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اتصاالت «أ َّجلت» قتل عسكري ...واملوفد القطري يف بريوت

جملس الوزراء بدأ مبزايدات وانتهى بتسوية توقيع املراسيم

مظاهرة احتجاجية يف الكمبا ملسلمني اعتربوا فيها مداهمات االزيو
والشرطة الفيدرالية منازل ارهابني حمتملني « سياسة ظاملة»

رئيس الوزراء تمام سالم يستقبل وفد أهالي العسكريني املخطوفني يف حضور اللواء محمد
خري أمس االول( .داالتي ونهرا)

املخطوفني».
يف املقابل ،شهد جملس
الوزراء مزايدة سياسية
حول انضمام لبنان اىل
االئتالف الدولي حملاربة
االرهاب ،وركز وزراء يف
 8اذار على ان ال ثقة

هلم «خبطة أمريكا لردع
االرهابيني النها راعية
اسرائيل رمز االرهاب
العاملي».
وقال احد الوزير إن
«املطلوب من لبنان موقف
مؤيد لالئتالف وليس أكثر

الن امكاناته ال تسمح له
باملزيد ،واجملتمع الدولي
يتفهم ذلك».
وأضاف ان مواقف «حزب
اهلل» والعماد ميشال عون
«حذرت مرارًا من االرهاب
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«داعش» اجتاح  21قرية كردية يف حلب و»البنتاغون» أجنز خطط ضرب التنظيم يف سوريا
يف وقت تضع الواليات
املتحدة والدول املنضوية
يف االئتالف الدولي اخلطط
حملاربة تنظيم «الدولة
االسالمية» (داعش) ،اجتاح

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

يف ظل مراوحة حركة
اللقاءات السياسية من
دون تقدم يذكر يف امللف
الرئاسي خصوصًا ،وهو
الباب حللول أوسع وأمشل،
ينصب االهتمام على امللف
االمين ،وخصوصا ملف
العسكريني املخطوفني.
وفيما كان تنظيم «الدولة
االسالمية» (داعش) يتوعد
بقتل عسكري ،اعلن وزير
الداخلية نهاد املشنوق
ان «آخر املعلومات اليت
وصلتين تقول إن هناك
اتصاالت جرت أدت اىل
المكان
مبدئي
تأجيل
قتل أي من العسكريني

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

مقاتلو التنظيم أكثر من 21
قرية كردية يف حمافظة
حلب مشال سوريا يف
حماذاة احلدود مع تركيا،
وصو ً
ال اىل حماصرة مدينة

عني العرب (كوباني)،
مما دفع االحزاب الكردية
اىل توجيه نداء اىل محل
السالح ملواجهة املقاتلني
املتطرفني.

يف غضون ذلك ،صرح
وزير الدفاع االمريكي
تشاك هيغل بأن القيادة
العسكرية قد انتهت من

التتمة صفحة 31

االسكوتلنديون
يريدون البقاء مع
التاج الربيطاني
أظهر استطالع للرأي
أجراه معهد «يوغوف»
لدى خروج الناخبني
من مراكز االقرتاع يف
االستفتاء على استقالل
اسكوتلندا امس االول،
أن  54يف املئة من
صوتوا على البقاء
هؤالء
ّ

قام مسلمون غاضبون
مبظاهرة ليل امس االول

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

YPlumbing

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

نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكومياً (*)RTO
*Registered Training Organisation
كافة الشهادات معرتف بها رسمياً
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

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

342 Blaxcell St,
South Granville
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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..

مـحالت جـبارة

الـعنـوان:

اليت جرت فجر االربعاء يف

بإدارة :آدي سركيس
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خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

جانب من املظاهرة
احتجاجا على
اخلميس
مداهمات مكافحة اإلرهاب

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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World Renowned Spiritualist Astrologer
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4 DAY

COOKING
PRICE BLITZ
TH

$

95

‘TIL MONDAY 22

ND

HOT
PRICE

LEADING

BRAND

$

Omega 600mm
Multi-Function
Oven.

Omega 600mm
Slide-Out Rangehood.

Air extraction rate: 440m³/hr. ORT6WXA
BUILT-IN
GRILL

129

$

$

299

$

Omega 600mm
Ceramic Cooktop. CCT1BB

Omega 30L Microwave Oven.

FITS IN
60 0 MM
CU T OU T

30L capacity, 10 power levels, auto
defrost, memory function. OM30GX

65L oven capacity,
5 cooking functions,
five rack/shelf positions,
double-glazed door.

348

OO655X

Omega 600mm
Gas Cooktop. OG60XA

INDUCTION
COOKTOP

HOT
VALUE

596

Omega 14-Place Setting
Freestanding Dishwasher.
WELS 4 star, 13.9L/wash. ODW717XB

7

$

697

FUNCTIONS

Omega 600mm
Multi-Function
Oven.

QUICK
WASH
OPTION

$

498

GREAT
VALUE

$

497

$

Omega 700mm Ceramic
Cooktop. OC70TZ

698

Omega 600mm
Induction Cooktop. OI64BB

Built-in electric oven with
seven cooking functions,
nine shelf positions,
touch control timer,
triple-glazed door with
Easy-View transparent
viewing window. OO687X

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)
Ends 22/09/14. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

283818_AUB

FRIDAY 19

ONLY AVAILABLE IN STORE AT HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
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لبنانيات

جملس الوزراء ناقش ملفي العسكريني والكهرباء املفيت دريان استقبل املطرانني عودة وصليبا ومهنئني
عقد جملس الوزراء جلسة عادية
عصر أمس االول يف السراي
برئاسة الرئيس متام سالم
وحضور الوزراء الذين غاب
منهم وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق الذي يقوم
بزيارة رمسية اىل روسيا،
وناقش جدول أعمال مؤلفا من
 ٦٥بندًا معظمها عادية.
وحضر على الطاولة من خارج
جدول األعمال ملف العسكريني
املخطوفني يف ضوء االتصاالت
اليت جيريها املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم مع
كل من تركيا وقطر يف هذا
اإلطار.
كما تناول البحث ملف اهلكرباء
يف ضوء انقطاع التيار عن
العاصمة بريوت ومع املناطق
اللبنانية ،إضافة اىل توقيع
املراسيم الصادرة عن احلكومة،
وملف النفايات الصلبة.
وكان الرئيس سالم استقبل
األمني العام لتيار املستقبل
امحد احلريري على رأس
وفد من نواب البقاع وتيار
املستقبل ،ومت حبث يف الوضع
االمين واحلياتي واملعيشي يف
عرسال ،وقد ابلغ احلريري
توجيهات
سالم
الرئيس
الرئيس سعد احلريري بوضع
االمكانات بتصرف اهليئة العليا
لالغاثة خصوصا فيما يتعلق
بالوضع االمنائي واحلياتي يف
عرسال.
واستقبل الرئيس سالم ،املدير
العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،ومت البحث يف الوضع
االمين يف لبنان اضافة اىل
موضوع العسكريني املفقودين
اجلارية
االتصاالت
واخر
بشأنهم.
واستقبل الرئيس سالم وفدا
ضم النائب الوليد سكرية،
النائب كامل الرفاعي ،الوزير
السابق عبد الرحيم مراد ،النائب

السابق زاهر اخلطيب ،والنائب
السابق وجيه البعريين.
واستقبل الرئيس سالم رئيس

الطائفة الكلدانية يف بريوت
قصارجي
ميشال
املطران
وانطوان حكيم.

بري استقبل وفد جتمع العلماء والبزري ودعا
اىل جلسة الثالثاء النتخاب رئيس اجلمهورية
دعا رئيس جملس النواب نبيه
بري النواب اىل حضور جلسة
للجمهورية
رئيس
انتخاب
الثالثاء املقبل.
وجاء يف نص الدعوة :يعقد
جملس النواب جلسة يف متام
الساعة الثانية عشرة ظهر يوم
الثالثاء الواقع يف  23ايلول
احلالي  2014وذلك النتخاب
رئيس اجلمهورية.
واستقبل الرئيس بري امس
االول يف عني التينة ،وفد
جتمع العلماء املسلمني وعرض
معه االوضاع الراهنة.
وبعد اللقاء أدىل الشيخ امحد
الزين باسم الوفد بالتصريح
اآلتي :زرنا دولة الرئيس
االستاذ نبيه بري يف هذه
املرحلة احلساسة اليت مير
بها الوطن واألمة ،للبحث يف
اخلطوات املطلوبة ملواجهة هذه
االوضاع ،وقد أكدنا لدولته
االمور التالية:
أوال :إننا يف جتمع العلماء
املسلمني ،انطالقا من احلكم
الشرعي اإلسالمي ومفاهيم
هذه الرسالة السمحاء ،يهمنا ان
نؤكد ان ما تقوم به اجلماعات
التكفريية هو عمل ال ميت اىل
االسالم بصلة ،بل هو مناقض
لتعاليمه ومفاهيمه.
ثانيا :إننا نعترب ان اتباع
الديانات االخرى ،وخصوصا
املسيحيني هم جزء من أمتنا،
حافظ االسالم عليهم ،وبنينا
معا بلداننا اليت نعيش فيها،
وقد كان هلم دور يف إغناء

ثقافتنا ،وان التعرض هلم
تعرض لنا ،وسنواجه معا
اجلماعات التكفريية بكل ما
أوتينا من قوة.
ثالثا :أطلعنا دولة الرئيس
على املؤمتر العلمائي العاملي
لدعم املقاومة يف فلسطني
الذي عقد يف طهران ،والذي
قرر تشكيل احتاد عاملي لعلماء
املقاومة ،انطالقا من ان
الصراع يف حقيقته هو صراع
بني نهجني ،نهج املقاومة
ونهج االستسالم ،وهو صراع
سياسي وليس طائفيا او
مذهبيا.
رابعا :أيدنا املوقف الذي
اختذه دولة الرئيس برفض
التمديد للمجلس النيابي ،ألن
ذلك يناقض أبسط القواعد
الدميوقراطية ،وليكن خيار
الشعب هو احلاكم يف تركيبة
اجمللس املقبل الذي ينتخب
رئيس اجلمهورية املقبل.
خامسا :أكدنا ضرورة تقديم
الدعم الالزم ماديا ومعنويا
وتأمني احلرية الكاملة للجيش
اخلطوات
الختاذ
اللبناني
الضرورية حلسم املعركة مع
التكفرييني االرهابيني يف
وغريها،
وجرودها
عرسال
ووجوب حترير عرسال من
االحتالل التكفريي محاية ألهل
عرسال االعزاء ،وكي ال ميتد
هذا الورم اخلبيث اىل بقية
املناطق اللبنانية ،وخصوصا مع
حلول فصل اخلريف واضطرارهم
اىل ترك اجلبال.

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

اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان مزيدا من املهنئني يف
دار الفتوى.
وزاره امس االول وزير البيئة
حممد املشنوق الذي قال بعد
اللقاء :تنتقل دار الفتوى
اىل مرحلة جديدة يف تارخيها
برعاية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،اىل مرحلة املؤسسة
اليت نريدها كما يريدها لبنان،
قادرة على خدمة املسلمني
وقيادتهم ،على رعاية شؤون
املسلمني ،وعلى التحاور
الدائم البناء واهلادف مع كل
طوائف لبنان من أجل وحدة
لبنان وابقاء هذا التعاون
وهذا التنوع ذخرا كبريا فيه.
أضاف :إن انتخابه بهذه
االكثرية املطلقة مبا يشبه
االمجاع يعين كثريا بالنسبة
الينا يف لبنان ،انه يعين الثقة
اليت حمضه اياها املسلمون،
ليس فقط كهيئة ناخبة ولكن
كمجتمع مدني يريد ان تنتقل
هذه املؤسسة اىل ما يعد مبزيد
من التعاون الداخلي ومزيد
من اللحمة االسالمية والوطنية
والتزام التكافل والتضامن يف
اجملتمع وبني مجيع مكوناته،
وهنا تكمن هذه القدرة على
التفكري خارج الصندوق كما
يقولون ،أي يعين ادارات
جديدة ضمن هذه املؤسسة
قادرة ايضا على تلبية حاجات
املسلمني ،وعلينا ان نكون
رياديني يف هذا املوضوع.
وصاحب السماحة من اصحاب
الرؤية الريادية.
على صعيد ملف العسكريني،
هناك ختوف لدى أهاليهم من
ذبح عسكري آخر؟
 انا ارفض لغة الذبح مطلقا،وهذه ليست من قيم املسلمني
او اي انسان يف الدنيا ،والذي
يتصرف هذا التصرف ال ميكن
ان تثق به وان تضع آمالك
عليه ،حنن نؤمن بأن هناك من
يتفاوض بهذا املوضوع ،وال
بد من اطالق هؤالء االسرى
من جنودنا البواسل ،أما
الرؤية اىل املستقبل والتهديد
الدائم بوجود اطراف ستسعى
اىل االنتقام من هؤالء االسرى
فقط لعملية ابتزاز ،فهذا
موضوع يهولون فيه علينا
كل يوم ،لكن لن خنضع ملثل
هذا التهويل .احلكومة يف هذا
املوضوع واحدة وجادة يف
ما قامت به ،اما املقايضة
واالبتزاز على رؤوس هؤالء
االشخاص فمرفوضة باملطلق.

نواب

ثم استقبل النواب عمار حوري
وحممد احلجار ومسري اجلسر
وزهرمان وحممد قباني وجان
أوغاسبيان والنائب السابق
سليم دياب.

عودة

واستقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم األرثوذكس
املطران الياس عودة الذي
دون كلمة يف سجل الزوار جاء

فيها :لقد انسكب الفرح على
قليب وفيه عندما مسعت اخلرب،
وهو انتخاب املفيت احلبيب
عبد اللطيف دريان ،أسأل
اهلل القدير أن يباركه ويبارك
أعماله وجيعله من خدامه
األمناء ،وكما أسأل سبحانه
أن مينحه العمر املديد املفعم
بالصحة والعافية والقداسة،
مع حمبيت وتقديري.

صليبا

وقال مطران جبل لبنان
للسريان
وطرابلس
األرثوذكس املطران جورج
صليبا خالل زيارته للمفيت
دريان :أهنئ لبنان والعامل
بتنصيب املفيت دريان رمز
وحدة املسلمني واللبنانيني
على السواء ،وفقكم اهلل
املواطنني
آمال
لتحققوا
املنسوبني على مساحتكم
ودار الفتوى السامية ،مع
بالغ احملبة والتقدير.
والتقى مطران بعلبك للروم
الكاثوليك املطران الياس
رحال ،ثم رئيس مؤسسة
أديان األب فادي ضو الذي
قال :إن األديان هي دعوة
لوحدة البشر والسالم يف ما
بينهم ،هذا ما مسعناه يف
خطاب املفيت العزيز دريان،
وهذا ما ندعو إليه.
ومن زوار دريان وفد منتدى
احلوار اإلسالمي برئاسة فؤاد
خمزومي الذي شكره على
للمسلمني
اجلامعة
كلمته
واللبنانيني ،مؤكدا أن املنتدى
يضع ثقته الكاملة بقدرة
املفيت على إعادة تنظيم
املؤسسات الدينية ورعاية
شؤون املسلمني ،واالهتمام
باجليل الشاب للحؤول دون
حماوالت زجه يف تيارات الغلو
والتطرف اهلادفة إىل النيل
من جمتمعنا ووطننا الصغري،

وكذلك من حميطنا العربي
واإلسالمي.
وأعلن وضع خربات املنتدى
وإمكاناته يف سبيل إعادة
االعتبار اىل اجتاهات االعتدال،
ومتكني املفيت من أداء دور
وطين جامع وشامل.

والتقى مفيت اجلمهورية على
التوالي االمني العام ل اجلماعة
االسالمية يف لبنان ابراهيم
املصري على رأس وفد من
اجلماعة ،املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،قائد شرطة بريوت
العميد عبد الرزاق قوتلي،
وفدا ميثل مدير املخابرات
العميد إدمون فاضل ضم
العميد بالل الشوا ،العقيد
لقمان مشس الدين ،العقيد
الركن بهاء حالل ،العقيد
الركن حامت شحود ،امللحق
العسكري يف السفارة املصرية
العقيد عمرو اخللفاوي ،رئيس
جامعة احلكمة الكندية حلوار
األديان واحلضارات وممثل
املرجع السيد السيستاني يف
امريكا وكندا زين العابدين
الشهرستاني يرافقه السفري
علي عقيل خليل ،جملس
أمناء مجعية املقاصد اخلريية
أمني
برئاسة
اإلسالمية
مجعيات
احتاد
الداعوق،
العائالت البريوتية برئاسة
فوزي زيدان ،مجعية االرشاد
واإلصالح برئاسة الشيخ وسيم
مغربل ،مجعية الفتوة االسالمية
برئاسة الشيخ زياد الصاحب،
األمني العام الحتاد احملامني
العرب عمر زين ،رئيس حزب
النجادة مصطفى احلكيم،
املركز الثقايف اإلسالمي
برئاسة عمر مسيكة ،ومؤسسة
عامل الدولية ،والعديد من
الشخصيات ووفود من خمتلف
املناطق اللبنانية.
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لبنانيات

رئيس التقدمي :ملبادرة تدعم اجليش وحتفظ الدولة واجلمهورية فتفت :اجتماعات املال تضع الصيغ النهائية
اجلميل بعد لقائه جنبالط :حصول االنتخابات
الرقام السلسلة
النيابية قبل الرئاسية تهميش للمؤسسة األم

استقبل الرئيس أمني اجلميل يف
دارته يف بكفيا ،امس االول،
النائب وليد جنبالط والنائب
نعمة طعمة والسيد تيمور
جنبالط ،يف حضور النائب سامي
اجلميل ،وكانت مناسبة ملناقشة
االوضاع السياسية والعامة.
وبعد اللقاء حتدث جنبالط
مشريا اىل العالقة السياسية
والشخصية اليت تربطه بالرئيس
أمني اجلميل والعالقة اخلاصة
بني جنله تيمور والنائب سامي
اجلميل.
وأقر بوجود أمور نستطيع ان
نعاجلها وأمور أخرى أكثر تعقيدا،
مؤكدا التنسيق مع الرئيس
اجلميل للوصول اىل مبادرة
متواضعة لتحصني املؤسسات،
ويف مقدمها دعم اجليش وسائر
املؤسسات االساسية اليت حتفظ
الدولة واجلمهورية.
وردا على سؤال عما اذا كان
يؤيد موقف الرئيس سعد
احلريري بعدم السري باالنتخابات
النيابية ،قبل الرئاسية قال
جنبالط :ال نستطيع القفز يف
الفراغ أو اجملهول واالمتناع عن
املشاركة يف االنتخابات ،مع
تأكيد ضرورة إجراء االنتخابات
الرئاسية ،ومن دون إهمال
االضرار الناجتة من التمديد
جمللس النواب ،يف حال
حصوله.
وردا على سؤال آخر عن موقف
سفراء الدول الكربى الذين
اعتربوا ان االنتخابات النيابية
غري ممكنة يف ظل الوضع االمين
الراهن ،قال جنبالط :ال أتكل
على سفراء الدول الكربى .اهلل
يسعدن ويبعدن ،مؤكدا سعيه
للتوافق والتوصل اىل تسوية،
ومستدركا بالقول :ان شاهلل
يطلع بايدنا شي.

الجميل

وأكد اجلميل من جهته أن
اجللسة كانت مفيدة ،والنائب
جنبالط وحنن على املوجة
نفسها ،ونسعى إلجياد بعض
احللول املتواضعة للمشكالت
القائمة .وقال :صحيح أن مثة
مشكالت كربى مؤجلة احلل،

ولكن هذا ال مينع وضع احللول
للمشكالت اليت تعين املواطن
مباشرة ومحايته من أضرارها
نتيجة تفاقمها بسبب تقاعس
السياسيني.
أضاف :جيب احلفاظ على
املؤسسات ،وخصوصا تلك
اليت تعاني الفراغ ،وتوافقنا
على حتصينها ودعمها ،بدءا
باجليش.
ويف دردشة مع الصحافيني قال
اجلميل :إن حصول االنتخابات
النيابية قبل الرئاسية يعين
تهميشا للمؤسسة األم وتأقلما
مع الفراغ الرئاسي ،وهذا أمر
خطري .وأكد ردا على سؤال
عن تشريع الضرورة أن ال
ضرورة تفوق انتخاب رئيس
للجمهورية.

طعمة

وكان النائب طعمة قال يف
تصريح :ان لقاءات رئيس اللقاء
النائب جنبالط وجوالته على
الزعامات والقيادات السياسية
تصب يف سياق حتصني الساحة
الداخلية امام االخطار احملدقة
بلبنان والذي جيتاز ادق مرحلة
ازاء ما جيري حولنا من حروب
وتطورات دراماتيكية يستشعر
النائب جنبالط اخطارها ويتهيب
هذه املرحلة عرب دوره املؤثر
من خالل جوالته ولقاءاته اليت
هلا مردودها االجيابي يف
تقريب املسافات بني االفرقاء
ولوج
وكذلك
السياسيني
احلوار سبيال وحيدا يف التالقي
بني اللبنانيني بعيدا من منطق
االنقسامات الذي يهدد كيان
هذا البلد ،مشريا اىل ان اللقاء
الذي مجع وليد بك بالعماد
ميشال عون كان وديا واجيابيا

واالمر عينه مع الرئيس امني
اجلميل حبيث يسعى وجيهد
اىل انتخاب رئيس للجمهورية
وان كان هذا املعطى ليس
باالمر السهل يف هذه الظروف
اليت حتتاج اىل اجواء ومعطيات
اقليمية مؤاتية وغطاء دولي
ومن الطبيعي توافق داخلي.
واىل اآلن ،هذه العوامل غري
متوافرة ولكن باحلد االدنى فانه
يسعى اىل تنظيم اخلالف بني
املكونات السياسية وااللتفاف
العسكرية
املؤسسة
حول
الضامن للسلم االهلي يف هذه
الظروف املصريية.
ورأى ان مؤمتر جدة كان ناجحا
على كل الصعد ومؤمتر باريس
ملكافحة االرهاب جاء تتمة
ملا جرى يف جدة من وضع
خارطة طريق لضرب االرهاب
واستئصاله ،نتاج مواقف خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبد العزيز اليت أسست
هلذا التوافق واالمجاع االقليمي
والدولي واستشعاره خبطر
االرهاب الذي ال طائفة وال دين
له واالسالم منه براء ،مؤكدا
ان اململكة العربية السعودية
تقود اكرب محلة ضد االرهاب
وتسعى اىل اراحة شعوب
املنطقة من هذه اآلفة .ثانيا،
اململكة الداعم االساسي للبنان
عرب مد يد العون له وحتديدا
للجيش والقوى االمنية حبيث
ان طالئع وصول السالح اىل
املؤسسة العسكرية بدأت تعطي
مثارها يف ظل الدعم السعودي
الذي يساهم يف متتني اجلبهة
الداخلية اللبنانية جلبه االرهاب
وارساء االستقرار واالمن لكل
اللبنانيني.

اكد عضو كتلة املستقبل النائب
امحد فتفت ان اللقاءات اليت
تعقد يف وزارة املال بني مدير
مكتب الرئيس سعد احلريري
نادر احلريري ووزير املال علي
حسن خليل ووزير الصحة وائل
ابو فاعور تعمل على تسوية
الصيغ النهائية الرقام سلسلة
الرتب والرواتب ،واشار اىل
انهم درسوا ارقامها تفصيليًا
الن اجلميع ادرك ان هذا امللف
ُيعاجل بالعقل وليس بالعواطف،
خصوصًا ان الوقت ُمناسب جدًا
االن لدرس السلسلة الن ال
اضرابات وال ضغط من الشارع
القرارها.
ّ
ذكر يف اتصال مع
واذ
وكالة االنباء املركزية مبوقف

املستقبل بان اقرار السلسلة
ضرورة تشريعية ،اعلن ان
البوادر اجيابية القرار السلسلة
قريبًا ،واوضح ان لقاءات
وزارة املال ال تبحث فقط
يف مسألة السلسلة وإمنا يف
مواضيع مالية اخرى كمسألة
صرف رواتب موظفي القطاع

العام وإقرار موازنة العام
 ، 2015ودعا من يشددون
على عدم خلط القوانني اىل
احرتام القوانني وتقديم موازنة
القرارها.
عما اذا كان
سؤال
على
وردًا
ّ
اللقاء ُ
املرتقب بني الرئيسني
نبيه بري وفؤاد السنيورة بات
قريبًا ،قال فتفت انشااهلل،
واكد ان كل االمور العالقة ّ
حتل
اذا توفرت النوايا الصادقة،
واشار اىل اننا نشارك يف
جلسة تشريعية القرار مسائل
ضرورية كما قلنا منذ اليوم
االول ،وكالم الرئيس بري
ّ
امس ُيشري اىل انه اقتنع
بتشريع الضرورة الذي رفضه
سابقًا.

أمحد كرامي :وضع طرابلس غري مريح واألجهزة األمنية
تراقب التحركات املشبوهة
على وقع البؤر األمنية امللتهبة
يف سلسلة جبال لبنان
الشرقية ،يبدو ان الوضع
األمين يف عاصمة الشمال
مرشح للتصعيد إثر ازدياد
اخلشية من ان تعمد اجملموعات
ّ
املسلحة التكفريية اىل إشعال

الساحة الطرابلسية ،لتخفيف
الضغط عن التكفرييني يف
عرسال .حتى ان البعض
ذهب اىل وصف أمن املدينة
باملقلق ..فهل من ّ
ختوف من
تطورات أمنية بفعل احلديث عن
حتركات مشبوهة للمتطرفني

حنني :وظيفة احلكومة اجراء
االنتخابات وليتحمل الربملان مسؤولية
هذه املخالفة الدستورية

يرفض أي من املكونات
الساعة،
حتى
السياسية
يّ
تبن قرار التمديد جمللس
النواب .ويف هذه اخلانة،
تصب املعلومات اليت حتدثت
عن حماولة رئيس اجمللس
نبيه بري رمي كرة النار هذه
يف ملعب احلكومة ،طالبا
منها ارسال طلب للتمديد
للمجلس ،اال ان احلكومة
رفضت االمر وأكدت ان
التمديد من صالحيات جملس
النواب .فماذا يقول الدستور
وعلى من تقع مسؤولية طلب
التمديد النيابي؟
النائب
الدستوري
اخلبري
السابق صالح حنني أوضح
لوكالة االنباء املركزية ،ان
يف البداية ،ال شرعية جمللس
النواب اال عرب االنتخاب،
والدستور ال يلحظ سوى ذلك.
فال والية نيابية جديدة تلي
والية سابقة اال عرب االنتخاب.
وتابع :ال واجب للحكومة اال
اجراء االنتخابات .ويف املرة
شرع اجمللس ومدد
املاضية،
ّ
واليوم،
بنفسه.
لنفسه
واىل عامل كون التمديد غري
دستوري ،فاجمللس النيابي
هيئة ناخبة منذ  23نيسان ،وال
يشرع ويصدر قانونا
ميكنه ان
ّ

بالتمديد ،الن وظيفته الوحيدة
انتخاب رئيس للجمهورية.
وشرح حنني ان اجمللس
ورئيسه ال ميكنهما قذف
كرة التمديد اىل احلكومة،
الن ليس من وظيفتها وضع
للتمديد،
قانون
مشروع
اضافة اىل انها دعت اهليئات
الناخبة ،فكيف تطلب اآلن
التمديد للمجلس؟ فما هذا
التناقض؟!
وأضاف :ال ميكن لربي او
للمجلس االحتماء باحلكومة او
خلفها .وان ارادوا خمالفة
الدستور فليتحملوا املسؤولية
هم .وكالة النواب انتهت وال
جتدد اال باالرادة الشعبية عرب
االنتخاب ،وال حيق للنواب
التمديد النه غري دستوري،
كما ال حيق هلم التشريع الن
اجمللس هيئة ناخبة .فليتحمل
خمالفة
مسؤولية
اجمللس
الدستور ومصادرة االرادة
الشعبية وقرصنتها ،وجيب اال
يرموا هذه الطابة على احلكومة،
وظيفتها
ليس
فالتمديد
وال جيوز ان يصدر عنها أمر
كهذا ،كما انها دعت اهليئات
الناخبة وجيب ان ترفض طلب
التمديد وان متضي حنو اجراء
االنتخابات.

داخل املدينة؟
عضو كتلة التضامن النائب
أمحد كرامي أكد لوكالة األنباء
املركزية ،ان الوضع مقلق يف
لبنان ككل وطرابلس جزء من
هذا البلد ،ومع احرتامنا لالعالم
ّ
يضخم بعض الوقائع
لكنه
أحيانا ،مشريا اىل ان الوضع
غري مريح يف لبنان عموما ويف
عاصمة الشمال خصوصا،
واالجهزة األمنية تعمل بشكل
ممتاز ملعاجلة هذا املوضوع
ومحاية املدينة.
ولفت اىل بعض االمور اليت
تقلق املواطن ،وحنن على
اتصال مع القوى األمنية
وخمابرات اجليش ملتابعة هذه
املسائل ومعاجلتها .ونأمل أال
حيدث اي طارئ ،مستبعدا
ان يعود الوضع األمين يف
طرابلس اىل ما كان عليه قبل
اخلطة األمنية.
وعن احلديث عن ضخ أموال
طائلة يف املدينة الستقطاب
الشباب وشراء السالح ،قال
كرامي ال أملك جوابا عن هذه
املسألة ،وحتديدا جلهة من
يدفع ومن يقبض ،موضحا
ان التحركات املشبوهة داخل
املدينة واضحة لألجهزة األمنية
اليت تراقبها بدقة ،باالضافة
اىل مالحظة بعض املظاهر
ّ
املسلحة يف بعض األماكن.
وردا على سؤال عن تعزيز
االجراءات األمنية يف طرابلس،
شدد على ان اجليش اللبناني
ّ
ميلكان
األمنية
والقوى
وخالل
كافة،
الصالحيات
اتصال هاتفي مع الرئيس
متام سالم أكد الصالحية
املطلقة هلذه االجهزة األمنية
بأن تتصرف من اجل حفظ
أمن املدينة ،وتابع ان شاء
اهلل جبهة النصرة وتنظيم
الدولة االسالمية لن يقتحما
طرابلس.
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لبنانيات

لبنان فقد العالمة هاني فحص أحد دعائم احلوار اإلسالمي  -املسيحي
ودع لبنان وبلدة جبشيت  -قضاء
ّ
النبطية يف الثالثة بعد ظهر امس
اجلمعة عضو اهليئة الشرعية يف
اجمللس االسالمي الشيعي االعلى
العالمة السيد هاني فحص،
صاحب الفكر العلماني املؤمن
بالتعددية والرافض للطائفية،
مؤسس املؤمتر الدائم للحوار
واملساهم يف احلوار االسالمي-
املسيحي ،وقد نعاه اجمللس
اإلسالمي الشيعي االعلى عن
عمر ناهز  68عاما قضى معظمه
يف خدمة الدين احلنيف فكان،
كما جاء يف النعي ،مثال العامل
الفاضل واالديب املتقد والباحث
العميق يف قضايا الدين والوطن
واحلوار حيث ترك االثر الكبري
يف خدمة قضايا االمة ،ولعب
دورا مميزا يف خدمة القضايا
االسالمية والعربية اليت سكنت
يف قلبه وعقله.
اسس الراحل مع اخوانه مدرسة
يف احلوار بني االديان نسج
من خالهلا اطيب العالقات مع
اقطاب الطوائف املسيحية يف
لبنان والعامل العربي وخارجهما.
اذ تفتقد برحيله منتديات احلوار
االسالمي  -املسيحي واركانه
مدماكا اساسيا اسهم يف
وضع اسس احلوار وجتسيده
فعل ممارسة وعيشا مشرتكا
بني املسلمني واملسيحيني،
اغنى الراحل املكتبة العربية
واالسالمية مبؤلفات واحباث
ودراسات ومقاالت واسهم يف
عقد مؤمترات وطنية اسالمية
وعربية من اجل خدمة االنسان
املظلوم والقضايا احملقة.
ونعت دار الفتوى اللبنانية يف
بيان ،العالمة الشيخ السيد
هاني فحص ،الذي وقف حياته
يف خدمة لبنان والوحدة الوطنية،
ويف تعزيز أواصر االخوة اإلميانية
بني املسلمني.
واعتربت دار الفتوى وفاة العالمة
فحص خسارة وطنية واسالمية،
وتقدمت من اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى ومن هيئته
الشرعية ومن عائلة الفقيد الراحل
بأصدق التعازي ،وتدعو اهلل ان
يتغمده بواسع رمحته ورضوانه
وان يسكنه فسيح جنانه.

الحريري

واعلن الرئيس سعد احلريري ان
العالمة فحص ترك يف وجدان
وطنه وأمته ،أثرًا غنيًا من
التجارب واملواقف اليت ستبقى
راسخة وعالمة مميزة يف ذاكرتنا
الوطنية .غيابه يشكل خسارة
جسيمة لقيم االعتدال واحلوار
اليت أفنى عمره يف الدعوة إليها
والدفاع عنها ،وسطر يف سبيل
جعلها ثقافة وطنية جامعة آالف
الدراسات واملقاالت ،وأعطاها
من بصره وبصريته ما جيعلها
منارة ال ختبو يف ضمري لبنان.
اشعر شخصيا جبسامة هذه
اخلسارة ،وقد عرفت السيد
هاني يف أصعب الظروف،
وشهدت حلكمته يف مواجهة
املخاطر والتحديات ،وهو صاحب
الكلمة الطيبة والروح الصافية
اليت تتنكر للظلم من أي جهة
أتى ،وتنادي بوحدة اللبنانيني
واملسلمني ،مهما تعالت يف
صفوفهم صيحات التعصب
والتطرف واجلهل.
أحر التعازي ألوالده وعائلته
وحمبيه يف كل لبنان وألبناء

اجلنوب الذين سيفتقدونه خطيبا
ومرشدا وداعية لرفض االنزالق
يف الفنت.
رحم اهلل العالمة الصديق هاني
فحص ،وعوضنا عن غيابه بأبنائه
وسريته وإرثه الوطين النبيل.

السنيورة

ونعى الرئيس فؤاد السنيورة
العالمة السيد هاني فحص،
وقال يف بيان :فقد لبنان اليوم
علما من أعالمه الكبرية ورمزا من
رموز النضال الوطين والعيش
املشرتك واالعتدال والتسامح.
لقد مثل السيد هاني بشخصيته
الفذة وعلمه الواسع وحكمته
الراجحة ،وكذلك بقناعاته وأدائه،
رجل الدين املنفتح واحملاور
واملتقبل للرأي اآلخر ،وهو قد
كان صاحب الفكر النري والكلمة
النفاذة واملؤثرة والقلم السيال
الذي يفيض عذوبة وقوة يف
آن معا ،جامعا يف مسريته
صفات املثقف واملؤلف واالديب
والعامل ،ولكن املتواضع يف
علمه وأدبه وثقافته يف آن معا.
أضاف :برحيله يفقد لبنان عموما
واملسلمون خصوصا رجل دين
فذا ورجل اعتدال وحوار وفكر.
كان حريصا ،يف خمتلف فرتات
حياته ومن أحرص الناس،
على سوية العالقات االسالمية
 االسالمية وسالمة العالقاتاإلسالمية  -املسيحية.
وختم :إن كتلة املستقبل رئيسا
وأعضاء تتوجه من عائلة الفقيد
الكبري السيد هاني فحص
وعائلته وأبناء مدينته ومنطقته
واللبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا بالتعزية احلارة ،راجني
من املوىل عز وجل أن يتغمده
بواسع رمحته ويسكنه فسيح
جناته.

جنبالط

وأشار رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط اىل انه
برحيل العالمة السيد هاني فحص
فقد لبنان وجها بارزا من وجوه
الفكر والعلم والثقافة ،وعلما من
أعالم احلوار واالعتدال واالنفتاح
يف زمن يغلب عليه السيف مكان
الكلمة اليت لطاملا كانت موضع
اهتمام السيد الراحل ،فهو كان
يطوع الكلمات ليؤكد على الثوابت
الوطنية واالسالمية احلقة.
وقال :كان صديقا لكمال
جنبالط ،وخاض نضاالت سياسية
كبرية وخاض معه االنتخابات
النيابية سنة  1972قبل أن يعود
وينسحب منها .كان متحمسا
للقضية املركزية أي قضية
فلسطني اليت احتلت مكانة خاصة
يف قلبه ووجدانه وعقله وخصها
بالكثري من املقاالت والكتابات.
كان من رجال الدين القالئل
الذين انتسبوا عالنية إىل حزب
سياسي ،حيث اعترب ذلك
وسيلة مشروعة لتحقيق الغايات
واملبادئ اليت آمن بها وعمل يف
سبيلها .إستطاع خبلفيته الفكرية
والعقائدية والدينية أن ينطلق حنو
رحاب أوسع من الفكر والثقافة
وأن يؤكد على االنفتاح الديين
بعيدا عن املوروثات القدمية اليت
تقول باالنغالق الثقايف.
لقد متيز السيد هاني فحص
بغزارة االنتاج والكتابة ،فكانت
مقاالته كثيفة األفكار ،وبليغة
اللغة ،متزج بني الطابع األدبي
وما
والسردي.
والنقدي

العالمي الراحل هاني فحص

مؤلفاته الكثرية ،املطبوعة وغري
املطبوعة ،إال الربهان على سعة
علمه وثقافته وإطالعه.
العروبي
الفكر
سيفتقد
واالسالمي واحلداثي رمزا من
رموزه املتميزين برحيل السيد
هاني .كل التعازي لعائلته
وللبنانيني مجيعا.

جعجع

وقال رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع لقد خسر
لبنان بفقدان العالمة هاني
فحص عاملا ومفكرا كبريا ورمزا
من رموز االعتدال واحملبة بني
الطوائف يف لبنان ،لقد كان
رجل حوار وتواصل بامتياز
وسوف يفتقد الوطن لرجال
أمثاله .أتقدم بامسي وباسم
حزب القوات اللبنانية من عائلة
الفقيد وأحبائه بأحر التعازي،
سائلني اهلل أن يتغمده بواسع
رمحته.

جريج

واعترب وزير االعالم رمزي جريج،
ان املوت غيب باكرا العالمة
فحص الذي كان طليعة يف
بلورة صيغة العيش املشرتك
فأعطاها بعدا فلسفيا وحضاريا،
وجسدها واقعا من خالل مواقفه
اجلامعة واملوحدة ،مغلبا فكرة
العالقة مع اآلخر على اخلطاب
الطائفي والفئوي.
اضاف :لقد كان العالمة هاني
فحص ،رمحه اهلل ،رمزا لالعتدال
والشجاعة والرأي احلر ،يف زمن
تندر فيه صفات كتلك اليت
طبعت مسريته ،ويف وقت ال
يزال لبنان يف حاجة اىل مثل هذه
القامات اليت تبين جسور التالقي
بني مجيع اللبنانيني ،اىل اي
طائفة او مذهب انتموا ،من خالل
حوار عقالني ومنفتح ،ومن خالل
ما نسجه من عالقات وصداقات
على مساحة الوطن كله .انين
اذ اسأل لروحه الطاهرة الراحة
االبدية أتوجه اىل عائلته بأحر
التعازي القلبية ،لتبقى ذكرى
اعماله الطيبة خالدة بني حمبيه
وعارفيه.

حرب

ونعى وزير اإلتصاالت بطرس
حرب العالمة السيد هاني فحص
قائال غيب املوت علما من أعالم
لبنان ،ورمزا من رموز العيش
معا ،وركنا هاما من دعاة احلوار
وممارس له .السيد هاني فحص،
رجل الدين املسلم الشيعي ،رجل
العقل واالعتدال يف الدين ويف
السياسة .مارس إميانه وقناعاته
بوعي املتبصر ،واملثقف األديب
والكاتب واملؤلف.
كان صاحب فكر نري وخلق رفيع،
ورجل مرح وود ،ومتصاحل مع
نفسه .رحل باكرا ،يف زمن
أكثر ما حيتاج لبنان إليه ،زمن

الالمسؤولية والفوضى والعنف
واجلهل والتعصب على أنواعه.
كلها آفات وظواهر تصدى هلا
العالمة ،وحاربها بكل ما أوتي
من عقل وحكمة وإرادة .وكان
من أبرز املنظرين يف جمال
مقاربة االسالم ملواضيع احلداثة.
واستمر رمزا لالعتدال واالنفتاح،
ومارسه كتابة حتى آخر أيامه من
املستشفى حيث كان يعاجل.
برحيله يفقد لبنان عموما،
والطائفة الشيعية خصوصا،
شخصية فذة ورجل دين وحوار
وعلم وفكر .رحم اهلل مساحة
العالمة ،ولنفسه الراحة ولعائلته
العزاء والسلوان .وستبقى ذكراه
عطرة للبنان الذي أحب وألجيال
املستقبل.

لقاء سيدة الجبل

نعى لقاء سيدة اجلبل أحد أبرز
مؤسسيه العالمة السيد هاني
فحص قائال فقد لبنان اليوم
رجال مميزا بثقافته وأخالقه
وتعلقه بالتجربة اللبنانية ،هو
الذي كرس حياته من أجلها ومن
أجل تثبيت العيش املشرتك
منوذجا للحياة وأسلوبا فريدا
للعالقات اإلنسانية .وكانت آخر
عطاءاته الرسالة القيمة اليت
توجه بها إىل اللقاء بتاريخ 31
آب  2014خالل اخللوة العاشرة،
واليت أكدت على متانة التجربة
اللبنانية وضرورة اعتمادها مثاال
للمجتمعات العربية املأزومة.
رحم اهلل فقيد لبنان ،فقيد
اإلنسانية الصافية البعيدة عن
الغرائز واملذهبيات والعصبيات
القاتلة.

لجنة الحوار

تنعى اللجنة الوطنية املسيحية-
العال الفقيه
االسالمية للحوار
مِ
والوطين النبيل املرحوم الشيخ
السيد هاني فحص،
تغمده اهلل
ّ
بواسع رمحته ورضوانه.
ان اللجنة الوطنية ختسر بوفاته
ركنًا من أركان احلوار الوطين
وعام ًال من العاملني بصدق
وتفان من أجل تعزيز العالقات
ٍ
االسالمية  -املسيحية وتوثيق
قواعد العيش املشرتك.
تتقدم اللجنة من اجمللس
االسالمي الشيعي األعلى ومن
عائلة الفقيد الكبري بأصدق
التعازي داعية اهلل أن يتغمده
بواسع رمحته ورضوانه.

العربي للحوار

ونعى الفريق العربي للحوار
املسيحي  -االسالمي العالمة
احد
فحص
هاني
السيد
مؤسسيه.
واعرب يف بيان ،عن حزنه
الشديد وأمله العميق لفقدان
ركن من اركان احلوار وداعية من
دعاة الوفاق والعيش املشرتك
يف هذا الظرف الصعب الذي
يعيشه لبنان واملنطقة حيث
احلاجة اكرب اىل رجاالت ندروا من
مثل العالمة الراحل بفقهه املتنور
وعلمه اجلم ونشاطه الفاعل .رحم
اهلل الفقيد الكبري وتغمده بواسع
رمحته.

محفوض

واعلن رئيس حركة التغيري عضو
االمانة العامة لقوى  14آذار ايلي
حمفوض يف بيان ان رحيل العالمة
السيد هاني فحص بزمن أحوج ما
يكون أهلنا الشيعة ولبنان بأمس
احلاجة ملثقف ريادي متنور مدرك
ثائر على الشواذ واالعوجاج.

رأى ان األولوية  14إلنتخاب رئيس اجلمهورية

طورسركيسيان  :ال مقايضة بني
السلسلة والتمديد

سريج
النائب
أكد
طورسركيسيان أن ال مقايضة
ما بني سلسلة الرتب والرواتب
وبني التمديد للمجلس موضحًا
ان السلسلة موضوع اجتماعي
له أولويات معينة يف حني ان
التمديد ملف آخر ينطلق من أن
إنتخاب رئيس اجلمهورية يأتي
قبل اإلنتخابات النيابية.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،أشار طورسركيسيان
ان تفعيل عمل اجمللس النيابي
يأتي ضمن مبدأ الضرورة،
وهذا األمر ال منانعه إطالقًا.
وردًا على سؤال ،أكد
طورسركيسيان ان أولويات
 14آذار هي إنتخاب رئيس
اجلمهورية ،واإلتفاق الذي
جيب ان يتم حاليًا هو حول
بهدف
الرئيس
شخص
وشدد على ان
إنقاذ البلد.
ّ
اإلتفاق على شخص الرئيس
يعكس اإلتفاق احلاصل يف
البلد ويكون أقله ملدة ست
سنوات.
رأى
أخرى،
جهة
من
طورسركيسيان أن هناك
غنجًا سياسيًا يف ما يتعلق
بالتمديد ،قائ ًال :اجلميع يريد
التمديد أكانوا معنا او ضدنا،
ويسعون اليه ،لكن البعض
يبينوا
يسعى ظاهريًا ان
ّ
أنفسهم أمام الرأي العام

انهم ضد التمديد .قائ ًال:
حنن صرحيون وأخذنا املوقف
الذي
والواضح
الصريح
يتماشى مع األوضاع السائدة
يف البلد.
وردًا على سؤال ،حول البنود
اليت يفرتض ان تبحثها اهليئة
العامة إذا ما عقدت ،أوضح
طورسركيسيان ان اجتماع
هيئة مكتب اجمللس ضروري،
لتحديد جدول األعمال.
وأشار اىل أن فريق  8آذار
يريد إقرار السلسلة دون
زيادة الضرائب ،يف حني أن
الواقع واألرقام تشري بوضوح
اىل إستحالة إقرار السلسلة
دون زيادة اي ضريبة .وهذا
ما يؤكده االقتصاديون يف
فريق  8آذار قبل اإلقتصاديني
يف  14آذار.
واعترب طورسركيسيان ان
هناك إمكانية إلقرار السلسلة
دون زيادة ضرائب شرط
تقسيطها على ثالث سنوات
كما طرح فريق  14آذار،
كاشفًا ان هذا الطرح ما زال
قيد الدرس.
ولفت اىل أن النقاش يدور
حاليًا حول زيادة الضرائب
او عدمها .وإذا استطعنا
ّ
جتنب زيادة الضريبة نستطيع
ّ
خنفض أرقام السلسلة
ان
لتتماشى مع الواقع العام.

اخلازن استغرب التمديد جمللس نيابي ال يعمل
استغرب رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن ،يف بيان احلديث عن
التمديد للمجلس النيابي.
عــندما
وقــال الــخازن
يتــساءل رئيس جملس النواب
نبيه بري عن غرابة احلديث عن
التمديد جمللس ال يعمل نوابه
ويتقاضون أجورهم ،حيق لنا أن
نستغرب عن صفقات لتهريب
هذا التمديد الذي أعلن الرئيس
بري جهارا أنه سيصوت ضده!
اضاف :يف اليونان ،الذي
كان يعمل نواب أمته ،ويف
ظل أزمة مالية عاتية ،متنع
أعضاء األمة عن تقاضي
أجورهم حتسسا وتعاطفا مع
مواطنيهم .ويف أوكرانيا،
اليت محل املتظاهرون الوزير

املعرتض على إحتجاجاتهم،
ورموه يف مكب القمامة،
أظهروا إمتعاضهم بأقصى
درجات التعبري ،ويف لبنان،
حيث تنقطع الكهرباء حتت وطأة
أزمة املياومني وإدارتهم ،فإننا
على موعد مع العتمة الشاملة
نهاية هذا الشهر بعدما هدرنا
على هذه املؤسسة أكثر من
عشرين مليار دوالر لتحسني
خدماتها منذ عقدين!
وتابع :ووسط هذه األزمات،
كيف جيرؤون احلديث عن
صفقات لتمديد الشواذ القائم
يف البالد .وإذا ما كان هناك
من صفقة تعقد ،فاألوىل أن
تكون بإنتخاب رئيس للجمهورية
لئال نظل دولة بال رأس ونفقد
ما تبقى من عقولنا؟

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

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

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

جعجع :أرفض تولي عون الرئاسة ولو لعامني
استبعد رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف حديث
اىل وكالة األنباء األملانية د.ب.أ
من القاهرة ،أن يكون التحالف
الدولي الذي تقوده الواليات
املتحدة ملكافحة اإلرهاب يهدف
إىل إسقاط نظام الرئيس
السوري بشار األسد.
وقال :التحالف يستهدف داعش
باألساس ال إسقاط نظام األسد
كما يردد البعض .ولو كان هذا
هو اهلدف احلقيقي ملا استحت
أي من الدول املشاركة يف
التحالف أن تقول ذلك عالنية،
خصوصا أن هناك العديد من
الدول املشاركة يف التحالف
تعلن منذ زمن أنها تقوم جبهدها
إلسقاط نظام األسد.
وعن تقوميه ملا يثار عن أن الدول
الداعمة للمعارضة السورية
ستستغل احلرب على داعش
ذريعة إلسقاط نظام األسد أو
حتى إجباره على التفاوض،
قال :ال أرى تعارضا أو مؤامرة
يف انضمام تلك الدول اىل
التحالف بهدفه األساسي ،وهو
القضاء على داعش ،وأعتقد أنه
سيكون يف سياق القضاء على
داعش ضرورة لرتتيب األوضاع
واملناخات اليت أدت لظهوره
بسوريا.

نظام حكم جديد

وأضاف :بطبيعة احلال ،سيكون
من ضمن هذه الرتتيبات
الوصول اىل نظام حكم جديد،
ألن بقاء األسد يعين استمرار
األزمة والعسكرة والتطرف،
وبالتالي إذا قضينا على داعش
اليوم فسنجد داعش جديدة بعد
عام أو عامني.
ورأى أن هناك ضبابية يف
املوقف الرتكي ،وأن إمكان
ضغط الطرف األمريكي على
تركيا ليس المتناهيا بل له
حدود معينة ،ولكين أعتقد أن
هذا الضغط قد زاد يف الفرتة
األخرية ،وتركيا ستكون مضطرة
إىل االنسجام مع أهداف التحالف،
وأعتقد أن ضبط احلدود هو احلد
األدنى.
ورفض جعجع ما يرتدد عن أن
نظام األسد وحده ال يتحمل
مسؤولية ظهور داعش وأن
هناك دوال إقليمية دعمت على

مدار عمر الثورة الثورية ،سواء
بشكل رمسي أو عرب مواطنيها
والنصرة
داعش
تنظيمات
وغريهما ماليا وعسكريا ،وقال:
إذا صح ذلك فيجب إيقاف هذا
التمويل فورا ،لكين ال أعتقد يف
الوقت احلاضر أن أي طرف عربي
يساند داعش ،طبقا ملعلوماتي،
ومن ميلك الدليل القاطع على
عكس ذلك فليقدمه.
كذلك رفض ما يطرح عن أن
دعم املعارضة السورية املسلحة
كجزء من مهمة التحالف الدولي
للقضاء على داعش هي أشبه
باملستجري من الرمضاء بالنار،
خصوصا أن أغلب الفصائل
العسكرية النافذة على األرض
هي تنظيمات إسالمية متشددة،
وقال :هذا ليس دقيقا وجيب
عدم التالعب بهذا األمر .وليس
حقيقيا أن كل من ميلك السالح
قادر على الوصول إىل السلطة
يف النهاية والبقاء فيها ،وان
نسبة تأييد هذه الفصائل
املتشددة بني السوريني ال
تتعدى  .%١٠وإذا كان نصف
جمموعات املعارضة املسلحة يف
سوريا أصوليني بشكل أو آخر،
فهذا ال يعين أن نصف الشعب
السوري أصولي بالضرورة.

تكوين دواعش

ودافع جعجع عن موقفه الرافض
مشاركة إيران يف التحالف
الدولي ،موضحا أن إيران ال
تستطيع املشاركة يف التحالف
الدولي للقضاء على داعش،
يف الوقت الذي لديها وحدات
مقاتلة يف سوريا ،سواء من خالل
حزب اهلل اللبناني أو غريه ،وهي
بذلك تساعد يف تكوين دواعش
جديدة .أحد أسباب ظهور داعش
هو الوضع يف سوريا ،وكان
الوضع يف العراق هو أيضا
سبب ظهور داعش هناك.
ورأى أن سوريا حتتاج اىل أن
يرتك الرئيس األسد السلطة
كما تركها نوري املالكي يف
العراق ،وأن تأتي حكومة جامعة
تتسلم مقدرات البالد إلعادة
ترتيب أوضاعها ،مشددا على
أن هذا هو السبيل الرئيسي
ملواجهة داعش وليس فقط
مواجهتها عسكريا.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود

أفق حلل أزمة الشغور الرئاسي
يف لبنان ،قائال :ما دام حزب
اهلل وحليفه العماد عون على
موقفهما من مقاطعة االنتخابات،
فال أفق للحل .أنا ما زلت مرشح
 14آذار للرئاسة ،لكين يف
الوقت نفسه أعلنت وحركيت
االستعداد للبحث يف إجياد
مرشح توافقي إذا أراد الفريق
اآلخر ذلك ،ولكن يا لألسف،
هذا الفريق يرفض جمرد البحث
عن مرشح آخر غري مرشحه.
وشدد جعجع على رفضه اقرتاح
بعض الوسطاء يف الدوائر
السياسية تولي عون رئاسة
البالد ولو ملدة عامني فقط،
وقال :أرفض هذا بشدة،
لسببني :األول أنين أرفض
التالعب مبدة والية رئيس
اجلمهورية ،والثاني أني ال أعتقد
أن عون هو الرئيس األصلح
للبنان يف املرحلة احلالية،
انطالقا من املشروع السياسي
الذي حيمله.

يتعارض مع الدستور

أما يف ما يتعلق مبدى قبوله
برتشيح دوائر لبنانية عدة قائد
اجليش العماد جان قهوجي
كمرشح توافقي للخروج من
األزمة ،فأجاب :حنن منيل بشكل
قوي إىل احلياة السياسية
الدستورية السوية ،وبالتالي
ال ميكن أن نلجأ دائما لتدابري
استثنائية.
وجدد استنكاره إعالن حزب اهلل
عدم انسحابه من سوريا ،وقال:
هذا اإلعالن يتعارض مع الدستور
اللبناني ومع إرادة أكثرية من
الشعب اللبناني .حزب اهلل جير
كل الشعب اللبناني للتورط
يف األزمة السورية ،وجير
بطبيعة احلال املعارضة السورية
الستهداف الداخل اللبناني كما
ظهر يف االعتداءات األخرية.
وسأل :ملاذا مل يذهب اإلرهابيون
اىل األردن بالرغم من معرفتنا
األكيدة بشعورهم السليب جتاه
احلكومة هناك؟ اإلجابة تكمن يف
أن حزب اهلل تدخل وساعد نظام
بشار ،ولذلك ردوا باستهدافه
على أراضي لبنان ،وهذا يكذب
ما يردده حزب اهلل عن أنه محى
لبنان بتدخله يف احلرب يف

مناقيش  -لحم بعجني -
صفائح بجبنة  -سبانخ
 -سنبوسك  -كباكيب -

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات
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سوريا.
وشدد على متسكه بضرورة
إجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها املقرر يف تشرين
الثاني املقبل ملا ستؤدي إليه
من إنعاش للحياة السياسية
وضخ دماء جديدة للربملان قد
تؤدي اىل حلحلة املواقف ،معربا
يف الوقت نفسه عن تفهمه
وتقديره ملطالبات قوى سياسية
عدة ،ويف مقدمها حليفته كتلة
املستقبل بالتمديد للربملان
احلالي وإرجاء االنتخابات حتسبا
الحتمال الطعن بشرعيتها بسبب
الشغور يف سدة الرئاسة ،فضال
عن إعطاء األولوية للوضع األمين
واحتمال عدم جهوز املؤسسات
األمنية لتأمني االنتخابات يف
الظروف الراهنة.
ورفض تقويم جهود السلطات
اللبنانية لإلفراج عن العسكريني
املخطوفني منذ آب املاضي لدى
داعش والنصرة ،مكتفيا بالقول:
لدي العديد من املالحظات يف
هذا الشأن ،لكين أستنكف عن
اإلدالء بها اآلن ألننا يف ظل
أزمة وطنية كربى .ولكن أقول
إنه منذ بداية األزمة وحتى اآلن
كان ميكن فعل أكثر مما يتم
فعله حاليا بكثري.
ودعا جعجع اىل اإلسراع يف ملف
حماكمة املوقوفني اإلسالميني
يف سجن رومية ،والذين يطالب
تنظيما داعش والنصرة باإلفراج
عنهم مقابل اإلفراج عن اجلنود
احملتجزين لديهما ،وقال :مبعزل
عن أزمة اجلنود ،أقول إنه حصل
تأخري يف حماكمة هؤالء ،وليس
مقبوال أن يظل شخص حبيسا
خلمس أو سبع سنوات دون
حماكمة.
وطالب بغربلة ملف الالجئني
السوريني ،مشريا إىل أنه من
بني املليون واملئيت ألف سوري
املوجودين حاليا يف لبنان ،ال
يوجد سوى  600ألف إىل 700
ألف الجئ فعلي اضطرتهم
األوضاع يف سوريا اىل ترك
بالدهم ،وهؤالء ال مفر إنسانيا
من استضافتهم ،ولكن عليهم
التقيد بقوانني لبنان ،أما سائر
الالجئني ممن اختاروا البقاء
يف لبنان لسهولة احلياة فيه،
فيمكن مطالبتهم بالعودة اىل
بالدهم.
وأيد جعجع مطالبة البعض بإجالء
الالجئني السوريني من بلدة
عرسال حتى ال يكون البعض
منهم شوكة يف ظهر اجليش
اللبناني خالل خوضه أي معارك
عسكرية ،لكنه رفض نقلهم اىل
العمق اللبناني ،واقرتح نقلهم
اىل مكان آخر مواز ببعده عن
احلدود.
يف جمال آخر استقبل جعجع يف
معراب وفدًا من جلنة الصداقة
الفرنسية  -اللبنانية يف جملس
برئاسة
الفرنسي
الشيوخ
السيناتور جان جرمان ،يف حضور
السفري الفرنسي باتريس باولي
ورئيس جهاز العالقات اخلارجية
يف القوات بيار بو عاصي.
وحبث اجملتمعون يف األوضاع
السياسية العامة يف لبنان
واملنطقة فضال عن العالقات
الثنائية بني لبنان وفرنسا.

مراد يذيع الوثيقة التأسيسية
لـ «اللقاء الوطين»
اعلن اللقاء الوطين وثيقته
السياسية
التأسيسية
واملتضمنة رؤية برناجمية
ملواجهة حتديات استثنائية يف
ظل ظروف عصيبة جدا ،لكنها
ليست عصية على املعاجلة
صادقني
وطنيني
بهمة
يلتقون باخالص على كلمة
سواء .واكد يف برناجمه انه
ال يسعى اىل تكوين كتلة
طائفية او مذهبية ،او االدعاء
انه ميثلها بأكملها ،كما انه
ليس دعوة طائفية موجهة
من طائفة ضد طائفة اخرى،
وال دعوة مذهبية موجهة من
مذهب ضد مذهب آخر ،امنا
هو لقاء سياسي دوافعه متييز
نفسه وطنيا عن سواه داخل
املذهب الواحد.
جاء اعالن الوثيقة ،من منزل
الوزير السابق رئيس حزب
االحتاد عبد الرحيم مراد
يف حضور ممثل الرئيس
سليم احلص رفعت البدوي
سكرية،
الوليد
والنواب:
قاسم هاشم وكامل الرفاعي،
وجيه
السابقني:
النواب
البعريين ،زاهر اخلطيب وبهاء
الدين عيتاني ،الشيخ ماهر
محود ،عمر غندور ،الشيخ
بالل شعبان ،رئيس جبهة
البناء اللبناني زهري اخلطيب،
نائب االمني العام للحزب
الدميوقراطي اللبناني وليد
املتقاعد
العميد
بركات،
حافظ شحادة ،منري الصياد،
املرشحني عن منطقة البقاع
الغربي حممد القرعاوي وعمر
حشيمي وعضوي حزب االحتاد
امحد مرعي وهشام طبارة.

مراد

وتال مراد الوثيقة التأسيسية
وجاء فيها:
اوال :مربرات تشكيل لقاء وطين
جامع لقيادات ،وشخصيات،
وقوى وطنية ملواجهة حتديات
استثنائية يف ظل ظروف
عصيبة جدا ،ولكنها ليست
عصية على املعاجلة بهمة
وطنيني صادقني يلتقون،
باخالص ،على كلمة سواء.
ثانيا :منطلقات اللقاء الوطين:
اوهلا :االنطالق من منظور
وطين ،وقومي تفرضه املخاطر
اجلسيمة احملدقة بلبنان ،الوطن
العربي ،واألمة مجعاء.
ثانيها :وجود اسرتاتيجية
امريكية  -غربية معلنة ،تهدف
اىل تفتيت وتقسيم منطقة
الشرق االوسط يف غري
مصلحة العرب.
ثالثها :ان خربة نصف القرن
املاضي تؤكد ان حتصني
االمن القومي العربي رهن
بتعزيز التنسيق ،والتعاون
على
العربي
والتضامن
املستويات كافة.
التحديات
يف
رابعا:
املبادرة
ان
االستثنائية:
اىل تشكيل اللقاء تأتي يف
ظل معطيات استثنائية بكل
املعايري ،النها قد تكون من
املرات القالئل اليت يواجه فيها

لبنان ،واالمة العربية كلها
مجلة من املخاطر ،والقضايا،
واألزمات الداخلية واخلارجية
املتشابكة ،واملرتابطة بطريقة
مل يواجهوها من قبل يف
التاريخ احلديث.
الوثيقة
تؤكد
خامسا:
التأسيسية للقاء الوطين على
املبادئ التالية:
عروبة لبنان ووحدته ،ونظامه
الدميقراطي  -نبذ الطائفية
واملناطقية
واملذهبية
نظام انتخابي حديث يصحح
باعتماد
الشعيب
التمثيل
نظام النسبية .ان صون
السلم االهلي ،وتعزيز اللحمة
الوطنية ،وترسيخ الدميقراطية
يأتي ضمن مشروع حتقيق بناء
الدولة وإعادة بناء املؤسسات
الدستورية على اسس وطنية
سليمة ،ومن خالل اصالحات
النظام
بنية
يف
جذرية
السياسي القائم ،باجتاه جتاوز
الطائفية ،وصوال اىل الغائها
ألن أزمة النظام البنيوية
تكمن يف االساس يف طبيعة
النظام القائم على الطائفية
خيار
والتزام
السياسية.
املقاومة نهجا واسلوبا وقيما
والدفاع
للتحرير،
واخالقا
عن لبنان ،وردع االعتداءات
الصهيونية.
يف الشأن احلياتي والعدالة
االجتماعية  -تتالزم العدالة
العدالة
مع
االجتماعية
السياسية بالغاء االمتيازات
الطائفية ،واملذهبية ،وحتقيق
املواطنة املتساوية يف احلقوق
احلق
وتوفري
والواجبات،
باملشاركة ،وذلك يستلزم
حتقيق الضمانات االجتماعية
املعروفة - :االمناء املتوازن
قطاعيا ،ومناطقيا  -محاية
للرواتب
البشرية
القدرة
واالجور ،وخاصة احلد االدنى
لألجر.
ويف اتفاق الطائف :التزام
املبادئ الواردة يف مقدمة
الدستور ويف وثيقة الوفاق
بتطبيق
التمسك
الوطين.
اتفاق الطائف جلهة تفعيل
الدستورية،
املؤسسات
الستكمال تطبيق ما مل
يطبق منه ال سيما :العمل
على جتاوز حالة الطائفية
السياسية وتعزيز كل ما
يوطد اركان الوحدة الوطنية
 ورشة اصالح شامل  -محلةوطنية حملاربة الفساد عرب
ورشة اصالح شامل سياسي
واداري وقضائي واقتصادي
وجمتمعي .اضافة اىل العالقة
املميزة مع سوريا ودعم
املقاومة الفلسطينية.
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لبنانيات

حنن ض ّد التمديد ومع إجراء اإلنتخابات يف موعدها

جريصاتي بعد اجتماع التكتل :من دافع عن احلرب
اإلستباقية على اإلرهاب ،لن يرضى أن توضع حدود
داخلية للقضاء عليه بالوسائل ال ّسيادية املتاحة

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة
دولة الرئيس العماد ميشال
عون يف دارته يف الرابية.
حتدث الوزير
وعقب االجتماعّ ،
السابق سليم جريصاتي،
فقال:
ال ُي َ
أو ً
قفل عند منتصف الليل
باب الرتشيحات إىل إنتخابات
أعضاء جملس النواب ،ويأمل
التكتل أن جتري اإلنتخابات
يف موعدها
احملدد .كما وكان
ّ
يتمنى التكتل إعتماد قانون
إنتخابات ميثاقي ،وتتوافر
فيه
صحة التمثيل وفعاليته،
ّ
وبالتالي املناصفة الفعلية
املنصوص عنها يف املادة 24
من الدستورّ .
أن التكتل
إال ّ
حيرص أيضًا ،يف الوقت ذاته
وباملقدار ذاته على مبدأ تداول
السلطة ،لذلك
أن
ّ
نشدد على ّ
ُ
التكتل هو
ضد التمديد ومع
ّ
إجراء اإلنتخابات يف موعدها.
ثانيًا ،حول مسألة حتميل
وزراء تكتل التغيري واإلصالح
سمى بتعطيل
مسؤولية ما ُي ّ
تعيني هيئة اإلشراف على
احلملة اإلنتخابية ،ال بد من
أن مرسوم دعوة
التذكريّ ،
اهليئات الناخبة أتى متجاوزًا
للمهلة ،كما
وأن مرسوم
ّ
تعيني أعضاء اهليئة مل يصدر
بعد ومل ُي َ
نشر ،وحنن ال نزال
ننتظر موافقة الوزراء على
كامل األمساء.
ّ
أن هاتني املخالفتني لقانون
إال ّ
اإلنتخاب ،ليس من شأنهما
على اإلطالق ،إبطال العملية
اإلنتخابية بأكملها ،ألسباب
يعرفها أهل اإلختصاص ،وهي
أن اجمللس الدستوري ينظر
ّ
أن
يف صدقية اإلنتخاب ،كما ّ
ّ
لكل مراجعة خصوصيتها لدى
اجمللس الدستوري ،وبالتالي
ال ميكن للمجلس الذي هو
قاضي إنتخاب وليس قاضي
قانون اإلنتخاب ،أن ُي ِ
بطل ال
قانون اإلنتخاب ،وال األعمال
التمهيدية لقانون اإلنتخاب
ّ
باستثناء
الغش يف القوائم
اإلنتخابية ،وبالتالي ال يسعه
أن ُي ِ
بطل عملية إنتخابية
بأكملها ،ولذلك حنن ذاهبون
إىل اإلنتخابات من دون عقدة
املخالفتني تلك.
أن فريقًا
ثالثًا ،علمنا اليوم ّ
سياسيًا قد أبلغ دولة الرئيس
بري بقراره بالعودة إىل
أي تشريع الضرورة،
التشريعّ ،
تكوين
إعادة
وتشريع
السلطة.
ُ
ويأمل تكتل التغيري واإلصالح
ّ
أال تكون هناك مناورة جديدة
ِّ
من الفريق الذي ال يزال
يعطل
التشريع ّ
حتى يومنا هذا.
كما نأمل أن ُيصار إىل إقرار
ّ
قوانني
تتعلق حبقوق الناس
اإلجتماعية ،وشرعنة اإلنفاق،
كما وقانون اإلنتخاب إذا
كان األمر ال يزال متاحًا ،وهو
متاح ،أم مشروع تعديل آلية

إنتخاب الرئيس وهو املشروع
ّ
الذي ّ
تأتى عن مبادرة عماد
ّ
ّ
التكتل،
سيصبح
والذي
متاحًا اعتبارًا من  21تشرين
األول  ،2014أي ضمن والية
ّ
اجمللس احلالي.
الرابع تناول ّ
اللقاء
يف املوضوع ّ
ما سوف
يتحدث عنه العماد
ّ
ّ
عون
بالتفصيل يف املقابلة
ّ
ستجرى معه ّ
ُ
اليت
الليلة على
قناة الـ»أوتي يف» .فقد ّ
مت
استعراض مشاركة لبنان يف
«جدة»
ائتالف
ضد التكفري
ّ
ّ
يف املؤمتر
الدولي بشأن
ّ
«السالم واألمن يف العراق»
ّ
ّ
الذي انعقد يف باريس أمس
ّ
مبشاركة
ممثلني من  27دولة
ّ
و3
قدم
منظمات دولية .وقد ّ
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل يف هذا ّ
اللقاء شرحًا
مستفيضًا وفقًا ملنطلقات
ً
جعلت من مشاركته
مشاركة
ً
نوعية وريادية.
وسيتحدث
ّ
عون
العماد
مساء عن هذه
ً
ّ
املنطلقات
اليت خنتصرها
ّ
بالتالي:
أو ً
ال :لبنان معين باإلرهاب
 ّومعان منه ،ونقصد هنا
ٍ
اإلرهاب ّ
التكفريي.
 ثانيًا :احلربضد اإلرهاب
ّ
جيب أن تكون برعاية
أممية
ّ
على ما ّ
أكد وزير اخلارجية
مهد هلا قرار
واملغرتبني ،وقد ّ
جملس األمن رقم  2170بتاريخ
 15آب  ،2014األمر ّ
الذي ّ
حيتم
التفرد.
عدم
ّ
إن احلرب
 ثالثًا:ضد
ّ
ّ
إما أن تكون شاملة
اإلرهاب ّ
أو أن تكون فاشلة.
 رابعًا :القضاء على اإلرهاببهذا اجلهد اجلماعي ّ
الذي ال
يستثين أحدًا ،يفرتض إنتصارًا
عسكريًا وإيديولوجيًا على
داعش وأخواتها حيث تتواجد،
ّ
مع ّ
بالطبع إىل
اللجوء
القوات
ّ
ّ
السيادية يف كل دولة.
ّ
 خامسًا :لقد شرح وزيراخلارجية واملغرتبني ّ
بالتفصيل
مسألة املستويات ّ
الثالث أو
ّ
املفصلة ّ
اخلطة
اليت اقرتحها
ّ
ً
حملاربة اإلرهاب بدءا من
جتفيف مصادر متويله ،مرورًا
ودعم
األممية
باملبادرة
اجليش،
بالربامج
وانتهاء
ً
للبيئات
اإلمنائية
املعرضة أو
ّ
السريعة العطب.
ّ
أما األثر األكثر إجيابية على
ّ
ّ
لبنان،
فيتأتى عن خروج لبنان
الرمسي من
الدوامة القاتلة
ّ
ّ
ّ
النأي
لسياسة
بالنفس،
والزمة إعالن بعبدا ومفاهيمه،
خصوصًا – وكما قال مرارًا
ّ
عماد
التكتل والوطن – أنه
ٍ
ال ميكن
ألحد ينأى بنفسه عن
نفسه ،إنمّ ا ينأى بنفسه عن
إن من دافع عن احلرب
الغريّ ..
اإلستباقية على اإلرهاب،
لن يرضى أن توضع حدود
داخلية للقضاء عليه بالوسائل
السيادية املتاحة.
ّ

بالطائف ال يوجد رئاسة للجمهورية بل رئيس

ادمون صعب :خطر داعش داهم على اوروبا
ومشروع تشكيل جيش مبئات اآلالف يتح ّضر

اعترب الكاتب واحمللل السياسي
أن تيار املستقبل
ادمون صعبّ ،
يعيش ازمة مالية حقيقية ،وهلذا
السبب ال حيّبذ إجراء اإلنتخابات
النيابية يف الظرف الراهن،
ان تيار املستقبل
مشريًا اىل ّ
صرف حوالي  225مليون  $يف
ادى
عكار وحدها عام  ،2005ما ّ
بنائب رئيس احلكومة السابق
عصام فارس مغادرة لبنان،
أن السعودية
وقال «عندما نعرف ّ
وحدها دفعت  3مليارات  $يف
أن
العام  ،2009ندرك جيدًا ّ
العمل على التمديد ُيعمل له».
واشار صعب يف حديث لقناة
أن ما حصل يف
الـ» »otvاىل ّ
ّ
لكل من
عرسال وصمة عار
دعم القوى التكفريية على مدى
ألن اسر العسكريني
سنوات،
ّ
ّ
شكلت اهانة للكرامة
يف عرسال
الوطنية ومل حتصل ّ
اال بتمرير
خدعة حبق اجليش والشعب
اللبناني.
أن اتفاق الطائف
صعب
ورأى
ّ
ليبقي
اجلمهورية
رئاسة
الغى
ُ
فقط الرجل« ،على بكركي
أن تعرف ّ
أنه ال يوجد رئاسة
مجهورية ما يوجد فقط هو رئيس
للجمهورية ،مسعنا باألمس كالم
املفيت دريان خبصوص موقفه
جتاه انتخاب رئيس للجمهورية
ولكن قوله الذي حنرتمه ليس
ألن رئاسة اجلمهورية
صحيحًاّ ،
«شرابة
بقي
وما
الغيت
طربوش».
وعن تغيري خطاب النائب وليد
جنبالط وحراكه جتاه املسيحيني،
أن أجواء املنطقة
لفت صعب اىل ّ
ومتدد داعش ،فرضت عليه هذا
التغيري« ،الدروز يف لبنان أول
من سيصنفون كفار ومرتدين مع
متدد «داعش» ،جنبالط يعرف
جدي ودستور
أن اخلطر على بابه
ّ
ّ
داعش وتنفيذ الشريعة واضح،
الدروز على الدوام كانوا قلقني
منذ مئات السنوات وتارخيهم
مع العثمانيني يؤكد ذلك ،ومن
حسنات جنبالط قول احلقائق
على بساطتها ،وهو يعرف جيدًا
ّ
أنه على كتف لبنان ارهابيني..
ّ
بالتسلح بل
واحلل ليس فقط
بتشكيل مناعة داخلية ملواجهة
التكفري».
أما خبصوص ما يوضع للمنطقة
ّ
من مشاريع ،كشف ادمون
أن ما حصل للموصل
صعب ّ
ّ
أن مسألة تكوين دولة
يدل ّ
اخلالفة ومشروعهم يطال العامل
ّ
كله« ،خطر اإلسالميني يطال
اوروبا واسبانيا وفرنسا واألزمة
داهمة».
وأسف صعب ،لعدم وعي قيادات
مسيحية مشرقية ورجال دين
املسيحية للمسيحية  -اليهودية
توجه من
يف أمريكا« ،لالسف من ّ
املسيحيني اىل امريكا ال يعرفون
ماهية املسيحية يف امريكا،
املسيحية األمريكية ال عالقة هلا
باملسيحية الشرقية وال الغربية،
واهلدف األمسى للصهيونية
العاملية تسفيه املسيح وضرب
املسيحيني ،وبرأيي جيب اجياد

مساحات مشرتكة بني املسيحية
األهم
والوصية
واإلسالم،
حبسب األب يواكيم مبارك تكون
مبواجهة الصهيونية ،واإلرشاد
الرسولي سبق وطلب من
املسيحيني التجذر مبناطقهم،
وعلينا البقاء يف ارضنا ومواجهة
التحديات تكون بشبك األيدي مع
املسلمني».
واشار صعب اىل منطقة «اربيل»
باتت مركز جتسس اقليمي،
وهلذا السبب «من مصلحة
امريكا ردع داعش من هناك،
وأمريكا اليوم تعمل على تدريب
جمموعات جديدة يف السعودية
واألردن لتوجيههم اىل سورية،
وستزود هذه العناصر باحدث
ّ
األسلحة األمريكية وسيستغرق
اعدادهم لسنوات ،وهذا املشروع
األمريكي بدأ حتضريه وسيتألف
من مئات اآلالف وموازنته تصل
اىل  3مليارات  $سنويًا وجزء من
متويله سيكون على عاتق دول
اخلليج ،وهدفه حماربة داعش
كما اجليش السوري».

احلريري عرضت األوضاع مع قبالن والتقت
حمافظ اجلنوب وقائد املنطقة االقليمية
استقبل نائب رئيس اجمللس
االسالمي الشيعي االعلى االمام
الشيخ عبد االمري قبالن النائبة
بهية احلريري واالمني العام
للقمة الروحية االسالمية الدكتور
حممد السماك حبضور املفيت
الشيخ غالب عسيلي واملدير
العام للمجلس نزيه مجول ،وجرى
التباحث يف االوضاع العامة يف
لبنان.
من ناحية أخرى ،استقبلت النائبة
احلريري ،يف جمدليون حمافظ
اجلنوب منصور ضو وقائد
منطقة اجلنوب االقليمية يف
قوى األمن الداخلي العميد مسري
شحادة .ومت خالل اللقاء عرض
لألوضاع العامة يف البالد عموما

ويف اجلنوب وصيدا ومنطقتها
خصوصا ،وال سيما على
املستوى األمين وعلى صعيد
موضوع النازحني السوريني.
وأكد اجملتمعون أهمية تكامل
جهود القوى األمنية والعسكرية
يف جمال حفظ األمن مع جهود
وحرص كافة فاعليات املدينة
واملنطقة على ارساء وتثبيت
اجواء اهلدوء واالستقرار فيها.
وشغلت القضايا احلياتية وال
سيما ازمتا املياه والكهرباء
حيزا من اللقاء ،وكان تأكيد
مشرتك على ضرورة تفعيل دور
مؤسسات الدولة وخاصة يف
موضوع تأمني اخلدمات األساسية
للمواطنني.

جبهة النهضة للوفد االمريكي:

احلوار للوصول اىل السالم

استضافت جبهة النهضة العربية
املكتب السياسي للسفارة
احلديث
وتناول
االمريكية
الساحتني
على
التطورات
احمللية واالقليمية.
واطلعت اجلبهة الوفد االمريكي
على موقفها املؤيد للمقاومة
الدبلوماسية لتحرير مزارع شبعا
وقيام الدولة الفلسطينية
املستقلة لتحقيق السالم يف
املنطقة على اساس مبادرة
العاهل السعودي امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز يف مؤمتر القمة
العربية يف بريوت عام .2002
وحتدث يف اللقاء الذي ختلله
غداء رئيس اجلبهة املهندس

راشد صربي محادة وعميدها
الشيخ شارل الشدياق عن
مبادئ اجلبهة القائمة على
املقاومة
ورفض
العدالة
النزاعات
حلل
العسكرية
السياسية واليت كانت سبب
خراب لبنان وغزة وقيام
احلركات االصولية مثل داعش
واخواتها ،علما ان املعادلة
العسكرية مع اسرائيل هي
لصاحل الدولة العربية.
من جهته رحب عضو املكتب
السياسي االمريكي جاميي
اوميلي مببادئ اجلبهة وباحلوار
السياسي للوصول اىل السالم
بني العرب واسرائيل.

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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اسرتاليات وعربيات

«دواعش» الكويت ينفون خمالفة القوانني
أمرت النيابة العامة يف الكويت
االربعاء بتمديد حبس ثالثة
كويتيني وشخص من «البدون»
عشرة ايام على ذمة التحقيق
لالشتباه بتعاطفهم مع «داعش»
حماولة متويلها وفق ما ذكرت
مصادر فيما ال تزال قوى األمن
حتقق مع آخرين لألسباب نفسها.
ومل يصدر عن النيابة بيان رمسي
يف هذا الشأن لكن ُيعتقد مما
تسرب أن احملتجزين نفوا القيام
بأي نشاط داخل الكويت أو خمالفة
قوانينها.
وكانت قوى األمن رصدت على
مدى الشهرين املاضيني قيام
جمهولني بكتابة عبارات على
واجهات بعض املباني تتعاطف مع
«داعش» وكذلك كتابات مشابهة
يف مواقع التواصل االجتماعي
على اإلنرتنت ،لكن املصادر
تستبعد وجود تعاطف واسع مع
التنظيم يف الكويت خصوصًا أن
اجملموعات اإلسالمية الرئيسة يف
الكويت تنتقد «داعش» وتعتربها
«تنظيمًا مشبوهًا».
وانضمت الكويت اىل التحالف الذي
تسعى الواليات املتحدة لتشكيله
ملقاتلة التنظيم املتطرف .ودعا
وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
يف مؤمتر باريس قبل أيام إىل
«بلورة تصور اسرتاتيجي شامل
للقضاء على ما متثله اجلماعات
اإلرهابية املسلحة من أخطار على
أمن واستقرار املنطقة» ،والحظ
«تسارع وترية التقدم الذي
حترزه اجلماعات اإلرهابية املسلحة
اليت تسمى داعش واليت تسيطر
على مساحات شاسعة من العراق
وسورية ومتارس ابشع انواع
املمارسات املشينة».
ووفق مراقبني فإن املشاركة
الكويتية يف «التحالف» ضد
داعش ستكون يف شكل متويل
وتقديم تسهيالت ولن تكون
هناك مشاركة عسكرية كويتية
خارج أراضيها.
وكانت وزارة الداخلية حققت
الشهر املاضي مع ناشطني
كويتيني منهم شايف العجمي
وحجاج العجمي بعد ورود امسيهما
ضمن تقرير أممي يتعلق بتمويل
مجاعات «ارهابية» يف سورية،
لكنها مل تتخذ اجراءات يف حقهما

خصوصًا أن لكل منهما مواقف
معروفة مناهضة لـ «داعش»،
وال متنع احلكومة الكويتية ارسال
مساعدات اىل سورية لكنها
شددت ضوابط عمل اجلمعيات
اخلريية وأغلقت بعض فروعها.
وتتفاوت قراءة الشارع السياسي
الكوييت ملا متثله «داعش» من
خطر ،ففي حني يتهم العلمانيون
والشيعة احلكومة بالتهاون مع
خطر التنظيم والتساهل مع منتمني
إليه يف الكويت يقول اإلسالميون
السنة إن «داعش» «بات مربرًا
لضرب الربيع العربي والتضييق
على اإلسالميني ونشاطهم يف
كل مكان».
ورفضت الكويت اتهامات ترتدد
يف الصحافة الغربية عن كونها
ممر متويل جلماعات ارهابية.
وقال مدير إدارة اجلمعيات اخلريية
واملربات يف وزارة الشؤون أمحد
الصانع يف بيان صحايف أمس
االول «إن معلومات نشرتها
صحيفة نيويورك تاميز األمريكية
أخريًا ضد الكويت بتورطها يف
متويل تنظيم داعش ،باطلة وجاءت
من دون دليل وهي اتهامات
عشوائية ال حتمل أي تفاصيل او
حتديدًا ألمساء اشخاص او مجعيات
متورطة».
وشدد على ان «آلية عمل
مجع التربعات املتبعة من قبل
مراقبة
وعمليات
اجلمعيات،
احلسابات املصرفية هلا ،سليمة
وال تشوبها شائبة» مشريًا اىل ان
اعمال اجلمعيات اخلريية تتوافق
مع القوانني واللوائح املنظمة يف
هذا االجتاه» وأن «محالت إغاثة
الشعوب املنكوبة او الالجئني يف
الدول اجملاورة تأتي بعد موافقة
الوزارة بالتنسيق مع وزارة
اخلارجية» .
غري أنه رفض مجع التربعات خارج
إطار اجلمعيات ووصف األشخاص
الذين يدعون إىل مجع تربعات
عرب مواقع التواصل االجتماعي
بأنهم «دخالء على العمل اخلريي
ويشوهون صورته» .وأكد التزام
اجلمعيات اخلريية الكويتية املعايري
الـ  9اليت وضعها االحتاد الدولي
ملكافحة اإلرهاب ومتويله ،إضافة
إىل املعايري الـ  40اخلاصة مبكافحة
غسل األموال».

املطران طربيه لـ»النهار» :البريوتية

الشرطة تتابع التحقيقات
يف حادثة سيدة لبنان

سيدة لبنان املارونية يف هاريس بارك  -سيدني
اكد املتحدث باسم املطرانية
املارونية يف اوسرتاليا جوزف
واكيم لـ «النهار» البريوتية ان
«جمهولني يف سيارة اقدموا
على اظهار علم داعش امام
طالب املدرسة املارونية للعائلة
املقدسة عند الساعة الثانية من
بعد ظهر الثالثاء املاضي وقالوا
لراهبة كانت واقفة امام املدخل
انهم سيقتلون ابناء املسيحيني
اينما وجدوا» .واضاف السيد
واكيم يقول «ان الراهبة ذهبت
اىل الشرطة وابلغتهم مبا حصل
وفورا بدأت بالتحقيقات مبا
جرى وحصلت الشرطة على
شريط كامريا املراقبة املوجودة
على باب املدرسة الذي اظهر
نوع السيارة ورقمها».
«السلطات
ان
واوضح
االوسرتالية طمأنت اجلالية
اللبنانية وقالت هلم انها
شددت
كما
ستالحقهم
االجراءات يف حميط املدرسة
وكنيسة سيدة لبنان».
ونقل واكيم عن مطران املوارنة
يف اوسرتاليا انطوان شربل
طربيه لـ»النهار» ان «اجلالية
ترتك االمر للشرطة االوسرتالية
لتقوم بواجباتها وحنن سنحتكم

للقانون ولن ننجر اىل ردات
فعل بشان بعض الذين
يفهمون اميانهم بطريقة خاطئة
الننا نريد السالم وال خوف على
اجلالية اللبنانية».
افراد من اجلالية
كما اكد
اللبنانية يف سيدني لـ»النهار»
«انهم ليسوا خائفني من ما
جرى بقدر ما تفاجأوا وان ما
جيري يف العراق وسوريا ومؤخرا
يف لبنان ال ميكن ان حيصل يف
اوسرتاليا النها دولة قوية
وقادرة على مالحقة املرتكبني
وما يؤكد ذلك االجراءات اليت
اختذتها يف االونة االخرية ملنع
حصول اي اعتداء ارهابي يف
البالد».
وكانت الشرطة االوسرتالية
دهمت عشرات املنازل يف
سيدني وبرزبن كجزء من اكرب
عملية ملكافحة االرهاب يف
تاريخ اوسرتاليا.
ويف عملية مشرتكة بني
الشرطتني احمللية والفيدرالية
وجهاز اخلابرات آزيو  ،جرى
اعتقال ما ال يقل عن 12
شخصا يف سيدني .كما جرت
عمليات اقتحام مماثلة يف
مدينة برزبن.

القوات اللبنانية يف اسرتاليا دانت
االعتداءات على الكنائس يف سيدني

شهادتكم أمانة  ...ال ختافوا
يدعو حزب القوات اللبنانية سدني-
اسرتاليا للمشاركة يف القداس اإللهي
لراحة أنفس

شهداء املقاومة اللبنانية

وذلك يوم األحد الواقع يف  ٢١أيلول
الساعة الرابعة بعد الظهر يف كنيسة مار
شربل بانشبول .

وطنية  -سيدني  -دانت
القوات اللبنانية يف سيدني -
اسرتاليا ،يف بيان امس االول
اخلميس« ،بشدة االعتداءات
على الكنائس ،وخصوصا ما
حصل من تعد وتهديد للمؤمنني
يف كاتدرائية سيدة لبنان يف
هاريسارك».
وطالب «املراجع املختصة بإختاذ
أقصى العقوبات يف حق هؤالء
القلة من املهووسني ليكونوا
عربة لكل من تسول له نفسه
القيام بهذه االعمال املشينة
واجلبانة ليتذكروا انهم يف
أسرتاليا بلد احلق والقانون
واحلرية».
ودعا «مجيع األحزاب واجلمعيات
والفاعليات يف اجلالية اللبنانية
والعربية اىل إختاذ موقف واضح
وصارم بإدانة هؤالء املخالفني

واملساهمة
واملتخلفني
مبحاسبتهم وبقساوة ،ملا من
تأثري هلذه االعمال على مسعة
اجلالية اللبنانية عامة واملسلمة
ثقافتها
لناحية
خاصة،
وحضارتها واخنراطها يف اجملتمع
االوسرتالي والتزامها القانون
والنظام واحرتام االخر».
كما دعا «اجلميع وخصوصا
األعضاء واملناصرين إلتزام
اهلدوء والقانون وعدم التهور
واالجنرار او التفاعل مع
االستفزازات اجلبانة من اي نوع
كانت» ،مشددة على «أهمية ما
متليه علينا ثقافتنا ومناقبيتنا
ونرتك القانون يأخذ جمراه
ويقتص من هؤالء املتخلفني
اخلارجني عن القانون ،واكد
«انها تثق بالقانون االسرتالي
واألجهزة املختصة».

ابوت يدافع عن عدم مشاركته يف اجتماع
االمم املتحدة للمناخ
رئيس
اعلن
طوني
الوزراء
ابوت عن عدم
اىل
انضمامه
 125من زعماء
العامل يف قمة
املناخ
تغري
لألمم
التابعة
اليت
املتحدة
يف
ستنعقد
نيويورك «ألن
لدي عمال مهما
يف الربملان»،
حسب قوله.
وسوف يغادر السيد أبوت
إىل نيويورك األسبوع املقبل
للمشاركة يف حمادثات االمم
املتحدة بشأن العراق واإلرهاب،
ولكن سيغيب عن قمة املناخ
اليت ستنعقد يف  23ايلول
واليت يستضيفها االمني العام
لالمم املتحدة بان كي مون.
وأكد السيد ابوت ان وزيرة
اخلارجية جولي بيشوب ستحضر
القمة بدال عنه.
وقال رئيس الوزراء لراديو اي
بي سي «واجيب األول واالهم
هو امام الربملان االسرتالي
حيث سأكون يف وقت مبكر من
األسبوع».
واضاف يقول «هناك الكثري جدا
من األشياء حتدث يف الربملان
االسرتالي يف االسبوع املقبل أو
حنو ذلك».
وختطط احلكومة لوضع اجلزء
تشريع مكافحة
التالي من
االرهاب امام الربملان االسبوع
املقبل.
وتنعقد قمة املناخ يوم الثالثاء
الواليات
(بتوقيت
املقبل

طوني ابوت
املتحدة) وسيكون الرئيس
األمريكي باراك أوباما يف اجتماع
خاص جمللس األمن يومي األربعاء
واخلميس ،وسينعقد االثنان
(القمة واالجتماع) يف مقر األمم
املتحدة يف نيويورك.
وقال مفوض االحتاد األوروبي
للعمل املناخي كوني هيديغارد

 Connie Hedegaardلراديو
اي بي سي ،إنه من املؤسف
عدم انضمام رئيس الوزراء
االسرتالي اىل غريه من قادة
العامل يف قمة ليوم واحد.
تسرع قمة املناخ هذه
ويؤمل ان
ّ
املفاوضات للتوصل إىل اتفاق
عاملي بشأن خفض االنبعاثات
يف قمة املناخ األخرى اليت
ستنعقد يف باريس يف عام
.2015
وأثناء وجوده يف نيويورك،
سيقدم السيد ابوت أيضا
البيان الوطين األسرتالي إىل
اجلمعية العامة لألمم املتحدة
وجيتمع مع كبار القادة قبيل
انعقاد قمة الدول الصناعية الـ
 G20 20يف تشرين الثاني يف
بريزبن.

ارتفاع البحر يهدد البنية التحتية الساحلية السرتاليا
أعلنت جمموعة بيئية ان أكثر
من  200مليار دوالر من البنية
التحتية الساحلية يف أسرتاليا
يف خطر إذا صح السيناريو
األسوأ الرتفاع مستوى سطح
البحر واصبح حقيقة واقعة.
فقد حذر أحدث تقرير جمللس
املناخ من تضرر الطرق وخطوط
السكك احلديدية واملستشفيات
والعقارات التجارية واملنازل
واملوانئ وحمطات الطاقة مع
ارتفاع سطح البحر  1.1مرت
حبلول نهاية القرن احلالي.
وستكون املناطق الساحلية يف
نيو ساوث ويلز وكوينزالند
وفيكتوريا األكثر تضررا من
ارتفاع منسوب مياه البحر
والعواصف ،حيث يدعو التقرير
الختاذ إجراءات بشأن تغري
املناخ.
ويتوقع اجمللس ،الذي حل حمل
جلنة املناخ اليت الغتها حكومة
ابوت ،أن ترتفع مستويات
مياه البحار مبا يرتاوح بني
 40سنتيمرتا ومرت حبلول عام
.2100
ومع ذلك ،يقول التقرير ان
ارتفاع مستوى مياه البحر 1.1

مرت ليس غري وارد ،وهي نتيجة
تعرض  226مليار
من شأنها أن ّ
دوالر يف البنية التحتية خلطر
الفيضان.
ويف حال حصل هذا التوقع
فان ما يقرب من  250ألف
منزل عرضة خلطر أسوأ ارتفاع
ملستوى مياه البحر ،كما سيلحق
الضرر بآالف املباني التجارية
و 75مستشفى ،ومخس حمطات
كهرباء و 120ميناء و 35ألف
كيلومرت من الطرق وخطوط
السكك احلديدية.
وحث مؤلف التقرير الربوفيسور
ويل ستيفن أسرتاليا على
خفض انبعاثات الغازات املسببة
لالحتباس احلراري ،قائال ان
عدم القيام بذلك سيكون «مؤملا
ومكلفا للغاية».
وقال الربوفيسور بيل ستيفن
احملتملة
التهديدات
«إن
الغالبية
حيث
ألسرتاليا،
تعيش على الساحل كبرية،
بشكل غري متناسب ..اننا
نتحدث عن خسارة اقتصادنا
مليارات الوالرات نتيجة فقدان
للشواطئ واملمتلكات والبنية
التحتية واألصول التجارية».
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اسرتاليات

املفيت ابو حممد :ليس لدى الدولة
االسالمية شيء من االسالم
جولي أليوت :نشجع احلكومة على اطالق مبادرة لدعم وتسويق
يف مداخلة عن التبادل التجاري مع الشرق االوسط خالل جلسة علنية للحكومة الفدرالية

يرى أئمة أسرتاليون ان ليس
هناك من اإلسالم شيء يف ما
يقوم به تنظيم الدولة اإلسالمية
من افعال قتل.
وقال اجمللس الوطين لألئمة
األسرتاليني ( )ANICان عبارة
«الدولة اإلسالمية» تشري إىل
عصر عاش فيه املسلمون
معا
واليهود
واملسيحيون
بانسجام وتناغم ،لكن املسلحني
اختلسوا املصطلحات ألهدافهم
السياسية والعنفية اخلاصة.
وقال مفيت أسرتاليا الشيخ
إبراهيم أبو حممد ،يف بيان له
انه «منذ ان تأسست جمموعة
الدولة االسالمية للعراق والشام
 ISISكنا واضحني جدا حول شجب
أكاذيبهم وخيانة إمياننا».
وتابع يقول «هؤالء اجملرمون
يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية
وخطايا ضد اهلل مثل اإلخالء
القسري والتهديد بالقتل وحرق
أماكن العبادة مبا فيها الكنائس
وهذا ال مكان له يف أي دين».
ومع ذلك ،فان اجمللس الوطين
لألئمة األسرتاليني ال يدعم قرار
احلكومة الفيدرالية نشر قوة
عسكرية قوامها  600عنصر من
الوحدات اخلاصة يف اجليش يف
دولة االمارات العربية املتحدة
لتقديم الدعم للمقاتلني األكراد
والعراق الذين يقاتلون الدولة
االسالمية.
ويقول اجمللس أن هناك عالقة
واضحة بني احلروب اخلارجية

املنطقة للمصدرين األسرتاليني

مفتي اسرتاليا الشيخ ابراهيم
ابو محمد
والتطرف يف الوطن.
ويقاتل حنو  60مواطنا أسرتاليا
يف سوريا والعراق ويدعمهم من
ما يقدر بنحو  100آخرين يف
اسرتاليا.
ويريد اجمللس الوطين لألئمة
استخدام
عدم
األسرتاليني
مصطلح «إسالمي» عند اإلشارة
إىل الدولة االسالمية املعروف
أيضا باسم  ،ISILقائال انه ال
يؤدي إال إىل إعطاء مصداقية
ملطالب اجملموعة غري شرعية
للسلطة الدينية.
كما حذر اجمللس املسلمني
الثقة
بعدم
االسرتاليني
اإلعالم
ووسائل
باإلنرتنت
االجتماعية «ألن بعض املواد قد
تكون هلا تأثريات خطرية على
العقول الضعيفة».
وقال أنه «بدال من ذلك على
املسلمني احلصول على املشورة
الدينية املالئمة من أئمة مؤهلني
يتصفون بالعلم واالحرتام».

قامت املديرة التنفيذية لبنك
سيدني جولي إليوت مبداخلة حول
التجارة والعالقات االستثمارية مع
دول الشرق األوسط وذلك خالل
جلسة استماع علنية بناء على طلب
احلكومة الفدرالية .وقالت أليوت
خالل اجللسة «هناك إمكانات هائلة
غري مستغلة للتبادل التجاري مع
بلدان الشرق األوسط يف وقت
نرى فيه تركيز احلكومة الفدرالية
والقطاع التجاري االأسرتالي
آسيا مع اغفال
منصب على
ٌ
إمكانيات التصدير اىل الشرق
األوسط».
ووفقا لوزارة الشؤون اخلارجية
والتجارة ( )DFATتقدر اسرتاليا
إمجالي الصادرات إىل الشرق
األوسط حبوالي  $7.89مليار
دوالر من ضمنها  $6مليارات
دوالر امجالي صادرات أسرتاليا
إىل دول جملس التعاون اخلليجي
( ، )GCCالذي يتكون من دولة
اإلمارات العربية املتحدة واململكة
العربية السعودية وقطر وعمان
والكويت والبحرين.
«هناك عدد قليل من املصارف
األسرتالية اليت تتمتع بتمثيل
حملي يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا كما أن عدد قليل
من املصدرين هم على اطالع
باخلدمات اليت تقدمها مؤسسات
مصرفية مثل بنك سيدني يف
جمال التبادل التجاري .هذه فرصة

أمام احلكومة األسرتالية والبنوك
اليت تتمتع بتمثيل بارز يف منطقة
الشرق االوسط ومشال أفريقيا
للعمل معا على حنو أوثق».
وشددت جولي أليوت على أن
وقت العمل حان اآلن حيث
«نشهد اهتماما متزايدا من
املصدرين احملليني والدليل أن
قسم التجارة الدولية لدينا سجل
منوًا بنسبة  ٪25خالل األشهر
الستة املاضية».
وأضافت أليوت «هناك ثالثة
توجب على
أسباب رئيسية
احلكومة الفدرالية تعزيز العالقات
االستثمارية والتجارية مع الشرق
األوسط وباألخص مع دول جملس

التعاون اخلليجي .أوال ،ألن
اقتصاديات دول جملس التعاون
اخلليجي قوية .ثانيا ،لديهم فئة
فقد
سكانية شبابية متنامية،
أظهرت االحصاءات االخرية أن
نصف السكان هم دون سن .25
ويعترب سكان دول جملس التعاون
اخلليجي من الشعوب األكثر
شبابًا واألسرع منوًا حول العامل،
مع قواعد مستهلكني ملتزمة
بالعالمات التجارية باالضافة اىل
ازدياد القوة الشرائية نسبة إىل
الدخل .وأخريا ،هناك عاملني
مهمني وحمفزين للطلب هما:
معرض اكسبو العاملى  2020و
كأس العامل .»2022

يف العرض الذي قدمته ،أبرزت
جولي إليوت الدور الذي ميكن
أن تقوم به احلكومة الفدرالية
لالستفادة من احملفزات على
الطلب يف املستقبل القريب
يف املنطقة ودعم املصدرين
لزيادة فرصهم يف منطقة الشرق
االوسط ومشال أفريقيا .وقالت
أليوت «ميكن حتقيق ذلك يف نهج
متناسق إلبرام اتفاق للتجارة احلرة
مع دول جملس التعاون اخلليجي،
دعم البعثات التجارية؛ ودعم
املعارض التجارية« .وختمت
أليوت بتشجيع احلكومة على أخذ
مبادرة استباقية لدعم وتسويق
املنطقة للمصدرين.

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

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

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع
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مشلت اكثر من اثنيت عشرة ضاحية يف سيدني

مداهمات للمخابرات والشرطة الفيدرالية ملنازل ارهابيني حمتملني هي االكرب يف تاريخ اسرتاليا

قامت املخابرات االسرتالية
(أزيو) والشرطة الفيدرالية
وشرطة نيو ساوث ويلز بعدد
من املداهمات ملنازل يف
سيدني وبريزبن فجر يوم امس
االول اخلميس وصفت بأنها

االكرب يف تاريخ اسرتاليا.
وأكدت شرطة نيو ساوث
ويلز انها قامت بعدة توقيفات
واعتقاالت ،ومل يتأكد عدد
املوقوفني لكن ُيعتقد أنه مت
اعتقال حواىل اثين عشر شخصا

ابوت ال يستبعد توسيع الضربات
اجلوية اىل سورية
رفض رئيس الوزراء طوني
ابوت استبعاد توسيع مشاركة
اسرتاليا يف احلرب ضد
متطرفني الدولة اإلسالمية من
العراق إىل سوريا.
وأكد السيد ابوت ان أول
 600أفراد الدفاع االسرتالي
مت نشرهم يف الشرق األوسط
بالفعل ،على ان يتم إرسال
املزيد خالل أربعة أو مخسة
أيام (السبت واالحد اي اليوم
وغدا).
وأثار نشر طائرات سوبر
من
ومستشارين
هورنيت
القوات اخلاصة وغريها من
أشكال الدعم أسئلة حول ما
إذا كانت اسرتاليا سرتسل
قوات اىل سوريا حيث لتنظيم
داعش جذور هناك وخاصة يف
حمافظيت الرقة ودير الزور.
وأشار السيد ابوت اىل أن
الرئيس باراك أوباما أشار إىل
ان القوات االمريكية ستضرب
داخل سورية إذا لزم األمر.
ومع ذلك ،فان شرعية العمليات
يف العراق خمتلفة عن سوريا
حيث ال تعرتف اسرتاليا بنظام
االسد.
وصرح السيد ابوت لراديو
 ABCيوم الثالثاء قائال «ال
استبعد ذلك ،ولكن ليست
لدينا النية حاليا».
ورفض السيد ابوت تقارير
لفريفاكس ميديا بأن أسرتاليا
قد تساعد ،دون قصد ،جمموعة
وصفت بأنها ارهابية.
ويعمل حزب العمال الكردستاني،
الذي صنفته أسرتاليا جمموعة
ارهابية منذ كانون االول عام
 ،2005بشكل وثيق مع قوات
البشمركة الكردية املدعومة من
اجملتمع الدولي.
وقال السيد ابوت ان القوات

اخلاصة االسرتالية تعمل فقط
كمستشارين عسكريني للقوات
العراقية الشرعية وللقوات
الكردية «وليس ألي جمموعة
أخرى».
كما أعطت أسرتاليا «ضمانات
قوية» بأن األسلحة املزودة
لألكراد سوف تستخدم فقط
من قبل البشمركة.
يف هذه االثناء أثارت نائبة يف
حزب العمال املخاوف بشأن
االنتشار االسرتالي العسكري،
مما يضعها على خالف مع زعيم
املعارضة بيل شورتن.
وتساءلت نائبة مقعد فرميانتل
ميليسا بارك عن هذه اخلطوة،
«ر ّوعت» من
رغم قوهلا انها ُ
عملية الدولة االسالمية االخرية
بقطع رأس عامل االغاثة ديفيد
هاينز.
وقالت السيدة بارك أنها قلقة
جدا من سرعة تصعيد احلكومة
مشاركة اسرتاليا يف العراق
من محاية إنسانية حبتة لتعهد
حرب
بالتزام ما يبدو انه
مفتوحة.
وقال السيدة بارك احملامية
السابقة لألمم املتحدة ان هذا
(التدخل) من شأنه أن يؤدي
إىل زيادة التهديد األمين
لألسرتاليني.
وتعاطف السيد شورتن مع
خماوف السيدة بارك ،لكنه قال
ان حلزب العمال اولويات يف
دعمه هلذا االنتشار.
وصرح لراديو اي بي سي «لقد
أوضحنا أننا ال نريد ان تشرتك
القوات القتالية االسرتالية ...
يف قتال الدولة االسالمية».
وقال «نريد أن تقتصر عمليات
جيشنا على األراضي العراقية،
حيث طلبت تلك احلكومة
مساعدتنا».

على األقل من املشتبه بهم.
وعلم ان العملية بدأت بعد أشهر
من املراقبة السرتاليني ُيعتقد
أن هلم صلة جبماعة إرهابية
متطرفة (الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام).
وجاءت هذه املداهمات كضربات
استباقية ومرتبطة بـ «رجل
بريزبن» الذي اعتقل مؤخرا
بتهمة ذات صلة باإلرهاب.
وأكدت الشرطة لنيوز كوم يف
واليات أخرى ان ليس هناك
اي عمليات جارية ملكافحة
االرهاب.
ويعتقد أن اخللية اإلرهابية اليت
ُ
استهدفتها املداهمات ،كانت
بهجمات
على وشك القيام
ارهابية.
ان
وقد اظهرت تقارير
اجملموعات قد تكون ختطط لقطع
رؤوس أو إطالق نار مجاعي
على االراضي االسرتالية.
وحضرت وحدة البصمات اىل
مكان املداهمات يف غيلفورد
يف سيدني حيث مت اعتقال
ثالثة أشخاص يف منزل يف
شارع بريسل ( )Bursill Streetاذ
يبدو أن الشرطة قد صادرت
امواال نقدية.
وتعتقد السلطات ان شبكة
إرهابية كانت ختطط للقيام بعدد
من اهلجمات يف أسرتاليا.
الديلي
الزميلة
وذكرت
تلغراف ان ما ال يقل عن 600
من عناصر وضباط الشرطة
الفيدرالية وضباط خمابرات
ووحدة مكافحة االرهاب يف
نيو ساوث ويلز قاموا بهذه

فجر

املداهمات قبل طلوع
امس االول اخلميس.
ووفقا لبيان ،فان االعتقاالت
جاءت عقب تنفيذ «عدد
من مذكرات البحث» يف
بيكروفت ،بيال فيستا وكاسل
هيل (Beecroft, Bella Vista and
 )Castle Hillيف مشال غرب
مدينة سيدني ،وغيلدفورد،
مرييالندز ،نورمثيد ،مارسفيلد
ويستميد،
وينتوورثفيل
باسهيل ،ريفزبي ،ورجينتس
بارك يف غرب سيدني.
وتقوم الشرطة الفيدرالية
االسرتالية أيضا بتنفيذ مذكرات
حبث يف بريزبن.
كما جرى استهداف الضاحية
اجلنوبية لشرق جبل غرافات (Mt
 ،)Gravatt Eastلوغان وأندروود
يف املداهمات.
وقال متحدث باسم الشرطة
الفيدرالية ان الشرطة كانت
تنفذ ثالث مذكرات تفتيش
يف عملية بريزبن .وهناك
تقارير غري مؤكدة حول عدة
اعتقاالت.
واتت هذه العملية بعد اعتقال
رجلني يف جنوب شرق والية
كوينزالند األسبوع املاضي على
صلة باالهاب.
وكان عمر سكرية Succarieh
( 31عاما) قد ُأعتقل األسبوع
املاضي ،يف بريزبن ووجهت
إليه تهمة ارتكاب جرائم تتعلق
باإلرهاب يف أعقاب سلسلة من
املداهمات.
ووجهت اىل عمر تهم مجع
تربعات جلبهة النصرة املتطرفة

اليت مقرها سوريا مبساعدة
رجل آخر يدعى اغيم كروزي
( ،)Agim Krueziللحصول على
أموال للقتال لصاحل منظمة
ارهابية يف اخلارج.
ويعتقد ان عمر سكريه ،الذي
ُ
تقدم امس االول اخلميس
بطلب كفالة امام احملكمة ،هو
شقيق أمحد سكريه ،Succarieh
الذي ُذكر انه أول مهاجم
انتحاري اسرتالي يف سوريا
العام املاضي.
ووصف شاهد عيان مداهمات
شرطة مكافحة اإلرهاب فجر
اخلميس (امس االول) بانه
اليصدقها الواقع («)»surreal
قائال انها أكرب عملية ملكافحة
االرهاب يف تاريخ البالد.
واتصل كريس الذاعة Triple
 M’sوقال ان منزله على بعد
ستة ابواب عن املكان الذي
داهمته الشرطة يف باسهيل
يف سيدني.
ماتي
للمضيفني
وقال
املضيفني جونز ،ومارك غيري
Worland
وورالند
وغوس
«استيقظت حواىل الساعة
هدير
على
فجرا
الرابعة
هليكوبرت ،اعتقدت ان هناك
شيئا غريبا نوعا ما ،وحواىل
الساعة اخلامسة بدأ كلب ينبح،
فالقيت نظرة خارجا الرى من
 30اىل  40عنصر شرطة.
واضاف «كان هناك الكثري
من السيارات ،خرجت بدافع
احلشرية الرى ما حيصل ،كما
تفعل ،فقيل لي على الفور
اذهب ،اذهب اىل الداخل وال
تعد اىل اخلارج».
ُ
وقال»لقد أغلقوا الطريق ،كان
هناك شيء ال يصدقه الواقع»

رد فعل سياسي

وقال وزير اهلجرة سكوت
موريسون ان هذه املداهمات
الصباحية تثبت صوابية اختاذ
احلكومة مؤخرا إجراءات لتعزيز
قوانني مكافحة االرهاب.
وقال وزير اهلجرة لراديو ABC

«أعتقد أن حجم ما نراه يف هذه
العملية اجلارية ُ ...يظهر ان
هناك تهديدا حقيقيا جدا..أعتقد
[أنه] يدعم مرة أخرى ملاذا كانت
احلكومة قوية جدا يف ردها على
هذا التهديد ،حيث اعلن رئيس
الوزراء عن أكثر من  630مليون
دوالر استثمارات إضافية،
كما تعلمون ،للتعامل مع هذا
التهديد يف الداخل ،ولكن
بنفس القدر نتعامل مع هذا
التهديد يف اخلارج».
ومل يتمكن وزراء كبار آخرون
من إلقاء املزيد من الضوء على
املداهمات ،ولكنهم أثنوا على
عمل السلطات.
وقال وزير االتصاالت مالكومل
تورنبول لراديو  ABCصباح
اخلميس «الحظت ان األجهزة
وجهاز
والشرطة،
األمنية
املخابرات كانت تعمل جبد
لضمان أن نكون يف أمان» .
واضاف ان «أمننا هو نتيجة
الستمرار اليقظة والعمل اجلاد
من جانب األجهزة األمنية..
ال يوجد اي سبب لنكون غري
راضني عن األمن».
وقال «هناك أشخاص ،لألسف
البعض منهم يف وسطنا،
مصلحة األمة ليست يف
قلوبهم».
وحتدث وزير اخلزانة السيد جو
هوكي ،قبل اجتماع وزراء املالية
لقمة الدول الصناعية العشرين
 ،G20مطلع االسبوع املقبل يف
كرينز ( ،)Cairnsقائال ان لديه
كل الثقة يف تطبيق اإلجراءات
األمنية على اكمل وجه.
وقال وزير اخلزانة لربنامج صان
رايز ( )Sunriseالذي تعرضه
القناة التلفزيونية السابعة
«اجلميع حباجة للتأكد من أنه مع
زيادة مستوى التهديد املرتبط
بهجمات إرهابية حمتملة يف
اسرتاليا لدينا كل االحتياطات
الالزمة املتخذة سواء لقمة G20
هنا يف كرينز ،وكذلك يف
بريزبن».
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دعوة اىل انشاء جلنة حتقيق برملانية يف قرارات التخطيط املثرية للجدل يف نيو كاسل

من املقرر اعطاء الضوء األخضر
الجراء حتقيق برملاني يف
قرارات التخطيط املثرية للجدل
يف نيوكاسل واهلانرت يف أعقاب
الكشف يف حتقيق ملفوضية
الفساد يزعم حصول نواب
حمليني على تربعات غري قانونية
من متعهدين ومطورين.
وقال عضو حزب اخلضر يف
جملس الشيوخ ديفيد شوبريدج
 Shoebridgeالذي يدفع باجتاه
اجراء التحقيق ،ان هناك «التزاما
قويا من غالبية النواب» بدعم
التحقيق عندما وضع اقرتاحا
يوم الثالثاء النشاء جلنة بهذا
اخلصوص.
وقال ان التحقيق سيتفحص
جمموعة من قرارات التخطيط
املثرية للجدل ،مبا يف ذلك
اإلزالة املقرتحة خلط السكك
احلديدية الثقيلة لنيوكاسل
بني ويكهام وسوق سيدني
التجاري  CBDيف مدينة املدينة
واستبداله خبط سكك حديدية
خفيفة.
كما سيتم درس مقرتح إنشاء
حممل الفحم الرابع يف ميناء
نيوكاسل ،جنبا إىل جنب
مشروع رئيسي للتنمية
مع
السكنية يف  Whitebridgeيف
اليك ماكواري ومشروع منجم
وركورث  Warkworthيف جبل
ثورلي .Mount Thorley
وانتهت املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد ،بعد تسعة
أسابيع من اجللسات العامة يف

ديفيد شوبريدج

عملية سبايسر ،من حتقيقها يف
التربعات السياسية.
وكان قد اضطر عضو حزب
االحرار السابق لنيوكاسل ،تيم
أوين ،إىل االستقالة من الربملان
بعد ان اعرتف ملفوضية مكافحة
الفساد  ICACأنه تسلم مغلفا
بداخله  10آالف دوالر نقدا من
بلدية
مطور عقاري ورئيس
ّ
نيوكاسل السابق جيف ماكلوي
قبل االنتخابات املاضية.
واستقال زميل السيد أوين
يف مقعد تشارلستون أندرو
كورنويل ،أيضا من احلياة
السياسية بعد اعرتافه باستالم
مبلغ  10آالف دوالر من كل من
السيد ماكلوي واملطور العقاري
يف هانرت فالي هيلتون غروغن
.Grugeon
وكان قد اصبح من غري القانوني

ملطوري العقارات تقديم تربعات
سياسية لألحزاب السياسية
والنواب واملرشحني لالنتخابات
النيابية منذ االول من كانون
الثاني من عام .2010
شوبريدج
السيد
وقال
« Shoebridgeهذا [التحقيق]
يبحث يف ما وراء األبواب
القرارات
لبعض
املغلقة
الرئيسية املقرتحة واملخطط
هلا اليت تهدف إىل حتديد شكل
نيوكاسل واهلانرت خالل العقد
املقبل».
واضاف يقول «هناك قلق
جمتمعي هائل حول كيفية
التوصل إىل هذه القرارات،
احملتملة
اخلاصة
واملصاحل
منها».
والسيد غروغن هو احد اصحاب
شركة سيمهيل ليفينغ Simhill

Master License No: 409566317

سدني

 ،Livingاليت تتوىل تطوير
سكين بـ  23مليون دوالر يف
 Whitebridgeيف مقعد السيد
كورنويل السابق.
وقد وجه اعضاء عماليون
جملس الشيوخ عدة
يف
أسئلة للحكومة حول الظروف
اليت احاطت بشراء شركة
سيمهيل ليفينغ األراضي يف
.Whitebridge
ونفى السيد غروغن انه مل يقدم
تربعات للمرشحني السياسيني
لكسب الدعم والتأييد ملشاريعه
اخلاصة يف جمال العقارات
والتعهدات له ،وقال للمفوضية
انه «مل يدعم ابدا لصاحل أي
شخص».
وقال ان السيد كورنويل يف
الواقع دعم السكان الذين
عارضوا مشروع التطوير يف
« Whitebridgeومل يكن لدي
أي اعرتاض على ما قام به ألن
ذلك كان عمله ووظيفته».
كما رفض السيد ماكلوي
اقرتاحات بانه قدم تربعات
لشراء نفوذ ،وقال للمفوضية
أن التربعات مل ُيعلن عنها
«ألنين ال أحب وضع امسي
ضد أي تربعات سياسية يف أي
مكان».
التحقيق
جلنة
وستتألف
الربملانية املقرتحة ،املدعوعة
من نواب أحزاب العمال والرماة
والدميقراطي
والصيادين
املسيحي ،من ستة اعضاء
برئاسة نائب احلزب املسيحي

الدميقراطي فريد النيل وتضم
اثنني من من صفوف احلكومة
واثنني من املعارضة.
وكشف السيد شوبريدج عن
انه سيتم اعطاء السكان
احملليني الذين قد شاهدوا عمل
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد عن بعد «فرصة عرض
وجهات نظرهم مباشرة إىل
الربملانيني» يف نيوكاسل.

وقال «عندما تتحدث إىل الناس
يف نيوكاسل ويرون ان حكومة
الوالية تنفق املليارات لبناء
السكك احلديدية الثقيلة للتنمية
يف سيدني ،يف حني حتول
نظرها وتتخلى عن بناء السكك
احلديدية الثقيلة لتحقيق التنمية
يف نيوكاسل ،فان هذا خييفها»
مضيفا «هذه هي القضية
الرئيسية اليت سننظر فيها».

حزب العمال يف نيو ساوث ويلز يدعم
استعمال القنب ألغراض طبية

اعلن حزب العمال يف نيو ساوث
ويلز انه سيدعم مشروع قانون
لقوننة استخدام القنب لألغراض
الطبية.
وسوف يقدم قريبا نائب احلزب
الوطين كيفن أندرسون مشروع
قانون للتصويت اخلاص (دون
التزام برأي حزبي) للسماح
للمرضى امليؤوس من شفائهم
ومقدمي الرعاية هلم شرعية
امتالك ما يصل اىل  15غراما
من القنب.
وقال زعيم املعارضة جون
روبرتسون ان لديه تعاطفا
كبريا مع املرضى امليؤوس
من شفائهم ومع أسرهم،
الذين يطالبون باستخدام القنب
لتخفيف األمل.
وقال السيد روبرتسون يف
بيان له «الناس يف هذا الوضع
ال ينبغي أن يعانون املزيد من

اإلذالل من خالل جرهم اىل
حماكمنا ،ومعاملتهم معاملة
اجملرمني. »،
واضاف يقول ان «موقف حزب
العمال يدعم تغيري القانون
لتوفري احلماية اليت حتتاجها هذه
اجملموعة الصغرية من الناس».
وكشف الزعيم العمالي عن ان
ّ
يضمنن هذا
احلزب سوف يكون
املشروع محلته االنتخابية اذا مل
يطرأ تغيري قبل ذلك.
بدوره أشار رئيس الوالية
مايك بريد اىل انه مستعد
لدعم مشروع السيد أندرسون،
لكنه اعرب عن قلقه بشأن بيع
ّ
املسكن (القنب).
وتنظيم هذا
وقد التقى السيد بريد دانيال
هاسالم ،البالغ من العمر 24
عاما الذي مت تشخيصه يف عام
 2010مبرض سرطان األمعاء
وأعطي أشهرا فقط للعيش.

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

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
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

أوباما حيارب بوتني بـ«داعش»
سامي كليب
بعد أن نفذ بعض العرب ،بإتقان الفت ،دورهم يف الفتنة املذهبية،
ال يسعهم اآلن سوى التمين للرئيس األمريكي كل التوفيق يف
ختيل بقية املشهد :طلعات
القضاء على «داعش» .ميكننا ،من اآلنّ ،
طريان يومية .إصابة أهداف ملقاتلي «داعش» .عناوين بارزة على
ّ
وتصفق .مؤمترات صحافية
سرتحب
معظم الفضائيات العربية اليت
ّ
للناطقني باسم الرئاسة واخلارجية األمريكيتني.
ثم ،بعد أسابيع قليلة ،يبدأ اإلعالم األمريكي ،وليس الفضائيات
العربية ،باالنتقاد ثم احلديث عن صعوبة القضاء على «داعش» من
دون عمليات برية ،وصو ً
السر الكبري
ال إىل االتهام بالفشل .أما
ّ
فسيحيط فقط حبجم مليارات الدوالرات اليت ستنفقها دول اخلليج
لتغطية هذه احلرب الطويلة.
لنطرح سؤا ً
ال بسيطًا فقط :ما الذي دفع باراك أوباما فع ًال إىل تشكيل
هذا التحالف؟ هل اخلوف من «داعش» فقط؟
لنر اآلن كيف كان العامل قبل ساعات من اجتماع جدة الذي أطلق
َ
اجلبهة الدولية واإلقليمية ضد اإلرهاب:
ــــ شعبية أوباما يف مستوى
متدن جدًا .اجلميع يتهمه بالضعف
ٍّ
املؤيد إلسرائيل يهاجم سعيه لالتفاق مع إيران.
والتقصري .اللوبي
ّ
بعض هذا اللوبي مستاء من سوء العالقة بني أوباما وبنيامني
نتنياهو ومستاء من انتقاداته لبناء املستوطنات اإلسرائيلية .مؤيدو
أوباما ضد «داعش» مل يتعدوا  32يف املئة ،بينما أكثر من  55يف
املئة يرونه مرتددًا ومتخبطًا يف اسرتاتيجيته .ال بد إذًا من عمل
خارجي لتحسني الشعبية قبل االنتخابات القريبة .املسرح العربي هو
األفضل ...دائمًا.
ــــ املؤسسة العسكرية األمريكية مستاءة من خطوات خفض امليزانية
العسكرية (من  700مليار إىل أقل من  540مليارًا) وخفض عديد
اجليش األمريكي إىل أقل مستوى منذ عام  .1940ال بد إذًا من بؤر
نار خارجية لتربير احلفاظ على ما هو قائم .املسرح العربي جاهز.
ــــ الرئيس فالدميري بوتني ينعش احللم الروسي .الشعور القومي
يف روسيا تنامى على حنو الفت بعد التحدي البوتيين املستمر
تتمدد صوب الشرق
ألمريكا يف امللفات الدولية .العقود العسكرية
ّ
تتطور مع مصر والعراق واجلزائر
األوسط واملغرب العربي .العالقات
ّ
واملغرب ،وخصوصًا مع سورية وإيران 3 .فيتوات روسية وصينية
ملنع املغامرات األطلسية يف سورية .الفخ األوكراني الذي ُأريد منه
يضر باالقتصاد
تطويق بوتني زاد الشعور القومي الروسي ،وقد
ّ
األوروبي.
ــــ خطوط النفط شهدت يف السنوات املاضية تطورات كثرية.
البعض استهدفها .بعضها االخر سقط بيد االرهاب .بعضها الثالث
خضع لبازار تنافسي خطري بني امريكا واوروبا من جهة وروسيا من
جهة ثانية .ال يستطيع اوباما اال العودة لتأمني محاية مباشرة خلطوط
النفط.
ــــ دول الربيكس (أي روسيا والصني والربازيل واهلند وجنوب أفريقيا)
تقرر إنشاء مصرف للتنمية بـ  50مليار دوالر مع احتياطي  100مليار
دوالرُ .يراد له أن ّ
حيل مكان صندوق النقد الدولي أو ينافسه الحقًا.
تقرر هذه الدول أيضًا التفكري يف عملة بديلة للدوالر األمريكي.
ّ
ليس سه ًال أن يرى أوباما هذه الدول اليت متثل  40يف املئة من
سكان العامل ومخس اإلنتاج العاملي متجهة لتشكيل قوة عاملية بديلة
ومهددة .ال بد إذًا من التذكري بقوة أمريكا .الحظوا عبارات أوباما يف
خطابه األخري .الكثري منها
يصب يف خانة هذا التذكري .قابله خطاب
ّ
لبوتني يؤكد فيه االستمرار يف منع أمريكا من التأثري يف الدول اليت
ال تتفق مع سياستها .قال الرئيس الروسي مرارًا إن على أمريكا أن
تقبل التعامل معنا كحلفاء أنداد ،ال كتابعني.
ــــ إيران حتقق أرباحًا كثرية من مفاوضاتها مع الغرب (استعادت ما ال
يقل عن  6مليارات دوالر) .متوضع نفسها يف صدارة الدول املواجهة
لإلرهاب .تثري خماوف السعودية وبعض اخلليج يف العراق واليمن
وسورية ولبنان ،وصو ً
ال إىل بعض املناطق اآلسيوية واألفريقية.
تزداد الضغوط السعودية واإلسرائيلية على أوباما .ال ميكن أن تربح
إيران باالتفاق النووي مع الغرب وبتعزيز مواقعها حول اخلليج والبحر
األبيض املتوسط.
ــــ احلليف السعودي مهدد فعليًا بـ»داعش» ،خصوصًا بعد أن وضع
التنظيم و»النصرة» على الئحة اإلرهاب.
يلوح باحلليف الروسي.
ــــ الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ّ
تثري زيارته ملوسكو قلق أمريكا .تتسرب أنباء عن صفقات سالح.
جيري حديث عن احتمال وساطة مصرية بني السعودية وسورية.
يؤكد هذا االحتمال توقف مصر عن توجيه أي انتقاد علين للرئيس
بشار األسد وقلب صفحة الرئيس حممد مرسي واإلخوان املسلمني.
الحظوا الكالم العالي جدًا الذي قاله كريي يف القاهرة ،طاويًا بذلك
نهائيًا صفحة االنتقادات األمريكية ملا فعله السيسي ضد اإلخوان
املسلمني .كالعادة ،املصاحل أهم من املبادئ.
ــــ يف سورية األخبار غري مشجعة .األسد يعود رئيسًا للمرة الثالثة.
اجليش وحليفه حزب اهلل يستمران بالتقدم يف الغوطة والقلمون وحلب،
رغم بعض النكسات يف الرقة وغريها .تتعدد املقاالت والربامج عرب
التلفزات األمريكية اليت تقول إن التحالف مع األسد أفضل من دعم
مسلحني مل يبق من اعتداهلم شيء وسط هيمنة «داعش» و»النصرة»

وغريهما على املشهد .يغرق االئتالف السوري املعارض يف خالفاته
وانشقاقاته فيخذل احللفاء الغربيني ،حتى ولو أن بعض املعارضة
على غرار كمال اللبواني يفاخر بوجوده يف إسرائيل.
هكذا كان املشهد الدولي واإلقليمي .فجأة تسيطر «داعش» على
املوصل وتتجه صوب الشمال الكردي .سيقول التاريخ ،يومًا ،كيف
وملاذا سيطرت «داعش» على كل تلك املناطق حتت أنظار الرادارات
دب أينما كان .ثم جاء ذبح
والقواعد األطلسية .املهم أن القلق َّ
صحافيني أمريكيني ليزيد املشهد قتامة وقلقًا وخطرًا .ال بد إذًا من
منقذ أمريكي .صارت عودة أمريكا إىل املنطقة مطلبًا شبه جامع .جنح
أوباما يف استعادة شيء من هيبة أمريكا .عاد يقود حتالفًا دوليًا
ّ
ينس
وخيفف عنه الضغوط الداخلية .مل
وإقليميًا يعيده إىل العراق
َ
أن يكثف العقوبات على روسيا ويدفع األوروبيني إىل املزيد منها
أيضًا.
هل سيستمر بالنجاح ليقضي على «داعش» ،أم أن طريق التحالف
مزروع بالفخاخ واأللغام ،وخصوصًا الفخ السوري؟ يبدو من مواقف
اجلمهوريني وبريطانيا وتركيا وأملانيا وإيران وروسيا ،أن األلغام
أكثر سرعة من آمال النجاح.

هل تلعب امريكا بالنار السورية؟
يسرع التحالف الدولي ضد «داعش»
ينتظر خصوم النظام السوري أن
ِّ
باسقاط الرئيس بشار االسد .وينتظر حلفاء االسد ان يقف التحالف
أمام خيارين :إما الفشل وانكسار أمريكا وحلفائها نهائيًا او التنسيق
مع دمشق وتغيري مناخ املنطقة .لعل الطرفني يغاليان يف التوصيف،
ذلك ان أهل التحالف نفسه مل يعتمدوا نهائيًا بعد أي اسرتاتيجية
سيتبنون .فما هي فخاخ وألغام هذا التحالف؟ وهل تغامر أمريكا
وحلفاؤها بضرب النظام السوري؟
منذ الساعات االوىل إلنشاء التحالف ظهرت التناقضات .بريطانيا،
احلليف االطلسي االول المريكا يف اوروبا ،كانت اول املعرتضني.
قال وزير خارجيتها فيليب هاموند ،من قلب برلني ،إن بالده لن
تشارك يف ضربات جوية يف سوريا .صحيح ان هاموند استند اىل
تصويت سابق للربملان الربيطاني ضد هذه الضربات ،لكن االهم هو
ان لندن ستفتح قريبًا جدًا سفارتها يف طهران ،وتستقبل السفري
االيراني.
املانيا كذلك ذات الثقل االكرب يف االحتاد االوروبي رفضت املشاركة
يف ضرب «داعش» .أما فرنسا اليت عادة ما تبدي محاسة كبرية ملثل
هذه الضربات ألسباب كثرية ،بينها التقارب مع واشنطن واملصاحل
االقتصادية الضخمة مع السعودية واخلليج والرغبة يف تطويق ايران،
فقد حرصت على ارسال رئيس جلنة الدفاع يف الربملان باتريسيا آدم
اىل طهران للقاء احد صقور االدارة االيرانية رئيس جلنة االمن القومي
والسياسة اخلارجية عالء الدين بروجوردي .
من الدول املتحالفة أيضًا ،برز موقف تركيا املمتعض .امتعاضها
مفهوم .فهي من جهة ال تستطيع ضرب مسلحني يدورون يف فلكها،
ومن جهة أخرى أفادت كثريًا من نقل النفط ،ومن جهة ثالثة فان دعم
االطلسي الكراد سوريا واحلاقهم بأكراد العراق ال يريح انقرة.
وقطر اليت كان هلا دور كبري يف السنوات املاضية يف دعم جمموعات
مسلحة يف سوريا ،تبدو يف مرحلة مفصلية .يشري اىل ذلك إبعادها
سبعة من قادة االخوان بضغوط خليجية ومصرية .فهل ضعفت لتقبل
تنفيذ شروط ،أم انها موعودة بثمن يف مكان آخر؟
يف امريكا نفسها ،سارع اجلمهوريون اىل انتقاد الرئيس باراك اوباما،
وبدأت بعض وسائل االعالم التشكيك يف فعالية التحالف ،وخصوصًا
اذا اقتصرت عملياته على الغارات اجلوية.
ما تقدم يشري اىل ان التحالف بدأ مفخخًا من داخله ،فكيف اذا
ما وقعت هجمات ارهابية على االراضي االمريكية واالطلسية ،او
تعرضت مصاحل هذه االطراف العتداءات خطرية؟ وماذا لو تبني ،بعد
حني ،أنه كلما ضربت الطائرات االطلسية واحلليفة مواقع «داعش»،
ازدادت اهلجمات .أمل يكن ذبح الرهينة الربيطانية مباشرة بعد اعالن
التحالف اوىل الرسائل؟
هذه ،مث ًال ،مؤسسة راند للدراسات تؤكد ان العمليات االرهابية
ازدادت منذ عام  2010بنسبة  58يف املئة ،وان التنظيمات اليت
فرختها «القاعدة» او املشابهة هلا ازدادت ثالث مرات ،فضال عن ان
ّ
الدول اليت اجتاحتها امريكا واالطلسي جوًا وبرًا وحبرا مثل افغانستان
والعراق وليبيا صارت أبرز مسارح االرهاب يف العامل.
اآلن ،لنراقب ماذا ميكن للمحور اآلخر ان يفعل؟
كانت روسيا ،قبل سوريا نفسها ،اول احملذرين من خماطر التحالف
واستهدافاته وخرقه للقانون الدولي .قال وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف« :ال ميكن حماربة االرهاب يف سوريا ويف الوقت
نفسه مطالبة الرئيس االسد بالرحيل ...وان واشنطن ال تطلب
موافقة احلكومة السورية على ضرب داعش ألنها تسعى اىل اسقاط
الرئيس االسد ونظامه».
تهدد .مل تقل انها ستمنع
من الواضح ان روسيا حتذر ،لكنها مل
ّ
هذه الضربات .هل يف االمر عجز روسي بسبب الفخ االوكراني ،أم
ان موسكو مدركة سلفًا ان أمريكا وحلفاءها مقبلون على فخ؟ االرجح

انها تفكر يف اخليار الثاني ،وانها ستنتظر وترى ،ويف الوقت نفسه
تستمر يف دعم النظام السوري عسكريًا.
ايران دخلت سريعا على اخلط .كان كالمها ابعد من جمرد تنبيه.
وصل يف بعض مراحله اىل حد التهديد .قال رئيس جملس الشورى
االيراني علي الرجياني ،مث ًال ،ان «امريكا تلعب بالنار يف املنطقة،
وعليها ان تدرك انه ال ميكنها مهامجة سوريا حبجة حماربة داعش».
الرسالة واضحة.
تعمد الدخول على اخلط.
مرشد الثورة السيد علي خامنئي نفسه
ّ
كشف ،من جهة ،ان امريكا عرضت التعاون وان ايران رفضت.
واتهم ،من جهة أخرى ،واشنطن مبحاولة العودة عسكريا اىل املنطقة.
حني يتحدث املرشد ،ففي جمرد احلديث رسائل مباشرة.
سوريا من جهتها ،قالت بوضوح ،على لسان مستشارة الرئيس االسد
الدكتورة بثينة شعبان «اننا سنقاتل كل من يعتدي علينا» .رد وزير
اخلارجية االمريكي جون كريي بعد يومني حمذرًا االسد من حماولة
القيام بأي عمل قد يندم عليه .اوباما رد بعد عدة ايام مهددا بتدمري
الدفاعات اجلوية السورية اذا اعرتضت الطائرات االمريكية.
ومن جانبه ،األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل قدم
حتلي ًال أوسع لالوضاع يف املنطقة .كل من زاره يف اآلونة االخرية،
وبينهم وفد «األخبار» واجلنرال ميشال عون ورئيس كتلة النضال
وليد جنبالط ،مسعوا ان لدى نصر اهلل قناعة بأن املشروع االخر يف
طور االنهزام ،ولذلك هو متخبط ويلجأ اىل كل الوسائل .صحيح
ان «داعش» خطرية ،ولكن هزمها ممكن .االهم هو ان يقرر أهل
السنة االخنراط جديا يف وأد التيارات االرهابية والتكفريية بغية توحيد
اجلهود ومحاية الوطن العربي واالسالمي ومسيحيي الشرق واقلياته.
التخبط الذي يتحدث عنه نصر اهلل ظهر جليا يف العالقة الضبابية بني
امريكا وايران حيال التحالف الدولي .تارة يقول جون كريي يف مؤمتره
الصحايف قبل  3ايام ان «ايران تقوم مبا ينبغي ضد داعش وحنن
نقوم بدورنا» ،موحيًا بتنسيق غري مباشر ،وتارة اخرى يتأثر باجلغرافيا
خالل زيارته لرتكيا ليؤكد ان ايران لن تشارك يف مؤمتر باريس بسبب
تورطها يف سوريا.
بهذا املعنى ،تبدو العالقة االمريكية ــ االيرانية يف هذه املرحلة
كاملتزوج الذي دعا عشيقته اىل عشاء يف اخلارج وال يريد الحد ان
يراه فيفضح سره .هل لعاقل ان يصدق ان أمريكا ستأتي لتضرب
«داعش» يف العراق وسوريا ،وان نوري املالكي ُيبعد عن احلكومة،
وان ايران وامريكا تدعمان البشمركة ،من دون ان يكون يف األمر
تنسيق؟
صدق .الكالم ايضا عن تنسيق كامل ال يصدق.
نفي التنسيق ال ُي َّ
األرجح ان احملورين يعيشان حاليًا ما وصفه يوما السيد خامنئي بـ
«مرونة املصارع» .كل حمور يرتبص باآلخر ليعرف اىل أين سيصل
خبطواته .وكل منهما يعد كل االوراق العسكرية والسياسية للتعامل
مع املرحلة املقبلة كما ينبغي.
سوريا ستكون الفيصل .أي من احملورين ال يستطيع خسارة املعركة.
فال امريكا وحلفاؤها االطلسيون والعرب راغبون يف ضرب داعش
وتقوية ايران واالسد ،وال روسيا وحلفاؤها ،وخصوصًا يف ايران
وسوريا ،سيقبلون أن يكون التحالف ذريعة لضرب النظام السوري
واضعاف ايران واقفال ابواب املنطقة يف وجه روسيا.
هذا يعين ان على أرض سوريا ،ال العراق ،سيكون املستقبل مرهونًا
بثالثة احتماالت :إما املواجهة بني احملورين ،او التمهيد لصفقة
بعد عمليات عسكرية متتد فرتة غري قصرية ،او ادارة طويلة لصراع
سيحاول فيه احملور الداعم لالسد تقوية دعائم اجليش ،بينما حياول
فيه احملور االطلسي ــ العربي ــ الرتكي التأسيس لقوة مسلحة تدفع
يف اجتاه الضغط على النظام وتعديل موازين القوى.
من يقرأ تفاصيل آخر اللقاءات االمريكية ــ االوروبية يف بروكسل،
قبيل اجتماع جدة ،يفهم ان االمريكيني انفسهم يدركون صعوبة
اقتصار االمر على ضربات جوية ،وان االجتاه للتنسيق مع دمشق قد
يفرض نفسه الحقًا ،حتى لو ان السعودية ال تزال تضغط بقوة ملنع
هذا االمر.
كل شيء سيتحدد على االرض السورية .اخطر ما ميكن ان يفعله
التحالف هو ضرب نظام االسد .فال احد حينها ميكنه معرفة حجم الرد
الذي قد يصل ايضا اىل فتح جبهة مع اسرائيل .وأفضل ما يتمناه
اوباما هو اعادة التوازن على االرض السورية للدفع يف اجتاه خمرج
سياسي .هذا سيكون كفيال بأن ِّ
جينب سيد البيت االبيض احراجًا
حيال عدم القدرة على اسقاط االسد ،ويرضي حلفاء امريكا .يعزز
هذا االعتقاد الكالم االجيابي الذي صدر يف دمشق بعد استقباهلا
املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قبيل االعالن يف جدة عن
التحالف الدولي.
اخليار السياسي كان يف صلب خطاب اوباما مع اعالن التحالف ضد
«داعش» ،وكان احد اهداف التقارب االيراني ــ املصري وزيارة نائب
وزير اخلارجية االيراني حسني امري عبد اللهيان اىل الرياض.
يف كل االحوال ،حني تتكثف الضربات ضد «داعش» يف العراق،
ستصبح الصورة أكثر وضوحًا ،جلهة اخراج امريكا خمالبها ضد سوريا،
او التنسيق االضطراري حتت الطاولة ،وخصوصًا اذا ما حصلت
مفاجآت ارهابية كبرية ...وهي ستحصل.
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مقاالت وتحقيقات

أنقرة متمسكة بإسقاط األسد...
وختشى فقدان نفوذها يف العراق
حسني محلي

التمايز الرتكي حيال التحالف ضد «داعش» بات فاقعًا .رجب طيب
أردوغان متمسك بإسقاط الرئيس بشار األسد وبدعم املعارضة
ّ
سنة العراق ،وفوق هذا
السورية وباالحتفاظ بنفوذ بالده على
باحلفاظ على مجاعة «اإلخوان املسلمني» اليت يتوجه من أجلها اليوم
إىل قطر لبحث أزمتها مع الدوحة.
رده على احلملة اإلعالمية الغربية اليت تستهدف
إسطنبول | يف ّ
تركيا لعدم مشاركتها يف التحالف الدولي ضد «داعش» ،قال
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إن موقف بالده واضح ضد
كافة أنواع اإلرهاب ،لكن من دون أن يسمي أي جهة منه .وقال
أردوغان إنه حبث مع الرئيس األمريكي باراك أوباما ،ومن بعده
مع وزير اخلارجية جون كريي ،جممل التفاصيل اخلاصة مبكافحة
اإلرهاب ،مبا يف ذلك موضوع املقاتلني األجانب الذين يقصدون
تركيا للذهاب إىل سوريا .وأضاف أن «الدولة الرتكية اختذت
وتتخذ كافة التدابري الالزمة ملواجهة اإلرهاب بكافة أشكاله».
وقال أردوغان ،الذي يزور الدوحة اليوم ،إنه سيبحث مع صديقه
العزيز أمري قطر متيم ،ووالده الشيخ محد كل التطورات يف املنطقة.
واختار أردوغان قطر لتكون أول دولة أجنبية يزورها رمسيًا كرئيس
للجمهورية .وكان قد زار السعودية كأول دولة أجنبية عندما أصبح
رئيسًا للوزراء يف آذار  .٢٠٠٣ويكتسب هذا التوقيت للزيارة
أهمية إضافية بعد قرار الدوحة بطرد قيادات «اإلخوان املسلمني»
املصريني من قطر والتوقف عن متويل ما يسمى اجليش السوري
احلر واالئتالف السوري املعارض ومقرهما يف إسطنبول.
ويكتسب قرار قطر هذا أهمية إضافية بسبب استمرار املنافسة بني
أنقرة والرياض على إدارة شؤون املعارضة السورية ،السياسية
منها والعسكرية ،مع املعلومات اليت تتحدث عن طرد أقطاب
املعارضة السورية داخل االئتالف واملقربة من السعودية ،من
تركيا .وتتحدث املعلومات أيضًا عن استمرار املوقف الرتكي يف
دعم اإلخوان املسلمني ومتويلهم ،يف مجيع الدول العربية ،وحتويل
إسطنبول إىل حمطة رئيسية لقيادات «اإلخوان» اهلاربني من
بالدهم ،وخاصة املصريني والسوريني والليبيني والفلسطينيني
واألردنيني ،وأخريًا الذين ُطردوا من قطر.
يف السياق ،تتحدث املعلومات الصحافية عن فتور جدي بني أنقرة
وأربيل ،اليت اضطرت بتوجيهات من واشنطن إىل التقارب مع
احلكومة الفدرالية برئاسة حيدر العبادي الذي حيظى بدعم أوباما.
وقالت مصادر كردية إن اجلنرال جون آالن ،الذي سيقود العمليات
العسكرية ضد «داعش» سيعود إىل خطته السابقة اليت نفذها عام
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧عندما أقنع العشائر السنية العراقية يف األنبار وقام
بتشكيل ما يسمى «الصحوات» اليت ضمت أكثر من  ١٠٠ألف
مقاتل حاربوا القاعدة آنذاك .وأكدت املصادر املذكورة أن مثل هذا
املشروع سيبعد العشائر السنية العراقية ،مبا فيها تلك املقربة من
تركيا عرب طارق اهلامشي وأسامة النجيفي وشقيقه حمافظ املوصل
أثيل ،عن أنقرة اليت حتججت بالرهائن األتراك لدى «داعش».
يف املقابل ،يشكك البعض يف اإلعالم الرتكي بصدقية أنقرة
إن بإمكان طارق اهلامشي
وجديتها يف هذا املوضوع ،ويقولون ّ
املقيم يف إسطنبول إقناع داعش بإخالء سبيل الرهائن األتراك.
وكانت احلكومة الرتكية قد منعت بقرار من احملكمة نشر أي أخبار
مهما كان نوعها عن موضوع الرهائن .وتشري األوساط السياسية
إىل أهمية املقاالت اليت تنشر يف الصحف الربيطانية واألمريكية،
وحيمل
وتتهم تركيا خبيانة حلفائها داخل حلف مشال األطلسي.
ّ
البعض من هذه املقاالت ،اليت قال عنها أردوغان أمس إنها
كاذبة ،حكومة العدالة والتنمية مسؤولية دعم «داعش» واجلماعات
اإلرهابية اليت تقاتل يف سوريا وتقدم كافة أنواع الدعم والتسهيالت
ّ
وعلق زعيم حزب الشعب
للمقاتلني األجانب لدخول بالد الشام.
اجلمهوري كمال كليجدار أوغلو على هذه املقاالت وعبرّ عن قلقه
من احتماالت إحالة تركيا على احملاكم الدولية بتهمة دعم اإلرهاب
الذي أصدر جملس األمن الدولي الشهر املاضي من أجله القرار
رقم .٢١٧٠
كل ذلك يف الوقت الذي قالت فيه مصادر دبلوماسية إن السبب
الرئيسي يف عدم مشاركة أنقرة يف التحالف الدولي هو «اعرتاضها
على سياسات واشنطن يف موضوع سوريا» .وقالت املصادر
املذكورة إن «أردوغان حاول أن يقنع أوباما ،ومن بعده وزير
الدفاع تشاك هاغل ،ووزير اخلارجية جون كريي ،بضرورة تقديم
كافة أنواع األسلحة الثقيلة واملتطورة للمعارضة السورية ،ووضع
هذه القوى حتت إدارة أنقرة حبماية دولية ليضمن ذلك إسقاط
النظام السوري» .وحتدثت املعلومات عن اعرتاض أردوغان على
أي حوار أمريكي أو أوروبي مباشر أو غري مباشر مع الرئيس بشار
األسد يف موضوع «داعش» .وقالت إن «أردوغان أكد ضرورة
إسقاط األسد بدعم املعارضة السورية ،شرط منع الطريان السوري
من التحليق فوق املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة السورية
قرب احلدود مع تركيا واألردن ،كما منعت الطائرات األمريكية
والربيطانية الطائرات العراقية من التحليق مشال خط العرض ٣٦
حلماية األكراد بعد حرب الكويت عام .»١٩٩١

النفط يف احلسابات الرتكية ـــ «الداعشية»
ليس الرهائن األتراك
لدى «الدولة اإلسالمية»
يف املوصل ،وال عدد
السوريني
النازحني
املوجودين على أراضيها،
هي األسباب الوحيدة اليت
تدفع بأنقرة إىل خارج
املشاركة العسكرية يف
«التحالف الدولي لضرب
اإلسالمية».
الدولة
للدولة الرتكية حسابات
عدة ،جتعلها متسك
أخرى ّ
مبوقفها إزاء التحالف،
تصر على أن تقتصر
حيث
ّ
مشاركتها ضمنه على
«املساعدات اإلنسانية».
للموقفها
وجتاوزًا
السياسي املعروف من
االسالمية»
«الدولة
(داعش) ،الذي عاد
ّ
وأكده وزير اخلارجية
الرتكي مولود جاويش
أوغلو بعد لقائه نظريه
األمريكي ،اجلمعة الفائت،
ينبع رفض تركيا ذاك
من استفادتها املالية الكربى من عمليات تهريب النفط العراقي
والسوري الذي يقوم به «داعش» ،عرب حدودها اجلنوبية ،ومن
ثم بيعه يف السوق السوداء .هذا ما كشفته صحيفة «نيويورك
تاميز» ،قبل يومني ،يف حتقيق بعنوان «يف صراعها حلرمان داعش
من إيرادات النفط ،الواليات املتحدة تطلب مساعدة تركيا»،
حتدثت فيه الصحيفة األمريكية عن عدم رغبة تركيا يف «مساعدة»
ّ
الواليات املتحدة ،وقطع التمويل عرب النفط الذي جيعل «داعش»
ً
مشرية إىل استفادة
إحدى «أغنى املنظمات اإلرهابية يف التاريخ»،
«حكومية» تركية من عمليات التهريب تلك.
وتقول الصحيفة إن الواليات املتحدة مل تتمكن من إقناع تركيا،
العضو يف «احللف األطلسي» ،بالقضاء على شبكة مبيعات النفط
يف السوق السوداء .ونقلت عن مسؤولني يف استخبارات غربية
قوهلم إنهم يستطيعون مالحقة شاحنات نقل النفط التابعة للتنظيم،
خالل حتركاتهم من العراق إىل املناطق احلدودية يف جنوب تركيا،
لكن القوات األمريكية مل تهاجم هذه الشحنات بعد ،مع أن هذا
اخليار يبقى متاحًا ،حبسب مسؤول كبري يف اإلدارة األمريكية.
ورأت الصحيفة أن فشل تركيا حتى اآلن يف تضييق اخلناق على
جيسد حجم التحديات اليت تواجه اإلدارة األمريكية،
جتارة النفط،
ّ
أو ً
ال يف تشكيل االئتالف ملواجهة «داعش» ،وثانيًا لتجفيف املنابع
ً
موضحة أن حصول التنظيم على األموال مرتبط
اليت يعتاش منها،
بتجنيدها للمقاتلني وتأمني رواتبهم ،فض ًال عن توسيع نطاق عمله
ليشمل سوريا والعراق.
ونقلت الصحيفة عن خرباء يف مراكز دراسات اسرتاتيجية،
قوهلم إن رفض تركيا املشاركة يف العمليات ضد «داعش»
يعرض «التحالف الدولي» للخطر ،وخصوصًا أن قوى رئيسية
ّ
يف «األطلسي» ،يبدو أنها غري راغبة يف قطع تدفق التمويل
واملقاتلني والدعم عن «داعش» ،وغري قادرة على ذلك.
ومع أن أنقرة أعلنت أن عدم اختاذها موقفًا علنيًا من «داعش»
يعود إىل خوفها على حياة  49دبلوماسيًا يف املوصل ،إال أن
املسؤولني الغربيني مقتنعون بأن تركيا قادرة على قطع التدفق
املالي عن التنظيم ،إذا حاولت .ومع أنها لن تستطيع القضاء
متامًا على عمليات تهريب النفط عرب السوق السوداء ،فبإمكانها
عرقلتها ،يتابع املسؤولون ،حبسب الصحيفة.
حتدث
كذلك ،تؤكد الصحيفة أن فريق األمن القومي التابع ألوباماّ ،
أكثر من مرة مع أردوغان ومع مسؤولني أتراك يف األسبوعني
املاضيني حول إمكانياتهم للمساهمة يف مواجهة «داعش»،
وأن متويله كان جزءًا من هذه احملادثات .ففض ًال عن البحث يف
إيقاف تدفق املقاتلني األجانب ،أمن احلدود ،وتفكيك شبكات
متويل التنظيم ،تأتي يف صلب احملادثات ،عشرات حقول النفط
ومصايف التكرير يف املناطق املسيطر عليها من قبل «داعش»
يقدره اخلرباء من
يف سوريا والعراق ،اليت توفر متوي ًال متواص ًال
ّ
مليون إىل مليوني دوالر ،ومع أنه مبلغ زهيد بالنسبة لسوق النفط
العاملي« ،لكنه مفاجأة كربى بالنسبة جلماعة إرهابية».
وتشري الصحيفة إىل أن االراضي اليت يسيطر عليها «داعش» يف
العراق وحده ،تنتج حاليًا من  25000إىل  40000برميل نفط يوميًا،
ما يؤمن ،على األقل ،حنو  1.2مليون دوالر يف السوق السوداء،
وفقًا للباحث يف مركز «بروكنغز الدوحة» ،لؤي اخلطيب ،فيما

يقدر البعض املردود اليومي من مبيع «داعش» للنفط بنحو 2
مليون ،ما يشكك املسؤولون االمريكيون يف صحته.
وميثل اجلنوب الرتكي البوابة الرئيسية للسوق السوداء ،حيث
ميول «داعش».
أصبحت تركيا جزءًا من «االقتصاد األسود» الذي ّ
وحبسب الباحث يف مركز «هاريتيج» لألحباث جيمس فيليبس،
فإن السلطات الرتكية أثبتت أنها غري راغبة يف استهداف شبكة
التهريب ،مضيفًا إن األتراك يتجاهلون هذا األمر ،ألنهم مستفيدون
من السعر الزهيد للنفط املهرب يف السوق السوداء ،ومن بينهم
مسؤولون يف احلكومة.
ٍ
أيام ،عن قيام
جهة أخرى ،كشفت جملة «نيوزويك» ،منذ
من
ٍ
تنظيم «الدولة اإلسالمية» بتجنيد مقاتلني أتراك ،يف ضواحي
اسطنبول «اهلشة» .ومن خالل الرويات اليت نقلتها عن عدد من
األشخاص الذين انتقل أقاربهم للقتال يف سورياُ ،
خلصت اجمللة
إىل أنه ميكن القول إن «داعش» متكن من زرع شبكته بعمق يف
تركيا.
ولفتت اجمللة األمريكية إىل أن املواطنني األتراك املتضررين من
جتنيد «الدولة اإلسالمية» ألقاربهم أو معارفهم ،يتساءلون عن
حقيقة وجود النية أو اولقدرة لدى حكومتهم ملواجهة مشكلة تغلغل
التنظيم يف تركيا .وأضافت إن هؤالء عبرّ وا عن سخطهم بسبب
عدم حترك الشرطة ووقوفها مكتوفة األيدي أمام ضرورة استعادة
أقاربهم من اجلبهات.
ويف هذا السياق ،نقلت اجمللة عن أحد األشخاص قوله إن لديه
 15فردًا من عائلته ،بينهم مخسة أطفال ،غادروا للعيش حتت حكم
«الدولة اإلسالمية» أو للقتال يف صفوفه ،خالل األشهر األخرية.
ومن جهة أخرى ،أفادت جملة «نيوزويك» نق ًال عن أشخاص آخرين
يف اسطنبول ،عن وجود شبكة توظيف تعمل من خالل االنرتنت أو
من خالل جمموعات للدراسة الدينية ،وتستهدف شباب املقاطعات
السنية ،الغارقة يف الفقر وإدمان املخدرات.
أما يف ما يتعلق باملستوى الرمسي ودوره يف حماربة التنظيم،
فقد قال أحد املسؤولني يف احلكومة الرتكية للمجلة ،إن بالده «ال
تتصرف باللني مع تنظيم الدولة اإلسالمية» ،موضحًا «أننا نتجنب
اخلطاب غري الضروري ،وخصوصًا يف ما يتعلق بقضية الرهائن»،
يف إشارة إىل الرهائن األتراك الذين اختطفهم «داعش» يف
املوصل يف حزيران املاضي.
يف اإلطار ذاته ،صرح السفري األمريكي السابق يف تركيا
فرانسيس ريتشاردوني ،بأن تركيا دعمت بشكل مباشر فرع
ٍّ
حتد للواليات املتحدة .ويف حديث
«القاعدة» يف سوريا ،يف
للصحافيني قال ريتشاردوني إن السلطات الرتكية ّ
ظنت أنها
ميكن أن تعمل مع اجملموعات املتطرفة خالل احلرب يف سوريا،
وأن تدفعها يف الوقت نفسه ،لتصبح أكثر اعتدا ً
ال.
وأضاف إنه هلذا اهلدف عمل األتراك مع فرع «القاعدة» يف سوريا
أي «جبهة النصرة» ،وأيضًا مع اجملموعات السلفية املتشددة مثل
«أحرار الشام» .وقال ريتشاريوني إنه حاول إقناع احلكومة الرتكية
بإغالق احلدود أمام هذه اجملموعات ولكن من دون جدوى ،مضيفًا
إنه «مل يكن أمامنا إال خيار واحد وهو االتفاق على االختالف».
ولكنه لفت إىل أن «األتراك عملوا مع هذه اجملموعات لفرتة».

(األخبار)
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مقابالت ومقاالت

جعجع :أنا مع التحالف الدولي وال أفهم موقف حزب اهلل
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية
ّ
الدكتور مسري جعجع ،على أهمية تأييد
لبنان للتحالف العربي ــ الغربي لضرب
«داعش» ومشاركته فيه ،مبديًا استغرابه
ملوقف حزب اهلل الذي كان أول من ّ
حذر
من خطر هذا التنظيمّ .
وأكد جعجع ،يف
حديث إىل «األخبار» ،رفضه لظاهرة
األمن الذاتي ما دامت الدولة قائمة.
ويف حموراالنتخابات الرئاسية اليت حيمل
«الفريق اآلخر مسؤولية تعطيلها ،ما وضع
البلد يف قعر القعر ،وأعاده مخسني سنة
إىل الوراء» ،يفضل جعجع إجراء االنتخابات
أقر بظروف موضوعية ّ
حتتم
النيابية .لكنه ّ
عدم إجرائها ،رافضًا أي مقايضة بني
التمديد وبني حضور جلسات تشريعية.
ويف ما يأتي نص احلوار:
■ هل أنت مع التحالف الغربي ــ العربي
لضرب تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،وهل
تؤيد مشاركة لبنان يف التحضري هلذا
التحالف؟
 أنا ،كليًا ،مع أن يدخل لبنان يف هذاالتحالف الغربي ــ العربي الذي يتكون
حاليًا ملواجهة «داعش» ،طبعًا ضمن
إمكاناته ،ألن لبنان أحد األطراف الذين
سيستفيدون جدًا من القضاء على هذا
لنر املعادلة مقلوبة .لنفرتض
التنظيمَ .
أن لبنان مل يدخل يف هذا التحالف،
وكما تبينّ من أحداث عرسال وما تالها
الحقًا ،فنحن ميكن أن ندفع من دم شبابنا
وأوالدنا والشعب اللبناني ،ومن قدراتنا
املباشرة ،حملاربة «داعش» .وبالتالي
جيب أن نكون حمّبذين يف شكل تام
ّ
هلذا التحالف ،ألنه
سيجنب لبنان مواجهة
مباشرة مع «داعش» ،وقد تكون لديه
اإلمكانات لذلك أو ال.
تفرد وزير اخلارجية
■ مثة مواقف انتقدت ّ
جربان باسيل ،وتنسيقه فقط مع رئيس
احلكومة ،وحزب اهلل عرب مصادره يف
«األخبار» أمس رفض دخول لبنان يف
هذا التحالف؟
 حنن مع موقف رئيس احلكومة ووزيراخلارجية يف ما يتعلق بعالقة لبنان بهذا
التحالف .من جهة أخرى ،أمتنى من حزب
اهلل أن يوضح لنا موقفه ،وملاذا يقف
ضد هذا التحالف ،رغم أنه أول من رفع
الصوت عاليًا ،وكبرّ حجم هذا التنظيم،
ودعا إىل تعاون اللبنانيني ضده .ومن
الغريب أن يكون هو نفسه اليوم يعارض
التحالف الغربي ــ العربي الذي قام
نقدم
حتديدًا ضد «داعش» .هل جيوز أن ّ
مصلحة نظام بشار األسد على مصلحة
لبنان ،وعلى مصلحة استقرار الشرق
األوسط؟ حزب اهلل اختذ هذا املوقف ألن
ضم نظام
التحالف الغربي ــ العربي رفض ّ
ندمر لبنان أو
األسد إليه ،فهل جيوز أن ّ
نعرضه للمخاطر من أجل احلفاظ على نظام
ّ
األسد؟
■ لقد شارك الوزير باسيل يف االجتماع بني
العماد ميشال عون واألمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصراهلل .برأيك ،هل ميكن أن
يكون قد اختذ موقفه من التحالف من دون
اطالع نصراهلل عليه؟
أن على
 ال أعرف .لكن جيب أن ألفت إىل ّوزير اخلارجية أن يوضح موقفه حني قال
إنه مع التحالف لضرب اإلرهاب ،شرط
أن حيرتم سيادة الدول .طبعًا ،جيب أن
حُترتم سيادة الدول القائمة كالدولة
اللبنانية واألردنية ،لكن هل جيب أن
نعترب أن سوريا ،بعد ثالث سنوات ونصف
من احلرب األهلية ،ال تزال سيادة الدولة
السورية املمثلة بنظام األسد هي القائمة
حاليًا .أكيد كال .أمتنى على الوزير باسيل
ألاّ يقع يف هذا املطب وخيدم مصلحة
أطراف آخرين ،بل جيب أن خندم مصلحة
الشعب اللبناني والدولة اللبنانية فقط.

ال بيئة حاضنة

لـ»داعش» يف لبنان ،وال مربر لتخويف

جان عزيز

هيام القصيفي

املسيحيني،
التنظيم بدأت
■ إذا طرح املوضوع
على التصويت يف
جملس الوزراء ،فما هو
موقف حلفاؤكم ،وهل
ميكن أن تطري احلكومة
على هذه اخللفية؟
 حلفاؤنا طبعًا معالتحالف يف شكل
واضح ،إضافة إىل
أن التحالف هو لضرب
«داعش» فقط ،وهذا

وهزمية

ضد تس ّلح املسيحيني يف الوقت الراهن (هيثم املوسوي)

ما يصب يف مصلحة الدولة اللبنانية ،وال
سيما أنه يضم األسرة الدولية والعربية
بكاملها .هل نقف ضده فقط ألن إيران
ليست فيه؟ هذا ليس سببًا كافيًا .أما يف
شأن الوضع احلكومي ،فهذا األمر منوط
مبن يشارك فيها ،وحنن لسنا موجودين
يف احلكومة.

ضد األمن الذاتي حالياً

■ أخذ عليك البعض أنك ّ
خففت بداية من
خطر «داعش» ،ومن ثم رفعت الصوت
يف احتفال شهداء القوات اللبنانية.
واليوم تتحدث عن خماطرها .هل أنت مع
ّ
تسلح املسيحيني ،وخصوصًا أننا شهدنا
تسلحًا ذاتيًا يف مناطق معروفة بقربها
من القوات؟
 بكل صراحة أنا ضد التسلح الفردي،ألنين ما زلت حتى اآلن أرى أن ال خطر
داهمًا على لبنان حاليًا ،وال سيما يف ظل
قيام التحالف الغربي ــ العربي ملواجهة
داعش ،وقد بدأ يعطي نتائجه برتاجع
هذا التنظيم ،وخصوصًا يف العراق.
من جهة أخرى ال تزال الدولة اللبنانية
موجودة باحلد االدنى واملقبول ،وأكرب
دليل هو وجود اجليش والقوى األمنية
األخرى ،وحل املشاكل اليت تقع رغم
بعض التأخري .وما دامت الدولة موجودة،
فعملنا أن نزيد من وجودها وقوتها .أما
األمن الذاتي والتسلح الفردي ،فهما
ّ
يشالنها
ويصغران وجودها بأسرع مما
ميكن أن حيدث يف حال وقوع خطر كبري.
يف الوقت الراهن حنن نهائيًا ضد األمن
الذاتي ،بل مع دعم الدولة .ولكن إذا
ُحّلت الدولة فلكل حادث حديث.
■ تقول «يف الوقت الراهن» .متى ستقبل
أن يتسلح املسيحيون؟
 حني تنحل الدولة كليًا .وهنا جيب أن ألفتإىل أمر مهم .أول خطوة أساسية حلماية
املسيحيني هي يف حصول االنتخابات
الرئاسية .إذا انتخبنا رئيسًا للجمهورية
وانتظمت احلياة السياسية وتشكلت
حكومة وأجرينا انتخابات نيابية ،تقوى
مؤسسة اجليش والقوى األمنية والدولة
اللبنانية .أحسن دفاع عن املسيحيني هو
أن ننتخب رئيسًا للجمهورية ،ال أن ُنسهم
ّ
وشل اجمللس النيابي،
يف تدمري الدولة
ونعطي «كم بارودة» للمسيحيني للدفاع
عن أنفسهم.
■ ألست خائفًا من انفجار الوضع جمددًا يف
عرسال على أبواب الشتاء واحتمال حصول
توتر يف طرابلس؟
 كال .اجليش يتمركز أكثر فأكثر يفعرسال وحميطها ،والقوى األمنية تضبط
الوضع يف طرابلس والشمال .إضافة إىل
أنه تبني أن ال بيئة حاضنة لـ»داعش»
يف لبنان .وتبعًا لذلك ،ال مربر إلشاعة
جو من اخلوف لدى املسيحيني .علمًا أن
«داعش» حاليًا مل تعد يف مرحلة صعود،
بل هبوط ،وقد بدأت هزميتها .وكلما
خطا التحالف الدولي إىل األمام ،تراجعت
«داعش» أكثر.
■ قد ُتنتقد اليوم ألنك تعترب أن «داعش»
تنهزم ،يف وقت مل يبدأ فيه عمل التحالف
الدولي بعد.

مؤامرة واشنطن من أرشيف الراعي إىل فايسبوك أفرام

 التحالف بدأ عمله ،واألمريكيون باشرواضرباتهم ،وهو ما أدى إىل تراجع
«داعش» يف سهل نينوى وسد املوصل.
وأتوقع أن يرتاجعوا أكثر بعد الضربات
املرتقبة ،إضافة إىل حتركات على األرض
من جانب احلكومة العراقية ،ويف سوريا
من جانب «اجليش السوري احلر».
■ حتدثت عن متركز اجليش يف عرسال.
راض عن أدائه منذ معركة عرسال
هل أنت ٍ
وحتى اليوم؟
 هذا حبث آخر .هذا الكالم نقوله معاملسؤولني يف الغرف املغلقة .ما جيب
أن نعمله هو أن نقف خلف مؤسسات
الدولة ،اجليش والقوى األمنية ،بغض
النظر عن مالحظاتنا على أي أداء ميكن أن
نقوهلا بعيدًا عن اإلعالم .ال جيب إطالق
اتهامات أو مالحظات خالل األزمات.
■ يف امللف الرئاسي ،تقدمت مببادرة
وجتددت مع قوى  14آذار .لكن الوضع
يراوح مكانه .ما هي اخلطوة اليت ميكن أن
تكسر اجلمود احلالي؟
 حنن قمنا بكل اخلطوات الواجبة منالرتشح وإعالن الربنامج إىل إعالن
مبادرتي باالستعداد للبحث عن مرشح
توافقي وتبين قوى  14آذار هلا .قمنا
مبا جيب القيام به ،لكن لألسف الفريق
اآلخر ال يزال يعطل اللعبة الرئاسية .فإما
أن يستمر يف التعطيل ،أو يذهب إىل
انتخابات مهما كانت النتائج ،أو يتخذ
قرارًا بأن يبحث معنا يف االسم املقبول
الذي يرضي قناعاتنا ،ولو باحلد األدنى.
لكن حتى اللحظة مل يعط جوابًا حتى على
عقد اجتماعات.
■ من يرفض االجتماعات؟
 حدثت بعض االجتماعات سابقًا معالتيار الوطين احلر ،ولكن موقفه واضح،
وهو يرفض أي حبث يف غري العماد
ميشال عون .هذا خياره األول والثاني
واملئة .أما اآلخرون ،فهم يقولون إن
اللعبة الرئاسية عند عون.
■ إذًا ال ترى انتخابات رئاسية يف املدى
املنظور؟
 حبسب ما أراه لدى التيار الوطين احلروحزب اهلل ،ال انتخابات رئاسية يف املدى
املنظور.
■ وهل ترى ظروفًا إلجراء االنتخابات النيابية
راهنًا؟
 حنن مع حماولة إجراء االنتخابات النيابيةحتى آخر حلظة ألنها اخليار األفضل ،مع
اعرتافنا بكثري من الظروف املوضوعية
اجلدية اليت تفرض التمديد يف الوقت
الراهن .ورغم ذلك ،أنا مع استمرار
احملاولة حتى اللحظة األخرية إلجراء
االنتخابات النيابية.
■ هل ميكن أن جتري املقايضة مع الرئيس
نبيه بري بني التمديد وقبولكم حبضور
جلسات تشريعية؟ وما هي حظوظ إجراء
انتخابات؟
 لسنا يف صدد املقايضة .موقفنادستوري .كيف ميكن اجمللس أن
جيتمع
ليشرع وال جيتمع النتخاب رئيس
ّ
للجمهورية؟ حنن لسنا يف صدد إجراء أي
مقايضة .وأمتنى أن نصل إىل انتخابات،
وحظوظها احلالية  50ــ .50

إذا كانت بكركي ،ومعها الكنائس
املشرقية جمتمعة ،وخلفها كل املسيحيني
املعنيني أو املهتمني بالعالقة مع الغرب،
يعتقدون بأن ما أصابهم يف واشنطن
صفحة طويت ،فهم خمطئون .وإذا كانوا
يعتربون أن األذى والضرر اللذين أحلقا
بهم يف «موقعة  11ايلول املسيحية»،
ال يستدعيان أي معاجلة ،فعندها يكون
خطأهم نوعًا من أنواع الكوارث .فما حصل
يف ذلك النهار مل يفتأ يتداعى ويتفاقم
ويكرب مثل كرة ثلج .ولفهم خماطره يكفي
الذهاب إىل اإلعالم األمريكي ،واالطالع
أو ًال على نطاق التغطية اليت أفردها
للحدث .وثانيًا ملعرفة املضمون السليب
لتلك التغطية.
للتقصي
وثالثًا واألكثر مدعاة لألسى،
ّ
حول مصادر كالم هذا اإلعالم.
قد ال يهتم الناس يف بريوت باألمر .لكن
يف عاصمة «روما اجلديدة» املسألة خمتلفة
بالكامل .فلجهة نطاق التغطية اإلعالمية
األمريكية ،كان الفتًا أنه مل يكن قد مضى
أكثر من ساعة واحدة على خطاب تيد كروز،
فجر إشكال مؤمتر ما مسي «دفاعًا
الذي ّ
عن املسيحيني» ،حتى كان البحث عن
املوضوع على حمرك «غوغل» يعطيك أكثر
من  750ألف رابط يتكلم عن «احلادثة».
حتى اآلن قد يكون األمر مفهومًا .فممثل
تكساس يف الكونغرس سياسي سجالي
حاد ،جيذب اإلعالم ويستقطبه مثل قصة
ّ
الرجل والكلب والعضة! ثم إن املوسم يف
واشنطن انتخابي .وكروز خيوضه بعنف،
ّ
كما كل استحقاقاته،
ويتحضر لينطلق
منه اىل ترشيحه الرئاسي بعد سنتني.
حد ما كثافة التغطية.
كل ذلك يفسر إىل ّ
غري أن التدقيق يف وسائل اإلعالم اليت
راحت يومًا بعد يوم تتناول املوضوع،
يثري مالحظة أكثر جدية .إذ ليس طبيعيًا
أن يستأثر مؤمتر ملسيحيني من الشرق
األوسط ،باهتمام مؤسسات ضخمة ،مثل
«تايم» و»نيوزويك» و»واشنطن بوست»
و»سي بي إس» و»إم إس إن بي سي»
و»بي بي سي» ،ثم «هافينغتون بوست»
و»بوليتيكو» و»ويكلي ستاندارد»...
فض ًال عن كربيات وسائل اإلعالم األمريكية
من دون استثناء .تغطية ال ميكن أن تكون
عفوية وال تلقائية أو بريئة ،خصوصًا
متى علمنا أن أكثر من  90يف املئة من
اإلعالم األمريكي مملوك من ست شركات،
معروفة امليول واالجتاهات والواجهات
واخللفيات .مثة أمر عمليات إذًا قد صدر،
مضمونهّ :
ظهروهم
سلطوا الضوء عليهمّ ،
بالقدر األقصى .إجعلوا من مؤمتر ،مل يأت
حمرر صحايف أمريكي واحد لتغطيته طيلة
ثالثة أيام ،حدثًا تتناقله أمريكا كل األيام
التالية .لكن بأي مضمون؟
هنا تكمن املسألة الثانية املريبة يف نكبة
 11أيلول .إذ قد يكون من املمكن أن
تتشابه القراءات الصحافية حلدث معني.
لكن أن تتطابق بالكامل ،وأن يكون
العنوان يف حرفيته على صدارة كل
التغطيات ،فتلك مسألة أخرى« :مسيحيون
معادون السرائيل ُيسكتون كروز» .الزمة
قرئت حرفيًا يف عشرات وسائل اإلعالم
املفرتضة مهنية وحرفية ال تنقل وال
تنسخ .أما التفريدات اجملتهدة فكانت
أسوأ« :معادون للسامية يقاطعون خطابًا
مؤيدًا السرائيل»« ،موالون حلزب اهلل
وبشار األسد يسكتون مؤيدًا إلسرائيل
يف واشنطن» ،وصو ًال إىل كالم يتهم
املعنيني من روحيني وزمنيني بالكراهية
لليهود واحلقد والعنصرية الدينية! ماذا
يعين هذا الكالم ،اآلن ويف واشنطن
بالذات؟ بكل بساطة إنها مبثابة حمرقة
للكنائس املشرقية ومؤمنيها وقضاياها.
إنها عملية مركبة مدروسة مقصودة إرادية
واعية ،إلقفال باب واشنطن حيال أي
صوت مسيحي مشرقي ،ولطرد أي صوت
مناصر ممكن من عاصمة حكم األرض.

ومتى؟ عشية حصول تطورات لبنانية
وشرق أوسطية قد حتدد مصري املنطقة
ولبنان.
بعد زلزال  11أيلول ،ملن ال يعرف كيف
تعمل ماكينة واشنطن السياسية ،كلما
سيذهب مسيحي مشرقي ليطرق باب
ناشط أمريكي ،سيبادر األخري إىل طبع
كلمات قليلة على حمرك حبث «غوغل»:
شرق أوسط ،مسيحيون ،دفاع ...
وستكر
ّ
أمام عينيه آالف اتهامات العداء للسامية
ولليهود والسرائيل .فيقفل بابه أمام
«الزبون» ويبلغ كل زمالئه أن مثة فريوسًا
من النوع القاتل يف املدينة.
قد ال يكون منظمو املؤمتر الفظيع أرادوا
ذلك .ومن الظلم رمبا اتهامهم بالتواطؤ
أو التآمر .غري أن نسبة االرجتال مع قدر
كبري من عدم املعرفة واهلواتية يف العمل،
سدد ضربته
فتحت الباب واسعًا أمام من ّ
إىل الكنائس الشرقية وشعوبها .لكن
يبقى السؤال :من فعل ذلك؟
هنا تربز املسألة الثالثة :من أين استقى
اإلعالم األمريكي معلوماته عن خلفيات
املؤمتر املسيحي وأبعاده؟ من هي
مصادره؟ من ّ
ذخره بالرصاص القاتل،
ومن أمن له تلك املواد الشديدة االنفجار
يف بيئة معجونة بصناعة اهلولوكوست؟
التدقيق يف ما نشره ذلك اإلعالم يشي
بالكثري من الدالئل .مث ًال ،أن تلجأ وسيلة
إعالمية إىل تفريغ التسجيل املصور الذي
صار على شبكة «إنرتنت» ،وأن تنشر
حرفية كالم البطريرك حلام يف ذروة
ثورته ،أمر طبيعي .يف أقصى االحتماالت،
ميكن التقدير أن الوسيلة جدية يف عملها،
فطلبت من متقن للغة العربية ترمجة أقوال
البطريرك .وأن تلجأ وسيلة إعالمية أخرى
إىل رصد ردود فعل بعض احلاضرين،
رفضًا لكالم كروز ،فتنقل ترمجة
هلتافاتهم ،مسألة طبيعية هي األخرى.
لكن أن تكتب وسيلة إعالمية أمريكية،
تعليقًا على احلادثة ،بعد انتهاء املؤمتر ال
قبله ،انه كان بني املتحدثني «البطريرك
املاروني الكاردينال بشاره الراعي ،الذي
كان قد دافع عن حق حزب اهلل يف مهامجة
اسرائيل ،ودعا إىل عقد لقاء بينه وبني
حسن نصراهلل ،زعيم اجملموعة اإلرهابية
املدعومة من إيران» ...فذلك
بعد آخر
ٌ
للمسألة .أو أن تكتشف وسيلة إعالم
أمريكية أن بطريرك السريان األرثوذكس،
مار أغناطيوس أفرام ،كان قد نشر على
صفحته اخلاصة على «فايسبوك» يف
 5أيلول ،صورًا للقائه مع «وفد رفيع
املستوى من حزب اهلل» ،فهذا غري مألوف
لوسيلة قد ال يعرف أي من حمرريها
تهجئة اسم البطريرك .أو أن تنبش
وسيلة أمريكية كالمًا للبطريرك الراعي
من العام  ،2011يصف فيه اسرائيل بأنها
دولة عدوة ،أو أن تتفرد وسيلة أخرى
بعرض كل أدبيات البطريرك حلام حول
انتقاده للصهيونية ،مما ال يتوافر ضمن
أي أرشيف مفتوح باللغة اإلنكليزية...
فهذا ما يدعو إىل االستغراب .فكيف إذا
استخدمت كل تلك االستشهادات لوسم
البطاركة حبلفاء تنظيم إرهابي وحكم جمرم
وأعداء للسامية؟!
العارفون بكواليس واشنطن يؤكدون أن
ال بيت موردوخ أصدقاء البطريرك أفرام
على فايسبوكه ،وال مالكو «تايم وارنر»
روم ملكيون ليتلقفواو يؤرشفوا كل
حرف يقوله البطريرك حلام .وهم بالتالي
يشريون إىل أن املصادر اليت تقف خلف
احلملة حملية ،لبنانية ،بلدية جدًا .تولت
تنفيذ أمر عمليات واضح ،ملصلحة عدو
مشرتك .العارفون بكواليس واشنطن،
يؤكدون أن جزءًا كبريًا من أسباب ما
حصل ،هو أن «أحدهم» أطلق النار على
رأسه ،عله يصيب رأس شقيقه املتكئ
على كتفه! يبقى سؤال :كيف املعاجلة من
هنا؟
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«اإلرهاب الصاحل» « v/sاإلرهاب
الطاحل» ...برعـاية «الناتو»!
صهيب عنجريني

تقرتب «احلرب العاملية ضد داعش» .القوى الغربية أفلحت حتى اآلن
يف ربط اإلرهاب بـ «داعش» دون سواه .فيما تتحدث معلومات
«األخبار» عن دور مرسوم لصنويه« ،جبهة النصرة» و»اجلبهة
اإلسالمية» ،يف احلرب الوشيكة!
شيئًا فشيئًا ،تقرتب الساعة الصفر لدخول املشهد السوري منعطفًا
جديدًا ،عنوانه العريض «احلرب على اإلرهاب» .مالمح التحالف
ٌ
آخذة يف التشكل .قادة حلف «الناتو» يعلنون اتفاقهم على
العاملي
«ضرورة القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية» .أعداء «داعش» يف
ّ
يسنون أسنانهم لالنقضاض على التنظيم املتطرف،
الداخل السوري
ٌ
قاطعة تضمن مكانه يف التحالف.
وعود
بعضهم
ويف جعبة
ٌ
«رعاة احلدث» الدوليني جنحوا يف ربط اإلرهاب داخل
أن
الالفت،
ُ
األراضي السورية بـ «الدولة اإلسالمية» دون سواه .الالفت أكثر
أن مصادر يف «اجلبهة اإلسالمية» تتحدث عن أدوار مرتقبة هلا يف
حماربة «الدولة» .مصدر من داخل «لواء صقور الشام» ّ
أكد للزميلة
أن «اجلبهة (اإلسالمية) لن تكون خارج احلدث» .املصدر
«األخبار» ّ
رأى أن «اجلبهة كانت أسبق من اجلميع يف حماربة غالة داعش».
ضد داعش ،واليت كانت
وأعاد التذكري بـ «املعارك اليت خاضتها
ّ
ً
كفيلة  -لو توافر هلا الدعم املناسب – يف وضع حد لغالة داعش
شدد على أن «أحدًا ال يستطيع
املصدر
أمرهم».
استفحال
قبل
ّ
أن
ورأى
باجلبهة».
االستعانة
دون
من
األرض
على
داعش
حماربة
ّ
«التصرحيات الصادرة عن الدول اليت تزعم أنها ترغب يف اجتثاث
عما جاء يف ميثاق الشرف الثوري الذي ّ
وقعته اجلبهة
داعش ال خترج ّ
وعدد من أبرز الفصائل».
ويشري املصدر على وجه اخلصوص إىل بند يف «امليثاق» ينص
على «الرتحيب باللقاء والتعاون مع األطراف اإلقليمية والدولية
املتضامنة مع حمنة الشعب السوري ،مبا خيدم مصاحل الثورة».
وتشري معلومات حصلت عليها «األخبار» إىل وجود دور مرسوم
خارجيًا لـ»اجلبهة» وأقرانها يف احلرب املرتقبة .ويف املعلومات أن
عددًا من قادة «اإلسالمية» عقدوا أخريًا لقاءات مكثفة مع ممثلني
عن دول إقليمية وغربية ،داخل األراضي الرتكية .وجرى التوافق
ّ
مركبة لتحركات مسلحي «اجلبهة» قبل ،وبعد الساعة
على خطط
الصفر للحرب على «الدولة» .ووفقًا للمعلومات ،تبدو التحركات
األخرية لـ»اجلبهة» يف اجتاه دمشق جزءًا من املخطط الذي يحُ تم على
ً
قادرة على تعزيز موقفها يف حميط العاصمة
«اإلسالمية» أن تكون
قبل دق ناقوس «احلرب على داعش».
ما يبدو ممُ هدًا لتحرك الحق ،رمبا ينشد استغالل الظرف الذي
ستخلقه تلك احلرب لالنقضاض على أهداف حمددة يف عمق دمشق،
سعيًا إىل خلق معادلة جديدة .وتربط املعلومات بني التحركات يف
حميط العاصمة ،وتلك اليت تسارعت على ختوم اجلوالن السوري
احملتل ،والشريط احلدودي .ووفقًا هلذه املؤشرات ،يبدو إدراج
التطورات األخرية على جبهة القنيطرة يف هذا السياق أمرًا منطقيًا،
ً
أن بعض املصادر اإلعالمية املقربة من اجملموعات املسلحة
وخاصة ّ
راحت تتداول يف اليومني األخريين حديثًا عن خطط لـ»ما بعد حترير
القنيطرة ودرعا» ،تشتمل على «فتح ممر إىل الغوطة ،ثم قلب
املوازين يف القلمون ،متهيدًا لتصبح العاصمة دمشق بني فكي
فسيكون من البديهي ربطها بدور
صحت املعلومات،
كماشة» .وإذا
ُ
ّ
حمتمل قد تؤديه األراضي األردنية لدعم حتركات مماثلة باجتاه درعا،
تتوان عن تقديم الدعم إىل
بات معلومًا أن سلطات االحتالل مل
كما َ
َ
املسلحني ،أقله اللوجيسيت.
تلحظ املعلومات أيضًا «دورًا غري معلن جلبهة النصرة ،بدأ منذ
عجل سقوط احملافظة يف
هروب قادتها من ريف دير الزور ،ما ّ
ومهد الحقًا للبدء بتحرك دولي يستهدف
قبضة الدولة اإلسالمية،
ّ
التنظيم .ويسعى يف الوقت نفسه إىل استغالل ُ
املعطى إلحداث
تغيري جذري يف مشهد الصراع بني اجليش السوري وحلفائه من
جهة ،واجملموعات املسلحة من جهة أخرى».
املشهد خمتلفًا ،حيث تلحظ املعلومات دورًا
يف الشمال ،يبدو
ُ
لكل من «جبهة ثوار سوريا» ،و»حركة حزم» .وهو دور يبدو
أساسيًا ٍّ
سيكون ُمعلنًا ،بوصف اجلهتني «ممثلتني للمعارضة املسلحة
أنه
ُ
املعتدلة» ،وفقًا ملا جيري الرتويج له منذ إنشائهما .وسيكون على
ضد مسلحي «الدولة» ثم
اجلهتني
االضطالع مبهمة املواجهات الربية ّ
ُ
ملء الفراغ الذي سيحدثه انسحابهم – يف حال حدوثه .-
مصدر سوري معارض يرى يف املعلومات املذكورة «ضربًا من
رأي يعلله املصدر املستقل بأنه «ال مصلحة فعلية للواليات
املبالغة»ٌ .
لوضع حاسم داخل األراضي السورية
التأسيس
يف
وحلفائها
املتحدة
ٍ
على املدى املنظور» .املصدر توقع أن «تكتفي القوى الدولية
باستغالل احلرب املعلنة ضد داعش لتعقيد املشهد أكثر .مع السعي
ملنح بعض اجملموعات املسلحة أفضلية على األرض قد تمُ كنها يف
مراحل الحقة – لكنها بعيدة – من الظهور يف مظهر الند العسكري
والسياسي للنظام ،الذي ال مُيكن استبعاده من املعادلة بسهولة».
تأسيسًا على هذا الرأي ،يؤكد املصدر أن «ما نشهده يف الفرتة
الراهنة هو مرحلة عض أصابع بني القوى الغربية ،والنظام وحلفائه،
قبل االنعطاف حنو مرحلة جديدة من األزمةُ ،تعقدها ،وتبقيها مفتوحة
على مجيع االحتماالت».

«الدولة اإلسالمية» تستعد ملواجهة «حرب الصليب»
رضوان مرتضى

يف التكتيك امليداني ستكون حماية «أمري املؤمنني» أولوية (أرشيف)

«الدولة اإلسالمية» تستعد للضربة األمريكية .يف الشكل ،هي
«دولة خالفة .لن يهرب محاتها .الواجب الشرعي يحُ ّتم دفاع
اجلنود عن بالد املسلمني يف وجه الغزاة» .يف التكتيك ،تغيب
مسوه
الشعاراتُ .يعيد مقاتلو «الدولة» متوضعهم استعدادًا ملا ّ
«حرب الصليب» .أما اسرتاتيجية املقاومة فتتعدد وهدفها
أوحد« :الصمود أطول وقت ممكن».
ٌ
أو بدابق».
«ال تقوم الساعة حتى ينزل
حديث
الروم باألعماق ْ
ُ
نبوي ُيروى عن النيب حممد يتداوله جهاديون على نطاق واسع
هذه األيام.
فدابق هي قرية سورية تقع مشال مدينة حلب حيث
ِ
ستقع ملحمة كربى ينتصر يف نهايتها املسلمون .أما الروم،
حبسب التفسريات اليت يقدمونها ،فهم «الغرب الصلييب».
ينطلق أتباع تنظيم «الدولة اإلسالمية» من هذا احلديث ليخلصوا
إىل أن مقدمته ستبدأ مع الضربة األمريكية اليت ُ
مهد هلذه
ست ّ
املواجهة.
حمتوم
إهلي
«وعد
هي
إليهم،
بالنسبة
سيثبت للعامل أننا أصحاب
ٌ
ُ
الدولة وبناة خالفة آخر الزمان» .ويعزز قناعتهم الراسخة بهذه
النبوءة ،إصدارهم منذ أشهر جملة تصدر باللغة اإلنكليزية
مسوها «دابق ...عودة اخلالفة».
ورغم غياب أي احتمال إلمكانية مواجهة برية واقتصار الضربة
على الصواريخ وغارات الطائرات اجلوية ،يتحدث بعض مؤيدي
سيستدرج للمواجهة
«الدولة» بقناعة عن أن «التحالف الصلييب ُ
الربية ألنه بالتأكيد لن حيقق هدفه من اجلو» .وعلى هذا اإليقاع،
ُتقرع طبول احلرب العاملية اجلديدة».حتالف الطواغيت» ،التسمية
اليت اعتمدها بعض نشطاء «الدولة» على حساب «تويرت» ،مل
خيفف من عزمية جنود «الدولة» يف امليدان .هكذا يقول أحد
عناصر «الدولة» ،رغم أن حسابات املغردين الذين يدورون يف
فلك التنظيم املتشدد كان خفت نشاطها بشكل ملحوظ على
مجيع املواقع التابعة له.
أما األخبار اليت تناقلتها الوسائل اإلعالمية عن «إخالء املراكز
األساسية التابعة لـ»الدولة» وتقليص العديد قدر اإلمكان مع
ّ
االكتفاء عند الضرورة بأفراد على حواجز
متنقلة» ،فلم تنف
املصادر ذلك ،لكنها لفتت إىل أن «مراكز أساسية يف الرقة
ال تزال تعج باألخوة».
أن «جنود اخلالفة أجروا
وكشفت مصادر ميدانية من «الدولة» ّ
اختبارات للدفاعات اجلوية يف كل من الرقة وتل أبيض» .ويف
الوقت نفسه ،تتحدث املصادر عن نقل مجيع العائالت من
عد هدفًا حتميًا للضربة األمريكية .هذه املعلومات
األماكن اليت ُت ّ
تقاطعت مع ما أعلنه التيار السلفي اجلهادي يف األردن أمس،
بأن «مقاتلي جبهة النصرة والدولة اإلسالمية يف حمافظيت درعا
وحلب السوريتني ،أخلوا مواقعهم حتسبًا للضربة األمريكية
املرتقبة».
اإلسالمية»،
«الدولة
سيطرة
مناطق
يف
يروج جنود البغدادي
ّ
أنهم سيقاومون .تتحدث مصادرهم عن فرحة عارمة يعيشها
أفراد التنظيم ألنهم سيتمكنون أخريًا من منازلة «حلف
الطواغيت» يف «حرب الصليب» اليت ُتشن عليهم.
يستعيد هؤالء التسمية اليت أطلقها أسامة بن الدن منذ سنوات
يروج
املغرد الشهري يف
طويلة ليقولوا إن التاريخ ُيعيد نفسهّ .
ّ
صفوف «الدولة» ترمجان اآلساورتي هلذه الفكرة على نطاق

واسع.
ورغم تسليم مصادر «الدولة» باستحالة وقوف عتادهم العسكري
للحظة يف وجه الرتسانة اجلوية ،يتحدثون عن «اسرتاتيجية يف
محالة
املقاومة ال ِقبل للصليبيني بها» .هذه املعنويات العالية ّ
«جمرد صمود الدولة وبقاؤها بعد الضربة
أوجه يف امليدان.
ّ
يعين حتمًا انتصارها» ،بالنسبة إىل أحد أفراد «الدولة» .هذا
الرأي يتشاطره معظمهم.
يرى هؤالء أن «وقوفهم يف وجه حلف من أربعني دولة من دون
انكسارهم سيعين للعامل أمجع أن قوة ربانية تقف معهم» .ويف
ّ
حمادثة عرب «السكايب»
يعقب أحد أفراد «الدولة» املوجود يف
الرقة« :إذا بقينا سيفهم املسلمون يف كل العامل أن الروايات
املتواترة واألحاديث النبوية ّ
بشرت بنا لنكون أصحاب اخلالفة
يف آخر الزمان على منهاج النبوة».
كيف
سيرتجم ذلك على أرض امليدان؟ سؤال يتكرر طرحه
ُ
على أتباع الدولة عرب «السكايب» و»تويرت» و»الواتسأب».
ورغم حصر السؤال بأبناء تنظيم «الدولة» وحده من دون
«جبهة النصرة» ،تتفاوت اإلجابات بشأنه .يتحدث أبو القاسم
السوري ،أحد عناصر «الدولة» ،عن «مقاومة ُ
ستفاجئ اجلميع...
سيرتمحون خالهلا على حرب العراق»! ضبابية اإلجيابة ال تكاد
ُتقنعك .يزايد بقوله« :يومًا ما سنرفع علم الدولة اإلسالمية
على البيت األبيض» .ختربه أن هذه املرة لن يكون هناك جنود
أمريكيون أو بريطانيون أو غريهم على األرض لتواجهوهم.
ستكونون وحدكم مع السماء واحلمم اليت ُ
ستمطر عليكم .ماذا
ستفعلون لرتدوا عسكريًا؟ تساؤل جييب عنه هذه املرة أبو
لقمان« :كل اخليارات مفتوحة أمامنا .وكل شيء ستعرف عنه
يف وقته».
يتحدث اجلهادي ،وهو يقيم يف الرقة أيضًا ،عن منية لديهم
ّ
حبصول ضربة استباقية
ينفذها جنود الدولة يف واحدة من
املناطق احليوية ألمريكا ،ثم يعدد دو ً
ال يقول إنها لن تكون
مبأمن ،منها تركيا وقطر والسعودية والكويت .بالنسبة إليهم،
هذه الدول هدف مشروع لعملياتهم ،باعتبار أن الطائرات اليت
ستقود «حرب الصليب» ستنطلق من قواعد موجودة على
أراضيها.
وال ُيستبعد يف سياق العمليات االنتقامية ،حتريك «الدولة»
خاليا نائمة هلا الستهداف سفارات الدول املشاركة يف احللف
الدولي الذي يقود احلرب عليها.
يعول
ورغم ما تقدم ،كل ذلك يبقى وعيدًا وتهديدًا يف اهلواء ال ّ
عليه .ففي السياق نفسه ،حيكى عن «حرص جنود «الدولة»
على محاية منابع النفط ،لكونها الشريان املالي الضامن حلياة
التنظيم» .لكن ،حبسب مصادر «الدولة» ،كل املضادات اليت
متتلكها «الدولة اإلسالمية» ال ميكنها أن حتمي بئر نفط واحدة
إذا ما تقرر استهدافها.
وحبسب مصادر سورية يف العراق ،يف التكتيك امليداني
ستكون محاية «أمري املؤمنني» أولوية .فاهلدف األساسي
ّ
متمثل حبماية أبي بكر البغدادي .وقد يوازيه يف الرتاتبية ،حفظ
قيادات الصف األول يف التنظيم مع مراعاة توزعهم بني العراق
ترجح تركيز الضربات العنيفة يف
وسوريا ،علمًا بأن التقديرات ّ
املناطق العراقية.
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سجناء رومية ينقلون أخباراً ال يصدقها العقل:

االسالميون نزالء بفندق واالطباق
ساخنة وفتاوى على السجناء املدنيني
صونيا رزق
بعد حادثة خطف العسكريني اللبنانيني على يد تنظيم «داعش
وجبهة النصرة» يف عرسال مطلع الشهر املاضي ،برزت اىل
العلن مطالب هؤالء اخلاطفني ضمن مقايضة الطالق سراح
العسكريني ،ابرزها خروج
اسالميي روميه  ،ما جعل السجن
ّ
املذكور يربز يف الواجهة السياسية واالمنية ،بعد ان بات ميثل
قاعدة لإلرهاب خصوصًا يف املبنى «ب» الذائع الصيت ،بسبب
توليه من قبل سجناء «فتح االسالم « الذين قاوموا اجليش يف
ّ
نهر البارد ،مرورًا مبسلحي عربا وطرابلس وتوابعهم ،اىل ما
هنالك من سجناء اقل ما ميكن القول فيهم انهم تابعوا دورات
قتالية عسكرية ،فباتوا مكان الدولة يف قلب السجن الشهري،
وعبارة «االمر لي» حتتل املكان
املطوق بشتى انواع االرهاب
ّ
واخلروج عن القانون.
وينقل سجناء كانوا يف روميه لـ «الديار» بأن السجناء االسالميني
هم نزالء يف الفندق املذكور ،تصلهم االطباق الساخنة يوميًا
من املراجع املختصة ،ويعطون االوامر ميينًا ومشا ً
ال ،فالتجمعات
ممنوعة إال للسجناء االسالميني الذين باتوا على اتصال بكل
التنظيمات اإلرهابية خارج حدود السجن ،ما جعل السجن
املذكور
يتحول اىل إمارة لسجناء «فتح االسالم» ومناصريهم
ّ
يف اجلهاد ،ميتلكون كل شيء من السكاكني واخلناجر واخواتها،
اىل احلاسوب احملمول واهلواتف اخللوية الذكية  ،إضافة اىل
إصدار الفتاوى على السجناء املدنيني الذين ال حول هلم وال
قوة ،مع التذكري بأنهم قاوموا ضباط وجنود اجليش واسقطوا
العشرات بني شهداء وجرحى ومعاقني ،فكيف يصبح االمر هلم
اليوم؟
ونقل السجناء السابقون بأن االتصاالت ال تزال قائمة على
قدم وساق مع مسلحي اخلارج ،خصوصًا مسلحي عربا وطرابلس
وعرسال ،....اما السجني املسيحي والشيعي فال توصية به
ويعامل بطريقة مغايرة ،كما جيري تلزيم
فهو من اهل الذمةُ ،
بعض الغرف املميزة لسجني ميسور يدفع بالعملة الصعبة كي
حيصل على متطلبات السجن احلديث ،هذا بإختصار املشهد
يف سجن روميه الذي بات اشبه باالمارة االسالمية اخلاضعة
بالقول ال بالفعل لسيطرة الدولة ،واصفني سجن روميه بـ
«وكر االرهاب» ،اذ كنا نشعر اننا رهائن يف ايديهم ونتلقى
االوامر و» البهدلة اليومية» من كل حدب وصوب ،فالسلطة هلم
ّ
وهم
يتحكمون بباقي السجناء اىل اقصى درجة ،واوضحوا بأن
مادة السيفور ُوجدت منذ فرتة يف سندويشات لسجناء «فتح
االسالم» الذي يقارب عددهم الستني ،إضافة اىل جمموعات
مناصرة هلم ما اوصل عددهم اىل ما بني الـ  900وااللف
عنصر ،مؤكدين بأن كل ما ُيذكر عن سجن روميه من أخبار ال
يصدقها العقل هي صحيحة مئة يف املئة ،وكشفوا أن
اسالميي
ّ
روميه يبدون تفاؤ ً
ال كبريًا خبروجهم من السجن بعد تطمينات
تلقوها من جهات اصولية.
ويف هذا االطار تشري مصادر معنية بشؤون السجون يف لبنان
اىل ان املشكلة األكرب هي يف اكتظاظ سجن روميه ووجود ما
يفوق بكثري قدرته االستيعابية ،فهو قادر على إستيعاب الفي
سجني فيما هو حيوي حاليًا  5االف ،إضافة اىل مشكلة كربى
تتمثل بوجود سجناء مقاتلني متشددين اىل جانب سجناء مدنيني
مل يرتكبوا اجلرائم بل ُ ادخلوا اىل السجن بسبب جنحة بسيطة،
لذا جيب وضع هؤالء يف مبنى
خمصص هلم ،وال جيب اخللط بني
ّ
احملكوم جبرمية كربى وبني احملكوم جبنحة  ،لكن ال إمكانية يف
لبنان لبناء سجون جديدة خاصة بتلك احلاالت ،لالسف فوضع
جمهز بكل ما
سجوننا ختطاه الزمن الننا حباجة اليوم اىل سجن ّ
حيتاجه االنسان  ،اي غرف جمهزة بالكهرباء واهلاتف واىل ما
هنالك من ادنى املتطلبات ،لكنها اعتربت أن وضع سجن روميه
ال يزال افضل مقارنة بسجن القبة يف طرابلس الن وضعه
كارثي اىل اقصى درجة.
وحول ما قررته احلكومة السابقة بشأن بناء سجون حديثة،
لفتت هذه املصادر اىل ان احلكومة املذكورة اختذت قرارًا
ببناء سجون عصرية ووضعت دراسة لذلك أظهرت بأن التكلفة
صرفت
تقارب الـ  200مليون دوالر ،مشرية اىل ان االموال ُ
لتجهيز املبنى «د» يف سجن روميه لكن مل يتحقق شيء من
هذا حتى اليوم.
وختمت بسؤال» أليس من االفضل لو يتواجد السجناء االسالميون
يف سجن عسكري حتت سيطرة الشرطة العسكرية او مغاوير
اجليش؟ ،وكيف ُيسمح هلم االختالط بأناس عاديني وضعهم
القدر يف بعض االحيان يف املكان اخلطأ ؟ كمثل َمن يصدم
شخصًا بسيارته عن طرق اخلطأ ،فهل ُيعقل ان يكون برفقة
سجني
متشدد تكفريي»؟.
ّ

حزب اهلل واالنتخابات :إن جرت خري وإن مل جتر خري!
فراس الشويف
أزمة
تقارن
ال
النيابية
االنتخابات
والفراغ يف رئاسة
ّ
اجلمهورية ،مع
ثلة
االهتمامات اإلقليمية
اليت تشغل األطراف
قوى
يف
الفاعلة
وال
آذار،
8
سيما
ّ
حزب اهلل .ومع أن
ّ
احلزب واكب
ترشح
نواب كتليت «التنمية
ّ
والتحرير» و»التغيري
واإلصالح»،
وقدم
ّ
نوابه إىل
ترشيحات ّ
وزارة الداخلية ،إلاّ
ّ
«امللف
أن ترتيب
بالنسبة
اللبناني»،
إليه ،ال يقع على
رأس ّ
سلم األولويات.
وميكن وصف أدائه
استحقاق
جتاه
النيابية
االنتخابات

حزب اهلل :لدينا مصلحة باالنتخابات (هيثم املوسوي)

حتديدًا ،بـ «الواقعي» ،على قاعدة «إن حصلت خري ،وإن ما
حصلت خري».
يف املوقف ،قوى  8آذار مع إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها
بري أكثر من واضح.
حتى أقصى احلدود .إصرار الرئيس نبيه ّ
ال
«التمديد
مرة أن
يتم لربملان
ّ
وفض ًال عن تأكيد بري أكثر من ّ
ميت» ،قال رئيس اجمللس أمام زواره قبل أيام إن «اللبنانيني
بعد أن فقدوا إمكانية انتخاب رئيس اجلمهورية لبنانيًا ،طغت
حالة اجلمود السياسي ،وهذه احلالة ال ميكن كسرها إلاّ عرب
انقالب عسكري أو انتخابات .االنقالب العسكري غري وارد يف
بد من االنتخابات للخروج من هذا النفق
بلد كلبنان ،لذلك ال ّ
املظلم».
ّ
على
يردد النواب واملعنيون موقفًا مشابهًا:
ضفة حزب اهللّ ،
ال
اجمللس
موعدها،
يف
االنتخابات
إجراء
مع
«حنن
يشرع ،كيف
ّ
مندد له وعلى أي أساس؟».
ومبعزل عن النفي والتأكيد للسعي
ٍ
ّ
إىل حصول صفقة حول التمديد يف مقابل عودة اجمللس النيابي
مقربة من حزب اهلل إن «احلزب يقف
إىل التشريع ،تقول مصادر ّ
ٍ
بري بضرورة عودة اجمللس إىل التشريع قبل أي
حبث
إىل جانب ّ
آخر ،ألن أي جلسة جمللس النواب ستكون استمرارًا للجلسة
األخرية اليت ال تزال مفتوحة وعلى جدول أعماهلا مشروعا قانوني
سلسلة الرتب والرواتب واإلنفاق ،وهذه املسألة ال ميكن املرور

فوقها .سلسلة الرتب والرواتب أمر أساسي يف البلد».
بري وفريقه أو مصادر
يف حسابات الربح واخلسارة ،ال ينكر ّ
حزب اهلل «اننا كفريق لدينا مصلحة باالنتخابات» .يقول هؤالء
إن « التطورات األخرية يف لبنان واملنطقة وصوابية خيارات
فريق  8آذار يف األزمة السورية ،جعلت هذا اجلمهور أكثر
التصاقًا بقواه السياسية» .وتشري مصادر احلزب إىل أن « التيار
الوطين
تقدم كبري حيرزه على خصومه من
احلر لديه معطيات عن ّ
ّ
سيما أن التفاهم مع احلزب ُينظر إليه بتقديٍر
املسيحيني ،وال ّ
عال اآلن» .ليس هذا فحسب ،تقول املصادر إن «أغلبية قوى
ٍ
 8آذار وضعها االنتخابي جيد جدًا ،بدءًا بالتيار الوطين احلر
السنة ،وصو ً
ّ
وبعض حلفائنا
ال إىل النائب طالل أرسالن واحلزب
«شد العصب» عند
السوري القومي االجتماعي» .ويف مقابل
ّ
 8آذار ،تشري املصادر إىل أن «بيئة تيار املستقبل مشتتة،
وإعادة ترتيبها حتتاج وقتًا طوي ًال ،يف ّ
ظل الضعف التنظيمي
عند التيار ،وتغلغل قوى أخرى يف البيئة
املؤيدة لـ(الرئيس
ّ
سعد) احلريري ،على رأسها التيارات املتشددة» .وعلى الرغم
تقدم  8آذار انتخابيًا ،ال يرى احلزب أن «االنتخابات
من معطيات ّ
ميكن أن تغيرّ جذريًا يف موازين القوى احلالية ،لكنها ستفعل
أمرين :أو ً
ال ،تعطي نتيجة أكرب لعون من املرات السابقة ،ما
يضعف خصومه املسيحيني
ويثبته كمرجعية أوىل ،وتكشف من
ّ
التخبط يف بنية تيار املستقبل
جهة ثانية
ونوابه ،ورمبا كان
ّ
ّ
التغيري الطفيف يف موازين القوى احلالية على حساب املستقبل
والقوات اللبنانية».
ّ
كل هذا يف السياسة .أما يف املنطق ،فـ»ال إمكانية إلجراء
االنتخابات ،إشكال أمين كبري
يهدد العملية االنتخابية برمتها،
ّ
خصوصًا أنها يف يوم واحد» .تقتنع املصادر بأن «الوضع
األمين يف البلد خطري ،ولبنان ليس كالدول األخرى ،قد تتدحرج
اإلشكاالت من منطقة إىل منطقة بسرعة».
همًا ضاغطًا عند حزب اهلل ،وإن كانت
االنتخابات إذًا ليست ّ
ً
عند
ا
هم
اجمللس
عودة التشريع يف
بري .يبقى أن اهلاجس
ّ
ّ
املصادر
احلقيقي يف نظر
املقربة من حزب اهلل ،لدى «الفريق
ّ
اآلخر» .يف رأي املصادر« ،خيشى تيار املستقبل أن ال تتم
مير التمديد ،وعندها قد يذهب البلد
االنتخابات النيابية ،وأن ال ّ
إىل مؤمتر تأسيسي .حنن ال نتبنى فكرة املؤمتر ،ولكن إذا ساد
حتوالت املنطقة وتوازناتها اجلديدة»
الفراغ ،فقد يتزامن مع ّ

خالل اللقاء

تعميم

ابو عاصي يزور مقر التيار الوطني الحر

إنطالقًا من العالقه املميزه اليت كانت جتمع الشهيد داني
مشعون بدولة الرئيس العماد ميشال عون ،وإميانًا مبا جيمع
الشمعونيه بالتيار العوني ،ويف إطار إسرتاتيجية إنطالقة حزب
الدميقراطيني األحرار يف أسرتاليا ،أقام مفوض احلزب السيد
رميون بو عاصي على رأس وفد من اهليئة التأسيسية بزيارة
ملقر التيار الوطين احلر  -نيو ساوس ويلز ،حيث كان يف
اإلستقبال منسق التيار يف الوالية السيد طوني طوق مع
أعضاء اللجنه ،الذين وضعوا كل إمكانيات التيار لدعم إنطالقة
احلزب قي أسرتاليا.

مينع استعمال شعارات التيار الوطين احلر يف كافة دول االنتشار
اال عن طريق اهليئات املعينة رمسيا لتمثيل التيار الوطين احلر.
كذلك مينع الدعوة اىل إجتماعات حزبية ما مل تكن هذه الدعوات
صادرة عن اهليئات الرمسية املمثلة للتيار الوطين احلر.
ينشر و يبلغ هذا التعميم.

منسق قطاع االنتشار
املهندس سعد حنوش
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أراد االلتحاق بـ «داعش» لـ «االنتحار» يف لبنان أو
سوريا

مل يكن «عمر» قد جتاوز بعد سن الرشد عندما أراد االلتحاق بتنظيم
«داعش» يف سوريا ،لينطلق منه إىل القيام بعملية انتحارية ،يف
لبنان أو سوريا .وعلى الرغم من أنه سعى إىل ذلك وقصد أحد
«أمراء» التنظيم املذكور يف يربود برفقة ابن بلدته العكارية ،فإن
«عمر» مل ينل مبتغاه حيث أبلغه «األمري» أن دوره مل حين بعد،
ّ
وتعلم قيادة السيارة.
طالبًا منه العودة من حيث أتى
هذه االعرتافات اليت وردت يف إفادة عمر األولية« ،نسفها»
االثنني أثناء استجوابه أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني
القاضي حممد درباس وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي
تعرض للضرب يف تلك املرحلة من التحقيقات،
عقيقي ،زاعمًا أنه ّ
«مت ّربئًا» من ابن بلدته «يوسف» الذي رافقه يف تلك «الرحلة» إىل
سوريا عرب عرسال.
وباستجوابه حبضور وكيلته احملامية شهيدة خمايل ،أفاد عمر أنه
طالب وال أصدقاء له يف قريته سوى رفاقه يف املدرسة.
وسئل عن شقيقني مالحقني غيابيًا يف القضية ،فأفاد أنهما ليسا
من أصدقائه رغم أنهما أيضًا من البلدة نفسها .وحول ما ذكره عن
الشقيقني الفارين بأنهما صديقاه أجاب :ال أعرفهما .وهل هما يف
سوريا أجاب بالفصحى« :ال أدري».
وسئل :ذكرت أوليًا أن املتهم الفار حممد.ص أخربك أنه ّ
ألف
جمموعة يف سوريا فأجاب :ذكرت ذلك حتت الضرب .وعن شقيق
املتهم الفار عمر.ص قال :ال أعرفه ،سئلت عنه أمام قاضي
التحقيق.
سئل :أمل يطلب منك عمر.ص تهريب مقاتلني عرب أراض متلكونها
فأجاب :غري صحيح.
وسئل عن أشخاص بألقابهم فقال بأنه ال يعرف أيا منهم ،مرتاجعًا
عن اعرتافه السابق جلهة قيام عمر املذكور وحده بتهريب مقاتلني
من أراض ميلكها أهل املوقوف عمر قائ ًال :مل حيصل ذلك.
وعن كيفية توقيفه قال عمر :كنت أزور ابنة خاليت يف أحد خميمات
النازحني السوريني يف عرسال برفقة يوسف الذي كان يزور بدوره
عمته املتزوجة من سوري ،وقال :التقيت يوسف صدفة يف موقف
السيارات يف طرابلس وأنا ال أعرفه سابقًا.
سئل :ذكرت سابقًا أنك ذهبت إىل عرسال ودخلت يربود حيث
اجتمعت باملتهم الفار «عمر» وأبلغته عن رغبتك بالقيام بعمليات
انتحارية بعد انتمائك إىل «داعش» وقال لك إن أمريه مل يقبل
وأنهم يريدونك يف لبنان وليس يف سوريا ،فأجاب :أنا طالب
ثانوي ولن أختلى عن مدرسيت «كرمال هالشغلي» ،ومل أذهب إىل
يربود .وهل طلب منك الفار عمر مساندة شقيقه حممد لتهريب
السالح واملقاتلني أجاب :كال.
وسئل عن  5أمساء ذكرهم سابقًا ،كان املتهم الفار عمر أبلغه أنهم
أصبحوا يف مرحلة اإلعداد وأن دوره مل ِ
يأت بعد فأجاب :ذكرت
ذلك حتت الضرب.
ّ
تعلم قيادة
سئل :ذكرت أيضًا أن املتهم الفار عمر طلب منك
السيارة فقال :ال أعرف عمر ،وصحيح أني ال أعرف القيادة.
وسئل عن املوقوف اآلخر يوسف فقال إنه التقاه صدفة يف طريقه
إىل عرسال.
سئل :إن يوسف مسعك تطلب من املتهم الفار عمر القيام بعملية
انتحارية فأجاب :غري صحيح ،وبسؤاله قال :ال أعرف أحدًا من
تنظيم «داعش».
مطو ً
ال ،عن كيفية عثوره على ابنة
واستوضحه رئيس احملكمة
ّ
خالته بسهولة يف خميم حيوي مئات اآلالف من السوريني يف
ّ
يتعذر عليه البحث عنها ،وكان يعلم
عرسال ،فقال عمر إنه مل
مبكان وجودها.
ثم استجوبت احملكمة املوقوف يوسف حبضور وكيله احملامي فاروق
اخلوري فأفاد بأنه يعتاش وعائلته املؤلفة من  16فردًا من خالل
مخسة أبقار .وأضاف :ال أقرباء سوريني لدي إمنا عميت متزوجة
من سوري وكانت تسكن يف خميم للنازحني يف عرسال ،وأنا
حصتها
قصدتها حيث أحضرت هلا «ماكينة حلمة» ومبلغًا من املال ّ
من األبقار.
وقال عن املوقوف عمر إنه التقاه يف «الكاراج» أثناء ذهابه إىل
عرسال ،ومل يكن يعرفه سابقًا إمنا يعرف شقيقه الذي كان يرتاد
حم ًال للعب قرب منزله يف البلدة العكارية .وسئل عما طلبه املتهم
الفار عمر عندما التقاه مع املوقوف عمر يف يربود فأجاب :مل يطلب
نلتق به.
شيئًا ،ثم أردف :مل
ِ
وسئل :يف أي منطقة تقع عرسال فأجاب :ال أعرف ،ثم قال:
اجلنوب ،فأنا مل أذهب إىل هناك سابقًا .وبسؤاله نفى أن يكون
ذهب إىل يربود.
وبسؤال ممثل النيابة العامة عن مكان توقيفهما أجاب املوقوف
عمر :إن أبو الوليد وأبو تراب يستلمان الطابق حيث هما موقوفان
يف سجن رومية.
وبعد أن استمهل ممثل النيابة العامة للمرافعة قررت احملكمة رفع
اجللسة إىل العاشر من شهر تشرين الثاني املقبل.

خطف فلسطيين يف دورس

أقدم مسلحون يستقلون سيارة نيسان باثفايندر عند األوىل
والنصف من فجر االثنني على خطف رجل األعمال الفلسطيين
املغرتب يف الدمنارك حممد خالد امساعيل ( 59عامًا) من أمام بنايته
يف دورس.

عملية احتيال بـ  50ألف دوالر

وقعت سيدة يف بلدة انفه يف الكورة ضحية لعملية احتيال من
قبل شخصني متكنا من سرقة جموهراتها البالغة قيمتها  50الف
دوالر .وعلى الفور حضرت األجهزة األمنية واالدلة اجلنائية وفتحت
حتقيقًا باحلادث.

لصوص « يتصيدون» بنادق يف جبيل

سطا لصوص على حمل لبيع أسلحة الصيد يف حي احملطة يف
جبيل .وقدرت قيمة املسروقات بـ 7ماليني لرية لبنانية ،كما أقدم
اللصوص على سرقة مبلغ  7500دوالر أمريكي من داخل سنرت
جتاري يف جبيل.
ويتوىل خمفر جبيل يف قوى األمن الداخلي التحقيقات لكشف
السارقني.

توقيف  30جبرائم تزوير مستندات وجتارة السالح

أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل
الفرتة املمتدة من تاريخ  6اجلاري لغاية  15منه ،وبإشراف النيابات
العامة ،عددًا من االشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية وذلك على
الشكل اآلتي:
ـ عشرون شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ـ شخصان جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام اإلقامة.
ـ ستة أشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم.
ـ شخصان جبرم جتارة السالح وتهريب األشخاص.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعًا اىل القضاء
املختص.

عائلة ضحية فوضى حوادث الدراجات النارية

أفادت قوى األمن الداخلي عن وفاة الطفل أ.أ 8( .أعوام) ووالده
ز.أ 40( .عامًا) وإصابة والدته ر.د 35( .عامًا) بعد أن صدم بيك
أب دراجتهم النارية اليت كانوا مجيعًا على متنها يف حملة زكريت.
وقضى الشاب زين باسم بلحص ( 18عامًا -بلدة صديقني) ،الذي
كان يستقل دراجة نارية ،نتيجة حادث سري على طريق عام صور-
الناقورة.
وقد نقلت سيارة إسعاف تابعة لـ»مجعية الرسالة لالسعاف
الصحي» ،جثة بلحص إىل مستشفى جبل عامل يف صور .وحضرت
القوى األمنية إىل املكان وفتحت حتقيقًا باحلادث.

قتيلة سقوطاً من مبنى يف طرابلس

قضت م.د .إثر سقوطها من شرفة منزهلا يف الطابق الثاني يف
منطقة امليناء يف طرابلس ،حيث توفيت على الفور.
وقد حضرت القوى األمنية إىل املكان وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

غيت جمرى حياته
رصاصة يف العنق رّ
موقوف يقضي  14عاماً يف «اجلهاد» بني أفغانستان وسوريا

بإجابة وحيدة ،أطلق موقوف جبرائم إرهابية «رصاصة الرمحة»
على نفسه ،بعد أن منعته رصاصة يف العنق من متابعة «مشروعه
اجلهادي» إثر إصابته بشلل رباعي.
فاملوقوف كريم اخلطيب ،الذي امضى  14عامًا يف «اجلهاد» بني
أفغانستان وسوريا ،أعلن جهارًا أمام احملكمة العسكرية الدائمة
تردد أنه مقتنع مبا قام به ،وكان سيستمر يف القتال لو
ومن دون ّ
مل تغيرّ تلك الرصاصة جمرى حياته ،فكان أن حكمت عليه احملكمة
العسكرية الدائمة بالسجن مدة سبع سنوات أشغا ً
ال شاقة يف حكم
أصدرته برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ،وجتريده من
حقوقه املدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
أيد اخلطيب إفادته
وعلى عكس معظم املتهمني جبرائم مماثلةّ ،
األولية اليت حتدث فيها عن  7أعوام من «النضال» بدأها يف
العام  2007من أفغانستان ،فكان يومئ برأسه إجيابًا لدى تالوة
رئيس احملكمة أهم «احملطات» يف تلك املرحلة من حياة املوقوف،
واليت أوردها سابقًا يف تلك اإلفادة ،مؤكدًا بأنه ال ينتمي سوى
إىل تنظيم القاعدة ،وعندما خيرّ أمين الظواهري «اجملاهدين» اختار
سوريا حيث خاض  6أو  7عمليات.
وهل يعرف أحدًا من األشخاص الذين يقومون بعمليات ذبح يف
حلب قال :الفصائل يف حلب منعت هذا األمر.
ودفع املوقوف اخلطيب رئيس احملكمة إىل تغيري منط االستجوابات

الذي يتبعه عادة ،حني فاجأه باعرتافه الصريح ،ومل يكن بالتالي
من حاجة سوى إىل استيضاح بعض الوقائع قبل ختم احملاكمة
والنطق باحلكم.
يف بداية اجللسة تال رئيس احملكمة تقرير طبيب السجن الذي
خلص إىل إصابة املتهم بشلل رباعي إثر تعرضه لطلق ناري يف
رقبته يف تشرين الثاني من العام  ،2013وهو حباجة إىل متابعة
عالجه الفيزيائي.

كرر رئيس احملكمة على املتهم أبرز ما
وبعد أن ّ
أيد إفادته األوليةّ ،
جاء يف تلك اإلفادة .وقال اخلطيب فيها :كنت أعمل حدادًا إفرجنيًا
أزوده
عندما تعرفت على املدعو أبو أنس من القاعدة ،ورحت ّ
مبعلومات عن معركة نهر البارد .كنت قد التقيته يف بريوت.
أوقفت لنحو  5أشهر وبعد خروجي رحت أتابع موقع اجملاهدين،
وأتواصل عربه مع أبو حفص اليمين ،وأعلمته حبيب للجهاد يف
أفغانستان ،فطلب مين السفر إىل إيران ،وألن هذه املسألة كانت
صعبة ،سافرت إىل تركيا والتقيت بسعد األمحد وهو ملتزم ،وقام
مهرب تركي كردي بنقلنا إىل احلدود اإليرانية .وعرب اخليل دخلنا
ّ
مهرب إيراني الذي
إىل إيران ،ومنها إىل أفغانستان مبساعدة
ّ
أوصلنا إىل باكستان والتحقنا هناك مبخيم القاعدة.
يضيف رئيس احملكمة :أصيب سعد األمحد باملالريا فتمت إعادته
إىل لبنان .ثم انتسبت أنت للقاعدة ،وخضعت لدورة تدريب
مدرب مصري .وعندما اشتد القتال التحقت
عسكرية على يد
ّ
ّ
وفضلت القتال يف أفغانستان ضد األمريكيني ،وقمت
بطالبان،
بتدريب مقاتلني انتسبوا إىل القاعدة.
وتابع رئيس احملكمة يتلو إفادة املتهم :أصدر أمين الظواهري
فتوى بإعطاء احلرية للمقاتلني يف القتال يف أفغانستان أو اجلهاد
يف سوريا أو العودة إىل ديارهم ،وأنا عدت إىل لبنان لدى إصابيت
باملالريا ،ثم قررت اجلهاد يف سوريا حيث دخلت إىل حلب عن
طريق تركيا والتحقت بأبو أمحد السوري يف «لواء التوحيد» حيث
أصبت هناك.
وحتدث اخلطيب عن خالفات بني داعش وجبهة النصرة ولذلك مل
يلتحق بأي منهما ،وقال :أنا كنت مع القاعدة ،وتركتها يف العام
 2012عندما اخرتت اجلهاد يف سوريا حيث خضت  6أو  7عمليات.
وأضاف أن مروان احلليب هو أمري عسكري ،وهناك العشرات من
يتبدلون.
األمراء ،وحبسب املعركة
ّ

صح،
وسئل :لو مل تصب هل كنت ستستمر يف القتال أجاب:
ّ
ولدي قناعة بكل ما قمت به ،وأنا مل أفعل أي شيء يف لبنان.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي جتريم
املتهم وإدانته ،واعتبار أفعاله يعاقب عليها القانون اللبناني،
ترافع وكيله ،معتربًا أن األفعال اجلرمية اليت قام بها موكله خارج
لبنان ال يعاقب عليها القانون اللبناني.

قتيل حبادث سري على طريق املطار

أدى حادث سري مروع وقع بني شاحنة وسيارتني على طريق املطار
باجتاه املدينة الرياضية إىل مقتل إيليا يوسف يزبك ( 68عامًا)
وجرح زوجته سليمة ،كما نتج عن احلادث جرح عدنان احلداد .وقد
نقل األخري إىل مستشفى الرسول األعظم فيما نقلت اجلرحية األخرى
إىل مستشفى الساحل.
وقد أوقف سائق الشاحنة.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث صدم
على أوتوسرتاد النقاش املسلك الغربي ،وإصابة آخر جبروح بسبب
انقالب سيارة جسر الفيات باجتاه العدلية.
ونتج عن حادث سري وقع بني  4سيارات على أوتوسرتاد دير عمار
باجتاه عكار إىل سقوط جريح.

جرحية بإطالق نار يف جالال

أصيبت ماري.ع ( 22عامًا) بساقيها بعد أن أطلق النار عليها
طوني.ح املطلوب مبذكرات توقيف عدة ،يف منطقة جالال يف
شتورا.ونقلت إىل مستشفى شتورا لتلقي العالج.

إلقاء قنبلة يدوية بإشكال يف التبانة

وقع إشكال بني شبان يف باب التبانة يف طرابلس ،ختلله اطالق
رصاص وإلقاء قنبلة يدوية.
وعلى الفور توجهت القوى االمنية اىل املكان لتطويق اإلشكال
وتوقيف ُمطلقي النريان.

االشتباه جبسم غريب يف حميط سليم سالم

أبلغ أحد املواطنني ،القوى االمنية ،عن وجود جسم غريب ،حتت
جسر سليم سالم ،يبث أصواتًا.
وقد حضرت على الفور القوى االمنية اليت قطعت الطريق بعض
الوقت ،مع اخلبري العسكري الذي تبني له ان اجلسم الغريب هو
جهاز انذار رمي حتت اجلسر .ونقلت القوى االمنية اجلهاز املشبوه،
وبوشرت التحقيقات ملعرفة واضعه.
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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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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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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
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ثقافة
National

وفق قائمة فوربس هلذه السنة

Strata Management

الكتّاب األعلى دخال يف العامل

لجميع حاجاتكم من

ترجمة عبداالله مجيد

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
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لندن :انضمت ثالثة اسماء جديدة اىل قائمة
الكتاب األعلى دخال يف العالم هذا العام التي
نشرتها مجلة فوربس.
ولم يسبق ألسماء الكتاب الثالث الجدد ان
ظهرت من قبل على القائمة التي تصدَّرها هذا
العام ايضا جيمس باترسون كاتب املغامرات
البوليسية املثرية.
وقالت مجلة فوربس ان الروائية فريونيكا روث
البالغة من العمر  26عاما فقط حققت دخال
بلغ  17مليون دوالر من ثالثيتها .Divergent
وجاءت روث التي أُدرج اسمها على القائمة ألول
مرة باملركز السادس على اساس االيرادات
املتحققة من قصصها التي تدور احداثها يف عالم
يتحدد وجود من يعيشون فيه وتُنظم حياتهم
وفق سماتهم الشخصية البارزة .واالسمان
الجديدان اآلخران هما الكاتب الشاب جون غرين
مؤلف  The fault in Their Starsالتي أُنتجت
سينمائيا وكاتب القصص البوليسية املثرية
غيليان فلني صاحب رواية  Gone Girlالتي
بلغت مبيعاتها 1ز 2مليون نسخة.
يف هذه األثناء استعاد باترسون موقعه يف صدارة
القائمة بمبيعات بلغت  90مليون دوالر بعد ان
نحَّته عن القمة العام املاضي الكاتبة الربيطانية
االيروتيكية إي .ايل .جيمس بمبيعات بلغت 95
مليون دوالر .وتراجعت مبيعات جيمس هذا العام
تراجعاً حاداً اىل  10ماليني دوالر أنزلتها اىل املركز

الحادي عشر  ،كما قالت مجلة فوربس التي تبني
حساباتها على مبيعات النسخة الورقية والنسخة
االلكرتونية والنسخة الصوتية وااليرادات املتحققة
من التلفزيون والسينما وتقييمات الخرباء استنادا
اىل ارقام صناعة النشر.
وقالت مجلة فوربس ان باترسون ينشر 14
كتابا يف السنة حتى ان ايراداته زادت هذا العام
 62مليون دوالر على ايرادات دان براون الذي
جاء ثانيا على القائمة الجديدة.
قائمة الكتاب األعلى دخال لغاية حزيران/يونيو
2014
 1ـ جيمس باترسون 90 :مليون دوالر
 2ـ دان براون 28 :مليون دوالر
 3ـ نورا روبرتس 23 :مليون دوالر
 4ـ دانيل ستيل 22 :مليون دوالر
 5ـ جانيت ايفانوفيتش 20 :مليون دوالر
6ـ جيف كيني وفريونيكا روث وجون غريشام
وستيفن كنغ 17 :مليون دوالر
 7ـ سوزان كولنز 16 :مليون دوالر
 8ـ جي .كي .رولنغ 14 :مليون دوالر
 9ـ جورج آر .آر .مارتن 12 :مليون دوالر
 10ـ ديفيد بالداتشي 11 :مليون دوالر
 11ـ ريتشارد ريودان وإي .ايل .جيمس10 :
ماليني دوالر
12ـ غيليان فلني وجون غرين 9 :ماليني دوالر

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
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كتابات

الشفاف األمحر

احلرب العاملية على داعش :غموض مقلق أو ذكاء خارق؟ ضربات القرم للعثمانيني
ليلى نقوال الرحباني
وهكذاّ ،
جدة تأسيس حلف جديد للحرب
مت يف ّ
على اإلرهاب ،وهو إرهاب متنقل بني العراق
وسوريا ولبنان ،كان قد استخدم الساحة العراقية
وأدى اىل ما أدى إليه من سقوط
يف وقت سابقّ ،
االالف من األبرياء واملدنيني ،ثم انتقل اىل سوريا
بعد اهتزاز األمن واالستقرار فيها ،اىل أن أزال
احلدود بني الدولتني ،يف هجوم مباغت ما زالت
االسئلة والشكوك حتوم حوله كيفية حصوله لغاية
اآلن.
ً
وتعليقا على تأسيس هذا التحالف الدولي
حملاربة االرهاب الذي أعاد بالذاكرة مؤمترات «
أصدقاء سوريا» ،ميكن إدراج املالحظات التالية:

امحر
ثوبك الشفاف
ْ
فوق ٍ
رخام
قد من
ْ
يعلن النهدين دفئًا
وانسجام
ْ
يستجر الضوء حتمًا
ّ
موقظًا مجر الكالم
خلطو
حيث ال فوضى
ٍ
وازدحام
ْ
مشهد رؤياه عادت
ٌ
بالسالم
ْ
ٌ
قامت
ركبة ملساء
ْ
فوق أخرى
تهمس العطر العبري
ٌ
ركبة أخرى اسرتاحت
فوق ملساء احلرير
للخمور
دن
ثوبك الشفاف ٌّ
ْ
اسكر
منه
ْ
أمحر
ثوبك الشفاف
ْ
عندما ُيلقى بعيدًا
يبدأ العري الظهور
ْ
يقصف
حيث تاج النهد
ْ
ثم يلقى فوق شرشف
بعدها تبكي الوسادة
ْ
يرجف
العاري
نهدك
ُّ
راقصًا للموت يبدو
ْ
توقف
توقف الساعات
ال والدة
ثوبك الشفاف ينسى
عريًا
ال أرى إال ً
ْ
والقالدة
حبل موتي كم ينادي
ْ
يهتف
العاجي
جيدك
ّ
أراده
ثم يبدي ما
ْ
ثوبك الشفاف يومًا
ْ
يعطف
كان
ْ
كان أشرف
ٍ
موت
أي
ْ
عندما األطراف تنشف
للدماء
وحي
ثوبك الشفاف
ْ
ٌ
هباء
صار ذكرى أو
ْ
جردوك من طهارة
ْ
النزيف
أوقفوا فيك
ْ
اخلريف
ال أرى إال
حيث عري الال نضارة
إنين أدعوك يا ذات احلضارة
أن تعودي
أمحر
الشفاف
والبسي
ْ
شعي يف عيوني
ثم ّ
ّ
أخضر
كي يشف الثوب
ْ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

أو ً
ال :يف إشكالية ضم الدولة السورية اىل
احللف:
ً
وجديا حملاربة
حقيقيا
حتالفا
من الطبيعي أن
ً
ً
أيا من الدول الفاعلة
االرهاب ،ال جيب أن يقصي ً
واملعنية مباشرة بهذا اخلطر االرهابي ،وأهمها
نوعا من
علما أن هذا اإلقصاء طرح ً
ايران وسورياً ،
الشكوك على أهداف هذا احللف الدولي ،خاصة
نية
بعدما أعلن الرئيس األمريكي باراك اوباما ّ
بالده ضرب أهداف ارهابية داخل سوريا ،وذلك
بدون التنسيق مع الدولة السورية ،وهذا قد يكون
مقدمة لضرب مواقع للجيش السوري ،وهذا خطر
توسع إطار احلرب السورية
مضاعف قد يؤدي اىل
ّ
ً
خطريا للغاية.
منعطفا
ودخوهلا
ً
واقعيا ،دون إنضمام سوريا اىل احللف عقبات
ً
عديدة ،حتى لو صدقت نوايا األمريكيني يف قتال
االرهاب وختليص املنطقة منه ،فالسعودية وتركيا
َ
تتخل عن مشاريعها القتالية يف الداخل
وقطر ،مل
السوري ،وبالرغم من كل اخلسائر اليت تكبدها
مقاتلوها يف الداخل ،إال أن الدول الثالث ما زالت
مستعدة للقتال حتى آخر سوري إلسقاط الرئيس
بشار األسد ،وهذا يعين أن الدخول السوري يف
املعركة ضد اإلرهاب قد يؤدي اىل تراجع الدول
الثالث ،عن الدخول يف احللف ،وهو تراجع مرغوب
ومطلوب من قبلهم ،وقد تأتيهم ذريعة «مساهمة
النظام السوري» للتملص من ذلك بسهولة وبدون
أن حرج.
ثانيا :يف موضوع ضم ايران اىل احللف:
ً
يطرح الدخول االيراني يف احللف ،إشكاليات
متعددة :فمن ناحية أوىل يعلم اجلميع أن أي
حتالف حقيقي يف املنطقة ضد االرهاب ،يعمل
على اجتثاثه من األراضي العراقية والسورية ال
ميكن أن حيقق أي جناح بدون املباركة االيرانية له،
خاصة ملا اليران من نفوذ هائل يف كال البلدين،
كما لقدرتها على اقناع الفرقاء الداخليني يف كال
الفعالة يف هذه احلرب.
البلدين من املساهمة
ّ
لكن ،من ناحية أخرى ،قد تتنازع الدخول االيراني
العلين على خط هذا التحالف ،مسألتان:
بشد العصب
 االوىل أن يقوم االرهابيونّ
املذهيب وكسب التأييد والتعاطف الشعيب معهم
ّ
«السنة» جتاه اهلجمة
حبجة أنهم يقاتلون عن
«الشيعية ،الصفوية ،الفارسية» واىل ما هنالك
من مفردات ،وهذا سيؤمن هلم بال شك ،القدرة
التعبوية واللوجستية واملالية ،باالضافة اىل
البيئة الشعبية احلاضنة .ولطاملا استخدم هؤالء
الصراع املذهيب املتجذر يف املنطقة لالستفادة
منه والتغلغل داخل بعض البيئات اليت تعاني
مذهبيا ،إلنشاء بيئات
التهميش ،وميكن حتريكها
ً
حاضنة لالرهابيني ،وإال ملا استطاعت أن تسيطر
بسهولة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا،
وملا استطاعت تأمني مئات اآلالف من املقاتلني،
احملليني واآلتني من مجيع أصقاع العامل للقتال
باسم الدين ،وملا استطاعت تأمني التمويل اهلائل
ّ
ضخ هلا األموال من اخلليج بالدرجة االوىل،
الذي
ومن منظمات «اسالمية خريية» تعمل يف الغرب.
 -الثانية ،أن ترتاجع السعودية عن قيادة هذا

احللف حبجة خوفها من أن تستفيد ايران وحلفائها
يف املنطقة من إضعاف «داعش» واجملموعات
االرهابية األخرى .وقد تثري السعودية مسأله
اقليميا بعدما قام األمريكيون
استفادة ايران
ً
بإسقاط نظام طالبان يف أفغانستان ،ونظام
صدام حسني يف العراق.
وهكذا ،ميكن القول أن اعالن هذا احلرب على
جيدا ،وقد تكون اخلطة ذكية ،ولكن
داعش ،يبدو ً
ّ
الشك قائمة طاملا مل تستكمل
ستبقى جماالت
الواليات املتحدة اإلجراءات العسكرية بالضغط
على حلفائها االقليميني ،بوقف التمويل والتحشيد
والسماح للمقاتلني بعبور احلدود الرتكية للمساهمة
يف القتال اىل جانب «الدولة االسالمية  -داعش»
يف كل من العراق وسوريا ،فكل االجراءات القتالية
املقررة ،تبقى بال فائدة إن مل تستتبع باجراءات
ويسهل لالرهابيني
وحيرض
ميول
ّ
عقابية لكل من ّ
ّ
دخوهلم ،أو حصوهلم على السالح والعتاد ،سواء
أكانت دول أو أفراد أو مؤسسات.

رسالة من الرئيس األسد
ألوباما ..هذه تفاصيلها
تقريرا عن احلملة
نشرت صحيفة «إندبندنت»
ً
العسكرية اليت تعد هلا الواليات املتحدة ضد تنظيم
«الدولة اإلسالمية» ،وموقف الرئيس السوري بشار
األسد منها.
إن سوريا طلبت
فكتب روبرت فيسك يقول ّ
رمسيا من الواليات املتحدة التعاون اإلستخباراتي
ً
والعسكري إلحلاق اهلزمية بعدوهما املشرتك ،تنظيم
«الدولة اإلسالمية».
وأضاف أن الرئيس األمريكي ،باراك أوباما،
سريفض هذا الطلب ،ولكن ذلك يسبب له حرجا،
خاصة أن الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،نبه
إىل أن قصف أي مواقع يف سوريا ،مثلما ختطط له
واشنطن ،سيكون «اعتداء على سيادتها».
وذكر فيسك أن رسالة دمشق وجهها رئيس
الربملان السوري إىل نظريه األمريكي ،ويقول
فيها إن املعارضة «املعتدلة» اليت وعدت واشنطن
مبساعدتها وتدريبها ال ختتلف عن تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،وإنها «باعت صحافيني أبرياء لتنظيم
«الدولة اإلسالمية» لتقطع رؤوسهم».
وتتهم رسالة النظام السوري السعودية برعاية
املدارس اليت تنشر أيديولوجية الكراهية والتكفري،
وبأنها هي اليت خرجت بتيارها السلفي الوهابي
مجيع «اإلرهابيني» الضالعني يف تفجريات 11
أيلول ،وبوسطن ،وقطع رؤوس الصحافيني
األمريكيني.
ويعتقد فيسك أن الرسالة من وحي خالد حمجوب،
وهو رجل أعمال سوري حيمل اجلنسية األمريكية
ومقرب من الرئيس بشار األسد ،ألنها حتمل
املعاني اليت يرددها حمجوب بأن احلل الوحيد هو
إعادة تربية «اإلرهابيني» والعائالت واجملتمع على
قيم الصوفية ،اليت تنبذ العنف.
ويقول الكاتب إن املخابرات الغربية على اتصال
باملخابرات السورية منذ شهور لبحث سبل التعاون
سريا ،وهو التعاون الذي يعرضه النظام السوري
ً
اآلن ً
علنا ،وإن مل يتفق عليه الطرفان.

فادي عيد
أنها شبه جزيرة القرم الواقعة بشمال البحر
االسود وجنوب أوكرانيا ،و التى كانت يوما جزء منها
قبل ان ختلع ثوب كييف و تعود الحضان القيصر
جمددا ،أنها شبه جزيرة القرم التى هزم فيها مجيع
اعداء روسيا على مدار معارك التاريخ و حتى فى
املعركة االخرية بداية من القوى املعارضة االوكرانية
نفسها حليفة للغرب ،مرورا باالحتاد االوربى و احللف
االطلسى ،وصوال الدارة أوباما التى أقحمت نفسها
فى صراع على حلبة ميدان االستقالل بكييف دون
معرفة أبعاده جيدا ،و دون قياس قوة خصمها على
تلك احللبة التى شهدت صراعات مماثلة للصراع احلاىل
على مدار التاريخ ،بالفعل مساحة شبه جزيرة القرم ال
تتعدى 27000كم 2و لكن أهميتها االسرتاتيجية تفوق
مساحتها ،و داللتها السياسية و العسكرية أكرب من
تعداد سكانها ،شبه جزيرة القرم التى تقع على بعد
 173ميال من خط االناضول الساحلى ،و التى بها
تتار الرتك املرتبطني فكريا و ثقافيا و عرقيا و لغويا
بأتراك االناضول ،جبانب تتار القرم املتواجدين مبدن
أنقرة و قونية و إسكى شهري و غريها من املدن
الرتكية ،القرم التى طمع بها العثمانيون القدامى،
و رسم عليها العثمانيون اجلدد نفوذهم مرة اخرى
بسالح القوى الناعمة ،باتت جمددا قاعدة تنطلق منها
أساطيل االمرباطورية الروسية ليست العسكرية فقط
بل و االقتصادية و السياحية أيضا و هذا اجلديد،
لضرب أسوار قالع العثمانيون اجلدد مرة أخرى ،فما
أشبه الليلة بالبارحة .
فالدولة الرتكية وضعت اسرتاتيجية طويلة املدى
حنو فرض سيطرتها على مسلمني البلقان و القوقاز
باكثر من وسيلة و بأستخدام القوى الناعمة ،و لو
دققنا النظر على شبه جزيرة القرم بتحديد سنجد
التواجد الرتكى متجليا بوضوح على أقمصة شباب الترت
املكتوب عليها أحرف  AKPباللون االمحر ( شعار حزب
العدالة و التنمية الرتكى Adalet ve Kalkınma Partisi
)  ،بل سنجد ما هو أكثر من ذلك مبكتب مفتى القرم
الذى به علم شبة جزيرة القرم و تركيا بينما ال يتواجد
علم أوكرانيا من االساس ،سنجد حضور سياسى
قوى من جانب احلكومة الرتكية فى مجيع مناسبات و
أحتفاالت أبناء اجلالية الرتكية بكييف و القرم ،سنجد
دعم العديد من املؤسسات و اجلمعيات التى حتتضن
الترت ،و االن بات كل هذا اجملهود الذى مت تنفيذه
على مدار سنني طويلة فى مهب الريح ،و فرضت
روسيا االمر الواقع الصعب على خصومها ،و هو االمر
الذى رفضه « مجيل جيجك « رئيس الربملان الرتكى
فى تصرحياته بعد لقائه االخري مع النائب بالربملان
االوكرانى و زعيم تتار القرم « مصطفى عبد اجلميل
قرم أوغلو « و نائب رئيس اجمللس الوطنى لتتار
القرم « أصالن عمر قرملى « و وصف رئيس الربملان
الرتكى ضم روسيا للقرم باالمر املخالف للقانون
الدوىل .
فقد يكون تلقى العثمانى « رجب طيب أردوغان
« صفعة أنضمام القرم اىل روسيا االحتادية بتحمل
و صرب شديد ،حبكم أن يد تركيا حتت فك الغاز
الطبيعى الروسى ،و لكن ما حال العثمانى االن بعد
مساع تصرحيات وزيرة السياحة جبمهورية القرم «
ايلينا ليورشينكو « و تصرحيها بأن شبه جزيرة القرم
ستتفوق على تركيا فى جمال السياحة ،و أنها تضع
عني االعتبار ما يرغب به كل سائح لتنفيذ أكرب قدر
ممكن من التسهيالت و اخلدمات جلذب أكرب عدد من
االفواج السياحية حول العامل ،كما أكدت بان هناك
خطط شاملة لتطوير و حتديث أكثر من  130مرفقا
سياحيا و العديد من الفنادق ،هذا جبانب االهتمام
مبنطقة املالهى .
فجزيرة القرم يزورها سنويا أكثر من ستة ماليني
سائح ،و بعد تنفيذ خطط « ايلينا ليورشينكو « ستصبح
القرم منافسا قويا لرتكيا فى واحدة من أهم اجملاالت
التى تعتمد عليها تركيا فى زيادة دخلها و هو جمال
السياحة ،و رمبا نرى فى القريب العاجل يالطا القرميه
تضاهى أنطاليا الرتكية ،و يصبح طريقها فى مكاتب و
شركات السياحة أسهل من الطريق السطنبول .
فأذا كانت القرم قد كتبت هزمية سياسية و
جيوسرتاتيجية لرتكيا و الغرب ،فبتاكيد أنها فى
القريب العاجل ستكتب هزمية أخرى و لكن فى تلك
املرة ستكون أقتصادية .
الكاتب و احمللل السياسى مبركز التيار احلر
للدراسات االسرتاتيجية و السياسية
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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

ملاذا نشعر بالسقوط أثناء النوم؟

حيدث مع اجلميع أن يشعروا وهم على
وشك النوم وكأنهم يسقطون ،وهلذا
الشعور تفسري علمي ،حبسب ما جيمع
عليه األطباء واملتخصصون .ويسمى
هذا السقوط "اهتزازات بداية النوم"،
وهي مبثابة انتفاضة ال إرادية حتدث
عند االنتقال من اليقظة إىل النوم.
ويشعر خالهلا الشخص بأنه سقط
ويصاحبها حركة مفاجئة يف اجلسم.

هل ستنجح خطة فايسبوك بإنهاء هيمنة
يوتيوب على سوق إعالنات الفيديوهات؟

إال أن تلك االنتفاضة ال حتدث يف مرحلة األحالم ،إمنا عند االنتقال
من االستيقاظ إىل املرحلة األوىل من النوم ،وهي املرحلة االنتقالية
اليت مير بها النائم قبل التقدم إىل مراحل النوم املتقدمة وهي
مرحلة بني النوم واليقظة.
وحيدث هذا يف أغلب األحيان أثناء النوم اخلفيف جدًا ،عندما ترتاجع
درجة حرارة اجلسم ،ويبدأ القلب بالتباطؤ ،فيرتك الدماغ الواعي
السيطرة بشكل تدرجيي على العضالت ،ويعمل هذا اإلمجاع العام
حملركات اجلسم األساسية على جعل العضالت الكبرية تتقلص.
وبينما يبدأ اجلسم بالوخز يقوم الدماغ باخرتاع "حلم صغري" تشعر
فيه بأنك تسقط من أعلى منحدر على سبيل املثال.

غضب من زوجته فادعى أنها انضمت
اىل «اجملهادات» يف ليبيا
ذكرت صحيفة " "Sud Ouestالفرنسية أن "رجال فرنسيا وجد طريقة
غريبة لالنتقام من زوجته ألنها نامت خارج البيت .فتقدم أمام خمفر
الشرطة يف بوردو ،لإلبالغ عن اختفاء زوجته ،ملمحًا اىل امكانية
سفرها اىل ليبيا لالنضمام إىل اجلهاديني".
وادعى الرجل أن "زوجته بدأت متيل يف اآلونة األخرية اىل التطرف
وارتدت الربقع وأعلنت كراهيتها السرائيل والواليات املتحدة".
وأوضحت الصحيفة أن "هذه االدعاءات كاذبة ،فقد عثر على املرأة
يف منزل احدى صديقاتها ،وكانت ترتدي تنورة قصرية ،وتلعب
مع أوالدها بألعاب الفيديو" ،وأن هذه االدعاءات هي جمرد تصفية
حساب بني الزوجني بعد خالف عائلي

حتاول شركة فيسبوك جذب كبار منتجي احملتويات على موقع
يوتيوب حلملهم على املشاركة بالفيديوهات اخلاصة بهم مباشرة
على شبكتها االجتماعية العمالقة.
ونقلت صحيفة وول سرتيت جورنال اخلميس  11أيلول عن مصادر
مطلعة أن شركة فيسبوك حتاول التفوق على موقع اليوتيوب
التابع لشركة غوغل عن طريق جذب كبار منتجي احملتويات إىل
شبكتها االجتماعية.
وقال تقرير اجلريدة إن بعضا من احملتويات الشهرية مثل Walt
 Disney Co’s Maker Studiosو  Collective Digital Studioباتت
اآلن موجودة بالفعل على منصة األخبار الرئيسية لفايسبوك وعلى
بعض الصفحات الفردية ،كما أن واحدا من أشهر املسلسالت على
موقع اليوتيوب املسمى “ ،”The Annoying Orangeالذي أنتجته
شركة  ،Collectiveلديه كذلك صفحة خمصصة على فايسبوك.
وقالت متحدثة باسم فايسبوك للصحيفة ”:جيري فريق املشاريع
املشرتكة لدينا حمادثات منتظمة مع منشئي احملتويات حول كيفية
االستفادة من أفضل عروض يف موقعنا”.
ويف حال جناح خطة فايسبوك ،فمن املمكن أن تنهي هيمنة
يوتيوب على سوق إعالنات الفيديوهات.
هذا ومل تصدر شركة فيسبوك أية تعليقات على تقارير
الصحيفة.
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

اإلعالمي بادرو احلجه يعود إىل اوسرتاليا

امام منزل العائلة

خالل العمادة مع االب بيار الحجة

مع البطريرك الراعي

الطفل املعمد مع شربل الحجة الحجة

بادرو الحجة مع شربل الحجة

بادرو الحجة مع الفنان وليد توفيق

وصل مؤخرا إىل اوسرتاليا بادرو احلجه وعائلته بعد ان امضيا
حوالي ثالث اشهر يف ربوع وطن االرز واجلمال لبنان ،حيث

احتفاال مع األهل واألصدقاء بعمادة ولدهما بيار يف كنيسة
ضريح القديس شربل عنايا ،وشربوا معا خنب املناسبة يف

ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن

برنامج جملس والية فيكتوريا
دعوة إىل افتتاح البيت اللبناني
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل مبشاركة مسؤولني أسرتاليني ولبنانيني
مبناسبة ذكرى استقالل لبنان
يتشرف الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

 -1دورة رياضية يف الكرة الطائرة يشرتك فيها نادي لبنان
األخضر فرع من اجلامعة اللبنانية فيكتوريا مع  BBQجماني.
* نهار السبت بتاريخ  22تشرين الثاني .2014
 - 2مؤمتر اجمللس القاري السرتاليا و نيوزيلندا الساعة
العاشرة صباحًا.
 - 3افتتاح البيت اللبناني الساعة اخلامسة بإزاحة الستار
عن لوحة البيت
• ازاحة الستار عن متثال ( ).....حبضور مسؤولني أسرتاليني
ولبنانيني وبدعم من كلود وردان.
• زرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت اللبناني
• معرض للرسامني اللبنانيني التشكيليني
• حفل كوكتيل
مساء يف صالة الريفولي
 ٠حفل عشاء غنائي الساعة الثامنة
ً
قيمة التربع  35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ -
مرطبات)

* نهار األحد بتاريخ  23تشرين الثاني
 -4حفل باربكيو جماني يف اهلواء الطلق مع موسيقى وأغاني
متنوعة.
املكانRay Bramham Gardens :
Cr Bell Street & St Georges Road Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
 - 5تكريم  13طالب وطالبة متفوقني يف شهادة VTAC
بعالمات ممتازة  99.90لعام  2013وبدعم من البنك العربي.
الرجاء أعالمنا عن مشاركتكم يف نشاطات اجلامعة قبل 8
تشرين الثاني.
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :
الدعوة عامة

السرتاليا ونيوزيلندا طوني يعقوب مع رئيس جملس والية
فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يوسف سابا
وأعضاء اللجنة التنفيذية بدعوتكم للمشاركة يف افتتاح البيت
اللبناني وذلك الساعة اخلامسة من بعد ظهر نهار السبت الواقع
فيه  22تشرين الثاني  ،2014ذكرى استقالل لبنان ،على
العنوان التالي:
62 Girgarre St. Broadmeadows – Vic

يتضمن االفتتاح عرض لوحات
من قبل رسامني لبنانيني تشكيليني.
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة يف احلفل العشاء الغنائي
مساء
الذي سيلي افتتاح البيت اللبناني وذلك الساعة الثامنة
ً
يف صالة الريفولي على العنوان التالي 802 :سيدني رود
برنزويك
قيمة التربع  35دوالر مع العشاء واملشروب
(برية  -نبيذ  -مرطبات)
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة أيضًا يف الباربكيو ولتكريم
من البنك العربي وذلك
الطالب اللبنانيني املتفوقني بدعم
الساعة الثانية من بعد ظهر نهار األحد الواقع فيه  23تشرين
 ،2014على العنوان التالي:
الثاني
Crn Bell Street & St Georges Road - Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
(عدد الطالب املتفوقني أكثر من  13طالب بعالمات ممتازة
)99.90
نأمل تشريفكم وإعلمنا عن رغبتكم باملشاركة قبل / 11/ 8
.2014
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :
أمني عام اجمللس القاري :طوني كرم

العائلة يف غابة االرز

مطعم املوال على أنغام وصوت النجم توفيق تنوري.
استغل اإلعالمي بادرو احلجة وجوده يف وطنه األم لبنان
حيث قام جبوالت فنية ،سياسية ودينية  ،كانت بدايتها مع
غبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي حيث حصل هو
وعائلته على بركته الرسولية  ،ولقاء مميز وطين بامتياز مجعه
مع قائد اجليش العماد جان قهوجي ،وجال أيضًا على أغلبية
الفنانني واإلعالميني الذي كان له معهم عدة مقابالت على
هواء اوسرتاليا حيث أهداهم اجملموعة الصوتية الكاملة لتلك
املقابالت  ،الوسائل اإلعالمية اللبنانية واكبت هذه الزيارة و
كان له معها عدة اطالالت صحفية ،إذاعية وتلفزيونية.
اخلطاط و الرسام بادرو عاد إىل وطنه الثاني اوسرتاليا تاركاً
ورائه وطنه األم لبنان جريح ّ
معلق على خشبة اخلالص.
عاد ملزاولة عمله يف جمال االعالن والتصاميم والطباعة .
لألتصال به , 0411897000Www.bedro.net :

حفلة حزب الوطنيني االحرار
تتشرف مفوضية اوسرتاليا ونيوزيلندا حلزب
الوطنيني األحرار بدعوتكم حلضور العشاء
احلزبي الذي يقام يف صالة Emerald function
 centreعلى العنوان:
Level 1234/ Merrylands rd Merrylands
يوم اجلمعة  2014-9-26الساعة
وذلك
السابعة مساء.
للحجز واإلستعالم يرجى االتصال :
املفوض كلوفيس البطي0411709499:
األمني العام طوني نكد0414339933:
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فــن

هيفاء وهيب تتجه للقضاء وتتهم أختها رميا ابنة فريوز تكشف اسرارا من عالقة كيف تتعلم تقدير املال؟
االخوين الرحباني
ميوت بالتهديد بإفشاء أسرارها

يبدد الكثريون أمواهلم بسبب عدم تقديرهم لقيمتها احلقيقية،
وينصح اخلرباء بإيالء أموالك أهمية قصوى وجعل حسن التعامل بها
يف قائمة أولوياتك ،خاصة أن حني ال تكون األوضاع االقتصادية
مستقرة.

وينصح خرباء اقتصاد جبملة من اخلطوات املهمة للمساهمة يف تعلم
تقدير املال.
 – 1اكتب قائمة بكل ضائقة مالية متر بك
تساعدك هذه القائمة على مراقبة وضعك املالي ومقارنة أزماتك
مبستوى دخلك وأسلوبك يف العيش ،ومع الوقت ستتحسن يف
إدارة أموالك وتقديرها.

عادت اخلالفات بني الفنانة اللبنانية هيفاء وهيب وأختها غري
الشقيقة روال ميوت جمددا إىل احملاكم ،علما أنهما تصاحلتا قبل
 3سنوات.
فقد رفعت وهيب قضية ضد ميوت تطالبها من خالهلا بالكف عن
مهامجتها يف مواقع التواصل االجتماعي ،بناء على اتهام قدمته
ضدها يفيد بأنها تلقت تهديدات بإفشاء أسرار ،على الرغم من
وجود قرار صادر يف عام  2009عن مدعي بريوت العام يف حق
روال ميوت بعدم التعرض هليفاء وهيب.
من جانبها طالبت هيفاء وهيب قاضي األمور املستعجلة حبفظ حقها
ومبنع الضرر الذي تلحقه بها ميوت" ،من خالل نشر أقوال مسيئة
ضدها عرب مواقع فيسبوك وتويرت وانستجرام" ،األمر الذي تسبب
بأضرار معنوية كبرية هلا.
أما روال ميوت فعربت عن دهشتها إزاء الدعوة املقدمة من هيفاء
وهيب ضدها ،مشرية إىل أن "هذه ليست الدعوى األوىل بل رمبا
هي الرابعة أو اخلامسة ،أما الدعوى األخرية فاستلمتها قبل عدة
أيام".
وأضافت" ..مبجرد أن أطرح جلسة تصويرية جديدة ،يتم تداوهلا
على كل املواقع اإللكرتونية ،تصلين بعد يوم أو يومني دعوى
منها".
كما قالت إنه وكأن هيفاء وهيب تتخذ من أسلوب رفع الدعاوى
وسيلة لتشجيعها يف مسريتها حنو النجومية ،منوهة إىل أنها تسلمت
دعوى يف اليوم التالي مباشرة حلفل "مس بيكيين" وانتشار صورها
يف اجملالت.
كما أكدت ميوت أنها مل تذكر اسم "هيفاء وهيب" يف أي من
مشاركاتها على أي حساب من حسابتها يف صفحات التواصل
االجتماعي ،مشددة على أنها مطالبة بأال تتحدث عنها ،ولكن
القانون ال مينعها أن تقول "فالن".
وعن رأيها بسب املشكالت بينها وبني أختها تقول النجمة الشابة
إن هيفاء وهيب "تغريت بعد الطالق" ،وعزت خالفات صاحبة "بوس
الواوا" معها حتديدا دون غريها من شقيقاتها إىل أنها األصغر سنا
ومجيلة" ،باإلضافة إىل أنها متعلمة ومثقفة وحتمل شهادات وملفتة
لألنظار حبسب وصفها.
وشددت روال ميوت على أنها لن ترتاجع عن حريتها يف نشر ما حيلو
هلا يف املواقع اإللكرتونية ،وأضافت " ..من ال يعجبه فليضرب
راسه باحليط".

هذا ما كشفته مرييام كلينك عن وكاالت عرض
األزياء يف لبنان
ّ
جمللة 'نادين' أنها هامجت
أوضحت عارضة األزياء مرييام كلينك
وكاالت عرض األزياء يف لبنان نسبة لألمور السيئة اليت متارسها
بعضها وألن نتيجة أعماهلا بات مفهوم أن عارضة األزياء 'مش
منيحة' حبسب قوهلا.
وأشارت كلينك اىل أن هنالك فتيات سيئات ليس مبقدور الوكالة
ّ
'مرتبة' فكان تعاونها
تنظيفهن الفتة اىل أنها تعاملت مع وكاالت
ّ
مع نضال بشراوي ومع وكالة أجنبية حيث بدت األمور جدا حمرتمة.
وتابعت :أما يف السنتني األخريتني ،بدأت الفضائح لدرجة أن احدى
الوكاالت اللبنانية ّ
اتصلت بي وقالت ' يف حدا بدو يضهر معك
ودافعلك هالقد ،شب بدك ما ابزق بوجهه ؟

كشفت املخرجة اللبنانية رميا الرحباني أسرارًا خطرية عن والدتها
الكبرية فريوز وعن األخوين عاصي منصور الرحباني ألول مرة.
تطرقت ملوضوع نفصال السيدة فريوز عن الراحل عاصي الرحباني
وقالت يف حوار صحايف هلا« :يف شي اَّ
هيي
خلها تنفصل ،مش ّ
انفصلت ،فريوز غادرت املنزل الزوجي يف الرابية إىل بكفيا
أو ً
ال .وعندما طالت حالة اإلنفصال أكثر من مخسة أشهر ،وطالتها
ضغوطات أيضًا ملغادرة بيت بكفيا ،أخذت فريوز بيت الروشة
وانتقلت إليه .عندما غادرت البيت ،خرجت مع جزدانها بس ،وما
رجعت».
إن منع غناء السيدة فريوز ملا حلنه عاصي ومنصور
قالت رميا ّ
بدأ على أيام منصور وليس فقط على عهد أبنائه ،فهو حاول
إيقاف مسرحية (صح النوم) ألنه يريد حصة من األرباح وقبل
هذه املسرحية كانت إنذارات من قبل منصور ملنع حفالت لفريوز
وقالت :اهلدف إنو خلص تقعد فريوز بالبيت من قبل ما ترتك
قدي ِ
إنت ،هليك صار اخلالف».
البيت ..كان اهلدف إنو  ،Stopبِـ ّ
أن عالقة األخوين انكسرت قبل وفاة عاصي
من جهة أخرى أعلنت ّ
وذلك بسبب الغرية واحلسد.

« النصب اليابانى»  -تغرى الرجال
بتصويرها عارية ليبتزهم زوجها
ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة يابانية و زوجها بعد أن
تبني للشرطة أن املرأة اعتادت أن تغري الرجال بتصويرها يف
وضع خادش بثوبها القصري لتعطي الفرصة لزوجها البتزاز هؤالء
الرجال.
وحسب صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية على موقعها اإللكرتوني
فإن الزوجني استغال عادة سيئة بني بعض اليابانيني يقوم بعض
الرجال من خالهلا باختالس النظر والتقاط صورة فاضحة للنساء
دون علمهن باستخدام اهلاتف الذكي إذا توفرت هلم الفرصة لفعل
ذلك.
وذكرت الصحيفة أن املرأة البالغة من العمر  21عاما تعمدت الظهور
بشكل مغر بثوبها القصري أمام أحد الرجال يف أحد حمالت مدينة
أوساكا مما أغرى الرجل بالتقاط صورة للمرأة عندما احننت إليه
متعمدة بذلك إعطاءه الفرصة ليلتقط الصورة قبل أن يضبط زوجها
الرجل "متلبسا" بالتقاط صورة لزوجته يف وضع خمل ويطلب منه
 500ألف ين تعويضا؛ أي ما يعادل حنو  3600يورو.
وألن الرجل يعلم أنه ارتكب شيئا حمظورا فلم يكن الزوجان
يتوقعان أن يذهب معهما للشرطة ،ولكن هذا هو بالضبط ما فعله
الرجل الذي جنا من دفع املبلغ.
حيث تبني للشرطة أن هذه العصابة الصغرية املكونة من الرجل
وامرأته وأحد معارفهما الذي عمل معهما حارسا قامت بهذا االحتيال
حنو  20مرة قبل أن تنكشف حيلتهم هذه املرة.

ألعالناتكم معنا االتصال بــ
02 87648186

 – 2اقرأ بعض ما يكتب عن االقتصاد العاملي
ال جيب أن تبقى معصوب العينني حيال ما حيدث حولك يف العامل
اقتصاديًا ،عليك أن تتابع بشكل ما خرباء االقتصاد وما يكتب عن
قطاعات املال املختلفة ،فهذا سيفتح لك اجملال لتتطور ماليًا.
 – 3تابع مستوى دخل الفرد يف الدول املختلفة
قارن وضعك باآلخرين حولك ويف دول خمتلفة ،وإن وجدت أن
حالك أفضل من الكثريين استغل األمر بإدارة مالك بالشكل الصحيح
لالستفادة املثلى من وضعك ،وقارن جناح اآلخرين حول العامل
بالفرص اليت كانت متاحة هلم.
 – 4اجعل فكرة االدخار دائمًا هدفًا تسعى له
ً
خذ االدخار على حممل جدي ،واقتطع جزءًا من مالك شهريا ،أو
بشكل دوري ما ،واجلأ لنصيحة اخلرباء بشأن االدخار ،حيث جُترب
نفسك عليها حتت أي ظرف ،ويستطيع خرباء إدارة األموال املساعدة
يف وضع خطط ادخار مناسبة للجميع.
 – 5تابع حاجة الكثريين للمال
لتتعلم تقدير املال ،انظر حولك ،تابع قصص أشخاص وقعوا يف
ضائقة مالية ،أو احتاجوا للمساعدة ،وستعرف أن حتى أقل مبلغ
يصنع فرقًا.
 – 6قارن األشياء ذات القيمة الواحدة ببعضها البعض
حني تنفق على شيء ما جملرد االمتالك والسقوط يف فخ
االستهالكية ،قارن قيمة الشيء بغريه ،واسأل نفسك ما الذي
يستحق حقًا أن تنفق مالك عليه.
 – 7حتمل مسؤوليتك كاملة
ال ميكنك تقدير قيمة املال وتعلم التعامل معه بينما يعيلك شخص
آخر ،وال ميكن لك أن حتقق كيانك كإنسان مستقل إال باإلنفاق
على نفسك وحتمل مسؤولياتك ،وستعرف قيمة األموال حني جتنيها
بنفسك وتعايش كل جوانب اإلنفاق بنفسك.
 – 8ساهم يف إعالة شخص أو جمموعة ما
شارك يف عمل أو نشاط خريي ،بشكل دوري ،مبعنى أن تساهم أو
تقوم حبمل مسؤولية شخص آخر ،فسيعلمك ذلك تقدير املال بشكل
إنساني ومسؤول حق.

ليدي غاغا بالعباءة العربية يف صحراء
اإلمارات
نشرت النجمة ليدي غاغا صورًا
جديدة هلا ،عرب صفحاتها الرمسية
يف مواقع التواصل االجتماعي،
وهي وسط الصحراء يف اإلمارات
العربية املتحدة بعد أن أحيت حفال
األربعاء.
وظهرت النجمة املثرية للجدل
وهي ترتدي عباءة عربية زرقاء
اللون.
كما نشرت صورا لغرفتها يف
الفندق الذي أقامت فيه.
ويذكر أن ليدي غاغا قد عادت إىل نيويورك حيث ظهرت يف صور
وهي كعادتها ترتدي ثيابا خاصة بها
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منوعات

أمرية موناكو معزولة وعلى
وشك االنهيار
الكثري
بعد
األقاويل
من
والتأويالت ،أثبتت
شارلني
األمرية
أنها قادرة على
إجناب ولي العهد
من زوجها االمري
ألربت.

صينية حتطم سيارتها البورش «مرسيدس غزو الكويت» يف
بعد ثوان من شرائها
مزاد علين
 نشرت صحيفة مريور الربيطانية مثا ً
ال يدعم رأي الرجال الذي
يعتربون أن املرأة ضعيفة يف قيادة السيارات ،إذ حطمت عشرينية
صينية سيارتها البورش بعد ثوان فقط من شرائها.

ايالفأمرية موناكو
معزولة وعلى وشك
االنهيار

وأفادت وكالة "أنباء الشرق األوسط" ،املصرية بأن القرار اختذ
انطالقا من اقرتاب الذكرى الـ  25لغزو اجليش العراقي للكويت،
"الذي وجه ضربة قاتلة للتضامن العربي وفتح باب تقسيم العامل
العربي إىل دويالت متحاربة".

لكن هذا مل يسهم يف القبول بها يف أوساط موناكو ،إذ بقيت
غري حمبوبة بالنسبة إىل كثريين ،مل يرحبوا بقدومها منذ البداية.
يف املقابل ،ضجت االوساط االعالمية واالجتماعية بنبأ محل دوقة
كامربيدج كيت ميدلتون ،ومل يكرتث أحد ألمرية موناكو اليت قيل
إنها حامل بتوأم ،نتيجة لعالج التلقيح االصطناعي ،ومن املقرر أن
تلد يف كانون االول (ديسمرب) املقبل.
كل هذا مل يشفع لألمرية املعزولة ،اليت يقال إنها أصيبت
باالكتئاب بشكل متزايد على مدى السنوات الثالث املاضية بعد
فشلها يف اإلجناب ،وإن محلها اجلديد مل يساعدها على اخلروج
من إحباطها.

يلوح موظفو معرض السيارات
وقالت الصحيفة" :ما إن كان
ّ
لوداع الزبونة اليت اشرتت سيارة بورش مثنها  80ألف دوالر حتى
ركضوا باجتاهها لالطمئان عن صحتها إثر احلادث الكبري الذي
أحدثته يف الشارع".

معارف غري أصدقاء
يقول مصدر قريب من األمرية إن شارلني تنتظر خماضها بفارغ
الصربّ ،
علها حتظى بقبول الناس ،وتسرتيح من اجلهد املتواصل
مشريا إىل أن األمرية
حتبها،
اليت
النشاطات
ممارسة
إىل
لتنتقل
ً
تفضل العودة إىل جنوب أفريقيا أو لندن أو باريس ،أو إىل أي
مكان آخر غري موناكو.

ففي مقابلة أجرتها معها جملة بريتيش تاتلر ،قالت إن ليس لديها
أصدقاء منذ انتقاهلا إىل موناكو.

ً
أيضا تعلم اللغة الفرنسية ،اليت تعترب من تقاليد
ورفضت األمرية
األسرة ،وقد تعلمها االمري ألربت من والده ألربت األول ،وحيدثه
بها طوال الوقت على الرغم من أن االنكليزية هي لغته األم.
لن تبقى طويل
وما أثار املزيد من االنتقادات هو جلوء أمرية موناكو إىل العمليات
التجميلية ،رمبا لتواسي نفسها أو حتاول نيل إعجاب ورضا
اآلخرين.
ويقال إن شارلني أجرت الكثري من العمليات اجلراحية على مدى
السنوات الثالث املاضية ،حتى أن البعض يأمل يف أن يرغمها
محلها على التوقف عن هذا اإلدمان.
ومن غري املستغرب أن تواجه شارلني كل هذه االنتقادات ،ال
سيما أنها بدأت يومها األول بشائعات حماولتها الفرار من موناكو
ً
وفقا ملا نشرته صحيفة صنداي تاميز يف
قبل يومني من زفافها،
ذلك الوقت.
جزء من املشكلة ،كما يقول البعض ،هي شقيقة ألربت األكرب
ً
سنا ،كارولني كاسرياغي.
فهذه تود أن تكون ابنتها أندريا أمرية على عرش موناكو ،وحتاول
جهدها أن تضمن عدم شعور شارلني باالرتياح ،وأال تبقى طويلاً
يف القصر.
ً
ووفقا ملا نقله مصدر على معرفة وثيقة بأخبار اإلمارة ،فإن
االمرية شارلني منعزلة وحزينة وليس لديها اصدقاء ،وبالتأكيد
ستنهار يف نهاية املطاف".

وقال رئيس جملس إدارة ورئيس حترير الوكالة عالء حيدر إن
السيارة ،وهي من طراز " "230Eلعام " 1989تكتسب قيمة تارخيية
كربى" ،مشريا إىل أن صدام حسني أهدى سيارات مرسيدس
جديدة "إىل مجيع رؤساء حترير املؤسسات الصحفية القومية يف
مصر" ،وأن قيمة الواحدة منها بلغت يف حينه  160ألف جنيه
مصري ،أي ما يعادل  60ألف دوالر وفقا السعار الصرف يف
عام .1989
وأضاف أن اهلدف من إهداء هذه السيارات كان "كسب احنياز
املؤسسات الصحافية إىل الغزو العراقي للكويت" ،مشددا على
أن هذا األمر "لقي رفضا من قبل مجيع املؤسسات الصحفية وعلى
رأسها وكالة أنباء الشرق األوسط" ،وفقا لتأكيده الذي اقتبسته
صحيفة "احلياة".
ولفت عالء حيدر االنتباه إىل أن املرسيدس ،املعروفة بـ
"مرسيدس صدام حسني لغزو الكويت" ،اليت متتلكها وكالة "أنباء
الشرق األوسط" ختتلف عن غريها املهداة لرؤساء حترير الصحف
املصرية بأن صدام حسني قادها بنفسه يف زيارته األخرية ملصر
قبل قبل الغزو يف  2أغسطس/آب .1990

لألمرية شارلني دور يف موجة الرفض اليت قوبلت بها.

وأضافت" :على الرغم من أنين التقيت ببعض الناس منذ انتقلت
إىل موناكو ،إال أنين أعتربهم معارف وليسوا أصدقاء".

أعلنت مؤسسة
مصرية
صحفية
كبرية ،أنها ستطرح
يف مزاد علين يف
غضون عشرة أيام
على اإلنرتنيت بيع
سيارة "مرسيدس"،
حصلت عليها من
العراقي
الرئيس
الراحل صدام حسني.

وأعرب مندوب املبيعات يف شركة بورش عن ذهوله من سبب
احلادث الذي تسبب بأضرار تفوق  200ألف دوالر ،إذ خلطت بني
دواسة الوقود والفرامل يف إشارة مرور بأحد الشوارع بالصني
متجاهلة حتذيراته قبل شرائها املتعلقة بإمكانات السيارة وقوة
حمركها.
وعلى الرغم من خروجها ساملة معافاة ،غري أن الشرطة محلتها
كامل املسؤولية بهذا احلادث املروع وأجربتها على التكفل بإصالح
الصف الكامل من السيارات اليت صدمتها فيما نقلت سيارتها
جمددًا إىل مرآب الشركة إلعادة إصالحها.

أغرب القوانني يف العامل

 -1قانون «ال تدفع إذا مل تشبع»:
تتميز املطاعم يف الدمنارك مبيزة مفروضة عليها حبكم القانون وهي
أن ،الزبون إذا أنهى وجبته ومل يشبع فإنه بإمكانه املغادرة دون
دفع املال مقابل ماتناوله من طعام.
-2قانون منع الطالق :
تعترب كال من الفلبني والفاتيكان الدولتني الوحيدتني يف العامل
اللتني متنعان الطالق.حيث الميكن ألي زوجني أن يتطلقا أبدا!
-3قانون منع املراة السعودية من قيادة السيارات:
مينع يف السغودية على النساء قيادة السيارات حلد يومنا هذا ،حيث
تعترب السعودية الدولة الوحيدة يف العامل اليت متنع اليدات من قيادة
السيارات.
-4قانون منع ارتداء البنطلونات للنساء يف فرنسا:
ظهر هذا القانون سنة  1799حيث أصدرت السلطات الفرنسية قانونا
مينع السيدات من ارتداء السراويل (البنطلون) يف األماكن العامةإال
بتصريح من الشرطة!ومت تعديل هذا القانوان سنة  1892حيث مسح
للسيدات بارتداء البنطلون فقط يف حالة ركوب اخليل ،ويف سنة
 1909مسح هلم بارتدائه يف حالة ركوب الدراجة.والغريب أن هذا
القانون مل يتغري إال يف سنة ! 2013

يسرتسل حيدر قائال إن صدام حسني يف زيارته األخرية ملصر،
وحتديدا إىل قصر املنتزه باالسكندرية يف  15يونيو/حزيران ،1989
وعقب انتهاء اجتماع قمة جملس التعاون العربي قال وهو ينظر إىل
سيارات املرسيدس اليت كانت تقل رؤساء حترير الصحف وقال
إن الغرض من هذه السيارات أن تكون "الوسيلة اليت يستقلونها
للذهاب بها إىل القدس مباشرة عرب األراضي املصرية" ،بعدما
يقوم "بتحرير املدينة املقدسة من االحتالل الصهيوني".
هذا ومن املقرر أن تعرض السيارة للبيع يف الفرتة ما بني 15
و 25من سبتمرب/أيلول اجلاري وذلك انطالقا من سعر نصف مليون
دوالر.

حتذير :موت شاكريا يف حادث
مروع ..يدمر جهازك
إذا كنت قد تلقيت مؤخرا رسالة بالربيد االلكرتوني عنوانها «موت
املغنية الكولومبية شاكريا يف حادثة خطرية» ،فال حتاول فتحه.
وفقا للخرباء ،فإن اخلرب هو جمرد خدعة.
شاكريا ال تزال حية ترزق .ومل تصاب بأي أذي ،وأن ادعاء
مقتلها يف حادث سيارة ما هو إال جمرد حيلة من برجميات خبيثة
حتاول الوصول الي بيانات جهازك.
يدعي الربيد االلكرتوني املزيف أن مدير أعمال شاكريا كان يقود
سيارة بصحبتها ،وانه أصيب جبروح خطرية يف احلادث .ويتضمن
الربيد اإللكرتوني إرفاق مستند  Microsoft Wordالذي يفرتض
أنه حتتوي على صور حصرية ومزيد من التفاصيل عن احلادث»،
حسبما جاء يف الربيد اللص.
ليس من املستغرب أن احملتالني قد اختاروا شاكريا ،فاملغنية قد
حققت رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا بعد أن وصل عدد متابعيها 100
مليون الشخص على فيس بوك.
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من هنا وهناك

أغرب القواعد املرورية يف العامل

أغرب القواعد املرورية يف العامل:
يف أملانيا ،تشرتط بعض املدن مثل برلني وميونيخ أن حتمل
السيارة ملصقًا بيئيًا عليها ،وتبلغ قيمة امللصق ما بني 7
دوالرات أمريكية إىل أغرب القواعد املرورية يف العامل !30
دوالرًا أمريكيًا ،بينما تبلغ قيمة الغرامة املالية اليت قد تدفعها
لعدم القيام بذلك حنو  60دوالرًا أمريكيًا.
يف اليابان ،إذا قام السائق بالتسبب يف وصول املاء املتسخ
إىل الرصيف إذا مر على جتمع من املاء بعد يوم ممطر أو ما شابه،
فإنه يدفع غرامة قدرها  65دوالرًا أمريكيًا.
يف تركيا والعديد من دول أوروبا ،تشرتط إجراءات املرور أن
حتتوي كل سيارة على حقيبة لإلسعافات األولية وطفاية للحريق،
وإذا مل تكن السيارة مزودة بذلك فإن السائق يتكلف غرامة
قدرها  35دوالرًا أمريكيًا.
بعض األماكن األثرية والتارخيية يف إيطاليا حتتاج إىل تصريح
خاص لكي تقود السيارة من خالهلا ،ويف حال اخرتقت أحد تلك
الشوارع دون تصريح فإن غرامات مالية تنتظرك يف الربيد ،حتى
ولو بعد عام من اخرتاق احلظر ،وترتاوح قيمة الغرامة ما بني 75
إىل  120دوالرًا أمريكيًا.
يف جنوب أفريقيا عليك أن تتوقف لقطعان احليوانات واملاشية
على الطريق إذا أردت املرور ،وإذا مل تلتزم بتلك القاعدة
املرورية قد تصل غرامتك ألكثر من  500دوالر أمريكي.
يف سويسرا ،إذا كنت ممن يفضلون القيادة على الطرق
السريعة بد ً
ال من الطرق الثانوية فعليك أن تضع ملصقًا بذلك
على السيارة ،وميكن أن تشرتي امللصق من حمطات البنزين أو
على النقاط املركزية قبل بداية ونهاية الطريق ،ويف حال مل
تلتزم بذلك ستتعرض لغرامة تبلغ  235دوالرًا أمريكيًا.
يف لندن ،ختتلف غرامات الوقوف بالسيارة يف مكان ممنوع
االنتظار فيه من مكان إىل مكان تبعًا ملا حيدده اجمللس احمللي
لتلك املنطقة ،واملدينة مقسمة إىل  32منطقة ،وترتاوح الغرامات
يف املدينة ما بني  130إىل  195دوالرًا أمريكيًا.
على سائقي التاكسي يف فنلندا أن يدفعوا حوالي  40دوالرًا
أمريكيًا سنويًا ،يف حال أرادوا تشغيل املوسيقى أثناء القيادة،
وإال فإنهم يتعرضون للغرامة املالية فيما يعترب طريقة للحفاظ
على حقوق امللكية الفكرية ،لذلك يتبع سائقو التاكسي القانون
بطريقة أخرى ،فهم يغلقون الراديو جتنبًا لدفع املبلغ السنوي.
يف لوكسمبورغ ،ال يوجد قانون يتعلق بضرورة أن حتتوي السيارة
أو ال حتتوي على زجاج أمامي للسيارات املكشوفة ،وعلى الرغم
من إنه ال يوجد ما مينع ذلك ،إال أنه من املمنوع أن تسري السيارة
دون مساحات للزجاج ،حتى وإن مل يوجد زجاج من األساس.
يف بكني ،ممنوع على قائدي السيارات التوقف عند تقاطعات
األرصفة للمارة ،ومن يفعل ذلك يغرم غرامة مالية بقيمة دوالر
واحد.
ٍ
كاف قبل
يف أملانيا ،عليك أن تتأكد من أن سيارتك بها وقود
أن تستخدم الطريق السريع ،وإذا حدث أن نفد منك الوقود
فسيتم تغرميك.
تغري بعض الطرق يف بانكوك من حالتها خالل ساعات اليوم،
ففي بعض األحيان اليت تكون فيها تلك الطرق أحادية االجتاه،
يف أحيان أخرى على مدار اليوم تتحول لشوارع ذات اجتاهني،
والسبب يف ذلك حماولة جمابهة الزحام يف بعض ساعات
اليوم.

بلجيكا « ..قتل رحيم» لرجل ال يتحكم بعيداً عن الصخب اإلعالمي« ..آيفون »6
بقدرته اجلنسية
ليس إال هاتف «آندرويد» من عام 2012
السلطات
مسحت
املختصة يف بلجيكا
لسجني مدى احلياة
حياته،
بإنهاء
بسبب عدم قدرته
على التحكم برغبته
اجلاحمة،
اجلنسية
علما أنه أدين يف
قضية اغتصاب ويبلغ
من العمر  50عاما.

كشفت شركة
"آبل" عن هاتفها
اجلديد "آيفون
األسبوع
"6
ضمن
الفائت
إعالمي
حدث
صاخب ،واصفة
بـ"أفضل
إياه
هاتف ميكن أن
حتصل عليه".

فقد طلب السجني فرانك فان دين بليكني ،الذي يقبع خلف
القضبان منذ مثانينات القرن املاضي ،السماح له بإنهاء حياته
انطالقا من أنه لن يعود إىل احلرية أبدا ،وذلك بعد معركة قانونية
دامت  3سنوات.

ما من شك يف أن منتجات "آبل" اجلديدة تثري ضجة إعالمية
مبئات املقاالت واألخبار التفصيلية اليت تتابع كل تفاصيل تلك
املنتجات ،لكن ما ال يتم الرتكيز عليه هو حقيقة واضحة مفادها
أن التقنيات "اجلديدة" اليت أعلنت "آبل" عنها يف هاتفها اجلديد،
ليست سوى تقنيات موجودة منذ سنني يف اهلواتف العاملة
بنظام "آندرويد".

وبذلك تضع بلجيكا امسها كأول دولة تسمح بتطبيق "القتل
الرحيم" على سجني غري مصاب مبرض عضوي ال عالج له.
من جانبهم أفاد حمامو فان دن بليكني يف مؤمتر صحفي بأن
موكلهم يستعد حاليا إىل االنتقال ملستشفى حيث ستتخذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق رغبته ،فيما أضاف احملامي خوس فادر
فيلنب أنه ال يستطيع حتديد موعد ومكان التنفيذ.
اجته السجني بطلب مساعدته على وضع حد ملعاناته وآالمه
النفسية اليت ال حتتمل حبسب وصفه وذلك يف عام ،2011
لكن اللجنة الفيدرالية للقتل الرحيم يف اململكة امتنعت عن
االستجابة لطلب فان دن بليكني ،قبل "دراسة كل اخليارات
املمكنة لعالجه.
هذا وكانت حممكة حقوق اإلنسان األوربية انتقدت بلجيكا عدة
مرات "إلخفاقها يف توفري العالج املالئم للسجناء املرضى
عقليا".
اجلدير بالذكر أن بلجيكا هي ثاني دولة يف العامل قننت
"القتل الرحيم" بعد هولندا ،كما أنها أول بلدي يسمح بقتل
األطفال املصابني بأمراض ال يرجى منها الشفاء ،يف إطار هذا
التشريع.

ما قصة العاصفة الشمسية اليت ستضرب
األرض بني حلظة وأخرى؟
انطلقت توهجات قوية من الشمس حنو كوكب األرض ،ومن املتوقع
أن تصل كوكبنا يف وقت الحق هذا األسبوع قوى طرد مركزية هائلة؛
ويتوقع العلماء أن تتسبب القوى رمبا يف تعطل شبكات االتصاالت
والطاقة.
وانطلقت التوهجات من النجم العمالق األربعاء وقدرت قوتها بـ ،X1.6
ما جيعلها من الفئة «احلادة» من التوهجات الشمسية.
وانطلقت التوهجات من نقطة على سطح الشمس تسمى «املنطقة
النشطة  ،2158والتقطت عدسات مرصد وكالة ناسا Solar Dynamics
 Observatoryهذه التوهجات احلادة ،طبقا لتقارير موقع .Space.com
كانت نفس البقعة الشمسية أنتجت توهجات أيضا أقل حدة الثالثاء،
قبل توهجات األربعاء احلادة ..وصحب التوهجات احلادة إطالق البالزما
شديدة احلرارة ،ومن املنتظر أن تصل قوى الطرد املركزية الناجتة عن
هذه التوهجات إىل األرض يف وقت الحق يوم اجلمعة القادم.
وحلسن احلظ ،من املتوقع أن متر معظم هذه القوى اهلائلة إىل الشمال
من كوكب األرض ،ما سيتسبب نسبيا يف حدوث ما يعرف بالعاصفة
الشمسية ،اليت ميكن أن تستمر ملدة أسبوع.
ونتيجة لذلك تواجه شبكات الكهرباء بعض التقلبات ،كما أن البالزما
ميكن أن تؤثر على اجملال املغناطيسي لكوكب األرض ،ولكنها لن تشكل
أخطارا كبرية سواء على البشر فوق سطح األرض أو على أفراد طاقم
حمطة الفضاء الدولية.
من ناحية أخرى إجيابية ،يؤدي الطقس الفضائي هلذه القوى إىل إحداث
ظاهرة الشفق القطيب امللونة عادة يف املناطق البعيدة جدا من القطب
الشمالي ،وهي أخبار جيدة لعشاق الظواهر املناخية الفريدة.

وعلى سبيل املثال ال احلصر ،حيتوي هاتف "نيكسوس  "4على
معظم امليزات "اجلديدة" املضافة على "آيفون  ،"6بدءا من امليزة
األبرز من آبل "الدفع اإللكرتوني باستخدام موجات إن إف سي"،
ومرورا بلوحة املفاتيح الذكية ،وحفظ الصور سحابيا ،ودقة
الشاشة اليت تصل إىل  750بكسل يف "آيفون  ،"6بينما هي
 760بكسل يف "نيكسوس  ،"4ومقاس الشاشة يف "آيفون "6
هو ذاته يف "نيكسوس  "4بـ 4.7بوصة .وميكن أن نستثين تقنية
قراءة البصمة ،إال أنها هي األخرى ليست األوىل يف السوق
التقنية.
أم الساعة الذكية من "آبل" فقد جاءت هي األخرى متأخرة عن
منافسيها ،ومل تصل للمستوى املتوقع هلا .وال تزال تثري الكثري
من تساؤالت املراقبني حول فعاليتها وسلبياتها ،وإن كانت
ستقدم شيئا جديدا يف جمال التقنيات القابلة لالرتداء.
ومع أن الكثري من املراقبني يتفقون على أن "آبل" مل تقدم
الكثري خالل السنوات القليلة املاضية ،إال أنها ال تزال مهيمنة
على حصة كبرية من سوق اهلواتف احملمولة نظرًا لتفوقها بشكل
كبري على مجيع منافسيها يف جمال األمن الرقمي ،وقلة املشاكل
التقنية مقارنة مبنافسيها ،واألداء املستقر على املدى الطويل.
إضافة إىل التصميم األنيق الذي متتاز به مجيع أجهزتها.

إمرأة أمريكية تقتحم شقة رجل وجترده
من ثيابه وتغتصبه

ذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» األمريكية أن شرطة مدينة
سياتل األمريكية اعتقلت سيدة تدعى «تشاني غيلمان» لالشتباه
يف اقتحامها شقة رجل واغتصابه يف حادثة وقعت عام .2013
وحبسب الصحيفة ،اقتحمت غيلمان» 26عامًا» اليت تزن «108
كيلوجرام» ،شقة جارها « 31عامًا» أثناء نومه ،وهو حتت تأثري
املخدر بعد حفل عيد ميالد صاخب يف  13يونيو  ،2013حيث
جردته من ثيابه ،وعندما استيقظ من النوم وجد نفسه قد مارس
اجلنس معها.
بعد شهرين من احلادث ،وحتديدًا يف  5أغسطس ،كتبت «غيلمان»
جلارها على الـ»فايسبوك»« :أنا حامل يف الشهر الثاني».
وأشارت الصحيفة إىل أن الرجل تقدم ببالغ ضد جارته اليت طلبت
منه التكتم على األمر ،إال أنها جاءت الحقًا تقول له إنها حامل
منه ،وكشف أن غيلمان كانت قد تلقت رعاية طبية عقلية سابقًا
فض ًال عن تورطها يف قضايا خمدرات.

ألعالناتكم معنا االتصال بــ
02 87648186

صفحة 31

Saturday 20 September 2014

السبت  20أيلول 2014

Page 31

تتــمات

مظاهرة احتجاجية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سيدني.
وقال أحد املتحدثني يف املظاهرة «حنن لسنا هنا لتحديد الذنب
أو الرباءة  ...لكننا قلقون بشكل كبري».
وقال انه مت ارعاب النساء واألطفال أثناء مداهمات وجرى
«حتطيم» املنازل ،مضيفا أنها جرت بعد أيام فقط من ادعاء
احلكومة انه ال يوجد تهديد مباشر.
واضاف انهم «ليسوا محقى» وبامكانهم ان يروا من خالل
الربوباغندا ان حكومة ابوت تصر على تسييس الوضع األمين.
ورأى ان التاريخ يعيد نفسه ورئيس الوزراء ،ببساطة ،حيذو
حذو سلفه االحراري جون هوارد عام  2005وقال «ليس لدى
طوني ابوت عقل مبدع ،وحنن نعلم ذلك »...
وهتفت احلشود «نرفض قوانني اإلرهاب ،اليت ختدم فقط
احلروب األمريكية».
وكتب على بعض اليافطات «املداهمات اإلرهابية ال ميكن كسر
روح ومعنويات املسلمني» و»توقفوا عن ترويع املسلمني» وكان
حيمل هذه اليافطات حمتجون يستمعون إىل املتحدثني يف حمطة
القطار يف الكمبا.
وقال احد املتحدثني «ماذا نتوقع من ازيو ومفوض
الشرطة؟»
وكان هناك حوالي  100شخص يف حمطة الكمبا لالحتجاج ردا،
كما يقول منظمو املظاهرة ،على نهج احلكومة الفيدرالية «األخرق»
يف املداهمات اليت أسفرت عن اعتقال  15مشتبها بهم.
وصرخ احد الشبان من بني احلشود «متت مداهمة منزلي من
قبل خنازير الشرطة هؤالء».
وادعى ان والدته تعرضت لالعتداء من قبل الشرطة ،الذين
استمر يف وصفهم بـ «اخلنازير» أو «الكالب».
وزعم أنها تعرضت لالعتداء بينما كانت حتاول تغطية نفسها
ببطانية السرير« ،جاء اخلنازير وحاولوا خلع البطانية عن والدتي
ألنها كانت مثل أي امرأة ترتدي اللباس لزوجها».
وقال انه استيقظ على صراخها ،مضيفا «الكلب ضرب
والدتي املسلمة على أذنها».
وكانت قد وجهت الدعوة عرب الفايسبوك اىل اكثر من 2000
شخص للمشاركة يف املظاهرة حيث رد حواىل  150قائلني انهم
سيحضرون.
وجاء يف بريد الفايسبوك «قامت احلكومة االسرتالية بني ليلة
وضحاها بأكرب مداهمات ملكافحة االرهاب يف تاريخ اسرتاليا.
متاما كما حصل يف عام  ،2005هذه املداهمات تأتي عشية طرح
القوانني اجلديدة يف الربملان االسبوع املقبل! العديد من األسر
رعبوا يف منتصف الليل ،الناس ُ
ُأ ِ
ضربوا ،والقصص القاسية
الظاملة للشرطة آخذة يف الظهور».
وزعم الربيد« :إن اجملتمع املسلم هو اهلدف املباشر هلذه
املداهمات والقوانني ،ومناخ من اهلسترييا يزداد يف وقت ختتلق
احلكومة أسبابا لتشريع هذه القوانني الظاملة».
وقال بريد جمهول املصدر ان اجملتمع حباجة إىل «رفع صوتكم
كصوت واحد»اذا كنتم غاضبني بشأن ما حدث.
وشن متطرفون آخرون أيضا عرب وسائل اإلعالم االجتماعية
هجمات على حكومة ابوت والشرطة بعد مداهمات االربعاء ،كما
ذكرت صحيفة الديلي تلغراف.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز اندرو سكيبيوني ،يف
مؤمتر صحفي عقده االربعاء ،انه يقدر الدعم الذي قدمه اجملتمع
املسلم ،معلنا ان املداهمات تعكس «واقع» التهديد الذي يواجه
االسرتاليني.
وقال «انه مصدر قلق بالغ لدينا أن يكون يف قلب جمتمعاتنا
اشخاص خيططون لتنفيذ هجمات عشوائية».

جملس الوزراء بدأ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الداعشي ،ودعت اىل التصدي له .والوقوف يف وجه احلملة
الدولية يعين ضمنًا تأييدًا لالرهاب ال ميكن أي فريق لبناني حتمل
تبعاته».
وطرح وزير اخلارجية جربان باسيل املعطيات اليت أدت اىل
انضمام لبنان اىل هذا االئتالف ،لكن الوزيرين حممد فنيش
وعلي حسن خليل اعرتضا على ذلك .فرد الوزير سجعان قزي
قائ ًال إن على «حزب اهلل» أن يكون أول من يؤيد انضمام لبنان
اىل هذا االئتالف ما دام قد برر ذهابه للقتال يف سوريا مبحاربة
من جاء االئتالف اليوم ليحاربهم .وتساءل هل يكون االئتالف غري
مرغوب فيه فقط ألن إيران وسوريا غري مشاركتني فيه؟
كذلك سجل الوزير فنيش اعرتاضًا على إقامة خميمات لالجئني
تتحول معسكرات كما حصل يف عرسال،
السوريني خشية أن
ّ
فاقرتح الوزير قزي خطة إلعادة الالجئني اىل ديارهم ،فتقرر عقد
جلسة خاصة جمللس الوزراء لتحديد خطة العمل بعدما رفضت األمم
املتحدة ما يطرحه لبنان من حيث إقامة خميمات على احلدود.
وخرجت اجللسة بتسوية على توقيع الوزراء كل املراسيم املتأخرة
واليت كان وزراء امتنعوا عن توقيعها ،وخصوصًا بني وزير

اخلارجية جربان باسيل ووزير االتصاالت بطرس حرب .وعلم ان
مداخلة االخري ركزت على جتاوز هذه املشكلة يف مواجهة االزمات
الكبرية اليت حتيط بالبالد وحياة العسكريني احملفوفة باخلطر.

العسكريون املخطوفون
ويف ملف العسكريني ،ينتظر تفعيل االتصاالت املتوقفة مع
املوفد القطري ،الذي يصل اىل بريوت اليوم ،ويبدأ بعيدًا
من االضواء االعالمية حركة اتصاالت تشمل قريبني من «جبهة
النصرة» وهيئة العلماء املسلمني.
وأبلغ الوزير املشنوق من موسكو حمطة «ام تي يف» ان «احلكومة
اللبنانية وضعت قواعد أساسية بقرار من جملس الوزراء تتعلق
بالتفاوض واجلهات اليت ميكن الدولة ان تتفاوض معها وتتعلق
باملقايضة اليت هي مرفوضة إال ما ينطبق منها على القانون
اللبناني ،وبالتالي هذه القواعد ال تغيري فيها وهي مستمرة
وثابتة».
ويف بريوت حترك أهالي العسكريني يف اجتاه السرايا والتقوا
رئيس الوزراء ّ
متام سالم لكنهم مل خيرجوا مبا يثلج قلوبهم،
باستثناء تأكيد سالم ان احلكومة تتابع امللف بصمت ،وهي تنتظر
املوفد القطري لوضع آلية تفاوضية.

السلسلة
من جهة أخرى ،علم ان أيًا من الوزراء مل يطلب االطالع على
التفاوض الذي ميضي بني وزير املال علي حسن خليل ووزير
الصحة وائل ابو فاعور والسيد نادر احلريري مدير مكتب الرئيس
سعد احلريري .وترتقب الساحة الداخلية اللقاء املرتقب للرئيسني
نبيه بري وفؤاد السنيورة والذي يفرتض ان يتوج حصيلة
االجتماعات اليت تعقد يف وزارة املال لوضع الصيغ النهائية
الرقام سلسلة الرتب والرواتب.
وقال عضو كتلة «املستقبل» النائب أمحد فتفت لـ»املركزية»
إن اجملتمعني درسوا االرقام بالتفصيل والكل أدرك وجوب
التعامل مع امللف بالعقل ال بالعاطفة .وحتدث عن مؤثرات اجيابية
القرارها قريبًا ،وسط استمرار البحث يف ملفات صرف رواتب
موظفي القطاع العام واقرار موازنة .2015

«داعش» اجتاح ...21
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وضع خطط مفصلة لضرب أهداف «داعش» يف سوريا ،وانه
ناقش اخلطة مع الرئيس باراك اوباما ،الذي مل يتخذ قراره
بصفته القائد العام للقوات املسلحة االمريكية يف شأنها.
وكرر يف هذا السياق ان اوباما لن يأمر باستخدام القوات
االمريكية يف أي دور قتالي.
ورأى وزير اخلارجية االمريكي جون كريي ان قوات املعارضة
السورية متثل قوة شرعية ،وهي تشكل مزجيا من القوى غري
االسالمية وبعض القوى االسالمية «لكن هؤالء االسالميني
يعارضون داعش وجبهة النصرة» .واختذ هذا املوقف يف سياق
اجلهود اليت تبذهلا ادارة أوباما القناع الكونغرس بدعم خطط
احلكومة ملواجهة «داعش» مبا يف ذلك املصادقة على طلب
أوباما انفاق  500مليون دوالر على تدريب املعارضة السورية
وتسليحها .وبعد مصادقة جملس النواب االربعاء على خطة
التسليح ،سوف يصوت عليها جملس الشيوخ كي تصري قابلة
للتنفيذ.
وأوضح الناطق باسم البيت االبيض جوشوا ارنست أن التعامل
مع سوريا سيكون مشابها للغارات اجلوية اليت شنتها الواليات
املتحدة يف العراق .وقال« :ما فعله الرئيس يف العراق وما
سيفعله يف سوريا هو وضع توجيهات ملا يريد ان تقوم به
القوات االمريكية.»...
وشدد كريي على ان املعارضة السورية تواجه «داعش»
و»النصرة» االن من دون دعم امريكي مباشر ،وانها ستحارب
مبزيد من الشدة اذا توافر دعم امريكي اضايف.
وواجه كريي اسئلة مشككة من املشرعني االمريكيني يف
قدرات املعارضة السورية وصدقيتها .ورد على هذه املخاوف
بأن املعارضة السورية املعتدلة «لديها سجل جيد يف حماربة
داعش ...وشعورنا هو اننا نستطيع ان نتعاون معهم .انا ال
أقول لكم إنها مسألة سهلة ،انا ال اقول لكم اننا سنحقق ذلك
بني ليلة وضحاها ،ولكن هناك بالفعل معارضة ...وعلى رغم
غياب جهاز دعم قوي هلا ،بقيت على قيد احلياة وال تزال تواصل
القتال.»...
واعرب عن امتنانه ملا وصفه بـ»الدعم الكبري» للجهود االمريكية
من دول اخلليج العربية ،اضافة اىل لبنان واالردن وتركيا.
واشار اىل ان هناك نوعًا من التنسيق بني نظام الرئيس
السوري بشار االسد و»داعش» ،وجاء يف شهادة له يف
الكونغرس« :ليست لدينا أي ثقة بان االسد سوف حيارب
داعش ...نعتقد ان هناك أدلة على ان االسد استخدم غاز
الكلور» احملظور استخدامه سالحًا ،وان االسد «انتهك تاليًا»
معاهدة حظر االسلحة الكيميائية.

التطورات امليدانية
ميدانيًا ،استوىل مقاتلو داعش» يف هجوم باالسلحة الثقيلة
مبا يف ذلك الدبابات على جمموعة من القرى الكردية يف مشال
سوريا قرب مدينة عني العرب (كوباني) يف حماذاة احلدود مع
تركيا .وقال «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي يتخذ لندن
مقرًا له ،إن اهلجوم بدأ ليل الثالثاء وان  21قرية سقطت يف
أيدي مقاتلي «الدولة االسالمية» خالل الساعات االربع والعشرين
األخرية مع تقدمهم حنو املدينة.
وروى شاهد من «رويرتز» أن حنو ثالثة آالف رجل وامرأة وطفل
وصلوا اىل احلدود الرتكية على مسافة حنو عشرة كيلومرتات من
كوباني ،ولكن ال يزالون ينتظرون يف اجلانب السوري بعد حلول
الليل ،بينما منعت القوات الرتكية احلشد من العبور.
وصرح الناطق باسم «وحدات محاية الشعب» الكردي ردور
خليل بأن تنظيم «الدولة االسالمية» طوق كوباني .واضاف ان
التنظيم يستخدم الدبابات والصواريخ واملدفعية يف اهلجوم.
وقال عرب «سكايب»« :نناشد القوى العاملية التحرك لوقف هذا
اهلجوم اهلمجي لتنظيم الدولة االسالمية».
وافاد نائب قائد القوات الكردية يف كوباني أوج أالن ايسو
عرب برنامج «سكايب» على االنرتنت« :هناك فقدان لالتصال مع
الكثري من املواطنني الذين يسكنون يف القرى اليت سيطرت
عليها داعش» .وقال إن التنظيم املتشدد يرتكب جمازر وخيطف
النساء يف املناطق اليت استوىل عليها حديثا .وأعطى امساء 28
شخصًا من عائلة واحدة قال إنهم احتجزوا .وأضاف ان االكراد
طلبوا «الغوث من حزب العمال الكردستاني واحلزب الدميوقراطي
الكردستاني وحزب االحتاد الوطين الكردستاني» للحصول على
مساعدات عسكرية.
ودعا «حزب العمال الكردستاني»  -الذي أمضى ثالثة عقود
يقاتل من أجل حكم ذاتي ألكراد تركيا -الشبان يف جنوب
شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية لالنضمام إىل القتال
ضد «داعش» يف مشال سوريا .وقال احلزب يف بيان مبوقعه
االلكرتوني« :يتعني على شبان مشال كردستان (جنوب شرق
تركيا) التوجه إىل كوباني (عني العرب) واملشاركة يف املقاومة
واملشرفة».
التارخيية
ّ
ووقت ختطط الواليات املتحدة لتوسيع العمل العسكري ضد
«الدولة االسالمية» من العراق اىل سوريا ،قال املرصد السوري
إن طائرة واحدة على األقل من دون طيار شوهدت فوق مناطق
خاضعة لسيطرة التنظيم املتطرف يف حمافظة حلب السورية للمرة
االوىل .ومل يتضح من كان وراء حتليق الطائرة.
وأعلنت القيادة املركزية االمريكية ان طائرات امريكية أغارت
على معسكر تدرييب لـ»الدولة االسالمية» جنوب شرق املوصل
يف مشال العراق ،يف غارة أوىل من نوعها على هدف كهذا.
واسفرت الغارة عن تدمري «عربة مدرعة ومبنيني مأهولني ووحدة
عسكرية» تابعة للتنظيم.
ويف باريس ،استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند القيام
بأي عمل عسكري ضد «الدولة اإلسالمية» يف سوريا ،لكنه قال
إن فرنسا ستبدأ يف أقرب وقت شن غارات جوية لدعم القوات
العراقية والكردية يف العراق.

االسكتلنديون يريدون البقاء...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ضمن اململكة املتحدة يف مقابل  46يف املئة أيدوا االستقالل
عن التاج الربيطاني.
وسجل اقبال قياسي على املشاركة يف االستفتاء ،اذ بلغ عدد
املقرتعني  ،4,285,323أي ما نسبته  97يف املئة من اجملموع!
وكانت استطالعات الرأي اليت أجريت قبل االستفتاء أظهرت
غالبية طفيفة ملن يفضلون البقاء جزءًا من اململكة املتحدة .لكن
النتيجة حسمها حنو  600ألف ناخب مل يكونوا حسموا أمرهم مع
فتح مراكز االقرتاع أبوابها.
وظل مئات اآلالف من الناس حياولون حسم قرارهم بعدما
فتحت مراكز االقرتاع أبوابها ،ولكن مع مرور الوقت ارتفعت
أسعار العملة الربيطانية واألسهم الرئيسية وسط توقعات أنه لن
يكون هناك استقالل.
وبعث جنم كرة املضرب اندي موراي برسالة قوية يف اللحظة
األخرية تدعم احلملة املؤيدة لالستقالل والتصويت بـ»نعم»
وكتب يف تدوينة يف حسابه مبوقع «تويرت» للتواصل االجتماعي:
«دعونا نفعل هذا» بعد أشهر من التكتم على رأيه.
ويرى كثري من الناس أن املسألة تتعلق باالختيار بني «القلوب
أو العقول» وما اذا كانت املشاعر العاطفية ستتغلب على املخاوف
العملية من املخاطر وعدم اليقني الذي ستواجهه دولة مستقلة.
وقال أول ناخب يف مبنى حمكمة ويفرلي يف إدنربه وهو رجل
أعمال اكتفى بذكر امسه االول رون« :لقد انتظرت طوال حياتي
هذا (االستفتاء)»
وأضاف« :حان وقت االنفصال عن انكلرتا( .نعم) لالستقالل».
مر اثنان من العمال مسرعني وهما يهتفان
وبينما كان يتحدثّ ،
«صوتوا بال».
وأدت هذه القضية اىل انقسام داخل األسرة الواحدة وبني
االصدقاء بل ،أشاعت جوًا من االثارة القوية يف هذا البلد الذي
يسكنه  5,3ماليني نسمة.
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صحة ومجتمع

 7أطعمة تقي قلبك من األمراض
يلعب الغذاء دورًا
هامًا يف الوقاية من
أمراض القلب ،حيث
تتعلق مشاكل القلب
مبشاكل يف ضغط
والكولیسرتول
الدم
اللذان أصبحا من آفات
عصرنا احلالي.
وألن صحة جسمك ترتبط
ارتباطًا وثيقًا بنظام حیاتك وتغذیتك يقدم لك خرباء التغذية 7
أطعمة تقي قلبك من األمراض:
املكسرات :حيتوي اجلوز واللوز والفستق على نسبة عالية من
أمحاض أوميغا 3الدهنية اليت تعترب إكسريًا للقلب .تساعد هذه
األمحاض القلب على األداء السليم ،وتقلل ترسبات الشرايني.
كما تساعد األلياف اليت حتتويها املكسرات اجلهاز اهلضمي على
حتسني اإلخراج .احرص على تناول املكسرات كوجبات خفيفة
خالل النهار.
السمك :يقلل تناول حصتني أو أكثر أسبوعيًا من مسك السلمون
واألمساك الدهنية األخرى من خماطر اإلصابة بأمراض القلب
بنسبة  30باملائة .حتتوي هذه األمساك على أمحاض أوميغا3
الدهنية اليت تقلل من مستويات الدهون الثالثية ،وتساعد على
خفض ضغط الدم املرتفع ،وعلى انتظام النبض.
تعزز هذه الفواكه ،مثل املوز والرمان
الفواكه الصفراء واحلمراءّ :
والتفاح والليمون (احلامض) واجلزر ،من صحة القلب ،ألنها
حتتوي على أصباغ محراء وصفراء يوجد بها نسبة عالية من
البيتاكاروتني ،وهو أحد مضادات األكسدة القوية ،اليت تكافح
اجلذور احلرة ،وتسبب هذه اجلذور الضرر لعضالت القلب.
الفول :ينصح خرباء التغذية بتناول حصتني من الفول أسبوعيًا
خلفض خطر اإلصابة بأمراض القلب .تساعد نوعية األلياف القابلة
للذوبان اليت حيتويها الفول على خفض نسبة الكوليسرتول عن
طريق منع امتصاص اجلسم له .الفول أيضًا مصدر للربوتني الذي
يساعد على بناء عضالت القلب.
الثوم والبصل :حيتوي الثوم والبصل على مركبات متنع جتلط
الدم ،وقد بينت الدراسات أن تناول جرعة من الثوم والبصل
يوميًا يف الطعام مفيد لصحة القلب خاصة للذين يعانون من
أمراض القلب والشرايني.
الزبيب :حيتوي الزبيب على كمية كبرية من مضادات األكسدة
اليت تفيد القلب ،والربوبيوتك الذي حيافظ على بطانة املعدة،
لذلك ُينصح بتناول الزبيب يوميًا كوجبة خفيفة.
الشوكوال الداكنة :ينصح خرباء التغذية بتناول قطعة صغرية
يوميًا من الشوكوال الداكنة لصحة قلبك ،ألنها تزيد احتياطات
اجلسم من مضادات األكسدة اليت حتمي القلب.

هذه هي «فوائد اخلس»
 زيت اخلس خيفض الكولستريول الضار والدهون الثالثيةويعمل على حتسني ليونة الشرايني.
 وصف اخلس بأن قيمته الغذائية قليلة بينما األحباث الطبيةوالكيميائية احليوية وتكنولوجيا الغذاء تؤكد وجود املواد الدهنية
والربوتينية والسعرات احلرارية فيه إىل جانب غناه باحلديد
والفسفور واليود والفلور والزرنيخ والكوبالت والتوتياء واملنغنيز
والكربيت والفلورات وغريها .
 اخلس غين باملاء واألمالح احليوية والفيتامينات ومعروف غناهفيتامني (أ) وفيتامني (د ) وفيتامني (هـ) الذي هو فيتامني
اإلخصاب وتوازن اهلرمونات اجلنسية وزيادة افرازها وهذا ما يؤيد
ما نسبه إليه الطب القديم من فائدة يف تعزيز القوة اجلنسية
ومعاجلة به حاالت العقم.
 حيتوي على مادة مهمة هي ( الكتوكاريوم ) اليت متنح اإلنسانالشعور باهلدوء والراحة النفسية وال ترتك أثرا كآثار املنومات
املخدرة.
واألدويه
ّ
ومقو للبصر وخيفف
 يقوي ويساعد اهلضم ويهدئ األعصابٍّ
آالم الطمث .

ختلصي من امسرار الركبة و
الكوع واملناطق احلساسة بطرق
امسرار الركبة والكوع واإلبط وما بني الفخذين مشكلة تزعج الكثري
من النساء ،فكيف ميكنك التخلص من امسرار املناطق الداكنة
بالوصفات الطبيعية و الطرق املنزلية ؟
قد حيدث إمسرار اجللد يف بعض املناطق جبسدك مثل (الركبة
والكوع واإلبط والفخذين) نتيجة لرتاكم اجللد امليت واإلحتكاك
بني ثناياه وقد يتسبب ِ
لك ذلك يف اإلحراج مع الزوج أو حتى
جيعلك ال تستطيعي ارتداء مالبس النزل القصرية عند اجللوس يف
ِ
املنزل
فإليك طرق منزلية ختلصك من امسرر الركبتني وامسرار
األبط وامسرار ما بني الفخذين .
ِ
إليك سيدتي بعض العالجات املنزلية الطبيعية للتخلص من
إمسرار الكوع والركبة واإلبط وما بني الفخذين :
- 1الصودا ختلصك من امسرار اجللد  :الصودا فعالة جدا يف إزالة
إمسرار اجللد ،تأخذ ملعقة واحدة من الصودا وختلط مع احلليب حتى
تتكون عجينة ،يتم وضع العجينة على املناطق الركبتني أو اإلبط
والفرك يف حركة دائرية  ،تستخدم مرة كل يومني .
-2الكركم والعسل واحلليب لتفتيح البشرة  :الكركم له خصائص
مطهرة  ,احلليب يعمل على تفتيح البشرة  ,العسل يعمل على
ترطيب البشرة  ،يتم صنع عجينة من الكركم  ,العسل  ,احلليب
,ويتم وضعها على الركبه أو الفخذين أو اإلبط ملدة  20دقيقة ،
يتم الفرك يف حركة دائرية ملدة دقيقتان ,وبعد ذلك يتم غسل
املنطقة الداكنة باملاء .
-3السكر  ,زيت الزيتون لتقشري البشرة  :السكر يستخدم
كمقشر للبشرة  ,زيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة ،يتم خلط
كميات متساوية من زيت الزيتون و السكر لصنع عجينة مسيكة ,
يتم وضع هذا املزيج على الركبتني والكوع األسود  ,يتم فرك
اجللد باستخدام هذا اخلليط ملدة مخس دقائق  .بعد ذلك يتم غسل
املنطقة الداكنة باملاء
-4العسل والليمون إلزالة امسرار اجللد  :العسل يستخدم
كمرطب للجلد  ,الليمون يعمل على تفتيح البشرة  ،يتم مزج
العسل بالليمون  ,ويتم وضعه على اجللد ملده  20دقيقة  .ثم
يغسل اجللد بعد ذلك .
-5الطحني ,الليمون لتفتيح البشرة  :الطحني يستخدم كمقشر
طبيعي للبشرة ,الليمون يعمل على تفتيح البشرة ،يتم وضع
قطرات من الليمون على الطحني لتكوين عجينة لينة  ,يتم وضع
العجينة على املناطق الداكنة والفرك يف حركة دائرية  ،يتم غسل
املناطق الداكنة بعد ذلك باملاء .
-6زيت الزيتون لتفتيح املناطق الداكنة  :زيت الزيتون يعمل
على تفتيح البشرة وترطيبها  ،يستخدم زيت الزيتون الدافئ
لتدليك املناطق الداكنة ملدة  10دقائق يوميًا .
-7فرشاة التقشري  :يتم إستخدام فرشاة التقشري على املناطق
الداكنة إلزالة اخلاليا امليتة ,يتم إستخدامها عندما يكون اجلسم
رطبًا  ,ويتم الفرك يف حركة دائرية.
-8زبدة الكاكاو وزبدة الشيا  :دهون طبيعية تعمل على ترطيب
اجللد وتفتيح األماكن الداكنة  ،يتم وضع كمية من زبدة الكاكاو
وزبدة الشيا على املنطقة الداكنة يوميًا قبل الذهاب للنوم .
-9أوراق الصبار الطازجة للتخلص من امسرار اجللد  :يرطب اجللد
,ومينع االضرار اليت تلحق باجللد نتيجة التعرض ألشعة الشمس ،
يتم إحضار أوراق الصبار وإخراج اهلالم منها ووضعه على األماكن
الداكنة ملدة نصف ساعة  ,ثم يتم غسل األماكن الداكنة باملاء
-10إستخدام املستحضرات الواقية من الشمس  :إستخدام
مستحضرات التجميل الواقية من الشمس تعمل على تقليل إمسرار
األماكن الداكنة وخاصة يف فصل الصيف .
-11اخلل ,الزبادي  :يعمل على تطهري وتفتيح لون البشرة ،يتم
خلط الزبادي  ,اخلل ووضعه على األماكن الداكنة ،عندما جيف
اخلليط يتم فرك اجللد يف حركة دائرية ملدة دقيقة .
-12الفواكه لتفتيح املناطق الداكنة :الليمون  ,الطماطم ,العنب
يعمل على تفتيح لون البشرة وترطيبها ،يتم وضع عصري الفواكه
على املناطق الداكنة لتفتيحها .
-13املرطبات  :إستخدام مرطبات اجللد يعمل على تفتيح البشرة
ومنع اإلحتكاك بني طبقات اجللد .
-14الزيوت الطبيعية  :مثل زيت الزيتون  ,زيت السمسم ,
زيت جوز اهلند  ،زيت اللوز ،تعمل تلك الزيوت على ترطيب اجللد
وتفتيح لون البشرة .
 -15احلجر اجلاف  :يعمل على إزالة اجللد امليت  ,ويتم إستخدامه
بعدما تعرفنا على بعض العالجات املنزلية
بعد اإلستحمام .
إلمسرار بعض املناطق باجللد ,ميكنك سيدتي عن طريق إستخدام
بعض املواد البسيطة املوجودة يف مطبخك التخلص من إمسرار
اجللد والقضاء على شعورك باإلحراج .

مؤسسة حبثية أمريكية :أطعمة تقي من السرطان
"الغذاء الصحي طريقك للتخلص من السرطان" ..نصيحة أطلقتها
جهات حبيثة أمريكية ،بعد أن كشفت اجلمعية األمرييكية للسرطان
أن ثلث األمرييكيني ،الذين ميوتون بسبب مرض السرطان ،يرجع
سبب وفاتهم إىل نظامهم العذائي ،ما يعين أن نوعية الطعام حتدث
ً
كبريا ،فى وقاية اإلنسان من أنواع السرطان املختلفة.
فارقا
ً
"الغذاء الصحي طريقك للتخلص من السرطان" ..نصيحة أطلقتها
جهات حبيثة أمريكية ،بعد أن كشفت اجلمعية األمرييكية للسرطان
أن ثلث األمرييكيني ،الذين ميوتون بسبب مرض السرطان ،يرجع
سبب وفاتهم إىل نظامهم العذائي ،ما يعين أن نوعية الطعام حتدث
ً
كبريا ،فى وقاية اإلنسان من أنواع السرطان املختلفة.
فارقا
ً
وقالت "مؤسسة عالج السرطان" فى والية كاليفورنيا األمريكية،
أن تناول الطعام اجليد يعد أحد أكثر وأسهل الطرق للوقاية من
أمراض السرطان.
وأعدت املؤسسة ،التى تعمل فى جمال أحباث السرطان منذ عام
 ،1976قائمة تضم  22نوعا من األطعمة والفواكه واخلضروات التى
ميكنها أن توقف منو اخلاليا السرطانية فى جسم اإلنسان ،وتقلل
من حجم الورم اخلبيث فى حال اإلصابة باملرض وكانت كالتالي:
الربوكلي والقرنبيط :حيتويان على عنصر كيميائي يسمى "إندول
 -3كاربينول" ( )carbinol-3-Indoleالذي يكافح سرطان الثدي،
عن طريق تقليل إفراز هرمون اإلسرتوجني املسبب للسرطان ،كما
حيتويان على مادة كيميائية نباتية تسمي ( )sulforaphaneوهى
متنع بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون واملستقيم ،وهذه
املادة متواجدة يف الرباعم أكثر من باقي الثمرة بـ  20مرة.
اجلزر :حيتوى على نسب مرتفعة من مادة "البيتا كاروتني" (Beta-
 )caroteneالتى حتارب جمموعة كبرية من السرطانات مثل سرطانات
الرئة والفم واحللق واملعدة واألمعاء والربوستاتا والثدي .وتقول
الدكتورة "كريستني براندت" رئيس قسم األحباث يف املعهد
الدمناركي للعلوم الزراعية إن هناك مادة أخرى يف اجلزر تسمى
فالكارينول ( )Falcarinolتوقف منو اخلاليا السرطانية.
اللفت :به مادة اإلندول ( )indoleالتى تساعد على وقف حتول
اخلاليا السرطانية يف األنسجة احلساسة لإلسرتوجني ،وهو أيضا
يقلل من منو األورام السرطانية .
الفطر أو املشروم :يساعد اجلسم على حماربة السرطان ،وزيادة
نشاط اجلهاز املناعي؛ إذ حيتوى على السكريات ،ومادة البيتا
جلوكان ( )Beta Glucanوتلك املواد تساعد على تعزيز اجلهاز
املناعى ومهامجة اخلاليا السرطانية ومنع تكاثرها ،كما أنه حيفز
إنتاج االنرتفريون يف اجلسم للقضاء على الفريوسات.
األعشاب البحرية :حتتوى على عدد من املكونات مثل البيتا
كاروتني وفيتامني ب  ،12واأللياف والكلوروفيل ،التى تساعد
يف حماربة سرطان الثدى ،كما حتتوى على املعادن مثل الكالسيوم
والبوتاسيوم واحلديد واليود.
البطاطا :حتتوى على البيتا كاروتني والعديد من املواد املضادة
للسرطان.
األفوكادو :غنى مبادة اجللوتاثيون ( )Glutathioneوهى أحد
مضادات األكسدة القوية ،التى تهاجم اخلاليا السرطانية ومتنع
إمتصاص األمعاء للدهون ،وهو مصدر قوى للبيتا كاروتني ،وميد
اجلسم بالبوتاسيوم أكثر من املوز ،ويعتقد العلماء أنه مفيد أيضا
يف عالج الفريوسات الكبدية املسببة لسرطان الكبد.
الفلفل احلار :حيتوى على مادة كيميائية تسمى كابسيسني
( ،)Capsaicinتبطل مفعول بعض املواد املسببة للسرطان ،وتساعد
يف الوقاية من سرطان املعدة.
التني :غين مبركب البنزالدهيد ( )Benzaldehydeالذى أقره معهد
البحوث الكيميائية والفيزيائية بطوكيو ،كمادة شديدة التأثري يف
تقليص حجم األورام السرطانية ،كما أنه غنى بفيتامني  Aو C
والكالسيوم واملاغنسيوم وله فاعلية كبرية يف تقليل الشهية
وفقدان الوزن .كما أن عصري التني جيد لقتل البكرتيا.
اجلريب فروت :أحد الفواكه احلمضية التى حتتوى على مادة تسمى
( )monoterpenesيعتقد الباحثون أنها تساعد يف منع السرطان،
حيث أظهرت بعض الدراسات املعملية أنه مينع انتشار خاليا سرطان
الثدى ،وحيتوى أيضا على فيتامني سي والبيتا كاروتني ومحض
الفوليك.
العنب األمحر :حيتوى على مركب الفالفونويد ( ،)Flavonoidوهو
أحد مضادات األكسدة القوية املانعة للسرطان ،كما أنه بثبط
اإلنزميات التى حتفز منو اخلاليا السرطانية.
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ثقافة

فاروق صربي ..يعتمد على ثالث طرق فيه ..مسرحي عراقي يبتكر (مشروع املونودراما التعاقبية)!!
بغداد :اكد املخرج املسرحي
العراقي فاروق صربي انه
ابتكر مشروعا مسرحيا غري
مسبوق هو (مشروع املونودراما
التعاقبية)،مشددا على طموحه
ان مينحه االخرون (حق االمتياز)
ابتكر املخرج املسرحي فاروق
صربي اسلوبا مسرحيا جديدا
اطلق عليه (مشروع املونودراما
التعاقبية) ،موضحا انه اعتمد فيه

على ثالث طرق يف تقدميه ،هي
االخرى تعتمد على سينوغرافيا
العرض وفق إجتهادات املخرج
والسينوغرافيست،
واملؤلف
وهي مبثابة مقرتحات بصرية
حتاول إعطاء مالمح أولية لكيفية
اإلداء التعاقيب يف العرض ،حيث
جيسد ويروي املمثل أو املمثلة
حكاية العرض ومع إنتهائها أو
توقفها يف مفصل ما يغيب

املؤدي أو املؤدية ويظهر
األخر أو االخرى،فخالل العرض
ال جيتمع ممثالن يف األداء
والتشخيص ،بل منفردان وفق
الصياغات اإلخراجية والنصية.
فكرة
اتتك
اين
*من
املونودراما التعاقبية؟
 وأنا أتوقف مسكونًااّ
اخللق
باملسرح عند هذا
(ثيسبيس)*
اإلغريقي

تــرقبوا
ترقبوا املهرجان
التأبيني بمناسبة
اربعني رحيل
شاعر املقاومة
سميح القاسم
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الذي أعتربه مؤسس العرض
املونودرامي ،ال أتوخى سرد
تاريخ املونودراما الطويل وال
قراءة حمطاته اإلبداعية اليت
مر بها وأبدع خالهلا عدد من
ّ
املسرحيني الكتاب واملمثلني
واملخرجني ما تيسر هلم من
االبداع املونودرامي الفريد،
ولكن أود التأكيد على أن منط
املونودراما كعرض مسرحي وإن
تنوع طروحاته اجلمالية
تغيرّ يف ّ
والكتابية لكن شكل تقدميه عرب
ممثل واحد يروي األحداث،
ويتقمص الشخصيات املختلفة،
بقي هذا التقديم حالة شاخصة
دون تغيري ،األمر الذي جعلين
وبعد جتربيت املتواضعة مع
املونودراما أن أطرح تساؤالت
حول هذه (احلالة الشاخصة وغري
املتغرية) وما اذا ميكن تغيريها
يف العرض املونودرامي ،وبعد
قراءتي لعدد من النصوص
املونودرامية ،خاصة تلك اليت
تتحدث الشخصية فيها عن
أزمتها املشرتكة مع الشخصية
اإلفرتاضية وجدت أن املنطق
السليم يستدعي التعرف على
وجهة نظر الشخصية األوىل
والثانية فيصار اىل تقدميهما
عن طريق ممثل واحد أو
ممثلني ملونودرامتني خمتلفتني
يف السياق العام ومتصلتني
باملوضوع الواحد تقدميا متعاقبا
بعدة طرق بصرية متنوعة.
ّ
* هل مثة سؤال او اسئلة
واجهتك وانت تفكر يف هذا؟
 كيف ينبغي أن حنيا؟ هذاالتساؤل احلي نثره الفيلسوف
اليوناني سقراط وبقي يتناقل
بني األجيال البشرية ويف مجيع
سؤال
احلياة،..
مستويات
واجهين يف احلياة اليومية
بإضافة بسيطة
ويواجهين
كيف ينبغي أن حنيا وحنيي
فضاء املسرح كلما أفكر
بعرض مسرحي وابدأ بتنفيذه
بصريًا ولعل جعلي كراج البيت
الذي أسكنه إىل مكانًا لعرض
مسرحييت املنودراما «امراء
اجلحيم « جاء ضمن شغفي
ولد
للجديد واملبتكر وهذا األمر ّ
عندي فكرة عرض منودرامي
خمتلف عن السائد واملعروف.
*مونو دراما وتقول انها
الكثر من ممثل ملاذا املونودراما
اذن؟
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* 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

 يف مشروعي أؤكد ثالثطرق وهي مبثابة مقرتحات
بصرية حتاول إعطاء مالمح
أولية لكيفية اإلداء التعاقيب
يف العرض ،حيث جيسد ويروي
املمثل أو املمثلة حكاية العرض
ومع إنتهائها أو توقفها-أي
احلكاية -يف مفصل ما يغيب
املؤدي أو املؤدية ويظهر
األخر أو االخرى،فخالل العرض
ال جيتمع ممثالن يف األداء
والتشخيص ،بل منفردان وفق
الصياغات اإلخراجية والنصية،
وبالتفصيل هذه الطرق الثالث
هي اوال  :يروي لنا املمثل
األول حكاية العرض فإن فرغ من
عرضها يبدأ املمثل الثاني بسرد
نفس احلكاية ولكن من وجهة
نظر خمتلفة ،ورمبا متعارضة عن
املمثل األول ،وثانيا  :ممثل
واحد يروي حكايته الشخصية،
واحلكاية تفرش أمامنا أحداثًا
وشخصيات وما ان ينهي أو
على وشك االنتهاء من روايته،
حيدث عرب تغيري يف بعض
االنارة
ااخلشبة:
تفصيالت
واألزياء واإلكسسوار و ..و..
و ..يظهر املمثل نفسه مبالمح
خمتلفة يشخص شخصية رئيسية
ثانية من احلكاية لريويها ولكن
لبعض مفاصلها اليت تبدو
خمتلفة ورمبا متعارضة عن
حكاية الشخصية االوىل ،وثالثا
 :حكاية ما يرويها ممثل وما أن
يصل نصفها نفاجأ مبمثل أخر
واداء يف اجلسم
خمتلف شك ًال
ً
والنفس ويف بعض سياقات
البنية املضمونية واجلمالية
للحكاية.
* ما الذي حيتاجه هذا التغيري
يف بنية املونودراما؟
 حيتاج اىل تطبيق عمليلدعم التجربة بنصوص تكتب
خصيصا هلذا النوع املبتكر من
املونودراما ،ومن ثم تنفيذه
بصريًا وهذا ما اقرتحته على
الصديق الكاتب صباح األنباري
وهو بدوره أطلق تسمية
(املنودراما التعاقبية) على هذا
املشروع االبتكاري وكتب نصه
املسرحي (اجلالد والضحية)
كمحاولة كتابية إلجناز هذا
املشروع ،هنا نرى النموذج
« »2حيث يقوم اجلالد ببث
شفرات نصه وتفاصيل أزمته
مع الضحية بثا انفراديا مستقال
وقائما على موضوع واحد
هو حلقة الوصل بني اجلالد
والضحية وبعد انتهاء العرض
يعقبه عرض الضحية من قبل
املمثل عرضا مستقال انفراديا
هو اآلخر فيتعرف بهذه الطريقة
مجهور النظارة على وجهيت
النظر املختلفتني لكل من اجلالد
والضحية.
*هل ترى ان احدا قبلك مل
يقدم مثل هذا املشروع؟
 خالل عامي 2012-2011حتدثت مع بعض األصدقاء
املسرحيني مبن فيهم من
تعرفت عليه عربصفحة الفيس
بوك حول فكرة مشروعي هذا
ولدي إرشيف فيه بعض ما دار
بيين وبينهم وممكن نشر هذا
اإلرشيف اذا دعت الضرورة،

مل أعلن عن املشروع إعالميًا
ومل أنشره إال قبل فرتة وجيزة
وخاصة بعد أن قرأه الكاتب
املبدع صباح األنباري وكتب
إنطالقًا منه نصه املسرحي «
اجلالد والضحية» واحلقيقة أن
علي تسميته
األنباري حيث إقرتح ّ
باملنودراما التعاقبية،ومما ال
شك فيه أن هناك إجتهادات
رافقت عروض املنودراما منذ
اخلألق اإلغريقي ثيسبيس وإىل
يومنا هذا وأمل فيما اذا كان
هناك من (جيتهد ) يف هذا
املسار اليوم فليكن إجتهاده
إبداعيًا ومعرفيًا وعمليًا وال
يتوهم بأن اإلبتكار أو اإلمتياز
يعين اإلستنساخ املغطى بــ(
إضافات) ملتبسة ومن احملال
مشاهدي
وإقناع
تنفيذها
العرض املسرحي.
* هل حاولت ان جتسد ذلك
على اخلشبة؟
 حلد االن مل تبدأ حماوليتيف تنفيذ مشروعي بصريًا
ولكن مثل هذه احملاولة من
أولويات األعمال املسرحية اليت
سوف أنشغل بها وباإلضافة
إىل أنين أتبادل األراء بيين
وبني العديد من املبدعني
املسرحيني العراقيني والعرب
من اجل حتريضهم على العمل
لتطبيق املشروع يف عروضهم
او املشاركة معي يف أعمال
منودرامية تعاقبية أمتنى إجنازها
يف املستقبل.
*هل انت من كتب النصوص
ام اعتمدت على نصوص اخرى
وجربت عليها؟
 قلت سابقًا بأن الصديقالكاتب صباح األنباري كتب نصًا
بعنوان «اجلالد والضحية»
حيث قال يف مقدمة نشرها يف
(جريدة العامل 14ايلول )2014
كتب هذا النص على وفق
املشروع املونودرامي الذي
ابتكر فكرته ،ووضع أسسه
الفنان املتميز فاروق صربي
ليكون أول نص تطبيقي رائد
يف مشروعه البكر (املونودراما
التعاقبية)...وهناك الكثري من
املواضيع الساخنة سوف أحاول
صياغتها كتابيًا وإخرجيًا وفق
مشروعي املنودرامي التعاقيب.
* هل تعتقد ان مثل هذا
االسلوب مينح املشاهد متعة؟
 حينما أجنز هذا املشروعبصريًا وعلى خشية املسرح أو
يف أي فضاء مفتوح أمتنى أن
تكون أحد املدعوين ملشاهدة
العرض واذا مل حيالفين احلظ
يف حضورك ،سوف أرسل لك
فيديو للعرض ،عندئذ أنتظر
منك اجلواب على سؤالك هذا
مبحبة كبرية وانتظر أيضًا أراء
يف
واملبدعني
املشاهدين
حماوليت من اجل خلق اجلديد
يف سفر املسرح واملسرحيني،.
ومثل لذة القراءة اليت حتدث
عنها روالن بارت فإن متعة
املشاهدة تشكل املرآة املضاءة
اليت تعكس أهمية وتفرد
العرض املسرحي.

عبدالجبار العتابي
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 12 September 2014
TUNNELLING STARTS
ON $8.3 BILLION NORTH
WEST RAIL LINK
• Tunnelling has begun
on the $8.3 billion North
West Rail Link – Australia’s biggest public transport project.
• This is a huge milestone
in the delivery of this project and shows we are getting on with delivering the
vital infrastructure this
State desperately needs.
• Four massive tunnel
boring machines will dig
about 120 metres a week
and operate underground
24 hours a day, seven
days a week.
• The North West Rail Link
is due to open in 2019
and is the first stage of
Sydney Rapid Transit, the
city’s new fully automated
rail network.
75,000 NSW TEACHERS
TO BE ACCREDITED
• About 75,000 NSW
school teachers will be
accredited under national
standards and will be required to undertake ongoing professional development.
• The NSW Government
wants all teachers to be
accredited by the end of
2017 and has introduced
legislation to make it
mandatory.
• Until now, only teachers
who began teaching after
October 2004, or who had
a break from teaching of
five years or more, have
needed to be accredited.
• These changes are part
of the NSW Government’s
commitment to further
improve the status of the
profession and the quality of teaching in all NSW
schools, which we outlined in our Great Teaching, Inspired Learning reforms.
45,000 JOBS CREATED
IN AUGUST
• Unemployment in NSW
dropped to 5.7 per cent
in August to remain the
second lowest in the nation, and well below the

national average.
• The drop of 0.2 per cent
was made possible by
45,000 jobs created last
month.
• The NSW unemployment
rate has been below the
national average for nine
consecutive months.
• Since coming to office
the NSW Liberals & Nationals Government has
created over 165,000
jobs.
FIT FOR THE FUTURE
• The NSW Liberals & Nationals Government has
announced record funding of up to $1 billion to
ensure NSW has strong,
modern councils to deliver the housing, jobs
and local infrastructure
people need.
• We are committed to
Rebuilding NSW and to
achieve this we need a
strong local government
sector. However, this is
not possible when more
than one-third of the
State’s councils are facing financial problems
- losing more than $1 million a day.
• The Fit for the Future
package includes $258
million to assist councils
that decide to merge and
make the changes needed
to provide better services
to communities.
• Fit for the Future councils will also be able to
access cheaper finance
to build and maintain the
facilities that communities need, saving councils
up to $600 million.
• For more information
visit: www.fitforthefuture.
nsw.gov.au
NSW TRUMPS OTHER
STATES IN DOMESTIC
TOURISM STAKES
• NSW continues to lead
the nation in domestic
tourism, with the latest
National Visitor Survey
recording the most visitors, nights and expenditure of any other state.
• Over the past 12 months,
we have attracted 26.6

million domestic visitors,
well above Victoria with
19.6 million, and Queensland with 18.1 million.
• Domestic visitors to
NSW spent $15.3 billion,
an increase of $837 million year on year, representing the highest expenditure level increase
nationally.
• These results show that
NSW is on track to meet
our target of doubling
overnight visitor expenditure in NSW by 2020.
BRINGING COURTS INTO
LOUNGEROOMS
• NSW is leading the way
to give media outlets better access to broadcasting judgements and sentences in major criminal
trials.
• This week NSW became
the first state in Australia
to pass legislation to support the broadcasting of
judgements and sentences in the Supreme and
District Courts.
• Increasing media access
to demystifying the court
process is a key step in
ensuring the community
has confidence in the justice system.
• The new law will make
filming the norm rather
than the exception, however protections are in
place to ensure the safety
and security of people
such as witnesses and
victims are maintained.
NEW OFFSET POLICY TO
MANAGE BIODIVERSITY
• The NSW Government
has announced a new
approach to biodiversity
conservation, which will
give landholders an opportunity to receive payments for managing biodiversity on their land.
• From October, landholders will be able to receive
stewardship payments
via a new fund, which will
be established to collect
developer contributions
to ‘offset’ the impact of
large projects.
• The fund will source offsets on behalf of develop-

ers, and use the money
to help landowners manage these offsets on their
properties in a win for the
environment, farmers and
industry.
• Further information on
the offsets policy and the
proposed
biodiversity
fund is available at, www.
environment.nsw.gov.
au/biodivoffsets/bioffsetspol.htm
TOUGH ON-THE-SPOT
FINES FOR ENVIRONMENTAL OFFENCES
• The toughest on-thespot penalties in Australia for environmental offences are now in effect
across NSW.
• The ten-fold increase in
penalties will provide the
Environment Protection
Authority with greater regulatory powers to tackle
environmental crime.
• An on-the-spot penalty
of up to $15,000 can now
be issued by the EPA for
the 10 most serious environmental offences such
as, pollution of water, illegal disposal of asbestos or hazardous waste,
and operating without a
licence,” Mr Stokes said.
• Offenders are already
on notice that they may
be sentenced to up to 7
years in jail or be fined up
to $5 million and shift the
power back in favour of
the independent regulator
rather than the polluter.
SNOWY ADVISORY COMMITTEE ESTABLISHED
• Legislation has passed
through the NSW Parliament to create a Snowy
Advisory Committee to
better manage the Snowy
Hydro Scheme.
• The Snowy Hydro Corporatisation Amendment
(Snowy Advisory Committee) Bill 2013 replaces the
Snowy Scientific Committee with a new and more
representative body that
will balance community
issues with scientific and
technical expertise.
• The Snowy Advisory
Committee will provide

independent, specialist
advice to the NSW Government on environmental flow releases from the
Snowy Hydro Scheme.
• It will have access to the
latest NSW Government
information and monitoring, modelling and research to be a much more
effective advisory body.
$9 MILLION FACILITIES
OPENED AT HOLROYD
SCHOOL
• New $9 million learning facilities have been
opened at Holroyd School,
allowing the school to
continue assisting students with complex learning needs with the bestavailable resources.
• The project replaced demountable buildings with
new permanent facilities,
and existing classrooms
were upgraded to provide
15 additional ones.
• An existing classroom
block underwent a minor
refurbishment to provide
a special education unit,
covered walkways, ramps,
toilets and laundries.
• Holroyd is one of 19
schools for specific purposes and was upgraded
by the NSW Government
using $94 million of residual Building the Education Revolution (BER)
funding.
NEW CHAIR FOR COMMUNITY
RELATIONS
COMMISSION
• Former Chairman of
Cricket NSW, Dr Hari
Harinath OAM, has been
named the new Chair of
the Community Relations
Commission’s (CRC) Advisory Board.
• The NSW Government is
confident Dr Harinath will
be an effective advocate
for the State’s multicultural communities. He is a
medical practitioner with
40 years of experience
and a leader within the
Indian Australian community.
• His appointment comes
before the CRC transitions to become ‘Multicultural NSW’ under the
NSW Government’s new

three-year strategic plan,
Harmony in Action.
• The new board will oversee the implementation of
Harmony in Action, which
will place stronger emphasis on the beliefs and
values that unite all Australians.
STUDY ON THE GO: HSC
TEST YOURSELF APP
• A new app has been
launched to help students
prepare for the Higher
School Certificate.
• The ‘HSC Test Yourself’
app uses multiple choice
questions from previous
HSC exams to allow students to test their knowledge whenever and wherever they want.
• With the HSC written exams starting in October,
the app will help students
make the most of their
study time using information straight from the
Board of Studies, Teaching and Educational Standards (BOSTES).
• The app was developed
by former Greystanes
High School student,
Shubham Shah, who saw
the opportunity to use
BOSTES material for an
interactive mobile app. It
can be purchased from
the Google Play store.
GURUS WANTED TO
UNLOCK GOVERNMENT
DATA
• The State’s best and
brightest brains are being
invited to unlock data collected by NSW Government agencies as part of
the Premier’s Innovation
Initiative.
• The NSW Government
is calling on non-government sectors to come
forward with new and creative ways to reuse or reinterpret information held
by government.
• Expressions of interest
for the Premier’s Innovation Initiative Open Data
challenge can be lodged
until 13 October via the
NSW Government websites, www.tenders.nsw.
gov.au, or www.data.nsw.
gov.au
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Prime Minister Tony Abbott Parliamentary inquiry into Newcastle and Hunter planning
defends new Iraq mission decisions set to follow ICAC probe
win support for his de- parties, would be chaired
against Islamic State
velopments, telling ICAC by Christian Democrat
TONY ABBOTT has defended Australia’s decision to follow the US back
into Iraq, but has refused
to offer a time frame for
how long we will stay and
fight against Islamic State
forces.
About 600 Australian
military personnel are
preparing to leave for
the Middle East in anticipation of deployment to
Iraq.
The Prime Minister, who
is this week running the
government from Arnhem
Land, admits the commitment may take “many,
many months”.
“I’m not going to put a
time limit on it,” he told
Channel Nine’s Today
Show.
And how would he measure success?
“If the ISIL (Islamic State)
forces inside Iraq have
been defeated, dislodged,
if the Iraqi government is
once more reasonably
capable of maintaining
control over its own territory, maintaining internal
security, that will be certainly a success,” Mr Abbott said.Mr Abbott later
conceded they are unable
to promise “perfect success” or “risk free operations” in Iraq.
“All courses are hazardous. No course has a
guarantee of success,”
he told ABC radio.
“The one course that has
a guarantee of failure is
inaction.”
The threat of ISIS is getting
worse all the time and the
movement has got “much,
much, much stronger in
recent months,” he said.
“This is not just your
standard fight in the Middle East.”
The PM argued on ABC
TV that the Coalition is
not trying to create a “Liberal pluralist democracy”
or “a shining city on the
hill”.
“What we are trying to do
is to help the people of
Iraq to help themselves”.
Mr Abbott praised the
work of the US President

in co-ordinating the latest
Coalition of the Willing.
“This is President Obama.
It’s not President George
W. Bush. This is President
Obama, a very different
President who is slow,
rightly and properly slow
to reach for the gun.”
He denied it was a “tribal
war” just specific to the
Middle East.
“If that’s all it was, Australia wouldn’t be involved,”
he told Channel Seven’s
Sunrise.
Instead Australia is working with the Iraqi and
Kurdish forces and has
been welcomed by the
Iraqi government, he
said.
“This is one of the fundamental
differences
between this potential
commitment and the commitment that was made
11 years ago.”
The Prime Minister said
Australia has taken no decision to back up action
in Iraq by taking similar
steps in Syria.
“The US President has
certainly indicated that
American forces are prepared to strike into Syria
if that’s what’s needed to
disrupt and degrade the
ISIL movement but that’s
not a decision that Australia has taken,” he told
ABC TV.
“Obviously the legalities of action in Iraq with
the full permission and
co-operation of the Iraqi
Government are quite different from action in Syria
which is essentially an
ungoverned state with a
government that we don’t
actually recognise.”
Attorney General George
Brandis denied Australia
was at war.
“It’s a humanitarian mission with military elements,” he told Sky
News.
“This is something that is
going to take an unspecified and potentially quite
long period of time and it
would be artificial and I
think impossible to put a
finite end date on it.”

“Strong commitment from a majority of MPs”: David Shoebridge.
Photo: Peter Stoop

A parliamentary inquiry
into controversial planning decisions in Newcastle and the Hunter is
set to get the green light
following revelations at a
corruption inquiry that local MPs took illegal donations from developers.
Upper house Greens MP
David Shoebridge, who
is pushing for the inquiry, said there had been
a “strong commitment
from a majority of MPs”
to back the inquiry when
he puts forward a motion
on Tuesday for it to be established.
He said the inquiry would
examine a range of contentious planning decisions, including the
planned removal of the
Newcastle heavy rail line
between Wickham and
the city’s CBD and the installation of light rail.
The proposal to create a
fourth coal loader at the
Port of Newcastle would
also be examined, along
with a major housing development at Whitebridge
in Lake Macquarie and the
Mount Thorley Warkworth
mine project.
The Independent Commission Against Corruption
concluded nine weeks of
public hearings on Friday
in Operation Spicer, its
inquiry into political donations.
The former Liberal member for Newcastle, Tim
Owen, was forced to quit
Parliament after he admitted to ICAC that he
took an envelope stuffed
with $10,000 in cash from

property developer and
former Newcastle mayor
Jeff McCloy before the
last election.
Mr Owen’s colleague in
the seat of Charlestown,
Andrew Cornwell, also
quit politics after admitting he took $10,000 each
from Mr McCloy and Hunter Valley property developer Hilton Grugeon.
It has been illegal for property developers to make
political donations – and
for political parties, MPs,
and candidates to receive
them – since January 1,
2010.
“This [inquiry] is looking behind the closed
doors of some of those
key planning decisions
which are intended to
shape Newcastle and the
Hunter over the coming
decade,” Mr Shoebridge
said.
“There is enormous community disquiet about
how these decisions were
arrived at, and which special interests potentially
had the inside running.”
Mr Grugeon is the partowner of Simhill Living,
the company behind the
$23 million Whitebridge
housing development
in Mr Cornwell’s former
seat.
Upper house Labor MPs
have put questions on
notice to the government
about the circumstances
in which Simhill Living
bought the land at Whitebridge.
Mr Grugeon has denied
he made donations to
political candidates to

he had “never supported
anyone for a favour” and
it was “scurrilous” to
suggest otherwise.
He said Mr Cornwell had
in fact supported residents who opposed the
Whitebridge
development, “which I had no objection to him doing because that was his job”.
Mr McCloy also rejected
suggestions he made donations to buy influence,
telling ICAC that the donations were not declared
because “I don’t like my
name being put against
any political donations
anywhere”.
The proposed parliamentary inquiry, which is
supported by Labor and
crossbench MPs from
the Shooters and Fishers
and Christian Democratic

Fred Nile. Two of the
six committee members
would be drawn from the
government’s ranks and
two from the opposition.
Mr Shoebridge said local residents who had
watched ICAC from a
distance would be given
an opportunity to “actually present their views
directly to parliamentarians” in Newcastle.
“When you talk to people
in Newcastle and they
see the state government
spending billions to build
heavy rail for development in Sydney, while
turning around and ripping out the heavy rail
to deliver development
in Newcastle, they are
nonplussed, “ he said.
“That’s a key issue we’ll
be looking into.”

Abbott defends skipping
UN climate meeting
PRIME Minister Tony Abbott says he won’t be
joining 125 other world
leaders at a United Nations climate change
summit because he has
important business in
parliament.
MR Abbott will travel to
New York next week to
participate in UN talks on
Iraq and terrorism, but
will miss the September
23 climate summit hosted by UN chief Ban Kimoon.
Mr Abbott confirmed on
Tuesday Foreign Minister
Julie Bishop will attend
the summit in his stead.
“My first duty in a sense
is to the Australian parliament and that’s where
I’ll be early in the week,”
he told ABC radio.
“There are quite a lot of
things happening in the
Australian parliament in
the next week or so.”
The government plans
to put its next tranche of
anti-terrorism legislation

to parliament next week.
The climate summit is
next Tuesday (US time)
and US President Barack
Obama’s special meeting of the security council is on Wednesday and
Thursday, both at the
UN headquarters in New
York.
The European Union
commissioner for climate
action Connie Hedegaard
told the ABC it was a pity
the Australian prime minister couldn’t join other
world leaders at the oneday summit.
It’s hoped this climate
meeting will speed up
negotiations for a global
deal on cutting emissions at another summit
in Paris in 2015.
While in New York, Mr
Abbott will also deliver
Australia’s national statement to the UN General
Assembly and meet with
key leaders ahead of November’s G20 meeting in
Brisbane.
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NSW CORPORATE VOLUNTEER OF THE YEAR
AWARDS OPEN
Glenn Brookes MP, Member for East Hills encouraged on wednesday businesses in the East Hills
electorate with employee
volunteering programs
to nominate staff for The
Centre for Volunteering’s
Corporate Volunteer of the
Year Awards.
The Awards are sponsored
by the NSW Government
and are also supported by
ClubsNSW. Nominations
close on 31 October 2014.
“Corporate volunteering
programs, which enable
staff to take paid leave to
volunteer, are growing in
popularity. Work-based
initiatives are helping more
people to see the benefits
of volunteering by connecting them with great
organisations and com-

Glenn Brookes MP, Member for
East Hills

munity projects,” Glenn
said.
“Businesses large and
small with corporate volunteering programs have
reported a more engaged
workforce and strong relationships within the community as a result.
“The annual NSW Volunteer of the Year Awards

Sea rises to swamp infrastructure: report
MORE than $200 billion of
Australia’s coastal infrastructure is at risk if the
worst-case scenario for
sea level rises comes true,
an environmental group
says.
THE Climate Council’s latest report warns of damage to roads, rail lines,
hospitals,
commercial
properties, homes, ports
and power stations with a
1.1 metre sea rise by the
end of the century.
Coastal NSW, Queensland and Victoria would
be hardest hit by rising
sea levels and associated
storm surges, the report
calling for action on climate change says.
The council - which replaced the Climate Commission abolished by the
Abbott Government - predicts sea levels will rise by
between 40cm and a metre by 2100.
However, it says a 1.1 metre increase is not out of

the question - an outcome
that would put $226 billion
in infrastructure at risk of
inundation.
Almost 250,000 homes
were at risk of the worstcase sea level rise, along
with thousands of commercial buildings, 75
hospitals, five power stations, 120 ports and up
to 35,000km of roads and
rail lines.
Report author Professor
Will Steffen urged Australia to cut its greenhouse
gas emissions, saying
failure to do so would be
“extremely painful and expensive”.
“The potential threats to
Australia, where the majority of us live on the
coast are disproportionately large,” he said in a
statement.
“We’re talking about the
loss of beaches, property,
infrastructure and commercial assets worth billions to our economy.”

recognises the valuable
contribution that over two
million volunteers make to
communities across our
state.
“These award categories
recognise participants in
corporate volunteering
programs who go above
and beyond the call to help
their community,” Glenn
said.
Businesses are urged to
nominate their volunteers
for one of the following
awards:
• 2014 NSW Corporate Volunteer of the Year Award
(individual award)
• 2014 NSW Corporate Volunteer Team of the Year
Award (team award)
Glenn Brookes said notfor profit organisations are
also eligible to apply for a
dedicated NSW Excellence
in Volunteer Management
Award.
“There is also a significant
need for specialist staff
in not-for-profit organisations to manage incoming volunteers to enable
everyone benefits for the
volunteering experience,”
he said.
“Volunteer-management is
a crucial part of the volunteering experience.”
The Centre for Volunteering’s Chief Executive Officer Gemma Rygate said
social entrepreneurs using
online and other means to
get involved in volunteering were encouraged to
nominate for the awards.
“The rise of online social
entrepreneurs and startups means volunteer management is changing. We
want to recognise excellence in volunteer management – both traditional
and online.”
To make a nomination go
to: www.volunteering.com.
au/2014-awards or call
The Centre for Volunteering on 9261 3600.
MEDIA: Jim Daniel – 0408
461 952

PM won’t rule out Syria extension
PRIME Minister Tony Abbott has refused to rule
out extending Australia’s
involvement in the fight
against Islamic State extremists from Iraq to Syria.
MR Abbott confirmed the
first of 600 Australian
defence personnel have
been deployed to the
Middle East already, with
more to be sent over the
next four or five days.
The deployment of Super
Hornet aircraft, special
forces advisers and other
support has raised questions about whether Australia will send forces into
Syria where the militant
group has its roots.
Mr Abbott noted that
President Barack Obama
had indicated US forces
would strike IS inside
Syria if required.
However, the legalities of
operating in Iraq were different from Syria, with the
Assad regime not even
recognised by Australia.
“I don’t rule it out, but it’s
not our intention at this
time,” Mr Abbott told ABC
radio on Tuesday.
The prime minister rejected Fairfax Media reports
that Australia may inadvertently help a group it
has labelled as terrorists.
The PKK or Kurdistan
Workers Party, designated a terrorist group by
Australia since December
2005, is working closely
with Kurdish Peshmerga
forces who are being supported by the international community.
Mr Abbott said Australian
special forces would only
act as military advisers to
legitimate Iraqi and Kurdish forces, “not to that
other group”.
Australia also had been
given “strong guarantees” that weapons supplied to the Kurds would
only be used by the Peshmerga.
Meanwhile, a Labor backbencher has raised concerns about the military
deployment, putting her
at odds with Opposition
Leader Bill Shorten.
Fremantle MP Melissa
Parke has queried the

move, despite saying
she is “horrified” by the
Islamic State’s latest beheading of aid worker David Haines.
Ms Parke said she was
very concerned the government had so quickly
escalated Australia’s involvement in Iraq from
strictly humanitarian protection to committing the
nation to what appeared
to be an open-ended war.
That would only increase
the security threat to Australians, the former United

Nations lawyer said.
Mr Shorten sympathised
with Ms Parke’s concerns,
but said Labor had set parameters on its support
for the deployment.
“We’ve made it clear that
we don’t want Australian
combat troops ... engaging in combat with IS,” he
told ABC radio.
“We want the operations
of our military to be confined to the territory of
Iraq, where that government has asked for our
assistance.”

NSW Labor supports medicinal cannabis

Labor says it will support a bill to legalise the use of cannabis for medicinal
purposes in NSW. Source: AAP

LABOR says it will support
a bill to legalise the use
of cannabis for medicinal
purposes in NSW.
NATIONALS MP Kevin
Anderson will soon introduce a private member’s
bill to allow terminally ill
patients and their carers
to legally possess up to
15 grams of cannabis.
Opposition Leader John
Robertson says he has
great sympathy for the terminally ill and their families, who have advocated
for the use of cannabis for
pain relief.
“People in this situation
should not suffer the further humiliation of being dragged through our
courts and treated as
criminals,” he said in a
statement on Tuesday.
“Labor’s position would
see the law change to
provide this small group
of people with the protec-

tions they need.”
Labor will take its policy
to next year’s state election if there’s no change
before then.
Premier Mike Baird has indicated he is open to supporting Mr Anderson’s bill
but has voiced concerns
about the sale and regulation of the drug.
Mr Baird has met Daniel Haslam, a 24-year-old
who in 2010 was diagnosed with bowel cancer
and given only months to
live.
Mr Haslam has been undergoing chemotherapy
for the last four years and
has been taking cannabis
to relieve his symptoms.
His mother Lucy, a retired
nurse, and father Lou, a
former head of the drug
squad in northwest NSW,
are now asking politicians
to legalise medicinal use
of the drug.
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Australian terror raids: AFP, ASIO move on suspected terrorists

Biggest anti-terrorism raids in Australia
Three people are held at the Bursill street address targeted in this morning’s raids. Pic: John Grainger Source: News Corp Australia

Police raid a home at Bursill Street, Guilford. pic John Grainger Source:
News Corp Australia

Cash seized at the Guilford address. Source: News Corp Australia

Another man is arrested in Guilford. Source: Supplied

ASIO and the Australian Federal Police have
launched a number of raids
across homes in Sydney
and Brisbane on thursday
morning.
NSW Police confirmed arrests have been made in the
early morning raid, but it is
as yet unclear how many. It
is believed at least twelve
suspects have been taken
into custody.
The operation is understood to have been given
the all clear after months of
surveillance of Australians
believed to be linked to extremist terror group Islamic
State in Iraq and Syria.
The strikes were reportedly
pre-emptive in nature, and
were linked to a Brisbane
man who was recently arrested on suspected terrorism related charges.
News.com.au has contacted all other state police departments, confirming no
anti-terror operations were
underway as the co-ordinated operation unfolds in
Brisbane and Sydney.
The terror cell targeted in
the raids is believed to have
been close to an attack,
and reports have emerged
the groups may have been
planning beheadings or
mass shootings on home
soil.
Forensic officers are on the

scene at the Guilford raids
in Sydney where three
people are being held at
a Bursill Street home and
it appears that police had
seized cash.
Authorities believe a terrorist network had been planning a number of attacks in
Australia.
The Daily Telegraph reports
at least 600 officers from
the Australian Federal Police, ASIO officers and the
NSW counter terrorism unit
launched the strikes before
dawn this morning.
According to a statement,
the arrests followed the
execution of “a number of
search warrants” in Beecroft, Bella Vista and Castle
Hill in the city’s northwest,
and Guildford, Merrylands,
Northmead, Wentworthville, Marsfield, Westmead,
Castle Hill, Revesby, Bass
Hill and Regents Park in the
west.
Australian Federal Police
are also executing warrants
in Brisbane.
The southern suburbs of
Mt Gravatt East, Logan and
Underwood are being targeted in the raids.
A spokesman for AFP said
police were executing three
search warrants in the Brisbane operation. There are
unconfirmed reports several arrests have been made.

Police arrest a man in Guilford thusday morning. Source: DailyTelegraph

The operation follows the
arrests of two men with
terror links in South East
Queensland last week.
The operation is still underway.
Last week, Brisbane man
Omar Succarieh, 31, was
arrested and charged with
terrorism-related offences
following a series of raids.
He’s accused of fundraising for Syria-based extremist group Jabhat al-Nusra
and helping another man,
Agim Kruezi, obtain funds
to fight for a terror organisation overseas.
Succarieh, who is due to
apply for bail in court today,
is believed to be the brother
of Ahmed Succarieh, who
reportedly became Australia’s first suicide bomber in
Syria last year.
WITNESS REPORTS
A witness to thusday morning’s counterterrorism police raids has described the
operation as “surreal” after
witnessing the largest antiterrorism bust in the nation’s history.
Caller Chris told Triple M’s
The Grill Team he was only
“six doors down” when police swooped on a home in
Sydney’s Bass Hill.

“About 4 o’clock I was woken up by a helicopter going over, which I thought
was rather weird,” he told
hosts Matty Johns, Mark
Geyer and Gus Worland.
“Then at 5 o’clock the dog
started barking, I had a look
out and there would have
had to have been 30-40
coppers.
“A lot of cars, I went out
to be a sticky beak, as you
do, and I was told, quite
promptly, ‘go, go back inside do not come back out’.
“They’ve blocked off the
road, it was pretty surreal.”
He described his feelings
towards his neighbours
being linked to terrorist organisations as “a bit iffy”.
“Around the area, we’ve
got a lot of. you know ... I’m
not a racist or anything ...
but you see these people,
we walk down the street,
you say ‘g’day’, they look
down.
“You don’t know how to
take it.”
POLITICAL REACTION
Scott Morrison said the
morning’s raids demonstrate why the government
has taken recent action to
beef up counter terror laws.
“I think the scale of what

we’re seeing in this ongoing
operation … demonstrates
the very real threat that’s
there,” the Immigration
Minister told ABC radio.
“I think [it] again supports
why the Government has
been so strong in its response to this threat, over
630 million dollars in additional investment the Prime
Minister announced as you
know to deal with this threat
at home, but equally we’re
dealing with this threat
abroad.”
Other senior government
ministers were unable to
shed more light on the
raids, but praised the work
of authorities.
“I note the security agencies, the Police, ASIO are
working hard to ensure
that we are safe,” Coalition frontbencher Malcolm
Turnbull told ABC radio this
morning.
“Our security is the consequence of continued vigilance and hard work on the
part of the security agencies.
“There is no cause for being complacent about security.
“There are people, regrettably some of them in our
midst, that don’t have the
nation’s best interest at
heart.”
Speaking ahead of this
weekend’s G20 Finance
Minister’s meeting in
Cairns, Joe Hockey said he
had confidence in the security measures in place.
“Everyone needs to make
sure that with an increased
threat level associated with
potential terrorist attacks
in Australia we have all
the necessary precautions
taken for both the G20 here
in Cairns and also in Brisbane,” the Treasurer told
Sunrise.
“But, I am very confident
that all bases are covered.
“We have put a lot of effort
into this for a long period of
time.”

Anyone who has information should call the national
security hotline on 1800
123 400, he said, while
commending the authorities for their work and cooperation.
RAISING THE THREAT
LEVEL
Last week, outgoing director-general of ASIO David
Irvine told ABC’s 7.30 the
threat of an attack has been
building over the last year,
and that he has an “elevated level of concern”.
“In Australia, we’ve been
very lucky in that we have
avoided an attack on Australian soil ... but we’ve also
had to stop terrorist attacks
occurring in Australia.
“We are certainly aware of
people wanting to conduct
terror attacks in the west
and in Australia. We are facing a persistent threat.”
The national security level
alert was raised from “medium” to “high” last Friday.
BIGGEST BUST IN AUSTRALIAN HISTORY
It is believed the size of the
raid eclipsed that of Operation Pendennis in 2005
when several hundred
ASIO, AFP and NSW police
arrested 13 men across
Melbourne and the Sydney
suburb of Bankstown, who
had been planning bomb
attacks in both capitals.
PREVIOUS ARRESTS
The raids come a day after a Sydney-based money
transfer business owned
by the sister and brotherin-law of convicted Sydney
terrorist Khaled Sharrouf
was shut down amid concerns it was being used to
funnel funds to the Middle
East to finance terrorism.
The Lakemba remittance
provider, Bisotel Rieh Pty
Ltd, owned by Damour
Sharrouf and her husband
Ahmed Alwash, was suspended after they could not
account for millions of dollars transferred to Turkey
and Lebanon.
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كان األب الصالح واالبن البار والزوج املثالي

الجالية تودع الفقيد ميالد الشدياق
ودعت اجلالية اللبنانية يف سيدني االب
املثالي ميالد رشيد الشديلق من اخلالدية -
بشري حيث اقيم عن روحه الطاهرة قداس
حاشد ترأسه سيادة املطران انطوان شربل
طربيه وآباء الدير وخدم الذبيحة راهبات العائلة
املقدسة وحضر القداس سعادة قنصل لبنان
العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غامن
وعدد كبري من آل الشدياق ودكان وابناء
اخلالدية وبشري وعشاش واالهل واالصدقاء.
وقد القى صهر الفقيد الصديق بسام دكان
كلمة باملناسبة جاء فيها:
باسم روح ميالد الشدياق الطاهرة اشكر
سيادة املطران انطوان شربل طربيه السامي
االحرتام واآلباء واالجالء وراهبات العائلة
املقدسة.
باسم والدة الفقيد ام ميالد ماريا ارملة
املرحوم رشيد الشدياق اشكر سعادة قنصل
لبنان العام االستاذ جورج البيطار غامن ونسيب
العائلة رئيس بلدية بانكستاون السيد كال
عصفور واصحاب شركة اترنييت فيونريال.
باسم الصداقة واالخوة اشكركم مجيعا كما
اشكر رؤساء واعضاء االحزاب واجلمعيات
واجلماعات واالفراد ،اشكر مجيع الذين مل
تسمح هلم الظروف باملشاركة يف مأمت ميالد
الشدياق.
سالم من بلدة عشاش اليت لي شرف
االنتماء اليها ،سالم اىل آل الشدياق ،سالم
اىل اخلالدية مقلع الرجال االشداء حيث نشأ
وترعرع الفقيد ميالد ،سالم اىل جارة ارز الرب

Proudly supported by

بشري األرض العابقة برائحة البخور مدينة النيب
جربان خليل جربان ومدينة امللهمني ،سالم اىل

حي املقدمني يف بشري حيث سجلت نفوس
العائلة هناك ،لكم مين الف سالم.
عندما كان دير عشاش منارة للعلم والنور
بدأت معرفيت بصديقي واخي املرحوم ميالد
الشدياق يومها كانت احالمه أكرب بكثري مم
أقرانه ،وكأنه يف سباق مع الزمن ليغرف ما
يشاء من العلم والثقافة واملعرفة واحلكمة
اينما كانت فنال الشهادة التوجيهية يف
مصر منذ زمن بعيد ولكنه بعد نظره وثقافته
وسرعة بديهته مل تقدر بشهادات مكتوبة على
الورق ،شاءت الظروف ان يلتحق بوالديه يف
هذا البلد احلنون اسرتاليا ..سنوات مرت دون
ان اعلم ماذا حصل لصديقي ميالد يومها بعد
تركه لبنان حتى ساقين القدر دون سابق انذار
أللتقي به من جديد يف هذه البالد الشاسعة
ويومها ما ُكتب قد ُقدر لي وكان لي الفخر
والشرف ان اصاهره وتكون بقية حياتي مع
شقيقته زوجيت جانيت الشدياق سابقا ومع آل
ّ
وأجل ،ذلك البيت الذي
الشدياق الذين اعز
كانت ترفرف يف جوانبه طيور احملبة والكرم
والتضحية ..كان بيت املرحوم رشيد الشدياق
ملتقى لالصحاب واالحباب واالقارب ،عائلة
اميان وحمبة وامل رايتها الوطنية وعنوانها
املسيحية املتجذرة فيها لسنوات طوال.
كان ميالد يف عز شبابه وطنيا ومرجعا
وخطيبا مفوها متحدثا باسم بشري يف اللقاءات
الوطنية والسياسية واالجتماعية واالسرتالية،
اذكر منها وزير الدفاع االسرتالي بوب خطار
اللبناني االصل ،كان ميالد رجل السالم
واملصاحلات ..عندما انصبت محم نريان احلرب
اللبنانية الشرسة وقف ميالد وقفة املقدام
اجلبار كيف ال وهو مسجل يف حي املقدمني
يف بشري القلعة املسيحية الصامدة ..شهد
التاريخ يومها كيف كان منزل املرحوم يعج
باملناضلني من اجل الدفاع عن القضية الوطنية
واملسيحية يف لبنان ،وكانت بشري شغله
الشاغل حيث كان من اوائل مؤسسي النادي
البشراوي عام .1969

درب الجلجلة

تزوج ميالد من قريبته جاكلني الشدياق
واسس عائلة مسيحية مؤمنة ،مثقفة وكرمية
ُيرفع هلا الرأس ،منها احملامي رشيد الشدياق،
مدرسة يف التعليم الثانوي ،جوزيف
برناديت
ّ
مدرسة يف التعليم
خبري كهرباء وسارة
ّ

الثانوي..
يتوان املرحوم عن خدمة ابنائه وهو حامل
مل
َ
صليبه مع زوجته جاكلني بصمت وصرب واميان،
تلك الزوجة اليت اقعدها مرض عضال منذ اكثر
من  17سنة وما زالت حتى اليوم تكافح باميان
ليس له مثيل وما مسعت مرة منهما يوما «اال
كترّ خري اهلل ومتل ما اهلل برييد».
كان ميالد رجل الوفاء لزوجته وعائلته،
الرجل احلنون لوالدته حيث عاشت معه طيلة
حياته مرفوعة الرأس يغمرها بعطفه وحنانه،
هي الوالدة اليت مل ترتكه يوما اال وشاركته
يف محل الصليب متحدية السنني الطوال ،كان
املرحوم هادئا رقيق االحساس يواجه الصعاب
بصمت وكان شغوفا مبطالعة الكتب والثقافة
اليت تنسيه همومه العديدة ،كان ُمغرما ببالبله
الغريدة ..اعتناؤه بزوجته اثار دهشة االطباء
لقدرته على محل هذا الصليب ملدة يعجز عنها
اشد الرجال.
الول مرة يف حياتي منذ معرفيت بك وانت
رجل الشدائد واملصاعب ،رأيتك تذرف الدموع
لتتحجر يف مآقيك قائال لي :انا لست طامعا
بازدياد يف هذه احلياة بعد ان مجعت كنوزي
السماوية ،آه لو ربي عطف على حاليت وتلطف
بي كي اعتين بزوجيت احلبيبة حاملة الصليب
الكبري ووالدتي احلنونة ما تبقى من حياتي
وعندها ارتاح يا بسام..
عندها تعلمت منه امسى معاني التضحية
والوفاء ،تعلمت ان درب اجللجلة انتهت والروح
اصبحت يف سجن ضيق وآن هلا االنعتاق
واالرتقاء اىل درجات السمو وتعلمت ان املوت
مرحلة انتقالية خللود الروح..من قرير العني
يا جار ارز الرب ألنك لست بعيدا عن ملكوته
السماوي وانت تصلي عنا وتصلي معنا.
وعدي لك يا صديقي واخي وفقيدي الغالي،
امام الذين احبوك مجيعا ،وعد صادق من
القلب هو ان اعتين بوالدتك ام ميالد اليت
ُ
دعوتها وما زلت ادعوها امي كوالدتي..
لطاملا
وعدي لك ان اعتين بأرملتك جاكلني كشقيقيت
الوحيدة بقية حياتي ..عزائي الكبري انك ولدت
يوم امليالد وانتقلت عنا يوم عيد الصليب
وما هذه اال ترمجة حلياتك واميانك املسيحي..
ذكراك يا فقيد لبنان واجلالية وكل من عرفك
ستبقى اىل االبد ..من أعماق أعماقي اشكركم
مجيعا ..ورحم اهلل امواتنا وأمواتكم أمجعني.

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
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انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

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

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

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

لالتـصال:

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

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

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

257 W
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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
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