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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اجليش ُيشّدد قبضته على خميمات عرسال

سالم: ملتزمون مكافحة اإلرهاب دفاعيًا

تشديد  عملية  تكن  مل 
اليت  االمنية  القبضة 
أمس  اجليش  اتبعها 

واليت  عرسال  يف  االول 
عشرات  تورط  كشفت 
خميمات  يف  املتوارين 

يف  السوريني  النازحني 
ضد  االرهابية  العمليات 

اجليش السوري يسيطر على عدرا العمالية بالكامل وحيقق تقدما »مهما« يف حي جوبر
السوري  اجليش  سيطر 
العمالية،  عدرا  بلدة  على 
بعد هجوم من ثالثة حماور، 
وسط هروب مسلحي جبهة 
عناصر  وبقاء  النصرة 

جيش اإلسالم لوحدهم يف 
إىل  باإلضافة  املواجهة، 
مهمًا  تقدمًا  اجليش  حتقيق 

يف حي جوبر.
أحكم  قد  اجليش  وكان 

يف  املدينة  على  الطوق 
ظل هروب جمموعاٍت كبريٍة 
النصرة  جبهة  مسلحي  من 
زهران  مجاعات  وحماولة 
جليش  التابعة  علوش 

التتمة صفحة  31

تفاصيل االحتفال على الصفحة 19

إلعالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

الرقم:
)02( 8764 8186

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار - فواكه - مسانة 

عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

التتمة صفحة  31

»فتح«  حركتا  توصلت 
االسالمية  واملقاومة 
القاهرة  يف  »محاس« 
اتفاق  اىل  االول  امس 
حكومة  اشراف  على 
على  الوطين  التوافق 
غزة  قطاع  يف  املعابر 
وعلى تطبيق بنود اتفاق 

التتمة صفحة  31

اتفاق بني »فتح« 
و»محاس« حول 

معابر غزة

من اليمني املرتوبوليت الياس عوده، الشيخ عبد االمري قبالن، املفتي عبد اللطيف دريان، البطريرك مار 
بشارة بطرس الراعي، الشيخ نعيم حسن يف القمة الروحية أمس االول يف دار الفتوى. )ابرهيم الطويل(

اإلسالم التصدي للهجوم.
مسلحني  أن  يذكر 
النصرة  جلبهة  تابعني 
سيطروا  اإلسالم  وجيش 

 السفري آل صالح مع نائب رئيس مجلس النواب االسرتالي بروس سكوت

سفارة خادم احلرمني الشريفني يف 
كانبريا حتتفل باليوم الوطين السعودي

الدولي  االئتالف  وسع 
املتحدة  الواليات  بقيادة 
أمس  اجلوية  غاراته  مدى 
املنشآت  مستهدفا  االول 
لسيطرة  اخلاضعة  النفطية 
االسالمية«  »الدولة 
)داعش( يف سوريا، بينما 
فرنسية  مقاتالت  شنت 
غارات على مواقع للتنظيم 
بعد  العراق  يف  املتطرف 
الفرنسية  الرهينة  قتل 
الذي  غورديل  ايرفيه 
جمموعة  لدى  حمتجزا  كان 
اجلزائرية  اخلالفة«  »جند 
تستبعد  ومل  املتطرفة، 
االنضمام اىل الغارات على 

التتمة صفحة  31

اجلهاديني يف سوريا.
بدء  منذ  االوىل  وللمرة 
سوريا  يف  الغارات 
استهدفت طائرات امريكية 
واماراتية  وسعودية 
منشآت نفطية تشكل ابرز 

مصادر متويل التنظيم.
باسم  الناطق  وصرح 
االمريكية  الدفاع  وزارة 
الكولونيل  »البنتاغون« 
كريبي  جون  البحري 

مقاتالت االئتالف  تستهدف نفط »داعش« يف سوريا
العبادي يتحدث عن خطة للجهاديني 

ملهامجة مرتو باريس وأمريكا
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GYM عضوية يف الـ 

160 دوالرا
نفتح من:يف اليوم

االثنني اىل اجلمعة: 5،30 صباحا اىل 11 ليال
السبت : 6 صباحا - 6 مساء
األحد: 6 صباحا - 8 مساء

لالتـصال:

ONLY AVAILABLE IN STORE AT HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

PAUSE, REWIND & RECORD THE GAME
TO NEVER MISS AMOMENT!

SOUNDBARS - THE SIMPLE SOLUTION FOR BETTER SOUND

HEAR THE ACTION IN DOLBY DIGITAL 5.1

LG 3D Capable Blu-ray
Player/500GB PVR. HR836T

$249
3D BLU-RAY
CAPABLE

$347
Samsung 3D Blu-ray
Player/500GB PVR. BDH8500A

500GB HDD

TWIN TUNERSTWIN TUNERS$349
LG DVD Recorder/
500GB Twin Tuner PVR.
RH735T

$499 $499

Samsung Soundbar Speaker System.
HWH551

$398
POWERFUL
SOUND

BLUETOOTH®
STREAMING

$2999
HD DIGITAL

TUNER

$3999
MASSIVE 75”

SCREEN

NFC
COMPATIBILTY

HEAR THE ACTION IN DOLBY DIGITAL 5.1

LG 5.1 Channel 3D Blu-ray
Home Theatre System. BH6540TW

LG (70”) 178cm Full High
Definition Smart LED LCD
Television with 3D Capability.70LB6560

Samsung (75”) 190cm Full
High Definition Smart LED LCD
Television with 3D Capability. UA75H6400AW

Samsung 5.1 Channel 3D
Blu-ray Home Theatre System. HTH6550WM

75”

70”

LG Soundbar Speaker System.
NB4540

$399
WIRELESS

SUBWOOFER

28
40

25
_A

UB

Shop online or mobile: harveynorman.com.au Choose to pick up in store or have it delivered.
Ends 05/10/14.

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

LG 3D Blu-ray Recorder/
500GB Twin Tuner PVR.
BR625T

$386
3D READY



Page 3صفحة 3     

لبنانيات

 - املسيحية  القمة  طالبت 
االسالمية يف دار الفتوى القوى 
املختلفة  واحلزبية  السياسية 
الصراعات  عن  بلبنان  باالبتعاد 
احملاور  وسياسات  اخلارجية 
االقليمية والدولية. واكدت ان 
تأخري انتخاب الرئيس املسيحي 
الوحيد يف العامل العربي يعطل 

رسالة لبنان.
الطوائف  رؤساء  عقد  فقد 
دار  يف  واالسالمية  املسيحية 
قمتهم  بريوت،  يف  الفتوى 
انتخاب  بعد  األوىل  الروحية 
للجمهورية  اجلديد  املفيت 
دريان.  اللطيف  عبد  الشيخ 
املفيت  الروحيون  القادة  وهنأ 
باملواقف  وأشادوا  بانتخابه، 
املبدئية اليت أعلنها يف خطاب 
جدد  واليت  وتنصيبه،  انتخابه 
اليت  احلريات  تأكيد  فيها 
وهي  الشريف،  األزهر  أعلنها 
وحرية  والعبادة  العقيدة  حرية 
البحث  وحرية  والتعبري  الرأي 
األدبي  االبداع  وحرية  العلمي 

والفين.
االنتهاكات  وتوقفوا مطوال عند 
املروعة حلقوق االنسان وكرامته 
اليت استهدفت مواطنني ابرياء، 
والعراق  سوريا  يف  وخصوصا 
اخلطرية  وانعكاساتها  ولبنان، 
على األمن والسالم واالستقرار 
وحقوقه.  االنسان  كرامة  وعلى 
الشديد  أملهم  عن  وأعربوا 
الستمرار خطف املطرانني يوحنا 
وعدد  يازجي  وبولس  ابراهيم 
بالصمت  املغلف  الكهنة  من 
وجودهم  مكان  حول  املطبق 

وهوية اخلاطفني.
واعتربوا انتهاك حريتيهم مبثابة 
كما  مجيعا.  حلرياتهم  انتهاك 
أيضا  الشديد  أملهم  عن  أعربوا 
خلطف جنود ورجال أمن لبنانيني 
وقتل  مسلحة،  شراذم  من 

بعضهم بطرق وحشية.
البشعة،  اجلرائم  بهذه  ونددوا 
من  اجلهود  كل  ببذل  وطالبوا 
إلطالق  اللبنانية  احلكومة  قبل 
رمحة  وقت  بأسرع  احملتجزين 

بهم وبعائالتهم.
ضرورة  عن  اجملتمعون  وأعرب 
موسى  اإلمام  قضية  متابعة 
الصدر ورفيقيه، مقدرين عاليا 
من  به  قام  الذي  الرائد  الدور 
والعيش  احلوار  تعزيز  أجل 

املشرتك.
عند  الروحيون  القادة  وتوقف 
صعوبات  من  لبنان  يواجهه  ما 
ومن  واجتماعية  اقتصادية 

حتديات سياسية وأمنية.

البيان
االمني  تاله  بيان  يف  وشددوا 
للحوار  الوطنية  للجنة  العام 
حممد  االسالمي-املسيحي 

السماك على ما يلي:
اىل  حاجة  يف  لبنان  إن   - أ 
واحلكمة  بالرؤيا  يتمتع  رئيس 
وبالقدرة على قيادة اللبنانيني 
من  جوامع مشرتكة متكنهم  حنو 
والتحديات  الصعوبات  اجتياز 

اليت تواجههم.
النواب  جملس  يطالبون  ولذلك 

القمة املسيحية - االسالمية يف دار الفتوى ناقشت التطورات واضاءت على التحديات:
تأخري انتخاب الرئيس املسيحي الوحيد بالعامل العربي يعطل رسالة لبنان

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

اللبناني القيام بواجبه الدستوري 
الفورية  واملبادرة  االساسي 
النتخاب رئيس جديد للجمهورية 
ورمز وحدة  الدولة  رأس  يكون 
الوطن ميثل سيادة لبنان ويسهر 
ويصون  وسالمته  أمنه  على 
وحدته الوطنية وسالمة اراضيه 
التأخري  وان  دستوره.  حيرتم 
املسيحي  الرئيس  انتخاب  يف 
يف  العربي،  العامل  يف  الوحيد 
وقت يواجه فيه مسيحيو الشرق 
ايدي  على  الشديدة  املعاناة 
يعطل  متطرفة،  ارهابية  قوى 
رسالته  اداء  يف  لبنان  دور 
الوطنية والعربية النبيلة اليت ال 

يكون إال بها.
السياسية  القوى  مطالبة   - ب 
املختلفة  اللبنانية  واحلزبية 
الصراعات  عن  بلبنان  باالبتعاد 
احملاور  وسياسات  اخلارجية 
اليت  والدولية  االقليمية 
أرضه  استباحة  خلطر  تعرضه 
اىل مسرح  جديدة  مرة  وحتويله 
لصراعات اآلخرين وتأكيد أهمية 
والقوى  اللبناني  اجليش  تعزيز 
دورها  ألداء  ودعمها  االمنية 
لبنان  على سالمة  يف احملافظة 
واستقراره يف وجه املخاطر اليت 

يتعرض هلا.
النازحني  قضية  معاجلة   - ج 
حبكمة  لبنان  اىل  السوريني 
تشكله  باتت  ملا  ومسؤولية، 
ثقيلة  أعباء  من  القضية  هذه 
على االستقرار االجتماعي، ومن 
أخطار كبرية على األمن الوطين 
والسلم االهلي. وان قيام لبنان 
بواجباته االنسانية جتاه النازحني 
والعراق  سوريا  يف  أخوتنا  من 
هو حق وواجب. إال ان لبنان ال 
يستطيع ان يتحمل وجيب ان ال 
حيمل أعباء أكثر من ثلث شعبه. 
العربي  وحنن نطالب اجملتمعني 
يف  للمشاركة  بإحلاح  والدولي 
حتمل املسؤوليات مبا يؤدي إىل 

صون األوطان والبشر.

ركائز الدولة
وركائز  أسس  تثبيت  د- 
مؤسساتها  اللبنانية يف  الدولة 
الدستورية والسياسية واألمنية 
واالستقواء  تعطيلها  وعدم 
بها، وليس عليها، يف مواجهة 
ومكافحة  والتحديات  امللمات 
الفساد. واحرتام ميثاق الطائف 
ميثاقا  باعتباره  وروحا  نصا 
اللبنانيني  بني  جامعا  وطنيا 

مجيعا.
والسماحة  الغبطة  أصحاب  إن 
والسيادة إذ جيددون التزامهم 
وبالوحدة  املشرتك  بالعيش 
مجيعا،  أبنائهم  بني  الوطنية 
بالدولة  متسكهم  يؤكدون  وإذ 
اللبنانية ومبؤسساتها الدستورية 
ملعاجلة  وحيدا  ومرجعا  مالذا 
املختلفة،  الوطنية  قضاياهم 
يؤكدون رفضهم مبدأ االستقواء 
باخلارج، أو االحتكام اىل السالح 
متسكهم  ويعلنون  الداخل.  يف 
ملعاجلة  أساسا  الوطين  باحلوار 
التعددية.  وادارة  االختالف 
وهم على ثقة من أن املسلمني 
الشرق،  هذا  يف  واملسيحيني 

مشرتكة  ثقافة  والذين جتمعهم 
صنعوا  والذين  واحد  ومصري 
على  قادرون  واحدة،  حضارة 
إعادة بناء مستقبلهم معا، وعلى 
بكل  االنسانية  احلضارة  مواكبة 

قيمها وأخالقها.
ثانيا: إن جرائم االعتداء والتهجري 
الشراذم املسلحة  املمارسة من 
واملسلمني  املسيحيني  حبق 
وسوريا،  العراق  يف  وسواهم 
ودور  ممتلكاتهم  واستباحة 
الميانهم،  واالساءة  العبادة، 
االنسانية  جرائم ضد  هي كلها 
فممارستها  معا.  الدين  وضد 
انتهاكا  تشكل  االسالم  باسم 
وتعاليمه،  قيمه  يف  لالسالم 
وتشويها  اليه  بالغة  واساءة 
ومن  منها  براء  وهو  لصورته. 
من  كل  حيرم  بل  اصحابها. 
يدعو  او  يشجعها  او  ميارسها 
يف  كانوا  واملسلمون  اليها، 

طليعة ضحاياها.

من اسماء اهلل
مقدسة  قضية  توجد  ال  ثالثا: 
االنسان  كرامة  حساب  على 
مقدسة  حرب  وال  وحقوقه. 
السالم، وهو  ان  الدين.  باسم 
من  اهلل وصفة  أمساء  من  اسم 
وهو  املقدس،  هو  صفاته، 
الذي  واألمسى  األنبل  اهلدف 
يسعى اليه املؤمنون احلقيقيون 

برساالت السماء.
كرامة  احرتام  موجبات  من  وان 
مقدسة  قضية  وهي  االنسان، 
يف  حقه  واحرتام  إميانه  احرتام 
عبادة اهلل الواحد. واحرتام بيوت 
اهلل من مساجد وكنائس. ومن 
احرتام  أيضا  املوجبات  هذه 
والعامة.  الشخصية  املمتلكات 
ان انتهاك أي من هذه املوجبات 
- كما حدث ملسيحيي ومسلمي 
انتهاك  هو  والعراق-  سوريا 

حلقوق سائر اجلماعات الدينية.
القسري  التهجري  إن  رابعا: 
واالرهابي ألي مواطن آمن على 
خلفية دينية أو مذهبية أو عرقية 
نسيج  وحدة  على  خطرا  يشكل 
تقوم  اليت  العربية  اجملتمعات 
أساسا على التنوع، واليت جتعل 
ويف  هويتها  يف  أساسا  منه 
ثقافتها هذا التهجري. هو جرمية 
القانون  عليها  يعاقب  كربى 
الدولي  والقانون  اللبناني 

وحترمها كل شرائع السماء.
فالتهجري القسري والعدواني ال 
جيرد هذه االوطان من كفاءات 
اجتماعية  قدرات  ومن  علمية 

واقتصادية ومن قيادات وطنية 
من  اجملتمعات  حيرم  وال  فقط، 
والقيمي  الروحي  ثرائها  مصدر 
يصم  ولكنه  فقط،  واملادي 
هذه  ترتكب  الذي  االسالم 
ليس  مبا  بامسه  افرتاء  اجلرائم 
فيه من خالل اتهامه بأنه يرفض 
اآلخر املختلف، األمر الذي يلحق 
االسالم  بسمعة  شديدا  ضررا 
بالعالقات  وتاليا  واملسلمني، 
اليت  املسيحية  االسالمية- 
عليها  احملافظة  وستبقى  كانت 
أعناق  يف  أمانة  وتعزيزها، 
وقياداتها  املنطقة  شعوب 

الروحية والسياسية املختلفة.
التنديد بالتهجري االرهابي

خامسا: ان التنديد الشديد جبرمية 
واالرهابي،  القسري  التهجري 
عن  اخلارجني  وبأصحابها 
تعاليم الدين واملنتهكني حلرمة 
واملتمردين  وسيادته  الوطن 
االنسان  حقوق  شرعة  على 
يتطلب يف  الدولية،  واملواثيق 
الوقت ذاته التحذير من النتائج 
املسيحيني  لتشجيع  السلبية 
على االستيطان يف دول أخرى 
وهم  اوطانهم  من  واقتالعهم 

فيها اصيلون منذ ألفي سنة.
ويستمر  يكون  الشرق  إن 
ال  أو  معا  ومسيحييه  مبسلميه 
اصحاب  فان  ولذلك  يكون. 
والسيادة  والغبطة  السماحة 
بعمليات  بشدة  ينددون  اذ 
يناشدون  االرهابي،  التهجري 
خاصة،  املسيحيني  ابناءهم 
والتشبث  بأوطانهم  التمسك 
الظلم  ان  صحيح  أرضهم.  يف 
ان  وصحيح  عابر،  ولكنه  قاهر 
ليل االرهاب حالك ولكن ال بد 

له أن ينجلي.
الغبطة  اصحاب  يدعو  سادسا: 
اىل  والسيادة  والسماحة 
احملنة  من  العرب  استخالص 
بها  متر  اليت  واملدمرة  الدامية 
طويال  عانت  عربية  جمتمعات 
من ثنائية االستبداد واالرهاب، 
للحكم  أنظمة  باعتماد  وذلك 
تساوي بني املواطنني، وحتفظ 
حرياتهم،  وتصون  حقوقهم، 
الفعلية  املشاركة  من  ومتكنهم 
اليت  القرارات  اختاذ  عملية  يف 
حاضرهم  شؤون  بإدارة  تتعلق 
فاملواطنة  مستقبلهم.  وصناعة 
العمود  وهي  االساس  هي 
ولقد  الوطنية.  للدولة  الفقري 
ان  االنسانية  التجارب  اثبتت 
حترتم  اليت  املدنية  الدولة 
هي  االنسان  وكرامة  األديان 

حتقيق  جنحت يف  اليت  الصيغة 
واالزدهار  واالستقرار  االمن 
املتعددة  اجملتمعات  دول  يف 

كدولنا العربية.

معاقبة املعتدين
جرائم  أن  املالحظ  من  سابعا: 
سوريا  مسيحيي  على  االعتداء 
والعراق على يد حركات التطرف 
جرائم  مع  تزامنت  االرهابي 
االعتداء على أهلنا يف قطاع غزة 
يد  على  احملتلة  فلسطني  يف 
االسرائيلية.  العسكرية  القوات 
وان هذه اجلرائم اليت يندى هلا 
جبني االنسانية خجال، حتتم على 
ادانتها  ليس  الدولي  اجملتمع 
ومعاقبة  ادانة  امنا  فقط، 
مشاريعهم  وتفشيل  املعتدين 
يف  االنسان  تستهدف  اليت 
وكرامته  حريته  ويف  وطنه 
فيها  مبا  املقدسة  حقوقه  ويف 
ضد  فاجلرمية  احلياة.  يف  حقه 
أيا  واحدة  جرمية  هي  االنسانية 

كان مرتكبها.
الشعب  حق  احرتام  وإن 
مصريه  تقرير  يف  الفلسطيين 
ويف اقامة دولته الوطنية على 
من  املهجرين  وعودة  ارضه 
الدولة، يشكل  هذه  اىل  ابنائه 
أساسا الستقرار املنطقة والعامل 

وسالمهما.
الغبطة  أصحاب  قرر  ثامنا: 
تشكيل  والسيادة  والسماحة 
مشرتك  مسيحي  إسالمي-  وفد 
على  املرتتبة  األخطار  لعرض 
قضية انتهاك حقوق املسيحيني 
أمام  وتهجريهم،  العرب 
واملراجع  الدينية  املرجعيات 
باعتبار  العربية،  السياسية 
تتناقض  االنتهاكات  هذه  أن 
مع  تتناقض  كما  اإلسالم،  مع 
التصدي  وان  املواطنة،  حقوق 
لصون  ضروري  بفاعلية،  هلا 
العيش املشرتك بني املسلمني 
العربية  الدول  واملسيحيني يف 

ويف العامل.
ويتوجه أصحاب الغبطة والسماحة 
عز  اهلل  اىل  بالدعاء  والسيادة 
وجل ان حيفظ بلداننا وشعوبنا 
من كل شر، ويعيد اىل منطقتنا 
تنشده  الذي  السالم  املعذبة 
كل األديان وحيافظ على كرامة 

االنسان وحقوقه.
وإثر انتهاء القمة، أقام املفيت 
دريان مأدبة غداء تكرميية على 

شرف املشاركني فيها.
قائد اجليش

استقبل  دريان  املفيت  وكان 

قائد اجليش العماد جان قهوجي 
وقدم  عفيفي،  بسام  حبضور 
دريان  املفيت  اىل  قهوجي 
التشاور  ومت  بانتخابه،  التهاني 

يف االوضاع العامة.
دريان  للمفيت  قهوجي  وشرح 
كيفية معاجلة االزمة يف منطقة 
ان  مؤكدا  والشمال،  عرسال 
كل  حريص  اللبناني  اجليش 
اهلنا  احلرص على امن وسالمة 
يف عرسال وال يوجد اي حصار 
واهلها،  عرسال  مدينة  على 
منع  هو  اجليش  به  يقوم  وما 
يف  املتواجدين  املسلحني 
اىل  الدخول  من  عرسال  جرود 
على  واالعتداء  عرسال  مدينة 
ان  اكد  كما  فيها.  املواطنني 
جد  بكل  يعمل  اللبناني  اجليش 
لتأمني امن اللبنانيني يف مجيع 
تفرقة  بدون  اللبنانية  املناطق 

وال متييز.

هيئة العلماء
هيئة  دريان،  املفيت  واستقبل 
لبنان  يف  املسلمني  علماء 
الشيخ  اهليئة  رئيس  برئاسة 
مالك جديدة الذي قال: تشرفنا 
الفضيلة  اصحاب  من  ثلة  مع 
علماء  هيئة  من  االجالء  العلماء 
املسلمني بزيارة املفيت دريان، 
الزيارة فيها  وطبعا كانت هذه 
لن  العلماء  ان  وفيها  مباركة 
من  الدار  هذه  مع  اال  يكونوا 
االسالمي  دورها  تعزيز  اجل 
هذه  ان  نعلم  وحنن  والوطين، 
الدار هي مرجعية كربى وبالتالي 
حوهلا  يلتف  ان  اجلميع  على 
وقفوا  املسلمني  علماء  وهيئة 
مع صاحب السماحة بكلمات تدل 
بإذن  تكون  لن  اهليئة  ان  على 
الدار  هلذه  عونا  اال  تعاىل  اهلل 
ولن تكون اال يف تواصل دائم 
مع هذه الدار وصاحب السماحة 
مبا عرفنا عنه من حكمة ان هذه 
الدار هي دار اجلميع وهي دار 
دار  هي  بل  املسلمني  مجيع 
مجيع اللبنانيني، ونأمل ان جند 
مستوى  على  حقيقية  انفراجات 
هذا الوطن حتقق أمال اللبنانيني 

يف هذه الظروف احلرجة.
انفراج  هناك  سيكون  هل 

بالنسبة لألسرى العسكريني ؟
العسكريني  االسرى  موضوع   -
موضوع حيتاج باحلقيقة اىل حركة 
دائبة وقوية من الدولة، مازال 
اقل  املبذولة  اجلهود  موضوع 
وعامل  املطلوب،  املستوى  من 
وخطري  جدا  مهم  عامل  الوقت 
جدا، لذلك حنن نأمل مع االهالي 
ومع كل الناس ان تكون الدولة 
امللف  انهاء هذا  أجل  جادة من 
يف اقرب وقت ممكن، خصوصا 
ان اهليئة علقت مبادرتها، الن 
ان  وتريد  دخلت  اطرافا  هناك 
حنن  املوضوع،  هذا  يف  تكمل 
نقول ال يهمنا اظهار احلق على 
غرينا،  لسان  وعلى  لساننا 
واملهم  احلق،  يظهر  ان  املهم 
ان حيرروا هؤالء الشباب ونأمل 

ان يكون الفرج هلم قريبا.
والتقى دريان، وفدا من وادي 

خالد برئاسة مصطفى علي.
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لبنانيات

أن  كنعان  ابراهيم  النائب  أمل 
أيام املتنيني واللبنانيني  حتمل 
املقبلة حتقيقا اللتزامات الدولة 
موازنة  أن  اىل  واشار  جتاههم، 
الشمالي  املنت  يف  االشغال 
من  تصاعدي  بشكل  ارتفعت 
اىل   2005 العام  قبل  مليار 
اليوم،  مليار  األربعني  حواىل 
من  بالعديد  بالقيام  مسح  ما 
املناطق  خمتلف  يف  املشاريع 

املتنية ساحال ووسطا وجردا.
املشاريع  بني  من  ان  وأوضح 
اليت اقرت يف األيام املاضية، 
من  مري  رومية-بيت  وصلة 
ماليني   8 بقيمة  السريع  املنت 
امللف  تابعنا  وقال:  دوالر، 
امنائيا  منذ فرتة ووضعنا جهدا 
االمناء  جملس  مع  بالتعاون 
وبناء  الوصلة.  الجناز  واالعمار 
عليه ارسل جملس االمناء كتابا 
اىل جملس الوزراء يشرح حيثية 
على طاولة  اقر  وقد  املشروع، 
جملس الوزراء. واشكر يف هذا 
ووزير  احلكومة  رئيس  السياق 
االمناء  جملس  ورئيس  املالية 
الذين  كافة  والوزراء  واالعمار 
شاركوا يف التصويت على هذا 
إن  القول  واليوم ميكن  القرار. 
مباشرة االعمال ستبدأ يف اقرب 
وما  املقبلة.  األيام  يف  فرصة 
وسواه  امللف  هذا  به يف  قمنا 
لالجناز  إمكانية  هناك  أن  يؤكد 
باملثابرة  نتائج  اىل  والوصول 

واملتابعة.
قال:  االخرى،  املشاريع  وعن 
مع  مباشرة  ومبتابعة  جنحنا، 
تنفيذ  يف  املعنية،  الوزارات 
الطرقات  مشاريع  من  العديد 
بعبدات-ترشيش  أهمها  ومن 
اليت تربط بني عشرات البلدات 
حيويا،  شريانا  وتشكل  املتنية 
زحلة،  اىل  ترشيش-  ومن 
بكلفة  بالبقاع  املنت  لربط 
ونفذت  مليار  العشرين  تعدت 
اىل  و2013،   2012 عامي  بني 
سعادة،  عني  الدكوانة-  جانب 
اضافة اىل بدء العمل باملنطقة 
املوت،  نهر  يف  الصناعية 
اليت  باكيش  وبسكنتا-  وطريق 

اجنزت.

بسكنتا - صنني - زحلة
اما عن طريق بسكنتا - صنني 
كنعان  فلفت  زحلة،   - وصنني 
ادراجها  على  عملنا  اننا  اىل 
جملس  يف  اعمال  جدول  على 
الوزراء يف متوز 2011 واقرت، 
وقد تابعتها واتابعها يوميا، مع 
وزارتي املال واالشغال، لالفراج 
املخصصة  االعتمادات  عن 
لرية،  مليار   8 بقيمة  وهي  هلا 
بلدية  رئيس  مع  واتواصل 
االختيارية  وفعالياتها  بسكنتا 
أن  سيما  وال  واالجتماعية، 
اولوياتي يف  من  املشروع  هذا 

املرحلة املقبلة.
الذي  اإلهمال  أن  كنعان  وأكد 
أصاب جبل لبنان عموما واملنت 
خصوصا يف السابق بالعديد من 
قراه ومدنه يف االمناء والصحة 
غري  اىل  طوي  واالمن  والرتبية 
على  تقوم  وسياستنا  رجعة، 

العامة  املصلحة  طريق  اعتماد 
واخلدمة العامة للجميع بال ابتزاز 
او تسييس، االمر الذي يوصل 
اىل نتيجة وينعكس اجيابا على 

مجيع املتنيني.
وكشف كنعان أن شبكة الصرف 
الصحي اليت طال انتظارها يف 
املنت مت تلزميها يف اذار-نيسان 
2014 بعد املراجعات احلثيثة اليت 
قمنا بها، بقيمة امجالية هي 50 
العمل  بدأ  وقد  دوالر.  مليون 
بقيمة  منها  األول  القسم  على 
وسط  من  دوالر  مليون   21
قبل  من  الساحل،  اىل  املنت 
شركة نزيه بريدي، وقد عقدنا 
اجتماعا تنسيقيا هلذه الغاية مع 
اما  واملخاتري.  املعنية  البلديات 
املشروع،  من  الثانية  املرحلة 
تنفيذ  من  االنتهاء  بعد  فستبدأ 
من  وهي  منه  األول  القسم 
وسط املنت صعودا اىل اجلرد، 
بقيمة 25 مليون دوالر، وتتضمن 
انشاء حمطة للتكرير على طريق 
النهر بدال من برج محود، ما حيل 
مشكلة الصرف الصحي املزمنة 
مطلب  هي  واليت  املنت،  يف 

األهالي منذ عقود.

الطبابة واالستشفاء
وأكد كنعان العمل على تفعيل 
يف  االجتماعي  الضمان  مركز 
الدورة، مشريا اىل عقد اجتماعات 
عدة والتواصل مع املستشفيات 
وإدارة الضمان، حيث جرى يف 
شكل اولي زيادة عدد املوظفني 
اىل  الفتا  املعامالت،  لتسريع 
امللف  هذا  على  العمل  مواصلة 
أن  والسيما  الوضع،  لتحسني 
للمستشفيات  ديونا  هناك 
وقال:  سنوات،  منذ  مرتاكمة 
الوضع  يكون  ان  على  نعمل 
افضل  املتنية  مستشفياتنا  يف 
أصحاب  نقيب  مع  بالتعاون 
هارون  سليمان  املستشفيات 
والوزارات والضمان، والتعاون 
مع وزارة الصحة جيب ان يكون 
اكرب، فضبط املخالفات فقط ال 
يكفي، وجيب توفري االعتمادات 
يكون  بأن  ونطالب  الالزمة، 
املنت الشمالي أولوية على هذا 

الصعيد.
كنعان  أكد  األمين،  الشق  ويف 
مع  سيما  وال  امللف  متابعة 
االمن  قوى  وعتاد  عديد  تراجع 
الشمالي  املنت  يف  الداخلي 
حدود  اىل  املاضية  الفرتة  يف 
املئيت عنصر بعدما كان عديدهم 
الذي  األمر   ،1250 السابق  يف 
الداخلية  وزارة  برسم  نضعه 
األمنية  املخاطر  وجود  عن 
والنازحني. واملوضوع لن يرتك 
وسيتابع من قبلنا وسيكون لنا 
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كنعان: نرفض التمديد النيابي والتعيني الرئاسي
حترك سياسي وميداني يف هذا 
االجتاه، وال سيما أن التحديات 
األمنية تتطلب زيادة يف العديد 
عليه  كان  ما  تفوق  والعتاد 

الوضع يف السابق.
تطرق  السياسي،  الشأن  ويف 
التشريعية  اجللسة  اىل  كنعان 
املرتقبة، مذكرا بأنه ومنذ أربعة 
اشهر وتكتل التغيري واإلصالح 
يطالب بالتشريع ملصلحة الدولة 
العليا، وقال: على السلسلة ان 
تبت لتمنح احلقوق للقطاع العام 
شخص  الف   300 من  وألكثر 
وعائلة. فال ميكن ان تبقى الدولة 
بغربة عن ناسها، وعملنا يهدف 
الصحابها.  احلقوق  إعطاء  اىل 
ولو ساروا بالتشريع منذ البداية 
لكنا وفرنا االفادات واملشكالت 
نتجت  اليت  الكبرية  الرتبوية 
واالعتصامات  والتعطيل  عنها 
عن  املرتتب  االقتصادي  واالثر 
ذلك. ولألسف، تبني أن التحجج 
باملوازنات واألرقام والكلفة مل 
يكن سوى غطاء لغياب اإلرادة 

السياسية ببت السلسلة.
يعترب  من  هناك  واضاف: 
االسر  فن  لبنان  يف  السياسة 
والسياسية  االمنية  للملفات 
واالقتصادية واملالية واملقايضة 
نؤكد ضرورة  فيما حنن  عليها، 
الن  االبتزاز  ثقافة  من  االنتهاء 
تأتي  عنها  النامجة  التسويات 

خارج اطار الدستور واحلقوق.
زيادة  أن  اىل  كنعان  وأشار 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 
التيار  اىل  بالنسبة  مرفوضة 
من  تأخذ  ألنها  احلر،  الوطين 
إياه  متنحهم  ما  بيد  الناس 
باألخرى، وال جيوز حتميل جيوب 
املواطن فشل الدولة وفسادها، 
الفتا اىل امكان تأمني االيرادات 
بال زيادة على الضريبة من خالل 
عامل  وزيادة  األخضر  البناء 
االستثمار. وقال: تواصل معي 
وسألتقي  عدوان  جورج  النائب 
خليل،  حسن  علي  املال  وزير 
وسنحدد  سيستكمل  والبحث 
اجللسة  خارج  نظرنا  وجهات 
ما  على  بالتصويت  وداخلها 
خيدم ثالثية احلقوق واإلمكانات 

واإلصالحات املطلوبة.
حسم  ان  كنعان  وأوضح 
السلسلة  من  ضروري  امللفات 
اىل تسليح اجليش يف الظروف 
الراهنة، وقال: لقد بتينا قانون 
جلنة  اجليش يف  تسليح  برنامج 
املال واملوازنة االثنني املاضي 
بال تأخري فور وصوله الينا وهو 
بقيمة مليار و600 مليون دوالر 
ويؤمن جزءا كبريا مما حيتاج اليه 

اجليش يف هذه املرحلة.
نعم  واضح،  موقفنا  أضاف: 
حتت  يكون  ان  على  للتشريع 
ولن  والقانون  الدستور  سقف 
والقانون  احلقوق  بتجاوز  نقبل 
التمديد  وبدل  والدميوقراطية. 
جديد  انتخاب  قانون  فلنقر 
تداول  وحنرتم  االنتخابات  وجنِر 
ذلك،  موازاة  ويف  السلطة. 
حنن نرفض التعيني يف رئاسة 
يراعي  انتخاب  ومع  اجلمهورية 

امليثاق والتمثيل واحلقوق.
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دعا وزير الصحة وائل أبو فاعور 
املفاوضات،  يف  االسراع  اىل 
لقضية  الوحيد  احلل  ألنها 

العسكريني.
فاعور  أبو  الوزير  إستقبل  فقد 
الصحة،  وزارة  يف  مكتبه  يف 
مفوضية  ممثلة  االول،  امس 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
يف لبنان UNHCR نينيت كيلي 
وتناول البحث موضوع النازحني 

السوريني.
تصريح  يف  فاعور  أبو  وأعلن 
إثر اللقاء أنه حتى اآلن ال خطة 
اللبنانية  للدولة  واضحة  حمكمة 
يف موضوع النازحني. وال يزال 
بعض  بني  يرتاوح  النقاش 
بعض  وبني  اإلعالمي  الصراخ 
تتم  اليت مل  العملية  املقرتحات 
ندور  زلنا  وما  عليها  املوافقة 

يف احللقة املفرغة نفسها.
الصراخ  وقال: هناك كثري من 
فيما  العمل!  من  قليل  وقليل 
أن  الدولة  من  مطلوبا  ليس 
الصراخ  فعل  فقط  متارس 
املأسوي  الوضع  على  والنحيب 
لبنان  إليه  وصل  الذي 
والنازحون بسبب النزوح الكبري، 
بل على الدولة أن تضع خططا. 
وأسف ألنه حتى اللحظة، ورغم 
اجلهد الذي يبذله وزير الشؤون 
اإلجتماعية، ال يزال األمر متعثرا 

بالنزاعات اليت تنشأ حوله.
اللبناني  الوضع  وصف  وإذ 
تكون  أن  إقرتح  صعب،  بأنه 
هناك خطة حمكمة بناء على كل 
مبديا  حصلت  اليت  النقاشات 
احلكومة  رئيس  أن  اعتقاده 
قريبة  جلسة  إىل  سيدعو 
جمللس الوزراء ملناقشة موضوع 
وجوب  إىل  الفتا  النازحني، 
الالجئني  مفوضية  تكون  أن 
اخلطة  هذه  من  جزءا   UNHCR
اللبنانية.  احلكومة  تقرها  اليت 
احلكومة  تعمل  أن  جيوز  ال  إذ 
عدد  مع  واملفوضية  اجتاه  يف 
املنظمات  من  هائل  وكم  كبري 
احمللية والدولية يف اجتاه آخر. 
خطة  تنفيذ  وجوب  على  وشدد 
الدولة اللبنانية وأن تكون هذه 
املنظمات جزءا من خطة الدولة.

الصحي  اإلنفاق  موضوع  ويف 
األمر  إن  قال:  النازحني،  على 
مل يعد حيتمل، مشريا إىل مبالغ 
طائلة تدفع على مدى السنوات 

احلاالت  لبعض  املاضية 
مصريية  حاالت  تسمى  اليت 
وحتديدا  السوريني،  للنازحني 
احلريري.  رفيق  مستشفى  يف 
لتسعة  تراكم  عن  وكشف 
مليارات لرية لبنانية على مدى 
السنوات املاضية، فواتري طبابة 
سوريني  ملواطنني  واستشفاء 
من دون أن نلقى مساعدة من 

أي طرف.
يستهدف خاليا ومجموعات

وردا على سؤال عن اإلجراءات 
عرسال،  يف  املتخذة  األمنية 
الدولة  به  تقوم  ما  أن  أوضح 
عرب أجهزتها األمنية والعسكرية 
كنازحني  النازحني  يستهدف  ال 
اخلاليا  بعض  يستهدف  بل 
األفراد  بعض  أو  واجملموعات 
الذين يشكلون خطرا على الدولة 
وجود  عدم  وأكد  اللبنانية. 
النازحني  على  بالتضييق  نية 
السوريني، مكررا دعوة النائب 
حتميل  عدم  إىل  جنبالط  وليد 
فائض  الربيء  السوري  النازح 
ضيقنا من النزوح أو مما حيصل 
أن  الذين جيب  العسكريني  مع 
إىل  وقت  أقرب  يف  يعودوا 

أهاليهم.
أننا على اتصال مع  ولفت إىل 
عدد من األهالي الذين يؤكدون 

أبو فاعور دعا لالسراع يف املفاوضات ألنها احلل 
الوحيد لقضية العسكريني

أنهم ال يريدون حتميل املواطنني 
الطرقات  قطع  أعباء  اللبنانيني 
وحجزهم يف سياراتهم، ولكنهم 
يريدون لفت الدولة العتقادهم 
أنها ال تقوم مبا عليها أن تقوم 

به.
وأضاف: جيب أن نتفهم هؤالء 
أنفسنا  ولنتصور  األهالي. 
منظر  يريان  ووالدة  والد  مكان 
العسكريني،  من  الشهداء  ذبح 
معرض  ابنهما  أن  ويعرفان 
احلل  إن  نفسه.  للمصري 
يف  اإلسراع  يف  هو  الوحيد 

املفاوضات.
سالم  متام  الرئيس  أن  واكد 
ومن  هنا  من  األمر  هذا  يتابع 
ليس  يزورها  اليت  نيويورك 
أو  والرتفيه  التسلية  بهدف 
بل  التذكارية،  الصور  أخذ 
الذي  األساسي  املوضوع  إن 
الذين  الدول  قادة  مع  يطرحه 
هو  وسيلتقيهم،  التقاهم 
وحتديدا  العام  اللبناني  الوضع 
شكل  وقد  اخلاطفني.  موضوع 
مع  لقائه  حمور  املوضوع  هذا 
من  وغريه  الرتكي  الرئيس 
الرؤساء واملسؤولني الدوليني، 
ألن األمر مل يعد موضوعا حمليا 
كما أن قنوات التفاوض ليست 

حملية.

رد عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب فادي كرم على تصريح 
لصحيفة  عون  آالن  النائب 
اجلمهورية مبا يلي: حنن نؤيد ما 
ورد على لسان النائب الزميل 
آالن عون بأنه جيب اخلروج كليا 
من الطريقة اليت كان يتم فيها 
لبنان  مجهورية  رئيس  اختيار 

منذ اتفاق الطائف.
رئيس  أقوى  إن  اضاف: 
يأتي  رئيس  هو  للجمهورية 
بدعم األفرقاء املسيحيني كافة. 
وقد أبدينا رغبتنا كقوات لبنانية 
وعلى لسان رئيس احلزب مسري 
املاضي  حزيران  منذ  جعجع 
الوطين  التيار  مع  التفاهم  يف 
لرئاسة  واحد  مرشح  على  احلر 
باءت  لألسف  ولكن  اجلمهورية، 

كل حماوالتنا بالفشل وأصريتم 
وما تزالون على العماد ميشال 
عون مرشحا رئاسيا وحيدا واحدا 

أحد... او ال احد!
أمال  التيار  قاطع  لقد  وتابع: 
تيار  أصوات  على  باحلصول 
نفهم  نعد  مل  ولكن  املستقبل 
أن  بعد  حتى  املقاطعة  استمرار 
املستقبل  تيار  أن  جليا  أصبح 
فإىل  عون.  تأييد  بوارد  ليس 
حضرة  يا  تستمرون  متى 
الزميل، يف املقاطعة، وعلى أي 
يوما  وتنهار  تنهار  والبالد  أمل 

بعد يوم؟!
دائما  جاهزون  حنن  وختاما، 
للتفاهم معكم ولكن على رئيس 
وليس  مجيعا  طموحاتنا  يليب 

طموحات فريق واحد منا فقط.

فادي كرم لـ آالن عون:
جاهزون للتفاهم على رئيس
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الكتائب  حزب  رئيس  نوه 
اللبنانية الرئيس أمني اجلميل 
األمريكي  الرئيس  خبطاب 
تارخييا  واعتربه  اوباما  باراك 
تتعلق  بنود  من  فيه  جاء  ملا 
األصولي  اإلرهاب  مبكافحة 
منها  متكاملة  خطة  واتباع 

الرتبية والثقافة.
األمريكي  السفري  امام  واكد 
يف  زاره  الذي  هيل  دافيد 
انه  االول،  امس  بكفيا 
بناء  دور يف  العربي  للشباب 
الدول  على  وان  املستقبل، 
مواجهة  يف  التنسيق  العربية 
واألخطار  الشائكة  القضايا 
هلا  يتعرض  اليت  املشرتكة 
العامل بأسره واملنطقة العربية 

بشكل خاص.
اإلستحقاق  تهميش  ورفض 
اولوية  يبقى  وهو  الرئاسي 
الصعيد  على  اإلهتمامات 
وملس  والوطين.  النيابي 
تفهمه  األمريكي  السفري  من 
والسعي  لبنان  خلصوصية 
موضوع  يف  احراجه  لعدم 
الدولي  التحالف  انضمامه اىل 
احلاصل،  العسكري  واحلراك 
تعلم  األمريكية  اإلدارة  ألن 
هذه  يف  لبنان  امكانيات 
السياسي  ووضعه  الظروف 
لبنان  على  تتمنى  وهي 
والبناء  مما حيصل  اإلستفادة 
عليه ألنه يصب يف مصلحته.

خالل  األمريكي  السفري  وجدد 
اللقاء موقف الواليات املتحدة 
وملؤسساته  للبنان  الداعم 
وحرص اإلدارة األمريكية على 
اجراء اإلنتخابات الرئاسية يف 
مواصلة  واكد  وقت،  اسرع 
اللوجسيت  العسكري  الدعم 
اىل  مشريا،  اللبناني  للجيش 
بسرعة  تنفذ  برامج  هناك  ان 
عسكرية  معدات  وهناك 
تباعا  ستصل  وجتهيزات 

وبسرعة ايضا.

وفد االحرار
اجلميل  الرئيس  استقبل 
وفدا  بكفيا،  يف  دارته  يف 
األحرار  الوطنيني  حزب  من 
وعضو  املنت  مفوض  برئاسة 
ابي  جورج  األعلى  اجمللس 
أعضاء  الوفد  وضم  مسرا، 
ومسؤول  املركزية  اللجنة  من 
درغام،  سيمون  الطالب 
بو  جيلرب  احملامني  مسؤول 
زياد  كسروان  مفوض  عبود، 
خليفة، رئيس اللجنة القانونية 
بديع علي املوىل، اعضاء يف 
سر  وأمني  املركزية  اللجنة 
الوفد  وقدم  املفوضيات. 
يف  للمشاركة  دعوة  للجميل 
والعشرين  الرابعة  الذكرى 
مشعون  داني  الستشهاد 

وعائلته.
اىل  اللقاء  خالل  اجلميل  ودعا 
تالقي مجيع األحزاب والتيارات 
من اجل حتمل مسؤولياتها يف 
هذه الظروف الدقيقة ويف ظل 
باملنطقة،  حتدق  اليت  املخاطر 
احملافظة  اهمية  على  مشددا 
مستقال  سيدا  حرا  لبنان  على 
وعلى الكيان والنظام اللبناني 
الريادي  لبنان  دور  وعلى 
والفريد من نوعه يف املنطقة، 
التطورات  كل  تأتي  ال  حتى 

على حسابه.
اللقاء:  بعد  مسرا  ابي  وقال 
اجلميل  الرئيس  لدعوة  أتينا 
اغتيال  ذكرى  مهرجان  اىل 
الرئيس داني مشعون وعائلته 
هذا  جيمع  ما  إن  بعبدا.  يف 
الوطنيني  حزب  مع  البيت 
األحرار هو نضال عمره مخسون 
سنة، كما جتمعه الشهادة اليت 
من خالل شهداء  بالدم  كللت 
عائلة  وشهداء  اجلميل  عائلة 
مشعون. وحنن سويا، خلمسني 
سنة مقبلة وسننتصر ملبادىء 
حزب الوطنيني األحرار وحزب 

الكتائب اللبنانية.

اجلميل عرض والسفري االمريكي التطورات:
االستحقاق الرئاسي يبقى اولوية االهتمامات

 

 

بمناسية ذكرى اعالن قداسة »مار 
شربل«

يتشرف رئيس وجمور دير مار شربل 
- بانشبول

بدعوتكم للمشاركة
 يف القداس االحتفالي  يوم السبت 27 ايلول 

2014 الساعة 5،30 مساء ويليه الباربكيو السنوي 
العائلي لرعية مار شربل وذلك الساعة 7،00 مساء

يف باحة مدرسة مار شربل.

نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة

التقى رئيس احلكومة متام سالم 
االول،  امس  نيويورك،  يف 
بيرت  الفاتيكان  دولة  سر  أمني 
وزير  حضور  يف  بارولني، 
واعضاء  باسيل  جربان  اخلارجية 
والفاتيكاني.  اللبناني  الوفدين 
وكان عرض لالوضاع يف لبنان 

واملنطقة.
وعقد الرئيس سالم عند الثامنة 
يف  بريوت  بتوقيت  والنصف 
مقر اقامته يف نيويورك اجتماعا 
الروسي  اخلارجية  وزير  مع 
سريغي الفروف يف حضور وزير 
اخلارجية جربان باسيل ومندوب 
املتحدة  االمم  الدائم يف  لبنان 
واعضاء  سالم  نواف  السفري 
عرض  وجرى  اللبناني.  الوفد 
لبنان  يف  واالوضاع  التطورات 

واملنطقة.
وزراء  رئيس  سالم  التقى  ثم 

اسرتاليا طوني آبوت.
ومن املقرر ان يكون القى سالم 
بتوقيت  اجلمعة  امس  ظهر  بعد 
اال  العاشرة  قرابة  نيويورك 
كلمة  بريوت  بتوقيت  ليال  ربعا 
لبنان امام اجلمعية العامة لالمم 
التحديات  فيها  يتناول  املتحدة 
البارزة اليت تواجهها البالد ويف 
مقدمتها موضوع االرهاب وملف 

النازحني السوريني.
ايضا  امللف  هذا  وسيكون 
قبيل  سيعقد  اجتماع  موضوع 
منتصف اليوم بتوقيت بريوت، 
للبنان،  الدولية  الدعم  جملموعة 

اليت سيلقي فيها الرئيس سالم 
ايضا كلمة يعرض فيها االعباء 
النزوح  يلقيها  اليت  اهلائلة 

السوري على كاهل لبنان.
كلمة لبنان

ومن املتوقع ان يوجه سالم يف 
كلمته نداء اىل االسرة الدولية 
دعم  يف  مسؤولياتها  لتحمل 
لبنان ملساعدته على حتمل هذا 

العبء.
فجر  سالم  للرئيس  وسيكون 
اجتماع  بريوت  بتوقيت  السبت 
حسن  االيراني  الرئيس  مع 
روحاني، كما سيلتقي بعد ذلك 
جون  االمريكي  اخلارجية  وزير 

كريي.
من جهته عرض الوزير باسيل، 
لالمني  اخلاص  املبعوث  مع 
ستيفان  املتحدة  لالمم  العام 
دي مستورا الوضع يف سوريا، 
لالزمة.  حلول  اجياد  وامكان 
واكد دي مستورا بعد اللقاء ان 

االجتماع كان مثمرا.
املبعوث  باسيل  استقبل  ثم 
القرار  تطبيق  ملراقبة  الدولي 
الرسن،  رود  تريي   1559
وكان حبث يف موضوع االرهاب 
لبنان  على  وتأثرياته  وداعش، 

والنازحني.
كما كان باسيل استقبل وكيلة 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
ومنسقة  اإلنسانية  للشؤون 
الطوارىء  حاالت  يف  اإلغاثة 

فالريي آموس.

سالم التقى نظريه األوسرتالي والفروف وبارولني 
ويلقي كلمة لبنان امام اجلمعية العمومية

احلريري  سعد  الرئيس  رأى 
وثيقة  الروحية  القمة  بيان  أن 
جديدة للعيش املشرتك وإعالن 
قوي عن متسك الشعب بالكيان 

اللبناني.
يف  احلريري  الرئيس  وقال 
من  الكثري  مع  تابعت  بيان: 
اللبنانيني وقائع القمة الروحية 
الفتوى  دار  يف  عقدت  اليت 
صدر  الذي  التارخيي  والبيان 
مواقف  من  تضمنه  وما  عنها 
وتوجهات، تشكل وثيقة جديدة 
املشرتك  العيش  وثائق  من 
وإعالنا قويا عن متسك الشعب 
ومذاهبه  أطيافه  بكل  اللبناني 
بالكيان اللبناني، دولة ورسالة 

وانتماء عربيا.
بتحية  اتوجه  اذ  إنين  أضاف: 
الروحية  القيادات  لكل  تقدير 
اليت  واملسيحية،  االسالمية 
سواء،  كلمة  على  اجتمعت 
من  احلساسة  املرحلة  هذه  يف 
املنطقة،  وحياة  بلدنا  حياة 
بالدعوة  خاص  بشكل  أنوه 
اىل  اجملتمعون  أطلقها  اليت 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
الرئيس  بانتخاب  التأخري  الن 
العامل  يف  الوحيد  املسيحي 
يف  لبنان  دور  يعطل  العربي، 
اداء رسالته الوطنية والعربية، 
أنوه بالتشديد على تثبيت  كما 
اللبنانية  الدولة  وركائز  أسس 
يف مؤسساتها، واحرتام ميثاق 

جامعا  ميثاقا  باعتباره  الطائف 
بني اللبنانيني.

القادة  وضع  لقد  وتابع: 
جراح  على  االصبع  الروحيون 
عاليا  الصوت  ورفعوا  املرحلة، 
املشبوهة  املشاريع  وجه  يف 
اليت تطل برأسها يف غري مكان 
وعمليات  العربي،  العامل  من 
تطاول  اليت  القسري  التهجري 
وتهدد  وسواهم  املسيحيني 
احلياة املشرتكة بني اجملموعات 
ان  العواقب.  بأوخم  العربية 
العرب  استخالص  اىل  الدعوة 
الدامية اليت متر بها  من احملنة 
تعاني  اليت  العربية  اجملتمعات 
االستبداد  ثنائية  من  طويال 
ان  دعوة جيب  هي  واالرهاب، 
وتالقي  ترحيب  حمل  تكون، 
املسؤولة،  العربية  القيادات 
خصوصا،  اللبنانية  والقيادات 
املعنية باالمتناع عن كل ما ميكن 
واللبنانيني  لبنان  يستدرج  ان 
مهاوي  يف  السقوط  اىل 
االرهاب واالستبداد، والتفتيش 
اليت  واحلدود  الوسائل  عن 
حتمي لبنان وتفتح الطريق أمام 
حترير العسكريني الرهائن لدى 

اجملموعات اإلرهابية املسلحة.
الذي  لبنان  هو  هذا  وختم: 
نريده مجيعا، وطن على صورة 
واالرادة  املشرتك  العيش 
الوطنية اجلامعة اليت جتلت يف 

قمة دار الفتوى.

بيان القمة الروحية وثيقة جديدة للعيش املشرتك
احلريري: التأخري بانتخاب الرئيس املسيحي 

الوحيد يف العامل العربي يعطل دور لبنان

اعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، 
وزير  ان  أمس،  تصريح  يف 
خارجية نظام بشار األسد اختار 
الدولي  احلريري  رفيق  مطار 
للبنان  جيوز  ال  بقوله  ليتحفنا 
مواجهة  عن  بنفسه  ينأى  أن 
تعاون  واملطلوب  اإلرهاب، 
التصدي  بغية  سوري   - لبناني 
هلذا اإلرهاب الذي ال حدود له، 

ويشكل خطرا على البلدين.
عند  أتوقف  لن  وقال: 
تقصدها  طاملا  اليت  اإلمالءات 
فيه  املرغوب  غري  الديبلوماسي 
ضحية  اسم  حيمل  مطار  يف 
ارهاب نظامه، الرئيس الشهيد 
نطمئن  لكن  احلريري،  رفيق 
باإلرهاب  متخصص  نظام  معلم 
ويقتل شعبه وال يزال ألنه هتف 
يوما للحرية، أن لبنان يتصدى 
لالرهاب  يتصدى  وسيظل 
الذي  النظام  هذا  وإلرهاب 
ويشكل  وشكل  له،  حدود  ال 
على  فقط  ليس  مؤكدا،  خطرا 
على  أيضا  إمنا  وسوريا،  لبنان 
العامل  وعلى  املنطقة  دول  كل 
كاإلرهاب  متاما  واإلنسانية، 
له  وأمن  وحالفه  صنعه  الذي 
الثورة  لضرب  اآلمن  املالذ 
يف  مواجهته،  ويدعي  السورية 
وقت مل يطلق باجتاهه رصاصة 
واحدة، فيما واجه أحرار سوريا 
وأسلحة  القتل  أدوات  بكل 
حر  صوت  كل  ويواجه  الدمار، 

شهيب: من مآثر النظام السوري ختوين 
الفنانة أصالة

مآثره  وآخر  القمع،  أدوات  بكل 
أصالة  السورية  الفنانة  ختوين 
اليت أعلنت يوما أنها مع الشعب 

السوري ضد جالديه.

املكلفة  النيابية  اللجنة  عقدت 
جلستها  القوانني  تنفيذ  متابعة 
ياسني  النائب  برئاسة  االوىل 
سامر  النواب:  وحضور  جابر 
وعلي  قباني،  حممد  سعادة، 
فياض، وقد وضعت آلية لعملها 
بها،  املكلفة  وللمهمة  اجلديد 
واجرت جردة على القوانني اليت 
النيابي  اجمللس  اصدرها  كان 

ومل تطبق.
عقدت  جابر:  قال  اجللسة،  اثر 
القوانني  تنفيذ  متابعة  جلنة 
منهجية  لوضع  االول  اجتماعها 
لعملها وهي جلنة كلفها رئيس 
ممثال  بري  نبيه  النواب  جملس 
فيها كل الكتل النيابية، واهلدف 
اليت  للقوانني  جردة  اجراء  منها 
ان  وخصوصا  اجمللس  اصدرها 
هناك قوانني كثرية قد اصدرها 
كبري،  بشكل  املواطنني  تهم 
ولكن لالسف هناك تلكؤ وتأخري 
السباب  وتطبيقها  تنفيذها  يف 

خمتلفة.
اضاف: هذا االجتماع االول هلذه 
اللجنة، وستتابع مهتمها ويكون 
لنا لقاءات مع الوزراء املختصني 
هذه  من  قانون  كل  للبحث يف 
املختص.  الوزير  مع  القوانني 
يتعلق  ما  القوانني  هذه  ومن 
بقطاع الكهرباء وقطاع االتصاالت 
وقانون السري، ومنها ما يتعلق 
باحلياة  يعنى  ما  وكل  باملطار 
اليومية للمواطنني ملعرفة سبب 
تعثر تطبيق هذه القوانني. وقد 
اليوم  الظرف  ان  البعض  يقول 

 ، االمين  اهلاجس  عليه  يسيطر 
تهم  اليت  احلياتية  اهلموم  لكن 
املواطن جيب ان نواكب وجيب 
الرقابي  العمل  ايضا ان يستمر 

للمجلس النيابي.
هذه  اجناز  اىل  نطمح  ال  وتابع: 
او  اسبوع  يف  الدقيقة  املهمة 
هناك  وان  خصوصا  اسبوعني 
تتحكم  اخرى  مهمة  مواضيع 
عمل  لكن  السياسية،  بالساحة 
متابعة  اىل  حيتاج  اللجنة  هذه 
اهلدف  الن  االطول  املدى  على 
النيابي  اجمللس  سهر  هو  منه، 
يقرها  اليت  للقوانني  ومتابعته 
هناك  ان  وخصوصا  للتنفيذ، 
لكنها  اجمللس  اجنزها  قوانني 
مرور  من  الرغم  على  تطبق  مل 
اصدارها  على  طويلة  اعوام 
ومل يتم تنفيذها وهي تؤثر يف 
املواطنني  على  حيوية  جماالت 
كموضوع الكهرباء مثال الذي مل 
تطبيقه  يف  التأخري  حيتمل  يعد 
وكذلك قانون السري، وموضوع 
واملياه  للطريان  العامة  اهليئة 

وقوانني التجارة.
بديال عن  اللجنة  هل تعترب هذه 
جلنة حتديث القوانني واليت كان 

شكلها الرئيس نبيه بري؟
امر  القوانني  ان جلنة حتديث   -
قوانني  مراجعة  ومهمتها  آخر، 
فيها،  النظر  واعادة  موجودة 
واما اقرتاح قوانني جديدة وان 
مهمة هذه اللجنة اجلديدة البحث 
يف اسباب تأخري او عدم تنفيذ 

القوانني.

جابر: لقاءات مع الوزراء املختصني لبحث جلنة 
متابعة تنفيذ القوانني
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نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

األسئلة  سلسلة  على  تعليقًا 
اليت طرحها رئيس حزب القوات 
رأى  جعجع،  مسري  اللبنانية 
واإلصالح  التغيري  تكتل  عضو 
جعجع  أن  رمحة  إميل  النائب 
السياسي،  خطابه  أسري  بات 
تاريخ  يف  مرة  ألول  قائاًل: 
حزب القوات اللبنانية، وانطالقًا 
التواصل  مواقع  مراقبة  من 
هناك  أن  جند  االجتماعي، 
حيث  كبريين،  قواتيني  رأيني 
يتطابق  الشعبية  القاعدة  رأي 
السياسية  الشخصيات  رأي  مع 
املواطن  ان  معتربًا  احلزب،  يف 
اليت  القرى  خاصة يف  القواتي 
يقبل  ال  مشاكل،  فيها  حتصل 
القواتي  السياسي  بالطرح 

وحتديدًا الصادر عن جعجع.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
اسئلة  أن  رمحة  اعترب  اليوم، 
وكان  حمّلها،  غري  يف  جعجع 
باستطاعته اخلروج منها، قائاًل: 
ترشحه  عن  جعجع  أعلن  عندما 
واقعي  غري  األمر  هذا  ان  قلت 
مستحيل،  بل  ال  منطقي،  وغري 
املبادرات  ُتطرح  كيف  مستغربًا 
بهذا  التمسك  استمرار  مقابل 

الرتشيح.
رمحة:  قال  سؤال،  على  وردًا 
مشكلة  عون  لدى  كان  إذا 
لدى  فإن  السّنة،  من  جزء  مع 
املشاكل  من  الكثري  جعجع 
مع  وحتى  الطوائف،  كل  مع 
ان  يعين  ما  وهذا  املسيحيني. 
ترشحه مستحيل وبالتالي ذروة 

التعطيل.
حزب  رئيس  ان  رمحة  وذّكر 
بيار  الشيخ  الراحل  الكتائب 
اجلميل الذي كان رأس حرب يف 
ثورة العام 1958 مل يرتشح اىل 
كي  وقتذاك  اجلمهورية  رئاسة 
سالم  صائب  حلفاءه  حيرج  ال 
سواهم،  او  األسعد  كامل  او 
داعيًا جعجع اىل أخذ هذا املثال 
العكس،  على  لكن  باإلعتبار، 
فقط  حيرج  مل  برتشحه  جعجع 
ألن  اللبنانيني،  كل  بل  حلفاءه 
ترشحه مستحيل وحنن ال نعتدي 
عليه عندما نقول هذا الكالم، إذ 
أن أطرافًا يف قوى 14آذار تقول 

رمحة: نصراهلل حريص على مصلحة 
اللبنانيني ولدى جعجع مشاكل مع 

كل الطوائف
الكالم ذاته يف الوشوشة، وقد 
لغة  يف  ذلك  لقول  األوان  آن 

سياسية واضحة.
يتحدث باملنطق

لفت رمحة  متصل،  ويف سياٍق 
حزب  ل  العام  األمني  أن  اىل 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل 
والرؤية  املعلومات  من  ميتلك 
وبالتالي  املمسوك،  واملنطق 
اي سؤال على مستوى التعّرض 
ساقطًا،  يكون  التهّجم  او  له 
باملنطق  يتحدث  نصراهلل  ألن 
مجيع  مصلحة  على  وحريص 
اللبنانيني ومصلحة أخصامه قبل 

مصلحة حلفائه.
اليت  التشريعية  اجللسة  أما عن 
األسبوع  تعقد  ان  املتوقع  من 
املقبل، فلفت رمحة اىل أنه حتت 
رئيس  عنه  أعلن  الذي  املوقف 
جملس النواب نبيه بري، موضحًا 
تشريع  عن  يتحدثون  اآلن  حتى 
عن  احلديث  يتم  وال  الضرورة 
هناك  حيث  للمجلس،  التمديد 
اإلنتخابات  إجراء  على  إصرار 

النيابية.
قاله  ملا  احرتامه  أبدى  وإذ 
بشكل  احلريري  سعد  الرئيس 
علين بأنه ال يؤيد إجراء إنتخابات 
نيابية يف ظل الشغور الرئاسي، 
قال رمحة: بدل ان نسري باجتاه 
التشريع  بني  ما  التفاوض 
املستقبل  تيار  كان  والتمديد، 
يعلن أنه سيذهب اىل اإلنتخابات 
النيابية بعد اإلنتخابات الرئاسية، 
يعطي  الكالم  هذا  ان  يعين  ما 
هذا  وبالتالي  عندهم،  صدقية 
باستثناء  آذار   14 قرار  هو 
فيها  املسيحية  األطراف  بعض 
السابقة  للتجربة  وفقًا  الذين 
املتخذ،  بالقرار  للحاق  يعودون 
النائب  حركة  يفّسر  ما  وهذا 
جورج عدوان اليت كان ميكن أن 
اجلسر  مسري  النائب  بها  يقوم 
على  فتفت  أمحد  النائب  او 
سبيل املثال، وبالتالي ما يقوم 
املستقبل  باسم  هو  عدوان  به 
والقوات يف آن، وهذا ما يدّل 
بالقرار  تلحق  القوات  أن  على 
تيار  عن  يصدر  الذي  املركزي 

املستقبل.

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

ظهر  اللبناني  اجليش  أنهى 
مداهمات  محلة  االول،  امس 
اخلامسة  عند  بدأها  واسعة 
صباحا، ملخيمات النازحني يف 
عشرات  أوقف  حيث  عرسال 
السوريني املتورطني باالعتداء 

على وحداته.
اليت  املداهمات  هذه  وتأتي 
اجملوقل،  فوج  بها  قام 
الوقائية  اخلطوات  اطار  يف 
اىل  املسلحني  تسلل  ملنع 
صفوف  يف  والتغلغل  البلدة 
واالعتداء  والسكان  النازحني 
خالل  وأسفرت  اجليش.  على 
مصادر  حسب  اسبوعني 
 480 توقيف  عن  عسكرية 
سوريا، من بينهم مسؤول يف 
جبهة النصرة اضافة اىل مقدم 
متخصص  اجليش  عن  منشق 
ومتت  االلكرتونية،  احلرب  يف 
العسكري  القضاء  باشراف 
املتورطني  مالحقة  الستكمال 
يف حرب عرسال الذين صدرت 

يف حقهم مذكرات توقيف.
احراق خميمات

اليت  احلوادث  سياق  ويف 
أوضحت  املداهمات،  رافقت 
قيادة اجليش- مديرية التوجيه 
ان أثناء قيام قوة من اجليش 
صباحا،  عرسال  منطقة  يف 
بعملية تفتيش يف خميم تابع 
عن  حبثا  السوريني  للنازحني 
مشبوهني، أقدم ثالثة عناصر 
على  نارية  دراجة  يستقلون 
تابع  آخر  خميم  إحراق  حماولة 
املخيم  من  بالقرب  للنازحني 
اجليش  عناصر  فأطلق  األول، 
النار يف اجتاههم، ما أدى اىل 
إصابتهم جبروح، ومت توقيفهم 
املستشفى  اىل  ونقلهم 
قوى  وتواصل  للمعاجلة. 
يف  األمنية  إجراءاتها  اجليش 
التحقيق  بوشر  فيما  املنطقة، 

يف احلادث.

علم داعش
النازحون  نّفذ  جهتهم،  من 
السوريون يف عرسال تظاهرة 
أمام مبنى البلدية، احتجاجا على 
املداهمات اليت نفذها اجليش، 
علم  بعضهم  خالهلا  محل 
الشعارات  مرددين  داعش، 
االسالمية.  بالدولة  املطالبة 
احمللية  اجملالس  وأصدرت 
السوريني  لالجئني  التابعة 
يف عرسال بيانا اعرتضت فيه 
وجاء  املداهمات.  طريقة  على 
احلكومة  من  نرجو  البيان  يف 
اللبنانية املوقرة ان تفتح لنا 
باب عودة آمن لنرحل حبرائرنا 
اجلبال  سلسلة  عرب  واطفالنا 
املهلكة وبعدها ال يهم رجالنا 
ان حصل الطوفان، هذا مطلب 
االمن  حتقيق  عنه  والبديل 
االنسان  كرامة  على  واحلفاظ 
وال بديل عما سلف ذكره....

الوطنية  الوكالة  قالت  والحقا 
اللبناني  اجليش  إن  لإلعالم 
بلدة  يف  مداهماته  انهى 
عرسال بعدما اوقف العشرات 
والسوريني  اللبنانيني  من 

على  هجوما  كانوا شنوا  الذي 
الكتيبة  حميط  يف  وحداته 
أن  إىل  مشرية  واملهنية   83
مسلحني  أربعة  أوقف  اجليش 

من جبهة النصرة.
علماء  هيئة  واستنكرت  هذا 
مؤمتر صحايف،  املسلمني يف 
االعتداء على اجليش، وقالت: 
العقاب  تربير  ميكن  ال  لكن 
الالجئني  طال  الذي  اجلماعي 

السوريني يف عرسال.
ودعت إىل اجراء حتقيق شفاف 
من  جرى  ما  بشأن  وحيادي 
من  األبرياء  طاولت  انتهكات 
معتربة  السوريني،  النازحني 
ان هناك من من يريد تفجري 
االوضاع وإغراق البلد يف حبر 
الفنت. وأهابت اهليئة بقيادة 
للتجاوزات  حد  وضع  اجليش 
باحلكمة  املوضوع  ومعاجلة 

قطعا لدابر الفتنة.

مداهمات طرابلس
ويف الشمال، اوقفت وحدات 
اجليش يف طرابلس امس ٢0 
شخصا مطلوبني باالعتداء على 
املواطنني ومراكز اجليش. كما 
اشتبكت دورية من اجليش مع 
مشبوهة  سيارة  يف  مسلحني 
يف منطقة البص يف صور مما 
ادى اىل سقوط قتيل وتوقيع 

اربعة اشخاص.
اجليش  قيادة  عن  صدر  فقد 
البيان  التوجيه  مديرية   -
اجليش  وحدات  قامت  اآلتي: 
طرابلس  مدينة  يف  املنتشرة 
اعتبارا من صباح اليوم أمس 
من  عدد  بدهم  تزال،  وال 
باشرتاكهم  املشبوهني  أماكن 
على  األمنية  التعديات  يف 
اجليش  ومراكز  املواطنني، 
حيث  املاضية،  األيام  خالل 
متكنت من توقيف ٢0 شخصا 
وضبطت  بهم،  املشتبه  من 
األسلحة  من  كميات  حبوزتهم 
العسكرية.  واألعتدة  والذخائر 
مع  املوقوفني  تسليم  مت 
املرجع  إىل  املضبوطات 

املختص إلجراء الالزم.
يف  لالعالم  الوطنية  الوطالة 
دورية  أن  حالق  ميشال  عكار 
تابعة للمديرية االقليمية ألمن 
من  متكنت  عكار،  يف  الدولة 
ن.الفندي  السوري  توقيف 
ببعض  اتصاله  يف  لالشتباه 
اىل  بانتمائهم  املتهمني 

اجملموعات االرهابية.
هو  الفندي  ان  اىل  ويشار 
يلقى  الذي  الثاني  السوري 
ب.  بعد  عليه،  القبض 
اوقف  قد  كان  الذي  قاسم 
قبل  الدولة  امن  جهاز  لدى 
يومني، وكالهما من الالجئني 
رحبة.  بلدة  يف  الساكنني 
واحيل املوقوفان على اجلهات 
للتوسع  املختصة  االمنية 
الحالتهما  متهيدا  بالتحقيق، 

على القضاء املختص.
كما صدر عن مديرية التوجيه 

يف محلة على املعتدين على العسكريني ختللتها حماولة احراق خميم

اجليش يوقف 4٥0 مشبوهاً يف منطقة 
عرسال و20 يف طرابلس

مسري  السابق  النائب  رأى 
دخلت  املنطقة  أّن  فرجنية 
حلظة تغيري أساسية، والتدّخل 
يأتي  سوريا  يف  األمريكي 
عندما  التخاذل،  من  عام  بعد 
السوري  النظام  استخدم 
والالفت  الكيميائي،  السالح 
بتاريخ  حيصل  مل  أّنه  أيضَا 
يقصف  أن  العربية  املنطقة 
مواقع  عربية  دول  طريان 

لدول عربية أخرى.
وقال فرجنية، يف حديث اىل 
كذلك  ويبدو  الشرق:  إذاعة 
وجود إرباك استثنائي ظهر من 
املتناقضة،  التصرحيات  خالل 
ال سيما ما يتعلق بقرار توجيه 
الضربات، ويف حني أّن النظام 
السوري يقول إّن األمريكيني 
إيران  تدين  منه،  استأذنوا 
وروسيا وحزب اهلل توجيه تلك 
انتهاك  أنها  حبجة  الضربات 
إىل  إضافة  سوريا،  لسيادة 
هو  اإلرباك  يتجّلى  حيث  ذلك 
لدعم  واضح  أمريكي  إعالن 

وتسليح املعارضة السورية.
والحظ أّن املنطقة دخلت مرحلة 
عملية  يف  بدأ  سريع  تغيري 
إزاحة املالكي يف العراق واآلن 
ُيستكمل وصواَل إىل صيغة قد 
واحد،  جنيف  من  قريبة  تكون 
وهي إزاحة األسد عن السلطة 

وإنشاء سلطة انتقالية.
اىل ذلك، وعن املوقف الذي 
ما  ضوء  يف  لبنان  سيتخذه 
حيدث، أجاب: إّن األمني العام 
حلزب اهلل حسن نصر اهلل يقع 
عدم  بني  أمره  من  حرية  يف 
مشاركة لبنان بضرب اإلرهاب 
يف سوريا وبني أّن حزب اهلل 
يتدّخل يف سوريا حبجة ضرب 
يف  تناقض  هناك  اإلرهاب، 
كالمه وإذا كان على لبنان أن 
يذهب  أن  ميكن  ال  يتدّخل  ال 
فريق لبناني إىل سوريا حملاربة 

التكفرييني.
التناقض  هذا  سبب  عن  أما 
وجود  بسبب  فرجنية:  فأجاب 
يف  يكن  مل  كبري  إرباك 
 8 فريق  أّن  احلسبان، مضيفَا 

تبيّن  على  قادرَا  يعد  مل  آذار 
تبّناها  اليت  املواقف  نفس 
كيف  يعرف  وال  السابق  يف 

يتصّرف مع املعطى اجلديد.
حزب اهلل ال يريد التفاوض

نفسه  اإلرباك  كان  إذا  وعما 
العسكريني  يتجّلى يف قضية 
أّن  فرجنية  رأى  املخطوفني 
التفاوض  يريد  ال  اهلل  حزب 
أن  يريد  وال  اخلاطفني  مع 
هو  والسؤال  بنكسة،  يعرتف 
باملقايضة؟  يقبل  ال  ملاذا 
نظرَا  هما:  اجتاهان  أمامنا  إّنه 
للتطور السريع يف اخلارج، إما 
باإلنتظار،  حمكومني  نبقى  أن 
أن  املدني  اجملتمع  على  وإما 
يبادر إىل تشكيل شبكة أمان 
مما حيصل يف  حتمينا  داخلية 
خطوة،  أول  وهذه  اخلارج 
السياسي  املستوى  وعلى 
ينبغي البحث اجلّدي عن تسوية 
تطوي صفحة النظام السوري 

يف لبنان.
فرجنية أكد أن رهان حزب اهلل 
والنائب ميشال عون على بقاء 
انتهى،  قد  السوري  النظام 
النظام أصبح يف وضع  وهذا 
اإلمساك  على  قادرَا  يعد  مل 
إما  لبنان  وعلى  بالسلطة، 
نستبق  أن  وإما  اإلنتظار 
الصفحة  بطي  ونبدأ  النتيجة 
ألنه إذا سقط النظام سيكون 

يف لبنان غالب ومغلوب.
كان  إذا  ما  سؤال  على  وردا 
اإلمساك  سيستمر  اهلل  حزب 
النظام؟  سقط  إذا  بالسلطة 
أجاب فرجنية: أكيد ال، هناك 
ومنها  حصلت  عديدة  جتارب 
اإلسالمية  املقاومة  قبل  أنه 
الوطنية  كانت هناك املقاومة 
اللبنانية  املقاومة  وقبلها 
علينا  بكوارث،  انتهوا  وكّلهم 
الكثري  أنفسنا  على  نوّفر  أن 
تكون  ما  تسوية  عن  ونبحث 
على  األتفاق  األوىل  خطوتها 
البلد  وننقل  مجهورية  رئيس 
وضع  إىل  انتهى  وضع  من 

جديد.
حزب  كان  إذا  بالقول:  وختم 
اإلنتظار  على  مصّرا  اهلل 
ولكن  سننتظر  بالتأكيد 
سيكون هناك غالب ومغلوب، 
ال  املالكي  بإزاحة  يقبل  ومن 
ميكنه وضع شروط كبرية، ال 
ورقة  كان  املالكي  أّن  سيما 

أساسية يف يد طهران.

اعترب ان حزب اهلل ال يريد التفاوض مع اخلاطفني

مسري فرجنية: فريق ٨ آذار 
مربك



صفحة 7     

لبنانيات

Page 7 Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

 »CNN« أشار تقرير نشرته شبكة
تعليقًا على استخدام »حزب اهلل« 
طيارة بال طيار يف عرسال، إىل 
أّنها »املرة األوىل اليت تستخدم 
هذا  دولة  وليس  جمموعة  فيها 
وُتنّفذ  الطائرات  من  النوع 
عمليتها بنجاح تام، ما يدل اىل 
أّنها قطعت خطوة مهمة يف ردم 
دول  بني  التكنولوجية  اهلّوة 
مثل  مسّلحة  وجمموعات  عمالقة 

»حزب اهلل«.
»الواليات  أّن  التقرير  وأوضح 
إىل  سعت  األمريكية  املتحدة 
الطائرات  من  النوع  هذا  تطوير 
بعد أشهر على هجمات 11 أيلول 
عامًا، ها  بعد 13  واآلن   ،2001
وكأنها  تبدو  مقاتلة  منظمة  هي 
الفتًا  نفسه«،  املكان  بلغت 
نشر  أسابيع،  »قبل  أّن  إىل 
جديدًا  فيديو  »داعش«  تنظيم 
القرآن  يتلون  مسّلحني  ُيظهر 
ويفحصون خريطة مشال سوريا، 
انفجارات  سلسلة  وكذلك 
ما  لكن  عنيفة.  واشتباكات 
مقاطع  عرض  أنه  الفيديو  ميّيز 
أّنه  تظهر عمليات مراقبة ُيعتقد 
بال  بواسطة طائرة  مّت تصويرها 
»إسرائيل  بأّن  مذّكرًا  طّيار«، 
بال  طائرة  أسقطت  أنها  أعلنت 
وأّن  حيفا  سواحل  على  طيار 

حزب اهلل وصل اىل تقنية سعت امريكا اليها من 13 عامًا

»حزب اهلل« هو َمن كان يتحّكم 
بها. 

أنه  لكّن احلزب نفى ذلك، غري 
عى سابقًا أنه وراء طائرة بال  ادَّ
طيار حّلقت 35 مياًل فوق أجواء 
األول«.  تشرين  يف  إسرائيل 
مل  الساعة،  »حتى  وأضاف: 
دول  ثالث  سوى  َتستخدم 
مهمات  يف  طيار  بال  طائرات 
املتحدة  الواليات  وهي  قتالية، 
أّن  إاّل  وإسرائيل،  وبريطانيا 
الطراز  80 دولة متلك مثل هذا 
ولكّنها مل تدفع به يف ساحات 

املعارك.
ويظهر امتالك اجلماعات املسّلحة 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

التكنولوجيا  هذه  انتشار  سرعة 
إىل  الدولي  اجملتمع  وحاجة 
ويضبط  حيكم  التفاق  التوصل 
أو  الدول  من  سواء  استخدامها 
احلكومات،  غري  من  الفاعلني 
من  االتفاق  استلهام  وميكن 
معاهدة جنيف، حبيث ميكن حظر 
الطائرات  هذه  مثل  استخدام 
املتعارف  النزاع  مناطق  خارج 
إرهابيني.  الستهداف  عليها 
أن  املعاهدة  هلذه  ميكن  كما 
ونقل  بيع  حظر  يف  تساعد 
املعقدة  »الدرون«  تكنولوجيا 
احلكوميني  غري  الناشطني  إىل 

مثل تنظيم »داعش«.

الشمال  عاصمة  ُترتك  لن 
يف  احملاور  قادة  بعد  لرتتاح. 
دور  حان  وجبل حمسن،  التبانة 
االستباقية!  وحروبها  »داعش« 
احملاور  وقادة  مع  البداية 

»املعتدلني«.
فيصل  اغتيال  من  يوم  وبعد 
أيدي  على  التبانة  يف  األسود 
ثالثة  أالربعاء  تعرضت  ملثمني، 
للجيش  تابعة  عسكرية  مراكز 
سورية  وشارع  التبانة  حملة  يف 
إلطالق  طرابلس،   - والبيسار 
أدى  ما  مسلحني،  قبل  من  نار 
إىل إصابة أحد العسكريني جبرح 
عناصر  ورّد  رجله.  يف  طفيف 
النار، فيما الحقت  املراكز على 

وحدات اجليش املعتدين.
ميكن القول إن اخلرب عادي. قبل 
نيسان املاضي، بدء تنفيذ اخلطة 

الشمال،  عاصمة  يف  االمنية 
كانت أحداث مماثلة جتري بوترية 
قادة  توقيف  لكن  يومية.  شبه 
احملاور قبل 5 أشهر، أدى إىل 

تراجع احلوادث االمنية.
املاضية  األسابيع  أن  إال 
شهدت حصول عدد من اجلرائم 
مع  تزامنًا  األمنية،  والعمليات 
إىل  وصلت  عرسال«،  »غزو 
اغتيال  مع  الثالثاء،  ذروتها 
عسكري  قتل  بعد  األسود، 
بإطالق نار يف البداوي وتفجري 
للجيش  بدوريات  ناسفة  عبوات 
واستهداف حواجزه يف طرابلس 

وحميطها.
إىل  االنظار  توجهت  وفيما 
جمموعة شادي املولوي واسامة 
»جبهة  من  املقربني  منصور، 
دين  رجال  قال  النصرة«، 

لـ«األخبار«  مشاليون  سلفيون 
إن اجملموعة املسؤولة عن تنفيذ 
بتنظيم  مرتبطة  العمليات  هذه 

»داعش«.
استهداف  إن  املصادر  وتقول 
يتوافق  »أمر  للجيش  اجملموعة 

مع ادبيات التنظيم«.
كاغتيال  األخرى،  العمليات  اما 
األسود، فمتصل برغبة اجملموعة 
»استباقية«  عمليات  تنفيذ  يف 
يف  »صحوات«  تشّكل  ملنع 

طرابلس تقاتل اإلسالميني.
اختيار  فإن  املصادر،  وبرأي 
األسود مل يأت صدفة، بل بسبب 
للمتشددين  معارضته  إعالنه 
وألنه  واحمليط،  طرابلس  يف 
يف  حمتماًل  خطرًا  يشكل  كان 
اجملموعات  على  املستقبل 

اإلسالمية املتطرفة.

»داعش« يف طرابلس!

يف قيادة اجليش البيان اآلتي: 
بتارخيه الساعة 11,30، وأثناء 
يف  اجليش  من  قوة  قيام 
منطقة معركة - صور مبالحقة 
عدد من األشخاص املطلوبني 
إلرتكابهم أعماال جرمية سابقة، 
أقدم احدهم وهو املدعو فوزي 
فوزي شحرور على شهر سالح 
حربي يف اجتاه عناصر اجليش 
الذين ردوا بإطالق النار، مما 
أدى اىل إصابته، ومت نقله إىل 
مستشفى جبل عامل، وما لبث 
أن فارق احلياة متأثرا جبروحه، 
اجليش  قوى  أوقفت  كما 
برفقته  كانوا  أشخاص  مثانية 

ويستقلون ثالث سيارات.
مع  املوقوفني  تسليم  ومت 

املراجع  إىل  املضبوطات 
املختصة إلجراء الالزم.

وكانت الوكالة الوطنية لالعالم 
قالت ان دورية تابعة للجيش 
مبطاردة  تقوم  كانت  اللبناني 
سيارة مشتبه بها ويف داخلها 
5 اشخاص، ولدى وصوهلا اىل 
ومل  صور،  يف  البص  منطقة 
متتثل الوامر الدورية بالتوقف، 
بني  النار  الطالق  تبادل  مت 
والدورية،  املسلحة  اجملموعة 
فوزي  يدعى  فاصيب شخص 
داخل  كان  عاما   35 شحرور 
للعدالة  مطلوب  وهو  السيارة 
فارق  ان  لبث  ما  والذي 
احلياة. وقد مت نقل جثته اىل 

مستشفى جبل عامل.
االربعة  توقيف  مت  حني،  يف 

االخرين.

اجلمهورية  مفيت  عن  صدر 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 

البيان االتي:
الشرعي  بالوجه  لدينا  ثبت 
يوم  احلجة  ذي  أول شهر  أن 
ايلول   25 املوافق  اخلميس 
يوم  يكون  وعليه  2014م، 
من  التاسع  بعرفة  الوقوف 
شهر ذي احلجة هو يوم اجلمعة 
االول  تشرين   3 املوافق 
السبت  يوم  ويكون  املقبل، 
يف العاشر من شهر ذي احلجة 
أول  هو  1435ه  لعام  اجلاري 
املبارك،  األضحى  عيد  أيام 
شهر  من  للرابع  املوافق 

تشرين االول لعام 2014م.

اجلمهورية  يف  الفتوى  ودار 
بيت  حجاج  ئ  تهنِّ إذ  اللبنانية 
حجا  هلم  تتمنى  احلرام،  اهلل 
وذنبا  مشكورا  وسعيا  مربورا 
املسلمني  وتهنئ  مغفورا، 
املبارك،  العيد  بهذا  عامة 
يعيده  أن  تعاىل  اهلل  وتسأل 
اللبنانيني مجيعا  عليهم وعلى 
لبنان  استعاد  وقد  خري،  بكل 
أمنه وسالمه واستقراره وجناح 

مسريته الوطنية.
اجلمهورية  مفيت  ويؤدي  هذا 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
العيد  وخطبيت  صالة  دريان 
عند الساعة السابعة والعشرين 
دقيقة صباحا يف مسجد خامت 

اجليش يوقف 450 مشبوها..

د  حممَّ واملرسلني  األنبياء 
عليه وسلم  اهلل  األمني صلى 

يف وسط بريوت.
اجلمهورية  مفيت  ويستقبل 
يف  األضحى  بعيد  املهنئني 
أيام  أول  الفتوى  دار  بهو 
تشرين   4 السبت  يوم  العيد 
العاشرة  الساعة  من  االول 
الثانية  الساعة  حتى  صباحا 

عشرة والنصف ظهرا.
يف  العليا  احملكمة  وكانت 
السعودية  العربية  اململكة 
أعلنت ثبوت رؤية هالل شهر 
ذي احلجة هلذا العام 1435 ه 
اخلميس  وان  االربعاء،  مساء 
شهر  غرة  هو  االول(  )امس 
ذي احلجة، والوقوف بعرفة يوم 
املوافق  منه،  التاسع  اجلمعة 
تشرين  شهر  من  للثالث 
الثاني 2014، فيما محل البيان 
توقيع الشيخ غيهب بن حممد 
الغيهب رئيس احملكمة العليا 

وأعضاء احملكمة.

دار الفتوى: السبت 4 تشرين األول أول أيام األضحى املبارك

استقبل رئيس جملس النواب 
نبيه بري امس االول يف عني 
للمجلس  العام  االمني  التينة، 
اللبناني   - السوري  االعلى 
معه  وعرض  خوري،  نصري 

االوضاع والتطورات الراهنة.
جلنة  رئيس  استقبل  كذلك 
اللبناني-الفلسطيين  احلوار 
منيمنة،  حسن  السابق  الوزير 
وحبث معه يف بعض امللفات 

املتعلقة بعمل اللجنة.

بري تناول األوضاع مع 
نصري خوري ومنيمنة
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فيه  توالت  الذي  الوقت  يف 
على  السوري  الطريان  غارات 
القوات  صدت  دمشق،  ريف 
سوريا  مشال  يف  الكردية 
داعش  تنظيم  مقاتلي  تقدم 
على  اسرتاتيجية  مدينة  صوب 
االول  امس  الرتكية  احلدود 
اخلميس وطالبت قوات التحالف 
التنظيم  دبابات  باستهداف 

وأسلحته الثقيلة.
وكان مقاتلو داعش شنوا هجوما 
على  االستيالء  حملاولة  جديدا 
قبل  احلدودية  كوباني  مدينة 
أكثر من أسبوع بعد قتال استمر 
ثالث  من  وحماصرتها  شهورا 
ألف  أكثر من 140  جهات. وفّر 
املدينة  من  األقل  على  كردي 
املعروفة أيضا باسم عني العرب 
وعربوا  بها  احمليطة  والقرى 

احلدود إىل تركيا.

وقال شاهد إن مقاتلي الطرفني 
األكراد وداعش تبادلوا القصف 
واملدافع  املدفعية  بنريان 
على  قرى  عدة  يف  الرشاشة 
مسافة 15 كيلومرتا غربي كوباني 
حيث بدا أن اخلطوط األمامية مل 
تتغري كثريا عما كانت عليه منذ 

عدة أيام.
مسؤوالن  قال  أخرى  ناحية  من 
ركز  داعش  تنظيم  إن  كرديان 
يف  كوباني  جنوبي  مقاتليه 
ساعة متأخرة أمس االول وتقدم 
صوب املدينة لكن وحدات محاية 
الشعب الكردية صدت اهلجوم.

وكيل  ناسان  ادريس  وقال 
وزارة اخلارجية يف إقليم كوباني 
هاتفيا إن وحدات محاية الشعب 
القوات  وأبعدت  اهلجوم  صدت 
بني  ترتاوح  مسافة  املهامجة 

عشرة و15 كيلومرتا.

الطريان السوري يقصف ريف دمشق 
واالكراد يصدون هجوما لـ داعش

رئيس  نائب  العهد  ولي  أكد 
الدفاع  وزير  الوزراء  جملس 
أن  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري 
الذين  السعوديني  الطيارين 
نفذوا هجمات ناجحة ضد تنظيم 
يف  داعش  اإلسالمية  الدولة 
سوريا قاموا بواجبهم جتاه دينهم 

ووطنهم ومليكهم.
إىل  عودتهم  عقب  وشدد 
قواعدهم ساملني، حبسب وكالة 
اعتزازه  على  السعودية:  األنباء 
باحرتافيتهم وبسالتهم ووقوفهم 
اإلسالم  نقاء  يشوه  من  ضد 
أبنائي  إن  مضيفًا:  ومساحته، 
جتاه  بواجبهم  قاموا  الطيارين 

دينهم ووطنهم ومليكهم.
األمري  اخلارجية  وزير  وأوضح 
مشاركة  أن  الفيصل  سعود 
احلملة  يف  السعودية  القوات 
سوريا  يف  داعش  تنظيم  على 
تأتي يف سياق أن اململكة تقف 

Proudly supported by

شوه  الذي  اإلرهاب  ضد  دائمًا 
األبرياء،  وقتل  اإلسالم،  صورة 
العربي،  العامل  ضحيته  وكان 
والسالم الذي يدعي أنه ينصره، 
وهذا العمل نأمل أن يستمر إىل 
أن ُيقضى على هذه النبتة اليت 
قضاء  الغالي  وطننا  يف  طلعت 
يوم  مرحلة  ليست  وهي  تامًا، 
إىل  كفاح  هي  بل  يومني،  أو 
النهاية. وقال عقب مشاركته يف 
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 
على هامش اجتماعات الدورة ال 
69 للجمعية العامة لألمم املتحدة 
يف نيويورك: حنن شاركنا، ألن 
وعونًا  ذلك،  تتطلب  مصاحلنا 
للسوريني يف نضاهلم ومحايتهم 
من شر هذه الفئة الضالة. ونأمل 
إن شاء اهلل أن يكون هذا العمل 
على  لإلرهاب  جاد  لتصد  بداية 
فقط  وليس  الدولي  املستوى 

على مستوى اململكة.

ولي العهد السعودي: طيارونا قاموا 
بواجبهم جتاه دينهم ووطنهم

قال مسؤولون أمريكيون إن ليلة 
اليت  اجلوية  الضربات  من  ثالثة 
تقودها الواليات املتحدة قصفت 
عليها  يسيطر  للنفط  مصايف 
تنظيم داعش يف شرق سوريا، 
املتحدة  الواليات  سعي  مع 
وشركائها لتجفيف منبع رئيسي 

لألموال للتنظيم.
وقال اجليش األمريكي إن اململكة 
واإلمارات  السعودية  العربية 
يف  شاركتا  املتحدة  العربية 
الضربات اليت استهدفت منشآت 
وأبو  واحلسكة  امليادين  حول 

كمال.
وقالت القيادة املركزية األمريكية 
إنه مت تنفيذ 13 ضربة يف اجململ 
يسيطر  للنفط  مصفاة   12 ضد 
باالضافة  داعش،  تنظيم  عليها 
مركبة  دمرت  اخرى  ضربة  إىل 

تابعة للتنظيم.
وأضافت القيادة يف بيان ما زلنا 
نقيم نتيجة الضربة على املصايف 
ولكن لدينا دالئل أولية على أن 

الضربات كانت ناجحة.
إن  األمريكي  اجليش  وقال 
الدوالرات  ماليني  تدر  املصايف 
اجلماعة  لعمليات  الوقود  وتوفر 
املتشددة. وأضاف هذه املصايف 
الوقود  توفر  احلجم  صغرية 
لعمليات داعش واألموال لتمويل 
احناء  يف  املتواصلة  هجماتها 
العراق وسوريا وثروة اقتصادية 

لدعم عملياتها يف املستقبل.
البنتاغون  باسم  املتحدث  وقال 

هذه  كريبي  جون  األمريال 
العمليات مستمرة ولذا لن نقدم 
تفاصيل اضافية يف هذا الوقت. 
سنفعل ذلك الحقًا حسب املالئم 

للظروف امليدانية.
حلقوق  السوري  املرصد  وقال 
اإلنسان إن 14 مقاتال على األقل 
تابعني لتنظيم داعش قتلوا يف 
غارات جوية شنتها القوات اليت 
أثناء  املتحدة  الواليات  تقودها 

الليل على مشال شرق سوريا.
مدير  الرمحن  عبد  رامي  وقال 
أسفرت  الضربات  إن  املرصد 
مدنيني  مخسة  مقتل  عن  أيضا 

على األقل.
 141 قتل  الرمحن:  عبد  وقال 
التحالف  ضربات  بدء  منذ  مقاتاًل 
اىل  مشريًا  سوريا،  يف  الدولي 
أن هؤالء هم ٨4 على األقل من 
جبهة  من  و5٧  داعش  تنظيم 

النصرة املرتبطة بالقاعدة.

غارات امريكية - سعودية - إماراتية يف سوريا 
استهدفت 12 مصفاة نفط تسيطر عليها داعش

احلكومة  باسم  املتحدث  قال 
إن  فول  لو  ستيفان  الفرنسية 
ضربت  الفرنسية  املقاتالت 
االول  امس  العراق  يف  أهدافا 
ضربات  أول  وهذه  اخلميس. 
الفرنسية منذ  تشنها املقاتالت 
19 أيلول عندما انضمت باريس 
ضد  األمريكية  الضربات  إىل 

مقاتلي داعش.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيف لو دريان امس ان إمكانية 
الغارات  يف  فرنسا  مشاركة 
سوريا  يف  داعش  ضد  اجلوية 

مطروحة على الطاولة.
عن  سئل  حني  الوزير  وذكر 
إىل  فرنسا  انضمام  إمكانية 
الفرصة  سوريا  يف  الغارات 
بالفعل  لدينا  اليوم.  غري متاحة 
وسنرى  العراق  هامة يف  مهمة 
كيف يتطور املوقف خالل االيام 

القادمة.
ومع الضغط عليه أكثر ليوضح 
قال  مستقبال  اإلمكانية  هذه 
الطاولة.  على  مطروحة  املسألة 
وحيضر وزير الدفاع اجتماع حرب 

مع هوالند اليوم اخلميس.
الفرنسي  اخلارجية  وزير  وقال 
ال  باريس  إن  فابيوس  لوران 
دون  حيول  قانونيا  مانعا  ترى 
توجيه ضربات جوية يف سوريا.

مع  حديث  يف  فابيوس  وكرر 
قوله  امس  إنفو  فرانس  راديو 
وقال  لألسد.  مستقبل  ال  ان 
هناك  خمتلف.  وضع  سوريا 
تقوية  على  سنركز  عدوان. 
جيب  لكن  السورية  املعارضة 
اال نقوي األسد بضرب داعش. 
وهو  تنفذ  أن  جيب  الضربات 
لكن  األمريكيون،  به  يقوم  ما 
ما  وهو  األسد  ندين  أن  علينا 
املعارضة  ونعزز  دكتاتورا  زال 

املعتدلة.
وقال فابيوس خالل اجتماع مع 
السورية  املعارضة  من  أعضاء 
اجلمعية  اعمال  هامش  على 
طالبت  املتحدة  لألمم  العامة 
اخرين  كثريين  مثل  فرنسا 
سنوات  ثالث  منذ  اجراء  باختاذ 

ولكن  وأضاف  االن.  وحتى 
علينا أن نقر بأن سلبية االحتاد 
اليت  الفوضى  أذكت  األوروبي 

فرنسا شنت غارات جديدة على العراق وال تستبعد 
تنفيذ ضربات يف سوريا

و... السوري  الرئيس  أشاعها 
األقل  على  أو  ما  حد  إىل  أدت 

مسحت بهذا التشدد.

الرئيس  بكلمة  مصر  نددت 
أردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
لألمم  العامة  اجلمعية  امام 
أنها  على  وشددت  املتحدة، 
وافرتاءات،  أكاذيب  تضمنت 
يف  اإلرهاب  بدعم  واتهمته 

املنطقة.
األمم  أن  ادعى  أردوغان  وكان 
االنقالبيني  بدعم  تقوم  املتحدة 
الذين  ضد  وتقف  العسكريني، 
ودميقراطي،  حر  بشكل  انتخبوا 
مشريا إىل أن يف مصر اآلالف 
عسكري.  االنقالب  ضحايا  من 
بوضع  يقومون  مصر  ويف 
الذي  الشخص  هلذا  الشرعية 

جاء على سدة احلكم.
هذه  على  القاهرة  وردت 
التصرحيات بسرعة وببيان شديد 
اللهجة لوزارة اخلارجية جاء فيه 
واستنكار  باستياء  مصر  تابعت 
الرتكي  الرئيس  كلمة  بالغني 
ألعمال  االفتتاحية  اجللسة  يف 
العامة  للجمعية  العادية  الدورة 
من  تضمنته  وما  املتحدة  لألمم 
ما  أقل  وافرتاءات  أكاذيب 
استخفافا  متثل  بأنها  توصف 
الشعب  إرادة  على  وانقضاضا 
جتسدت  كما  العظيم  املصري 
من  وذلك  يونيو،   30 يف 
إيديولوجية  لرؤية  تروجيه  خالل 
وشخصية ضيقة جتايف الواقع.

اختالق  أن  شك  ال  وأضافت 
مثل هذه األكاذيب واالفرتاءات 
يصدر  أن  مستغرب  بأمر  ليس 
الذي  الرتكي  الرئيس  عن 
الفوضى  إثارة  على  حيرص 
الشرق  منطقة  الفرقة يف  وبث 
األوسط من خالل دعمه جلماعات 
وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد 
السياسي أو التمويل أو اإليواء 

شعوب  مبصاحل  اإلضرار  بهدف 
لطموحات  حتقيقا  املنطقة، 
شخصية وأوهام املاضي لديه.

عالقة  مصر  ُتثمن  البيان  وقال 
التارخيية  والروابط  الصداقة 
اليت جتمعها مع الشعب الرتكي، 
التوجه  هذا  أن  جيدا  وُتقدر 
يعد  الرتكي  الرئيس  قبل  من 
العالقة  هذه  إطار  عن  خروجا 
بني  تربط  اليت  األخوة  ومشاعر 

الشعبني.
على  بناء  القاهرة  وقررت 
املقابلة  إلغاء  التصرحيات  هذه 
الثنائية اليت كان قد طلبها وزير 
خارجية تركيا مع نظريه املصري 
على هامش أعمال الشق الرفيع 

املستوى للجمعية العامة.
عبدالعاطي  بدر  السفري  وقال 
اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
املصرية إن الوزير سامح شكري 
الرتكي يف  لقاء نظريه  يرفض 
هذا  إللغاء  باإلضافة  نيويورك، 

االجتماع.
الرتكي  الوفد  أن  إىل  ولفت 
الوفد  مقابلة  السر  يف  يطلب 
يهاجم  بعدها  ثم  املصري 
هذا  واصفا  مصر،  أردوغان 

باألمر الغريب.
صاحب  بأنه  أردوغان  ووصف 
نظرة أيديولوجية ضيقة ويكشف 

ازدواجية تركيا.
وزير  شكري،  سامح  وأكد 
تطاول  ان  املصري،  اخلارجية 
مصر  على  الرتكي  الرئيس 
أمام  لنا  بالنسبة  له  أهمية  ال 
الكثيف  والرتحيب  االستقبال 
من قبل رؤساء دول العامل يف 
رد  أن  موضًحا  املتحدة،  األمم 
إعطاء  يتم  ولن  كاف  اخلارجية 

األمر أكرب من حجمه.

القاهرة تردّ ببيان شديد اللهجة على أردوغان:
أطلق أكاذيب وافرتاءات ويعمل على بث الفرقة
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اسرتاليات

سوبرماركت غاالكسي 
للخضار والفواكه يف 

مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يوميًا من 

املاركت

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559

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

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

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

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

Statement
Victor Oreshkin’s Funeral
On Saturday I attended the 
funeral of Victor Oreshkin, 
a local young man who was 
a victim of the MH-17 air 
tragedy.  I was touched, by 
the dignity of his parents, 
family and friends as they 
celebrated his life and the 
message of hope symbol-
ised through the Australian 
flag placed over Victor’s 
coffin.
Victor’s life and the events 
surrounding his passing 
will have a lasting impact on 
many of us.  Our thoughts 
and prayers continue to be 
with the Oreshkin family.  
Auburn Community Unity
On the same day we cel-
ebrated community unity 
at the Auburn Festival.  I 
was struck by the fact that 
on this beautiful spring day 
at Wyatt Park the colours 
and the people of the globe 
came together as Austra-
lians to share music, food 
and culture.

As I reflected on this, it was 
clear that the events of the 
previous days had not de-
terred families and friends 
from coming together.  
This is possible because 
we live in a country that 
values freedom, peace and 
security.

I have often said that we 
cannot be complacent 
about what we have and it 
requires hard work.  Mov-
ing about the community 
over the last few days I’ve 
seen the respect for our 
police and other agencies 
that selflessly protect us.  

We must continue to sup-
port them and have trust 
in our judicial system to 
ensure that anyone or any-
thing that seeks to harm or 
undermine our way of life 
is stopped. 
Sadly, friends of mine have 
spoken of feeling uncom-

fortable and being taunted 
over the past couple of 
days.  Others have spoken 
about being scared.  We 
need to take responsibility 
to ensure that every person, 
irrespective of their race or 
religion is respected.  It is 
up to all of us to maintain 

and build the strength of 
our community.
This is a time for strong 
leadership, respect and 
communication from us all.  
I am committed to further 
building that relationship 
and trust with our commu-
nity.

Barbara Perry.. Member for Auburn
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االستخبارات  وكالة  تصعد 
للتهديدات  حتليلها  االسرتالية 
االعالم  وسائل  لتتبع  اإلرهابية 
املتطرفة  االجتماعية  والدعاية 

وجهود التجنيد.
سري  مكتب  اعلى  ويعمل 
 Office of الوطنية  للتقييمات 
 )National Assessments )ONA

رائدة  استخبارات  ووكالة 
للتقييم يف أسرتاليا على جتنيد 
مكافحة  فروع  لتعزيز  أفراد 
اإلرهاب وافتتاح مركز املصدر، 
جلمع وحتليل املعلومات املتاحة 
باألمن  تتعلق  اليت  للجمهور 
والعالقات  األسرتالي   القومي 

الدولية.
 ONA السري  املكتب  وجتنيد 
هو على خالف مع جهود احلكومة 
الفيدرالية  لتقليل حجم اخلدمة 
العامة االسرتالية ولكن يعكس 
زيادة حادة يف املوارد - 630 
أربع  مدى  على  دوالر  مليون 
وكاالت  إىل  تتدفق  سنوات 
تهديد  على  ردا  القومي  األمن 
حمتمل من إسالميني متطرفني.

ففي مقال نشر يوم األحد، كتب 
ان  ابوت  الوزراء طوني  رئيس 
يقاتلون  اسرتاليًا   60 »حنو 
حاليا مع اجلماعات اإلرهابية يف 
العراق وسوريا، مع ما ال يقل 
اسرتالي يساعد  يف   100 عن 

متويل عملهم الشرير.«
مكافحة  مداهمات  وكانت 
وبريزبن  سيدني  يف  االرهاب 
املاضي،  األسبوع  اسفرت،  قد 
ثالثة  واحتجاز  اعتقال  عن 
مبوجب  هلم  تهمة  توجيه   دون 
الوقائي  االعتقال  صالحيات 
جلهاز  املعطاة  االستباقي  او 
االستخبارات االمنية االسرتالية.
اإلنرتنت  شبكة  أثبتت  وقد 
ووسائل اإلعالم االجتماعية انها 
الدولة  ألنصار   فعالة  قنوات 
باسم  أيضا  )يعرف  اإلسالمية 
الدعاية،  لنشر   )ISIS او    ISIL
أموال  ومجع  جمندين  وجذب 
لوكاالت  أيضا  أتاحت  لكنها 
االستخبارات الغربية ألخذ نظرة 
ثاقبة  عن فكرهم اإليديولوجي 
االسرتاتيجية  ونواياهم 

وشبكاتهم الداعمة.
السري  املكتب  ويسعى 
 ONA الوطنية  للتقييمات 
السابق  الدبلوماسي  برئاسة 
لتجنيد   ،Maude مود  ريتشارد 
من  حافل  »سجل  مع  حمللني 
املتعلقة  البحوث  يف  اإلجناز« 

األجنبية  املتطرفة  »احلركات  بـ 
واإلرهاب والتطرف«.

لتوظيف  أيضا  الوكالة  وتسعى 
املصادر  مجع  لتعزيز  اشخاص 
مبا يف ذلك خرباء يف »حتليالت 
االجتماعية،  اإلعالم  وسائل 
والتحقق من احملتوى املقدم من 
الشرعي  والطب  املستخدمني، 
البيانات  واستخراج  الرقمي، 
املواقع  إلغاء  أو   / و  الوصفية 
التقنيات  وآخر  االلكرتونية«، 
استخدام  على  تنطوي  اليت 
الستخراج  متطورة  برجميات 

املعلومات من املواقع.
لتوظيف  السعي  جيري  كما 
اللغتني  يف  متمكنني  اشخاص 

العربية واإلندونيسية.
املفتوح،  املصدر  مركز  ويقوم 
االعلى  السري  للمكتب  التابع 
الذي   ONA الوطنية،  للتقييمات 
»العني  بأنه  نفسه  يصف 
جبمع  العامل«،  على  االسرتالية 
املتاحة  املعلومات  وحتليل 
توزيعها  يتم  اليت  للجمهور 
الوطنية  األمن  وكاالت  على 
من  أخرى  وأقسام  االسرتالية، 
احلكومة وكذلك أجهزة املخابرات 

املتحالفة معها.
االعلى  السري  املكتب  ويعّرف 
بـ  املفتوح  املصدر  معلومات 
للجمهور  املتاحة  »املعلومات 
الذي  الشكل  عن  النظر  بغض 
تتخذه - وسائل إعالم إلكرتونية 
شبكات  مواقع  ومطبوعة، 
وتلفزيون،  إذاعة  اجتماعية، 
أي  ومن  وجمالت  وبيانات 
تسمع  أو  تقرأ  أن  شيء ميكنك 
الرأي - بدءا من املعلومات اليت 
من  التقنيات  أحدث  على  تقوم 
النشرات  اىل  الكتيبات  خالل 
اليت ُتعطى وُتسلم يدا بيد يف 

الشارع.«
املصدر  مركز  حمللو  وُيكلَّف 
مبتكر  »حتليل  إنتاج  املفتوح 

وكالة االستخبارات  تتتبع وسائل االعالم االجتماعية 
على خلفية تهديدات املتطرفني

واحلركات  اجلماعات  عن  وحبث 
األجنبية املتطرفة« مبا يف ذلك 
»مصلحة امن األفراد«، استغالل 
وسائل اإلعالم االجتماعية وكمية 

التقنيات التحليلية.«
وزير  سلط  املاضي  واالسبوع 
جيه  االمريكي  الداخلي  االمن 
جونسون Jeh Johnson الضوء على 
أهمية وسائل االعالم االجتماعية 
الدولة  وقدرة  بالنسبة المكانية 
والشام  العراق  يف  االسالمية 
اجلماعات  من  وغريها   ISIL
اإلرهابية للتحريض على هجمات 
إرهابية بعيدة عن  اماكن الصراع 

يف سوريا والعراق.
وقال السيد جونسون يف مؤمتر 
أمين وطين  يف والية ماريالند 
االعالم  )لوسائل  قدرة  »هناك 
الناس  جتنيد  على  االجتماعية( 
وإهلامهم من قبل منظمة إرهابية 
اشخاص  هناك  ليس  وبدونها 
إرهابية  معسكرات  إىل  يذهبون 
أو حيصلون على أمر مباشر من 
شخص يأمتر بأمر منظمة إرهابية 

هنا يف الداخل«.
االستخبارات  مسؤولي  لكن 
األمريكية يرون أنه من األفضل 
السماح حلسابات وسائل االعالم 
للدولة  املؤيدة  االجتماعية 
االسالمية بالعمل بدال من قمعها 
اليت  القيمة  املعلومات  بسبب 

تقدمها.
»املصدر  حتليل  وراء  وما 
االستخبارات  أفادت   املفتوح« 
أن وكالة األمن القومي األمريكي 
للمعلومات  الفيدرالي  واملكتب 
وتويرت  الفايسبوك  استعمال  قد 
ويوتيوب للوصول إىل معلومات 
احلساب الفردي وعناوين الربيد 
االتصال  وقوائم  اإللكرتوني 
الفردي،  الكمبيوتر  وعناوين 
وذلك باستخدام هذه املعلومات 
الدقيق  املوقع  لتحديد 

للمتطرفني.

اعلن وزير اخلزانة جو هوكي ان 
الصناعية  الدول  مالية  وزراء 
العشرين G20 هم بنسبة 90 يف 
املئة على طريق حتقيق هدف 2 
يف املئة إضايف للنمو العاملي، 
مبادرة   900 من  اكثر  مع 
يف  عليها  االتفاق  مت  سياسية 
عطلة نهاية األسبوع من شأنها 
أن جتعل االقتصاد العاملي أكرب 
بـ تريليوني )الفي مليار( دوالر 
السنوات  مدى  على  امريكي 

األربع املقبلة.

G20 هوكي ميتدح جناح اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية العشرين

جاك ليو Lew  ان يواجه الرئيس 
الروسي فالدميري بوتني استقباال 
باردا يف قمة تشرين الثاني إذا 
أوكرانيا  مع  القتال  ينحسر  مل 

اجملاورة.
هوكي  جو  اخلزانة  وزير  وقال 
انه ما زال يتوقع حضور بوتني 
وأن  الثاني  تشرين  يف  القمة 
مفتوحا  يبقى  ان  جيب  الباب 

أمام احلوار مع روسيا.
لكن السيد ليو قال انه اذا مل 
أوكرانيا  يف  الوضع  حل  يتم 
يف  القمة  عقد  حتى  اليوم  من 
بوتني  »الرئيس  فان  بريزبن 
مسعه  ما  مباشرة  يسمع  سوف 
من خالل العقوبات االقتصادية 
... وهو أن اإلجراءات الروسية 

غري مقبولة ».
منظمة  ان  هوكي  السيد  وقال 
هذا  العشرين  الصناعية  الدول 
القرن  فرصة  »احتضنت  العام 
النظام  إلصالح  )العصر(  

الضرييب الدولي«.
من  »اعتبارا  يقول  واضاف 
يف  كبريا  شوطا  قطعنا  اليوم، 
إلصالح  الرئيسية  اجملاالت 
النظام املالي العاملي، واعتبارا 
البنية  مبادرة  أطلقنا  اليوم  من 
التحتية العاملية للعمل مع قطاع 
األعمال وإزالة العوائق الرئيسية 
من أمام املزيد من االستثمارات 

يف البنية التحتية«.
وقت  »وحبلول  قائال  وتابع  
قمة قادة قمة الدول الصناعية 
العشرين يف بريزبن يف تشرين 
نتائج  نقدم  سوف  الثاني، 
أساس  على  حقيقية  ملموسة 
أهدافنا الطموحة اليت مت نّصها 
الدول  مالية  وزراء  اجتماع  يف 
الصناعية العشرين يف سيدني 

يف بداية العام.«
من  الضرييب  للتهرب  وبالنسبة 
قبل شركات متعددة اجلنسيات، 
وزراء  ان  هوكي  السيد  قال 
طموحهم  يف  احتدوا  املالية 
الضريبية  القواعد  »حتديث  إىل 
اليت  الثغرات  وسد  العاملية« 

ظهرت يف السنوات األخرية.
وقال »سوف نضع قواعد ضريبية 
دولية للقرن احلادي والعشرين 
تغيري  تواكب  أنها  من  والتأكد 
واملصاحل  األعمال  مناذج 

املتعددة اجلنسيات«.
والتجنب  »التهرب  ان  واعلن 
عاملية  مشكلة  الضريبيني 
األحيان  بعض  يف  ذلك  وآثار 
يف  الناس  افقر  على  أصعب 
على  عملنا  ان  البلدان.  أفقر 
مركزيا  كان  املالي  التنظيم 
الصدمات  ضد  نظامنا  لتدقيق 

يف املستقبل.
أيدنا  »لقد  يقول  واستطرد 
سوف  املدى  بعيدة  مبادرات 

الضريبية  سلطاتنا  تسلح 
باملعلومات اليت حتتاجها للتعرف 
الضرائب  من  املتهربني  على 
التلقائي  التبادل  خالل  من 
املعيار  باستخدام  للمعلومات 

املوحد للتقارير.«
يف  انه  اخلزانة  وزير  وكشف 
تبادل  سيتم   ،2017 العام 
املعلومات يف إطار هذا املعيار 

أيضا  هوكي  السيد  هلل  وقد 
خلطط للمضي قدما يف مبادرة 
اجلديدة  العاملية  التحتية  البنية 
العاملي  املالي  النظام  إلصالح 
الضريبية  القواعد  وحتسني 
اليت   الثغرات  وسد  العاملية 
جيري استغالهلا من قبل شركات 

متعددة اجلنسيات.
ومتحدثا يف ختام اجتماع وزراء 
مالية الدول الصناعية العشرين 
يوم  كوينزالند،  يف  كرينز  يف 
االحد، قال أنه يف بداية العام 

مل يكن هناك »أي هدف للنمو 
للبنية  مبادرة  أي  العاملي، 
إصالح  وكان  العاملية،  التحتية 
وبرنامج  بطيئا  املالي  القطاع 
يف  كان  الضريبية  النزاهة 

مهده«.
وأضاف لكن النتائج »الكبرية« 
للقمة من شأنها أن تؤدي إىل 

ماليني فرص عمل اجلديدة.
ويف هذه االثناء، مع قادة قمة 
 ،G20 الدول الصناعية العشرين
األمريكي  اخلزانة  وزير  توقع 

ردع  رسالة  إلرسال  املشرتك 
دفع  من  )للمتهربني  قوية 

الضرائب(.
وقالت العضو املنتدب لصندوق 
الغارد  كريستني  الدولي  النقد 
للغاية،  مثمرا  كان  اناالجتماع 
لكنها حذرت من ان »املهمة مل 
ُتنجز« ألننا ما زلنا حباجة للعمل 
اإلضايف  العاملي  النمو  لزيادة 
من 1.8 يف املئة إىل هدف قمة 
الدول الصناعية العشرين  وهو  

اثنني )2( يف املئة.
الدول  أعضاء  ان  وقالت 
حباجة  العشرين  الصناعية 
العمل  أسواق  على  للرتكيز 
التحتية إلطالق  البنية  ومشاريع 

العنان لوظائف إضافية.
النقد  صندوق  من  ُطلب  وقد 
الدولي مراقبة كيفية تعزيز تلك 
اخلطط للنمو بنسبة 2 يف املئة 

وتنفيذها عامليا.
وقال مسؤولون كبار يف وزارة 
يتم  اليت  الطريقة  ان  اخلزانة 
مبوجبها تنفيذ تلك اخلطط لتلبية 
ستكون  النمو  من  القمة  هدف 

حامسة وصعبة.

الشكاوى ضد  احملقق يف  وجد 
موظفي القطاع الرمسي يف والية 
نيو ساوث ويلز ان الصالحيات 
السكر  »حلاالت  اجلديدة 
اعطيت  اليت  والالانضباط« 
لشرطة نيو ساوث ويلز ملواجهة 
العنف املرتبط بالكحول ومعاقبة 
والشباب  األصليني،  السكان 
واملشردين واملرضى عقليا هي 

صالحيات غري مناسبة.
كما تبني من مراجعة الصالحيات 
الكيفية  حول  الوضوح  عدم  ان 
اليت يتم فيها تطبيقها ميكن أن 
بالشرطة  اجملتمع  ثقة  »يقوض 
رفعت  أن  بعد  والقانون«، 
الفور  على  الغرامة  احلكومة 
وغري  سكر  حالة  »يف  لشخص 
منضبط« وغري قادر على السري 
هذا  دوالر   1100 إىل  واحلركة 

العام.
السابق  الوالية  رئيس  وكان 
بهذه  وعد  قد  اوفارول  باري 
االنتخابات  قبل  الصالحيات 
يف  الربملان  وأقرها  املاضية 

عام 2011.
الصالحيات  هذه  توسعت  وقد 
سلطة الشرطة إلجبار الناس الذين 
يف حالة »سكر  وال انضباط« على 
العامة، ملدة تصل  االماكن  ترك 
يف  وتغرميهم  ساعات  ست  إىل 

حال امتنعوا عن القيام بذلك.
يف  احملقق  من  ُطِلب  قد  وكان 
الشكاوى ضد موظفي والية نيو 
 Bruce بربور  بروس  ويلز  ساوث 
األوىل  السنة  مراجعة   Barbour

ما  الصالحيات  بهذه  العمل  من 
بني تشرين االول 2011 وايلول 

.2012
توجيهات  التقرير اصدار  ووجد 
حالة  يف  شخصا   33،580 إىل 
سكر باستخدام هذه الصالحيات 
متت  اليت  الفرتة  يف  اجلديدة 
فيها املراجعة، اي ما يقرب من 
الرمسية  التوجيهات  مجيع  ثلث 

اليت اصدرتها الشرطة.
بربور  السيد  مكتب  ووجد 
االمتثال،  من  عالية  مستويات 
حيث صدرت غرامات وتهم اىل 

لسلوكهم  فقط  شخصا   484
يف حالة سكر وال انضباط بعد 
مبغادرة  توجيهات  اعطائهم 

املكان.
املراجعة  وجدت  ذلك،  ومع 
استخدمت  اليت  األسباب  ان 
الصالحيات  هذه  الشرطة  فيها 
من  كثري  »يف  كانت  اجلديدة 
وكان  واضحة«،  غري  األحيان 
استخدام  على  دليل  هناك 
بطريقة  السلطة  هلذه  الشرطة 

غري مناسبة
ووجد مكتب احملقق ان هذا من 
بعد  مشكلة  خيلق  أن  احملتمل 
بزيادة  اذار  يف  قرار  صدور 
ألشخاص  الفور«  على  »غرامة 
انضباط  وغري  سكر  حالة  يف 
من   الشرطة  الوامر  وعصيان 
دوالر.   1100 إىل  دوالر   200
وارتفعت الغرامة القصوى اليت 
فرضتها احملكمة من 660 دوالرا 

إىل 1650 دوالرا.
من  كان  انه  التقرير  وقال 
الشرطة  تصدر  ان  املفرتض 
بشأن  واضحة  توجيهية  خطوطا 
اجلديدة،  السلطات  استخدام 
والشرطة  حيدث  مل  هذا  ولكن 

تقول اآلن أنه غري ضروري.
بعض  »بدون  واضاف 
أو    / و  التشريعية  التوجيهات 
للشرطة  التوجيهية  اخلطوط 
عقوبة  فرض  جيب  متى  حول 
وتطبيق  والالانضباط[  ]السكر 
فانه  بكثري،  أعلى  عقوبات 
اعمال  بانها  ذلك  اىل  ُينظر 
تعسفية وغري عادلة« وميكن أن 
تقوض ثقة اجملتمع يف الشرطة 

والقانون«.
ان  بربور  السيد  تقرير  وقال 
أن 40  اظهرت  الشرطة  بيانات 
الغرامات  مجيع  من  املائة  يف 
مبوجب  الصادرة  والرسوم 
حبق  صدرت  جديدة  سلطات 
وسكان  األصليني  »السكان 
جزر مضيق توريس، الشباب و 
يعانون  الذين  األشخاص  أو   /
أو  والتشرد  العقلية  األمراض 

ضعف االدراك«.

الصالحيات اجلديدة للشرطة تعاقب السكان 
االصليني والشباب واملشردين واملرضى العقليني
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Australian Newsاسرتاليات

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

سدني

Master License No: 409566317

ملنطقة  احمللي  النائب  افتتح 
حديقة  فورولو  روبرت  الكمبا 
بلمور  شارع  يف  بارك  روتاري 
رود يف ريفروود حبضور حشد 
كبري من سكان املنطقة واملناطق 
اجملاورة ورئيس واعضاء بلدية 

كانرتبري . 
احلديقة  تطوير  مشروع  ويشمل 
على مساحات خمصصة للعائالت 
اللعاب  وجتهيزات  تتضمن 

االطفال ومقاعد وخيم للبيكنيك 
والشواء وغريها 

واوضح عضو البلدية خضر صاحل 
افتتاحها  اعيد  اليت  احلديقة  ان 
وتطويرها هي من اهم املرافق 
ريفروود  منطقة  يف  الرتفيهية 
واملرافق  التجهيزات  وتشمل 
املنطقة  لعائالت  تسمح  اليت 
افراد  جلميع  والرتفيه  باالجتماع 

العائالت خاصة لالطفال .

افتتاح حديقة روتاري بارك يف ريفروود

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

النائب روبرت فورولو ونائب رئيس بلدية كانرتبريي خضر صالح

The President of Muslims 
Australia (AFIC) Mr Hafez 
Kassem said that he is 
very much concerned 
with Mr Ikebal Patel’s 
representation as a Vice- 
President of Muslims 
Australia (AFIC).
Mr Patel spoke to Austra-
lian media last week with 
regards to terror raids 
in Sydney and Brisbane 
representing himself as 
Vice- President of Mus-
lims Australia (AFIC).
Mr Patel was suspend-
ed from his position as 

Vice-President of Mus-
lims Australia (AFIC) on 
1 September 2013 and 
presently does not hold 
any position with Mus-
lims Australia (AFIC).
The comments he made 
were his personal opin-
ion, Muslims Australia 
(AFIC) does not endorse 
his views in anyway.
Finally, Mr Kassem re-
quests all media to direct 
any enquiries to Muslims 
Australia (AFIC) Head Of-
fice on 
02 9319 6733.

MR IKEBAL PATEL – DOES NOT REP-
RESENT MUSLIMS AUSTRALIA (AFIC)

الباربكيو

Mr Hafez Kassem

يدعى  به،  مشتبه  إرهابي  لقي 
 18(  Numan Haider حيدر  نيومان 
شرطة  برصاص  حتفه  عاما(، 
شرطة  خمفر  خارج  فيكتوريا 

انديفور هيلز.
وكان السيد حيدر قد طعن عنصرا 
من  وآخر  فيكتوريا  شرطة  من 
الشرطة الفيدرالية كانا حيققان 
رفعه  انه  تقول  مبزاعم   معه 
مؤخرا علم الدولة اإلسالمية يف 
احدى ضواحي  تسوق يف  مركز 
مالحظات  عدة  وأبدى  ملبورن 
الفيدرالية  الشرطة  ملتهبة حول 
االسرتالية وجهاز املخابرات ازيو 
على وسائل االعالم االجتماعية.

ونشر السيد حيدر على صفحته 
لنفسه  الفايسبوك، صورا،  يف 
مع  العسكري  التمويه  يرتدي 
علم الدولة  اإلسالمية )داعش( 
آلزيو  مسيئة  رسالة  جانب  إىل 

والشرطة الفيدرالية.
حيدر  السيد  صفحة  يف  وجاء 
ال  »دعونا  الفايسبوك  يف 
أخرى.  أمور  على  الرتكيز  تضع 
الرسالة الرئيسية أنين أرسل مع 
لكالب  الرسالة صورا هي  هذه 
واالزيو  الفيدرالية  الشرطة 
الذين اعلنوا احلرب على اإلسالم 

واملسلمني«.
وادىل السيد حيدر، الذي خترج 
اإلسالمية   الكلية  من  حديثا 
 ،Springvale سربينغفايل  يف 
وكاالت  عن  أخرى  بتعليقات 
ال  األسرتالية  القوانني  إنفاذ 

ميكن نشرها.
وضعها  اليت  الصور،  وتشمل 

الفايسبوك،  يف  حيدر  السيد 
أنها  تبدو  اخرى  صورا  أيضا 
ألعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية، 
ISIS، يف  باسم  أيضا  املعروف 

الشرق األوسط.
األصدقاء  من  العديد  أكد  وقد 
ان  فريفاكس  اعالم  لوسائل 
طعنه  بعد  قتل  حيدر  السيد 

اثنني من ضباط الشرطة.
وقال أحد األصدقاء »كان أفضل 
بأي  ابدا  االذى  يلحق  مل  ولد، 

شخص ومل يفّوت الصالة«.
الضابطني  ان  الشرطة  وقالت 
 Narre من  وهو  الرجل  التقيا 
الشرطة  مركز  خارج   Warren

قبل ان يطعن ضابطي الشرطة 
بآلة حادة ويركض باجتاه مركز 

الشرطة حيث قتل.
وقال شاهد، مل يشأ الكشف عن 
يصرخ  كان  القتيل  ان  امسه، 
الوزراء  رئيس  ضد  بشتائم 
طوني ابوت واحلكومة االسرتالية 
النار  اطالق  قبل  عام  بشكل 

عليه.
ان  الفيدرالية  احلكومة  وتقول 
عن  »دفاعا  وقع  النار  إطالق 
كان  الضحية  وان  النفس«، 

ارهابيا معروفا ومشتبها به.
ومل تكن شرطة مكافحة اإلرهاب 
يشكل  انه  على  للشاب  تنظر 
السبب  وهلذا  كبريا،  تهديدا 
اجتماع على مستوى  لعقد  دعي 
الشرطة.  مركز  خارج  منخفض 
معروفا  كان  الشاب  ولكن 
حملققي املخابرات بسبب سلوكه 

غري منتظم مؤخرا.

مقتل ارهابي مشتبه به بالرصاص بعد طعنه 
شرطيني بسكني يف ملبورن
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الدليل التجاري
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

مبا  اللبنانيني  السلطة  تصارح  ال  ملاذا 
إن  تقول  ال  ملاذا  عرسال؟  يف  جيري 
هذه املنطقة خرجت من »كنف الدولة«، 
تنفيذ  عن  العاجز  اجليش  تكبل  وانها 
حيتلون  الذين  اإلرهابيني  لردع  عملية 
خطة  تعلن  ال  ملاذا  وجرودها؟  عرسال 
إليه؟  حيتاج  مبا  اجليش  لتزويد  طوارئ 
من يتحمل مسؤولية تصفية العسكريني 

يف عرسال؟
بات من الصعب، إن مل يكن مستحياًل، 
بأداء  تليق  اليت  الكلمات  على  العثور 
السلطة جتاه ما جيري يف عرسال احملتلة 
يتساقطون  اجليش  شهداء  وجرودها. 
طفون من مراكزهم،  الواحد تلو اآلخر؛ يخُ

طفون  لطة التفاهة: العسكريون يخُ سخُ
ويخُذحبون حتت أعني الدولة

جبروح  أصيبوا  عسكريني  وأربعة  صيدا،  مدينة 
عبوة  شكل  على  االعتداء  جاء  املرة  هذه  خمتلفة. 
ناسفة، زرعت عند طرف طريق يربط أحد أحياء بلدة 
عرسال مبحلة وادي محيد. وأكدت مصادر عسكرية 
الطريق  طرف  عند  زرعت  اليت  الناسفة  العبوة  أن 
استهدفت آلية عسكرية كبرية للجيش اللبناني، من 
نوع »رّيو« كان على متنها سبعة عسكريني، ينقلون 
عددًا من »فرش النوم العسكرية« إىل احد املواقع 
العسكرية يف حملة وادي محيد ـ املصيدة، انفجرت 
لدى وصول اآللية إليها، وقد أدت إىل استشهاد 
أحدهم  حالة  جبروح،  أربعة  وإصابة  عسكريني 
بشظايا  العسكرية  اآللية  وتضرر  جدًا«،  »خطرة 
العبوة الناسفة... عدد من أبناء بلدة عرسال وفور 
شهيدي  نقل  إىل  عمدوا  االنفجار  دوي  مساعهم 
امليداني،  الرمحة  مستشفى  إىل  وجرحاه  اجليش 
اللبناني  األمحر  الصليب  بسيارات  الحقًا  لينقلوا 
إىل مستشفيات يونيفرسال يف رأس بعلبك ودار 

احلكمة ودار األمل اجلامعي يف بعلبك.
اجليش استقدم تعزيزات وفرض طوقًا أمنيًا مشددًا 
أحدًا من االقرتاب، فيما  يف مكان االنفجار، مانعًا 
نفذت وحدات من اجليش انتشارًا واستنفارا واسعًا 
ويف  عرسال،  بلدة  حميط  يف  مواقعه  مجيع  يف 
واملصيدة  احلصن  يف  املتقدمة  األمامية  مواقعه 
من  قوة  نفذت  كما  اجلرد،  وعقبة  عطا  ووادي 
فوج اجملوقل عملية دهم لعدد من املنازل القريبة 
واملطلة على مكان االنفجار، بعدما تبني أن العبوة 
»جهاز  باستعمال  ترجيحات  بعد، وسط  عن  فّجرت 
أمنية.  مصادر  حتدثت  كما  لتفجريها،  السلكي« 
التفجري، وكشف  مكان  إىل  العسكري حضر  اخلبري 
على احلفرة الصغرية اليت خلفتها العبوة الناسفة، 
اليت زرعت على مسافة تزيد على مرت ونصف مرت 
من الطريق بالقرب من »حمطة حمروقات السالم«. 
وأوضحت مصادر امنية أن العبوة جرى تفجريها عن 
بعد ويرجح أن ذلك »جرى بواسطة جهاز السلكي، 
يف  املسلحني  لدى  العادة  درجت  كما  هاتف  أو 
املزروعة  العبوات  تفجري  يف  للهواتف  استعماهلم 
عند أطراف الطرقات، ومنها العبوتان اللتان زرعتا 
عند مدخل مدينة اهلرمل، واستهدفتا آلية عسكرية 

للجيش اللبناني«.
على  غارات  نفذت  السورية  احلربية  الطائرات 
جرود السلسلة الشرقية املطلة على عرسال، فيما 
استهدفت مدفعية اجليش السوري جتمعات املسلحني 
استهدف  كما  املعرة،  ورأس  فليطا  جرود  يف 
اجليش اللبناني بقذائف املدفعية حتركات ملسلحني 
يف جرود بلدة عرسال، وسط حالة استنفار واسعة 
استمرت حتى منتصف ليل السبت. وجتدر اإلشارة 
إىل أن اجليش متكن صباحًا يف حملة املصيدة من 
احلجريي،  يوسف  بسام  العرسالي  من  كل  توقيف 
عمار  وفادي  أمحد مسري حني،  السوريان  وبرفقته 
احلليب، ليعرتف السوريان بأنهما ينتميان إىل تنظيم 

إرهابي.
وغري بعيد عن حملة وادي محيد يف عرسال، فقد 
تابعت اجملموعات املسلحة عمليات السطو على أبناء 
بلدة عرسال، وآخرهم املدعو خالد احلجريي صاحب 
حمل جتاري لبيع الدخان، حيث أقدمت جمموعة »أبو 
حسن الفلسطيين« الذي قتل إبان »غزوة عرسال«، 
على سلب احلجريي كل حمتويات حمله، من الدخان 
والتبغ، »ألنها حرام شرعاً «، كما قال للحجريي أحد 

املسلحني، واستودعه بكلمة »ساحمنا«.

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

ذحبون وتفجر بهم العبوات  او من داخل عرسال؛ يخُ
و«داعش«  النصرة«  »جبهة  تنظيما  الناسفة؛ 
حيكمان البلدة وجرودها ويطبقان فيها شريعتهما؛ 
كل ذلك يف مقابل سلطة عاجزة ومستسلمة. يف 
أبسط مظاهر هذا العجز، ان اجليش اللبناني ممنوع 
عليه دهم منازل الذين شاركوا يف قتاله مطلع آب 

املاضي.
عمليات الدهم اليت نفذت السبت إمنا حصلت على 
املاضي  السبت  استهدف  الذي  التفجري  خلفية 
البلدة، وأدى إىل استشهاد  شاحنة للجيش داخل 
السلطة  ذلك،  قبل  آخرين.   4 وجرح  جنديني 
وبني  بينه  وحتول  اجليش،  تكّبل  كانت  السياسية 
من قتلوا عسكرييه، الذين يعيش جزء منهم داخل 
عرسال. اما اجلرود، فمرتوكة أيضًا: سلطة التفاهة 
مل تستطع بعد تقديم ما يسمح للجيش بتنفيذ عملية 
عسكرية ذات فعالية يف تلك املنطقة. فال هو قادر 
على شن هجوم لتحرير العسكريني، وال باستطاعته 
منع »داعش« و«النصرة« من حكم اجلرود. يقول 
حباجة  اجلرود  واسعة يف  إن شن محلة  عسكريون 
يضيف  متوافرة.  غري  وإمكانات  استعدادات  إىل 
آخرون ان السلطة السياسية ال تؤمن أي غطاء جدي 
لتنفيذ عملية كهذه يستحيل شنها من دون تنسيق 
التنسيق  وهذا  واللبناني.  السوري  اجليشني  بني 
دونه خط امحر سياسي رمسه تيار املستقبل ورعاته 
اخلاطفني  اجليش  يضع  ان  وبدل  اإلقليميون. 
اجليش  جنود  اإلرهابيون  يستخدم  الضغط،  حتت 
املخطوفني للضغط على املؤسسة العسكرية. فبعد 
قتل العسكريني بعبوة ناسفة، خرجت جبهة النصرة 
تتوعد بتصفية جنود خمطوفني، بذريعة االنتقام ملن 

دهم اجليش منازهلم!
فقد وردت معلومات من أكثر من مصدر يف »جبهة 
رميًا  محية  العسكري حممد  تصفية  تؤكد  النصرة« 
فلك  يف  تدور  اليت  املواقع  معظم  بالرصاص. 
»النصرة« تناقلت اخلرب على أنه بات حقيقة. وحده 
حساب »جبهة النصرة« على موقع التويرت مل يعلن 
اخلرب صراحة. كان يكتفي فقط بالتلميح إىل قتل 

محية من دون أن يتبناه صراحة.
لـ«أبو  ابنه  حياة  مسؤولية  سيحمل  اجلندي  والد 

طاقية« واألخري ينفي علمه مبصري املخطوف.
وضمن سياق احلرب النفسية اليت يوضها، انتقل 
إىل خطوته التالية. »من سيدفع الثمن الثاني« مع 
هاشتاغ »اجليش اللبناني يقتل عناصره«، عبارات 
كانت كفيلة باإلحياء بأن محية قد استشهد، وأن 
اخلطوة الثانية تصفية عسكري آخر، لكن ال شيء 
مؤكدا. يف الضفة املقابلة، كانت عائلة العسكري 
والد  محية،  علي  األمل.  حببال  تتمسك  املخطوف 
العسكري املهدد بالقتل، صّرح بأنه تلقى تطمينات 
تفيد  تعبريه،  حبسب  عرسال،  يف  فعاليات  من 
بأّن ابنه »ال يزال على قيد احلياة، وهو يف صحة 
جيدة«. وحتدثت املعلومات عن أن والد حممد محية 
تلقى وعدًا بأنه سيحصل على معلومات دقيقة عن 
ابنه صباح اليوم، علمًا بأنه سيعقد مؤمترًا صحافيًا 
حيّمل فيه مسؤولية ما يلحق بابنه للشيخ العرسالي 
سألته  واألخري،  طاقية(.  )أبو  احلجريي  مصطفى 
»األخبار« عما إذا كانت »جبهة النصرة« قد قتلت 

العسكري ام ال، فرد بالقول بأنه ال يعلم.
الشائعات اليت جرى تداوهلا عن قتل محية سبقها 
الئحة  إىل  أضاف  الذي  الناسفة،  العبوة  اعتداء 
ضاهر  حممد  اجلنديني  الشهيدين  امسي  الشرف 
ابن  اخلراط  وعلي  العكارية،  عيدمون  بلدة  االخبارابن 

يروي شاهد عيان، عابر للحدود اللبنانية السورية 
عند نقطة املصنع قبل أيام، أن طابورًا من الباصات 
األراضي  إىل  أمامه من سوريا  يدخل  الكبرية كان 
تسجيل  لوحات  الباصات حتمل  أن  لفته  اللبنانية. 
سورية عائدة إىل حمافظة الرقة. كان بعض ركاب 
تلك الباصات يرتجلون منها وميشون صوب مراكز 
كان  إليها.  باصاتهم  وصول  انتظار  يف  العبور، 
بادر  ملتحيًا.  بعضهم  وكان  الرجال.  من  معظمهم 
الرجل إىل حمادثتهم. سأهلم من أي منطقة سورية 
عاصمة  من  الرقة.  من  بصراحة:  فأجابوه  يأتون. 

خالفة البغدادي.

أنهم  إىل  فأشاروا  رحلتهم.  استغرقت  كم  سأهلم 
أمضوا حنو 48 ساعة على الطريق. بني التفاف على 
صحراء وجتنب نقاط غري آمنة وتوسل طريق صاحلة 
بني  الرحلة  تستغرق  وكم  فاستوضحهم:  للمرور. 
فكان  تركيا،  مع  السورية  احلدود  وبني  منطقتهم 
اخرتمت  جوابهم بوضوح: بضع ساعات فقط. ملاذا 
إذن الطريق األبعد واألكثر مسافة للجوء إىل لبنان 

بدل تركيا؟ ليأتيه الرد مباشرًا: هنا أفضل!
بدأت  منذ  إنه  يقول  روايته،  العيان  شاهد  يكمل 
للحرب  والدبلوماسية  اإلعالمية  االستعدادات 
محلة  انطلقت  »داعش«،  على  الغربية  األمريكية 
نزوح جديدة وكثيفة من مناطق سيطرة هذا التنظيم 
اللبنانية.  األراضي  اجتاه  وخصوصًا يف  اإلرهابي، 
من جهة أخرى، يؤكد بعض هؤالء النازحني، أنه بعد 
الغارة الغربية األوىل على مناطق سيطرة اإلرهابيني 
الداعشي  الوجود  اختفى  العراق،  غرب  مشال  يف 
يف الرقة نفسها، كما يف العديد من مدن سيطرة 
»داعش«. قيل يف املدينة إنهم أعادوا انتشارهم. 
قيل أيضًا إن قسمًا كبريًا من املسلحني انتقل إىل 
مراكزه القتالية. قيل كذلك إن إرهابيي »اخلالفة« 
اندسوا بني السكان واندجموا يف احمليط املدني. 
مناطق  إىل  انتقل  منهم  قسمًا  إن  أيضًا  وقيل 

أخرى.
تعتقد  الوقائع،  ودقة  الروايات  صحة  تكن  مهما 
إرهابيي  أن  لبنانية متابعة للملف،  جهات سياسية 
وأن  لبنان.  إىل  التدفق  يف  يستمرون  »داعش« 
وبالتالي بني  الرقة،  وانتقاهلم بني  نقلهم  خطوط 
خالفتهم يف غرب العراق وشرق سوريا، وبني مشال 
متاح  التواصل  تزال مفتوحة. كل  لبنان، ال  شرق 
والذخائر،  والسالح  األشخاص  الدروب.  تلك  على 
القتل  وحوافز  احلقد  وخمزون  العنف  عتاد  وطبعًا 

الوحشي.
يف مقلب آخر بعيد جدًا عن دولة »داعش«، يتحدث 
شيخ  »حشاشي«  ضد  حرب  مشروع  عن  الغربيون 
الغرب  عواصم  يف  يتحدد  مل  حرب  اجلديد.  اجلبل 
بعد موعد بدايتها. بعضهم يتوقعها وشيكة. بعض 
علن بعد  آخر يريدها فورًا. بعض ثالث يفضل أن تخُ

قرار من جملس األمن، وأن حتمل رقمًا مميزًا حتت 
رقم الفصل السابع الشهري. لكنهم مجيعًا يعرفون 
يتوافقون  األقل  على  أو  احلرب.  تلك  نهاية  موعد 
لعقد  حرب  طويلة.  ألعوام  حرب  إنها  آجاهلا.  حول 
آت رمبا. حرب حددت أهدافها العسكرية على حنو 
لكن  »داعش«،  مراكز  على  جوية  غارات  غامض: 
غموضًا:  أكثر  حنو  على  السياسية حمددة  أهدافها 
هل هي الحتواء ذلك التنظيم؟ أم الستئصاله؟ أم 
إلضعافه واالستمرار يف استخدامه؟ أم إلعادة رسم 
حدود دولته املقدر هلا أن تعيش طوياًل؟ ام جملرد 
محاية اخلطوط احلمر الغربية اليت ختطاها الدواعش 

يف نشوة دهسهم للدول واحلدود والرؤوس؟
املمنوع  أن  عن  اسرائيلي  كالم  قيل  أيام  قبل 
مثة  يوم  وكل  األردن.  إىل  »داعش«  وصول  هو 
عن  اسرائيل،  بنيات  العارفني  صوب  من  همس 
شريط عازل بات منجزًا يف جوار القنيطرة. بزعامة 
باإلمرة  إال  الدواعش،  عن  يتلفون  ال  إسالميني 
احتياطي  شريط  املعروفة.  الصغرية  اخلليجية 
يف  الغرب  يفجرها  قد  داعشية  لفوضى  استباقي 

كل املنطقة، وقد تتفجر وتتوالد وتتواىل.
دوليت  بني  الواقعة  »داعش«  دولة  حرب  بني 
أجنحة  على  املقبلة  الغرب  وحرب  وسوريا،  العراق 
دول األطلسي مبدى أعوام طويلة، مثة حرب كبرية 
منسية يف دولة صغرية منسية امسها لبنان. كيف 
ميكن احتواؤها؟ كيف التصدي هلا أو رحبها أو على 
وطن  خسارة  عدم  أجل  من  خسارتها،  عدم  األقل 
عن  غائبًا  املوضوع  يبدو  فعليًا،  واستباحة شعب؟ 
أذهان كثريين. يف التقارير احملظورة تعلو هلجات 
كل  يف  باتت  النائمة  اخلاليا  إن  يقال  التحذير. 
لبنان. يقال إن بؤرًا ثالثًا باتت مقلقة: بعد عرسال، 
الشمال بات له »أمريه«، والبقاع الغربي يستعد. 
هذه  اخلري  فصل  يكون  لن  الشتاء  إن  أكثر  يقال 
واحلكومي  الرمسي  السلوك  استمر  ما  إذا  السنة، 
على هذا النحو. شتاء عرسال ينذر مبعركة. وشتاء 
كل القرى اجلبلية يسكنه الرعب منذ اللحظة. بعض 
رؤساء البلديات يف املناطق املرتفعة، رفعوا تقارير 
»النازحني«  عدد  بأن  تفيد  سياسية،  جهات  إىل 
تلك  سكان  عدد  من  بكثري  أكرب  بات  بلداتهم  يف 
القرى والبلدات يف فصل الشتاء. يف إحدى القرى 
الكسروانية مثة 600 نازح، فيما شتاؤها ال يؤنسه 
أكثر من مئيت مواطن من ابنائها يف بيوتهم. ماذا 
سيناريو  يكون  قد  مسلحون؟  هؤالء  بني  كان  لو 
مشال الغرب العراق أكثر تلقائية وهدوءًا وانقالبًا 

ابيض، قبل أبيض الثلج حتى...
ويقال أيضًا، إن اجليش قادر حتى اآلن على احلسم. 
ال يلزمه إال قرار سياسي وطين ميثاقي جامع. قرار 
ال يلزمه إال سلطة لبنانية مكونة على هذا األساس. 
فهل تكون قبل الشتاء، أم تأتي العاصفة صوب 

الفراغ، كما يف كل طبيعة؟!

داعش لبنان: مشاهدات وتقارير
جان عزيز
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مقاالت وتحقيقات

الشعبية  احلاضنة  عن  للسؤال  شرعية  هناك  األزمة،  انتهاء  بعد 
حلركات املقاومة، لكْن، هناك فرق بني السؤال عن شعبية املقاومة 
نفسها، وهذه جتيب عنها تضحيات الناس وصربهم، وبني السؤال 
عن شعبية فصيل بعينه، وهو الذي مارس السياسة من دون جتربة 
سابقة، ثم ترك احلكم قبل اندالع احلرب بأسابيع، وكان يقول إن 

حربني ماضيتني اندلعتا لـ«إسقاط حكمه«.

التنظيم  هذا  يف  عناصر  »محاس«  أبناء  يصبح  أن  قبل   | غزة 
اإلسالمي املنبثق عن مجاعة »اإلخوان املسلمون«، عليهم أن يؤدوا 
قسم البيعة أمام أمرائهم على »السمع والطاعة يف العسر واليسر 
أن جيادلوا  ال حيق هلم  البيعة،  هذه  مبوجب  واملكره«.  واملنشط 
أم  دعوي  بأمر  ذلك  أتعلق  أقروا،  ما  يف  األول  الصف  قيادات 
سياسي، وال سيما أن املسّلم به داخل التنظيم غياب أي فصل 

بني الدين والسياسة.

رغم هذا البناء املتني، فقد دفعت مجلة املتغريات اإلقليمية يف 
النصف الثاني من العام اجلاري باحلركة حنو اختاذ قرار باملصاحلة 
مع غرميتها »فتح«، علمًا بأنها دخلت املعرتك السياسي عام 2006 
بتحقيق كتلتها الربملانية أكثر من ثلثي أصوات اجمللس التشريعي. 
ومقابل خطوة املصاحلة، رفع عناصر يف »محاس« أيديهم ليسجلوا 
نقطة نظام على هذه اخلطوة اليت وصفوها بـ«اخلطرية«، ألنهم يرون 
أن احلكومة اليت جرى تشكيلها أواخر أيار املاضي، »التوافق«، هي 

»حكومة تكنوقراط يف املظهر، وفتحاوية يف اجلوهر«.
منها  اعرتاض  إشارات  عدة  ظهرت  اإلعالمي  املستوى  على  حتى 
عددها  يف  لـ«محاس«،  التابعة  »الرسالة«،  صحيفة  »مانشيت« 
الصادر يف الثاني من حزيران املاضي، ومحل عنوان )حكومة عباس 
- قراط(. يف ذلك اليوم كان رئيس السلطة، حممود عباس، قد 
أصر على تولي رياض املالكي وزارة اخلارجية، وهو شخصية تقع 
يف حمل رفض محساوي، األمر الذي هدد بفرط عقد املصاحلة، لكن 
سرعان ما قبلت »محاس« التشكيلة كلها. وصار للقرار اليت اختذ 
على مستوى املكتب السياسي للحركة باملوافقة على اشرتاطات 
عباس له أثر بالغ يف نفوس القاعدة العريضة للتنظيم اإلسالمي 
داخل اهلياكل الرمسية واملناصرين، وال سيما أصحاب الرؤى اليت 

ال ترحب بفكرة االندماج مع »فتح ذات التوجه العلماني«.
وحماولة  سنوات  مثاني  قبل  احلكم  »محاس«  دخول  جاء  أيضًا، 
انسحابها منه مع بقاء مصري 40 ألف موظف وعائالتهم معلقًا ليسهم 
ذلك يف خلخلة القاعدة اجلماهريية للحركة والتأثري يف شعبيتها. 
على  واالعتداء  الرواتب  أزمة  تفاقم  مع  املوقف  صعوبة  وزادت 
البنوك إىل أن صدمت احلرب قطار التدهور السياسي الفلسطيين، 

وأّجلت النقاش الداخلي الرمسي والشعيب 51 يومًا.
بعد احلرب، عادت أصوات شعبية أخرى لتتظاهر على »محاس«، 
جبانب هجومها على »فتح«، جراء فقدان األثر املباشر ملفاوضات 
بقاء  من  واخلوف  اإلعالمي  الرتاشق  عودة  مع  بالتزامن  القاهرة، 
اسرتجاع  ذلك  على  وزاد  التجاذبات.  بهذه  رهنًا  اإلعمار  قضية 
الذاكرة الشعبية اخلوف من تكرار جتربة االنقسام الفلسطيين قبل 
مثاني سنوات إن عادت السلطة جمددًا إىل غزة دون حل اخلالفات 

كليًا، ما يعين أن هناك »حزيران« داميًا آخر.
مع ذلك، عملت القيادة السياسية لـ«محاس« على تسويق رؤيتها 
بشأن املقاربة بني املصلحة العامة واخلاصة، فخرج عضو مكتبها 
املساجد  وعرب  الدنيا  القواعد  إىل  مرزوق،  أبو  موسى  السياسي، 
كان  الشجرة.  عن  النزول  دواعي  يوضح  حتى  املغلقة  والقاعات 
واحدًا من مربرات أبو مرزوق حيال املصاحلة مع »فتح«، وفق مصادر 
حركية مطلعة، احلفاظ على بقاء »محاس« من االندثار بفعل ما صار 
يسمى داخليًا »اخلريف العربي الذي أسقط ورقة اإلسالميني ممن 
تصدروا الواجهة يف أعقاب التحركات اليت شهدتها كل من مصر 
وليبيا وسوريا«. وأقرت تلك املصادر بأن هناك »أصواتًا معارضة 
داخل محاس ضد قبوهلا حكومة احلمداهلل الذي كان يف وقت من 
األوقات جزءًا من االنقسام«، لكنها شددت على أن »احلركة تعمل 

وفق مبدأ شورّي وتأخذ مواقفها باإلمجاع«.
تردي  جراء  حّده  بلغ  االستياء  فإن  الشعيب،  املستوى  على  أما 
األوضاع املعيشية يف غزة إىل حنو غري مسبوق قبل احلرب وبعدها، 
وخصوصًا أن معدالت البطالة ختطت حاجز 40% والفقر قفز إىل 
ما فوق 39%، واألمر هنا ال يتعلق باملقاومة وأدائها الذي يقع 
حمل الفخر الشعيب الواضح بقدر النظر إىل سلوك حكومة »محاس« 

السابقة اليت ال تزال كوادرها اإلدارية تعمل وتصّرح يف غزة.
بأنها متسكت  »محاس«  اتهام  املواطنني حنو  فراح جزء كبري من 
باملنصب على حساب مصاحل الشعب، بداللة أنها بقيت يف احلكم 
مثاني سنوات دون اكرتاث لواقع الناس، ومل تتنازل عنه إال بعدما 

أحدق بها اخلطر ومل جتد سبياًل للحل، كما يقولون.
يف تقويم تلك احلقبة، يقول احمللل السياسي، طالل عوكل، إن 
األداء احلكومي أّثر يف شعبية »محاس« كثريًا، إضافة إىل أن »ملف 

شعبية »محاس« يف حسابات احلرب والسياسة
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بيان عبد الواحد

الكثري  جر  ذاته  حبد  االنقسام 
الشعب  على  الواليات  من 
ومحاس على وجه اخلصوص«، 
أدارت  احلركة  أن  رأى  لكنه 
صعبة  ظروف  يف  احلكم 
حتملت  »كما  عربية،  وحتوالت 
وحدها املسؤولية ومل تستطع 
من  اآلخرين  مع  شراكة  صنع 
عوكل  ويضيف  فتح«.  غري 
يعلم  أن  »جيب  لـ«األخبار«: 
من يرغب يف احلكم أن قضايا 
من  وليس  متعددة،  الناس 
وخصوصا  معاجلتها،  السهل 
الكهرباء  كتوفري  احلياة  أمور 

واملاء وفتح املعابر«.
وإن كان من دليل واضح على 
من  احلركة  على  السخط  حجم 
النظر  فيمكن  جلبابها،  داخل 
حكومة  موظفو  يقوله  ما  إىل 
لواء  حتت  انضووا  الذين  غزة 
واملدنية  األمنية  املؤسستني 
بعد  ما  منذ  »محاس«  بإدارة 
يف  يذكرون،  هؤالء   .2007

يبدو تأييد »حماس« يف الضفة قويا خاصة أن سكانها لم يعايشوا تجربة حكمها )آي بي ايه(

أثر سلبيًا على شعبية »محاس« يف مراحل عديدة.
وعمدت كتائب القسام، الذراع العسكرية لـ«محاس«، خالل احلرب 
اتبعت  أنها  سيما  وال  احلركة،  حنو  اجملتمعية  النظرة  تعزيز  إىل 
سياسة إعالن املفاجآت ضمن سابقة يف تاريخ الصراع الفلسطيين 
ـ اإلسرائيلي، وصارت حترق أوراقها شيئًا فشيئًا، ما عزز االلتفاف 
أسهم  املقاومة عمومًا. كل ذلك،  احلرب حول  بداية  منذ  الشعيب 
بصورة مباشرة يف حتسني صورة »محاس« داخل تنظيمها بالتأكيد، 
ثم يف األوساط الشعبية لكن ليس على املدى القريب، ويظهر 
أن احلركة سعت بعد احلرب مباشرة إىل تصدير استطالعات رأي 
عرب مراكزها، لكنه من املوضوعي تسليط الضوء على استطالع رأي 
من  بدعم  واملسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيين  املركز  نشره 

مؤسسة »كونراد أديناور« يف رام اهلل.
الضفة  بلغ عددها 1270 شخصًا يف  عّينة  االستطالع  تضمن هذا 
احملتلة وقطاع غزة ما بني 26 إىل 30 من الشهر املاضي، وأظهر أن 
79% يعتقدون بأن »محاس« انتصرت، فيما تقول نسبة من %3 
إن إسرائيل هي اليت انتصرت، لكن نسبة 17% رأت أن الطرفني 
خرجا خاسرين. وكانت الغالبية العظمى )86%( تؤيد إطالق صواريخ 
املقاومة من القطاع على إسرائيل. مع ذلك، هناك 57% يرفضون 
حل التنظيمات املسلحة يف القطاع، فيما تؤيد نسبة من 25% هذا 
اإلجراء بعد إنهاء احلصار وإجراء االنتخابات، كما تؤيد 13% اإلجراء 
نفسه يف حال السالم مع إسرائيل. كذلك ميكن االلتفات إىل أن 
إىل  عباس  السلطة حممود  لرئيس  ترتفع  اإلجيابي  التقويم  نسبة 
49% يف غزة، مقابل 33% يف الضفة، لكنها تنخفض خلالد مشعل 

يف القطاع إىل 70%، مقابل 83% يف الضفة.
يعود احمللل عوكل ليوضح أن أداء املقاومة شكل رافعة لشعبيتها 
»عندما  مستدركًا:  ودوليًا،  عربيًا  وكذلك  احمللي،  املستوى  على 
نزف كثري من الدم وزاد الدمار، تأثر الناس باملآسي أكثر، لكن 
املزاج  أن  »املشكلة  النسب ال تستقر على حال«. وأضاف:  كل 
الشعيب متقلب وال ميكن التعويل عليه يف صناديق االقرتاع الحقًا، 

ومن املؤكد أن اجملتمع الفلسطيين قلق والرأي العام متذبذب«.
يف املقابل، تبدو شعبية »محاس« على مستوى الضفة آخذة يف 
ازدياد، وخاصة مع استمرار ممارسات السلطة جتاه املقاومة وتعثر 
عملية التسوية، مع تصاعد االستيطان ومحالت اجليش اإلسرائيلي. 
كبريًا  اعرتاضًا  الغزيون  فيه  يسجل  كان  الذي  الوقت  وحتى يف 
»محاس« احلكومية، كانت شعبية احلركة خبري يف  على سياسات 
الضفة، بداللة املسريات التضامنية اليت جابت مدن الضفة وهي 
الرايات اخلضراء اليت كان حتى وقت قريب حمظورًا محلها  حتمل 

وخياف من فعل ذلك.
إىل  طويالًً  حتدثت  اليت  احلركية،  املصادر  ترى  احملصلة،  يف 
»األخبار«، أن صمود »محاس« يف احلروب الثالث منذ 2008 حتى 
»وفاء األحرار« عام 2011، كانت  2014، فضاًل عن إجناز صفقة 
أن  شأنها  ومن  املاضية،  املرحلة  يف  محاس  إجنازات  أهم  »من 

تعاظم شعبيتها«.
االختبار هو  السابقة يف حمط  »محاس« وجتربتها  ما يضع  واآلن 
إذ  سابقتيها،  من  األكرب  احلرب  بعد  ما  أزمة  اجتياز  يف  جناحها 
مضى أكثر من ثالثة أسابيع على وقف النار، وال تزال آثار احلرب 
واحلصار قائمة حتى اللحظة، فيما اخلالفات السياسية تنهش اجلسد 

الفلسطيين املصاب بالنار اإلسرائيلية.

أحاديث منفصلة لـ«األخبار«، أنهم 
يف األصل عناصر ومؤيدون للحركة 
بقيادتهم  ثقتهم  لكن  اإلسالمية، 
إلزام  عن  عجزها  بعد  تراجعت 
عباس،  حممود  السلطة،  رئيس 
أكثر  أعلن  واألخري  رواتبهم،  دْفع 
من مرة أنه يرفض التسليم بضم 
موظفي غزة البالغ عددهم 46 ألفًا 
إىل مؤسسات السلطة حبجة العبء 
احلكومة.  ميزانية  على  امللقى 
حكومة  تشري  ال  احلرب،  بعد  حتى 
جبدية  معنية  أنها  إىل  »الوفاق« 
باستيعاب املوظفني الذين عينتهم 
األحوال  أحسن  ويف  »محاس«، 
هناك  أن  رمسية  حمافل  توضح 
دون  من  املدنيني  لقبول  إمكانية 

العسكريني.
ورغم حالة الرتدي املعيشي، فما 
العاملني  من  كثريين  قهر  يزيد 
يف غزة، وخاصة احلرف الصغرية 

دخول »حماس« 
إىل السلطة كما 

خروجها منها أزّما 
الوضع املعيشي 

يف غزة

ارتفعت شعبية 
الحركة يف 

الحرب، لكن 
املخاوف من 

انخفاضها قائمة
واملتوسطة، أن حكومة »محاس« استمرت يف جباية الضرائب حتى 
من أصحاب الدخل احملدود، وإن كانت قد أوقفت ذلك يف مراحل 
قصرية سابقا. هنا ترى األوساط السياسية أنه رغم إعالن احلركة 
قبوهلا التحدي خبوض االنتخابات، فإن هناك خماوف من انتكاسة 
واجمللس  للرئاسة  ستفتح  اليت  االقرتاع  صناديق  أبواب  على 
التشريعي، وإن كانت األصوات نفسها تلّمح إىل أن احلرب األخرية 
ستساعد »محاس« على ختطي هذا اهلاجس، لكن إدارة ملف ما بعد 

احلرب قد يبعد اخليط عن رأس اإلبرة جمددا.
املصادر احلركية نفسها عادت لتصرح بأن أحد أبرز الدوافع »وراء 
ذهاب محاس إىل إنهاء االنقسام والعودة إىل مربع املقاومة هو 
تراجع شعبية احلركة على املستوى احمللي«، مؤكدة أنها )محاس( 
يف  مبقاعد  حيتفظ  الذي  اهلل  حزب  جتربة  حتاكي  أن  اآلن  حتاول 
جاءت  وقد  املقاومة.  بندقية  على  اإلبقاء  مع  اللبناني  الربملان 
احلرب يف السابع من متوز املاضي على غري رغبة »محاس«، كما 
تقول املصادر، لتبدل نظرة الناس جتاهها، وتغري مفاهيم كثرية 
ارتبطت بتمسك مسؤولي »محاس« باملناصب احلكومية على حساب 
»الضبط  تسمى  عسكرية  فرق  تشكيل  بعد  سيما  وال  املقاومة، 
امليداني« كان هدفها قبل احلرب منع الفصائل والقوى من إطالق 

الصواريخ على البلدات احملتلة عام 1948.
تستطرد تلك املصادر اليت حتفظت على هوياتها: »لقد كنا نضطر 
إىل دفع حنو مليوني دوالر شهريًا مرتبات للضبط امليداني الذي 
حيرس احلدود، وذلك تفاديًا ملواجهة مباشرة مع االحتالل يف ذلك 
الوقت، ألننا كنا نعد أنفسنا للمعركة، وهذا ما أوصلنا إىل اجلهوزية 
اليت ظهرنا بها«. وأضافت: »محاس عصية على االنكسار، بل هي 
تزداد قوة مع الوقت، لكن مراكمة شعبيتها ال تأتي إال من أدائها 
على األرض )امليدان(«، مقرة يف الوقت عينه بأن األداء احلكومي 
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يبدو أن معادلة التشريع مقابل التمديد باتت قاب قوسني من إرسائها، إذ 
كن أن تؤدي إىل عقد جلسة تشريعية  يرّوج نواب 14آذار ألجواء إجيابية يمُ
منها  موقفه  حيسم  مل  املستقبل  »تيار  بأن  علمًا  اجلاري،  الشهر  نهاية 

بعد«.
ما إن كّثف نواب فريق الرابع عشر من آذار زياراتهم إىل عني التينة يف 
األيام األخرية، حتى بدأت مالمح »صفقة نيابية« تظهر. يبدو أن املشهد 
وفوضى  الرئاسي  الفراغ  يف  أشهر  أربعة  حواىل  منذ  الغارق  اللبناني، 
املؤسسات وشبه االنهيار األمين، يشّق طريقه إىل انفراج ما على املستوى 
السياسي، إذ إن وصف رئيس جملس النواب نبيه بّري األخري األجواء لعقد 
فريقي  جلمع  املتواصل  »عمله  أن  يعين  »إجيابية«،  بأنها  تشريعية  جلسة 
د يصطدم باعرتاضات  الثامن والرابع عشر من آذار داخل اهليئة العامة مل يعمُ
مبدئية«، ال بل إن النواب الذين حتّدثت »األخبار« إليهم أمجعوا على أن 
األسبوع  أو يف  اجلاري،  الشهر  نهاية  »االتفاق على عقد جلسة تشريعية 

األول من الشهر املقبل، بات يف خواتيمه«.
علمت  نهائيًا،  الصورة  خارج  وكأنه  منهم  اآلخر  البعض  ظهر  حني  ويف 
»األخبار« أن »االتصاالت اجلارية بني وزير املالية علي حسن خليل ونادر 
احلريري مدير مكتب الرئيس سعد احلريري، بهدف حلحلة بعض العقد، ال 

تزال حتتاج إىل املزيد من الوقت«.
القوات جورج  أبرز املتحدثني عن هذا »االتفاق« واملرّوجني له هو نائب 
عدوان الذي كان أكثر الناشطني مع الرئيس بّري على مسار التحركات. وقد 
كشفت مصادر 14 آذار أن عدوان »حتّدث طوياًل ليل أمس مع رئيس كتلة 
املستقبل النيابية فؤاد السنيورة يف هذا الصدد«، بعد أن تأمنت املوافقة 
اليوروبوند،  سندات  مبلفات  حمصور  أعماهلا  جدول  جلسة  على  الكتائبية 
ورواتب املوظفني يف القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب واملوازنة. 
هو إذًا »تشريع الضرورة«، العنوان الذي »اخرتعه« نائب القوات كمخرج 
حضور  على  املوافقة  إىل  آذار   14 قوى  دفع  وما  النيابي،  للتمديد  أول 

اجللسة، علمًا بأن موقف تيار املستقبل منها ليس حمسومًا حتى اللحظة.
والظاهر أن ما يريده النواب هو نزع صفة »العاطل من العمل« عن جملسهم، 
بعد أن كّرر رئيس اجمللس، أكثر من مرة، رفضه التمديد جمللس غري منتج. 
جلسات  إحياء  إعادة  يشرتط  بّري  أن  منه  هم  فمُ الذي  الواقع  هذا  وأمام 
التشريع جمللس النواب قبل التوافق على التمديد ومدته، مل يبَق أمام فريق 
14 آذار سوى خيار واحد، وهو اإلفراج عن العمل التشريعي. وما إقرار هذه 
القوانني الضرورية، يف ظل عدم جاهزية مجيع األطراف السياسية خلوض 
االنتخابات النيابية، إال حماولة منهم للقول إن »اجمللس يعمل«، وبالتالي 
هو يستحّق التمديد. وبعبارة أخرى، ستكون اجللسة التشريعية مطّية النواب 
لتمديد واليتهم، للمرة الثانية. يف هذا السياق، أكد مصدر مسؤول يف 
»النائب عدوان يتحّرك كممثل لقوى 14  أن  لـ«األخبار«  اللبنانية  القوات 
اور الرئيس بري يف ما يتعلق مبشاركة هذه القوى يف جلسات  آذار، وحيمُ
حلركته  عالقة  ال  لكن  املواطنني،  حاجات  لتأمني  حمددة  تشريعية  نيابية 
هذه بأي صفقة تتعلق بالتمديد جمللس النواب«. مصادر تيار املستقبل 
قالت لـ«األخبار« إن »األمور تتّجه حنو احلل«، من دون اجلزم بوجود اتفاق 
على عقد اجللسة. وأشارت إىل »أن زيادة الواحد يف املئة على الضريبة 
على القيمة املضافة اليت يطرحها الرئيس السنيورة باتت مقبولة من قبل 
الفريق اآلخر، على أن تكون جزءًا من امليزانية، وليس ضمن قانون سلسلة 
الرتب والرواتب ». وتقول املصادر إنه »ال انتخابات نيابية«، مؤّكدة أن 
كن  إذ ال يمُ التمديد،  أوىل على طريق  التشريعي خطوة  العمل  »استئناف 
أن يطرح النواب يف أول جلسة هلم بعد التعطيل بند التمديد ألنفسهم، 
بل سيسبقه تشريع امللفات الضرورية، للقول بأن اجمللس غري عاطل من 
إىل  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  نيابية يف  مصادر  لفتت  حني  العمل«، يف 
أنها »مل تتبّلغ بعد أي موقف رمسي من عقد جلسة تشريعية، لكن إشارات 
إجيابية بدأت تصل إلينا بأن احلراك الذي يقوم به عدوان مع الرئيس بّري 

جنح يف إزالة بعض العراقيل«.
كى عنه  الذي حيمُ االتفاق  »هل يشمل  طرح هو:  يمُ الذي  السؤال  أن  ورأت 
إزالة اعرتاضات فريق 14 آذار على البند املتعّلق بقانون فتح اعتماد إضايف 
لتغطية سندات اخلزينة اليت صدرت يف حكومة الرئيس ميقاتي األخرية، 
أي  سحب  ورفضه   ،2012 حساب  قطع  إعداد  بهدف  املصاريف  وقوننة 
يقّرها  ومل  السنيورة  حكومة  أصدرتها  اليت  الـ66  املراسيم  من  مشروع 
اجمللس، واليت تدخل ضمنها القروض الدولية، وصواًل إىل امللفات العالقة 
مبا فيها الـ11 مليارًا، أم أنه سيطال تشريع القوانني امللّحة، وحسب« ؟ يف 
املقابل، أكدت مصادر الرئيس بّري أن »ال تسوية شاملة تطال كل امللفات 
وعلى  موعدها،  ّدد  حيمُ مل  قريبة  جلسة  عقد  على  اتفاق  بل  كرت،  ذمُ اليت 
جدول أعماهلا بنود طارئة عدة، هي إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملني 
العام، والتصديق على موازنة عام 2015 ، واإلجازة للحكومة  يف القطاع 
إصدار سندات خزينة، وتوفري االعتمادات ملؤسسة كهرباء لبنان«. ولفتت 
جابر طرح  ياسني  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  »عضو  أن  إىل  املصادر 
على الرئيس بّري إدراج بند يتعّلق بالقروض الدولية على جدول األعمال 
والقانونية  الدستورية  املهل  تسوية  أيضًا  طرح  »تمُ أن  مرّجحة  اجللسة«، 

املرتبطة باالنتخابات«.
من جهتها، أشارت مصادر التيار الوطين احلر اىل أن »الرئيس السنيورة مل 
يعرض على تكتل التغيري واإلصالح قانون املوازنة، بل أبقى النقاش عليه 
بينه وبني الرئيس بري«. أما يف ما يتعّلق بسلسلة الرتب والرواتب »فما 
الضريبة  رفع  رئيسّيتني:  نقطتني  ذاتها على  القدية هي  املشكلة  زالت 
أن  إىل  املصادر  ولفتت  األساتذة«.  درجات  ورفع  املضافة  القيمة  على 
القوانني املعجلة املكررة  أعماهلا  »جلسة تشريعية تتناول على جدول  أي 
ستضم قانون التمديد، ألنه قانون معجل مكرر أيضًا«. ويرجح أن » تكون 
أول جلسة تشريعية يف الثالثني من الشهر اجلاري، نظرًا إىل ضرورة بّت 
مسألة اليوروبوند قبل نهاية الشهر، ويكون الرئيس متام سالم قد عاد 

من السفر«.

»تشريع الضرورة« نهاية الشهر اجلاري: 
»مطّية التمديد«

جراء  األتراك  الدبلوماسيني  من  ضيوفه  سراح  يطلق  »داعش« 
املدعوم  اإلجرامي،  هجومه  يواصل  بينما  دبلوماسية«!  »جهود 
من اجليش الرتكي، بهدف احتالل، بل مهابدة بلدة »عني عرب« 
التارخيية يف  الكردية. ويف األثناء، يفّجر كنيسة شهداء األرمن 
دير الزور، ويّهد األرض إلقامة منطقة عازلة داخل سوريا، وحتطيم 
احللم الكردي باحلكم الذاتي، واقتطاع املزيد من األراضي العربية 

يف سوريا والعراق، جتديدًا ألطماع قدية.
)أليس من دواعي السؤال، لدى »محاس« حتديدًا، التزامن بني 
منطقة عازلة تركية، بالتعاون مع »داعش«، مشال سوريا، ومنطقة 

عازلة إسرائيلية بالتعاون مع »جبهة النصرة«، يف اجلوالن؟(.
بسبب  »داعش«،  لـ  واحد  الرقم  احلليف  هي  اإلخوانية  أنقرة 
االرتباطات العقائدية واالستخبارية والعسكرية العضوية معه، كما 
أنه أداتها األساسية لتحقيق أهدافها اجليوسياسية يف كردستان 
ومصر  إيران  مواجهة  يف  واالسرتاتيجية  العربي،  واملشرق 

والسعودية.
■ ■ ■

على مشارف 2011، كانت صورة »حزب العدالة والتنمية«، لدى 
ليرباليًا،  اسالميًا  حزبًا  بوصفه  اكتملت  قد  العربية،  اجملتمعات 
الفلسطينية.  للقضية  ونصريًا  لسوريا،  وحليفًا  للعرب،  صديقًا 
للعروبة  معادية  دولة  من  تركيا  صورة  أيضًا،  انقلبت،  هكذا، 
أحزاب  على  انعكست  الزاهية  الصورة  هلا.  اسرتاتيجي  عمق  إىل 
»اإلخوان« يف كل مكان، وصار احتمال حتّوهلم إىل الطريق الرتكي 
مطروحًا جبدية. هكذا، أصبحوا، تلقائيًا، قوة مقبولة من كل أطراف 
ديوقراطية«.  »ثورات  يف  قيادية  وقّوة  الشعبية،  التحركات 
ومبا أن ما يسمى »الربيع العربي« متحور حول التغيري السياسي 
أساسًا، مل تتوقف أغلبية اليساريني عند حمتوى اللربلة االخوانية، 
يف مثاهلا الرتكي، الذي يعتمد أيديولوجيا النيوليربالية: اخلصخصة 
وحرية السوق والعوملة الرأمسالية املتوحشة وسيطرة رجال األعمال 
والشركات والفساد على البالد. كذلك، مل ينتبه معظم النشطاء 
الوطنيني يف العامل العربي إىل أن تركيا االخوانية، ال تزال عضوًا 

يف حلف الناتو، وحليفًا عضويًا إلسرائيل.
الصورة الرتكية ـــ االخوانية، املشبعة باأللوان الليربالية، أضاعت 
العدو  من  للموقف  بالنسبة  حتى  الشعبية،  احلركات  بوصلة 
اإلسرائيلي. أولوية الصراع ضد االستبداد طغت على وعي عام 
مشّوه مبزيج من النزعات الدينية والليربالية االقتصادية، واإليان 
اإلخوان  أدار  ذلك،  على  األوحد.  الغربي  ــــ  األمريكي  بالقطب 
املشهد العربي، وَمنحوا الغطاء الالزم لقيام الناتو وامليليشيات 
اإلرهابية بتحطيم الدولة الليبية، وأدار اخوان تركيا تشكيل ودعم 
وتسليح امليليشيات اإلرهابية لـ »الثورة السورية«، ومنحها طابعًا 
طائفيًا. كان كل ذلك مقبواًل! ومل ينع أقسامًا واسعة من اجلماهري 
املصرية والتونسية واليمنية واملغربية من تصعيد »اإلخوان« إىل 
السلطة، بينما نالت »محاس«، املنسحبة من حمور املقاومة، تأييدًا 
وسوريا  واألردن  فلسطني  الفلسطينيني يف  بني  كاسحًا  شعبيًا 

ولبنان.
الصعود اإلخواني أثار موجة طائفية عامة، وخصوصًا يف املشرق 
وقد  واإلتنية.  واملذهبية  الطائفية  باملكّونات  املكتظ  العربي 
ساهمت هذه املوجة يف شيوع التسامح إزاء العالقات بني قوى 
والتكفرييني  باملتطرفني  والقبول  والغرب،  السياسي  االسالم 
»اإلخوان«،  عباءة  من  باألساس،  خرجوا،  هؤالء  اإلرهابيني. 
من  مقربني  أعضاء  من  واحدة  اخوانية  قيادية  هيئة  ختلمُ  ومل 
املوجة  خضم  ويف  اإلرهابية.  التنظيمات  من  وسواها  »القاعدة« 
الطائفية والتمويل القطري والدعم الرتكي، تداخلت قوى اإلسالم 
لمائية والليربالية واالخوانية واإلرهابية؛  السياسي، التقليدية والعمُ
»داعش«،  فازت  والقيادة،  اهليمنة  على  الدموية  املنافسة  ويف 
الفعلية  لأليديولوجيا  األكثر جوهرية وصالبة  املمثل  ألنها تشّكل 
طيب؛ غري أن صاحب الكتاب الفاشي  حلركة اإلخوان يف منحاها القمُ
»معامل على الطريق«، سيد قطب، هو، يف النهاية، النتاج الصريح 
ملدرسة حسن البّنا الذي، وراء قناع الدعوة والسياسة، كان خيّبئ 

تنظيمًا إرهابيًا معروفًا هو »التنظيم اخلاص«.
■ ■ ■

تصطف  اليوم،  الرتكي،  والتنمية  العدالة  حزب  أحضان  يف 
معًا، يف  لإلخوان،  الدولي  التنظيم  وقيادات  »داعش«  قيادات 
بالط السلطان رجب أردوغان، يستخدم هؤالء وهؤالء، ويواصل 
قيادة احلروب الطائفية خارج تركيا وداخلها؛ إنه، بالفعل، احلفيد 
املعاصر للسالجقة والعثمانيني، أولئك الذين حّولوا العرب والكرد 
»الدولة«،  بناء  مستخدمني يف  الرتك،  حيكمها  طائفة  إىل جمرد 

ميليشيات هي السلف التارخيي للدواعش.
...كيف، إذًا، ستحارب الواليات املتحدة، »داعش«، حليف شريكها 
الرتكي يف الناتو، واالبن املدلل للتمويل اآلتي من اخلليج، حيث 

املستعمرات األمريكية؟
يكننا أن نسخر حقا؛ ولكن علينا أن نستعّد.

حفيد السالجقة والعثمانيني 
واإلخوان؛ سلطان الدواعش

ناهض حرت
أمام احلصار املطبق الذي يعيشه املسلحون يف جرود عرسال والقلمون، 
تابعة حلزب  مواقع  على  هجمات  عرب شّن  جديدًا  تكتيكًا  املسلحون  بدأ 
اهلل يف حماولة الستنزاف املقاومة من اجلهتني، فيما أدخل احلزب يف 
املعركة سالحًا نوعيًا، وهو عبارة عن طائرات من دون طيار قادرة على 

قصف أهداف بصواريخ دقيقة.
ال تبدو يف األفق بوادر نهاية قريبة للمعارك الدائرة يف جرود عرسال 
والقلمون، اليت تتفاقم تداعياتها السلبية يومًا بعد آخر. اخليار العسكري 
العملية  تتواصل  فيما  الساعة،  حتى  جدًا  مستبعد  اللبناني  اجلانب  من 
العسكرية ضد املسلحني من اجلانب السوري، وهو ما سيؤثر يف سري 

املعركة ملصلحة البلدين.
بادر  القارس يف هذه املنطقة،  الشتاء  العكسي حللول  العد  بدء  ومع 
مسلحو »جبهة النصرة«، يف اليومني املاضيني، إىل اتباع تكتيك جديد 
اليت  الناسفة  العبوات  تكتيك  وهو  اللبناني،  واجليش  اهلل  حزب  ضد 
على  للحزب  تابعة  حراسة  نقطة  أمس  من  أول  ليل  إحداها  استهدفت 
طريق ترابية يف بلدة اخلريبة قرب بعلبك، وسبقتها عبوة عرسال يف 
آلية للجيش وأدت اىل استشهاد جنديني. حبسب مصدر أمين لبناني 
حتدث إىل »األخبار«، فإن التكتيك اجلديد »هدفه التخفيف من الضغط 
واحلصار املطبق عليهم يف جرود القلمون وعرسال عرب شّن هجمات يف 
وبدء  جهة،  من  اهلل  وحزب  السوري  اجليش  الستنزاف  القلمون  جرود 
هجمات ضد اجليش اللبناني ومواقع تابعة للمقاومة يف املنطقة احلدودية 

مع لبنان«.
طيار  دون  من  طائرة  يظهر  شريط  يومني  قبل  سّرب  السياق،  ويف 
تقصف إحدى نقاط املسلحني يف جرود عرسال. وفيما حتّفظت مصادر 
معنية يف حزب اهلل عن احلديث يف هذا املوضوع، لفت املصدر األمين 
اللبناني إىل أن »هذا تطّور نوعي، وستكون هلذا األسلوب تداعيات مهمة 
يف جمريات املعركة يف اجلرود«. والالفت يف هذا السياق ان العدو 
االسرائيلي الذي يتابع خطوات حزب اهلل يف لبنان وسوريا، انشغل أمس 
عرب القناة الثانية يف التلفزيون االسرائيلي ببث مشاهد طائرة االستطالع 
اليت تطلق صاروخًا موجهًا يف اجلرود. وضّجت مواقع الكرتونية عربية 
خبرب الفيديو املسّرب، الفتة إىل أن اجليش اإلسرائيلي يعرف ان إيران 
متلك نوعني من طائرات من دون طيار تطلق صواريخ دقيقة، وكان 
لديه تقدير ومعطيات بأن حزب اهلل بات يلك هذه الطائرات، »لكنها 

املرة االوىل اليت يكشف فيها احلزب عن استخدامها«.
ومل يعد خافيًا أن اجلماعات املسّلحة يف حاجة ماّسة إىل مأوى وقاعدة 
إىل  املصدر  ويشري  عرسال.  من  خروجها  بعد  وخصوصًا  لوجستية، 
من  خروجهم  خالل  من  قاضية  تلقوا ضربة  احملاصرين  »املسلحني  أن 
إدخال  يتّم  كان  ففيما  هلم.  لوجستية  قاعدة  أهم  وفقدانهم  عرسال، 
هذه  كل  اليوم  وغريها،  الغذائية  باملساعدات  حمّملة  شاحنات  يوميًا 
يف  كما  عرسال  إىل  النصرة  »عودة  ويضيف:  توّقفت«.  املساعدات 
أغلق  الذي  أمر مستحيل، خصوصًا مع االنتشار األخري للجيش  السابق 
عليهم الطريق يف وقت يتّم فيه استهدافهم يف جرود عرسال من قبل 

اجليش اللبناني وحزب اهلل«.
وتشّكل فليطا وعسال الورد، يف القلمون، املنفذ األساسي إىل عرسال، 
وهلما أهمية كبرية بالنسبة إىل املسلحني الذين »يريدون اخّتاذهما مأوى 
هلم يف الشتاء. لكن ذلك مستحيل« يقول املصدر. وهذا يفّسر اهلجمات 
املتّكررة اليت ينّفذها هؤالء يف جرود البلدتني اللتني »ال يزال قسم من 
أبنائهما خمتفيًا مع اجلماعات املسلحة«. إضافة إىل ذلك، فإن منطقة 
الزبداني، املنفذ الوحيد من القلمون إىل الداخل السوري، مطّوقة اآلن 
البلدة  أطراف  على  املسلحون  يتوّزع  فيما  السوري،  اجليش  قبل  من 
املصدر  كشف  السياق،  هذا  ويف  فيها.  واحد  حي  على  ويسيطرون 
على  هجومًا  املاضي  األسبوع  »شّنوا  املسلحني  أن  لـ«األخبار«،  األمين 
إحدى النقاط يف جديدة يابوس احلدودية مع لبنان، يف حماولة لقطع 
دمشق«. ولفت مصدر ميداني سوري إىل انه »عرض  طريق بريوت – 
البادية مشااًل،  اجتاه  آمن هلم يف  وتأمني ممر  اخلروج  املسلحني  على 
لكنهم أرادوا اخلروج بعتادهم وأسلحتهم وقد قوبل بالرفض، خصوصًا 

ان هناك امكانية إلحداث ثغرة من قبلهم يف أماكن اخرى«.
يف موازاة ذلك، تدور معارك عنيفة على إحدى أهم التالل يف السلسلة 
الشرقية، وهي تلّة موسى االسرتاتيجية اليت ترتفع 2600 مرت عن سطح 
البحر، واملشرفة على كل جرود عرسال مع مناطق أخرى، غالبيتها يف 
جرود القلمون الشمالي والغربي. قائد ميداني يشرح لـ«األخبار«، ان 
»من يكسب تلة موسى اليوم هو من سيكسب معركة جرود القلمون 
وجرود عرسال«. عمليات كّر وفّر تدور على هذه التلة، و«السيطرة عليها 
ستسمح لنا بالسيطرة النارية على كل اجلرود وحتى جرود عرسال«. يقّر 
القائد امليداني بأن »التّلة ستنتصر على الطرفني معًا يف الشتاء، ألن ال 

أحد يستطيع الصمود هنا إن مل حيصل احلسم قبل ذلك«.
أمين  مصدر  حبسب  جدًا«،  »مستبعد  وهو  األول،  إذًا.  خياران  هناك 
السوري  اجلانبني  »محلة عسكرية واسعة من  لبناني، ويتمّثل يف شّن 
واللبناني من خالل التنسيق بني البلدين وتدّخل حزب اهلل، لكن التنسيق 

مستحيل، اضافة اىل ان قرار اجليش مقّيد برئاسة احلكومة«.
يبقى  أن  املرّجح، حبسب املصدر نفسه، فهو  الثاني، وهو  اخليار  أما 
على  السيطرة  وحماولة  وجزر  مّد  بني  حاله  على  العسكري  »الوضع 
إلدخال  إمكانية  ال  احرتقت.  املسلحني  اساليب  كل  اليوم  املرتفعات. 
القرى  على  هجوم  شّن  حتى  وال  لبنان،  قلب  اىل  مفخخة  سيارات 
اللبنانية«. ويضيف أن »التغيري الوحيد قد يتمثل يف حدث معنّي، جيرب 
املسلحني على الرضوخ واالنسحاب، من قبيل التأثري القطري على جبهة 
النصرة. ولكن حتى اآلن، مل تلعب قطر اي دور اجيابي يف هذا الشأن، 

وال حتى يف ملف العسكريني املخطوفني لدى االرهابيني«.

»سالح جو« حزب اهلل يف معركة اجلرود!
رشا أبي حيدر
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سيطرة  بعد  قلقًا  وراشيا  حاصبيا  قرى  تعيش 
إرهابيي »جبهة النصرة« على مساحة واسعة من 
القنيطرة. القلق عّززته »غزوة عرسال« والغضب 
سيد  السالح  فبات  السوري،  النزوح  من  العام 
متأخرًا  فجاء  جنبالط،  وليد  النائب  أما  الكالم. 
إىل وادي التيم، وبني صبٍح وظهر، قال أشياء 

ونقيضها!
ال شّك، تقع زيارة النائب وليد جنبالط، يف عطلة 
نهاية األسبوع املاضي اىل حاصبيا وراشيا بعد 
غياب مخس سنوات، ضمن سياق حركته األخرية 
زيارته  بعد  ما  منذ  الدرزية،  للقرى  وزياراته 
نصراهلل.  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  لألمني 

لكن لوادي التيم نكهة أخرى.
اليت  »الفورة«  بتلك  تقارن  ال  هنا  القلق  فحالة 
تقّض هدوء قرى عاليه والشوف واملنت األعلى، 
النازحني والعمال  وترتجم على شكل نقمة على 
السوريني. أصوات القذائف اليت يرتّدد صداها 
يف شويا وشبعا وعيحا وعني عطا، حتمل معها 
وقلعة  وعرنة  حضر  قرى  على  املصري  هاجس 
جندل الدرزية، على املقلب السوري من اجلبل. 
العميقة  األصوات  بأذنيه  جنبالط  مسع  ولرمبا 
السوري ومسلحي  اجليش  املعارك بني  لقذائف 
»جبهة النصرة«، يف صفاء ليلي اجلمعة والسبت 
املاضيني، مباشرًة من نافذة منزل النائب وائل 
وراشيا  حاصبيا  اخللوات.  بلدة  يف  فاعور  أبو 
خطر  استشعار  يف  وعاليه  الشوف  قرى  سبقتا 
كما  متامًا  التكفريي،  واإلرهاب  السورية  األزمة 
كانت شبعا سباقة يف احتضان النازحني من قرية 
بيت جن السورية. بعيدًا عن ارتباط وادي التيم 
لبنان،  أكثر من جبل  باجلليل واجلوالن  التارخيي 
سب لتفّوق خصوم جنبالط النسيب يف وادي  يحُ
اللبناني  الدميوقراطي  احلزب  سيما  )ال  التيم، 
جتنيب  االجتماعي(،  القومي  السوري  واحلزب 
جبل الشيخ اجلنوح العام يف اخليارات اجلنبالطية 

السابقة من احلرب السورية.
»وليد بيك ضد األمن الذاتي«، على ما أكد هو 
املسؤولون  يرّدده  وما  السابقة،  خطاباته  يف 
الدرزية.  القرى  كل  بعده يف  من  االشرتاكيون 
اليت  الذاتي  األمن  رغبات  عن  معزٍل  يف  لكن 
وادي  يف  التسلح  عرسال«،  »غزوة  استدعتها 
التيم يتفوق على أي حديث آخر. البيت الذي ال 
يستطيع شراء بندقية » كالشنيكوف«، اليت ارتفع 
»البومبأكشن«  بارودة  إىل  يلجأ  أخريًا،  سعرها 
وكمية غري قليلة من اخلرطوش. أّما احلديث عن 
من  كبرية  مساحة  على  النصرة«  »جبهة  سيطرة 
و)ليس  األهالي  إىل  بالنسبة  فيعين  القنيطرة، 
يدق  اخلطر  أن  فحسب(  واملشايخ  للفعاليات 
ببلدة حضر والقرى احمليطة، و«سيصل الذباحون 
قريبًا إىل هذا املقلب من جبل الشيخ، وال بد من 

مواجهتهم«.
ما يبدو الفتًا أيضًا أن فئة الشباب من املشايخ 
أي  من  السالح  األكثر محاسة حلمل  الدروز هي 
املشايخ  بعض  إن  حتى  القرى،  يف  أخرى  فئة 
من  أسلحتهم  فيحملون  املواجهة،  يستعجلون 
الشوف إىل راشيا للمشاركة يف أعمال احلراسة. 
اهليكلية  أن  يبدو  ال  األيام،  من  املقبل  ويف 
»اهلشة« اليت ترعاها البلديات للحراسات الليلية، 
واليت ال حتّبذها القوى األمنية، ال سيما اجليش 
األهالي  تطّلعات  توازي  ستبقى  واستخباراته، 
مع احتماالت اقرتاب اخلطر، بدءًا من عني جرفا 
يف حاصبيا، وليس انتهاًء بكفرقوق يف راشيا. 
عطا  أهالي عني  يهضم  املاضي، مل  االحد  يوم 
وصف جنبالط هلم بـ«اجَلَهلة«، على خلفية إطالق 
النار على عشرة مقاتلني من املعارضة السورية 
تسللوا إىل البلدة عرب وادي جنعم لرؤية عائالتهم 
يف لبنان، ثّم العودة إىل قتال اجليش السوري 

يف القنيطرة.
هو  احلزب  رئيس  »هّم  إن  االشرتاكيون  يقول 
اخلطر التكفريي وااللتفاف حول اجليش، وضرورة 
الوحدة داخل الطائفة الدرزية«. وهذا أثبته جنبالط 
الشيخ  على  رّد  حني  األخرية،  زيارته  يف  بقوة 
سليمان شجاع مؤّكدًا أن »حاصبيا تربطها عالقة 
وثيقة بدار خلدة«، والسالمات احلارة اليت مّحلها 

دروز وادي التيم: إىل السالح أيضًا

إىل النائب طالل أرسالن عرب مسؤول حزبه يف 
حاصبيا الدكتور وسام شّروف، ثم ذكره احلزب 
القومي يف خطاباته، وأخريًا زيارته منزل النائب 
الداوود يف راشيا، فيما تصّب  السابق فيصل 
»التهدئة« اليت رست بني أبو فاعور واستخبارات 
اجليش بفضل تدخل الرئيس نبيه بّري، واإليعاز 
للبلديات القريبة من االشرتاكي للتعاون الكامل 
مع االستخبارات، بعد إيعازات سابقة باملقاطعة، 

يف قرار االلتفاف حول اجليش.
جنبالط   « أن  االشرتاكيون،  يرّدده  آخر  أمٌر 
يدعوهم إىل احلذر من الفتنة بني القرى الدرزية 
والسنية«. ومع أن ما تسّرب من االجتماعات اليت 
اليومني  خالل  االشرتاكيني  مع  جنبالط  عقدها 
املاضيني ليس بالكثري، إاّل أن من راقب كالم 
املسؤولني االشرتاكيني بعد اللقاءات مع جنبالط 
من  اجلنبالطية  اخلشية  يؤّكد  آذار،   8 فريق  من 
تطّور األمور، يف ظّل ارختاء قبضة تيار املستقبل 
عن  النسيب  االشرتاكي  وعجز  مناصريه،  عن 

مواكبة الشارع الدرزي املتوتر.
غري أن مواجهة جنبالط حلركة السالح ال تعين أن 
بدورهم،  هم  التسّلح  عن  بعيدون  االشرتاكيني 
السالح  رخص  من  كبرية  كمية  توزيع  يثري  إذ 
على مناصري االشرتاكي ومقّربني من أبو فاعور 
استغراب األجهزة األمنية، يف الوقت الذي أوحت 
فيه إجراءات وزير الدفاع مسري مقبل، بعد تشكيل 
احلكومة، بضبط مسألة رخص السالح وكمياتها.

وبعد. ال خيفي فريق 8 آذار يف وادي التيم أن 
»عددًا ال بأس به من اجلنبالطيني، ومن بينهم 
مشايخ، يفتح خطوط اتصال وثيقة معنا، بسبب 
صوابية مواقفنا منذ بداية األزمة السورية، ويف 
باهلم احلصول على أسلحة فردية نتيجة اخلوف«. 
وما يعري انتباه هؤالء، أن »جنبالط ياول مواكبة 
الشارع يف الرغبة بالتسلح بهدوء، لكن يف القرى 

اليت لالشرتاكيني الغلبة فيها«.
بالعودة إىل الزيارة، تقّدر 8 آذار »الدور الذي 
يلعبه جنبالط أخريًا، ال سيما لناحية التحذير من 
اخلطر التكفريي«. لكن كالم جنبالط االحد املاضي 
عن »عودة الدروز إىل اإلسالم وتأدية الفرائض« 
من  املشايخ،  من  به  بأس  ال  عدٍد  استياء  أثار 
الدروز  إن  له  قال  »من  طبعًا!  »األرسالنيني« 
ليسوا مسلمني؟«، يسأل أحد املشايخ الفاعلني 

يف خلوات البياضة.
هو ختّبط جنبالطي كبري إذًا، يساوي حجم املخاطر 
احملتملة يف املستقبل، بني التسلح ورفضه، بني 
زيارة نصراهلل وإشارة  املقايضة ورفضها، بني 
جنبالط إىل قول امللك السعودي إن »بين معروف 

هم عشريتي«.
ويف الوقت الضائع، ينتظر وادي التيم، ليعرف 
لبنان  بني  سقطت  »احلدود  أن  حقًا  يعين  ماذا 

وسوريا«.

فراس الشويف

جنبالط يواكب الشارع بالتسلح يف القرى التي 
لالشرتاكيني الغلبة فيها )هيثم املوسوي(

املخطوفون  العسكريون  األحُفق.  يلوح يف  أمل  ال 
بات  األمر  احلكومة.  إىل  بالنسبة  الشهداء  كم  حبحُ
يقينًا  تعلم  اليت  السياسية  القيادة  لدى  واقعًا 
وقع  وعلى  ّرم.  محُ اخلاطفني  شروط  حتقيق  بأن 
بطيئة  املقبلة  الساعات  متّر  احلرب،  طبول  قرع 
معجزة  ينتظرون  الذين  املخطوفني  أهالي  على 

يبدو أنها بعيدة املنال.
مل تعد »جبهة النصرة« وحدها يف الواجهة. بعد 
انضّم  القلمون،  يف  اإلسالمية«  »الدولة  ظهور 
إليهما تنظيم »كتائب عبد اهلل عزام«، عرب تسجيل 
صوتي للمتحدث باسم »سرايا احلسني بن علي« 
الشيخ سراج الدين زريقات، لتكتمل الصورة. أفرع 
والبغدادي،  الظواهري  العاملي، جبناحيها  اجلهاد 
اللبنانية  الدولة  القلمون، ضد  جرود  احّتدت يف 

وحزب اهلل والعسكريني املخطوفني.
زريقات خرج بالصوت ملدة 16 دقيقة يف كلمة 
ألقاها أمام العسكريني املخطوفني، موّبًا إياهم 
اهلل«  »حزب  واّتهم  اجليش.  إىل  انتسابهم  على 
مّماًل  لبنان،  يف  وقعت  اليت  االغتيال  بعمليات 
العسكريني رسالة إن خرجوا، أبلغوا طوائفكم »إن 
قاتلتم أهل السّنة ليس بيننا وبينكم إال السيف«. 
وهّدد قائاًل: »اجملاهدون أخذوا العراق خالل أيام، 

ويف أيام يكونون يف وسط بريوت«.
اليت  املشرتكة  العمليات  غرفة  تتبّدى  هكذا 
و«الدولة  و«الكتائب«  »النصرة«  أمراء  يقودها 
سائدًا  كان  ما  الواقع  هذا  ليؤكد  اإلسالمية«، 
عن توزيع األدوار يف التفجريات اليت استهدفت 
على  الثالثة  التنظيمات  تعاقب  واليت  لبنان، 
تبّنيها. وبعدما كانت املعلومات تفيد بأن زريقات 
موجود يف جرود الزبداني، خرج االثنني من جرود 
عرسال متحدثًا يف كلمة انفعالية. هاجم اجليش 
للدفاع  اليت حتّولت درعًا  »والطوائف  وحزب اهلل 
عنهما«، حبسب تعبريه. وأضاف قائاًل: »اجليش 
اقتحموا  شباب  جيش. مخس  مش  هذا  اللبناني 
ثكنتكم يا أبطال وأخذوها. إنتو ما عندكن رجال«. 
لكننا  عرسال،  يف  املعركة  ِرد  نحُ »مل  أردف:  ثم 
أنه  »هل تظّنون  دخلنا مكرهني«. وسأل قائاًل: 
بسيارة مفخخة يف الضاحية انتهى األمر؟ املسألة 

بدأت اآلن«.
»جبهة  تنوي  تكن  مل  املفاوضات،  خط  وعلى 
النصرة« يف القلمون تصفية أيٍّ من العسكريني 
مع عليه املفاوضون  املخطوفني لديها. هذا ما يحُ
التّلي«  مالك  »أبو  التنظيم  أمري  التقوا  الذين 
مسار  أن  غري  للمفاوضات.  األوىل  املراحل  يف 
أدخل  توقعاتها،  بعكس  جرى  الذي  املفاوضات 
وقارب«  سّدد  »سياسة  اخلطة.  على  تعدياًل 
أوجبت ذلك، حبسب تعبري أحد عناصر »النصرة«. 
عناصر  قيام  عن  ترددت  اليت  املعلومات  ورغم 
ممد  املخطوف  العسكري  بتصفية  »النصرة« 
محية انتقامًا ملقتل عدد من مسّلحيها يف اجلرود 
لـ«األخبار«  »النصرة«  مصادر  تؤكد  القلمونية، 
بعد  عرسال  حصل يف  ما  سببه  محية  »قتل  أن 
أهل عرسال  التفجري )يوم اجلمعة املاضي( حبق 
والنازحني السوريني«. وإذ تتحدث املصادر عن 
احلزب«،  صنع  من  التفجري  بأن  الثوار  »قناعة 
»أبو  القلمون  »النصرة« يف  أمري  أن  إىل  تشري 
مالك اخّتذ قرار إعدام العسكري محية للقول إننا 
هؤالء  أو  استجيبوا  جاّدون...  وإننا  منزح  لسنا 
أنتم  أردمت،  إن  حتريرهم  ميكنكم  الذين  أسراكم 

تقتلونهم بأيدينا«.
بـ«أبو  املشهور  احلجريي  مصطفى  الشيخ  مونة 
تكفي  كانت  »النصرة«  قيادة  على  طاقية« 
من  أي  قتل  دون  للحؤول  ضمانة  تكون  أن 
العكسريني، لكن »الظروف كانت غالبة«. يقول 
أدري  »ال  لـ«األخبار«:  الشيخ مصطفى احلجريي 
إن كنت قادرًا على إيقاف تنفيذ احلكم حبق محية، 
لكن لألسف مل يكن باإلمكان بذل اجلهود املطلوبة 
نتيجة الظروف القاهرة«. وهذه الظروف، حبسب 
قبل  من  اغتيالي  بـ«ماولة  تتمّثل  احلجريي، 
خوري  جورج  العسكري  عائلة  نقلي  أثناء  اجليش 
أن  تعتقد  هل  اجلرود«.  يف  للقائه  ومساعدتها 
احلجريي  عنه  تساؤل ييب  قتلك؟  يريد  اجليش 
بالقول: »إطالق النار علي بالطريقة اليت حصلت 

زريقات يهّدد باحتالل بريوت

يدل على نية أكيدة بالقتل، وما التهديدات اليت 
أدلة  إال  املاضية  واألسابيع  األيام  يف  أحُطلقت 
مسؤولية  يتحّمل  من  أما  ذلك«.  على  إضافية 
عاتق  على  لقى  »يحُ بأّنه  احلجريي  فريد  جرى،  ما 
اخلاطف احلقيقي للبنان، وهو من ميلك السالح«. 
يقول احلجريي إن حادثة تعرضه إلطالق نار يف 
إىل  انتقاله  استمرار  دون  حالت  األخرية  املرة 
اجلرود ملقابلة أمري النصرة. أما من أوصل زوجة 
درج ثانيًا على  العسكري املخطوف علي بزال، املحُ
النصرة« يف  »جبهة  قادة  ملقابلة  القتل،  الئحة 
»أبو  ليس  أنه  املعلومات  فتؤكد  أمس،  اجلرود 
طاقية«، مرجحة أن يكون قد مّت ذلك عرب عائلة 
زوجة املخطوف، باعتبارها ابنة عرسال. وقد نقلت 
»النصرة«  قيادة  أن  املخطوف  العسكري  زوجة 
يف  »إفساحًا  أسبوعًا  زوجها  إعدام  أرجأت 
ملطالب  لالستجابة  اللبنانية  احلكومة  أمام  اجملال 

اخلاطفني«.
ملاذا قتل عناصر »النصرة« محية رميًا بالرصاص 
عدم »جبهة النصرة« باقي  وليس ذحبًا؟ وملاذا مل تحُ
العسكريني املخطوفني؟ ما هي اسرتاتيجيتها يف 
املناورة، وما صحة ما تردد عن ختيري العسكري 
يتوقف  بالرصاص  أو  ذحبًا  القتل  بني  الشهيد 
على موافقته على إيصال رسالة »النصرة« أمام 

الكامريا؟
تكثر الشائعات اليت ترد من كل حدب وصوب عرب 
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف 
ملف العسكريني املخطوفني. أما احلقيقة فواحدة. 
تنفي مصادر »النصرة« ما يرتدد عن ختيري محية 
عن  توقفت  »اجلبهة  أن  كاشفة  القتل،  بطريقة 
املقدسي«.  أبي ممد  الشيخ  بفتوى  أخذًا  الذبح 
اليت  التنظيم  سياسة  أن  إىل  املصادر  وتشري 
عدم  »تقتضي  السنة،  يقارب  ما  منذ  يعتمدها 
كانت  وإن  نّفذ،  تحُ اليت  اإلعدام  عمليات  تصوير 
جائزة شرعًا، ملا يرتتب عليها من مفسدة تفوق 

املصلحة يف عرضها«.
متيل  من  ملصلحة  واضحة.  حقيقة  ال  ميدانيًا 
معسكرا  النصرة؟  جبهة  أم  اهلل  حزب  الكفة؟ 
القتال يكيان عن بشائر نصر آتية. وينشغل كال 
تناقل  الطرفان بتعداد نكسات »العدو«. وفيما تحُ
معلومات عن سقوط عشرات القتلى يف صفوف 
يف  الدائرة  االشتباكات  يف  »النصرة«  مسّلحي 
من  قريبة  قيادات  بينهم  وحنلة،  فليطة  جرود 
»النصرة«  عناصر  يتحدث  التّلي«،  مالك  »أبو 
عن »ضربات موجعة ومتتالية تلّقاها احلزب على 
الورد  وعسال  واجلبة  وحنلة  فليطة  جرد  جبهات 

وقارة واجلراجري«.
سريجح  الذي  الطرف  هوية  عن  النظر  وبصرف 
هل  املركزي:  السؤال  يبقى  كفته،  امليدان 
سيخرج العسكريون املخطوفون أحياء أم ال؟ سؤال 
خربت  بعدما  عنه  اإلجابة  السياسة  السلطة  متلك 
يتوزعون  الذين  هؤالء  جيدًا.  عسكرييها  خاطفي 
أبنائها واحدًا  بذبح  أحدهما  بني تنظيمني، يفاخر 
تلو اآلخر بدٍم بارد غري آبه لشيء، فيما يفاوض 
اآلخر لتحقيق ما استطاع من مكاسب، عّله يستثمر 
ذلك يف »بيئة حاضنة«، رغم أنه يعلم حتى اآلن 

أّن أفق حتقق مطالبه مسدود.

رضوان مرتضى

هاجم زريقات الجيش وحزب اهلل »والطوائف التي 
تحوّلت درعًا للدفاع عنهما« )هيثم املوسوي(
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بشارة  مار  الكادرينال  املاروني  البطريرك  أعلن  الفتوى  دار  من 
بطرس الراعي أنه يرفض املؤمتر التأسيسي واملثالثة، مؤكدًا متسكه 

بالطائف. مواقف ناقضت ما كان ينادي به منذ انتخابه!
الصور  إحدى  ايلول،  انتخاب رئيس اجلمهورية، يف 23  يطيح عدم 
الرمزية للجمهورية اليت اعتادت ان تنتخب رؤساءها يف هذا التاريخ، 
قبل ان حتّوله االحداث والفراغات املتتالية ومراحل التمديد، حمطة 

للذكرى ليس إال.
مل يكن مفاجئًا أال ُينتخب امس رئيس للجمهورية، يف وقت تسري 
فيه اجلمهورية حنو مزيد من التدهور. ومل يكن متوقعًا وسط احلالة 
العامة، واملسيحية خاصة، ان يربز اي معطى استثنائي يعيد احلياة 
اىل موقع رئاسة اجلمهورية. لكن املفاجأة اتت، كالعادة، من حيث 
اعتاد اللبنانيون يف االعوام االخرية ان يتلّقوها، وان يندهشوا من 
كّم التناقضات اليت تتخبط بها بكركي بعدما باتت رهينة التقّلبات 

السياسية.
الراعي،  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  البطريرك  خرج 
لتعبريين  رفضه  اواًل  ليعلن  السنية،  الفتوى  دار  من  وللمفارقة، 
التصقا يف االعوام االخرية بالثنائية الشيعية، اي املؤمتر التأسيسي 
الذي سبق ان حتدث عنه االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
 ،2005 عام  بعد  بها  لّوح  قد  الشيعي  الطرف  كان  اليت  واملثالثة 
الوفاق  وثيقة  وتطبيق  وامليثاق  بالدستور  »التقّيد  ثانيًا  وليعلن 

الوطين نّصًا وروحًا«.
الراعي اىل  أعادت  اليت  املواقف  مثة مالحظات تسّجل يف ظل هذه 
الواجهة بعد عودته من واشنطن، حيث كان يدافع عن الوجود املسيحي 
يف الشرق، يف وقت عجز فيه عن تأمني إمجاع مسيحي وماروني على 
انتخاب رئيس للجمهورية، كما عجز سابقًا عن تأمني إمجاع ماروني 
على قانون االنتخاب، عدا عن »معجزة« املشروع االرثوذكسي، وعلى 

اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها.
قد يكون البطريرك املاروني نسي يف خضّم رحالته اليت ال تنتهي، 
الباب  فتح  الذي  اجلديد،  االجتماعي  العقد  طرح  من  اول  كان  انه 
امام تظهري فكرة املؤمتر التأسيسي، والذي نّظر له مطارنته وحلقته 
»الفكرية« مرات عدة يف خطب وعظات وحوارات وجلسات بكركي 

املفتوحة.
كم من مرة دعا الراعي اىل عقد اجتماعي جديد، منذ ان انتخب عام 
الوطين  الوفاق  لوثيقة  »تصحيح  الدعوة  هذه  ان  قال  عندما   2011
اليت صدرت عن اتفاق الطائف«. وحني انتقدته الدوائر العاقلة يف 
الطائفة املارونية من خمتلف االجتاهات، حاول االلتفاف على الفكرة 
ليقول موضحًا، ردًا على سؤال عن ماهية هذا العقد يف عام 2012: 
»املوضوع ليس موضوع الطائف وليس موضوع مناصفة أو مثالثة، 

امنا تعالوا لنجدد امليثاق الوطين«.
الذي  احلد  اىل  املبهمة(  )وتفسرياته  االجتماعي  للعقد  الراعي  رّوج 
الذي  التأسيسي  املؤمتر  مع  املوارنة،  معارضيه  حبسب  متاهى، 
املناصفة  طرح  تعيد  شيعية  كحالة  املسيحيون  منه  خيشى  كان 
بني املسيحيني واملسلمني على الطاولة فتحّوهلا مثالثة بني السنة 
اليوم، برفض  الراعي  والشيعة واملسيحيني. واملفارقة ان مواقف 
هذا الطرح، تأتي متأخرة كثريًا، ألنها أعقبت تبداًل جوهريًا يف اخلطاب 
هذه  الشيعي  الطرف  سحب  االخرية  االشهر  شهدت  اذ  الشيعي. 
املطالبة، بعدما كّرر الرئيس نبيه بري على طاولة احلوار قبل انتهاء 
الرئيس ميشال سليمان، ونصراهلل يف خطاب علين، موقفني  عهد 
املّس  ورفض  الطائف  باتفاق  النهائي  التمسك  يؤكدان  متجددين 

به.
منذ انتخابه عام 2011، والراعي يدعو اىل تعديل الطائف واىل اعادة 
او  بصيغة  التأسيسي  واملؤمتر  االجتماعي  العقد  واىل  فيه،  النظر 
العلمانية  )واملسيحية(  املارونية  الدوائر  انتقدته  ولطاملا  بأخرى. 
والروحية املعنية باجملمع املاروني، الختاذه موقفًا متناقضًا مع اجملّمع 
الذي أكد متّسكه باتفاق الطائف مرجعًا نهائيًا. وكان الراعي جييب 
»الطائف ليس منزاًل والتجربة دّلت على ان فيه ثغرًا، واذا  هؤالء 
كان حيتاج اىل تعديل، فليعدل واذا كنا يف حاجة اىل طائف جديد 

فال مانع من ذلك«.
دفاعًا  يناقشه  كان  من  على  ردًا  فرصة،  يفّوت  الراعي  يكن  مل 
الذي  الطائف، اال وطالب بتعديله وبالقفز فوقه خالفًا للمسار  عن 
سارت عليه بكركي منذ ان وافق البطريرك الكاردينال مار نصر اهلل 
بطرس صفري عليه. وحني كانت تكرب احلملة عليه كان يسارع اىل 
الرد بأنه »مل يطالب بتعديل الطائف بل مبعاجلة بعض الثغر فيه«. 
ويف اآلونة االخرية مسع الراعي آراًء مكثفة بضرورة احرتام الطائف 
وعدم املّس به، واعتباره مالذًا آخريًا للمسيحيني، وان سوء التطبيق 
مرده اىل مرحلة الوصاية السورية ومرحلة استئثار فريق باحلكم على 
حساب املسيحيني. يعرف الراعي جيدًا ان مثة دوائر مارونية متمسكة 
بالطائف، وال حتيد عنه، كسبيل اىل خالص لبنان واملسيحيني، وال 
سيما يف الظروف احلالية اليت مير بها لبنان واملنطقة. وهناك من 
يعترب ان الراعي بدأ يقتنع بهذا الرأي وقام بتظهريه عند اول مناسبة، 
وهذا امر جيد. لكن املشكلة تكمن يف عدم الثقة بأن يكون موقفه 

موقفًا دائمًا قاباًل لالرتكاز عليه يف شكل ثابت.
ــــ صفري نداءها االول. ومنذ  يف ايلول عام 2000 اطلقت بكركي 
ذلك الوقت كان أليلول وقع متميز يف روزنامة الصرح البطريركي. 
ايلول عام 2014، اعاد الراعي اىل اللبنة االوىل، اىل اتفاق الطائف 
ورفض املؤمتر التأسيسي. على امل اال يعود بعد انتهاء ايلول اىل 

تغيري موقفه. بعض عارفيه يقولون: »االرجح انه سيفعل«.

البطريرك الذي ال يكّف عن إدهاشنا!
هيام القصيفي

حسم السيد حسن نصراهلل الثالثاء موقف حزب اهلل من التفاوض 
يف ملف العسكريني املختطفني، داعيًا احلكومة إىل التفاوض 
من منطلق القوة. وأكد أن حزب اهلل ال يقبل أن يكون لبنان 
إىل  حيتاج  ال  لبنان  وأن  أمريكا،  تقوده  دولي  حتالف  ضمن 

التحالف ويستطيع أن يدافع عن نفسه.
حّدد األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل الثالثاء موقف 
احلزب من مسأليت العسكريني املختطفني لدى إرهابيي »جبهة 
الدولي«  و«التحالف  عرسال،  جرود  يف  و«داعش«  النصرة« 

الذي تقوده أمريكا حتت عنوان حماربة تنظيم »داعش«.
وأكد نصراهلل يف كلمة له الثالثاء، عرب قناة »املنار«، أن حزب 
اهلل مل يقل يومًا إنه ضد التفاوض، داعيًا الدولة اللبنانية إىل 
العمل وفق مفهوم التفاوض، أي »املفاوضة من موقع القوة، 
وليس االستجداء«. وأكد أن »حزب اهلل ال يقبل أن يكون لبنان 
جزءًا من التحالف الذي تقوده أمريكا، ألن أمريكا أم اإلرهاب«، 
إىل  حيتاج  وال  نفسه،  عن  الدفاع  يستطيع  »لبنان  بأن  وجزم 

التحالف«.
وتوجه األمني العام حلزب اهلل يف بداية كلمته »بأحر آيات العزاء 
لعوائل شهداء اجليش الذين قتلهم اإلرهابيون ونقدر مواقف 
عائالتهم الوطنية«. وتابع أن »الكل يعلم أن اجلماعات اإلرهابية 
املسلحة قامت باالعتداء على اجليش حبجة توقيف املدعو عماد 
مجعة، والعدوان على اجليش مل يكن ابن ساعته«. ورأى أنه 
السياسية  القوى  تتعامل  أن  الواجب  من  كان  البداية،  »منذ 
كلها، كما الناس واإلعالم، مع هذه القضية مبستوى القضية 
هدف  يكون  أن  جيب  وكان  واإلنسانية،  واألخالقية  الوطنية 

اجلميع استعادة العسكريني إىل أهلهم بأسرع وقت.
هذا اهلدف سيبقى هدفنا إىل أن ينجز«. وأسف نصراهلل ألن 
»بعضهم حول هذه القضية إىل مادة للسجال وتوجيه االتهامات 
الكاذبة وإثارة النعرات الطائفية وقلب احلقائق والتزوير والكذب 

ورفع مطالب هي أكرب من مطالب اخلاطفني أنفسهم«.

كل من يقول من نواب وُكتّاب إن حزب اهلل رفض التفاوض 
يكذب ألهداف سياسية

جدًا  املاضية مؤمل وحمزن  األسابيع  »ما حصل خالل  أن  ورأى 
بسبب مستوى التعاطي مع قضية من هذا النوع. هذه القضية 
هي بالدرجة األوىل مسؤولية احلكومة وعلى اجلميع أن يساند 
احلكومة، ومن الطبيعي يف قضية من هذا النوع أن اجلهة املعنية 
الستعادة  عدة  مناسبات  فاوضنا يف  وحنن  بالتفاوض،  تقوم 

أسرانا، لذلك حنن مل نرفض على اإلطالق مبدأ التفاوض«.
وأشار إىل أن »من حق السلطة السياسية أن تفاوض، ونطالب 
أحد  ال  قوة،  موقع  من  التفاوض  يكون  أن  األول  اليوم  منذ 
يتوسل ويقدم نفسه للخاطفني. فمن ُيرد أن يفاوض يفتش 
عن نقاط القوة ويضعها على الطاولة، واحلكومة اللبنانية تعرف 
ما هي نقاط القوة املوجودة لديها، وجيب املفاوضة من موقع 

القوة وليس من موقع التوسل«.
وحول االتهامات اليت تكال حلزب اهلل برفضه مبدأ التفاوض، 
قال نصراهلل »حنن مل نرفض مبدأ التفاوض وال مرة«. وتوجه 
إىل أهالي العسكريني بالقول: »كل من يقول لكم من نواب 
وُكّتاب أن حزب اهلل رفض التفاوض، يكذب ألهداف سياسية. 
مبدأ  لكن  ال،  أو  مباشرًا  تفاوضًا  تقرر  السلطة  النهاية  يف 
التفاوض ال نقاش فيه«. ورأى أن »لبنان يعيش إذالاًل حقيقيًا 
منذ أسابيع، بسبب األداء السياسي للعديد من القوى«، مشريًا 
إىل أن حزب اهلل تكلم مع املسؤولني ومع املعنيني، و«قلنا إن 
موقفنا هو أن اجلهة املفاوضة تأتي مبطالب اخلاطفني وتدرس 
تعرض  التفاوض  قنوات  وتناقشها، ومن خالل  املطالب  هذه 
وأضاف:  القرار«.  الختاذ  آليات  وهناك  النقاش،  على  األمور 
»احلكومة تريد أن تضمن توقف القتل قبل متابعة املفاوضات، 
ومن حق احلكومة اللبنانية أن تقول إنها ال تفاوض حتت القتل 
والذبح. أما اخلضوع للتهديد فهذا أمر ال ميكن لدولة أو حكومة 
أو جيش أو شعب أن يقبل به، وال أحد يف العامل يتعاطى مع 
قضية من هذا النوع خبيار واحد، بل جيب وضع خيارات عدة 

وسيناريوات أخرى«.
وحول ردود الفعل اليت تلت استشهاد العسكريني املختطفني، 
الرويس خاطبنا كل  »بعد حادثة تفجري  أنه  أشار نصراهلل إىل 
اللبنانيني بأن ال ميس أي نازح سوري وأن ال حيّمل أحد جرائم 
اإلرهابيني. ال جيوز املس بأي بريء من النازحني«. وأشار إىل 
أنه »بعد أحداث الذبح اليت حصلت، بذلنا جهودًا حلماية النازحني 
وإبعاد اخلطر عنهم، حنن حنمي النازحني وندافع عنهم ونعمل 

على تهدئة النفوس«.
وشّدد على أن »مسألة اخلطف املضاد، أمر غري جائز، ال شرعًا 
وال قانونًا، وهو غري جمد، ألن اجلماعات املسلحة ال تأبه لذلك. 
اخلطف املضاد ال يوصل إىل أي مكان، بل أسوأ من ذلك حيقق 

أهداف اجلماعات املسلحة اليت تعتمد اخلطاب املذهيب التكفريي 
والتحريضي. هم يريدون خلق الفتنة يف لبنان ونقل اإلرهاب 
إليه«. وتابع »لبنان حقيقة أمام حتّد حقيقي، واملطلوب ضبط 
املشاعر والعواطف وعدم املس باألبرياء واحلفاظ على النسيج 

الوطين واالجتماعي«.

أمريكا تريد احتالل املنطقة من جديد

مواجهة  عنوان  حتت  الدولي«  »التحالف  من  املوقف  وحول 
»داعش«، أكد نصراهلل أن »اجلميع يعلم أننا ضد داعش وضد 
أما  التضحيات.  ونقدم  ونقاتلها  التكفريية،  االجتاهات  هذه 
موقفنا من التحالف الدولي بقيادة أمريكا فهو أمر آخر ال عالقة 
له مبوقفنا من داعش. حنن باملبدأ ضد حتالف دولي يف سوريا، 
داعش.  غري  أم  داعش  أم  السوري  النظام  املستهدف  أكان 
لدينا موقف مبدئي ال يتغري من ساحة اىل أخرى، وال نوافق على 
أن يكون لبنان جزءًا من التحالف الدولي«. وتابع أن »أمريكا 
هي أم اإلرهاب وأصل اإلرهاب يف هذا العامل، وهي الداعم 
املطلق لدولة اإلرهاب الصهيونية. كذلك فإن أمريكا صنعت أو 
شاركت يف صنع اجلماعات اإلرهابية، وهي غري مؤهلة أخالقيًا 
ألن تقدم نفسها على أنها قائد لتحالف دولي ضد اإلرهاب. 
أغلب املصاحل األمريكية هي على حساب مصاحل املنطقة، وحنن 
غري معنيني بأن نقاتل يف حتالف دولي من هذا النوع«. وأضاف 
من  املنطقة  احتالل  أمريكا  لتعيد  ذريعة  أو  فرصة  »هذه  أن 
جديد«، مذّكرًا بأنه »يف بدايات حرب متوز عرض علينا تسليم 
سالح املقاومة وقبول وجود قوات متعددة اجلنسيات تتمركز 
يف اجلنوب وعلى احلدود السورية ويف املطار، وهذا ما رفضناه 

وأسقطناه بالدماء والشهداء«.
وقال: »حنن نرفض أن يكون لبنان جزءًا من التحالف الدولي، 
وهناك  التحالف،  هذا  من  جزءًا  يكون  أن  من مصلحته  وليس 
أننا  ورأى  التحالف«.  هذا  إىل  انضم  حال  يف  عليه  خماطر 
»قادرون رغم االنقسام السياسي والتجاذبات على أن نواجه 
اإلرهاب من خالل جيشنا وشعبنا وصمودنا«. وأوضح أن »على 
يف  جادة  كانت  إذا  الدولي،  التحالف  يف  املشاركة  الدول 
اإلرهابية،  اجلماعات  أن توقف متويل وتدريب  لبنان،  مساعدة 
النازحني  مشكلة  حل  على  وتساعد  اللبناني  اجليش  وتسلح 
اللبنانيني »من خالل جيشهم ودولتهم  السوريني«. وأكد أن 
وتضامنهم قادرون على دفع »خطر اإلرهابيني والتكفرييني عن 
بالدهم، واللبنانيون أقوياء. حنن لسنا ضعفاء وال أحد يستطيع 
أن يهدد، ال باجتياح، وال بسيطرة، وال بوصول إىل بريوت وال 
غري بريوت، ألننا ما زلنا على قيد احلياة، وال أحد يستطيع أن 
سنتحمل  وحنن  النوع،  هذا  من  تهوياًل  اللبنانيني  على  يفرض 

دائمًا كما كنت أقول يف السابق مسؤولياتنا«.
ويف سياق آخر، بارك نصراهلل للشعب الفلسطيين بـ«االنتصار 
أهداف  كل  عطل  ألنه  كبري  انتصار سياسي  هو  الذي حتقق، 
إسرائيل املعلنة وغري املعلنة«. كذلك تناول التطورات اليمنية، 
وبارك »املصاحلة اليت تشكل فرصة تارخيية إلخراج اليمن من 
البحريين  بـ«الشعب  مذّكرًا  نصراهلل  وختم  املعقدة«.  مشاكله 
إىل حتقيق  أن يصل  أمل  على  السلمي،  حراكه  يواصل  الذي 
أهدافه وأن تساعد التطورات اإلقليمية الشعب على حتقيق هذه 

األهداف«.

نصراهلل: قادرون وحدنا على هزمية اإلرهاب

الخطف املضاد غري جائز، ال شرعًا وال قانونًا، ويحقق هدف 
الجماعات املسلحة يف الفتنة
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
»خطأ تقين« يعيد حماكمة الضابط شاهني جبرم التعامل إىل 

بداياتها
 »خطأ تقين« اعاد جلسة حماكمة املقدم يف اجليش غزوان شاهني 
املوقوف جبرم التعامل مع اسرائيل اىل نقطة البداية، بعد اكثر من 
4 سنوات على توقيفه باجلرم املنسوب اليه، الذي يستند اىل حركة 
اتصاالته اهلاتفية اليت تثبت حبسب املستندات تواصله مع »رقم 

مشبوه«.
حركة  تظهر  الئحة  شابت  اخطاء  على  وكالؤه  كما  شاهني  وعّول 
اتصاالته اهلاتفية اليت سبق لشاهني ان ناقشها يف جلسات مطولة 

لينتهي اىل قناعة أنه »مّت التالعب بها« من اجل ادانته.
االتصاالت،  يف  املهندسني  من  امس  الشهود  احد  افادة  ان  غري 
حصول  امنا  شاهني،  استعمله  رقم  مع  مشبوه  رقم  تواصل  اكدت 
»خطأ تقين« كما مساه الشاهد اظهر وجود ثغرة يف تلك الالئحة اليت 

متسك بها شاهني كورقة دفاع راحبة تدحض اتهامه بالتعامل.
بدا شاهني كما يف كل جلسة، »مستعدًا للمواجهة«، لكنه يف جلسة 
الئحة  »الثغرة« يف  تلك  سابقًا  بعدما كشف  »مزهوا«  كان  االمس 
اتصاالته اهلاتفية. وما لبث هذا »الشعور« لشاهني »باالجناز« الذي 
حققه من خالل حتليله وعلى »طريقته« الئحة حركة اتصاالته خصوصا 
خالل العامني 2006 و2007، ان تبدد شيئًا فشيئًا اثر مناقشة احملكمة 
العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم تقرير 
اليه سابقا من  الشاهد الذي وضعه واجاب فيه عن اسئلة وجهت 
قبل الرئاسة. حتى ان الشاهد ذهب اىل القول انه يوجد استحالة يف 

التالعب بداتا االتصاالت.
تقرير  اليها  توصل  اليت  بالنتيجة  م«  يسلِّ :مل  شاهني  كان  واذا 
الشاهد، غري ان افادته اوقعته يف التباس حول ذكر الشاهد لتاريخ 
حصول »االتصال املشبوه«، وهو االمر الذي مل يذكره اصاًل الشاهد 
يف تقريره، امنا حدد فيه فقط مدة اتصالني مّتا، االول استمر لـ 23 

ثانية والثاني لثانيتني.
يف املقابل، فقد ابدى رئيس احملكمة جتاوبًا مع مطالب الدفاع يف 
»الفا«  شركيت  يف  فوترة  خبريي  باستدعاء  الشاهد،  افادة  ضوء 
و«تاتش« واملوظف يف شرطة »الفا« حسني روماني، مع تكرار دعوة 
الشاهد املهندس ريشا مشلب، وفضال عن ذلك فان رئيس احملكمة 
محدان  منيف  باحملامني  االثنني  متثلت  اليت  الدفاع  جهة  من  طلب 
وحتديد  خطيًا،  مالحظاتهم  تدوين  سعد  وعبداهلل  سعد  ابو  وبشارة 
الشهود الذين يرغبون يف استدعائهم ملناقشة كل النقاط العالقة 

حول الئحة االتصاالت وتوضيحها.
يف بداية اجللسة استمعت احملكمة اىل افادة منال عمرو بعد حلفها 
اسئلة  على  وردًا  شاهني.  املتهم  تعرف  ال  أنها  فأكدت  اليمني، 
الرئاسة قالت إنها كانت تبدل ارقام هاتفها اخللوي باستمرار، كونها 
كانت ال تعمل، وكان اخلط حيرتق بسبب عدم تشرجيه. واكدت أنها 
ال تذكر الرقم الذي استخدم على جهاز هاتف عائد للمتهم، امنا مل 
يكن حبوزتها اي هاتف قبل حرب متوز عام 2006. واوضحت انها مل 

تكن تتلقى على رقمها اتصاالت دولية.
ريشار  االتصاالت  يف  املهندس  افادة  اىل  احملكمة  استمعت  ثم 
مشلب، وبعد حلفه اليمني القانونية جرت مناقشة تقرير اعده بناء 
على طلب احملكمة، فأكد حصول خطأ تقين حال دون ان تستقبل 
شركة »تاتش« اتصااًل ورد من شركة »الفا«، امنا جزم بأن االتصال 

قد حصل، حتى لو مل يكن موجودًا على قاعدة بيانات »تاتش«.
إىل  اقواله  يف  استند  انه  الشاهد  افاد  محدان  احملامي  وبسؤال 
معلومات من مهندس يعمل يف شركة الفا ويدعى حسني روماني. 
على  رده  واكد يف  اخلصوص،  بهذا  علمية  قاعدة  هناك  ان  وقال 
سؤال ملمثل النيابة العامة القاضي كمال نصار، انه مبجرد حصول 

االتصال ولو لثوان تتم »فوترته«.
وبسؤال احملامي سعد، يقول الشاهد ان االتصال مت من »الفا« اىل 
»تاتش« امنا مل يسجل يف الشركة االخرية بسبب خطأ تقين، فهل 
ان هذا اخلطأ يشمل فقط هذا االتصال بالذات او اتصاالت اخرى، 
فاجاب الشاهد: ميكن ان يكون اخلطأ بهذا االتصال، وال ميكن ان 

اجيب قبل مراجعة الشركة.
وعلق شاهني على افادة الشاهد موضحًا ن اخلانة العائدة لرقم هاتفه 
فارغة يف الئحة االتصاالت، وهذا يشري اىل تالعب، فأجاب الشاهد: 
هناك برنامج اوتوماتيكي ال ميكن حصول اي تالعب بداتا االتصاالت، 
هذا من الصعوبة مبكان ويصل اىل حد االستحالة. اضاف: اذا قام 
مهندس بالتالعب يف قاعدة البيانات فمن الصعب ان خيلق اتصاال 
مل حيصل، وبالتالي من الصعب التالعب. وبسؤال احملامي ابو سعد: 
كيف نعرف رقما او حندده ومل يظهر يف الئحة االتصاالت، كما ان 
رقم شاهني مل يرد يف الالئحة فاجاب: ان رقم X هو رقم املتصل 
الرقم  امنا  الشركتني،  بيانيتني يف  الرقم يف قاعدتني  وY يسجل 
مل يظهر يف شركة »تاتش« امنا سجل يف شركة »الفا«. وهل حيق 

للشركة اعطاء رقم واحد لشخصني اجاب الشاهد: ابدا.
كونه  امريكيًا  رقمًا  ليس  املشبوه  الدولي  الرقم  ان  الشاهد  واكد 
ليس مؤلفًا ن 10 ارقام، وقد يكون عائدًا الكثر من بلد كونه مت 
االجتزاء منه، واوضح كيفية حصول تقنية التحويل وقال: اذا اتصلت 
برقمي فيبدو لي مشغوال، امنا اذا حولته اىل رقم شخص آخر احدده 
انا، يتم االتصال، واضاف: ان الرقم الذي ذكرته يف تقريري هو 

رقم املاني.
وبسؤال احملامي محدان كيف استنتج الشاهد ان الرقم االملاني عمل 
على خدمة التجوال قال: عندما نسافر ميكن ان حنول خطنا ليعمل على 

ارقام خارجية اي »رومينغ«.
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل 31 تشرين االول املقبل لسماع 4 

شهود بينهم الشاهد مشلب.

اتهام سبعة بينهم موقوف فلسطيين باالنتماء إىل »داعش« 
و»النصرة«

بينهم  أشخاص   7 فادي صوان  العسكري  التحقيق  اتهم قاضي    
موقوف فلسطيين باالنتماء إىل تنظيمات إرهابية، وأحاهلم إىل احملكمة 
العسكرية الدائمة حملاكمتهم سندًا إىل مواد تصل عقوبتها القصوى 

إىل اإلعدام.
القاضي صوان قد أصدر أالثنني ثالث قرارات، األول حبق  وكان 
4 أشخاص بينهم 3 فلسطينيني أحدهم موقوف باالنتماء إىل تنظيم 
للقتال يف صفوف  احللوة  عني  اشخاص يف  وجتنيد  النصرة  جبهة 
التنظيم املذكور. وجاء القرار الثاني حبق الفار مثّنى.أ باالنتماء إىل 
بهدف  »داعش«  والشام  العراق  بالد  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
اثنني  فارين  فيه  فاتهم  الثالث  القرار  أما  إرهابية.  بأعمال  القيام 
بتزويد إرهابيني سوريني بأسلحة وذخائر حربية وتهريبها إىل سوريا 

بغية استعماهلا بأعمال إرهابية.
زخور  مارون  العسكري  التحقيق  قاضي  استجوب  أخرى،  جهة  من 
املوقوف الفلسطيين نعيم عباس يف ملفني يتصالن بأعمال إرهابية 
الفلسطينية احملتلة  األراضي  باجتاه  بإطالق صواريخ  يتعلق  أحدهما 

وأصدر حبقه مذكرتي توقيف وجاهيتني يف امللفني.
وجاء استجواب عباس من دون حمام بعدما رفض وكيله احملامي طارق 
شندب حضور جلسة استجوابه يف امللفني اعرتاضًا على عدم نقله إىل 
سجن مدني، حيث ال يزال موقوفًا منذ إلقاء القبض عليه قبل أكثر 
من مخسة أشهر يف سجن انفرادي تابع للشرطة العسكرية..يذكر أن 
عباس مالحق يف عدد من امللفات األخرى تتصل بأعمال التفجري اليت 

وقعت يف أكثر من منطقة.

جرحيان حبادث يف انطلياس وانقالب سيارة يف شاتيال
حملة  يف  البحرية  الطريق  على  سيارتني  بني  سري  حادث  أدى    
انطلياس إىل وقوع جرحيني. وانقلبت سيارة عند نفق شاتيال باجتاه 

طريق املطار، ومل يسفر احلادث عن وقوع إصابات.

القبض على مزّور عمالت مع »آلته«
  أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر أ.م )42 عامًا( وضبط حبوزته آلة 
تصنيع  تستخدم يف  ومناذج  متمماتها  مع  املزيفة  العمالت  لتصنيع 

العمالت املذكورة.
وبالتحقيق معه يف فصيلة درك شتورا يف وحدة الدرك االقليمي، 
األجنبية  العمالت  وترويج  لطبع  عصابة  آخرين  مع  يؤلف  أنه  اعرتف 
العربية  الدول  بعض  ويف  لبنان  يف  بصرفها  ويقومون  املزيفة 

بالتنسيق مع عصابات مماثلة تعمل يف تلك الدول.
لتوقيف  جاٍر  والعمل  املختص  القضاء  بإشراف  جاٍر  والتحقيق 

شركائه.

»املطبوعات« تدين قنديل بدعوى جعجع
رزق  روكز  القاضي  برئاسة  بريوت  املطبوعات يف  دانت حمكمة    
وعضوية املستشارتني القاضيتني نوال صليبا وروال عبداهلل يف حكم 
اصدرته االثنني، النائب السابق ناصر قنديل يف الدعوى املقدمة من 
حزب القوات اللبنانية ممثاًل برئيس اهليئة التنفيذية الدكتور مسري 

جعجع جبرمي القدح والذم.
وقضى احلكم بادانة قنديل بتغرميه مبلغ ستة ماليني لرية والزامه 
بان يدفع للمدعي جعجع مبلغ 10 ماليني لرية كتعويض للمدعي عن 

االضرار اليت حلقت به.
وكان قنديل قد اتهم يف مقابلة معه عرب »قناة اجلزيرة« الفضائية 
املدعي ججع بارسال شباب للتدريب يف مصر واالردن وبأنه »عميل« 

وغريها من االتهامات وذلك خالل شهر ايلول من العام 2010.

إلقاء ثالث قنابل يف طرابلس والكورة
وأخرى  علي،  أبو  نهر  جمرى  يف  صوتية  قنبلة  جمهولون  ألقى    
إىل  ذلك  يؤدي  أن  دون  من  طرابلس،  يف  امللولة  مستديرة  عند 

إصابات.
يف املقابل، ألقى جمهولون قنبلة يدوية يف أحد حقول احلارة اخلاصة 
عند حدود بلدة النخلة بالقرب من مشروع شيحا عند الطريق العام 

يف منطقة الكورة.
وعلى الفور حضرت القوى األمنية إىل املكان وفتحت حتقيقًا باحلادث. 

ومل تسجل أي إصابات أو أضرار.

األمن العام يوقف 50 مطلوبًا
  قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة 

النيابات  وبإشراف  األمس،  ولغاية  اجلاري   13 تاريخ  من  املمتدة 
العامة، بتوقيف عدد من االشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية وذلك 

على الشكل اآلتي:
ـ مثانية وثالثون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 

انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ـ شخصان جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام اإلقامة.

ـ اربعة أشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم.
ـ ثالثة أشخاص جبرم تهريب االشخاص واالجتار باألسلحة.
ـ ثالثة أشخاص جبرم القيام بأعمال اخلطف وملفات أمنية.

القضاء  اىل  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

وكيل مجعة يطلب إخالء سبيله
السوري عماد مجعة  املوقوف  تقّدم احملامي طارق شندب وكيل    
بطلب إلخالء سبيل موكله أمام قاضي التحقيق العسكري عماد الزين 

الذي ينظر يف ملف »حوادث عرسال« األخرية.
واستند شندب يف طلبه إىل كون موكله مل يرتكب أي فعل جرمي 
مستوجب  أمر  هو  سبيله  إخالء  أن  معتربًا  اللبنانية،  األراضي  على 

قانونًا، واالستمرار يف توقيفه خمالف للقانون ولألصول.
يذكر أن التحقيق يف هذا امللف رسا حتى اآلن على 33 موقوفًا.

..ويف السلب الـ 15 أوقف
  متكن م.ح من القيام بأكثر من 15 عملية سلب بقوة السالح، قبل 

إلقاء القبض عليه حيث اعرتف بفعلته.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه إىل 
من  السالح  بقوة  عمليات سلب  عدة  األخرية  اآلونة  وقعت يف  أنه 
قبل شخص جمهول اهلوية، طالت عمال أجانب يف مناطق خمتلفة من 

حمافظة جبل لبنان ال سيما بلدات املنت األعلى وقضاء بعبدا.
وبنتيجة املتابعة احلثيثة والتحريات واالستقصاءات املكثفة، متكنت 
شعبة املعلومات بتاريخ 2014/9/19 من توقيف الفاعل، ويدعى: م. 

ح. )33 عامًا(.
وبالتحقيق معه،اعرتف بقيامه بأكثر من 15 عملية سلب بقوة السالح 

على منت سيارة من نوع هيونداي لون أسود، مت ضبطها.
يف  القضائية  بعبدا  مفرزة  املضبوطة  والسيارة  املوقوف  وأودع 
وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء إلشارة القضاء 

املختص.

إطالق نار على والد وابنه يف ترتج
  أدى خالف على حفر بئر ارتوازية يف بلدة ترتج يف قضاء جبيل اىل 

إصابة اب وولده جبروح بعد تعرضهما إلطالق نار.
وكان ج.ط. خمول أقدم على إطالق النار من رشاش حربي من نوع 
»كالشنيكوف« على لبنان عواد وولده مرقد، مما أدى اىل اصابتهما 
جبروح طفيفة، ومت نقلهما اىل مستشفى تنورين احلكومي للمعاجلة.

وكان خمول مارًا بالقرب من قطعة أرض يف بلدة ترتج من املقرر 
أن جيري حفر بئر مياه ارتوازية فيها. فشاهد لبنان وابنه، فأنذرهما 
فأصابهما،  ترهيبًا،  النار  إطالق  اىل  عمد  ميتثال  مل  وملا  باملغادرة، 

وفر. وحضرت اىل املكان القوى األمنية وباشرت حتقيقاتها.

جرحية خبالف عائلي بني زوجني يف ببنني
  على أثر خالف عائلي أقدم عبد سهيم العبد اهلل على اطالق النار 
على زوجته فريال حممد علوي يف منطقة الرحيانية ـ ببنني من بندقية 
حربية نوع كالشنكوف فأصابها يف قدمها اليسرى ونقلت على أثرها 
القوى  الزوج حيث تعمل  للمعاجلة، وفر  املنية  إىل مستشفى اخلري 

األمنية على مالحقته لتوقيفه.

قتيل صدماً يف جل الديب
  أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل صباح الثالثاء نتيجة 

حادث صدم على اوتوسرتاد جل الديب باجتاه انطلياس.
 4 بني  تصادم  حادث  نتيجة  جريح  سقوط  عن  الغرفة  أفادت  كما 

سيارات على أوتوسرتاد جل الديب باجتاه نهر املوت.
دراجته  قيادته  أثناء  الدكتور حممد حالوي  وصدمت سيارة جمهولة 

اهلوائية بالقرب من شاطئ صور اجلنوبي.
وقد فرت السيارة مسرعة من دون معرفة هوية صاحبها فيما نقل 

حالوي اىل »مستشفى جبل عامل« للمعاجلة.
وأدى حادث سري على اوتوسرتاد عجلتون باجتاه فيطرون اىل سقوط 

جريح نقل اىل مستشفى السان جورج للمعاجلة.

.. وآخر صعقاً يف عكار
  

نقل اىل مستشفى اليوسف الطيب يف حلبا السوري ياسر عبد الكريم 
منزله  كهربائية يف  لصعقة  تعرضه  بعد  الرحيانية  من سكان  خليل 

ولكنه ما لبث ان فارق احلياة.

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

اعالنات
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لدى  الشريفني  احلرمني  خادم  سفري  أقام 
مساء  صاحل  آل  حممد  بن  نبيل  أسرتاليا 
الثالثاء يف 23 الشهر اجلاري حفل استقبال 
االسرتالية كانبريا  العاصمة  رمسي كبري يف 

مبناسبة اليوم الوطين الـ 84 للمملكة.

جملس  رئيس  نائب  معالي  احلفل  حضر 
ورئيس  سكوت،  بروس  االسرتالي  النواب 
الربوتوكول يف أسرتاليا كريس كانان، وعدٌد 
من النواب والشخصيات الرمسية والسياسية 
األسرتالية ، وسفراء الدول اإلسالمية والعربية 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  واألجنبية، 
وأعضاء السفارة وامللحقية الثقافية والطلبة 
املبتعثون باسرتاليا وقد كان يف استقباهلم 
يف  الشريفني  احلرمني  خادم  سفري  سعادة 
صاحل،  آل  حممد  بن  نبيل  األستاذ  أسرتاليا 
الدكتور  املستشار  السفري  نائب  وسعادة 
الثقايف  امللحق  وسعادة  األنصاري،  حسن 

الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل بن طالب.
بدأت املراسم الرمسية للحفل بتبادل السفري 
االسرتالي  الربوتوكول  ورئيس  صاحل  آل 
نشيد  ثم  البلدين  لكال  والتمنيات  التهاني 
الوطين  والنشيد  السعودي  امللكي  السالم 

االسرتالي .
ثم تليت كلمة باسم رئيس الوزراء االسرتالي 
طوني ابوت رفع فيها التهاني نيابة عن احلكومة 
والشعب االسرتالي خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود »حفظه 

اهلل« والشعب السعودي مبناسبة ذكرى اليوم 
الوطين .وأعرب عن أمنياته للمملكة ولشعبها 
بالعالقات  مشيدًا  والتقدم،  االزدهار  دوام 
يف  وتطورها  واسرتاليا  اململكة  تربط  اليت 
ثاني  اململكة  ان  اىل  الفتا  كافة،  اجملاالت 
اكرب شريك جتاري لبالده يف الشرق االوسط 
البلدين  بني  التجاري  امليزان  حجم  يبلغ  اذ 
مّثـن  كما  دوالر،  بليون   2.2 الـ  يقارب  ما 
رسالته  يف  ابوت  السيد  الوزراء  رئيس 
انطالقة جملس األعمال السعودي االسرتالي 
النمو  املزيد من  انشئ مؤخرا لتشجيع  الذي 

واالستثمار واالزدهار بـني البلدين.
القيادية  باملكانة  الوزراء  رئيس  نوه  كذلك 
اليت حتتلها اململكة يف العامل، مؤكدا التزام 
حكومة اسرتاليا بالعمل والتعاون مع اململكة 
املتحدة  واالمم  العشرين  الدول  يف جمموعة 
وغريها من املنتديات الدولية ملا فيه خدمة 
مصاحل البلدين الصديقني، وقضايا االستقرار 

والسالم يف العامل.
يف  صاحل  آل  نبيل  السفري  رفع  جهته  من 
أعضاء  واسم  بامسه  ألقاها  مماثلة  كلمة 
السفارة وامللحقية والطلبة املبتعثني التهنئة 
خلادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن 
عهده  ولي  ولسمو  سعود،  آل  العزيز  عبد 
األمني، ومسو ولي ولي العهد »حفظهم اهلل« 
واألسرة املالكة الكرمية، وشعب اململكة بهذه 

املناسبة الغالية.

سفارة اململكة العربية السعودية لدى أسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين
رئيس الوزراء االسرتالي يشيد باملكانة القيادية وبالعالقات الثنائية مع اململكة

 السفري آل صالح مع رئيس الربوتكول االسرتالي كريس كانان

صورة جماعية مع السفراء العرب لدى اسرتاليا

السفري آل صالح لدى استقباله املدعوين وبدا نائب السفري املستشار الدكتور حسن االنصاري، امللحق الثقايف الدكتور بن طالب والسكرتري 
االول يف السفارة الدكتور عبد القادر الكردي

صورة عامة لضيوف الحفل

السفري آل صالح مع اعضاء السلك الدبلوماسي يف السفارة وبعض ازهار الجالية السعودية

العيد الوطني السعودي

اليت  الشاملة  النهضة  حمطات  واستعرض 
تعيشها اململكة ، وموقعها القيادي بني دول 
العامل يف النهوض برفاه اإلنسان، واحلفاظ 
خالل  من  الدوليني  والسالم  االستقرار  على 
دورها يف جمموعة دول العشرين ، ومتثيلها 

لواحد من أكرب االقتصادات يف العامل .

يف  البارز  اململكة  دور  إىل  النظر  ولفت 

تعزيز السالم واالستقرار ومكافحة اإلرهاب، 
األمم  مركز  وتأسيس  إنشاء  يف  ودورها 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب، والوفاء بالتزاماتها 
احلرمني  خادم  جهود  مربزًا   ، اجملال  بهذا 
الشريفني »رعاه اهلل« يف تعزيز احلوار بني 
ومبادراته  املختلفة  والثقافات  األديان  أتباع 
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

مركز  بتأسيس  تكللت  اليت  اإلطار  هذا  - يف  اهلل  حفظه   -
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان 

والثقافات يف العاصمة النمساوية فيينا.
اململكة  تعيشها  اليت  الشاملة  التنموية  النهضة  إىل  وأشار 
مجيع  واستثمارها يف  اقتصادها  ومنو  خمتلفة،  جماالت  يف 
القطاعات، السيما يف قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية، 
والدور الذي يؤديه الطلبة املبتعثون يف التواصل  وتبادل 

القيم واملفاهيم مع الشعوب األخرى يف بلدان االبتعاث.

إثر ذلك افتتح سفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا 
تراثية  معروضات  تضمن  املناسبة  بهذه  أقيم  تراثيًا  متحفًا 
وثقافية ضمت األواني الرتاثية القدمية، واأللبسة التقليدية 

سفارة اململكة العربية السعودية لدى أسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين
رئيس الوزراء االسرتالي يشيد باملكانة القيادية وبالعالقات الثنائية مع اململكة

العيد الوطني السعودي

السفري ال صالح لدى افتتاحه املتحف الرتاثي وبدا امللحق بن طالب 
ومدير املراسم والشؤون االدارية يف السفارة عبد العزيز العتيق 

واالستاذ زيد بن ناصر الشيتان
السفري آل صالح مع رئيس الربوتوكول االسرتالي ومدير قسم الشؤون 

االعالمية والثقافية يف السفارة علي بن ابراهيم الحجي
السفري آل صالح مع مدير املراسم والشؤون االدارية والعالقات العامة 

عبد العزيز بن عبد الرحمن العتيق ، ومدير مكتب السفري محمد نقشبندي

السعودية اليت تعكس تاريخ اململكة وتراثها العريق، إضافًة 
واألشرطة  وامللصقات  واملنشورات  املطويات  توزيع  إىل 

اإلعالمية املدجمة اليت تتحدث عن حضارة اململكة ونهضتها 
املعاصرة.

السفري آل صالح يتوسط الحاج قاسم والزميل بو رزق الحاج حافظ قاسم مع السفري املاليزي وحضور
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 

(Next door to Jeep car yard)

مباشرة للبنائني - املهندسني - املصممني

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Nova	tex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

إىل ذات التوحد باخلضاِب
دمي َسَكنْت وجمملها أحابي
رقيقة مبسٍم ينداح صبحًا
ويفتح للجاللة ألف باِب
إذا ما مر كاحلها بارٍض

يزف العطر بشرى للرتاِب
كأن هلا مواسم أقحواٍن

متارس نفحها عند السحاِب
شفيفة ثغرها وأشد وطًأ

من اخلمر املعَتق يف اخلوابي
رضاب الثغر ذائقه متاهى

خبري سالفٍة يا للرضاِب
أكْرٌم يف الشفاه وعطُر ورٍد
أم املختار من قطر الشراِب

حتّلُق يف جماالٍت وتسمو
مشوخًا آه يا خجل الُعقاِب
ترتب نفسها جمدًا ووقرًا

وتأخذ يف العال شرف انتساِب
تغيُب اليوم عن بصري وتنأى

دخواًل يف متاهات السراِب
لتوقظ دهشيت يف بال صخٍر
وحترقين وتضحك يف التهابي

وقفُت على طريٍق مستحيٍل
بال أمٍل على جسر الضباِب

أنام على رصيٍف من ظنوني
وأخلع هاليت بعد ارتيابي

خطابي أحرٌف ثكلى وشكلي
ركام القش , هندسة اخلراِب
فضائي ضيٌق والضيق موٌت
ويغمر طالعي مشع الغياِب
أنا من حلظة التكوين جرٌح
وإذعاٌن لقهري واغرتابي

تآكل طالعي يف عشق أنثى
إىل يوٍم سأقنع باقتضابي

أذوب بشمعدان القهر حتى
سترتكين وختلعين ثيابي

أنا املرٌآة تنكر لي حضورًا
أنا صدأ على قيد اليباِب

فعودي عن جنونك أو فمري
على نعشي حبرٍف من كتابي

  محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

بشرى للرتاب

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

1 )احلياة(  
ذاُت البئر البعيد فيه حياة بعيدة 

ذاُت البئر هو ذاته املشنوق هناك 
وظّله يسري على األرض 

أبعد من كّل جناح 
حياة كرمية. 

**

2 )نافورة السّم(  
كّله صدى هذا املكان وال أحد 

صدى بهذا اإلّتاه وصدى بذاك اإلّتاه 
وصدى فوق وصدى حتت وصدى يف 

الوسط 
والصدى يكون من بعيد وال أحد 

هذا هواء مسموم 
ولكن يف أي طابق نافورة السّم؟ 

الظالم ليس قلياًل الظالم مرتامي األطراف 
ميّن أنا البعيد إلّي 

ومثلي أنا اآلن 
أصداء أصداء أصداء وال أحد.  

**

3 )العطش(  
إّنها طقوسي اخلاّصة 

املدفونة كّلها حتت الرتاب 
اآلن أعرف ملاذا هذه الشجرة يابسة 
تلك املساحة تفتح أفواهها عطشًا. 

**

4 )جسد الضوء(  
يف زمحة األخطاء يتساءل عن هذا الصّح 

الفَرح عابر واألسى مقيم 
ال يبقى من الغناء إاّل ما يبقى من الليل  

ال تفارقه عتمة وهو يف الوسط من الضوء 
ال يفقد الغد مثل الذي يفقد الطفل فيه 

ينطفئ كّل شيء وال يبقى إاّل ضوء جسد. 
**

5 )هذا الذي حيصل(  
صَور ِمن صَور 

إشارات ِمن إشارات 

ال قباحة مثَل قباحة يف كالم 
كالُم املغلوب كالُم الغالب 

التاريُخ 
َيرى ِمن أعلى جبل 

ضوُء قطرٍة 
يف الكون الفسيح 

»ال تأتي السعادُة جاهزة 
تأتي ِمن نتائج عملك« 

 
الوجوُه القليلة كثرية 
الوجوُه الكثرية قليلة 

َمن كان يصّدق 
هذا الذي حيصل غدًا؟.   

 Shawki1@optusnet.com.au
 

جسُد الضوء
»إىل مازن معروف واسكندر 

حبش«

 شوقي مسلماني

صالح سليمان
يعترب فك شفرة الرسم اجلداري يف املقربة 
اليت اكتشفتها جامعة واسيدا اليابانية يف 
منطقة اجليزة كشفا مهما يسلط الضوء علي 
عالقات احلب والكره عند الفراعنة،فالرسم 
يظهر امرأة تضع يدها علي كتف رجل وكل 
منهما ينظر يف عيين اآلخر، وهو األمر الذي 
علي  قطعية  داللة  املصريات  علماء  اعتربه 
أقدم  جيعلها  مما  بينهما  حب مجعت  قصة 
االحتفاظ  من  البشرية  متكنت  حب  قصة 

مبؤشر ملموس واحد يرمز إليها.
قصة حب ترجع الي 4400 سنة مضت

جدران  علي  العالقة  هذه  دراسة  بدأت 

أكتوبر يوم ميالد امللك رمسيس الثاني والثانية يف 
يوم تتوجيه يف 22 فرباير من كل عام، تتجه القلوب 
إلي أمجل قصة حب ربطت بني قليب رمسيس الثاني 
وزوجته نفرتاري فى أول قصة حب خلدها التاريخ 

قبل أكثر من ثالثة آالف سنة.
الكلمات  خالل  من  جليا  الفياض  احلب  هذا  ويظهر 
الرقيقة اليت نقشت علي جدران معبد نفرتاري بأبو 
زوجته  الثاني  رمسيس  فيها  يصف  واليت  مسبل 
احلبيبة بأنها ربة الفتنة واجلمال ومجيلة احمليا وسيدة 
الدلتا والصعيد.وتضيف إىل أن معبد نفرتاري يتميز 
رقة صاحبته  تعربعن  اليت  احلانية  األنثوية  باللمسة 
اليت  الناعمة  النقوش  من  جمموعة  فيه  يوجد  حيث 
للمالئكة  القرابني  تقدم  وهي  نفرتاري  مجال  تربز 
ويف يدها »الصالصل« رمز املوسيقي ويعلو رأسها 
تاج اآلهلة احلتحوري ربة الفتنة واجلمال عند القدماء 

املصريني.
وتضيف الباحثة املصرية فاطمة فتحى على اىل أن 
امللك رمسيس الثاني قام ببناء معبد نفرتا ري يف 
آلهلتها  تتعبد  أن  من  زوجته  تتمكن  حتى  ابومسبل 
والطرب  والسعادة  الرقص  اله  حتحور  احملبوبة 
حتحور  معبد  الن  املصريني،  القدماء  عند  واحلنان 
الرئيسي يقع يف مدينة دندرة اليت تبتعد 100 كم 
مشال األقصر لذلك كان يصعب علي امللكة نفرتا 
تعود  أن  والنوبة  ابومسبل  ملنطقة  اجمليء  عند  ري 
سريعا إلي دندرة ألداء الطقوس اخلاصة مبحبوبتها 

حتحور.
يف  حلتحور  معبدا  بناء  الثاني  رمسيس  قرر  لذا 
ابومسبل حتى ال تبتعد نفرتا ري كثريا عن حمبوبتها 
حتحور. وعرب رمسيس الثاني عن حبه الشديد لنفرتا 
ري علي جدران املعبد وأعطاها اللقب امللكي وقيل 
املهندس  وحرص  املؤهلة،  بامللكة  وصفت  أنها 
املصري القديم مصمم املعبد علي أن تظهر نفرتاري 
يف غاية اجلمال بقوامها املمشوق ومالبسها الشفافة 
اليت تظهر مفاتنها وكذلك مالبسها الزاهية الرباقة 
ويظهر ذلك جليا من خالل واجهة املعبد اليت خلدت 
امللكة نفرتاري يف متثالني رائعني وهي تلبس ثوبا 
طويال فضفاضا ويف يدها الصالصل رمز املوسيقي 
وان كان يعيب هذا املعبد شيئا واحد من الناحية 
الفنية وهو أن رمسيس الثاني قام بتصوير نفسه 
16 مرة مقابل 12 مرة فقط لنفرتا ري مع انه بين 

هذا املعبد لزوجته وليس لنفسه.
املصريون القدماء خصصوا أعيادا للحب والهيام

كشفت  فقد  البارون  جنوى  املصرية  الباحثة  أما 
الفراعنة  ونبالء  وأشراف  ملوك  ومقابر  معابد  أن 
باحلب  القدماء  املصريني  لعالقة  عديدة  بها صورا 
خاصة  احتفاالت  يف  والعشاق  بالعشق  واحتفائهم 
كانت تقام بشكل دوري ضمن 282 عيدا واحتفاال 

عرفها الفراعنة يف كل عام.
احتفى  القديم  املصري  أن  البارون  جنوى  وتقول 
مبحبوبته وعشيقته وزوجته وكان يعرب عن عواطفه 
تاهها فى احتفالية يطلق عليها » الوليمة » وان 
مقابر اجليزة وسقارة ومقابر النبالء غرب األقصر حوت 
عشرات اللوحات اليت تصور احتفاء املصري القديم 

مبحبوبته وتقدميه الزهور لزوجته ومعشوقته.
ولفتت الي قول مصرى قديم واصفا معشقته فى 
إحدى املخطوطات القدمية : » أنها الفريدة احملبوبة 
اليت ال نظري هلا أمجل مجيالت العامل،انظر أليها كمثل 
اجلديد على مشارف عام  العام  املتألقة يف  النجمة 
طيب.. تلك اليت تتألق و اليت تربق بشرتها بريقا 
رقيقا،وهلا عينان ذواتا نظرة صافية وشفتان ذوتا 
نطق رقيق،وال خترج من فمها أبدا أية كلمة تافهة.. 
شعرها  املتألق  والصدر  الطويل  العنق  ذات  هي 
الذهب،  تألق  تفوقان  ذراعيها  أن  المع،  لون  ذو 
أنها  اللوتس..  زهرة  كؤوس  تشبهان  وأصابعها 
ذات خصر حنيل.وهى اليت تشهد ساقها جبماهلا.. 
ذات املشية املتسمة بالنبل عندما تضع قدميها على 

األرض«.

الفراعنة رومانسيون.. وشعراء!

املقربة اليت تعود إىل 4400 سنة،فالرجل احملب امسه 
كاهاي وكان يعمل مغنيًا يف بالط أحد الفراعنة وأن 
اسم زوجته مرييتيتيس وهي كاهنة. وتصور اللوحة 
امللونة السيدة ترتدي لباس ضيق يكشف شيئًا من 

صدرها، بينما زوجها يرتدي لباسًا من جلد النمر.
من جهته قال خبري أثار مصري إن ما حتمله جدران 
بروعة  متيزت  متنوعة  ونقــــوش  رسوم  من  املقربة 
من  الكثري  تعكس  وهي  وألوانها،  تصميماتها 
تفاصيل احلياة اليومية وطبيعة عالقة الزوج بزوجته 
اعتادوا  وما  القدمية  املصرية  العصور  يف  وأبنائه 

على ممارسته من الطقوس الدينية.
مل يصور الفراعنة قصص احلب علي جدران املعابد 
والغزل  احلب  أدب  يف  سريا  هلم  كانوا  امنا  فقط 
وقد أشار إىل ذلك الدكتور خالد شوقي البسيوني 
دراسة  القناة يف  جبامعة  الفرعوني  التاريخ  أستاذ 
قيمة له ذكر فيها نه يف الدولة احلديثة ظهر منط 
جديد من األدب يف سياق الوثائق الكتابية والنصية 
وهو شعر الغزل والغرام،الذي انبثقت عنه قصائد 
عاطفية ووجدانية مبا يعكس تطور احلياة االجتماعية 
والثقافية والفكرية يف عصر الدولة احلديثة والتطور 

الطبقي باملعين احلضاري.
نماذج من شعر الحب

من أهم مناذج شعر الغزل والغرام عند الفراعنة هو 
ما احتفظت به بردية شسرت بييت من أبيات شعرية 
أظهرت املشاعر احلميمة عند احملبني مبا ينفي صفة 
جممل  يف  امليلودراما  ومظاهر  واجلنائزية  اجلمود 
احلياة العصرية القدمية من حياة القصور والرتف يف 
الفراعنة،كما  العواصم الكربي يف طيبة وتل  أحياء 
أن هناك مناذج من الشعر املصري القديم يف ترنيمة 

نفتيس إلي أوزوريس اليت يقول فيها :
 أحضر توا يا سيدي..

 يا من ذهبت بعيدا
أحضر لكي تفعل ما كنت حتبه حتت األشجار

 لقد أخذت قليب بعيدا عين آالف األميال
 معاك أنت فقط أرغب يف فعل

أحب إذا كنت قد ذهبت إلي بلد اخللود
 فسوف أصحبك

 فأنا أخشي أن يقتلين الشيطان ست
 لقد أتيت هنا من أجل حيب لك

 ـ فلتحرر جسدي من حبك
العذراء وهي من  العاشقة  أن هناك قصيدة   كما 

الغزل العفيف عن بردية شسرت بييت واليت تقول:
 لقد أثار حبيب قليب بصوته

 وتركين فريسة لقلقي وتلهفي
فال  ذلك  ومع  والدتي  بيت  من  قريبا  يسكن  إنه   

أعرف كيف حنوه
 رمبا تستطيع أمي أن تتصرف حيال ذلك,

جيب أن أحتدث معها وأبوح هلا
 إنه ال يعلم برغبيت يف أن آخذه بني أحضاني

 وال يعرف مبا دفعين لإلفصاح بسري ألمي
 إن قليب يسرع يف دقاته عندما أفكر يف حيب

 إنه ينتفض يف مكانه
 لقد أصبحت ال أعرف كيف أرتدي مالبسي

أبدا  أتعطر  وال  عيين  حول  املساحيق  أضع  وال   
بالروائح الذكية

رمسيس ونفرتاري قصة حب ال يمحوها الزمن
ثالث  أعدتها  مصرية  دراسة  تقول  أخرى  جهة  من 
واحلوار  للدراسات  األقصر  مبركز  مصريات  باحثات 
املصريني  القدماء  أن  مصر  صعيد  فى  والتنمية 
استخدموا الورود للتعبري عن احلب حملبوباتهم، وأن 
نقوش ورسوم معابد ومقابر الفراعنة ترصد الكثري 
من صور احلب والعشق فى مصر الفرعونية، وأن 
خلدها  حب  قصة  أول  هى  ونفرتارى«  »رمسيس 
املصرية  الباحثة  تقول  الصدد  هذا  ويف  التاريخ. 
هدى خليل الشقريى إنه مع االحتفال بظاهرة تعامد 
الشمس علي وجه امللك رمسيس الثاني يف يوم 22 
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 
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Melbourneملبورن

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581
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تعرف على بديل قوي آليفون 
6 بسعر 35 دوالر فقط

 يصاحب ظهور 
ت  ا ر ا صد إل ا
ة  يد جلد ا
هواتف  من 
الذكية  آبل 
كبرية  ضجة 
وسائل  يف 
اإلعالم، يتبعها 
املال  توفري 
الالزم للحصول 
على آخر نسخة 
آيفون،  من 
ماذا  ولكن 
هناك  كان  لو 
بـ  قوي  بديل 
35 دوالر فقط؟

 Nokia يف آخر تقرير له اهلاتف الكالسيكي HUKD يطرح موقع   
106، كبديل قوي آليفون 6، معددا مميزاته الكثرية اليت نذكر منها 

اآلتي:

- لن يكون أحدا مهتما بسرقته على اإلطالق.

- ميكن بسعر هاتف آيفون 6 شراء 60 هاتفا Nokia 106، واالحتفاظ 
أو  واألصدقاء،  األقارب  على  كهدايا  الباقي  وتوزيع  منها،  بواحد 

شراء واحد فقط وإنفاق باقي املال على أشياء أخرى أكثر أهمية.

)بدون  املتواصل  العمل  من  أسابيع   3 حتى  تستمر  البطارية   -
مبالغة(.

- ميكن استعمال Nokia 106 بيد واحدة فقط.

- صغري احلجم وقوي، ال يتأثر بالصدمات.

- تصميمه متميز وجذاب.

- يتميز مبجموعة كبرية من األلعاب.

- ميكن توسعة الذاكرة حتى 32 غيغابايت

اللبنانية  الفنانة  دخلت 
املستشفى  عجرم  نانسي 
عينها  يف  إصابتها  إثر 

لتلقي العالج الالزم.

على  نانسي  وكتبت 
عرب  الشخصية  صفحتها 
"لسه  قائلة:  "تويرت"، 
املستشفى  من  راجعة 

حاال.. تعرضت إلصابة يف عيين.. لكن دلوقيت أشعر بتحسن.. 
حببكم".

التواصل  مواقع  على  حمبيها  رسائل  من  العديد  نانسي  وتلقت 
االجتماعي لالطمئنان على صحتها، متمنيني هلا الشفاء.

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفال غنائيا 
ضخما يف قربص، مساء أول أمس األحد املوافق 21 سبتمرب.

نانسي عجرم تدخل املستشفى 
بسبب عينها

الفنانة مرييام فارس عن اختيار مسلسلها 'اتهام'، ليكون  أعلنت 
واللهجة  اللبنانية  اللهجة  بني  مشرتك  عربي  درامي  عمل  أول 
املصرية، يعرض يف أوروبا، وذلك على أهم حمطة بوسنية، واليت 
تعد واحدة من أهم احملطات يف أوروبا الشرقية، ليتم دبلجته إىل 

اللغة البوسنية احمللية.

'فيس  موقع  على  الرمسية  اللبنانية عرب صفحتها  النجمة  وأضافت 
يف  عرضه  خالل  األوىل  املراتب  تصدر  'اتهام'  مسلسل  أن  بوك' 
شهر رمضان املاضي، يف خمتلف اإلحصاءات وأهمها إحصاء شركة 

.'IPSOS'
وتستعد مرييام إلقامة حفل غنائي ضخم يف دريم بارك بالقاهرة، 
أكتوبر   5 املوافق  املبارك،  األضحى  عيد  أيام  ثاني  يف  وذلك 

املقبل.
وكانت مرييام فارس قد فاجأت اجلميع باإلعالن عن خرب زواجها، عن 
طريق نشرها صورة خلامت الزواج عرب حسابها الشخصي عرب موقع 

حتميل الصور 'إنستيغرام'.

مرييام فارس تغزو أوروبا مبسلسل 
»اتهام«
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

 ملبورن

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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من هنا وهناك
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1- دورة رياضية يف الكرة الطائرة يشرتك فيها نادي لبنان 
األخضر فرع من اجلامعة اللبنانية فيكتوريا مع BBQ جماني.

* نهار السبت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2014.
الساعة  نيوزيلندا  و  السرتاليا  القاري  اجمللس  مؤمتر   -  2

العاشرة صباحًا.
الستار  بإزاحة  الساعة اخلامسة   اللبناني  البيت  افتتاح   -  3

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
0 حفل عشاء غنائي الساعة الثامنة مساًء يف صالة الريفولي 
 - نبيذ   - )برية  واملشروب  العشاء  مع  دوالر   35 التربع  قيمة 

مرطبات(

* نهار األحد بتاريخ 23 تشرين الثاني
 4- حفل باربكيو جماني يف اهلواء الطلق مع موسيقى وأغاني 

متنوعة.
Ray Bramham Gardens :املكان

Cr Bell Street & St Georges Road Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني

 VTAC متفوقني يف شهادة  13 طالب وطالبة  تكريم   -  5
بعالمات ممتازة 99.90 لعام 2013 وبدعم من البنك العربي. 

 8 قبل  اجلامعة  نشاطات  يف  مشاركتكم  عن  أعالمنا  الرجاء 
تشرين الثاني.

جورج الشيخ: 0433555550
طوني كرم: 0431591905

 الدعوة عامة

برنامج جملس والية فيكتوريا 
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 

يتشرف الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل مبناسبة ذكرى استقالل لبنان
والية  جملس  رئيس  مع  يعقوب  طوني  ونيوزيلندا  السرتاليا 
سابا  يوسف  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا 
وأعضاء اللجنة التنفيذية بدعوتكم للمشاركة يف افتتاح البيت 
اللبناني وذلك الساعة اخلامسة من بعد ظهر نهار السبت الواقع 
على  لبنان،  استقالل  ذكرى   ،2014 الثاني  تشرين   22 فيه 

العنوان التالي:
62 Girgarre St. Broadmeadows – Vic

                               
                                 يتضمن االفتتاح عرض لوحات 

من قبل رسامني لبنانيني تشكيليني.
الغنائي  العشاء  احلفل  للمشاركة يف  بدعوتكم  نتشرف  كما 
الذي سيلي افتتاح البيت اللبناني وذلك الساعة الثامنة مساًء 
رود  سيدني   802 التالي:  العنوان  على  الريفولي  صالة  يف 

برنزويك        
            قيمة التربع 35 دوالر مع العشاء واملشروب 

)برية - نبيذ - مرطبات(        
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة أيضًا يف الباربكيو ولتكريم 
الطالب اللبنانيني املتفوقني بدعم     من البنك العربي وذلك 
الساعة الثانية من بعد ظهر نهار األحد الواقع فيه 23 تشرين 
الثاني       2014، على العنوان التالي:                                                                                               

Crn Bell Street & St Georges Road - Preston
    بالقرب من متثال املغرتب اللبناني                            

 )عدد الطالب املتفوقني أكثر من 13 طالب بعالمات ممتازة 
                           )99.90

 نأمل تشريفكم وإعلمنا عن رغبتكم باملشاركة قبل 8 /11 /
                             .2014

جورج الشيخ: 0433555550 
 طوني كرم: 0431591905

أمني عام اجمللس القاري: طوني كرم

دعوة إىل افتتاح البيت اللبناني 
مبشاركة مسؤولني أسرتاليني ولبنانيني

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

تتشرف مفوضية اوسرتاليا ونيوزيلندا حلزب 
العشاء  حلضور  بدعوتكم  األحرار  الوطنيني 
 Emerald function احلزبي الذي يقام يف صالة

centre على العنوان:
Level 1234/ Merrylands rd Merrylands 

الساعة   2014-9-26 اجلمعة  يوم  وذلك  

السابعة مساء. 
للحجز واإلستعالم يرجى االتصال :

املفوض كلوفيس البطي:0411709499
األمني العام طوني نكد:0414339933

حفلة حزب الوطنيني االحرار

حشد من 342 بامتان يف كندا يدخلون 
موسوعة غينيس

 مل يشهد العامل أبدا جحافل من أبطال بامتان حبجم تلك 
اليت احتشدت يف مدينة كالغاري الكندية، مرتدية زي هذه 
رقم  لتسجيل  حماولة  يف  وذلك  السينمائية،  الشخصية 

قياسي.

 " Comic Booc Resourses " وتقول مصادر يف صحيفة
أن عشاق بامتان احتشدوا اخلميس املاضي قبالة مقر منظمة 
لصندوق  اخلريية  الفعالية  إطار  يف   "  Nexen Energe  "
"الطريق معا" الذي تربعت " Nexen Energe" لصاحله بأكثر 

من 17 مليون دوالر.

ارتدوا  رجال   342 أن  غينس  موسوعة  عن  وأكد ممثلون 
أزياء اخلفافيش السوداء، حمطمني الرقم القياسي السابق 

الذي سجله 250 من نظرائهم.

»سيدة أفغانستان األوىل« لبنانية ـ مسيحية من حارة حريك!
أشرف غين فكر طموح يعرف مبزاجه احلاد وغضبه السريع 
ويصف نفسه بأّنه »روح حرة«، وال يتوقع ان تكون فرتة 
انتخابات  يف  فائزا  اعالنه  بعد  عادية  الفغانستان  حكمه 
اجملالني  واسعة يف  خربة  عاما(   65( غين  ميلك  الرئاسة. 
االكادميي واالقتصادي بعد ان غادر افغانستان يف 1977 
بناء بالده.  باعادة  اليها بعد 24 عاما ليحقق حلمه   ليعود 

درس يف جامعة كولومبيا يف نيويورك، وعمل يف جمال 
السوفياتي  االحتالل  املتحدة خالل  الواليات  التدريس يف 
الفغانستان يف الثمانينات. عمل يف البنك الدولي من العام 
1991 حيث اصبح خبريا يف صناعة الفحم الروسية، وعاد 
اىل كابول مستشارا خاصا كبريا لالمم املتحدة بعيد االطاحة 
بطالبان يف 2001. ويف االيام اليت تلت كان مهندسا رئيسيا 
للحكومة االنتقالية واصبح وزيرا للمالية يف ظل رئاسة محيد 
 كرزاي من 2002 حتى 2004، وشن محلة ضارية على الفساد. 

عملة  بطرح  قام  حيث  املتدفقة،  بطاقته  غين  يشتهر 
االفغان  املغرتبني  وشجع  ضرائب،  نظام  ووضع  جديدة، 
االغنياء على العودة اىل وطنهم، وتودد اىل املاحنني يف 
الوقت الذي كانت خترج بالده من عهد طالبان. اال انه عرف 
بصفة ال تزال تالحقه حتى االن هي سرعة الغضب. كتب 
الكاتب املخضرم امحد راشد الذي عرف غين ملدة 25 عاما 
بان يقرتب منه كثريا.  »مل يسمح غين الي شخص كان 
غضبه  نوبات  فان  »ولالسف  واضاف:  مرتفعا«.  وكان 
ومزاجه احلاد وغطرسته مع االفغان والغربيني ظهرت مرارا، 
وجعلت منه شخصية غري حمبوبة«. مل حيقق غين نتائج جيدة 
يف انتخابات الرئاسة يف 2009، اال انه صدم العديد من 
دوستم  الرشيد  عبد  اجلنرال  باختياره  املرة  هذه  االفغان 

للرتشح ملنصب نائب الرئيس، الن زعيم احلرب االوزبكي 
متهم بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق االنسان. اال ان 
غين حقق العديد من االنتصارات يف محلته االنتخابية بفضل 
خطاباته النارية، كما حقق نتائج افضل من تلك اليت توقعها 
العديدون يف اجلولة االوىل من االنتخابات حيث حصل على 
31،6٪ من االصوات مقابل 45٪ خلصمه عبداهلل عبداهلل. 

وغين هو من الباشتون، مثل كرزاي، وبدأ مؤخرا باستخدام 
اسم قبيلته امحدزاي لكي يؤكد على خلفيته، رغم انه يؤكد 
وكانت  املشتتة.  االثنية  افغانستان  قبائل  توحيد  اهمية 
اخر ادواره االشراف على نقل املسؤوليات االمنية من قوة 
الذي  الدور  وهو  االفغانية،  القوات  اىل  االطلسي  احللف 
تعريف  من  ويزيد  البالد  احناء  مجيع  يف  ليتجول  استغله 
الناس اليه. وصرح غين لوكالة فرانس برس مؤخرا »لن 
واضاف:  الرئاسي(«.  القصر  )يف  معزولة  حياة  اعيش 
»اعتزم ان اتنقل، كما فعلت اثناء دوري يف نقل املهام 
االمنية. انا روح حرة وال ميكن ان اجلس يف اماكن مغلقة«. 
اخر سيغتالين، ولكنين  او  »يقولون لي ان شخصا  وتابع 
ال ازال اتنقل«. وغين متزوج من روال اليت التقاها اثناء 
دراسته اجلامعية يف اجلامعة االمريكية يف بريوت، وله منها 
ولدان. واألفغانية األوىل روال سعادة مسيحية لبنانية من 

حارة حريك. 

األمريكية يف  اجلامعة  أشرف غين يف  اىل  تعرفت  روال 
أعوام   5 بعد  ليتخرج   1969 عام  بها  التحق  اليت  بريوت، 
حائزا على إجازة يف »علم اإلنسان«، »وساعده يف دراسته 
يرافق  غين  وكان  زوجته«.  شقيق  سعادة  فؤاد  الدكتور 
زوجته روال إىل الكنيسة دائمًا حني كانا يقيمان يف الواليات 
املتحدة، ومل جيربها على اعتناق اإلسالم. اما الولدان مريم 
االبنة  املتحدة.  الواليات  يف  ايضًا  وعمال  فتعلما  وطارق 
مريم كاتبة وفنانة تصوير وأداء فوتوغرايف معروفة، تعمل 
نيويورك،  جامعة  »كوبريونيون«، ويف  برنامج  مدّرسة يف 
ونالت جوائز عدة. االبن طارق الذي يصغرها بأربعة اعوام، 
شغل منصب مستشار لوالده حني كان وزيرًا للمال، وله 
غين  وحيافظ  املعلومات.  إدارة  برجمة  بارزة يف  نشاطات 
املعدة  بسرطان  اصيب  ان  بعد  ثابت  يومي  روتني  على 
الذي اضطر االطباء اىل ازالة جزء من معدته، ما جيعله غري 
قادر على تناول وجبات كاملة ويكتفي بالوجبات اخلفيفة. 
ويقول البعض ان اقرتابه من املوت اذكى تصميمه وعزمه 
االكيدين، كما عزز قراره ان يتوىل اكرب منصب يف البالد 

رغم كل شيء.
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-1
يازمالئَي يف  قلت:  اللبناني،  املعلم  زميلَي  يا  مبثلهم  جئين  ونعم 
عندكم  العامل،هل  معلمّي  أقول،يا  مبالغة،أكاد  مجيعًا،ودون  لبنان 

فوُج 
طالب كفوج 68\69 يف مدرسة الفرير،طرابلس؟  

 أنظروا إليهم جمتمعني يف آب 2014 بالقرب من   جونيه  أي بعد45 
سنة من خترجهم من هاتيك املدرسة اليت كانت واحدة من أهم 

مدارس لبنان، رمحها اهلل،ورحم كوكبة من املديرين األجانب العمالقة 
الذين كانوا... 

هم جمتمعون الليلة ها هنا بدعوة مفتوحة هلم،ولعياهلم للعشاء،من 
زميلهم،رونالد شاغوري.وهي ليست املرة األوىل اليت يلتئم فيها 

صفهم 
من جديد)الفلسفة والرياضيات(. 

فمنذ عشر سنوات تقريبًا وهم يلتقون يف مأدبة غداء،أوعشاء دعوا 
أماكن  يأتيها من  باريس.وعدد منهم  لبنان،أو  يف  اليها هنا يف 

بعيدة.
ففي سهرة الليلة منهم من جاء اىل هذا اللقاء،وال أقول العشاء،على 
سخائه،من باريس، لندن،إيطاليا ، من أندونسيا ، ومن نيجرييا...

األلف،  هذه،والذكرايات  احلب  وليمة  يستطيعوا حضور  والذين مل 
ورمي هموم الدنيا مجيعًا يف حبر جونيه،عاشوا السهرة على بعد:  

ُكها  اللقاءات،واحملرِّ هذه  مهندسي  قندلفت،أحُد  فيليب 
باستمراربرسائله الشهرية بالفرنسية،وباإلنكليزية الشبيهة بالرسائل  

البابوية كان  معنا 
من كندا، وغابي عبود من باريس، رميون  أبي عراج و بشاره شربني 

من أسرتاليا، ومسري سقال من أمريكا،وغريهم..
قبُل  أساتذتهم.ومن  إال حبضور  جديد  الصف من  فعليًا  يكتمل  وال 

ألتقينا غرَي مرة،يف إهدن،وطرابلس،وأنفة،وكنا ثالثة من 
فوزي  ا،وعْنهم،زميلنا  عنَّ رحل  ببعيد  ليس  وقت  معلميهم.ومن 
كرم،ذو البسمِة احللوة والدائمة.وبقينا شاهدين اثنني على لقاءات 

هوالء 
الطالب الفريدة من نوعها:جوزيف حالوت،وأنا. يف لقاء جونيه جوزيف 

،لوجوده خارج لبنان،همَّ سعادة إلتفاف أصحابنا،  أوكل اليَّ
طالبنا حولنا....

من قال كربنا،وكربوا؟ 
  ُربَّ سائٍل ما الذي حيمل هؤالء القوم على هذه اللقاءات،بالرغم 

من بعد املسافة،بالنسبة لعدد منهم؟
 ويف رسالة الكرتونية وجهتها اليهم رالدا،ابنة جوزيف حالوت،سألت 

هذه األسئلة،وأضافت أنها شاهدة صامتة على سعادتهم،وقالت 
إنها حتسد  هذه اجملموعة،من طالب مدرسة الفرير،على مثل هذه 
زميلتنا  رالدا،يا  عزيزتي  ويا  الشباب.  عهد  من  لبعٍض  اإلستعادة 

اليت 
نفسها  األسئلة  األخوان،هذه  هؤالء  سر  عن  سائلة  يا  حنب 
يف  معهم)2008(  لنا  عشاء  أول  يف  وأنا،  شغلتنا،والدك، 

كفرعبيدا،البرتون
بهم  عامًا،وإذا  أربعني  منذ  كانوا طالبنا  الذين  ما سر هوالء  فقلنا 
الليلة يبعثون حية:املدرسة اليت مل تعد،وأخبار معلميهم،وذكرياٍت 

من هنا،ومن هنا؟ 
وإذا بواحد منهم يقول: جئت من باريس هلذا  اللقاء،وذلك ألتزود 

من جديد صورعهد مجيل مضى،وبعضًا من سعادة كانت... 
وهم اليريدون أن يعرتفوا بأنَّ سعادتهم اليت كانت َخطَف بعضها 
العمر،وخطَف بعضًا آخَرمنها الصراُع يف سبيل البقاء يف عامل ضحية 
ُب،وخطفْت  قسمًا منها  املادة، والتكنوجلية،وهي برُق السعادة اخُللَّ
أيضًا الشهرة،والنجاحات اليت توصلوا إليها، وإذابهم يعودون اىل

  مدرستهم اليت باعها« مالكوها« بال رمحة،أورفة جفن وهي ملُك 
مليون طالب... 

عادوا اىل صفهم وعدنا معهم  بعد 45 عامًا.   
   Il faut cultiver notre jardin وكل احلكاية أنهم توصلوا اىل اقتناع 

بهذه املقولة الشهرية :
 --2

يف سهرتنا هذه كان أكثر الطالب مع عدد من العيال:النساء،واألوالد.
لست أدري اىل أيِّ حدٍّ انسجمت هذه العيال بهذه السهرة 

اليت انتقل فيها الرجال اىل عامل آخر بعيٍد كليًا عنها.غري أنَّ املضيف 
عوَّض ذلك كله بلطفه،وحبسن ضيافته...

ويكفي أن يتأمل القارىُء الصورة اليت مجعت بعضًا من طالب األمس 
البعيد مع أستاذهم.هؤالء الرجال،واآلباء،وقل بعض األجداد، 

السعادة واحلبورعلى حمياهم. وهم يتمسكون  بهذه اللحظات وينسون 
من هم يف ميادين احلياة الشتى،ومنهم  عامٌل الزالزل العاملي 

ُأْولئَك طالَّبي َفِجْئين مبثلهْم!  
With great many thanks
Raymond
I thank our dear Teacher Mr Antoine Sebaalani for forward-
ing to me today this article which he wrote in honour of his 
former students at the College des frères – Tripoli..
I particularly thank Sebaalani for singling out the Austra-
lian Arabic Media this time with this article before it hit the 
press in Lebanon...
As Sebaalani truly said in his message, this cohort of 1969 
is quite unique and despite the 45-year time lag, the school 

days are still vivid in their mind and as a proud member 
of this group I share the same memories and the beautiful 
time we spend together as students at the College....
The online network we established, and which we decided 
to call “RENCONTRE 69” permits us to liaise with one an-
other and with our beloved teachers Sebaalani and Halout 
on a continuous basis, weekly if not more frequently...
Last year the reunion took place at the Arzeh Restaurant- 
Ehden at the invite of our friend General Tannous Mawad.
This year, the “Rencontre 69” re-united in Jounieh at the 

ومنهم رجل األعمال العاملي أيضًا، ومنهم الضابط الكبري، ومدير أحد 
كربيات املستشفيات األوروبية فضاًلعن األطباء واحملامني 

املربزين ...
لهم! وحلظات السعادة واحٌد! هم! كُّ كلُّ

 يف هذه السهرة كنا يف مدرسة  الفرير طرابلس يف الستينات من 
القرن املاضي هذه اليت كأن املتنيب عناها يوم قال :

 لِك يا منازُل يف القلوِب منازُل          
أْقفرِت أنِت وُهنَّ منِك أواهُل 

الوقوَف  ُمْصطنعًا  الشفاه  ما قال من رؤوس  الكبري قال  وشاعرنا 
اىل  بقلوبهم  حينون  القوم  هؤالِء  أن  حني  احلبيبة،يف  أطالل  على 

مدرستهم 
وحينون بعيونهم، وبكلِّ جوارحهم.                                                                                                               
وكأن الزمان توقف عند هؤالِء الطالب ها هنا فطلبوا من أستاذهم 
الوقت  ذلك  يف  طوياًل  رددوها  اليت  األخري«  »امليالد  قصيدة 

kind invitation of our dear friend Ronald Chagoury.....I am 
very sorry I was unable to attend both occasions due to 
two valid reasons:  work commitment and Australia being 
at the end of the world...but hopefully next year, I must, 
along with my Aussie friend Beshara Sharbean, join our 
dear friends and teachers and reminisce about the good 
old days at the College des frères...Sincerely look forward 
to that..

Raymond Abi-Arraj

وكأنهم 
الزمان  توقيف  يريدون 

والقول أننا ما كربنا... 
اجلميلة  السهرة  تلك  يف 
األطيب،  السمك  أكلنا 
احللوة   الذكرياِت  وأكلنا 
األلف ، وأكلنا 45 سنة من 

عمرنا!  
ومن  قال كربنا، وكربوا؟  

ولطالبي  هلم،  احلبِّ  فكلُّ   
لبناَن  املزروعني يف  مجيعًا 

ِه!  كلِّ
 حاشية: 1-- أولئك طالبي 
التحدي  بها  قصدت  ما 
وجرير،  الفرزدق  مبفهوم 

إمنا مبعنى الظاهرة ...
يقرتح  وغدًا   --2         

برسائله  اخلط  على  فيليب  ،ويدخل  جديد  للقاء  موعدًا  بعضهم 
يَك املوعد املضروب.  انطوان السبعالنياأللكرتونية اليت تشهِّ
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أفسد لص رحلة رومانسية ملراهقة بريطانية سافرت مع حبيبها 
إىل تونس، بعدما سرق اهلاتف احملمول للحبيب،

  وابتزهما بفضح صورهما يف حال مل يدفعا له "الفدية" لتحرير 
اهلاتف من قبضته.

حبيبها  مع  عامًا(   18( كيين  شارلوت  سافرت  التفاصيل،  ويف 
الربيطاني ريان هال )21 عامًا( إىل تونس لقضاء إجازة رومانسية 
بعيدًا عن أعني والديهما، لكن على الرغم من ختطيطهما احملكم 

لتمرير اإلجازة "بسالم"، واجها فضيحة مل تكن يف حسبانهما.

عطلة  بعد  املطار،  إىل  لتوصيلهما  حافلة  ينتظران  كانا  فبينما 
ملدة أسبوع يف فندق "سينتيدو فينيشيا" بتونس، فاجأهما لص 
ومتكن من سرقة هاتف حبيبها احملمول، والدخول إىل كل الصور 
الرومانسية،  إجازتهما  "فضائح"  كل  تكشف  اليت  والفيديوهات 

ليستغلها كورقة ضغط خالل املفاوضات.

لكن االبتزاز الذي مارسه اللص عليهما مل تفلح ليحصل منهما 
على ألفي دوالر، فأفرغ غضبه عرب اإلتصال بوالدتها لفضح كيين 
اتهامات من  بأنه ال يطلق  للتأكد  أنه سريسل هلا صورًا  مؤكدًا 

فراغ، حبسب موقع مرتو الربيطاني.

أما اهلاجس األكرب الذي يعيشه حبيبها ريان هال، فهو امتداد هذه 
الفضيحة من والدتها إىل مجيع مواقع التواصل اإلجتماعي يف حال 

قرر اللص نشر صورهما كما توّعد خالل مكاملة بينهما.

لص يفضح مراهقة سافرت يف 
رحلة رومانسية مع حبيبها

بعدما احتل احملتجز األمريكي 
الشاب "جريميي ميكس" لقب 
ممثالت  من  اآلالف  معشوق 
اآلن تظهر  اللطيف،  اجلنس 
لتحتل  بودوين"،  "شتيفاني 
لقب اجملرمة األكثر إثارة يف 

العامل.

متريض  طالبة  شتيفاني 
عاما،   21 العمر  من  وتبلغ 
اجلنسية،  كندية  وهي 
تهمة   114 من  أكثر  وتواجه 

مشاهد  مدمين  أن  الواضح  من  أنه  إال  وسرقات،  منازل  اقتحام 
االثارة يف جمتمع االنرتنت ال يأبهون بالتهم املوجهة إليها، بل 

تتجه أنظارهم إىل أشياء خمتلفة متاما عما يهتم به القانونيون.

الشهر املاضي، لالشتباه يف  القبض على شتيفاني  ألقي  وقد 
تورطها باقتحام 42 منزال، باالشرتاك مع ثالثة طلبة آخرين، ترتاوح 
أعمارهم بني 13 و 15 و 

17 عاما.

وتواجه شتيفاني اتهامات 
باقتحام وسرقة ممتلكات 
إىل  باإلضافة  خاصة، 
تسعة  وختزين  امتالك 
نارية بشكل غري  أسلحة 

قانوني.

ذلك  من  بالرغم  ولكن 
للمجرمة  انتشرت صورة 
الشابة، وهي يف لباس 
البحر، كالنار يف اهلشيم 
على مواقع التواصل اإلجتماعية، ما جعلها حتتل بسرعة فائقة بكل 

جدارة لقب "اجملرمة األكثر إثارة على مستوى العامل".  

تعرف على اجملرمة األكثر 
إثارة يف العامل

حارسة  لقيت 
حديقة  يف 
حيوان بريطانية 
أن  بعد  حتفها 
منر  هامجها 
متكن  مفرتس 
التسلسل  من 
بوابة  من 
ومل  قفصه، 

تنفع نداءات االستغاثة اليت أطلقتها للحصول على املساعدة.

وذكرت صحيفة دايلي مريور الربيطانية، أن النمر استغل وجود 
فجوة يف بوابة القفص، وخرج منها ليغرس أنيابه يف عنق سارة 
ماكالي وجيرها إىل داخل القفص، يف الوقت الذي كان فيه أحد 

زوار احلديقة ويدعى جاريث بيل يراقب ما حيدث برعب شديد.

واختفت سارة داخل قفص النمور خالل حلظات، وحاول بيل بعد 
أن أحضر زوجته النظر من باب آخر للقفص ليجد احلارسة حتولت 

إىل فريسة يتصارع عليها منران داخل القفص.

وذكر تقرير الشرطة أن سارة كانت تتحدث إىل الزوار يف حديقة 
"ساوث ليكس وايلد أنيمال" مبدينة التون، قبل دقائق فقط من 
احلادثة يف 24 مايو )أيار( من العام املاضي، وأخربتهم أن النمور 
صامت ليوم كامل قبل أن يتم إطعامها، لتتحول فيما بعد إىل 

وجبة للنمور اجلائعة.

وأوضح بيل الذي كان الشاهد الوحيد على احلادثة، بأنه شاهد 
النمر يتسلل إىل خارج القفص يف الوقت الذي كانت فيه سارة 
سارع  الذي  للنمر  وظهرها  القفص،  من  بالقرب  ماء  دلو  تضع 

لالنقضاض عليها دون أن مينحها أية فرصة للهرب.

منر يتسلل من قفصه ليفرتس 
حارسة يف حديقة احليوان

ّي  هند
 ، صل أل ا
أنه  يزعم 
عام  ُولد 
إذا   .1835
قت  َصد
ت  ا ء عا ّد إ
 ، ز لعجو ا
لن  فإّنه 
أكرب  يكون 
يف  معّمر 

العامل فحسب،

اإلنسان  أيضًا  بل    )Mahashta Murasi( موراسي  ماهاشتا 
مجعاء،  البشرية  تاريخ  يف  السنوات  من  عدد  أكثر  عاش  الذي 
القياسية. نقاًل  العاملّية لألرقام  "جينيس"  وذلك وفقًا ملوسوعة 
السادس  بنجالور يف  موراسي يف  ولد   " هنود:  عن مسؤولني 
مدينة  للعيش يف  بعدها  انتقل   .1835 سنة  الثاني  كانون  من 
وتقاعد   1957 عام  حتى  عمل  حيث   1903 عام  منذ  فاراناسي 
عامًا".   179 إىل  اليوم  عمره  عامًا.. ويصل   122 يناهز  عمر   عن 

وحبسب موقع »World News Daily Report » اإلخباري، فإن "مجيع 
الوثائق اليت قّدمها الرجل من شهادة ميالد وبطاقة هوية وغريها تدعم 
روايته بشكل كامل، غري أنه مل خيضع حتى اآلن ألّية فحوص طبية 
تؤكد إّدعاءاته. وأضاف موراسي: "تويف أحفادي منذ بضع سنوات". 

 

لقد  نسيين،  قد  املوت  أّن  "يبدو  قائاًل:  حديثه  موراسي  أنهى 
فقدت األمل يف أن أموت، سأعيش إىل ما ال نهاية!".

رجٌل عمره 179 عاماً: تويف أحفادي منذ 
سنوات... يبدو أن املوت قد نسيين !!

شاب  عرض 
صيين صديقته 
مقابل  لإلجيار 
جنيه إسرتليين 
الساعة  يف 
حتى  الواحدة، 
من  يتمكن 
"أي  شراء 
فون 6" أحدث 

اهلواتف املطروحة حاليًا يف األسواق.

الشاب  ووقف 
يف  الصيين 
وهو  الشوارع 
حيمل الفته مكتوب 
"أعرض  عليها 
لإلجيار"  صديقيت 
ذكرت  حسبما 
"الديلي  صحيفة 
الربيطانية.  ميل" 

ووضع أيضا قائمة 
يريد  ملن  باألسعار 
 5 لـ  يصل  اليوم  حيث   ، ساعة  من  أكثر  يستأجر صديقته  أن 

جنيهات إسرتليين والشهر بـ 50 جنيها.

صيين يعرض صديقته 
لإلجيار لشراء »آي فون 6«

الشرطة  ألقت 
واشنطن  يف 
على  القبض 
ادعى  مسن 
مدى  على 
بأنه  عامًا   25
شرطة  ضابط 
 ، عد متقا
جريانه  وأقنع 
ه  ء قا صد أ و
الغرباء  وحتى 
بذلك من خالل 
حل  حماولة 
اليت  اخلالفات 

تنشأ بينهم.

بايلي  أن جيم  األمريكية  نيوز  دايلي  نيويورك  وذكرت صحيفة 
)69 عامًا( اعتاد على التفاخر بأنه ضابط سابق يف الشرطة، رغم 
أنه طرد من كلية الشرطة بعد 3 أسابيع فقط من التحاقه بها، 

وعمل فيما بعد يف مكتب لدفن املوتى.

وعلى مدى ربع قرن، استطاع بايلي إقناع اجلميع بأنه كان يف 
يوم من األيام بطاًل من أبطال الشرطة، إىل أن جاء اليوم الذي 
حاول فيه التدخل يف شجار بني زوجني، وطلب منهما االتصال 
بالشرطة وإخبارهم أن أحد الضباط حباجة إىل مساعدة ليحضروا 

على الفور.

أومسة
وعندما وصل ضباط الشرطة إىل املكان، مل جيدوا أي شرطي 
واقع يف ورطة، مما دفعهم إىل فتح حتقيق كشف زيف ادعاءات 
املالبس  من  العديد  على  وسيارته  منزله  يف  ُعثر  كما  بايلي، 
بأنه  والتظاهر  اآلخرين  خداع  يف  استخدمها  اليت  واألومسة 

شرطي.

أن  وأكد  إليه،  املوجهة  التهم  بايلي  عن  الدفاع  حمامي  ونفى 
موكله كان يتصرف عن حسن نية ملساعدة اآلخرين، ومل يدع يومًا 
أنها ضابط سابق يف الشرطة، على الرغم من أنه كان يرتدي 

قميص الشرطة عندما ألقي القبض عليه.

أمريكي ينتحل صفة ضابط 
شرطة ملدة 25 عامًا
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من هنا وهناك

ألعالناتكم معنا االتصال بــ
02 87648186

Saturday 27 September 2014  2014 أيلول   27 السبت 

"افعل ما أقول وال تفعل ما أفعله".. هذا مثل فرنسي معروف 
ينطبق متامًا على طوماس تريفينو )40عامًا( وزير التجارة اخلارجّية 
والسياحة والفرنسيون يف اخلارج يف احلكومة الفرنسية األخرية 

اليت مّت تشكيلها يف أواخر شهر أغسطس 2014 

 فقد تبني أن هذا النائب يف الربملان كان - قبل تعيينه وزيرًا - 
مكلفا مبلّف التهّرب الضرييب وكان يعّد التقارير وخيطب حبماسة 
مهامجًا ومنتقدًا حبّدة كل من ال يدفع ضرائبه أو يتهرب من أداء 
واجبه الضرييب، بل أنه كان يتصّور احللول ملقاومة املتهّربني من 
أداء واجب الضريبة ويستنبط األفكار للحّد من الغش يف دفع 
الضرائب للدولة، وكان نائب رئيس جلنة برملانية مكلفة مبقاومة 

التهرب الضرييب.

وعندما متت تسميته وزيرًا )برتبة كاتب دولة( وككل عضو يف 
يف  للشفافية  العليا  "اهليئة  مستقلة:  جلنة  هناك  فإن  احلكومة 
احلياة العمومّية" هلا مهّمات حمّددة من بينها مراقبة أداء الوزراء 
التثبت أن طوماس تريفينو مل  لواجبهم الضرييب، وتأكدت بعد 
كربى  فضيحة  فكانت  بأكملها،  أعوام  ثالثة  منذ  ضرائبه  يدفع 
ألن دفع الضرائب يف فرنسا واجب مهم، وأن مسؤواًل سياسيًا 
مهمًا كان - ال يدفع ضرائبه تعد من الكبائر وأمر صادم جدا   –

للرأي العام.

يف  النائب  طوماس  أّن  وذهول  بدهشة  الفرنسّيون  واكتشف 
الربملان املكلف حبث املواطنني كلهم على القيام بواجبهم ودفع 
ضرائبهم للدولة كان هو من ال يدفع ضرائبه، وأنه هو الذي كان 
الوطنية  الدروس  ويعطي  القوانني  احرتام  على  املواطنني  حيث 

واألخالقية كان أول من ال يعمل بها.

وحاملا كشفت اهليئة العليا للشفافّية أمر الوزير طوماس كاتبت 
رئيس احلكومة وأعلمته، وبدوره اتصل برئيس اجلمهورية وأخربه، 
احلال  وإقالته يف  بعزله  قرار صارم  اختاذ  مت  وجيز  ظرف  ويف 
العام  الرأي  هّزت  من فضيحة  ذلك  رافق  ما  مع  ما حصل  وهو 
يبق  مل  وهكذا  بأكملها.  السياسية  والطبقة  الصحافة  وشغلت 
طوماس ترفينو، الذي ارتكب عماًل يراه الفرنسيون خماًل بالشرف 
مل يبق وزيرًا إال تسعة أيام فقط وهي أقصر مدة لوزير يف تاريخ 

فرنسا.

وبعد إقالته تفجرت فضيحة أخرى وتبني أن طوماس مل يدفع إجيار 
شقته يف باريس منذ ثالثة أعوام، وأنه كان مهددًا بالطرد من 
مالك العقار بسبب ذلك، وتواصل النبش يف امللفات وتبني أنه 
مل يدفع حتى الغرامات عن خمالفات مرورية بسبب إيقاف سيارته 
يف أمكنة ممنوعة. وأمام تفاقم الفضيحة قرر احلزب االشرتاكي 
طرده من صفوفه لعدم نزاهته وخسر طوماس مستقبله السياسي 

الواعد.

والالفت أن زوجة الوزير سندرا الورغي - وهي من أصل تونسي 
على  ينص  الفرنسي  القانون  ألّن  معه  موّرطة  لتوأمني  وأم   -
مشرتك  تصريح  وفق  الضرائب  دفع  معًا  يتوليان  الزوجني  أن 
وبالتالي فهي تعّد قانونيًا شريكة له يف الصمت وعدم الدفع، 
وألنها كانت تشتغل مديرة ديوان رئيس جملس الشيوخ فقد مت 

وضع حد لعملها.

وال تزال هذه القضية حديث الناس بني ساخر وغاضب، وقد كان 
رد الوزير على احلملة اليت شنها عليه رجال السياسة كلهم والرأي 
العام أنه رجل مهمل يف شؤونه اخلاصة مضيفًا: "بقدر حزمي يف 
إدارة الشأن العام بقدر إهمالي يف إدارة شؤوني اخلاصة لكثرة 
إني غري  القول  ولكن ال ميكن  أني مهمل  أعرتف  نعم  مشاغلي. 

نزيه"، ولكن ال أحد اقتنع برأيه.

فضيحة وزير فرنسي وزوجته التونسّية
مل تعد تقتصر 
إعادة  عملّية 
ير  و لتد ا
األشياء  على 
بل  البسيطة، 
أيضًا  دخلت 
عامل  يف 
جيا  لو لتكنو ا
حتويل  بهدف 
ت  ا و د أل ا
إىل  القدمية 
نافعة. أخرى 

هذا  ويف 
اإلطار، أطلقت شركة "أو 2 ريسايكل" حذاء "واكي توكيز" املزّود 
املصّمم  "لوبوتان"، ومبساعدة  مع شركة  بالتعاون  جّوال،  بهاتف 

شون مايلز.
 

"بروغ" رجالي كالسيكي، وحذاء  األحذية:  ومن بني صنوف هذه 
رياضي "نايكي"، و"هانرت ويلي".

حتتوي هذه األحذية على هواتف "نوكيا" و"إل جي" قدمية، ُيرسلها 
زبائن شركة "أو 2 ريسايكل" للتدوير، بهدف تسليط الضوء على 
تلفها!  عن  عوضًا  القدمية،  اهلواتف  بهذه  ابتكاره  مُيكن  ما  كّل 
وتّدعي  اسرتليين.  جنيه   2500 إىل  التصاميم  هذه  مثن  ويصل 
"الشركة" بأّنه مّثة 70 مليون هاتف غري مستعمل، و30 مليون هاتف 

جديد يشرتيها الزبائن سنويًا.
واألحذية  للتدوير  اخلاضعة  اهلواتف  بني  توكيز"  "الواكي  جتمع 
القدمية، من أجل ابتكار هواتف جّوالة ذات استخدام مزدوج. ويؤّدي 
الــ"واكي توكيز" عمل اهلاتف العادي، مبا أّن لوحة املفاتيح مضّمنة 

يف النعل.
وُتنفق الشركة 260 جنيهًا اسرتلينيًا لُتعيد تدوير أغراضها، لتصبح 

مواد مفيدة ومرغوبة.
وقد ارتكزت فكرة املصّمم مايلز على كيفّية صنع هواتف، قد خيجل 
البعض من محلها؛ األمر الذي يصّب يف قلب عملّية إعادة التدوير 
إىل األفضل، وحّث املزيد من األشخاص على التكّلم باحلاجة امللحة 

إىل إعادة تدوير األغراض القدمية عوضًا عن تلفها.
إّن منتجات "واكي توكيز" هي األوىل يف باقة منتجاٍت، صّممتها 
حالّيًا  يعمل  الذي  مايلز،  مع  بالتعاون  ريسايكل"،   2 "أو  شركة 
على إضافة أمور إىل باقة املنتجات اخلاضعة لعملية إعادة التدوير 

لألفضل، لتكميل جمموعة "الشركة".
ومن بني األغراض اإلضافية، مّثة حقائب يد )لكي ال تضع النساء 
هواتف يف حقائبهن، إذ إّن احلقيبة ستكون هي اهلاتف( وقّفازات 

مضّمنة هواتف.
ويأمل رئيس الشركة يبلي أيرس أن حيّث هذا املشروع ما يزيد 
عن 30 مليون شخص سنويًا، يشرتون هواتف جديدة، على إعادة 
تدوير تلك القدمية؛ علمًا أّن مّثة حاجة بيئّية ماسة إىل البحث يف 
األغراض القدمية إلعادة استخدامها، عوضًا عن تركها يف األدراج 

حّتى يتكدس عليها الغبار!

حذاء مزّود بهاتف جّوال!

للسلطات  مطلوب  شاب  نشر 
يف  وفاته  عن  إعالنا  الفرنسية 
الصحف احمللية يف حماولة لإلفالت 
وقد  حبقه،  الشرطة  مالحقات  من 
انطلت هذه احليلة على جدة الشاب 
دفنه  مراسم  حلضور  ذهبت  اليت 

اليت مل جتر.

يف  املنشور  اإلعالن  يف  وجاء 
صحيفة "وست فرانس" "تنعي لكم 

والدة الفقيد ووالده وأشقاؤه وعموم أفراد العائلة ابنها سيدريك 
ل. الذي تويف اخلميس عن 26 عاما، وستجري مراسم التشييع 
النسون"  كورتاي يف  امللك يف  يسوع  كنسية  الثالثاء يف  يوم 

غرب فرنسا".

أي  جيدوا  فلم  املعلن،  املكان  إىل  الشرطة  من  عناصر  وتوجه 
مراسم دفن، ومل يعثروا هناك سوى على اجلدة اليت انطلى عليها 

اخلرب.
حكما  يواجه  الذي  الشاب،  أن  من  القضائية  السلطات  وتثبتت 

بالسجن مخس سنوات، ما زال على قيد احلياة.

شاب يعلن وفاته يف الصحف 
لإلفالت من الشرطة

كشف شريط مراقبة أمين رجاًل 
أثناء سرقته  موز  بثمرة  مسلحًا 
فيالدلفيا  مدينة  يف  ملتجر 
األمريكية، ثم هرب على دراجته 
حاماًل معه أموااًل وعلب سجائر.

الذي  املراقبة  لشريط  ووفقًا 
دخل  فقد  الشرطة،  نشرته 

املشتبه به متجر تاجيدا، ووقف يف الطابور خلف عميل آخر، حيث 
كانت مثرات املوز تباع بالواحدة.

جيبه،  موز يف  الرجل مثرة  الطابور وضع  دوره يف  اقرتاب  ومع 
واستخدمها لتبدو مثل مسدس. وقالت الشرطة إن الرجل طلب 
على  ذلك  بعد  هرب  أنه  املراقبة  شريط  وأظهر  وسجائر.  أموااًل 

دراجته.

رجل يسرق متجراً يف 
فيالدلفيا..بثمرة موز

مئات العراة الربيطانيني يسبحون 
يف مياه باردة لعمل اخلري

 فشل مئات الربيطانيني من هواة التعري يف حتطيم رقم قياسي 
لنظرائهم من نيوزيلندا يف عدد العراة السباحني يف وقت واحد.

فقد شارك يف هذه الفعالية أكثر من 350 بريطانيا مقابل 744 
نيوزلنديا.

لكن البد من األخذ بعني االعتبار أن الظروف اليت سجل النيوزلنديون 
فيها الرقم القياسي يف العام املاضي كانت مالئمة، بل ومشجعة، 
العراة  فيما سبح  نسبيا،  وحارة  بل  دافئة  أجواء  كونها متت يف 
الربيطانيون يف مياه شديدة الربودة، وذلك يف مدينة نورمثربالند 

الواقعة على ساحل حبر الشمال يف أقصى الشمال الربيطاني.

هذا وأعرب القائمون على الفعالية عن رضاهم إزاء النتيجة اليت 
حققها املشاركون، انطالقا من حتسن النتيجة احمللية، إذ زاد عدد 
املشاركني هذا العام  200 شخص مقارنة مع عدد املشاركني يف 
العام املاضي، عالوة على أن الفعالية األخرية جاءت يف إطار عمل 

خريي وهو ما مل تتميز به سباحة العراة النيوزلنديني.

من جانبهم نوه املشرفون على هذه الفعالية للراغبني باملشاركة 
فيها من خالل صفحة خمصصة على موقع الـ "فيسبوك" إىل أنه 
"إذا كنت ترغب مبجرد إلقاء نظرة على أجساد مجيلة وعارية فهذه 
الفعالية ليس لك، فهي ملن على استعداد للمغامرة والغطس يف 
املاء البارد واستعراض قدرات جسده الفريدة، وكذلك للراغبني 

باالقرتاب أكثر من الطبيعة".

أما اجلانب اخلريي يف الفعالية فتمثل يف أن كل مشارك يف السباحة 
تربع بـ 10 جنيهات، ستخصص لتغطية مصاريف املساعدات الطبية 

ملن حيتاجها، ومت حتويل جمموع األموال إىل مجعيات خريية.
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تتــمات

سالم: ملتزمون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سوى مؤشر اضايف للمعطيات والوقائع االمنية اليت تزداد خطورة 
على خط استهداف اجلبهة الداخلية وقت تتصاعد محاوة التحديات 
اليت يواجهها لبنان سواء على جبهة املواجهة املباشرة مع التنظيمات 

االرهابية يف جرود عرسال،
هاتني  وبني  الداخل.  يف  النائمة  اخلاليا  رصد  جبهة  على  أو 
املواجهتني املفتوحتني على مزيد من التطورات اليومية تتصاعد 
تداعيات احلركة االحتجاجية الهالي العسكريني املخطوفني الذين 
استعصت كل الوساطات حلملهم على فك عزل البقاع عن بريوت 
للطرق  املتدرج  االقفال  كما  احملورية  البيدر  ضهر  نقطة  عند 
الرئيسية االخرى لليوم الثاني، مما يبقي مجرة الرهائن العسكريني 
حارقة بتحوهلا كرة ثلج تنذر بتعميم التوترات واالضرار من غري ان 

تؤدي اىل أي مسلك واضح النقاذ الرهائن العسكريني.
اما عملية الدهم اليت نفذها الفوج اجملوقل يف اجليش ملخيمات 
الالجئني السوريني يف عرسال، فاتسمت بطابع واسع غري مسبوق 
مراكز  على  االرهابية  التنظيمات  الذي شنته  املسلح  اهلجوم  منذ 
اجليش يف عرسال وحميطها يف 2 آب املاضي، اذ مشلت عمليات 
اىل  وافضت  شخصا   480 حنو  والتحقيقات  والتفتيش  التوقيف 
ارهابية  منظمات  اىل  انتمائهم  يف  لالشتباه  منهم   22 توقيف 
االراضي  لدخوهلم  شخصا  و36  اجليش  ضد  القتال  يف  شاركت 
كما  ثبوتية،  اوراقا  حيازتهم  وعدم  شرعية  غري  بطريقة  اللبنانية 

اعلنت قيادة اجليش.
وأفيد يف البقاع الشمالي ان اجراءات اجليش املشددة داخل بلدة 
الالجئني  وجود  ألماكن  الكثيفة  الدهم  عمليات  وتنفيذه  عرسال 
كانت  بعدما  للجيش  جديد  الستهداف  حتسبا  جاءت  السوريني 
استهدفت آلية عسكرية االسبوع املاضي بعبوة ناسفة، اىل توافر 
معلومات عن وجود ارهابيني بني الالجئني، علما ان اجليش كان 
السوريني  من  عدد  بتوقيف  امس  الواسعة  الدهم  عملية  استبق 

كانوا يعملون على رصد حركة اجليش وتصوير مراكز عسكرية.
وخالل عملية الدهم أقدم عدد من السوريني يركبون دراجات نارية 
على اضرام النار يف 15 خيمة ضمن خميم يف حماولة منهم للفرار 
مما دفع اجليش اىل اطالق النار يف اجتاههم فقتل احدهم وجرح 
اثنان. وبعد انتهاء عمليات الدهم جتمع عدد كبري من الالجئني امام 

مبنى البلدية وهتفوا لتنظيم »داعش« ورفعوا رايته.
ويف املقابل سجل بعد الظهر اخالء ثالثة خميمات لالجئني السوريني 
بني بلدتي العني وجديدة الفاكهة يف البقاع الشمالي اثر توقيف 
عدد من هؤالء عمدوا اىل رصد نقاط للجيش وتصويرها وال سيما 
منها مرابض مدفعية كان نصبها اجليش يف الفرتة االخرية على 

مقربة من املخيمات.
اليت  املسلمني«  العلماء  »هيئة  احتجاج  الدهم  عمليات  وأثارت 
اعتربت انه »ال ميكن تربير العقاب اجلماعي الذي طاول الالجئني 
السوريني يف عرسال« داعية اىل اجراء »حتقيق شفاف وحيادي 
يف ما جرى«. واذ كانت هذه اهليئة دعت سابقا اىل إحياء يوم 
اجلمعة )امس( حتت شعار »ال لذبح عرسال« رصد توجيه دعوات 
من بعض اجلهات املتطرفة يف طرابلس اىل التظاهر امس اجلمعة 
استجابة هلذه الدعوة. كما وجهت يف املقابل دعوة للتظاهر يف 

الطريق اجلديدة يف بريوت دعما للجيش.
ولوحظ ان قائد اجليش العماد جان قهوجي زار امس االول دار 
الفتوى قبل انعقاد القمة الروحية فيها واعلن عقب لقائه املفيت 
أمن  على  احلرص  كل  حريص  »اجليش  ان  دريان  اللطيف  عبد 
وسالمة أهلنا يف عرسال وال يوجد أي حصار عليها، وما يقوم به 
اجليش هو منع املسلحني املوجودين يف جرود عرسال من دخول 

البلدة واالعتداء على املواطنني فيها«.
واملسلحني يف  اجليش  بني  النار  الطالق  تبادل  ليال  وقد سجل 

وادي محيد جبرود عرسال.

سالم
ويف نيويورك، صرح رئيس جملس الوزراء متام سالم بأن لبنان 
الدولي لكبح اإلرهاب ومكافحته«، مستدركًا أن  »جزء من اجلهد 
ذلك يتم »بصيغة دفاعية« ألن القدرات اللبنانية ال تسمح بعمليات 

هجومية.
وقال يف حديث للزميلة »النهار« البريوتية يف مقر اقامته بفندق 
»والدورف أستوريا يف نيويورك حيث يشارك يف الدورة السنوية 
الـ69 للجمعية العمومية لألمم املتحدة، إن »الوضع يف لبنان صعب 
ويتطلب معاجلات استثنائية«، موضحًا أنه يف ظل الشغور الرئاسي 
من جهة والصراع الداخلي القائم بني القوى السياسية من جهة 
أخرى »ال ميكن لبنان وحده أن يتصدى لإلستهداف اإلرهابي الكبري 
أهمية  وابرز  دولية«.  ومؤازرة  دعم  هناك  يكون  أن  غري  من  له 
الدور الذي تضطلع به اجملموعة الدولية لدعم لبنان على الكثري 

من الصعد.
فيه  القرار  »يعود  للجمهورية  رئيس  انتخاب  موضوع  أن  وأفاد 
اىل القوى السياسية، وهو من مسؤولية جملس النواب«، إال أن 
والقوى   ... ودوليًا  واقليميًا  عربيًا  حميطه،  مع  يتفاعل  »لبنان 
السياسية تتأثر بذلك«. واضاف إنه يبذل جهودًا »لتوضيح حاجة 
لبنان اىل جتاوز الصراعات اإلقليمية والدولية واىل توفري شبكة 
األمان اليت حصلت يف ظل تأليف حكومة ائتالفية بانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية«.
وأعلن أنه مسع من الزعماء الدوليني واإلقليميني أنه »مستعدون 
مرحليًا،  الدول  كل  تشغل  قضايا  هناك  ولكن  لبنان،  ملساعدة 
»أصبح  املستجد  اإلرهاب  أن  مؤكدًا  اإلرهاب«،  قضية  وأبرزها 
القضية اليت تفرض نفسها اليوم على احلكومة أكثر من أي أمر 
آخر«. ورأى أن »تثبيت لبنان يف مواجهة املتغريات يف املنطقة 
أمر ملح وضروري، وضمنها اإلرهاب«. وأشاد خصوصًا بـ«الدعم 
وقبلها  دوالر  املليار  بصيغة  لبنان  اىل  أتى  الذي  السعودي 
املليارات الثالثة لتعزيز اجليش يف مواجهة اإلرهاب وتوطيد األمن 

يف لبنان«.
وشدد على أهمية دور اجملموعة الدولية للبنان واليت جتتمع اليوم 
يف نيويورك لتثبيت املظلة الدولية احلامية للبنان من تداعيات عدة 
أبرزها وجود حنو مليون و300 ألف الجىء سوري، أي ما يوازي 
ثلث الشعب اللبناني. وملح اىل امكان دخول دول جديدة جمموعة 

الدعم هذه.
ثم قال ان »لبنان شارك يف اجلهد الدولي ملكافحة اإلرهاب وهو 
يواكبه«، مستدركًا أن »لبنان يف هذا اإلطار ال ميكن أن يكون يف 
موقع اهلجوم بل يف موقع دفاعي. ليست لديه قدرات هجومية 
خبالف دول أخرى لديها هذه القدرات«. وأكد أنه يتابع موضوع 
تسليح اجليش اللبناني مع الواليات املتحدة وروسيا وكل الدول 

القادرة على مساعدتنا«.
وخلص اىل أن »ما اختذ من قرارات يف جملس األمن حتت الفصل 
السابع ملكافحة اإلرهاب وكبحه يلتزمها لبنان من دون املشاركة 
يف العمليات اهلجومية. حنن ملتزمون وضع حد نهائي لإلرهاب«.

القمة الروحية
ووسط االنسداد السياسي الذي يظلل البالد يف احدى أشد احلقب 
خطورة، برزت مقررات القمة الروحية اليت انعقدت امس االول يف 
دار الفتوى كجرعة انفراج على مستوى مشهد ديين وطوائفي أمجع 
على خطوات أساسية النقاذ لبنان مما يتخبط فيه. ولعل أبرز ما 
نادت به القمة متثل اوال بالتشديد على انتخاب رئيس للجمهورية 
»يتمتع بالرؤية واحلكمة والقدرة على قيادة اللبنانيني حنو جوامع 
مشرتكة متكنهم من اجتياز الصعوبات والتحديات اليت تواجههم«، 
حمذرة من ان »التأخري يف انتخاب الرئيس املسيحي الوحيد يف 
العامل العربي، وقت يواجه فيه مسيحيو الشرق املعاناة الشديدة 
على أيدي قوى ارهابية متطرفة يعطل دور لبنان يف أداء رسالته 
الوطنية والعربية النبيلة اليت ال يكون اال بها«. كما اعتربت من 
الشراذم  من  املمارسة  والتهجري  االعتداء  »جرائم  ان  اخرى  جهة 
املسلحة حبق املسيحيني واملسلمني وسواهم يف العراق وسوريا 
كلها جرائم ضد االنسانية وضد الدين معا«. )التفاصيل الكاملة 

على الصفحة 3(.
التارخيي  »بالبيان  االشادة  اىل  احلريري  سعد  الرئيس  وسارع 
للقمة الروحية« واعترب انه يشكل »وثيقة جديدة من وثائق العيش 
اطيافه  بكل  اللبناني  الشعب  متسك  عن  قويا  واعالنا  املشرتك 

ومذاهبه بالكيان اللبناني دولة ورسالة وانتماء عربيا«.
موعد  بعد يف موضوع حتديد  جديد  اي  يربز  آخر، مل  ويف سياق 
الجتماع هيئة مكتب جملس النواب الن رئيس اجمللس نبيه بري ال 
يزال ينتظر احلصيلة النهائية للمشاورات اجلارية بني وزير املال 
الرتب  والنائب جورج عدوان يف شأن سلسلة  علي حسن خليل 

والرواتب .
التسوية  ملف  ينضج  أن  قبل  اهليئة  اجتماع  اىل  بري  يدعو  ولن 
الذي سيبقى البند االول يف اجللسة التشريعية املقبلة . اما اللقاء 
املقرر لربي والرئيس فؤاد السنيورة، فسيتم الرتكيز فيه على 

موضوع االنتخابات الرئاسية.

العبادي يتحدث عن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اغارت  واالمارات  السعودية  من  مقاتالت   10 بأن  للصحافيني 
مساء االربعاء يف رفقة ست مقاتالت امريكية على مصايف النفط 
اخلاضعة لسيطرة »الدولة االسالمية«، موضحا ان 80 يف املئة من 

القصف تولته املقاتالت السعودية واالماراتية.
ما  العتيبة  املتحدة يوسف  الواليات  لدى  االماراتي  السفري  واكد 
تناقلته وسائل االتصال االجتماعي من ان الرائدة يف سالح اجلو 
االماراتي مريم املنصوري شاركت يف الغارات اليت شنتها مقاتالت 
اماراتية يف وقت سابق من هذا االسبوع على مواقع اجلهاديني يف 
سوريا. وتعد املنصوري املرأة االوىل تنضم اىل سالح اجلو يف 

دولة االمارات العربية املتحدة.
»داعش«  مقاتلو  يزال  ال  لالئتالف،  اجلوية  الغارات  رغم  وعلى 
احلدود  على  بالكردية(  )كوباني  العرب  عني  مدينة  حياصرون 
الرتكية يف مسعى للسيطرة عليها بعد سيطرته على  السورية – 

اكثر من 60 بلدة يف هذه املنطقة من مشال سوريا.
وأعلن »املرصد السوري حلقوق االنسان« الذي يتخذ لندن مقرًا له 
مقتل »141 مقاتال منذ بدء ضربات التحالف الدولي« للجهاديني يف 
سوريا، مشريا اىل ان هؤالء هم »84 على االقل من تنظيم الدولة 
واضاف  بالقاعدة«.  املرتبطة  النصرة  جبهة  من  و57  االسالمية، 
 129 ان  حني  يف  السوريني،  من  هم  القتلى  من  فقط   12 ان 
هم من االجانب »وخصوصًا من االوروبيني والعرب والشيشانيني 

واالتراك«.

كما ادت الغارات اجلوية والقصف بصواريخ موجهة، اىل مقتل 13 
مدنيا على االقل.

الف   15 من  أكثر  ان  االمريكية  االستخبارات  معلومات  وأفادت 
مقاتل اجنيب أتوا من أكثر من 80 بلدا لالنضمام اىل اجلهاديني 
مكتب  مدير  وكشف  االخرية.  السنوات  يف  وسوريا  العراق  يف 
التحقيقات الفيديرالي جيمس كومي ان بعض املقاتلني االجانب 
االمريكيني الذين عادوا من سوريا اعتقلوا او وضعوا حتت املراقبة. 
كذلك كشف ان الواليات املتحدة حددت هوية اجلالد امللثم الذي 
ظهر يف شريطي فيديو بثهما تنظيم »داعش« وهو يقطع رأسي 
قائاًل:  سوتلوف،  وستيفن  فولي  جيمس  االمريكيتني  الرهينتني 
»لقد حددنا هويته«، وذلك ردا على سؤال خالل مؤمتر صحايف عن 

هوية قاتل الصحافيني االمريكيني.
وكان التنظيم املتطرف اثار موجة استنكار عاملية اثر تصويره وبثه 
عملهما  اثناء  خطفا  اللذين  االمريكيني  الصحافيني  اعدام  عملييت 
مراسلني مستقلني يف سوريا واعدما بقطع الرأس على يد مسلح 

ملثم يتكلم االنكليزية بلكنة بريطانية.
من جهة أخرى، صرحت الناطقة باسم جملس األمن القومي األمريكي 
من  مبؤامرة حمددة  له  علم  ال  االبيض  البيت  بان  كيتلني هيدن 
متشددي »داعش« ملهامجة شبكات مرتو فرنسية وامريكية حتدث 

عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يف وقت سابق.
وقالت: »رأينا التقارير عن تصرحيات رئيس الوزراء العبادي... 
مل نؤكد مثل هذه املؤامرة وسيكون علينا مراجعة اي معلومات من 

شركائنا العراقيني قبل اصدار احكام أخرى«.
»ذات  استخبارية  معلومات  تلقى  العراق  إن  قال  العبادي  وكان 
لشن  خيططون  االسالمية«  »الدولة  متشددي  ان  عن  صدقية« 
هجمات على شبكات املرتو يف باريس والواليات املتحدة. واضاف 
أن املعلومات اليت تلقاها جاءت من متشددين اعتقلوا يف العراق. 
املعلومات  ان  اىل  وخلص  التفاصيل  من  مزيدا  انه طلب  وذكر 

ذات صدقية.
وأبلغ جمموعة من الصحافيني االمريكيني: »اليوم، بينما انا هنا، 
اتلقى تقارير دقيقة من بغداد حيث اعتقلت بضعة عناصر وهناك 

شبكات ختطط من داخل العراق لتنفيذ هجمات«.
لألمم  العمومية  اجلمعية  دورة  حلضور  نيويورك  العبادي  ويزور 

املتحدة.
أما السلطات الفرنسية، فقررت تعزيز التدابري االمنية يف »االماكن 
العامة ووسائل النقل« يف فرنسا. كما قررت باريس اليت ختوض 
حربًا على »داعش« توسيع نطاق حتذيرها للفرنسيني الذي اطلقته 
يف بداية االسبوع »لتوخي اقصى درجات اليقظة« من حنو 30 اىل 

40 دولة.
ويف لندن، أقر جملس الوزراء الربيطاني مشروعا سيعرض على 
امللكي بشن  اجلو  للسماح لسالح  عليه  للتصويت  العموم  جملس 

غارات على »داعش« يف العراق.

اجليش السوري يسيطر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عدرا العمالية نهاية العام الفائت، وقاموا مبجازر حبق املدنيني 
واملوظفني هناك، كما مت أخذ العشرات من قاطين البلدة رهائن، 

وما زال مصري الكثريين منهم جمهواًل حتى اليوم.
البلدة تأمني طريق دمشق محص بشكل  ويؤمن السيطرة على 
أكرب، وتضييق اخلناق على جيش اإلسالم يف مدينة دوما؛ املعقل 
البلد  عدرا  باجتاه  أكثر  اجليش  يقرتب  حيث  للتنظيم،  األساسي 

واملدينة الصناعية اليت تعد خط دفاع أول عن مدينة دوما.
كما أحرز اجليش تقدمًا يف حي جوبر شرق دمشق ودمر العديد 

من األنفاق اليت كان يستخدمها املسلحون.

اتفاق بني »فتح« و »محاس«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
املصاحلة الفلسطينية املوقع يف نيسان املاضي.

أبو  موسى  »محاس«  لـ  السياسي  املكتب  رئيس  نائب  وصرح 
مرزوق الذي يرأس وفد احلركة اىل املفاوضات، يف مؤمتر صحايف 
مشرتك مع رئيس وفد »فتح« عزام االمحد بأن النقاط الرئيسية 
السياسية  بـ«الشركة  تتعلق  احلوار  خالل  عليها  االتفاق  مت  اليت 

واملعابر واعادة اعمار غزة و)رواتب( املوظفني يف قطاع غزة«.
وقال إن »هذا اللقاء كان مهما للغاية النه تطرق اىل كل القضايا 
والعقبات اليت حتول دون تطبيق« اتفاق املصاحلة »ومت االتفاق 

على آليات لتفعيل كل ما تضمنه« هذا االتفاق.
حتى  املعابر  على  الوطين ستشرف  التوافق  »حكومة  ان  وأوضح 
البناء اىل قطاع غزة«. وأضاف  ادخال كل مستلزمات  )يتسنى( 
قبل  غزة  يف  املوظفني  مشاكل  حلل  آلية  على  االتفاق  »مت  انه 
»محاس«  اتهامات  اىل  اشارة  االنقسام«، يف  بعد  او  االنقسام 

حلكومة التوافق برفض دفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وأشار ابو مرزوق اىل انه مت كذلك »التوافق علي خطوات التحرك 
السياسي« يف املرحلة احلالية، يف اشارة اىل التحرك الديبلوماسي 

الذي تقوم به السلطة الفلسطينية.
وأتى هذا االتفاق عشية اخلطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيين 
نيويورك  املتحدة يف  لالمم  العمومية  اجلمعية  امام  عباس  حممود 
ويطالب فيه جملس االمن باصدار قرار النهاء االحتالل االسرائيلي 

لالراضي الفلسطينية خالل ثالث سنوات.
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 عندما يتعلق األمر بالعناية بالشعر، 
املعتقدات  من  العديد  فهناك 
يتبعها  اليت  املتوارثة  والشائعات 
مر  على  األشخاص  من  العديد 
تلك  تعمل  حًقا  هل  لكن  الزمان. 
كما  الشعر  إفادة  على  املعتقدات 
يعتقد اجلميع ؟ على الرغم من اتباع 
العديد من األشخاص لتلك النصائح 
واخلربات، إال أنه لألسف العديد من 

تلك املعتقدات قد تتسبب يف تلف الشعر بشكل كامل.

تعريف إىل بعض املعتقدات اخلاطئة اليت قد تتسبب يف تلف شعرك 
كي تتجنبيها:

1- اإلفراط يف التمشيط يساعد على منو الشعر

متشيط الشعر بانتظام أمر ضروري للتخلص من التشابكات واحلفاظ 
الدموية  الدورة  أيًضا على تنشيط  على صحة الشعر. كما يساعد 
استخدام  مع  ذلك،  يف  اإلفراط  عند  لكن  الرأس.  فروة  داخل 
الشعر  لشد  واسعة  احتماالت  هناك  فإن  مناسبة،  الغري  األمشاط 
بشدة، مما يضعف بصيالت الشعر. أيًضا متشيط الشعر بعنف قد 
يتسبب يف تهيج فروة الرأس، مما يضر ببصيالت الشعر كذلك. 
الواسعة املصنعة  األسنان  األمشاط ذات  باستخدام  لذلك، ينصح 
من مواد مناسبة مع متشيط الشعر برفق للتخلص من التشابكات 

ومحاية فروة الرأس.

2- كثرة استخدام الشامبو مفيد للشعر الدهين

زيادة  يف  تتسبب  اهلرمونية  والتغريات  الوراثية  العوامل  بعض 
إفراز الزيوت داخل فروة الرأس. واستخدام الشامبو يساعد فقط 
والشوائب  الزائدة  الزيوت  الرأس من  الشعر وفروة  تنظيف  على 
املرتاكمة. لكن بالطبع ال يساعد ذلك على التحكم يف إفراز الزيوت. 
كما أن استخدام الشامبو بإفراط لغسيل الشعر يؤدي لضعف الشعر 

وتكسره، من خالل انتزاع الرطوبة الطبيعية والزيوت.

3- بعض منتجات العناية بالشعر تعاجل تقصف النهايات

لعدم  نتيجة  الشعر  لضعف  نتيجة  أساًسا  حيدث  النهايات  تقصف 
محام  وحتضري  الشعر  نظافة  عدم  أيًضا  كايف.  بشكل  به  العناية 
والعالج  الشعر.  نهايات  لتقصف  أخر  سبب  هو  الطبيعية  الزيوت 
الوحيد لتقصف الشعر، هو بقصها بانتظام واستخدام البلسم. فال 
توجد أي منتجات جتارية تساعد على عالج تقصف الشعر، لكن كثرة 

استخدامها يتسبب يف ضعف الشعر.

4- قص النهايات بانتظام يساعد على منو الشعر

وهي من أكثر االعتقادات الشائعة لدى الكثريين. لكن احلقيقة أن 
الشعر ينمو من اجلذور، وقص النهايات ليس له أي تأثري. قص 
شعر  على  واحلصول  تقصفها  جتنب  على  فقط  يساعد  النهايات 

صحي ذو مظهر جذاب.

5- الربوتني احليواني فقط هو املفيد للشعر

جًدا  الدجاج واألمساك مفيدة  احليواني كالبيض،  الربوتني  مصادر 
النباتي غري مفيد.  الربوتني  أن  الشعر. لكن ذلك ال يعين  لصحة 
ففي احلقيقة اإلكثار من تناول الربوتني احليواني يكسبك املزيد من 
السعرات احلرارية. لذلك، احرصي على إدراج بعض مصادر الربوتني 

النباتي خالل نظامك الغذائي كالعدس، املكسرات والصويا.

بشكل  الشعر  منو  على  تساعد  والزيوت  الشامبو  أنواع  بعض   -6
فوري

من املعروف أن اجلينات الوراثية حتدد مدى صحة الشعر وجودته. 
وقد تبدأ عملية منو الشعر يف التباطؤ مع التقدم يف العمر. لكن 
مع تناول نظام غذائي صحي، ممارسة التمرينات والعناية الصحية 
بالشعر، قد يساعد ذلك على حتفيز منو الشعر. أما استخدام أنواع 
الشامبو املختلفة، السريوم ووالزيوت فال ميكنها أن تساعد على منو 

الشعر بشكل فوري.

7- الشامبو الغين بالربوتني يساعد على تغذية الشعر من الداخل
يتكون الشعر من الربوتني، وحيتاج إىل جرعات من الربوتني للحفاظ 
على صحته. لكن حيصل الشعر على الربوتني الالزم من خالل النظام 
الغذائي. فتحتاج فروة الرأس للتغذية الصحية لتحفيز منو الشعر. 
على  إال  تعمل  فال  الربوتني،  على  حتتوي  اليت  الشامبو  أنواع  أما 

تنظيف الشعر، واستخدامها بإفراط قد يؤدي جلفاف الشعر.

معتقدات خاطئة قد تدمر شعرك
إنتباه الناس ينصب على  عندما يتعلق األمر خبسارة الوزن، فإن 
األطعمة والينتبهون إىل أن املشروبات هلا عامل كبري جدا يف زيادة 

الوزن وحتتوى على سعرات حرارية عالية ،

أفضل وأسوأ 5 مشروبات خلسارة الوزن إذا عليك توخي احلذر أيضا 
عند شربك ألي مشروبات ومعرفتك مدى تأثريها على صحتك وعلى 

خسارة وزنك
ميكن اختيار املشروبات التى تساعدك على فقدان الوزن عن طريق 
وخفض  شهيتك،  من  واحلد  بك،  اخلاص  الغذائي  التمثيل  زيادة 

جمموع السعرات احلرارية، أو العكس بالعكس. 

وفيما يلي بعض أفضل وأسوأ املشروبات لفقدان الوزن:

أفضل املشروبات لتخفيف الوزن

1. املاء
املاء هو بالتأكيد أفضل مشروب لفقدان الوزن.

أطول  لفرتة  بالشبع  الشعور  على  احلفاظ  على  يساعد  أن  وميكن 
وخفض شهيتك.

وينصح بشرب على األقل مثانية أكواب من املاء يوميا.
وقد وجدت الدراسات أن مياه الشرب قبل وجبة الطعام يساعد على 

تناول كميات أقل يف وجبات الطعام.
وباإلضافة إىل ذلك، تشري البحوث اجلديدة أن شرب الكثري من املاء 

ميكن أن يكون هلا تأثري إجيابي على التمثيل الغذائي اخلاص بك.
وتشري التقديرات إىل أن زيادة كمية املياه اخلاصة بك من قبل 
معدل  يف   ٪30 زيادة  تسبب  أن  ميكن  يوميا  أكواب  من  اثنني 
األيض، وهذا بدوره يزيد من عدد السعرات احلرارية اليت حترقها.

2. الشاى االخضر
عن  يبحثون  الذين  لألشخاص  مشروب  أفضل  هو  األخضر  الشاي 

فقدان الوزن.
بعض املركبات املوجودة يف الشاي األخضر قد تساعد يف تسريع 
األيض وقمع شهيتك، وبالتالي ميكن أن يؤدي إىل فقدان الوزن.

للحصول على النتيجة األمثل، ينصح بشرب الشاي األخضر مرتني 
يف اليوم.

3. عصري اخلضروات
ونسبة  السكر  حمتوى  يف  طبيعي  بشكل  منخفضة  اخلضروات  أن 
عالية من األلياف، وميكن أخذ عصري من اخلضار املتنوع يساعد على 

قمع الشهية، مما يسبب تناول كميات اقل من الطعام.
دراسة قد يوحي بأن وجود كوب واحد من عصري اخلضار قبل خفض 
وجبات الطعام إىل أسفل استهالك السعرات احلرارية بنسبة 30 يف 

املئة.

4. مسوتى اخضر 
حمملة  أنها  كما  املثالي  الوزن  فقدان  على  يساعد  اخضر  مسوتى 

باأللياف ومنخفضة يف الدهون.
الطازجة  اخلضروات  إضافة  فقط  جدا.  بسيط  أخضر  عصري  صنع 

واملاء وبعض اجلليد يف خالط، وميزج جيدا.
هي  بك  اخلاصة  اخلضراء  العصائر  إىل  إلضافة  املكونات  أفضل 
واملوز،  العليق،  توت  األزرق،  والتوت  قشره(،  )مع  التفاح 
السبانخ،  الورقية مثل  والكرفس، واجلزر، واخليار، ومجيع اخلضر 

أفضل وأسوأ 5 مشروبات خلسارة الوزن
اخلس، اللفت.فمن املهم احلفاظ على تركيبات بسيطة من أربعة أو 

أقل وهذه املكونات تساعد على هضم اسهل.
لفقدان الوزن األمثل، جيب مضغ اخلضار االخضر مهما كانت غريبة 

يف البداية.
ألن اإلبتالع دون املضغ اجليد سوف يتسبب يف مزيد من السكر 

للدخول يف جمرى الدم، مما جيعل من الصعب النقاص الوزن.

5. ماء جوز اهلند

حيتوي ماء جوز اهلند على العديد من الشوارد اليت ميكن أن تزيد 
من معدل األيض.

بل هو بديل كبري ملعظم العصائر التجارية ومشروبات الطاقة اليت 
أن  السعرات احلرارية والسكر واليت ميكن  الكثري من  حتتوي على 

تساهم يف زيادة الوزن.
أسوأ املشروبات لتخفيف الوزن

1. املياه الغازية
الصودا حتتوى على الكثري من السكر والسعرات احلرارية الفارغة. 

انها ببساطة السعرات احلرارية من السكر.
احلمية اليت حتتوي على الكثري من السكر ميكن أن يؤدي إىل زيادة 

الوزن والبدانة.

2. مشروبات الطاقة
معظم مشروبات الطاقة حتتوي على الكثري من السكر - حوالي نفس 
كمية السكر املوجوده بالصودا.هذا السكر قد تعطي الطاقة اخلاصة 

بك دفعة )على أعلى من الكافيني(.
ننصح بعدم االكثار منها يكفى مرة واحدة من وقتا اىل حني، ولكن 
عندما تتناوهلا تستهلك الكثري من السكر ميكن أن يسبب تسوس 

األسنان وزيادة الوزن.

3. القهوة
الدسم قد ال تكون  القليل من السكر واحلليب منزوع  القهوة مع 
سيئة للغاية ولكن القهوة مع القشدة يعطيك املزيد من السعرات 

احلرارية من وجبة كاملة.وحتتوى ايضا على الكربوهيدرات.
إذا كنت تريد حقا أن تشرب القهوة، يفضل تناوهلا يف املنزل. 

استخدام كمية قليلة من الدهون، أو حتى يفضل غري األلبان احلليب 
مثل اللوز، واستخدام السكر الصناعى للتحلية.

4. احلليب كامل الدسم
يرغبون يف  الذين  بالنسبة لالشخاص  جيدة  ليست  املشروب  هذا 
انقاص الوزن كما أنه حيتوي على الكثري من السعرات احلرارية اليت 

تعيق فقدان الوزن.

5. املشروبات الكحولية
يتم حتميل املشروبات الكحولية مع السعرات احلرارية الفارغة اليت 
هدفك  جيعل  مما  الدهون،  حرق  على  اجلسم  قدرة  من  يبطئ  قد 

فقدان الوزن من الصعب حتقيقه. 
لذلك إذا كنت تريد انقاص الوزن، وايضا انها من احملرمات فى 

جمتمعنا االسالمى..
و االن هل ستتوقف عن استخدام االغذية اليت كنت تعتقد انها قد 
تفيدك يف إنقاص الوزن ولكنها ضارة اكثر مما تعتقد او تتخيل 

؟

يسبب  حيث  الدرقية  الغدة  هرمون  إلنتاج  ضروري  عنصر  اليود 
نقصه تضخمها ومشكالت صحية أخرى. وهو من العناصر اليت ال 
يستطيع اجلسم إنتاجها لذلك ينبغي احلصول على اليود عن طريق 

النظام الغذائي.

كما  لليود،  استهالكًا  األقل  املناطق  يف  العقلي  التخلف  ينتشر 
يسبب نقصه لدى احلوامل عيوبًا ُخْلقية لألجنة تؤثر على القدرة على 

السمع والنطق
من  ميكروغرامًا   56 على  ملل   236 من سعة  احلليب  كوب  حيتوي 
اليود، أي أكثر قلياًل من ثلث الكمية املوصى بها للبالغني وأقل 

من ربع الكمية املوصى بها للحوامل
حيتاج اجلسم إىل احلصول على كميات كافية من املغذيات الدقيقة، 
واليت يسبب نقصها خلاًل يف أحد أجهزة اجلسم، حيث يرتتب على 
نقص اليود إبطاء التمثيل الغذائي واهلضم، والشعور باإلمساك، 
وتأثر األداء الذهين، والشكوى من صعوبات الرتكيز، ومن االكتئاب. 
اليود أيضًا هام لتنمية اإلنسان، حيث ينتشر التخلف العقلي يف 
املناطق األقل استهالكًا لليود، كما يسبب نقصه لدى احلوامل عيوبًا 

ُخْلقية لألجنة تؤثر على القدرة على السمع والنطق.
يوميًا،  اليوم  من  ميكروغرام   150 حوالي  البالغ  الشخص  حيتاج 

خماطر نقص اليود والكمية املطلوبة منه
احلوامل  لدى  النسبة  وتزداد 
يوميًا،  ميكروغرام   220 إىل 
ولدى األمهات املرضعات إىل 

290 ميكروغرام.
البحرية  واملأكوالت  اللحوم 
الغنية  الغذائية  املصادر  من 
يف  اليود  يتوفر  كما  باليود، 
منتجات األلبان والبيض، حيث 
من سعة  احلليب  كوب  حيتوي 

اليود، أي أكثر قلياًل من ثلث  236 ملل على 56 ميكروغرامًا من 
الكمية املوصى بها للبالغني.

من األطعمة النباتية الغنية باليود البطاطا والفاصوليا، حيث حتتوي 
حبة البطاطا املتوسطة بقشرها على 60 ميكروغرامًا من اليود، بينما 

حيتوي نصف كوب من الفاصوليا على 32 ميكروغرامًا من اليود.

استهالك  أيضًا  وميكن  البحرية.  األعشاب  أيضًا  اليود  من مصادر 
ملح الطعام امُلعاجلجَ باليود، حيث حيتوي كل غرام من امللح على 45 

ميكروغرامًا من اليود.
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اجتماعيات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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مهرجان وفاء للشاعر الكبري مسيح القاسم

يقام مهرجان وفاء لشاعر 
املقاومة الكبري
سميح القاسم

بمناسبة االربعني وذلك 
يوم الخميس يف 16 

تشرين الثاني 2014 
يف مركز املجلس العربي 

منتصب القامة أمشي.. مرفوع الهامة أمشي

االسرتالي يف بانكستاون.
االعالم اكرم املغوّش: 020544145

يتقدم حزب الوطنيني األحرار -اسرتاليا من أمني االغرتاب يف 
الفضيلة  والدته  لوفاة  اخلالصة  القلبية  بالتعازي  توما  جو  احلزب 
املنية يف سدني  اليت وافتها  توما  املغفور هلا خزون محد اسعد 
عائلتها  على  وينعم  جناته  فسيح  يسكنها  ان  املوىل  سائلني 

واقربائها الصرب والسلوان..            االعالم

تعزية

يدين حزب الوطنيني األحرار يف اسرتاليا موجة التهديدات اليت 
طالت رموز مسيحية ودور عبادة السيما كنيسة السيدة يف هاريس 
بارك ويطالب اجلميع بالتحلي بروح املسؤولية حتى ال يعكر صفو 
حياتنا اليومية حفنة من الغوغائيني الربابرة الذين بدل ان يشكروا 
اسرتاليا على احتضانها للجميع وتوفري لكل املواطنني حرية املعتقد 
ليبثوا  النتنة  بأفكارهم  وشوارعنا  مدننا  يطوفون  هم  ها  والدين 
اهللع واخلوف يف ارجاء اجملتمع األسرتالي الراقي ومن هنا نشد 
على أيادي القوى األمنية املختصة االقتصاص من هؤالء اجملرمني 
وإنزال أشد العقوبات حبقهم لتبقى اسرتاليا احلبيبة موطن التعايش 
وملتقى احلضارات تعطي كل منا ما مل تقدر أوطاننا االم ان تقدمه 

لنا من أمن وعيش حر كريم..

ادانة

انتقل اىل رمحته تعاىل يف بلدة عيمار - مشال لبنان

املرحوم الياس فياض بو ملحم
عن عمر 88 عامًا.

شربل  وابنه  وهائلتها  جربان  هند  ابنته  اسرتاليا  يف  الداعون 
الوطن  عيمار يف  واهالي  ملحم   بو  آل  وعموم  وعائلته  ملحم  بو 

واملهجر 
وقد مت تقبل التعازي يف قاعة كنيسة سيدة لبنان مساء االربعاء 
واخلميس 25 و26 ايلول 2014 من الساعة السادسة حتى التاسعة 

مساء.
عند  ايلول   27 السبت  اليوم  نفسه  راحة  عن  بالصالة  حيتفل 

الساعة السادسة مساء يف كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك. 
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

الدعوة عامة

َمن آمن بي وان مات فسيحيا
الياس فيّاض بو ملحم يف ذمة اهلل

فياض  الياس  الفقيد  كان 
يكن  مل  غنيا..  انسانا  ملحم  بو 
غناه باملال بل كان باهلل.. كان 
قديسا ربى عائلة مسيحية بكل 
معنى الكلمة.. كان يصوم طيلة 
على مدار السنة ويقطع »الزفر« 
املسبحة  تكن  مل  اجلمعة..  ايام 
بينهما  كانت  اذ  يده  تفارق 
ال  وتعّبد  وتقوى  حب  حكاية 
تنتهي.. ففي مسريته على هذه 
ابو  الفقيد  مّهد  الفانية  االرض 

كلمة حق وشهادة حقيقة يف الفقيد )أبو طوني(
طوني طريقه اىل اجلنة ليجلس 

اىل جانب االبرار والصديقني.

فقيد  يا  العني  قرير  من 
ملكوت  ُأعّد  فألمثالك  القداسة 

السماء.
رمحك اهلل وأسكنك فسيح جنانه  

وللعائلة الصرب والسلون.

أنطونيوس بو رزق

جواز  اللبناني  القضاء  أعاد 
سفر الفنانة أصالة نصري وقرر 
حبقها  والتحري  البحث  إلغاء 
املالحقة  قرار  أن  تبني  بعدما 
السورية  السلطات  عن  الصادر 

يعود ألسباب سياسية.
سعيد حريري من بريوت: قرر 
القضاء اللبناني إعادة جواز سفر 
نصري  أصالة  السورية  الفنانة 
والتحري  البحث  بالغ  وإلغاء 
حبقها وتركها حرة وذلك بعدما 
صادر  املالحقة  قرار  أن  تبني 
عن السلطات السورية يف العام 

2013 وألسباب سياسية.
أشرف  العدل  وزير  وكان 
اللبنانية  للمؤسسة  أكد  ريفي 
لإلرسال أن لبنان لن يكون أداة 
»يف يد النظام السوري لتنفيذ 
توقيفات ظاهرها قضائي ولكن 

خلفياتها سياسية«.
يذكر أنه بعدما وصلت الفّنانة 
أصالة إىل بريوت للمشاركة يف 
ترّددت  أكادميي  ستار  برنامج 
األخبار اليت تفيد بأّنه مّت توقيفها 
من قبل األمن العام اللبنانّي يف 
وُسحب  الدولي،  بريوت  مطار 
حتويلها  ومّت  سفرها  جواز  منها 
التمييزّية  العامة  النيابة  إىل 
بسبب وجود بالغ يف حّقها من 

قبل اإلنرتبول الدولّي.
بأّنه  أخرى  معلومات  وأفادت 
للتحقيق  أصالة  إستدعاء  مّت 
مسرا  أبو  شربل  القاضي  أمام 
التمييزّية  العامة  النيابة  يف 
يوم اإلثنني املقبل، ومنعها من 

السفر خالل هذه املّدة.
السّيد  أصالة  شقيق  واكد 
مّت  أّنه  أّكد  الذي  نصري  أنس 
منها  أصالة  سفر  جواز  سحب 
يف  موجودة  ولكّنها  بالفعل، 
ما  يف  السبب  ورّد  األوتيل، 
باحلكومة  متعّلق  أمر  إىل  حصل 
يوّضح  مل  ولكّنه  السورّية، 

التفاصيل.

إعادة جواز السفر 
ألصالة وإلغاء البحث 

والتحري حبقها
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Treasurer Joe Hockey 
says G20 finance minis-
ters are 90 per cent of the 
way towards meeting a 2 
per cent target for addi-
tional global growth, with 
more than 900 policy ini-
tiatives agreed to at the 
weekend that will make 
the world economy $2 
trillion larger over four 
years.
Mr Hockey has also trum-
peted plans to push ahead 
with a new global infra-
structure initiative to re-
form the world’s financial 
system and to improve 
global tax rules and close 
loopholes being exploited 
by multinational compa-
nies.
Speaking at the conclu-
sion of the G20 finance 
ministers’ meeting in 
Cairns on Sunday, he 
said that at the start of 
the year there had been 
“no global growth target, 
no global infrastructure 
initiative, financial sector 
reform was slow and a tax 
integrity program was in 
its infancy”.
But the “significant” out-
comes of the summit 
would lead to millions of 
new jobs, he said.
Meanwhile, with the G20 
leaders’ summit just 
months away, US Trea-
sury Secretary Jack 
Lew predicted Russian 
President Vladimir Putin 
would face an icy recep-
tion in November if hos-
tilities with neighbouring 
Ukraine did not ease.

Treasurer Joe Hockey 
said on Saturday he still 
expected Mr Putin to at-
tend the November sum-
mit and that the door 
should remain open to 
dialogue with Russia.
But Mr Lew said on Sun-
day if the situation in 
Ukraine was not resolved 
by the time the meeting 
took place in Brisbane, 
“President Putin will hear 
very directly what he is 
hearing through econom-
ic sanctions ... which is 
that Russia’s actions are 
unacceptable”.
Mr Hockey said the G20 
organisation had this year 
“embraced a once-in-a-
century opportunity to re-
form the international tax 
system”.
“[And] as of today, we 
have forged ahead on 
key areas of reform of 
the global financial sys-
tem and as of today we 
have launched a global 
infrastructure initiative to 
work with business and 
remove key barriers to 
more investment in infra-
structure.
“By the time of the Bris-
bane G20 leaders’ sum-
mit in November, we will 
deliver … real concrete 
outcomes based on our 
ambitious goals that were 
laid down at the G20 fi-
nance ministers meeting 
in Sydney at the begin-
ning of the year.”
On tax avoidance by mul-
tinational companies, 
Mr Hockey said the G20 

Treasurer Joe Hockey hails G20 finance minis-
ters’ meeting a success

finance ministers were 
united in their ambition 
to “modernise global tax 
rules” and close loop-
holes that have emerged 
in recent years.
“We’ll bring international 
tax rules into the 21st 
century and ensure they 
keep up with changing 
multinational business 
models,” he said.
“Tax evasion and avoid-
ance is a global problem 
and the effects are some-
times felt hardest by the 
poorest people in the 
poorest countries. Our 
work on financial regula-
tion has been central to 
future-proofing our sys-
tem against shocks.
“We have endorsed far-
reaching initiatives, which 
will arm our tax authori-
ties with the information 
they need to identify tax 
evaders through the auto-
matic exchange of infor-
mation using a common 
reporting standard.”
From 2017, information 
will be exchanged under 
that common standard to 
send a strong deterrence 
message.
International Monetary 
Fund managing director 
Christine Lagarde said 
the meeting had been very 
productive, but cautioned 
it was not quite “mission 
accomplished” because 
work was still needed to 
increase additional global 
growth from 1.8 per cent 
to the G20’s 2 per cent 
target.
G20 members needed to 
focus on labour markets 
and infrastructure proj-
ects to unleash additional 
jobs, she said.
The IMF has been asked to 
monitor how those plans 
to boost growth by 2 per 
cent were implemented 
globally.
High-ranking Treasury of-
ficials this weekend said 
the way in which those 
plans are implemented 
to meet the G20’s growth 
target will be crucial.
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Treasurer Joe Hockey speaks at the conclusion of the G20 meet-
ing of finance ministers in Cairns. Photo: William West/AFP

ATTORNEY-GENERAL 
George Brandis on Mon-
day said the government 
had agreed to make chang-
es to two packages of laws 
to tackle the threat posed 
especially by Islamic State 
extremists.
Labor and a number of 
Senate crossbenchers 
have been critical that one 
part of a bill to give ASIO 
extra powers could allow 
the use of torture under 
some circumstances.
Senator Brandis said that 
while he did not agree with 
that view, he had agreed to 
explicitly rule out the use 
of torture.
“I want to stress that there 
is absolutely no necessary 
legal reason to do this,” he 

told reporters in Canberra.
But he wanted to avoid the 
debate being diverted by 
an issue that “is nothing 
but a red herring”.
New ASIO chief Duncan 
Lewis told reporters he 
agreed with the change, 
even though ASIO agents 
had “never practiced tor-
ture, don’t practice torture 
and never will”.
The attorney-general and 
other ministers have been 
consulting with Islamic 
leaders on other parts of 
the legislation.
Senator Brandis said he 
had agreed to put in place 
sunset clauses, kicking in 
from 2025, for a range of 
police anti-terrorism pow-
ers including control and 

Govt listens to concerns over terror laws 
preventative detention or-
ders.
A second tranche of laws 
to be introduced to parlia-
ment on Wednesday would 
allow the foreign minister 
to declare certain overseas 
terrorist hotspots are “no-
go” zones.
Anyone travelling to the 
hotspots could face jail un-
less they have a valid rea-
son for visiting the areas.
The individual zone decla-
rations will be presented 
to parliament not as leg-
islation but as regulations 
known as legislative in-
struments.
The foreign fighters legisla-
tion will also have a sunset 
clause of 2025, after which 
time it will be reviewed.
The bill to give ASIO extra 
powers was slated to be 
debated in the Senate on 
Monday but has been put 
off until Tuesday to allow 
the Labor shadow cabinet 
and caucus to consider it 
in detail.
Meanwhile the attorney-
general defended the raids 
in Sydney and Brisbane 
last week, involving more 
than 800 police officers, 
which resulted in one man 
being arrested and charged 
with a terrorism-related of-
fence.
Senator Brandis said it 
would be a mistake to say 
the operation was not jus-
tified.
It had been necessary to 
act to prevent the public 
from imminent harm, he 
said.
Crossbench senator David 
Leyonhjelm thanked Sena-
tor Brandis for the change 
that ruled out torture.
“It’s what I wanted. I ac-
cept that he disagrees with 
me and I’m grateful that 
he’s conceded the point,” 
Senator Leyonhjelm told 
reporters.
“It did the government no 
harm to rule out torture 
finally and conclusively. I 
think it was necessary.”
But that would likely not be 
enough to encourage him 
to vote for it.
Other aspects of the bill 
still troubled him, includ-
ing significant impositions 
on freedom of the press, 
he said.

Prime Minister Tony Ab-
bott’s sister, Christine For-
ster, has launched a bid to 
be elected to the NSW up-
per house at next year’s 
state poll.
Councillor Forster, who 
is on the City of Sydney 
Council, has nominated to 
be preselected to a winna-
ble position on the Liberal 
Party’s upper-house ticket.
Nominations for three “at 
large” upper-house posi-
tions – those without di-
rect responsibility for geo-
graphical areas – close in 
October. 
Party sources anticipate 
two positions are definitely 
winnable and possibly a 
third – the 10th position on 
the joint Coalition ticket – 
if the vote holds up better 
than expected.
Cr Foster, who is factionally 
unaligned, will likely have 
to battle it out against a for-
mer City of Sydney council-
lor, Shayne Mallard, who is 
expected to be the Left fac-
tion’s candidate. Mr Mallard 
unsuccessfully contested 
the 2012 byelection for the 
state seat of Sydney.
Former NSW Young Lib-
eral president Scott Farlow 
is believed to have strong 
support from the centre-
Right faction to be prese-
lected for the second win-
nable spot on the ticket.

It is understood that Neil 
Harley, a former lobbyist 
who helped run federal MP 
Craig Laundy’s campaign 
for the seat of Reid, is also 
considering a tilt.
In Cr Forster’s favour is 
that the Liberals have been 
criticised over the prospect 
they may run an upper-
house ticket without a sin-
gle woman at next year’s 
election.
The party has chosen can-
didates for its “provincial” 
spots on the ticket – those 
with responsibility for par-
ticular regions – and none 
has gone to a woman.
Cr Forster’s decision to 
nominate has come as a 
surprise to some who as-
sumed she was focused on 
being chosen as the Liberal 
candidate for Lord Mayor 
of Sydney in 2016, follow-
ing the NSW government’s 
overhaul of City of Sydney 
council election rules to 
give businesses two votes.
The state government has 
been accused of introduc-
ing the legislation to help 
it topple independent lord 
mayor Clover Moore, who 
is considering whether she 
will recontest the job.
Liberal preselection can-
didates are forbidden from 
speaking to the media. Cr 
Forster did not respond to 
a request for comment.

Christine Forster, Tony Abbott’s sister, 
launches bid for NSW upper house
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The Coalition is divided 
over engagement with 
the Islamic community as 
Communications Minister 
Malcolm Turnbull warned 
attacks on Australian Mus-
lims play into the hands 
of terrorists and a second 
government MP joined the 
push to ban the burqa and 
sharia law.
Muslim leaders described 
their community as “on 
edge” on Tuesday as 
Queensland National 
George Christensen added 
his voice to Liberal senator 
Cory Bernardi’s campaign 
to outlaw full face cover-
ings in public.
Mr Christensen told Fair-
fax Media he would “fret” 
if someone walked into 
a bank under a hijab or 
niqab.
“Team Australia needs to 
make this decision [to ban 
the burqa],” he said.
“There are many views 
in the community on 
this. People think that it 
shouldn’t be allowed in 
public places. I think if 
you ask the majority of the 
community you’d find an 
overwhelming no answer. 
It would be interesting to 
take a poll.”

Prime Minister Tony Abbott 
urged people last week not 
to “fret” about a person’s 
religion or clothing but the 
outspoken Queensland 
MP appeared to rebuke his 
leader.
“If someone walked into 
a bank with a full cover-
ing like that I’d be fretting 
about it. There are legiti-
mate security issues that 
people have when some-
one walks into a public 
place where you cannot 
identify them,” he said.
Mr Christensen even took 
issue with the Prime Min-
ister’s repeated insistence 
that last week’s terror-
ist raids had nothing to 
do with religion, saying 
that was just “one view”. 
His decision to speak out 
has highlighted divisions 
on how best to maintain 
community cohesion dur-
ing what Mr Abbott has 
described as “darkening 
times”.
Mr Turnbull has been urg-
ing calm and even sug-
gested that those who pro-
voke division are helping 
recruit for Islamic State, 
also known as ISIL.
“Those people who attack 
Muslims and Islam in Aus-

Coalition splits on Muslim relations as National MP 
George Christensen adds voice to calls for burqa ban
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Australia’s peak intel-
ligence agency is step-
ping up its analysis of 
terrorist threats includ-
ing scouring social me-
dia to track extremist 
propaganda and recruit-
ment efforts.
The top secret Office of 
National Assessments 
(ONA), Australia’s lead-
ing intelligence assess-
ment agency, is recruiting 
personnel to strengthen 
both its counterterrorism 
branch and Open Source 
Centre, which collects 
and analyses publicly 
available information re-
lating to Australia’s na-
tional security and inter-
national relations.
The ONA recruitment 
drive is at odds with the 
federal government’s ef-
forts to downside the 
Australian Public Ser-
vice but reflects a sharp 
increase in resources 
- $630 million over four 
years - flowing to na-
tional security agencies 
in response to the per-
ceived threat from Islam-
ic extremists.
In an article published 
on Sunday, Prime Min-
ister Tony Abbott wrote 
that “around 60 Austra-
lians are currently fight-
ing with terrorist groups 
in Iraq and Syria, with 
at least 100 assisting 
and financing their evil 
work.”
Counterterrorism raids 
in Sydney and Brisbane 
last week resulted in two 
arrests and saw three 
people detained without 
charge under the Austra-
lian Security Intelligence 
Organisation’s preventa-
tive detention powers. 
The internet and social 

media have proved ef-
fective channels for sup-
porters of the Islamic 
State (also know as ISIL) 
to disseminate propa-
ganda, attract recruits 
and raise funds but have 
also afforded Western 
intelligence agencies 
much insight into their 
ideological outlook, stra-
tegic intentions and sup-
port networks.   
Headed by former dip-
lomat Richard Maude, 
ONA is seeking analysts 
with a “proven record of 
achievement” in research 
relating to “foreign ex-
tremist movements, ter-
rorism and radicalisa-
tion”.
The agency is also seek-
ing recruits to strengthen 
its open source collec-
tion including experts in 
“social media analytics, 
user-generated content 
verification, digital foren-
sics, metadata extrac-
tion and/or web scrap-
ing”, the last technique 
involving the use of so-
phisticated software to 
extract information from 
websites.

Arabic and Indone-
sian linguists are 
also being sought.  
ONA’s Open Source Cen-
tre, which describes itself 
as “an Australian eye on 
the world”, collects and 
analyses publicly avail-
able information that is 
distributed to Australian 
national security agen-
cies, other parts of gov-
ernment as well as allied 
intelligence services.
ONA defines open 
source information as 
“publicly available in-
formation regardless of 

Spy organisation scouring social me-
dia for extremist threatstralia are doing precisely 

what ISIL wants,” he said. 
“Now more than ever we 
need to stand up for our 
tolerant, multicultural so-
ciety. Racial and religious 
vilification is totally unac-
ceptable.”
Mr Turnbull believes the 
slickly produced calls to ji-
had such as the one post-
ed online by Islamic State 
on Monday could alienate 
some Muslims by stirring 
division. 
“They claim to be an ‘Is-
lamic State’ and they com-
mit shocking crimes in the 
name of Islam because 
they want to divide our 
society and make Muslims 
within our society feel iso-
lated and threatened to the 
point where they feel that 
they have no place in Aus-
tralian society and their 
only protection can come 
from extremist groups like 
ISIL. This is the classic tac-
tic of terrorists the world 
over,” Mr Turnbull said.
Lebanese Muslim leader 
Jamal Rifi said Mr Turn-
bull had been the govern-
ment’s “voice of reason” 
but said “everyone is on 
edge” in the expectation of 
a backlash from the wider 
community.
He said Mr Christensen’s 
intervention was “ill-timed 
and divisive”.
“Women should be able 
to choose what they wear, 
full stop,” he said.
Opposition Leader Bill 
Shorten wrote to Islamic 
leaders on Tuesday to say 
Labor “stands shoulder to 
shoulder” with the Islamic 
community.
“Labor will continue to 
work with you to stop mis-
information, bigotry and 
prejudice directed at the 
Australian Islamic com-
munity,” he wrote.
“Regrettably, some in our 
community, including a 
very few elected repre-
sentatives, have made 
comments which have 
the potential to damage 
community harmony and 
inflame tensions. Labor 
strongly opposes these 
ill-informed and danger-
ous views and we will con-
tinue to speak out against 
them.”

An AFP officer armed with a machine gun patrols outside the front of 
Parliament House. Photo: Andrew Meares

the form it takes - elec-
tronic and print media, 
social networking sites, 
radio, television, data-
bases and journals. It is 
anything you can read, 
hear or view - ranging 
from information carried 
on the latest technology 
through to pamphlets or 
flyers handed out in the 
street.”
Open Source Centre 
analysts are tasked to 
produce “innovative 
analysis and research on 
foreign extremist groups 
and movements” includ-
ing “individuals of se-
curity interest”, “social 
media exploitation and 
quantitative analytical 
techniques.”
US Homeland Security 
Secretary Jeh Johnson 
last week highlighted 
the importance of social 
media to the ability of 
ISIL and other terrorist 
groups to incite terrorist 
attacks far from conflict 
in Syria and Iraq.
“There is a capability to 
recruit people and inspire 
them by a terrorist organ-
isation without them ever 
having to go to a terrorist 
camp or to get an order 
directly from somebody 
in command in a terrorist 
organisation right here 
at home,” Mr Johnson 
told the national security 
conference in Maryland.
However US intelligence 
officials have argued it is 
better to allow ISIL social 
media accounts to oper-
ate rather than to sup-
press them because of 
the valuable information 
they provide. 
Beyond analysis of “open 
source” intelligence, US 
media have reported that 
the US National Security 
Agency and Federal Bu-
reau of Information have 
approached Facebook, 
Twitter and YouTube to 
obtain access to individ-
ual account information 
email addresses, con-
tact lists and individual 
computer IP addresses, 
using that information to 
pinpoint the exact loca-
tion of extremists.

Keeping watch: The Office of National Assessments is recruiting for 
numerous roles, including social media analysts, in a bid to track ex-
tremism. Photo: Dado Ruvic/Reuters

George Christensen. Photo: Andrew Meares
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THE Abbott government 
insists it “absolutely” 
stands by its controversial 
budget changes to welfare 
and pensioner conces-
sions. 
BUT it has conceded its 
overall welfare reforms 
may not survive in their 
current form as it wrestles 
two social security bills 
through a hostile Senate 
this week.
It’s been reported the gov-
ernment is prepared to 
cut a deal with Labor to 
split contentious aspects 
of the bills that could put 
planned cuts to pensions 
and unemployment ben-
efits on the back-burner.
Labor insists its door is 
open to passing some 
budget changes but was 
still awaiting a knock from 
the government.
Opposition officials told 
AAP that despite Labor 
putting forward a clear 
list of measures the party 
was prepared to support, 
the government had yet to 
hold any talks on whether 
the bills would be split or 
the amendments accept-
ed.
The measures include 
passing changes to the 
family tax benefit part B 
primary earner income 
limit from $150,000 to 
$100,000, and a stricter 
means test for the seniors 
healthcare card, that will 
assess untaxed superan-
nuation.

Govt stands by welfare 
changes: PM 

It is opposing more con-
tentious measures that 
quarantine benefits from 
young people for six 
months and lock out fami-
ly payments for those with 
kids older than six.
Opposition families 
spokesman Jenny Mack-
lin told reporters on Mon-
day Labor was prepared 
to support “sensible re-
forms”.
“I call on the government 
to get real - support La-
bor’s amendments and 
scrap forever these cruel 
cuts,” she said.
Prime Minister Tony Ab-
bott told parliament the 
government stood by its 
budget as it was laid out 
in May.
But it was prepared to 
accept some measures 
needed to be negotiated 
through the Senate.
“We absolutely stand by 
all of the proposals in the 
budget but we absolutely 
accept and understand 
that in the end (we) must 
get parliamentary sup-
port,” he told parliament.
It is understood Social 
Services Minister Kevin 
Andrews’ officials plan to 
hold talks with the Palmer 
United Party this week, 
despite the party’s public 
statements opposing the 
budget measures.
The government needs six 
crossbench votes, or La-
bor’s support, in the Sen-
ate to pass any bills.

NEW YORK Prime Minis-
ter Tony Abbott has reaf-
firmed Australia’s “un-
flinching” support for the 
war against global terror-
ism, amid official fears 
that more than 20 Austra-
lian jihadists have already 
returned from abroad in a 
militarised and brutalised 
state.
Addressing the special 
United Nations Security 
Council meeting on for-
eign fighters on Thursday 
morning, chaired by US 
President Barack Obama 
– the first Australian prime 
minister to do so as a sit-
ting member -  Mr Abbott 
praised the American lead-
er’s success in assem-
bling “a broad coalition” 
of more than 50 countries 
for what is expected to be 
a sustained assault on Is-
lamic State fighters in Iraq 
and Syria.
The Security Council de-
bate itself was limited to 
the problem of foreign 
fighters and occurred 
within hours of a lightning 

‘Unflinching’ support for fight against terrorism: Tony Ab-
bott addresses the UN Security Council

aerial bombing campaign 
involving sea-launched 
missiles and laser-guided 
bombs directed at Islamic 
State terrorist targets in 
Syria.
A separate US-only raid 
also in Syria targeted the 
little-known al-Qaeda affil-
iate, the Khorasan, which 
the US claimed subse-
quently had been planning 
an imminent attack on US 
or European soil.
The West Australian 
newspaper has reported 
that the Australian gov-
ernment has been aware 
of the Khorasan for sev-
eral weeks after being 
informed by British intel-
ligence agency MI5 that a 
handful of Australians had 
been working with the fa-
natical group whose sole 
objective is a devastat-
ing attack on western and 
preferably US citizens.
The attacks on the Islamic 
State (also known as ISIL) 
training centres and a 
communications hub were 
done with the express 

support of numerous Arab 
and non-Arab countries 
and actively backed by 
five key Sunni Arab states 
in the region: Saudi Ara-
bia, Qatar, Bahrain, Jor-
dan and the United Arab 
Emirates.
Both Syria and Iran were 
given advance notice of 
the assault as the US and 
its allies take steps to en-
sure the war on IS is not 
seen on the Arab street 
as another US war in the 
Middle East.
In his speech, Mr Abbott 
said the Australian gov-
ernment would be “utterly 
unflinching towards any-
thing that threatens our 
future as a free, fair and 
multicultural society; a 
beacon of hope and exem-
plar of unity-in-diversity”.
“There are, I regret to say, 
at least 60 Australians 
now fighting with terrorist 
organisations in the Mid-
dle East and at least 100 
Australians actively sup-
porting them,” he said.
The comments came as 
Security Council mem-
bers agreed to new bind-
ing measures requiring all 
nations to take firm action 
to stem the flow of foreign 
fighters heading to jihad-
ist war zones.
Mr Abbott said Australia 
was already toughening 
its laws by increasing se-
curity agency powers, and 
making it illegal for citi-
zens to travel to areas of 
the world designated as 
terrorist hotspots.
“Australia’s laws are now 
changing to ensure that 

foreign fighters return-
ing home can be arrested, 
prosecuted and gaoled for 
a very long time indeed,” 
he said.
“We aren’t just dealing 
with potential terrorists at 
home; we’re tackling their 
inspiration abroad.
“Right now, thousands of 
misguided people from 
around the world are join-
ing terrorist groups in 
Syria and Iraq because 
they claim Islam is under 
threat and because they 
are excited at the prospect 
of battle.”
Reviving his term for ISIL 
as a “death cult” he said 
its young adherents were 
“infatuated with death”.
“Whatever they think or 
say, terrorists aren’t fight-
ing for God or for religious 
faith.”
He implored countries to 
work together to cut off 
the supply of jihadists 
to Iraq and Syria which 
currently had come from 
some 80 countries, mak-
ing each one a potential 
target when those fighters 
return home.
“Law enforcement, secu-
rity and intelligence agen-
cies must be given the 
resources and legal au-
thority to monitor, inves-
tigate, deter, disrupt and 
punish terrorists and to 
cut off their finances.
“It’s hard to imagine that 
citizens of a pluralist de-
mocracy could have suc-
cumbed to such delusions 
– yet clearly they have.”
But Mr Abbott also saw 
the potential for success 
arguing the sheer brutality 
and unyielding violence of 
IS had provoked “univer-
sal revulsion”.
“Perhaps the realisation 
is now dawning for all 
peoples, all cultures, and 
all faiths, that it can never 
be right to kill in the name 
of God.”
He said that realisation 
would be one positive to 
come from the bloodshed 
or, as he put it, “a moral 
victory far surpassing any 
military success”.

Prime Minister Tony Abbott addresses the United Nations Security Council. Photo: Alex Ellinghausen

THE final federal budget 
deficit for the 2013/14 
year has come in at $48.5 
billion, $30 billion more 
than initially forecast. 
“IT is not a confected 
number, it is the real fig-
ure,” Treasurer Joe Hock-
ey told reporters in Can-
berra on Thursday.
Mr Hockey noted his La-
bor predecessor, Wayne 
Swan, had promised an 
$18 billion deficit when he 
delivered his last budget 
in May 2013.
“Two years ago he prom-

Budget deficit for 2013/14 
soars to $48.5b 

ised a $5.4 billion sur-
plus.”
Mr Hockey said succes-
sive Labor governments 
had delivered six suc-
cessive deficits totalling 
$240 billion with many 
more forecast.
“The coalition inherited a 
shambles of a budget, a 
weakening economy and 
rising unemployment,” he 
said, adding if no policy 
action was taken, gross 
debt would have spiralled 
to $667 billion over the 
medium term.

Prime Minister Tony Abbott meets with the King of Jordan Abdullah II Ibn 
Hussein at the UN. Photo: Alex Ellinghausen
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The terrorism suspect shot 
dead by a Victoria Police 
officer outside Endeavour 
Hills police station has 
been named as 18-year-old 
Numan Haider.
Mr Haider stabbed a Vic-
toria Police officer and an 
Australian Federal Police 
member, who were investi-
gating him over allegations 
he had recently unfurled an 
Islamic State flag in a sub-
urban shopping centre and 
made several inflammatory 
remarks about the Aus-
tralian Federal Police and 
ASIO on social media.
On Mr Haider’s Facebook 
page, he had posted photo-
graphs of himself wearing 
military camouflage with 
an Islamic flag alongside 
abusive message towards 
ASIO and the federal po-
lice.
“Lets not put the focus 
on other things. The main 
message I’m sending with 
these statuses and pho-
tos is to the dogs AFP and 
ASIO who are declaring 
war on Islam and Mus-
lims,” Mr Haider posted on 
Facebook.
Mr Haider, a recent gradu-
ate of a Springvale Islamic 
college, made other com-
ments about Australian law 
enforcement agencies that 
cannot be published.
Photographs on Mr Haid-
er’s Facebook site also in-
clude other images of what 
appear to be members of 
Islamic State, also known 
as ISIS, in the Middle East.
Several friends of Mr Haid-
er have confirmed to Fair-
fax Media that he had been 
killed after stabbing two 
police officers.
“He was the best kid, [who] 
never harmed anyone, nev-
er missed a prayer,” one 
friend said. 
Authorities have privately 
confirmed Mr Haider’s 

identity.
Police said the two officers 
met the Narre Warren man 
outside the police station 
before he lashed out at the 
officers with a sharp instru-
ment. He then ran towards 
the police station and was 
shot.
Onlookers - who did not 
want to be named - said 
the dead man had been 
shouting insults at Prime 
Minister Tony Abbott and 
the Australian government 
in general in the moments 
before he was shot.
The federal government 
says the shooting occurred 
“in self-defence” and the 
victim was a known terror-
ism suspect.
Counter-terrorism police 
did not consider the youth 
a major threat, which is why 
he was invited for a low-
key meeting outside a po-
lice station. But the youth 
was known to intelligence 
investigators due to his re-
cent erratic behaviour.
The two stabbed officers, 
one from Victoria Police 
and one from the federal 
police, were working to-
gether as part of a joint 
operation on counter-ter-
rorism between the federal 
police and Victoria Police. 
The operation is believed 
to have been running for 
the past two to three years.
Federal police sources say 
the federal police officer 
was stabbed multiple times 
in the face, shoulder and 
abdomen.
It is understood he had re-
gained consciousness and 
he was “lucky to be alive”, 
the sources said.
The Victorian police offi-
cer, a senior constable in 
his late 30s, was stabbed 
in the arm.
It is understood the Victori-
an policeman was attacked 
first before the teenager 
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Shooting victim and terror suspect: Numan Haider. Photo: Facebook

turned on the federal police 
officer.
Police say the man was 
involved in an ongoing in-
vestigation.
Chief Commissioner Ken 
Lay said he understood 
that the man’s passport 
had been confiscated as 
part of a counter-terrorism 
sweep.
He said the man was not 
going to be arrested when 
he met officers on Tuesday 
night.
He also said police believed 
a flag had been brandished 
in the lead-up to the shoot-
ing, but it was being inves-
tigated what was embla-
zoned on the flag.
There were reports that 
the flag was that of Islamic 
State, which federal police 
Commander Bruce Giles 
said appeared to be cor-
rect.
Mr Lay said he did not be-
lieve the attack to be linked 
to a chilling Islamic State 
call to arms, which, re-
leased in recent days, had 
encouraged supporters to 
launch terrorist attacks in 
their home countries.
“There is a lot of stuff out 
there at the moment; some 
of it’s speculation, some 
of it’s right, some of it’s 
wrong,” Mr Lay told radio 
station 3AW on Wednes-
day morning.
“We were aware of this 
young man, we had been 
for a number of months, 
and I think the fact that the 
joint counter-terror task 
force was doing some work 
around him indicated our 
level of concern.”
Mr Lay would not confirm 
whether the man made a 
threat against the Prime 
Minister.
“It is so important that I 
don’t feed speculation that 
is not right,” he said.
“It is very, very difficult to 
understand and, in many 
ways, it is very sad.”
He said the teenager had 
come to the police sta-
tion with “one thing on his 
mind”.
“At this stage we have a 
very sad story and a num-
ber of issues we are work-
ing through.”
Victoria Police Assistant 
Commissioner Luke Cor-
nelius said the man had 

been asked to come to the 
police station to discuss 
behaviour “which had been 
causing some concern”. 
When the man pulled up at 
the station, he stabbed the 
two officers as they went 
to greet him.
“I want to make it very 
clear that the individual 
concerned who has died 
tonight was invited and did 
come of his own free will 
to the police station,” he 
said.
“Our members had no in-
kling this individual posed 
a threat to them and as far 
as we were concerned it 
was going to be an amica-
ble discussion about that 
individual’s behaviour.
“It is also clear to us that 
[the] individual has, with-
out any warning, produced 
a knife and assailed them 
with a knife.
“It’s absolutely clear to 
us our members had no 
choice but to act in the way 
that they did.”
Police sources said it was 
the Victorian officer who 
shot the man. 
The federal officer was tak-
en to The Alfred hospital 
in a critical condition with 
life-threatening injuries, 
but he is now in a stable 
condition, police said.
The Victorian officer was 
taken to nearby Dande-
nong Hospital in a less se-
rious condition, with stab 
wounds to the arms.
A bomb-disposal unit was 
called and inspected the 
car and the police station.
Mr Giles said that, although 
the man did not make a 
bomb threat against po-
lice, the bomb squad was 
called to inspect his car for 
explosive devices.
“Whenever we deal with in-
dividuals who have clearly 
aimed to cause harm to po-
lice, we go to exceptional 
lengths to ensure that the 
crime scene is safe,” he 
said.
Mr Giles said the man did 
not appear to be working 
with others.
Homicide squad detectives 
are investigating the inci-
dent for the coroner, and 
Professional Standards 
Command members are 
overseeing the investiga-
tion.

A crowd of about 50 on-
lookers gathered about 
10pm, and about a  dozen 
officers directed onlookers 
to leave.
Premier Denis Napthine 
was briefed by Mr Lay on 
events.
Shafi Miya, who works at 
the petrol station opposite 
the Endeavour Hills po-
lice station, said he heard 
a shot fired sometime be-
tween 7.30pm and 8pm.
The outside of Endeavour 
Hills Police station was a 
hive of activity 12 hours af-
ter the shooting as police 
officers continued to in-
vestigate the circumstanc-
es surrounding Tuesday 
night’s tragic events. 
About 15 vehicles were 
parked inside and near the 
area cordoned off by police 
tape, and a police caravan 
was set up to the side of 
the station. 
A spokesman said the 
coroner arrived on scene 
about 7am to assist homi-
cide detectives. 
State Emergency Services 
crews have put up fencing 
to protect the crime scene, 
police spokesman Ser-
geant Kris Hamilton said, 
and an SES tent has been 
erected outside the police 
station.
Sergeant Hamilton said 
the forensics team arrived 
about 7.15am, and that it 
would take investigators 
some time to “process” 
the crime scene before the 
body can be removed. 
Police believe a Nissan 
Pulsar parked outside the 
day care centre to the left 
of the police station is the 
dead teenager’s car. 
Police have been working 
with the young man’s fam-
ily through the morning 
and plan to meet with faith 
leaders over the coming 
days, Mr Lay said.
“We will take immediate 
action if we see any issues 
around racism or prejudice 
related crime,” he said.
Islamic Council of Victoria 
secretary Graith Krayem 
said he was disappointed 
that police had jumped to 
conclusions so quickly.
“I heard and I saw the 
press conference with the 
police last night and I’m a 
little disappointed. I think 
it was a little too preemp-
tive. The police have come 

out very clearly and almost 
have said it’s all the young 
man’s fault,” he told radio 
station 3AW.
He said over time that may 
prove to be the case, but it 
was important for “proper 
processes” to play out.
Federal Justice Minister 
Michael Keenan said on 
Wednesday that it ap-
peared the police officer 
shot and killed the terror 
suspect “in self defence”. 
He said the 18-year-old 
was a “known terror sus-
pect”.
Victoria’s terror threat un-
changed
Victoria Police Deputy 
Commissioner Tim Cart-
wright told Fairfax Media 
last Thursday the terror 
threat had not changed 
in Victoria, despite raids 
in Queensland and New 
South Wales.
Mr Cartwright said he and 
Chief Commissioner Ken 
Lay had met with senior 
sporting, tourism and 
event planning figures had 
discussed future opera-
tions at the Asian Cup and 
cricket World Cup, but did 
not discuss the threat of 
individuals acting alone.
While police have previ-
ously expressed concern 
about the possibility of 
“lone wolf” attacks, it re-
mains unclear what level of 
planning had taken place 
before the Endeavour Hills 
stabbings. 
Joint-terrorism task forces 
operate between local po-
lice and the AFP in every 
state and territory.
The largest recent op-
eration conducted by the 
group in Victoria was raids 
on properties in the south-
east associated with the 
Al-Furqan Islamic Informa-
tion Centre in 2012.
The 18-year-old was not ar-
rested during those raids, 
which resulted in one man 
being charged and at least 
12 properties - including 
houses in Endeavour Hills 
and Narre Warren - being 
searched.
The Al-Furqan website had 
been operational last week, 
but was not available on 
Wednesday.
Police said at the time of 
the raids in 2012 that the 
centre had been encourag-
ing extreme interpretations 
of Islam.
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مـطعم سـوا ربـينا
 فـي غيلـفورد

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

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

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

الكثري...

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

أراكيل بعدة نكهات 
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس 

يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ 200 شخص ويـستقبل جـميع 
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

أوقات العمل
نـفتح 7  أيـام فـي األسـبوع

من الساعة 5،30 صباحا حتى الـ 12 ليال



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك

 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 199 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

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

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

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

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر: - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

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

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345
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