربعات وعمل
األحباث العلمية للوصول إىل
طريقة أو عقار للشفاء من هذا
املرض.
ضعف وضمور العضالت
تتحول األعمال اليومية واليت
ّ
منا
يقوم بها كل شخص
كتفريش األسنان أو اإلمساك
بامللعقة والسكني ،إىل مهام
شاقة يصعب على مرضى
الضموري
اجلانيب
التصلب
القيام بها ،فيحتاج دومًا ملن
يرعاه ويعتين به.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 29 August 2014
TRANSFORMING PAR- encouraging them to
RAMATTA NORTH
make changes to be better prepared to respond
• The historic heart of to similar conditions in
Parramatta North has the future.
been announced as the • For information about
focus of a major urban drought assistance meatransformation project.
sures currently available
• Parramatta North has in NSW, visit www.dpi.
been declared a State nsw.gov.au/agriculture/
Significant Site, span- emergency/drought/supning146 hectares of port.
government-owned land
on the banks of the Par- FIRST
PROPERTIES
ramatta River.
SOLD IN MILLERS
• This urban renewal proj- POINT
ect will facilitate the preservation of the precinct’s • The first governmentheritage sites, while fast- owned property at Milltracking the delivery of ers Point was sold at
thousands of new homes auction this week for
and jobs, providing a ma- $1.911million, with the
jor economic boost for proceeds to help fund
Western Sydney.
social housing across
• Heritage locations and NSW.
assets include Austra- • A second governmentlia’s first farm and first owned property, a fivewater mill, the Parramatta bedroom heritage proFemale Factory, and the tected townhouse with
Old Kings School.
extensive views of Sydney Harbour, was also
PREMIER
TOURS sold at auction this week
DROUGHT-AFFECTED for $2.56 million.
NORTH WEST
• The auctions are an historic first step in a pro• NSW Premier Mike Baird cess that will help make
and Minister for Primary the social housing sysIndustries Katrina Hodg- tem more sustainable.
kinson this week toured The proceeds of every
the State’s North West sale will go straight back
to witness the conditions into providing more propbeing faced by drought- erties and better mainteaffected farmers.
nance.
• Mr Baird and Ms Hodg- • The properties are bekinson were hosted by ing marketed by private
NSW Farmers on their agents on behalf of the
visit to Weilmoringle NSW Government.
near the NSW-Queensland border, where they $10 MILLION SUTHERwere joined by Member LAND HOSPITAL CAR
for Barwon and Minister PARK OPENS
for Western NSW Kevin
• A $10 million multi-stoHumphries.
• Despite recent rain over rey car park at Sutherland
some parts of NSW, some Hospital is now open areas in the North West another demonstration of
are experiencing the dri- the NSW Government’s
est 12-month period in commitment to improv200 years of rainfall re- ing access to the State’s
busiest hospitals.
cords.
• The NSW Government is • The four-storey car park
working to ensure farm- will provide about 300
ers are supported to get additional places for staff
through the worst, while and the public, taking the

number of spaces on the
Sutherland Hospital campus to more than 1,000.
• Eliminating the frustration of finding a parking
space can help relieve
the stress already associated with a hospital
visit.
• The NSW Government
has committed to, or delivered, more than $130
million in hospital car
park projects across
NSW in our first four-year
term, providing well over
4,000 extra car spaces.

all relevant agencies and
entities.
• It will work with the community and stakeholders
to develop a strategic
vision for the foreshore,
including precincts such
as The Rocks, Circular
Quay, Barangaroo and
Millers Point.
• The new high level Committee will be chaired by
respected former public
servant Les Wielinga,
who will report back to
the NSW Government
with his recommendations for the future of
IMPROVED LAND AC- SHFA in 2015.
CESS ARBITRATION
• The Government has
revised the framework
for arbitration between
industry and landholders
over access to land for
mineral, coal and petroleum exploration.
•
Minister for Resources and Energy Anthony Roberts said the
new rules would make
the arbitration process
fairer, more efficient and
more transparent.
• Under the new rules –
which implement the recommendations in a report
by Bret Walker SC – explorers will bear all costs
associated with arbitration, set and capped by
an independent expert.
• Further information is
available at the Division
of resource and Energy’s
website: www.resourcesandenergy.nsw.gov.au

NEW RECRUITS JOIN
FIREFIGHTING RANKS

• After a long selection
process and a gruelling
13 week course, 24 recruit firefighters have
been officially welcomed
into the ranks of Fire &
Rescue NSW.
• The recruits have been
trained in firefighting,
road crash rescue, highangle rescue, community
risk management, fire
science and hazardous
materials response.
• They were selected
from thousands of men
and women who applied
for firefighting positions
last year.
• It is essential communities throughout NSW
are served by a modern
and dynamic firefighting
workforce that reflects
the diversity, culture and
NEW VISION FOR SYD- skills of society.
NEY HARBOUR
WESTMEAD CHILDREN’S
• The NSW Government MEDICAL RESEARCH
will develop a new vision INSTITUTE EXPANSION
for Sydney Harbour with COMPLETE
the help of a new committee, which is being es- • A new seven-storey towtablished to coordinate er at the Children’s Mediinput from stakeholders. cal Research Institute
• The committee will have (CMRI) at Westmead has
over-arching responsi- been officially opened
bility for developing a this week, cementing its
vision for the foreshore, place as a world leader in
while bringing together unlocking the secrets of

childhood disease.
• The NSW Government
invested $20 million into
this expansion, which
has doubled the CMRI’s
research capability by
adding lab space for an
extra 120 scientists.
• This major boost to
CMRI’s laboratory capacity will allow some of the
State’s brightest minds
to push the boundaries
of medical and biological research further than
ever before, bringing
us closer to prevention,
treatment and cures for
some of the most devastating childhood diseases.
• This state-of-the-art
building will also allow
NSW to attract and retain
researchers of the highest calibre from around
the nation and internationally.
CAROLINE
SCHOOL
COMPLETE

• Bull bars on light vehicles, within a reasonable
tolerance of the requirements, will be given a
two-year period of exemption from the vehicle
registration regulations
applying to bull bars in
NSW.
• Minister for Roads and
Freight Duncan Gay will
issue a Ministerial Order
to address the issue of
non-compliant bull bars
currently subject to a
compliance campaign.
• The exemption will give
vehicle owners who have
inadvertently fitted a
non-compliant bull bar to
their vehicle time to have
their bull bar inspected
by Roads and Maritime
Services.
• Owners will be allowed
to drive with their bull bar
fitted during the exemption period. However, bull
CHISOLM bars that grossly exceed
UPGRADE Australian Standards will
not be exempt.

• New facilities were unveiled this week at Caroline Chisolm School at
Padstow, which caters
for students with moderate to severe intellectual
disabilities.
• The $5.1 million upgrade includes five new
classrooms and a new
library.
• Education Minister
Adrian Piccoli said Caroline Chisolm is one of
19 Schools for Specific
Purposes that are being
upgraded by the NSW
Government using $94
million of residual Building the Education Revolution funding.
• The upgrade at Caroline
Chisolm also includes
a bike track, climbing
equipment and soft play
areas that will assist students in developing their
motor skills.

NEW PROJECTS TO
PROTECT OUR HERITAGE

• Heritage projects across
the State have been
awarded almost $1.5 million under the NSW Heritage Grants program.
• The funding will be
shared through 181
new projects, including
$17,000 for Parramatta,
which will protect and
preserve historic places
for future generations.
• The program is designed to provide direct
financial assistance to
private owners, councils
and community-based organisations to conserve
and revitalise places of
heritage significance.
• A full list of projects funded under the
2014/15 NSW Heritage
Grants program can be
found at www.environTWO-YEAR EXEMPTION ment.nsw.gov.au/Heritage/funding/
FOR BULL BARS
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ٍSteven Sotloff beheading video ‘abundantly justifies’ Australia’s involvement in Iraq: Tony Abbott

HORROR: Journalist Steven Sotloff is seen in a still image from a video
released by the Islamic State, purporting to show his beheading. Photo:
Reuters

The Prime Minister says
the beheading of Steven Sotloff shows ISIL
is a threat not just to the
Middle East, but the wider
world.
The release of a video
that appears to show the
beheading of American
journalist Steven Sotloff by the Islamic State
“abundantly
justifies”
Australia’s military involvement in Iraq, Prime
Minister Tony Abbott has
said.
Mr Abbott said the apparent execution of the 31year-old freelance journalist, who disappeared
in Syria in 2013, “just
demonstrates that we are
dealing with pure evil”.
“This is a hideous movement that not only does
evil, it revels in evil,” Mr
Abbott said in Canberra
on Wednesday.
“It exalts in evil and it
abundantly justifies what
Australia and other countries are doing to assist
people who are threatened by this murderous
rage to protect people
who are at risk from this
murderous rage.”
Mr Abbott has come under fire from the Greens
for committing Australian military to assist in
air drops of equipment to
Kurdish fighters battling
the Islamic State, also

known as ISIL, in northern Iraq.
The Greens have accused
the Prime Minister of not
being transparent about
the extent of Australia’s
engagement, and questioned whether Australian soldiers should be
deployed to deliver arms
and ammunitions when
there has not been a United Nations resolution for
such action.
Mr Abbott has repeatedly
said there has been no request from US President
Barack Obama for Australian troops to be deployed
on the ground in Iraq.
He said President Obama
had responded with a “mix
of reason and appropriate
anger” to the “repellent,
abhorrent” actions of Islamic State militants.
“Many countries are talking to one another about
what is the best way forward here,” he said.
“But plainly ISIL is a threat
not just to the people of
the Middle East but to the
wider world.
“This is a conflict which
we understandably wish
to avoid but it is a conflict
which, sadly, is reaching out to us as we have
seen, with the presence
of some 60 Australians
fighting with terrorist
groups in this part of the
world.”

Foreign Minister Julie
Bishop said “assuming
that the image is authentic it represents a heinous
crime”.
“It’s a despicable act, grotesque and underscores
the kind of people we are
facing here in Iraq and
Syria.
“The imagery of the beheading of journalists is
shocking and I don’t believe anyone can see that
without feeling deeply for
the family and deeply concerned about the nature of
this barbaric organisation
that we’re confronting.”
“The situation in Iraq is
extremely dangerous and
volatile.”
Labor Leader Bill Shorten
described the video as
“medieval”.
“I think Australians genuinely find it hard to even
understand what would
motivate such violence to
commit such an atrocity
on an innocent soul,” Mr
Shorten said.
“In terms of the reasons
why this happened, it is
not because of western
involvement as these Islamic fundamentalist terrorists would have you
believe.
“It’s because they follow
a wicked ideology of extremism.”
Mr Shorten added that he
was disappointed that domestic politics was intruding on discussions about
Australia’s humanitarian
involvement in Iraq.
He said the opposition
was supportive of strong
action to defend national
security.
“I think it would be well
behoved of Liberal and
Labor people and indeed
other members of the Parliament to focus on what’s
important,” Mr Shorten
said.
“Not trying to chip points
domestically.”

GOVERNMENT MOVE TO SAVE TAXPAYER DOLLARS UNDERWAY

NSW Finance and Services Minister Dominic
Perrottet announced on
monday the relocation of
government offices from
Governor Macquarie Tower (GMT) to cheaper accommodation at 52 Martin
Place is now underway.
“This Government has followed through on its 2011
election commitment to
relocate the Premier and
Cabinet to more cost-effective accommodation,”
Mr Perrottet said.
“The existing lease at
GMT is due to expire in
December 2014 and the
affected parties are moving into more affordable
accommodation where a
long-term lease is already
in place.
Mr Perrottet, one of the
first NSW Government
Ministers to shift to the
new offices, said the
move was good news for
taxpayers with estimated
net savings of $90 million
over the next 12 years.
“Making the best possible
use of office space forms
part of the Baird government’s plans to drive efficiencies up and costs
down,” he said.
“We believe that taxpayer
dollars are better spent on
front line services and infrastructure.”
The new office space will
house the Department
of Premier and Cabinet,
NSW Treasury and the
NSW Ministry, including
support staff.
As part of the relocation,
agency staff from the Department of Premier and
Cabinet and NSW Treasury will adopt activitybased working, where
staff can adapt their work
environment depending
on the work activity being

undertaken.
“The new fit-out integrates
customised space, people, and technology solutions including technology resources to support a
mobile and collaborative
workplace,” said Mr Perrottet. “The combination
of new practices and purpose built facilities at the
new location is expected
to deliver greater utilisation and operational benefits for the agencies.”
Brett Newman from Government Property New
South Wales said the savings were coming from a
variety of areas.
“We have reduced Ministerial office space through
smarter use of space,” he
said. “Other savings have
come from paper reduction, storage initiatives

and re-using office furniture, with post-occupation
savings also anticipated.”
“The Government continues to look at ways to
the get best value for our
property spend.”
NSW Public Works is supervising the relocation
and fit-out of more than
20 floors of office space
at 52 Martin Place that will
eventually accommodate
more than 1,250 staff.
Approximately 25-30 staff
have already relocated to
the new premises at 52
Martin Place.
Relocation of Ministry
staff will commence this
weekend, with the majority due to relocate over
the coming weeks.
MEDIA: Jim Daniel – 9772
2774

GDP rose 0.5% in the June qtr
AUSTRALIA’S economy
grew by 0.5 per cent in
the June quarter, official
figures show.
GROSS domestic product (GDP) growth in the
12 months to June was
3.1 per cent, in seasonally adjusted terms, the
Australian Bureau of
Statistics (ABS) said on
Wednesday.
GDP was expected to rise
by 0.4 per cent in the June
quarter for an annual rate
of 3.0 per cent, according

to an AAP survey of 15
economists.
The June quarter growth
follows a 1.1 per cent
rise in GDP for the March
quarter.
Household spending rose
0.5 per cent in the June
quarter and was up 2.5 per
cent over the year to June,
seasonally adjusted.
Total investment in housing rose 2.3 per cent in
the quarter to be up 8.6
per cent in the year to
June.

THE NSW coalition government maintains a
comfortable lead over the
Labor opposition despite
losing nine Liberal MPs
as a result of the ongoing
Independent Commission
Against Corruption investigation, an opinion poll
suggests.
NEWSPOLL, published in
The Australian on Monday, says the coalition
leads Labor 54 per cent
to 46 per cent on a twoparty-preferred basis.

The opinion poll says Labor’s primary vote is up
two points from the most
recent survey in May and
June to 33 per cent, its
highest level since the
election in 2011, while the
coalition’s primary vote
sits at 40 per cent, down
three percentage points
from the last poll.
Premier Mike Baird leads
state Labor leader John
Robertson as preferred
premier, 45 per cent to 21
per cent.

NSW coalition leads ALP despite
ICAC: poll
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Frustration grows among Hockey wants to decide super I didn’t know about moneyasylum seekers as PNG yet contribution rates himself
washing:Hartcher
to offer resettlement
investigators have eviMore than three months
after Tony Abbott said
asylum seekers would
begin to be resettled in
Papua New Guinea, the
PNG government is still
to decide on a resettlement policy.
Although more than half
of those whose refugee
claims have been processed on Manus Island
have been given “interim” positive decisions,
none can be afforded refugee status until the PNG
government agrees on a
policy.
Despair at the lack of
progress is cited for high
levels of self-harm within
the detention centre and
for the increasing numbers of asylum seekers
opting to return to their
country of origin.
About 200 asylum seekers held on Manus have
opted to return, about
half the total of those returning from all onshore
and offshore facilities.
The total of 412 returns
includes one Syrian and
six Iraqis,despite the
scale of conflict in both
countries.
When Mr Abbott visited
Port Moresby in March,
he said his understanding was that the PNG
cabinet would be finalising its resettlement policy in April. He expected
the PNG parliament to approve legislation in May
“so resettlement ought
to be taking place for any
of those who are found to
be genuine refugees in
May and June”.
Replying to questions
from Fairfax Media, PNG
Immigration
Minister
Rimbink Pato said that
while refugee status determinations were progressing well, “no determination has yet been
made by the PNG cabinet
on a refugee resettlement
policy”.

One cabinet member, Ben
Micah, who describes
himself as a strong advocate for those seeking
refuge in his country,
said cabinet had sought
more time to consider the
policy, which also covers
other asylum seekers. He
expected a decision by
the end of the year.
Despite Mr O’Neill’s assertion when he met with
Mr Abbott that “a good
majority” of those interviewed on Manus were
not refugees, the latest
update from Operation
Sovereign Borders reports 41 positive and 38
negative “interim” determinations.
Immigration Minister Scott
Morrison made scant reference to the situation on
Manus when delivering
his latest monthly report
on Monday, instead focusing on the success of
the policy in stopping the
boats and on the resettlements on Nauru.
He said 179 asylum seekers had been settled on
Nauru, of which 33 were
employed in a range of
occupations including
dental assistant, electrical engineer, carpenter,
gardener and school
teacher.
“The government is advised a further 12 have
applied for business licences to establish their
own local businesses,”
he said.
Last week, Fairfax Media
spoke by phone with 50
asylum seekers who had
been resettled on Nauru
who claimed they did not
have enough clean water,
food, or work to sustain
themselves and that they
could not afford phone
calls to their families
back home.
There are 1084 asylum
seekers in detention on
Manus Island and 1233
on Nauru.

Treasurer Joe Hockey

Treasurer Joe Hockey
wants to take upon himself the power to set superannuation contributions, introducing a bill
that would give him control over the rate rather
than Parliament.
Superannuation contributions at present are set to
climb from 9.5 per cent of
salary to 12 per cent over
the next five years. The
Coalition wants to delay
the next scheduled 0.5
percentage point increase
for three years to ease
pressure on the budget.
Rushed through the
House of Representatives
on Monday as part of the
mining tax repeal bill, a
new provision would give
the Treasurer the power
to adjust or delay adjustments to the rate without
further reference to Parliament.
A spokeswoman for Mr
Hockey said the measure
would give businesses
“certainty” about what
would happen to contribution rates, making them
no longer subject to votes
in the Senate.
The new provision, yet to
be considered by the Senate, includes safeguards
requiring the Treasurer
to only adjust the rate up
and not to delay any previously scheduled for more
than four years.
Labor treasury spokesman Chris Bowen said it
would enable the Treasurer and his successors
to delay 12 per cent super
until 2034 if they wanted
to. The present law delivers 12 per cent in 2019.

Ex-NSW
treasurer
Eric
Roozendaal (pic) was concerned
by conspiracy theories from thenMP Jodi McKay. Source: AAP

“We know that the Liberal
and National parties hate
compulsory super. Tony
Abbott called it a con job,”
Mr Bowen said. “The government will take any excuse to delay further the
moves from 9 per cent.
“The move to lift super
to 12 per cent was carefully calibrated, gradual,
and was carefully thought
through in consultation
with all involved. What’s
going on here is that the
government really doesn’t
want to see super get to
12 despite their promise
of no adverse changes.”
Although super contributions are made by employers in lieu of wage rises,
increases in the contribution rate hurt the budget
because of the heavy tax
concessions associated
with super.
The legislation also allows
the Treasurer to delay or
not proceed with certain
parts of the mining tax repeal bill, making it easier
to strike a deal with independents in the Senate.
The mining tax repeal bill
abolishes the low-income
super contribution, the
low-income bonus, the
schoolkids bonus and
a number of concessions for business on the
ground that they were to
be funded from mining
revenue.
After the bill passed the
House, the leader of the
Palmer United Party, Clive
Palmer, tweeted that it
would not pass the Senate if it abolished the lowincome super contribution
and schoolkids bonus.

FORMER NSW energy
minister Chris Hartcher
says he knew nothing
about an alleged scheme
in which a Liberal front
company was used to
“wash” illicit campaign
donations for NSW parliamentary hopefuls.
AND he does not know
how cheques earmarked
for the federal party could
have ended up in the campaign coffers of NSW Liberal MPs Bart Bassett and
Tim Owen, who quit parliament over the furore at
the Independent Commission Against Corruption
(ICAC).
But Mr Hartcher thinks he
can help the NSW corruption watchdog answer one
burning question: who is
the mystery “big man” alluded to in text messages
sent before the 2011 state
election? It could be former NSW premier Barry
O’Farrell, he says.
“(Fellow ex-NSW minister)
Mike Gallacher always referred to Mr O’Farrell as
the big man,” Mr Hartcher
told the ICAC on Tuesday,
adding Mr O’Farrell was
also dubbed “the big Kahuna”.
The inquiry has heard
differing versions about
who the “big man” is, with
some saying it was Nathan Tinkler while others
have suggested it was Mr
O’Farrell.
The “big man” has been
accused at the ICAC
of organising an illegal
$120,000 donation for the
NSW Liberal party before
the 2011 poll.
Counsel assisting, Geoffrey Watson SC, says ICAC

dence $53,000 in cheques
made out by Mr Tinkler’s
Boardwalk Resources to
the Liberal-linked Free
Enterprise
Foundation
wound up in NSW Liberal
fighting funds for Mr Bassett and Mr Owen.
It’s alleged the fund was
used as a workaround to
disguise donations from
property developers, who
are barred from giving to
NSW political campaigns
but are free to make political donations at the
federal level.
But Mr Hartcher said he
had never heard of such
a ruse before the ICAC investigations.
Nor could he explain an
email sent by Mr Owen’s
campaign manager Hugh
Thomson in late 2010,
which said: “Confirming
today’s discussions, the
cheque committed to the
Newcastle seat has been
sent by Chris Hartcher express post to HO”.
Mr Watson put it to Mr
Hartcher that he was involved in a plan re-routing cheques to Mr Owen
and Mr Bassett.
“I was not involved in
fundraising. I did not solicit cheques for Mr Bassett or for Mr Tim Owen,”
Mr Hartcher said.
“I did not see those
cheques and I was not
aware of those cheques
supposedly
going
through my office and I’m
not sure that they ever did
go through my office.”
He said phone contact
with Mr Bassett in late
2010 probably related to
organising inspections of
illegal brothels.
For his part, Mr Bassett
- a former Hawkesbury
mayor - was unable to
shed any light on how he
funded his 2011 run at
parliament.
“I can’t exactly answer
that. Over a number of
years people would often
say to you that they were
going to donate to your
campaign and I would
always say I remain at
arm’s length (from contributions),” he said.
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Mining tax repealed after deal struck with Palmer

Triumphant: Treasurer Joe Hockey. Photo: Alex Ellinghausen

The Abbott government
has finally delivered on
a key election promise
and repealed the mining
tax after striking a compromise with the Palmer
United Party, but the deal
has delivered a $6.5 billion hit over four years to
the budget bottom line.
A triumphant Treasurer
Joe Hockey and Finance
Minister Mathias Cormann
hailed the long-awaited
repeal of the tax as a win
for the government that
would deliver net savings
of $10 billion, even as the
Treasurer held out the
prospect of the government seeking further, unspecified savings to make
up for the lost revenue.
The government expects
the financial impact of
the compromise deal will
be revenue neutral in the
medium term because of
changes to the superannuation guarantee rate,
which was set to rise from
9.5 per cent to 12 per cent
by July 2019 but will now
be held at 9.5 per cent until July 1, 2021, and will
rise only to 12 per cent
from July 1, 2025.
Prime Minister Tony
Abbott has previously
promised there would be
no unexpected adverse
changes to superannuation, prompting Labor to
immediately accuse the
government of breaking a
pre-election promise.
Mr Abbott later told
the ABC’s 7.30 that the
change to super was not a
broken promise or an “adverse” change, but simply a “somewhat longer”

pause than the two-year
pause promised before
the election. Mr Abbott
also said the delay in the
super increase would effectively put more money
in people’s pockets for
things like their mortgages.
In order to repeal the
tax, the government also
agreed to the PUP’s demand to delay the abolition of the Schoolkids
Bonus, the low-income
superannuation contribution and the income support bonus until after the
next election. Keeping
these measures will cost
the budget $6.5 billion.
The low-income superannuation contribution will
now be abolished from
July 1, 2017, while the
Schoolkids Bonus and
the income support bonus
will go on until December
31, 2016. The government
insisted it remained committed to the rise to 12 per
cent.
Mr Hockey conceded the
“cards as they have fallen
in the Senate have delivered us some challenges
but we have worked our
way carefully and methodically through those
challenges” to repeal the
mining tax.
“As a result of this initiative passing through
the Parliament today, the
budget overall will be
around $50 billion better
off over the next decade.
In the short term, it will
have a negative impact on
the budget over the next
four years of around $6.5
billion, but that will be re-

Illustration: Ron Tandberg.

covered by delaying the
increase in the superannuation guarantee to 12
per cent as an offset in the
overall cost over the medium term,” he said.
Mr Hockey criticised Labor for being “obstructionist” at every point,
and the Greens for effectively dealing themselves
out of negotiations and
prompting the government to strike a deal with
the crossbench.
He said people upset at
the delay in superannuation increases should
blame Labor.
“Clive Palmer is only relevant because Labor and
the Greens keep voting
with him,” Mr Hockey
said.
He declined to speculate
on the surplus, saying
simply the government
would deal with the negative impact on the budget
bottom line and adding
that “we’re always looking to make savings”.
Senator Cormann said the
government would update
its fiscal outlook towards
the end of the year and
that while “this was not
our plan A, this was not
our preferred plan, but
this was the best plan we
could get”.
Mr Palmer denied repeal
of the tax would benefit
his mining interests and
said it would boost the
economy.
The opposition and the
Greens harshly criticised
the deal, with Labor treasury spokesman Chris
Bowen describing it as
a “dirty deal” that would

cost Australians thousands of dollars in retirement savings.
“Because of this Prime
Minister, national contributions to superannuation will be $128 billion
lower by 2025,” he said.
“This is a disgraceful attack on the retirement savings of millions of Australian workers – from a man
who has never believed in
superannuation.”
Independent senators Bob
Day and David Leyonhjelm
hailed the decision, with
Senator Day describing it
as a “tremendous” for job
creation because employers would now be more
likely to hire new staff.
Senator Leyonhjelm said
he supported the bill because it helped to push
the budget back in the
right direction, but he admitted it was “imperfect”.
“It’s not ideal. It’s also
not ideal that the guillotine was used to ram it
through, but the debate
on the mining tax repeal
bill has been extensive,”
he said.
Greens leader Christine
Milne called the deal “an
absolute disgrace” that
would hurt the super entitlements of millions.
“This is exactly what the
Australian people were
concerned about at the
prospect of a mining billionaire coming in here,”
she said.
Mining groups hailed the
repeal of the tax, but the
Business Council said it
was concerned much of
the associated spending
remained in place.

Australia to power India’s energy market as
Tony Abbott settles terms for uranium trade
Australia is poised to turbocharge a rapid escalation
in living standards in India
through the supply of affordable and abundant energy
such as natural gas, coal,
and uranium.
Australian uranium - for use
in India’s nuclear reactors could begin flowing to India
within a year or even less
after the two governments
settled terms for the controversial trade stipulating its
peaceful use as an energy
source and its safe handling.
Prime Minister Tony Abbott the first world leader to be received in Delhi in a full state
visit - said Australia was in
a unique position to provide
the vast reserves of energy
needed to power the world’s
third largest economy.
Mr Abbott predicted a rosy
future for both Australia and
India depicting the latter as
the emerging democratic super-power of the world, while
also outlining his desire to
see Australia emerge as “an
energy superpower”.
He said there was no reason
why in coming years, the Indian market could not come
to rival the North Asian markets of China, Japan, and
Korea, which are hungry for
Australian energy and resources.
However, Australia’s twoway trade with India lags well
behind China, which at about
$150 billion a year is some
10 times the $15-billion value
of the Indian exchange.
The comments came before
the official signing of the uranium deal in the Indian capital on Friday.
“Whether it takes a year, two
years, that’s really a matter
for the market to determine,”
he said of actual uranium
shipments
“India has a strong nuclear
energy program, Australia
has very large reserves on
uranium.
“I do want Australia to be an
energy superpower in the
years ahead. We have large
reserves of uranium. We have
massive reserves of coal. We
have extensive reserves of
gas. We are the world’s second largest thermal coal exporter.”
Mr Abbott nominated the
proposed Adani mine which,

if it proceeds, would be Australia’s largest coal mine.
“That will power the lives of
100 million Indians. It’s one
of the minor miracles of our
time: that Australian coal
could improve the lives of
100 million Indians, and it
just goes to show what good
that freer trade can do for the
whole world.”
Gautam Adani, the Indian
mining magnate who has
won federal approval for the
mine that would ship millions
of tonnes of coal through
the Great Barrier Reef is facing accusations of massive
exploitation of his Indian
workforce and poor environmental practices at his developments in India.
Mr Abbott, begins his second and final day on Fridayin
India, in the country’s landlocked capital.
The sprawling metropolis
boasting a comparable population to that of Australia, is
a powerful example of Indian
developmental
challenge
and of the vast spectrum of
wealth. Some houses in the
leafy bungalow suburbs sell
for tens of millions of dollars
while at the same time millions of people in the greater
city area live in abject poverty and suffer with an energy
supply which can be patchy.
The capital recently experienced brown-outs – power
failures caused by insatiable
demand for air conditioning
due to extreme temperatures
in the mid 40s.
Mr Abbott praised the country’s achievements, noting
that when he was first here
as a backpacker 33 years
ago, he watched material being transported into nuclear
power plants by bullock cart.
But critics say the Australian supply of uranium to a
non-signatory country to the
nuclear Non-Proliferation
Treaty is dangerous and irresponsible, with the risk of
Australian fissile material
finding its way into nuclear
weapons, or freeing up other
fissile material for that purpose.
Mr Abbott said he was satisfied that neither would occur.
“It’s not our job to try to tell
India how to conduct its internal affairs,” he said.
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

Direct to Builders, Architects, designers  املصممني-  املهندسني- مباشرة للبنائني

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

Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of البالط اىل مستوى عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
whole sale prices in Australia
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Nova tex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

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

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

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

لالتـصال:

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

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

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

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

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

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

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

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

