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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

 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

سفرية أوروبا حتاور »اجلناح السياسي« للحزب
 التمديد االثنني لقائد اجليش ورئيس األركان

املشهد  على  طغى 
السباق  امس  الداخلي 
التنفيذية  اخلطوات  بني 
االحتاد  اختذه  الذي  للقرار 
اجلناح  بادراج  االوروبي 
»حزب  لـ  العسكري 
املنظمات  الئحة  يف  اهلل« 
ومساعي  االرهابية 
الديبلوماسية االوروبية يف 
بريوت للحّد من التداعيات 
القرار  هذا  اثارها  اليت 
ذروة  ان  علما  واحتوائها، 
هذا السباق ستكون اليوم 
التفصيلية  التدابري  بنشر 

اليت يتضمنها القرار.
وقد اعلن جملس الوزراء 
واملفوضية  االوروبي 

التتمة صفحة 31

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

Tel: 02 9740 3717
66 Wattle St, (Cnr Highclere Ave)
Punchbowl NSW 2196

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

التتمة صفحة 31

االول  امس  االوروبية 
اخلاصة  التقييد  اجراءات 
اجلناح  بادراج  املتعلقة 
العسكري للحزب يف الئحة 
ان  على  وشددا  االرهاب، 
متنع  ال  االجراءات  هذه 

»حرب املليونيات« تضع مصر على مفرتق خطري
هل »االخوان« 48 ساعة  اجليش يمُ

لالنضمام إىل العملية السياسية
عشية التظاهرات احلاشدة 
اليت دعا اليها وزير الدفاع 
عبد  اول  الفريق  املصري 

بإدارة جديدة
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
معلبات - حبوب - زيوت - أجبان - ألبان وغريها
نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
24 Good St, Granville

Tel; 88409943 - 0410339744
مقابل ملحمة 

طوني فرنسيس
التفاصيل ص8

Granville Fresh Fruit Market

Tax Save and Accounting Solutions
نقدم جميع الخدمات 
املحاسبية والضرائبية 

لألفراد والشركات
50%
off

نضمن أكرب مرتجع
ضريبي بسرعة زمنية قياسية

التفاصيل ص 5 لالتصال: 0401155674

وزير اهلجرة طوني بورك لـ »اهلريالد«:
مبوجب »احلل البابوا نيو غيين« ال يكن 

طاليب اللجوء بعد اليوم االستقرار يف اسرتاليا

مجيع  مع  احلوار  مواصلة 
االطراف يف لبنان.

عن  صدر  بيان  واكد 
واملفوضية  اجمللس 
يف  يؤثر  ال  »القرار  ان 

اجلمعة  السيسي  الفتاح 
منها  حيصل  كي  )امس( 

وزير الهجرة طوني بورك والزميل انطونيوس بو رزق
تفاصيل املقابلة ص 19

قطعة ارض يف كرم سدّة يف شمال لبنان للبيع.. 
مساحتها 3 آالف مرت مربع..

البناء قربها والطريق تصل اليها.
السعر 40 دوالرا للمرت املربع

ملن يهمه االمر االتصال على احد الرقمني: 
0412263262 أو 94846874

قطعة أرض يف لبنان للبيع

حـلويات عــبال يف غـرانفيل
بإدارة مـيالد عــبال

يعلن السيد ميالد عبال ان املحل الوحيد الذي يملكه هو يف غرانفيل وليس له أي فـرع آخر..
بمناسبة شهر رمضان املبارك.. تشكيلة واسة جدا من قوالب الكايك واملشكـّل والبيتي 

فور والشوكوال واآليس كريم
نؤمن الطلبيات والتوصيالت لكافة املناسبات.. 

نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 
7 صباحا حتى الـ 1 فجرًا

خربة طويلة.. نظافة تامة.. 
معاملة ودودة

لالتصال هاتف: 8092 9637(02)

48 - 52 Railway Pde Granville 
E: ablapastry@bigpond.com.au

W: www.ablaspastrie.com.au

التتمة صفحة 31

األمم املتحدة: قتلى احلرب 100 ألف
كريي ال يرى حالً عسكرياً يف سوريا

لألمم  العام  األمني  قال 
مون   – كي  بان  املتحدة 
وزير  مع  اجتماعه  لدى 
جون  األمريكي  اخلارجية 

أمس  نيويورك  يف  كريي 
االول، أن احلرب السورية 
الدائرة منذ 28 شهرًا أدت 

سفرية االتحاد األوروبي إنجيلينا ايخهورست ومسؤول العالقات الدولية يف »حزب اهلل« عمار املوسوي يف لقائهما أمس االول
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مقاالت

www.lycamobile.com.au 1300 854 607
Recharge available:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

Plans can be purchased online or activated by sending a text to 3535. Text 
6500 to 3535 to activate Mini Talk 100. Extra recharge credit required to 
make all International calls. For more details visit www.lycamobile.com.au 
A customer may have only Mini Talk 100 per mobile number at any one 
time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/
purchased. Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of 
purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge 
their mobile phones if they do not have enough credit to activate. Any 
price and offer change will be notified on our website 7 days in advance. 
Visit www. lycamobile.com.au for full price list and terms and conditions.

Flagfall 29¢

17
15
19
23
23
33

1
5
9

15
16
29

$10
All for Just

/30 days

Mini Talk 

100minutes

Get

of talk time Australia wide
(Landline + Mobile)

Unlimited calls  
from Lycamobile to Lycamobile in Australia

How to Buy : text 6500 to 3535

LM_AUS_Arabic_180x260_.indd   1 19/06/2013   17:31

مّرة أخرى، تظهر الدول األوروبّية احنيازها ضّد العرب وضّد 
حقوقهم املشروعة، ويف طليعتها حق املقاومة املسّلحة لتحرير 
األرض واسرتجاع احلقوق املسلوبة. فحزب اهلل ال تنطبق عليه 
مواصفات »احلركة اإلرهابّية«، باعرتاف عدد كبري من اخلرباء 
األعمى  العنف  وقوامها  األوروبيني،  والسياسيني  احلقوقيني 
خمتلف  وارتكاب  واألبرياء  العّزل  على  واالعتداء  واجملاني 
حتى  تثبته  مل  ما  وهو  العشوائي،  والعنف  القتل  أشكال 

إسرائيل نفسها ضد حزب اهلل.
ما يزعج أوروبا أن احلزب قّوة مقاومة التّف حوهلا اجلزء األكرب 

املـقاومة تــنتصر دائـمًا
من الرأي العام العربي التفافًا أثار رهبة عند العامل يف مّتوز 

.٢٠٠٦
من يومها، يبحث الغرب برّمته عن وسائل إلخضاع احلزب بغري 
الوسائل العسكرّية اليت فشلت كلها، وإن مل يتوقف العمل 
على تكرارها. يشّن الغرب أبشع حرب تشويه وتزوير إعالمّية 
ضخمة يف أوروبا ويف بعض اإلعالم اخلليجي، وطبعًا عرب نصب 
فخ الفتنة الذي من شأنه، إذا مل يتّم تفاديه ببطولة جّبارة 
هي من شيم املقاومة، أن يغرق لبنان واملنطقة يف حبر من 
الدماء، واحلزب يف رمال متحّركة حتطم أسطورته وتكسر هالته 

وتنهك قواه وتقضي عليه…
بعد التزوير اإلعالمي املنهجي عرب آلة كونّية ضخمة تضخ هلا 
هدفها  حتقق  مل  اليت  املذهبية  الفتنة  نار  وبعد  االمكانات، 
اليت تسعى  الدولّية«  »الشرعّية  جاء دور سالح  حّتى اآلن… 
إعالنها  عرب  وقانونًا  شرعًا  وأبلستها  املقاومة  جتريم  إىل 
ذات  الفلسطينّية  التحرير  منظمة  تكن  أمل  إرهابّية…  منّظمة 
للكيان  التنازالت  قدمت  عندما  ثم  أيضًا...  »إرهابّية«  يوم 

الصهيوني حصلت على بعض الغفران؟
»الدميقراطّيات« الغربّية ترعى إسرائيل ومستمرة يف احنيازها 
على  احلرب  حّتى  بلفور  وعد  منذ  املظلوم،  ضد  الظامل  مع 
العنصرّية  القمعّية  السياسات  بكل  مرورًا  غّزة،  وعلى  لبنان 

االستيطانّية املتواصلة.
تتعّلق  تارخيّية  ذنب  بعقدة  مسكونة  تزال  ال  املنظومة  وهذه 
بآثامها وبربرّيتها يف احلرب العاملّية الثانّية حبق يهود أوروبا. 
ما يزعجها أن حزب اهلل قّوة ضاربة ضّد احتالل فاجر هو رأس 
حربة االستعمار الغربي يف الشرق العربي، وضد إسرائيل اليت 
العسكرّية يف حميط  والثقافة  احلرب  خارج  العيش  تعرف  ال 

زرعت فيه قسرًا.
جاءت املقاومة اإلسالمّية وكسرت أسطورة التفّوق االسرائيلي 
اليت ساهمت يف خلقها أنظمة عربية متخلفة، قامت ببطوالت 
أنظمة  فقط،  شعوبها  لقمع  جيوشها  وبنت  لفظية،  ومراجل 
أعطت  قرن  نصف  طوال  ومتواطئة  عاجزة  مستبدة  فاسدة 
إلسرائيل فرصة التفّوق العسكري واالنتصار يف املعارك على 
شّتى اجلبهات. حزب اهلل كسر هذه األسطورة، وكان ال بد من 

أن يدفع الثمن…
للوحش  تصّدت  وإسالمّية  وقومّية  وطنّية  مقاومة  اهلل  حزب 
اسبارطّية  عسكرّية  دولة  إسرائيل  فيما  وإميان،  ببسالة 
السالح.  لغة  إال  تعرف  اإلرهاب واجملازر، وال  على  تأسست 
املسّلحة  املقاومة  بأن  العربي  املواطن  اقتناع  عزز  اهلل  حزب 
دّجنت  املقاومة  تلك  حقوقها،  املنطقة  لشعوب  تعيد  وحدها 
وأجهضت وحشرت يف أكثر من مكان )بدءًا مبنظمة التحرير بعد 
مدريد، وصواًل إىل »محاس« بعد وصول اإلسالميني اىل احلكم 
ومساومتهم مع الوصاية الغربّية على سلطتهم ونفوذهم: هذا 

العقد الشيطاني الذي مل يتحّمله الغرب أكثر من أشهر(.
لكن املقاومة املتمردة، والعصية على التدجني، تتجّلى اليوم 
يف حزب اهلل الذي يشّكل قّوة إقليمّية ضاربة بوسعها أن تقف 
يف وجه إسرائيل، وتقول هلا: كال، وختلق توازن رعب ال ميكن 
التعاطي مع إسرائيل من خارجه، وحتى ملن يرغب يف تسوية 
معها، فال قدرة له على حتقيق هدفه من دون هذه املقاومة.

أوروبا دخلت احلرب )مّرة أخرى( إىل جانب إسرائيل. أعلنت 
احلرب ضّد املقاومة ألسباب سياسّية ال عالقة هلا بالقوانني 
وتلك  هذه  أن  اعتربنا  إذا  إال  اللهم  بالعدالة….  وال  الدولّية 
وجدت لتحمي حقوق القوي وتساعده على إحكام قبضته على 
االستعمارّية  األنظمة  ختدم  منحازة  مزّيفة  عدالة  الضعيف، 
وحتّكمها يف رقاب شعوب تفتقر إىل اخلبز واحلرّية والعدالة 

والعلم والتنمية املستدمية.
حلماية  وجدت  الدولّية  والقوانني  الدولّية  املؤسسات  هل 
الرجل األبيض املصّر  املصاحل االسرتاتيجّية للرجل األبيض؟ 
هيمنته  ومواصلة  الدموّية،  االسرائيلية  الغطرسة  محاية  على 
وطمس  أهلها،  واستغالل  مواردها،  وسرقة  منطقتنا،  على 
ثقافاتها، وإغراقها بالقيم االستهالكّية اليت تأتي مع بضائعها، 

واستالب حقوق شعوبها.
للرجل  حتتكر،  كونها  يف  األوروبّية  »الدميقراطّيات«  مشكلة 
والتنوير  والعدالة  التحّرر  بقيم  التمتع  حق  فقط،  االبيض 
ومقاومة االحتالل، وأنها قيم ال تصلح لشعوبنا ألّنها تعّرض 
مصاحلها للخطر. مشكلة »الدميقراطّيات« الغربّية أّنها مل تتعّلم 

من أخطاء التاريخ القريب.
مشكلتها أّنها ترفض االعرتاف بأّنها تتحّمل قسطًا عظيمًا من 
املسؤولّية عن فقر شعوبنا وقهرها وختّلفها وانسحاقها حتت 
نري بنى اقتصادّية طفيلية مرهونة هلا، وبنى سياسّية قمعّية 
هي دائمًا صديقة الغرب وتنال بركاته أو تعقد معه التسويات 

والصفقات!
التاريخ يسري إىل األمام. هل يذكر وزراء اخلارجّية األوروبيون 
تصّنف  النازّية  كانت  كيف  القرار  على  أمس  صّوتوا  الذين 
املقاومة الفرنسّية...؟ وهل منع ذلك املقاومة من االنتصار 

يف آخر املطاف؟

ابراهيم األمني
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إذا أتيت إلى هنا عن طريق القارب بدون تـأشيرة

لمزيد من المعلومات ُيرجى اإلتصال على الرقم 

 

1300 724 010 

لن يتم 

أستراليا
توطينك في 
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االوروبي  االحتاد  كان  فيما 
إدراج  قراره  رمسيًا  ينشر 
لـ  العسكري  اجلناح  مساه  ما 
»حزب اهلل« يف الئحة املنظمات 
االرهابية كانت سفرية االحتاد 
اخيهورست  اجنلينا  االوروبي 
العالقات  مسؤول  تلتقي 
الدولية يف »حزب اهلل« السيد 
عمار املوسوي الكثر من ساعة 
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت 
كثيف  اعالمي  حضور  وسط 
املكتب، قبل  به غرف  غصت 
وزير  مكتب  اىل  تنتقل  ان 
حكومة  يف  االدارية  التنمية 
تصريف االعمال حممد فنيش.

وكشفت معلومات ان االجتماع 
ختلله  بالصراحة  اتسم  الذي 
على  املوسوي  من  عتب 
انه  امامها  وكرر  مضيفته، 
بيد  تصافحينا  ان  ميكن  ال 
يف  واننا  باالخرى،  وتهددينا 
تقليديًا  حزبًا  لسنا  اهلل  حزب 
او  عسكري  جلناح  وجود  وال 

سياسي«.
التواصل  استمرار  عن  اما 
بني »حزب اهلل« واالوروبيني 
اجملتمعني  مصادر  فأشارت 
التواصل  إبقاء  ان  اىل 
قبل  معمقة  لقراءة  سيخضع 
قرارًا  احلزب  قيادة  اختاذ 
على  مفاعيله  ستظهر  واضحًا 

اكثر من صعيد«.

املوسوي: إهانة للمقاومة

وأكدت ممثلة االحتاد االوروبي 
بعد انتهاء اللقاء مع املوسوي 
ان ال تبعات للقرار على لبنان 
او  حترك  أي  يربر  »ال  وانه 
حتى  أو  دولة  ألي  هجوم  اي 

اسرائيل على لبنان«.
وقالت: »حتدثنا عن تداعيات 
القرار، وسببه هو اهلجوم الذي 
حصل على االراضي االوروبية 
يف بلغاريا واالحتاد يدين اي 

هجوم على ارضه«.
القرار  وأشارت اىل ان »هذا 
للجناح  رسالة سياسية  وراءه 
العسكري حلزب اهلل«، موضحًة 
أن »االجتماع كان جيدا وطويال 
رأي  عن  أعرب  واملوسوي 

حزبه«.
وأكدت أن »هذا القرار ال يلغي 
ومساعدات  لبنان  مع  تعاوننا 
للبنان  االوروبي  االحتاد 
الشريك، وحنن ملتزمون هذه 

الشراكة«.
ان  املوسوي  اعترب  بدوره 
»القرار اهانة للشعب اللبناني 
العربية  الدول  من  وللكثري 
مقاومتكم  ان  هلؤالء  بالقول 
هي  ارضكم  حررت  اليت 

ارهابية«.
واعلن »اننا ابلغنا اخيهورست 
القرار  هلذا  الكامل  الرفض 
لالمالءات  رضوخا  نراه  واننا 
االمريكية  والشروط 
ان  والدليل  واالسرائيلية، 
اجنازا  رآه  نتنياهو  بنيامني 
االسرائيلية،  للديبلوماسية 
فيما مل نسمع مسؤوال اوروبيا 

واحدا يدعو نتنياهو لعدم حشر 
انفه بهذه القضية«.

وشدد املوسوي على ان »هذا 
واىل  لبنان  اىل  اساء  القرار 
االوروبية  اللبنانية  العالقات 
وال خيدم االوروبيني بشيء«، 
مشريا اىل انه دعا اخيهورست 
اذا  هلا  وقلنا  عنه،  »للعودة 
على  التأثري  املقصود  كان 
وسياساته  اهلل  حزب  مواقف 
سابقا  حيصل  مل  فهذا 
يف  وال  اليوم  حيصل  ولن 

املستقبل«.
للقرار  »ستكون  انه  واكد 
مرور  مير  ولن  انعكاسات 
ان  احد  يستطيع  فال  الكرام، 
يدينين بيد ثم ميد اليد االخرى 

للمصافحة«.
واعترب ان »ما مينع اسرائيل من 
القيام بأي مغامرة ضد لبنان 
التصنيفات  هذه  وجود  ليس 

او عدمها«.
قال  سؤال،  على  وردًا 
ال  »االوروبيني  ان  املوسوي 
حلظة  اىل  الوصول  يريدون 
تكون فيها خطوط االتصاالت 
مقطوعة«،  اهلل  حزب  مع 
اخيهورست  ان  اىل  مشريا 
استمرار  على  حرصها  »ابدت 

التعاون«.
فنيش  للقاء  الحقا  وانتقلت 
»ستاركو«.  يف  مكتبه  يف 
وصرحت بعد اللقاء: »كما يف 
ناقشت  السابقة،  االجتماعات 
مع الوزير فنيش قرار االحتاد 
اليوم  أعلنه  الذي  االوروبي 
االعالن  وعن  االول(  )امس 
الذي يرافق هذا القرار ويقول 
اننا نريد ان نستكمل التعاون 
الدعم  مع مجيع االطراف وان 
كبري  وهو  مستمر،  املالي 
الوزير  وزارة  عرب  ويأتي 
فنيش، وحنن نريد أن يستمر 

هذا التعاون«.
اإلحتاد  بعثة  رئيسة  زارت   
اجنلينا  السفرية  األوروبي 
أمني  الرئيس  اخيهورست 
اجلميل يف بكفيا أمس االول، 
السابق  الوزير  حضور  يف 
رئيس  ونائب  الصايغ  سليم 
قزي  سجعان  الكتائب  حزب 
جورج  اإلعالم  ورئيس جملس 
األثر  على  وأوضحت  يزبك، 
أنها »شرحت مندرجات القرار 
يشكل  الذي  )األوروبي( 
رسالة سياسية واضحة، وهي 
على  ارهابي  عمل  أي  رفض 
االراضي االوروبية. كما حبثنا 
ملصلحة  العمل  استمرار  يف 
اللبناني،  والشعب  لبنان 
كل  مواجهة  على  والتعاون 
ان  وأكدت  االستحقاقات. 
مع  األوروبي  اإلحتاد  تعاون 
وسنواصل  سيستمر  لبنان 
العمل بقوة اكرب لسالم بلدكم 

وازدهاره«.
كذلك زارت املدير العام

بالوكالة  الداخلي  األمن  لقوى 
يف  بصبوص  إبرهيم  العميد 
إطار  يف  العام،  املقر  ثكنة 

التعاون والتنسيق.

إخيهورست أّكدت عدم تأثري القرار على 

لبنان »حزب اهلل«: التواصل مع 
األوروبيني تقّرره القيادة

استبعد املمثل الشخصي لألمني 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  العام 
ديريك بالمبلي، أن »تتأثر قوات 
األمم املتحدة العاملة يف جنوب 
لبنان »اليونيفيل« بقرار االحتاد 
األوروبي ادراج اجلناح العسكري 
الئحة  على  اهلل«  »حزب  لـ 
املنظمات االرهابية«، معتربًا ان 
هي  األوروبي  االحتاد  »قرارات 
لألمم  وليس  األوروبي  لالحتاد 
»قوات  أن  وأوضح  املتحدة«. 
»اليونيفيل« العاملة يف اجلنوب 
دولة   35 من  أكثر  اىل  تنتمي 
يف  دولة   190 من  اكثر  ومتثل 
األمم املتحدة ككل، وهي تقوم 
بأعمال ختدم اجلميع يف اجلنوب 

ويف لبنان ويف املنطقة«.
تلبيته  اثر  جاء  بالمبلي  كالم 
دعوة النائب بهية احلريري اىل 
احلريري  دارة  يف  افطار  مائدة 
ترافقه  االربعاء،  جمدليون  يف 
شانتال  السياسية  مستشارته 
مفيت  حضور  يف  سركيس، 
سليم  الشيخ  وأقضيتها  صيدا 
صيدا  بلدية  رئيس  سوسان، 
عام  منسق  السعودي،  حممد 
اجلنوب  يف  املستقبل«  »تيار 
ناصر محود، رئيس مجعية جتار 
صيدا وضواحيها علي الشريف، 
مصطفى  الزيباوي،  عدنان 
نزار  نادر«،  »أبو  احلريري 
الرواس وعقيلته ليلى، املديرة 
التنفيذية لـ »مؤسسة احلريري« 
ومسؤولة  زينب  أبو  روبينا 
والثقافية  الرتبوية  الشؤون 
االفطار  وسبق  علفا.  أبو  هبة 
واحلريري  بالمبلي  بني  اجتماع 
والفاعليات الصيداوية املشاركة 
جرى خالله التطرق اىل األوضاع 
يف  صيدا  يف  والوضع  العامة 

أعقاب األحداث األخرية .
وقال بالمبلي: »جئت اىل صيدا 
ألرى بنفسي كيف هي األوضاع 
وكانت  احلاضر،  الوقت  يف 
البلدية  رئيس  مع  لقاءات  لدي 
والسيدة بهية احلريري، واملهم 
مدينة  اىل  اهلدوء  عودة  هو 
مهم  وهذا  هلل،  واحلمد  صيدا 
ساهموا  الذين  كل  ونشكر  جدًا 
قائد  ايضًا  والتقيت  ذلك.  يف 
منطقة اجلنوب العسكرية، وحنن 
وكل  صيدا  أهل  لكل  نتمنى 
البناء  يستطيعوا  ان  املهتمني 
عاد اىل  الذي  اهلدوء  على هذا 
املدينة. كما رأيت اعادة االعمار 
بالذات  عربا  منطقة  السريع يف 
وذلك بفضل الذين ساعدوا يف 
لكن  جدا،  مهم  هذا  ألن  ذلك 

جيب ان يكون هناك ايضًا اعادة 
بناء معنوي يف املدينة، واعتقد 
ان هذا يتم حبسب ما مسعت من 

رئيس البلدية«.
من  يتخوف  كان  اذا  وعما 
األوروبي  االحتاد  قرار  انعكاس 
املتحدة  األمم  قوات  جنود  على 
املوجودة يف جنوب لبنان، قال: 
»قوات األمم املتحدة تنتمي اىل 
اكثر  ومتثل  دولة   35 من  اكثر 
من 190 دولة يف األمم املتحدة 
بأعمال ختدم  تقوم  ككل، وهي 
لبنان  ويف  اجلنوب  يف  اجلميع 
أنها  أعتقد  وال  املنطقة،  ويف 
النوع  هذا  من  بقرار  ستتأثر 
االحتاد  فقرارات  املهم،  وهذا 
األوروبي  لإلحتاد  هي  األوروبي 
ويف  املتحدة«.  لألمم  وليس 
قبيل  احلريري  دارة  اىل  طريقه 
االفطار، ترجل بالمبلي من موكبه 
يف بلدة جمدليون ومتشى لبعض 
الداخلية  شوارعها  يف  الوقت 
حراسه  من  أمنية  مواكبة  وسط 
يستقل  ان  قبل  الشخصيني، 
ويكمل  املوكب  سيارات  احدى 

طريقه.
االمني  التقى  بالمبلي  وكان 
الشعيب  »التنظيم  لـ  العام 
وعقد  سعد،  أسامة  الناصري« 
منطقة  قائد  مع  مطواًل  اجتماعًا 
اجليش  يف  العسكرية  اجلنوب 
اللبناني العميد غسان سامل يف 

ثكنة زغيب يف صيدا.
بكفيا

وزار بالمبلي امس االول، رئيس 
أمني  الرئيس  »الكتائب«  حزب 
بكفيا،  يف  دارته  يف  اجلميل 
الوضع  تناول  »اللقاء  ان  وأكد 
النازحني  وموضوع  السياسي 
الدولية  واجلهود  السوريني 
بينها  ومن  االطار  هذا  يف 
للحكومة  خمصصة  مساعدات 
اللبنانية وللبلديات وللمجتمعات 
االمم  »ان  وقال:  املضيفة«. 
املتحدة حباجة اىل شريك فاعل 
حكومة  اىل  وليس  لبنان  يف 
ممكن  وذلك  أعمال،  تصريف 
تشكيل  يف  االسراع  خالل  من 
ومدعومة  وقادرة  جامعة  حكومة 
السياسية«.  املكونات  كل  من 
على  خيشى  ال  انه  اىل  واشار 
االحتاد  قرار  بعد  »اليونيفيل« 
أن  على  مشددًا  االوروبي، 
املتحدة  االمم  متثل  »اليونيفيل 
وأكثر من 30 دولة، وأعتقد أن 
االستقرار  من  مستفيد  اجلميع 
يف اجلنوب الذي تضمنه القوات 

الدولية«.

 لّبى دعوة بهية احلريري اىل اإلفطار
بالمبلي يستبعد تأثر »اليونيفيل« 

وصف »حزب اهلل« القرار األوروبي بقرار االحتاد األوروبي
بأنه »اعتداء على لبنان وتضحيات 
ضعف  ومؤشر  ومقاومته،  شعبه 
وإسرائيل  أمريكا  ملشروع  وفشل 
مربر  أي  اىل  ويفتقر  سوريا،  يف 
قانوني«، معتربًا أن »دول اإلحتاد 
قرارها  يف  املربكة  هي  األوروبي 
»كل  أن  ورأى  املقاومة«.  ضد 
لن  املقاومة  من  النيل  حماوالت 
وأن  واحلسرة،  اخليبة  إال  حتصد 
تنوعت  مهما  واحد  االستهداف 
مواقعه«، ناصحًا فريق 14 آذار بـ 
»االبتعاد عن الرهان على القرارات 
الذي  التحريض  اخلارجية، وخطاب 
الداخلية  املعادالت  يف  يغري  لن 

شيئًا وكذلك القرار األوروبي«.
»الوفاء  كتلة  عضو  اشار   [
فضل  حسن  النائب  للمقاومة« 
اهلل خالل إفطار أقامته »هيئة دعم 
فندق  يف  اإلسالمية«  املقاومة 
»احلبتور« االربعاء، اىل أن »دول 
يف  املربكة  هي  األوروبي  اإلحتاد 
وحماولتها  املقاومة،  ضد  قرارها 
ارتكبته  مما  للتخفيف  أو  لتربيره 
حبق نفسها ودورها وعالقاتها هي 
على  تنطلي  وال  بائسة  حماوالت 
أحد، وعليها أن تدرك أنها أساءت 
إىل  تسيء  أن  قبل  نفسها  إىل 
أي  اىل  يفتقر  وقرارها  املقاومة، 
مربر قانوني وال ميلك أي حيثيات 
عما  فج  خروج  وهو  مسوغ،  أو 
دفاع  من  األوروبية  الدول  تدعيه 

عن احلرية والعدالة«.
هو  األوروبي  »القرار  وقال: 
اعتداء على لبنان وتضحيات شعبه 
محلة  سياق  يف  وجاء  ومقاومته، 
إسرائيلية تهدف إىل تشويه صورة 
املقاومة وتقدميها على غري حقيقتها 
الناصعة. وهذا القرار لن يكون له 
املقاومة  خيارات  على  تأثري  أي 
ومتسكها حبقها وبعدالة قضيتها، 
لكن بالتأكيد له تأثري على النظرة 
إىل الدول األوروبية ودورها، فنحن 
ليست لدينا مصاحل يف أوروبا، ال 
جناح عسكري وال سياسي، فنحن 
كمقاومة،  ومستهدفون  مقاومة 
شعوب  لدى  مصاحل  ألوروبا  لكن 
توقيتًا  اختارت  وهي  منطقتنا، 
كلها  أمتنا  شعوب  فيه  تنشغل 
العدو،  مع  خاسرة  صفقة  بتمرير 
ستكون  املنطقة  معادالت  لكن 
ملصلحة خيار املقاومة وليس هلذا 

العدو«.
للحوار  »دعوتنا  أن  إىل  ولفت 
والتالقي تنبع من احلرص على بلدنا 
الذي بلغ فيه اإلحتقان مبلغًا خطرًا 
وأمنيًا  سياسيًا  الدولة  بنية  يهدد 
مؤكدًا  ومعيشيًا«،  واقتصاديًا 
»أننا حريصون على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية وإعادة ضخ احلياة يف 
مؤسسات الدولة املعطلة واملصابة 
التعجيزية  الشروط  لكن  بالشلل، 
مصاحل  حلساب  القرار  ورهن 
احلكومة،  تشكيل  يعطل  خارجية 
هذا  من  اخلروج  اىل  ندعو  وحنن 

احلساب اخلارجي«.
أضاف: »حنن نتمسك خبيار الدولة 
القوية العادلة وعمادها جيش قوي 
الضامنة  املؤسسة  فهو  متماسك، 
واألمن  ولالستقرار  األهلي  للسلم 
هذا  دون  فمن  الوطنية،  وللوحدة 
وأي  البلد،  يف  وحدة  ال  اجليش 
مس به استهداف للدولة والوحدة 
والدولة  واإلستقرار،  واألمن 
كل  ملجأ  هي  بها  نتمسك  اليت 
للتنوع  ضامنة  نريدها  اللبنانيني، 
واالعتدال، وما أحوجنا إليها اليوم 
يف ظل غلواء التطرف الذي حييط 

بنا من كل جانب«.

اجمللس  رئيس  نائب  واعترب   [
الشيخ  اهلل«  »حزب  يف  التنفيذي 
احتفال تكرميي  نبيل قاووق خالل 
اجلنوبية،  شقرا  بلدة  حسينية  يف 
قرار  »هو  األوروبي  القرار  أن 
يشكل  وال  بامتياز،  إسرائيلي 
إلسرائيل،  أو  ألوروبا  قوة  عنوان 
واخلوف  العجز  مدى  يعكس  بل 
يف  اهلل  حزب  مع  مواجهة  أي  من 
ضعف  مؤشر  مبثابة  وهو  لبنان، 
وإسرائيل  أمريكا  ملشروع  وفشل 
يف سوريا، كما هو عنوان لالرهاب 
وشعبه  لبنان  على  األوروبي 
خالله  من  أرادوا  وقد  ومقاومته، 
تشجيع إسرائيل على تغيري املعادلة 
يف لبنان، والضغط على حزب اهلل 

لتغيري موقفه يف سوريا«.
وشدد على أن »حزب اهلل لن يغري 
موقفه يف سوريا، كما أنه لن يوقف 
ملواجهة  التسلح  يف  استعداداته 
الفتًا  جمددًا«،  وهزميتها  إسرائيل 
االوروبي  القرار  »أهداف  أن  اىل 
قد فشلت وسقطت سلفًا وهم لن 
حيصدوا منها إال اخليبة واخلسران، 
ألن القرارات الدولية سواء كانت 
أمريكية أو أوروبية ال تستطيع أن 
لبنان،  املقاومة يف  معادالت  تهز 
حتقيق  من  وأضعف  أعجز  فأوروبا 
ما عجزت عنه أمريكا طيلة ثالثني 
حبق  القرارات  تصدر  وهي  عامًا 

حزب اهلل«.
حتاول  الذي  الوقت  »يف  وقال: 
بقرارات  سواء  عزلنا  أمريكا  فيه 
أو  عربية  أو  أوروبية  أو  أممية 
فإن  داخلية،  تنفيذية  أدوات  عرب 
وجه  صامدة يف  ستبقى  املقاومة 
كل القرارات، وهي لن ترهبها كما 
اإلسرائيلية،  احلروب  ختيفها  لن 
وعنفوانها  بإرادتها  وستبقى 
تعزل  أن  من  أقوى  وانتصاراتها 
أن  ورأى  الدنيا«.  قرارات  بكل 
املقاومة  من  النيل  »كل حماوالت 
واحلسرة،  اخليبة  إال  حتصد  لن 
مهما  واحد  االستهداف  وأن 
األهداف  أن  كما  مواقعه،  تنوعت 
حرب  أهداف  نفسها  وهي  واحدة 
سالح  استهداف  يف   2006 متوز 

املقاومة«.
واذ أكد »أننا ال نريد أن نستدرج 
إىل سجال مع أحد، أو ننجر إىل أي 
فخ من أفخاخ الفتنة«، نصح فريق 
الرهان  عن  »االبتعاد  بـ  آذار   14
على القرارات اخلارجية«، معتربًا أن 
»لبنان اليوم أمام خيارين: إما احلوار 
اإلنقسام  طريق  ألن  اإلنفجار،  أو 
ال  والتحريض  املذهيب  والتوتر 
يوصل إال إىل اإلنفجار وعندها ال 
يكون أحد راحبًا، أما الطريق اآلخر 
والتفاهم  والتوافق  التهدئة  فهو 
اليت  الوطنية  والشراكة واملصلحة 
بوابتها احلوار، ومن هنا كنا دائمًا 
حنرص على حكومة مصلحة وطنية 
ال يستثنى وال يقصى وال يهمش 

منها أحد«.
أضاف: »ان على 14 آذار أن يعرفوا 
يغري يف  لن  التحريض  خطاب  أن 
وكذلك  شيئًا  الداخلية  املعادالت 
أحد  يفكرن  فال  األوروبي،  القرار 
باإلستثمار ال يف خطاب الفتنة وال 
يف القرار األوروبي وال يف الرهان 
معادلة  ألن  السورية،  األزمة  على 
تهزها  ال  وقوية  راسخة  املقاومة 
نريد  ال  فيما حنن  العاتية،  الرياح 
انتصاراتنا  نستثمر  أو  نوظف  أن 
لتشكيل احلكومة، بل نطلب شراكة 
رهان  أي  دون  من  وعادلة  فاعلة 
على اخلارج ألن قرار التعطيل بات 
وليس  خارجي  قرار  وهو  مفضوحًا 

داخليًا«.

 دعا 14 آذار اىل االبتعاد عن الرهانات اخلارجية

»حزب اهلل«: القرار األوروبي اعتداء على لبنان
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تكتل  ونواب  وزراء  أّكد 
أمس  واإلصالح«  »التغيري 
االول، أّنه »بعد قرار االحتاد 
املستحيل  من  بات  األوروبي 
من  اهلل«  »حزب  استبعاد 
»القرار  أن  ورأوا  احلكومة«، 
معنوي  اعتداء  هو  األوروبي 
على لبنان«، وأبدوا خشيتهم 
القرار على قوات  »تأثري  من 
اجلنوب«.  يف  »اليونيفيل« 
ظل  »يف  أّنه  إىل  مشريين 
التمديد للمجلس النيابي، فإّن 
االعتبارات حلكومة انتخابات مل 

تعد قائمة«.
يف  الثقافة  وزير  اعترب  فقد 
غابي  االعمال  حكومة تصريف 
اذاعة  اىل  حديث  يف  ليون 
ضبيه«،  ـ  لبنان  »صوت 
االوروبي  االحتاد  »قرار  ان 
العسكري  اجلناح  بإدراج 
الئحة  على  اهلل«  »حزب  لـ 
على  معنوي  اعتداء  االرهاب 
ان  على  مشددا  لبنان«، 
»املقاومة حاجة ال بديل عنها 
يف لبنان، يف ظل التهديدات 

االسرائيلية املستمرة«.
واستغرب »ربط قرار االحتاد 
يف  اهلل«  »حزب  بتدخل 
الصراع السوري«، مشريا اىل 
ان »كل دول االحتاد تدخلت 
شؤون  يف  بآخر  او  بشكل 

سوريا الداخلية«.
واكد ان »احلوار مطلب دائم 
ال بديل عنه، وجلسات احلوار 
جتد  »مل   2006 العام  منذ 
نفعا«، معتربا أن »العالقة مع 
الرغم  على  جدا  جيدة  بكركي 

من كل ما يقال«.
النائب  التكتل  عضو  وأّكد 
إىل  حديث  يف  اخلازن  فريد 
أّن  »اجلديد«،  تلفزيون 
»التحالف بني التكتل و«حزب 
اهلل« مل يكن مبنيًا على جردة 
الربح  فيها  ندرس  حساب، 
مشريًا  الذاتية«،  واخلسارة 
كانت  العالقة  »هذه  أّن  إىل 
مكلفة سياسيًا، لنا كتكتل«.

اإلصطفاف  كان  »لو  وقال: 
لبنان  كان  به،  قمنا  ما  غري 
يف خطر كبري وهذا أمن محاية 

للبنان«.
ورأى أّن »قرار دخول املعركة 
خاص  قرار  هو  سوريا  يف 
اعترب  أّنه  إاّل  اهلل«،  حبزب 
اهلل«  »حزب  تدخل  »لوال  أّنه 
كان  بسوريا،  احلرب  يف 

التالية  املعركة  أّن  مؤكدًا 
يف  أو  بعلبك  يف  ستقع 
»وبعد  أّنه  عرسال«. وأوضح 
فمن  األوروبي  اإلحتاد  قرار 
»حزب  استبعاد  املستحيل 
مشريًا  احلكومة«،  من  اهلل« 
إىل أّنه »يف ظل التمديد، إّن 
انتخابات  حلكومة  اإلعتبارات 
أن  وأكد  قائمة«.  تعد  مل 
»احلل حبكومة متثل كل القوى 

السياسية«.
النائب  التكتل  عضو  وأوضح 
إىل  حديث  يف  خميرب  غسان 
يف«،  تي.  »أو.  تلفزيون 
أّن »مشاركة »حزب اهلل« يف 
احلكومة هي من منطلق أّنك ال 
اليت  الشخص  مع  إال  تتحاور 
ختتلف معه، فضاًل عن حاجتنا 
حلوار وطين«، مشريًا إىل أن 
»أطر احلوار هي جملس النواب 
طاولة  كما  الوزراء،  وجملس 
السياسة  مبوضوع  احلوار 
يضاف  أن  وجيب  الدفاعية 
العدد  مناقشة  بند  إليها 
السوريني  للنازحني  اهلائل 
وتداعياته«.  لبنان  إىل 
من  خشية  »هناك  أّن  ورأى 
على  األوروبي  القرار  تأثري 
اجلنوب،  يف  اليونيفيل  قوى 
األوروبيني  أّن  الواضح  فمن 
ويبدو  جنودهم  على  خيافون 
من التصرحيات أّن ال رد فعل 
ال انتقامي أو هجومي فيها«.

هناك  »كانت  أنه  إىل  ولفت 
السياق،  هذا  يف  تطمينات 
ويبدو أّن زيارة اللواء )عباس( 

 »استبعاد حزب اهلل من احلكومة مستحيل«

»التغيري واإلصالح«: للقرار تأثري على »اليونيفيل«
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العامني

 الراعي يشدد على تعزيز الوحدة ملواجهة األخطار
املاروني  البطريرك  التقى 
بطرس  بشارة  الكاردينال 
رئيس  الدميان،  يف  الراعي 
سليمان  النائب  »املرده«  تيار 
الذي  اللقاء  وختلل  فرجنية، 
العشاء  مائدة  على  استكمل 
جولة  البطريركي،  الصرح  يف 
أفق جرى خالهلا »التشديد على 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  ضرورة 
والعمل املشرتك بني كل القادة 
ملواجهة االخطار احملدقة بلبنان، 
وعلى التواصل بني االفرقاء كافة 
ومسيحيني  ومسيحيني  موارنة 
لبنان  ينقذ  ما  ألن  ومسلمني 
هي الوحدة الوطنية فقط«. كما 
اىل  االفرقاء  لكل  دعوة  كانت 
وعدم  مبسؤولياتهم  »االضطالع 
الوضع  ألن  أمر  بأي  التهاون 
هناك  وألن  تمل  حيحُ ال  الراهن 
قضايا اجتماعية وانسانية ملحة 
متيز  وال  اللبنانيني  كل  تطال 

بني دين وآخر«.
روبري  النائب  الراعي  وإستقبل 
غامن الذي رحب بزيارته لزحلة، 
على  متنى  انه  اىل  مشريًا 
زياراته  تشمل  ان  البطريرك 
وراشيا  الغربي  البقاع  الراعوية 
ذلك  »ألن  قريب  وقت  يف 
يسهم يف دعم الوجود املسيحي 
جزءًا  ويشكل  املنطقة  هذه  يف 
ال يتجزأ منها«. وقال: »تداولنا 
الساحة  على  االمور  كل  يف 
القرار  سيما  وال  اللبنانية 
االوروبي، وقبل معرفتنا آللياته 
وكيفية تنفيذه والقرارات اليت 
ستليه ال ميكن ابداء اي رأي اال 
القرار  ان هذا  القول  انه ميكن 

انعكاسات  بالتأكيد  له  ستكون 
سلبية على لبنان«.

من  وفد  الدميان  زوار  ومن 
معه  وعرض  اجلبل  سيدة  لقاء 
.وقال  لبنان  يف  لالوضاع 
حنني  صالح  السابق  النائب 
املرحلة  هذه  »يف  اللقاء:  بعد 
يهمنا مجع اللبنانيني كلهم حول 
االفكار االنقاذية للبنان الرسالة، 
ويهمنا كلبنانيني ان نلعب دور 
الرسالة احلقيقية املرتكزة على 
القيم االنسانية من حريات عامة 
وحقوق  فعلية  ودميوقراطية 
انسان كما وصفها البابا يوحنا 
موسى  واالمام  الثاني  بولس 
اللبنانيون  يعيش  لكي  الصدر، 
بكرامة يف بلدهم يف ظل الدولة 
خصوصًا  والقانون  والدستور 
وتستدعي  متأزمة  املرحلة  وان 
الوصول اىل حلول حتاكي طموح 

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

اللبنانيني الرتاثي الذي أساسه 
ظل  يف  اآلخر  واحرتام  احلرية 
اليت حتمي  واملؤسسات  النظام 
تسري  كما  االمور  ألن  اجلميع، 
اليوم لن تكون مفيدة لطموحات 
اللبنانيني ولتوقهم اىل العيش 

الكريم يف بلدهم«.
حزب  رئيس  الدميان  وزار 
فؤاد خمزومي  الوطين«  »احلوار 
الذي اشار اىل ان البحث تناول 
يف  املوجود  الفراغ  »مسألة 
البالد على كل الصعد والوضع 
عدد  ارتفاع  بعد  االقتصادي 

الالجئني السوريني«.
الرسولية  جولته  اطار  ويف 
اجلبة  نيابة  يف  االديار  على 
البطريركية، قام الراعي يرافقه 
االربعاء  العمار  مارون  املطران 
ومدارس  أديرة  اىل  بزيارة 
ومعاهد بشري وحدشيت وبان.

الراعي مستقبال غانم

ابراهيم قائد القوات الدولية 
تطمئن أيضًا أّن ال تأثري للقرار 

على اليونيفيل«. 
وختم: »يبدو أن التمديد )لقائد 
ورئيس  قهوجي  جان  اجليش 
سم  ححُ سلمان(  وليد  األركان 
وإّنه  بقانون،  وليس  بقرار 
املؤسسات  تكون  أّن  مؤسف 
فمجلس  الشكل،  بهذا  منحلة 
هناك  ألّن  معّطل  النواب 
البعض يعتقد أّنه ال جيوز أن 

ينعقد«.
التكتل  عضو  واستغرب 
يف  احللو  ميشال  النائب 
»األنباء  وكالة  إىل  حديث 
املركزية«، »الكالم عن امجاع 
حول الصيغة اليت جتيز تأخري 
وسلمان«،  قهوجي  تسريح 
الفتًا اىل أن ال امجاع على اي 
الوطين  »التيار  دون  مسألة 
»موقف  ان  واكد  احلّر«. 
مبدئي  التمديد  من  التيار 
اشكاله  مبختلف  يرفضه  وهو 
وال نغرّي مبواقفنا من يوم اىل 

آخر«.
وعما اذا كان التيار سيطعن 
بهذا القرار، قال احللو: »ان 
دراسة  اىل  حيتاج  الطعن 
وقضائية  علمية  قانونية، 
وال نستطيع اللجوء اىل اجابة 
هذا  عن  اجيابية  او  سلبية 
»رفض  ان  االمر«.واوضح 
موّجها  ليس  للتمديد  التيار 
قهوجي،  العماد  شخص  ضّد 
تقدير  موضع  انه  خصوصًا 

واحرتام«.

اجمللس  رئيس  نائب  أشار 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
اىل  قبالن  األمري  عبد  الشيخ 
»أننا دعاة حمبة وخري وسالم، 
ونرفض  االرهاب،  نرفض 
بعيد  ألنه  باالرهاب،  اتهامنا 
داعيا  وسلوكنا«،  ساحتنا  عن 
اىل  باالرهاب  يتهمنا  »من 
واىل  لنا،  عن حتديه  يكف  أن 
وحوار  بأدب  معنا  يتعامل  أن 
الدرس  خالل  وتواصل«.وقال 
الرمضاني الذي ألقاه يف مقر 
»لسنا  االول:  أمس  اجمللس 
إصالح  طالب  أننا  ارهابيني، 
ومعروف وإنصاف، وحنن ضد 

املستكربين والظاملني، نتصدى 
للفنت، من خالل تعزيز الوحدة، 
االطمئنان  تأمني  على  ونعمل 
وبالدنا  ألهلنا  واالستقرار 
اخلارجني  وعلى  وجمتمعاتنا، 
والسالمة،  االستقامة  خط  عن 
عقوهلم،  اىل  يعودوا  ان 
ويلتزموا تعاليم الدين، الداعية 
والتزام  والرب،  اخلري  فعل  اىل 
احلياة،  تفاصيل  يف  التقوى 
وأن يعمل اجلميع من أجل وحدة 
االمة وحتصينها، بالتعاون بني 
وأن  وأبنائها،  شعوبها  مجيع 
نكون مع اهلل، ملتزمني أحكامه 

وأوامره، ليكون اهلل معنا«.

 قبالن: نرفض اتهامنا باإلرهاب
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وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني
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بادارة لطف اهلل حجار

متام  املكلف  الرئيس  أعرب 
قرار  من  انزعاجه  عن  سالم 
اجلناح  وضع  األوروبي  االحتاد 
على  اهلل«  لـ«حزب  العسكري 
الئحة اإلرهاب. ورأى أن »دعوة 
الرئيس نبيه بري الرئيس سعد 
وترؤس  العودة  إىل  احلريري 
موفقة«.  غري  خطوة  احلكومة 
من  رسالة  »تلقى  أنه  وأوضح 
ومن  احلريري  سعد  الرئيس 
الرئيس فؤاد السنيورة يؤكدان 
لي«،  الكامل  دعمهما  فيها 
الثلث  يعطي  لن  أنه  مؤكدًا 

املعطل ألحد يف احلكومة.
لـ«املدن«:  حديث  وقال يف 
إسبانيا  خارجة  وزير  »زارني 
انهم  وأبلغين  غارسيا  مانويل 
يف االحتاد األوروبي سيتخذون 
إجراءات حبق حزب اهلل، وأجبته 
يف  أما  خيصكم  املوضوع  بأن 
إرهابيًا  ليس  اهلل  فحزب  لبنان 
وقضيته  مقاوم،  حزب  بل 
األرض  هذه  من  ونشأ  عادلة 
وال يزال مقاومًا يف وجه دولة 
سيادتنا  وتنتهك  ألرضنا  حمتلة 
هذا  عن  نتنازل  ولن  يوميًا. 
الدور«، مستدركًا »لكن موقفنا 
من القرار األوروبي ال يعين أنه 
أداء  على  مالحظات  لدينا  ليس 
وسوريا  لبنان  يف  اهلل  حزب 
القصري  يف  حصل  ما  وحتديدًا 
أخريًا. هنا، لنا معه جوالت ورأي 

يتعارض مع ما يقوم به«.
وأكد سالم أن »هذا القرار لن 
يؤثر على العالقة مع احلزب وال 
وأشار  احلكومة«.  تشكيل  على 
إىل أن »الطرف الذي ال يريد أن 
يشارك احلزب يف احلكومة )14 
أعلن  املستقبل(،  وحتديدًا  آذار 
عن  ودافع  للقرار  ارتياحه  عدم 
ومواقفه«،  وتارخيه  اهلل  حزب 
معتربًا أن القرار »أفاد حزب اهلل 
»كيف  وسائاًل:  يضره«،  ومل 

يتقرش هذا القرار؟«.
جلهة  ثوابته  سالم  وكرر 
مصلحة  »حكومة  تشكيل 
املعطل،  للثلث  وال  وطنية، 
 8  8( فضفاضة  غري  وتشكيلة 
الثلث  »يريدون  وقال:   .»)8
األشكال،  من  بشكل  املعطل 
من  شكل  بأي  أعطيه  لن  وأنا 

 سالم: مناورة بري غري موفقة 
واحلريري والسنيورة جيددان دعمي

مبا  »أحاول  أضاف:  األشكال«. 
وقناعات  إمكانيات  من  أملك 
البلد،  ملصلحة  بالنسبة  ورؤى 
املصلحة  الكبري  العنوان  حتت 
الوطنية، أن أشكل حكومة لكن 
وفق قناعاتي ألن احلكومة اليت 

تبدأ بالتعطيل ليست حكومة«.
نبيه  الرئيس  مواقف  وعن 
حصته  فصل  وخباصة  بري 
ميشال  النائب  عن  اهلل  وحزب 
عون. قال: »كيف نقنع الناس 
»مل  أضاف:  الفصل«.  بهذا 
وال  يريده،  مبا  عون  مع  أتفق 
أتفق مع بري مبا يطلبه«. وعن 
إمكانية أن يكون املخرج بصيغة 
سالم:  قال   .)10  10  10(
احلصص،  تكرب  ال. حني  »طبعًا 
كل فريق سيطلب له املزيد من 
أي  يغريرّ  لن  وهذا  الوزارات، 
شيء، بل سيزيد األمور تعقيدًا 
أدخل يف هذا  لن  فأكثر.  أكثر 
كالمي  غريه.  يف  وال  البازار 
واضح، وعليه أتعاطى مع مجيع 
دور  على  احلفاظ  األفرقاء. 
رئاسة احلكومة أساس. وحتقيق 

املصلحة الوطنية أولوييت«.
بري  الرئيس  دعوة  وعن 
إىل  احلريري  سعد  الرئيس 
العودة وترؤس احلكومة وصف 
املوفقة«.  بـ«غري  بري  خطوة 
الكالم،  هذا  »بعد  وقال: 
وأكثر  اتصال  من  أكثر  تلقيت 
من رسالة من الرئيس احلريري 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  ومن 
الكامل  دعمهما  فيها  يؤكدان 
إىل  جانيب  إىل  ووقوفهم  لي، 
مشريًا  سالم  وختم  النهاية«. 
اىل ضرورة تشكيل حكومة قبل 
التوجه اىل طاولة احلوار، وقال: 
قبل  احلكومة  تشكيل  »أفضل 
املؤسسات  تكون  وأن  احلوار 
الشرعية مستكملة ال أن تتحول 
إحدى هذه املؤسسات اىل مادة 

حوارية«.
يف  استقبل  سالم  وكان 
أمس،  املصيطبة  يف  دارته 
كرم  طوني  السابق  الوزير 
موفدًا من رئيس حزب »القوات 
وسفري  جعجع  مسري  اللبنانية« 
يف  ديبور  ايلجيت  هري  هولندا 

زيارة وداعية.

»املستقبل«  كتلة  عضو  دعا 
اهلل«  »حزب  طعمة  نضال  النائب 
ملساره،  نقدية  »مراجعة  اىل 
تعيد  اليت  الشراكة  اىل  والعودة 
هذا  املشرتك يف  العيش  صياغة 
البلد اجلريح«. وأكد أن »ال بديل 
التنازالت«،  تعين  الشراكة  عن 
املكابرة  يف  »املضي  أن  ومعتربًا 
هو عبور قاتل يف تاريخ الوطن«.

نظمت منسقية تيار »املستقبل« 
يف  َف  والشرّ والسهل  اجلومة  يف 
شرف  على  رمضانيًا  افطارًا  عكار 
املنطقة،  وخماتري  بلديات  رؤساء 
وكوادر التيار ومسؤولي القطاعات 
ورؤساء الدوائر يف مطعم الصديق 
حبضور  االول،  أمس  احملمرة  يف 
ورياض  طعمه  نضال  النائبني 
رحال، ومنسقي تيار »املستقبل« 
وسامر  القادر  عبد  عصام 
مكتب  وأعضاء  طه  وخالد  حدارة 
الذكر  من  آيات  وبعد  املنسقية. 
صمت  دقيقة  والوقوف  احلكيم 
الشهيد  الرئيس  روح  على  حدادًا 
ثورة  وشهداء  احلريري  رفيق 
والثورة  الثاني  واالستقالل  األرز 
عبد  العام  املنسق  قال  السورية، 
وضع  »من  كلمته:  يف  القادر 
حزب اهلل على الئحة االرهاب هي 
انفالشه العسكري بدءًا من 7 ايار 
اىل  وصوال  الداخل  يف  املشؤوم 
العراق واالرجنتني ومصر وبلغاريا 
وآخرها ممارسة هواية الغطس يف 
اىل  السوري  الشعب  دماء  حبر 
جانب دراكوال العصر بشار االسد 
التنظيمي  الكادر  اىل  وتوجه   .«
يف املنسقية، فأوضح ان »هناك 
تياركم  على  ومربجمة  كبرية  محلة 
النفوس  ضعفاء  بعض  وهناك 
عن  احلملة  بتلك  يتأثرون  ممن 
حسن نية او سوء نية وتلك احلملة 
تصور التيار بأسوأ حاالته تنظيميا 
عشرات  له  ويفردون  وسياسيا 
يوميا  الصحف  من  الصفحات 
التلفزيوني  البث  من  وساعات 
واالذاعي وكلها حول تيار انتهى، 

 »املستقبل« ـ اجلومة يقيم إفطاراً على شرف البلديات
طعمة يدعو »حزب اهلل« اىل الكف عن املكابرة

يعاني  ورئيسه  موجودا،  يعد  ومل 
ضائقة مالية وغريها من االكاذيب 
بهكذا  كان  من  الن  واالضاليل، 
يكون  ال  يدعون  كما  سيئ  وضع 
لذلك  االكثر...  وقتهم  شاغل 
كلما  أنه  إعلموا  املنظمون  ايها 
دفعنا من اخللف، فإننا يف الصف 
اليت  هي  املثمرة  والشجرة  االول 
لي  وامسحوا   . باحلجارة  ترشق 
لرئيسنا رئيس  ان نقول  بامسكم 
العهد  على  اننا  املستقبل  تيار 
اجل  من  والتضحية  النضال  عهد 
القوية  الدولة  لبنان،  دولة  قيام 

والقادرة والعادلة«.
كلمته:  يف  طعمه  قال  بدوره، 
»كم تكثر مظاهر الظلم يف بلدنا، 
ويصادر  الدولة،  تسبى  حيث 
األمر  أولياء  ويفرض  قرارها 
ميتلكونه  الذي  القوة  بفائض 
والعباد  الناس  على  خياراتهم 
داخل احلدود وخارجها، ولكن من 
وبقي صخرة  الصرب  حببل  اعتصم 
التجاوزات  كل  باحلق  ترفض 
مبتغاه«.  اىل  يصل  أن  استطاع 
أضاف: »هم يستعينون بكم عندما 
املسدود،  احلائط  اىل  وصلوا 
يستعينون بكم أنتم أبناء االعتدال 
الذي أرسته مدرسة الشهيد الكبري 
رفيق احلريري، والتزمه كعمود حق 
ها  احلريري،  سعد  الرئيس  دولة 
أن  بعد  العودة  يناشدونه  هم 
تفننوا يف التباهي بابعاده، ها هم 
أدركوا  ألنهم  العودة  يناشدونه 
املعادلة  من  شطبه  عن  عجزهم 
أن  يستطيعون  وكيف  الوطنية، 
احلضور  هذا  ميلك  من  يشطبوا 

الكبري يف قلوب اللبنانيني«.
وتابع: »إنهم يرجونكم أن تكونوا 
مدخاًل للحل املرجتى يف البلد بعد أن 
سياساتهم  وفشل  فشلهم  أيقنوا 
إنه  السابقة،  املرحلة  كل  يف 
انتصار لنهج االعتدال، انه انتصار 
ولصمودكم  الصامت  جلهادكم 
داعيًا  والعدالة«،  احلق  قيم  يف 
نقدية  »مراجعة  اىل  اهلل«  »حزب 
نعيد  بالشراكة  عسانا  ملساره، 
للعيش املشرتك يف هذا  صياغة 
البلد اجلريح، ألنه ال بديل لنا يف 
بديل  ال  ألنه  اجلريح،  البلد  هذا 
الشراكة  عن  البلد  هذا  يف  لنا 
التنازالت، فكفوا  والشراكة تعين 
هذا  يف  اهلل  واتقوا  املكابرة  عن 
سواء،  كلمة  اىل  وتعالوا  البلد، 
امتطوا صهوة اجلرأة وقولوا أخطأنا 
ليستقيم احلوار الذي دعومت اليه، 
وإال فكالمكم لن يكون سوى عبور 

قاتل يف تاريخ الوطن«.
ودعا الرئيس املكلف متام سالم 
ورئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
اىل »تشكيل حكومة انقاذ وبأسرع 
أن يستمر  وقت ممكن، فال جيوز 
يقول  وعندما  البلد،  يف  النزف 
املشاركة  أريد  ال  املستقبل  تيار 
لتشكيل  اجملال  يف  ليفسح  ذلك 
حكومة من األكفياء غري املستفزين 
ألحد يف البلد، بذلك يثبت أنه أم 
الصيب وبأنه ال يبحث عن مصلحة 
يصرون  الذين  أما  شخصية، 
فهم  احلكومة  يف  املشاركة  على 
ابقاء  على  يصرون  مبوقفهم 
الصراعات  حماور  أسري  البلد 
مصرينا  يربطوا  أن  يريدون  وهم 
أو  ومستقبل أوالدنا مبصري نظام 
حاكم أو تركيبة أكل الدهر عليها 
وشرب، فلتشكل احلكومة العتيدة 
اىل  حتما  سيكون  لبنان  وشعب 

جانب مستقبله«.

لوزير  اخلاص  املبعوث  أكد 
خارجية بلجيكا للشؤون السورية 
عالقة  »إستمرار  أوتي  مارك 
بالده مع كل األطراف السياسية 
يف لبنان، مبا فيها »حزب اهلل«، 
الذي  »القرار  أن  اىل  الفتًا 
)بإدراج  األوروبي  اإلحتاد  إختذه 
اهلل«  لـ«حزب  العسكري  اجلناح 
حلماية  هو  اإلرهاب(  الئحة  على 
إرهابية  هجمات  ضد  مواطنينا 
»متابعة  على  مشددًا  حمتملة«، 
اللبنانية  احلكومة  مع  العمل 
وصديق،  كشريك  الشرعية 
ختطي  على  لبنان  ملساعدة 
على  السريع  والعمل  أزمته، 
جتنب ان يكون العدد الكبري من 
الالجئني يف لبنان، عاماًل مزعزعًا 

الستقرار البلد«.
وكان أوتي واصل جوالته على 
املسؤولني اللبنانيني فزار امس 
االول ترافقه السفرية البلجيكية 
الرئاسة  مقر  تاكيه،  كوليت 
التينة، والتقى  الثانية يف عني 
بري  نبيه  النواب  رئيس جملس 
االعالمي  املستشار  حضور  يف 
علي محدان، ومت عرض لألوضاع 
الراهنة السيما قرار  والتطورات 
اجلناح  بادراج  األوروبي  اإلحتاد 
على  اهلل«  »حزب  لـ  العسكري 
الئحة املنظمات االرهابية، إضافة 
اىل البحث يف موضوع النازحني 

السوريني.
كتلة  رئيس  إلتقى  ثم 
فؤاد  الرئيس  »املستقبل« 
السنيورة، يف مكتبه يف بلس، 
االوضاع  على  البحث  وتركز 
وخصوصًا  واملنطقة،  لبنان  يف 
االحتاد  لقرار  املرافقة  االجواء 
اجلناح  تصنيف  االوروبي 
العسكري لـ »حزب اهلل« منظمة 

ارهابية.
كذلك زار أوتي ترافقه السفرية 
البلجيكية، قصر بسرتس، حيث 
التقى وزير اخلارجية واملغرتبني 

 التقى بري والسنيورة وأكد استمرار العالقة بلبنان
أوتي: القرار حيمي مواطنينا من اإلرهاب

جعجع يلتقي وفداً زحليًا
إستقبل رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع يف معراب وفدًا 
من أهالي قاع الريم ووادي العرائش يف زحلة يف حضور النائب 
جوزف املعلوف ومنسق منطقة زحلة ميشال التنوري. وكانت مناسبة 
اليت يواجهونها،  العقارية  عرض خالهلا األهالي لبعض املشكالت 
املعنية  واإلدارية  القضائية  املراجع  لدى  بالسعي  جعجع  فوعدهم 

إلجياد حلرّ هلا وإيصاهلم اىل حقوقهم كاملًة.

»الدميوقراطي اللبناني«: احلزب ال يتجزأ
رأى احلزب »الدميوقراطي اللبناني« ان »القرار االوروبي حبق »حزب 
اهلل« هو قرار سياسي بامتياز، وهو يستغل حادثة بورغاس البلغارية 
ظاهريا، لكن األسباب اخلفية تكمن يف ختوفهم من استفحال وتعاظم 

حركات املمانعة واملقاومة العربية اإلسالمية«.
واعترب يف بيان بعد اجتماع جملسه السياسي أمس، ان »حزب اهلل 
أبنائه ومناصريه  يتجزأ وال يبرت وال يتقسم بني  واحد ال ينفصل وال 
والتجزيء  واخلنق  والبرت  الفصل  على  املعتادون  هم  وأصدقائه، 
عثمان  قميص  استعارة  جيديكم  لن  نقول  هلم  والتقسيم.  والتفتيت 
والتلويح به. حنن يف احلزب الدميوقراطي اللبناني نعلن أننا مع املقاومة 
ويف  واالستبداد،  الظلم  حماربة  يف  صمودها  ندعم  دائما،  اللبنانية 

مواجهة املؤامرات«.

يف حكومة تصريف االعمال عدنان 
منصور، وأوضح أن الزيارة »هي 
ضمن اجلولة اليت أقوم بها على 
املسؤولني يف لبنان ويف الدول 
اجملاورة لسوريا، وذلك من اجل 
على  السورية  االزمة  أثر  تقييم 
تلك الدول. وانا مدرك متامًا أن 
الدول املتضررة  أكثر  لبنان هو 
موقعه  اىل  نظرًا  املنطقة  يف 
سوريا،  من  القريب  اجلغرايف 
فيه.  السوريني  الالجئني  وعدد 
عن  التعرف  يف  تكمن  مهميت 
به  القيام  ميكن  ما  على  كثب 
وكيف  اإلنساني،  الصعيد  على 
ميكن أن نكون شركاء مع دول 

املنطقة«.
من  قريب  »لبنان  أضاف: 
صديقان  بلدان  وحنن  قلوبنا، 
اللبنانية  احلكومة  مع  وسنعمل 
عمله  ميكن  ما  تسريع  اجل  من 
العدد  يكون  ان  جتنب  اجل  من 
لبنان،  يف  الالجئني  من  الكبري 
البلد.  الستقرار  مزعزعا  عامال 
على  األمر  هذا  تأثري  نعلم  حنن 
االقتصاد اللبناني والعالقات مع 
أبنائه حتى على صعيد اجلرائم، 
للحكومة  مرتوك  األمر  وهذا 
اللبنانية أن تطلعنا على ما ميكننا 
القيام به، وحينها يعود األمر لنا 
أن نتصرف بسرعة«. وأشار اىل 
عن  عبارة  هي  »املساعدات  أن 
احلاجات األساسية لالجئني، من 
ولكن  وامللجأ،  والطبابة  الغذاء 
هناك  الطويل  املدى  على  أيضًا 
املؤسسات  تقوية  اىل  حاجة 
اللبنانية واالقتصاد اللبناني. اذًا 
الفكرة ليست تقديم املساعدات 
اإلنسانية فحسب، إمنا أيضًا على 
املدى الطويل، تقديم املساعدة 
االقتصادي،  املستوى  على 
موجود  املوضوع  هذا  من  وجزء 
بني  الثنائية  االتفاقيات  يف 
تسريع  وبإمكاننا  ولبنان  بلجيكا 

هذا األمر«.
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العماد عون متوجهاً لدول االحتاد األوروبي:

يا ليتكم تنظرون إىل ما جنته حروب بعض 
دولكم يف سوريا من نتائج وخيمة على لبنان

عون  ميشال  العماد  وّجه 
االحتاد  دول  اىل  رسالة 
إدراجه  على  تعليقًا  األوروبي 
اجلناح العسكري حلزب اهلل على 
بأن  فذّكرهم  اإلرهاب،  الئحة 
حّرر  الذي  هو  املقاومة  سالح 
لبنان وليس القرارات الدولية 
إال  إسرائيل  تنفذها  مل  اليت 
االحتاد  ألن  وأسف  مرغمة، 
شرعة  هذا  بقراره  يناقض 
على  تنّص  اليت  املتحدة  األمم 
حق الشعوب مبقاومة االحتالل، 
وتاريخ  وقيم  ملبادئ  ويتنّكر 

الدول األوروبية.
كان  الذي  عون  العماد 
يتحدث بعد االجتماع األسبوعي 
متنى  واإلصالح  التغيري  لتكتل 
على دول االحتاد األوروبي لو 
دعمت حّق لبنان يف أرضه، وحق 
الفلسطينيني بالعودة، ودعاها 
اىل مراجعة النتائج الوخيمة اليت 
حلقت بلبنان بسبب احلرب اليت 

دعمتها يف سوريا.
وقال:   

بداية، نبارك لسّيدات لبنان 
األسري،  العنف  قانون  بإقرار 
القانون  من  بكثري  أفضل  وهو 
الذي كان قائمًا، ونرجو حتسينه 
الحقًا إن تبنّي أّنه يشوبه بعض 
أشري  أن  أريد  ولكن  الّنقص. 
إىل مالحظة يف هذا املوضوع، 
تبّنوا  ثالثة  أو  نائبان  فهناك 
هذا القانون إعالميًا بعد إقراره، 
أّنهم مل حيضروا  الواقع  ولكن 
جلسة واحدة من أصل 54 جلسة 
ُعقدت ملناقشته وإقراره. هذه 
وال  أجتاهلها  عادة  املواضيع 
أتطرق إليها ولكن تصرفهم مل 
يكن مقبواًل أبدًا ومل يكن ممكنًا 

التغاضي عنه.
وتابع:

بالكالم عن  اليوم، سأكتفي 
موضوع واحد، أوّجه من خالله ما 
يشبه الرسالة إىل دول اإلحّتاد 
اجلناح  وضعت  اليت  األوروّبي 
قائمة  على  اهلل  حلزب  املسّلح 
اإلرهاب. إنطالقًا من هنا، حيّق 
لي كلبنانّي أن أتوّجه إىل تلك 
الّدول بصرف الّنظر عن موقعي 

السياسي.
كمواطن لبناني بسيط، أريد 
األوروّبي،  العقل  أخاطب  أن 
يرتك  فلرمّبا  بقيمه،  ألذّكره 
إذا  أثرًا  اإلنسان  هذا  كالم 

مسعه املعنّيون:
االحتاد  دول  اىل  أتوّجه 
إنسانًا  بصفيت  األوروبي 
الغربية،  الثقافة  استهوته 

ونهل منها قيمًا ومبادئ..
لقد أذهلين باألمس خرب إدراج 
اجلناح العسكري حلزب اهلل على 
من  االرهابية  املنظمات  قائمة 
يف  ملا  األوروبي  االحتاد  قبل 
مع  تناقض  من  القرار  هذا 
شرعة األمم املتحدة اليت تنّص 
حترير  يف  الشعوب  حق  على 
أرضها، ومع احلق املشروع يف 

الدفاع عن النفس.
الذي  السالح،  هذا  أن 
هو  اليوم،  إرهابيًا  يصّنفونه 
على  إسرائيل  أرغم  الذي 
العام  لبنان يف  من  االنسحاب 

2000، وعلى تنفيذ قرار جملس 
الرقم 425 بعد 22 عامًا  األمن 

من احتالهلا للجنوب اللبناني.
أنه  من  بالرغم  القرار  هذا 
الفوري  االنسحاب  على  ينّص 
عامًا   22 اىل  احتاج  لبنان  من 
لُينّفذ!!! هذه هي الفورية عند 
ذ  تنفِّ ومل  عامًا،   22 اسرائيل، 
إال حتت ضغط سالح املقاومة. 
وحرب متوز ال تزال يف ذاكرتنا 

ومل ننسها بعد.
إن لبنان اليوم ال يزال عرضة 
اسرائيلية  اعتداءات  لثالثة 
متمادية، وأيضًا إلدعاء كاذب،

جزء  بقاء  االعتداءات،  أول 
وهو  االحتالل،  أرضه حتت  من 

مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
مشكلة  هو  الثاني  االعتداء 

اللجوء الفلسطيين،
يتمّثل  الثالث  واالعتداء 
اليومية   االسرائيلية  باخلروقات 

)جوًا وحبرًا وبرًا(،
فهو  الكاذب  االدعاء  أما 
البحرية  احلدود  بأن  ادعاؤها 
غري  لبنان  وبني  بينها 

صحيحة..
االحتاد  دول  من  نتمنى  كنا 
حبقنا يف  تدعمنا  أن  األوروبي 
الفلسطينيني  وتدعم  أرضنا، 
حبقهم يف العودة، ال أن تتهم 
على  بناء  باالرهاب  املقاومة 
فاألرجنتني  كاذبة؛  اتهامات 
نفت أن يكون حلزب اهلل عالقة 
باحلادث الذي وقع على أرضها، 
ووزير اخلارجية البلغاري صّرح 
ُيبنى  أن  أنه ال جيب  أيام  منذ 
على  األوروبي  االحتاد  قرار 
أساس تفجري بورغاس ألن دور 

حزب اهلل فيه ليس مؤكدًا..
االحتاد  دول  تنقض  عندما 
األمم  هيئة  ميثاق  األوروبي 
حق  على  ينّص  الذي  املتحدة 
أرضها  حترير  يف  الشعوب 
احملتلة جبميع الوسائل املتاحة، 
اليت  للشعوب  تتنكر  وعندما 
وسيادتها،  حريتها  عن  تدافع 
لقيمها  تتنّكر  بذلك  فهي 
فجميع  ولتارخيها؛  ومبادئها، 
الشعوب األوروبية قد مارست 
بهدف  املقاومة  ما  مرحلة  يف 
حترير أرضها من احتالٍل. لذلك، 
نربأ باالحتاد األوروبي اليوم أن 
أوروبا  لتاريخ  ويّف  غري  يكون 
دماؤها  سالت  اليت  ولشعوبها 

غزيرًة من أجل حريتها.
ما  إىل  تنظرون  ليتكم،  فيا 
يف  دولكم  بعض  حروب  جنته 
على  وخيمة  نتائج  من  سوريا 
لبنان تنوء حبملها دول احتادكم 

جمتمعة.  
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»مـا يف أحلى من لبنان«

بناًء على تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم 9/959 
يف  العامة  لبنان  قنصلية  تفيد   ،2013/7/22 تاريخ 
سدني بأن وزارة السياحة يف لبنان قد وضعت بتصّرف 

املهتمني 
بالشأن السياحي معلومات تفصيلية عن السياحة يف 

لبنان ضمن محلة إعالنية تروجيية لتنشيط 
لبنان« وذلك  أحلى من  »ما يف  عنوان  السياحة حتت 

على املوقع االلكرتوني التابع هلا وهو:
www.destinationlebanon.gov.lb

  سدني، يف 2013/7/25
 قنصل لبنان العام

جورج البيطار غانم                                                                   

قنصـلية لبـنان العـامة                                                                
سدني
بيان

اجلالية  أبناء  يشكر  سليمان  ميشال  العماد  الرئيس  فخامة 
اللبنانية يف أسرتاليا ملواقفهم الوطنية الداعمة ملوقع رئاسة 

اجلمهورية واجليش اللبناني   
من  تلقيتها  اليت  والتقدير  الشكر  برقية  يلي  فيما  أودعكم 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان موجهة اىل أبناء 
التأييد ملواقف  رسالة  على  ردًا  أسرتاليا  اللبنانية يف  اجلالية 
اجلمهورية  رئاسة  على  للتطاول  رفضًا  واملتضمنة  فخامته 

واجليش اللبناني.
جلميع  ومودتي  وتقديري  ألكرر شكري  الفرصة  هذه  أغتنم 

أبناء اجلالية اللبنانية الكرمية..مع حمبيت.

جـان دانيـال
سفري لبنان يف اسرتاليا  ونيوزيلندا

الرئيس سليمان يشكر

العام  األمني  رّد  يتأخر  مل 
حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
االحتاد  قرار  على  نصراهلل 
اجلناح  بإدراج  األوروبي 
العسكري يف احلزب على الئحة 
اإلرهاب. بهدوء، فّند نصر اهلل 
االربعاء، خلفيات القرار وتأثرياته 
من  التقليل  متجّنبا  املفرتضة، 
مما  أكثر  حتميله  أو  كليا  شأنه 
حيتمل، خصوصا أن البعض يف 
مما  أكثر  حيّمله  أن  تعمد  لبنان 

فعل األوروبيون أنفسهم.
بهذه  ميتو«.  واشربوا  »بّلوه 
نظرته  نصراهلل  اختصر  العبارة 
أن  يبدو  الذي  القرار  اىل 
مفاعيله بالنسبة اىل احلزب لن 
تتجاوز حدود الورق الذي كتب 
العسكري  اجلناح  دام  ما  عليه، 
أن  ما ميكن  املفرتض، ال ميلك 
خيسره يف اخلارج. وحتى يكتمل 
أردف  القرار،  بعد  ما  مشهد 
نصراهلل ممازحا: اقرتح أن يكون 
وزراؤنا يف احلكومة املقبلة من 

اجلناح العسكري.
ومحل خطاب »السيد« رسائل 
األوروبيني،  اىل  أبرزها  عدة، 
الغطاء  يؤّمن  قرارهم  إن  بقوله 
على  إسرائيلي  عدوان  ألي 
فيه.  ما جيعلهم شركاء  لبنان، 
وترك  كلمته،  نصراهلل  قال 
تفسريات  على  مفتوحا  الباب 
الشراكة  أن  ذلك  هلا،  شتى 
بطبيعة  ترتب  العدوان  يف 
تعّمد  وتداعيات،  تبعات  احلال 
للمخيلة  يرتك  أن  »السيد« 

االوروبية تقديرها.
وغداة  أنه  املفارقة،  ولكن 
العسكري  اجلناح  بوضع  القرار 
الالئحة  على  اهلل«  لـ«حزب 
قررت  لإلرهاب،  األوروبية 
سفرية االحتاد األوروبي اجنلينا 
إخيهورست أن تنفتح على احلزب 
كما مل تفعل من قبل، حيث من 
املقرر أن تكون زارت اخلميس، 
فنيش  حممد  الوزير  من  كال 
الدولية  العالقات  ومسؤول 
يف احلزب عمار املوسوي الذي 
أكد أنه ال يوجد حتى اآلن قرار 
األوروبي،  االحتاد  مبقاطعة 
االتصال  شكل  أن  اىل  مشريا 
ضوء  يف  يتحدد  املستقبل  يف 

التطورات.
العام  األمني  أن ممثل  وعلم 
لالمم املتحدة يف لبنان ديريك 
يكون  ان  املقرر  من  بالمبلي 

زار امس اجلمعة مسؤول وحدة 
»حزب  يف  واالرتباط  التنسيق 

اهلل« وفيق صفا.
وكان موفد اخلارجية البلجيكية 
زار  قد  أوتي،  مارك  السفري 
أالربعاء، عمار املوسوي، ترافقه 
سفرية بالده كوليت تاكيه، يف 
إشارة إضافية اىل وجود حرص 
استعداء  عدم  على  أوروبي 

احلزب.
نصراهلل

وقال السيد نصراهلل يف خطاب 
ألقاه خالل حفل اإلفطار السنوي 
للجنة النسائية يف »حزب اهلل« 
مل  األوروبي  القرار  إن  أمس، 
نتوقعه منذ  »وكنا  يكن مفاجئا 
فرتة والغريب أنه تأخر«. وأكد 
واالمريكيني  االسرائيليني  أن 
على  كبرية  ضغوطا  مارسوا 
هذا  الختاذ  األوروبي  االحتاد 
مل  واالسرائيليون  القرار، 
»وانصح بعض  خيفوا فرحتهم، 
الذين فرحوا يف لبنان أن خيفوا 

فرحتهم قليال«.
وتساءل: ملاذا ال يتم تصنيف 
اسرائيل  يف  العسكري  اجلناح 
على  االسرائيلي  اجليش  اي 

الئحة االرهاب؟
املوقف خيضع  أن هذا  ورأى 
للقيم  ال  والضغوط  للمصاحل 
أن قيمة هذا  واملبادئ. واعترب 
معنوية  األوىل  بالدرجة  القرار 
اإلساءة  هذه  »لكن  ونفسية، 

لن تنال من معنوياتنا«.
»هذه  أن  اىل  االنتباه  ولفت 
الدول جيب أن تعلم انها تعطي 
من  السرائيل  قانونيا  غطاء 
ألن  لبنان،  على  حرب  أي  أجل 
إنها  القول  تستطيع  اسرائيل 
ارهابية  جهة  على  احلرب  تشن 
وهذه الدول جتعل نفسها شريكا 
كامال يف عدوان اسرائيلي على 
لبنان واملقاومة، وعلى أي هدف 

للمقاومة يف لبنان«.
الدول  اىل  نصراهلل  وتوّجه 
األوروبية بالقول: حنن ال أموال 
مشاريع  وال  أوروبا،  يف  لدينا 
يف  ال  جتارية  وال  اقتصادية 
ال  وبالتالي  اخلارج،  وال  لبنان 
هذا  يف  القرار  هلذا  مفاعيل 
اال  منه  حتصلوا  ولن  اجملال، 

على الفشل واخليبة.
وتابع: من يتصور أن املقاومة 
اليت واجهت يف مثل هذه االيام 
على  املنطقة  يف  جيش  اقوى 

مدى 33 يوما ميكن أن خيضعها 
قرار تافه، هو واهم او جاهل. 
ان  يستطيع  لن  القرار  وهذا 
وندعوكم  اهدافه  من  ايا  حيقق 
لن  النه  اخلطأ  هذا  عن  للعودة 
واقول  نتيجة.  أي  اىل  يؤدي 
لكم: هذا القرار »بلّوه واشربوا 

ميتو«.
اآلخر  »الفريق  اىل  توّجه  كما 
بالقول:  اللبناني«  الداخل  يف 
هذا  توظيف  تستيطعوا  لن 
السياسية  احلسابات  القرار يف 
أنه  أحد  ظن  واذا  الداخلية، 
له  أقول  ويعزلنا،  سيحاصرنا 
قبل  األمور  الداخلية،  باملعادلة 
من  فحكومة  بعده.  كما  القرار 
تتشكل،  لن  اهلل«  »حزب  دون 
وبالتالي ال تراهنوا على توظيف 

القرار يف الداخل.
حكومة  تشكيل  اىل  ودعا 
وسط  لبنان  حتفظ  سياسية 
من  تتحرك  اليت  العواصف 

حولنا.
إخيهورست

واصلت  الوقت،  هذا  يف 
االوروبي  االحتاد  سفرية 
جوالتها  إخيهورست  اجنلينا 
االربعاء  والتقت  املكوكية، 
تصريف  حكومة  رئيس  من  كال 

األعمال جنيب ميقاتي، الرئيس 
رئيس  ونائب  السنيورة،  فؤاد 
الشيعي  اإلسالمي  اجمللس 
األعلى الشيخ عبد األمري قبالن. 
ووزعت بيانا بعد هذه اللقاءات، 
جاء فيه إن »االعتداءات اإلرهابية 
أمر  األوروبية  األراضي  على 
على  وشددت  مقبول«،  غري 
االحتاد  بني  مستمر  »احلوار  أن 
األطراف  ومجيع  األوروبي 
فيها  مبا  اللبنانية،  السياسية 

حزب اهلل«.
ميقاتي  الرئيس جنيب  وقال 
حق  تؤكد  الدولية  الشرعية  إن 
العدو  مواجهة  يف  املقاومة 
االحتاد  وقرار  االسرائيلي، 
»اجلناح  اىل  يشري  األوروبي 
احلريف  معناه  الذي  العسكري« 
أكدت  لطاملا  اليت  »املقاومة«، 
أنها حق مقدس، مشريا اىل أن 
الدولية  بالشرعية  لبنان  التزام 
وفقا  املقاومة  حقه يف  يكّرس 
ميثاق  من   51 املادة  الحكام 

االمم املتحدة.
وأضاف: سنعمل جاهدين مع 
أجل  األوروبي من  دول االحتاد 
حرصا  القرار،  يف  النظر  اعادة 
على استقرار لبنان وعدم إحلاق 

الضرر مبكّوناته.

إخيهورست تزور »حزب اهلل« .. وبالمبلي يلتقيه

نصراهلل: أوروبا بقرارها شريكة يف أي عدوان إسرائيلي

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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حتيي  تونس  كانت  وقت 
لالستقالل،   56 الـ  الذكرى 
اغتال مسلحان زعيم حزب التيار 
الشعيب اليساري املعارض حممد 
الرباهمي )58 سنة(، األمر الذي 
البالد  انزالق  من  خماوف  أثار 
الفوضى  من  جديدة  حلقة  اىل 
والعنف يف الطريق الصعب اىل 
الربيع  معهد  يف  الدميوقراطية 

العربي.
 11 بـ  الرباهمي  واغتيل 
رصاصة بينما كان يف سيارته 
أمام منزله يف العاصمة، وذلك 
اغتيال  من  أشهر  مخسة  بعد 
املعارض شكري  للزعيم  مشابه 
بلعيد مما أدخل البالد يف أزمة 

حادة.
االغتيال،  نبأ  شيوع  وفور 
أمام  لالحتجاج  حشود  جتمعت 
الداخلية يف وسط  مبنى وزارة 
احملتجون  وألقى  العاصمة. 
اليت  احلكومة  على  اجلرمية  تبعة 
النهضة  حركة  حزب  يقودها 
االسالمي، ودعوا اىل اسقاطها. 
أحناء  يف  تظاهرات  سارت  كما 
سيدي  منها  البالد،  من  أخرى 
بوزيد مسقط الرباهمي واملكان 
اليت  الثورة  منه  انطلقت  الذي 
العابدين  زين  الرئيس  أطاحت 
بن علي عام 2011 وأهلمت يف 
ما بعد ثورات الربيع العربي يف 

املنطقة.
وأقدم حمتجون يف بلدة مكناس 
اجملاورة على إحراق املقر احمللي 
اجلبهة  ودعت  النهضة.  حلركة 
من  ائتالفًا  تضم  اليت  الشعبية 
التيار  بينها  اليسارية  األحزاب 
الشعيب اىل »عصيان مدني يف 
أحناء البالد حتى اسقاط االئتالف 

احلاكم«.
وروى شهود عيان أن الشرطة 
املسيل  الغاز  قنابل  اطلقت 
احملتجني  مئات  لتفريق  للدموع 

حمافظة  مقر  اقتحموا  الذين 
صفاقس جبنوب البالد.

التنفيذي  املكتب  وقرر 
للشغل  التونسي  العام  لالحتاد 
»االضراب  طارئ  اجتماع  بعد 
أحناء  كل  يف  الوطين  العام 
باغتيال  تنديدًا  اليوم،  البالد 
حممد  املناضل  الوطن  شهيد 
للتيار  العام  املنسق  الرباهمي 
الوطين  اجمللس  الشعيب وعضو 
اجلبهة  والقيادة يف  التأسيسي 

الشعبية«.
اجلوية  اخلطوط  وألغت 
من  الرحالت  كل  التونسية 
احتجاجًا  اليوم  واليها  تونس 

على االغتيال.
وأصدرت حركة النهضة اليت 
بيانًا  الغنوشي  راشد  يتزعمها 
وصفت فيه االغتيال بانه »جبان 
الغنوشي  وصرح  وخسيس«. 
هذه  »بأن  التونسية  لالذاعة 
جرمية ضد االنتقال الدميوقراطي 
يف تونس. والسؤال التقليدي، 
من يقف وراء هذا؟ ال اعتقد أن 

أي حزب سياسي يريد هذا«.
التونسي  الرئيس  وندد 

املنصف املرزوقي باالغتيال.

اليسار التونسي ينزف حممد الرباهمي احتجاجات وإضرابات تنديداً باغتياله

24 Good St, Granville
Tel; 88409943 - 0410339744

مقابل ملحمة 
طوني فرنسيس

خضار 
وفواكه 
طازجة 

يوميا من 
املاركت

سمانة عربية - معلبات - حبوب - 
زيوت - أجبان - ألبان - عصائر وغريها

نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
خدمة صادقة ومعاملة جيدة
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ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن اجلرمية. ونقلت وكالة االنباء 
جريان  عن  الرمسية  التونسية 
الرباهمي ان مسلحني كانا على 
على  النار  أطلقا  نارية  دراجة 
الرجل فأردياه. وأوردت وسائل 
اعالم حملية ان الرباهمي اصيب 
االغتيال  وان  رصاصة   11 بـ 

حصل أمام ابنته.
االذهاب  اىل  احلادث  وأعاد 
يف  بالرصاص  بلعيد  اغتيال 
بالعاصمة  منزله  أمام  سيارته 
األخري عضوًا  وكان  يف شباط. 
الشعبية.  اجلبهة  ائتالف  يف 
يف  كثريون  أعضاء  واتهم 
عن  باملسؤولية  احلكومة  حزبه 
اغتياله، سواء بغض النظر عن 
املتشددين،  االسالميني  نشاط 
الستهداف  باستخدامهم  أم 
خصومهم. أما احلكومة، فاتهمت 
باالغتيال  متشددين  اسالميني 
املشتبه  من  ستة  إن  وقالت 
وانها  فارين  يزالون  ال  فيهم 

ستكشف امساءهم قريبًا.
املتحدة  الواليات  ونددت 
واألمم  وقطر  واجلزائر  وفرنسا 

املتحدة باغتيال الرباهمي.

ان  املصري  اجليش  اعلن 
العام  القائد  الدفاع  وزير  دعوة 
عبد  اول  الفريق  املسلحة  للقوات 
التظاهر  اىل  السيسي  الفتاح 
موجهة  ليست  )امس(  اجلمعة 
ان  بل  بعينه،  مصري  فريق  ضد 
العنف  مساه  ما  مواجهة  هدفها 
واالرهاب، وقت تتصاعد اهلجمات 
العسكرية  املواقع  تستهدف  اليت 
عزل  منذ  سيناء  جزيرة  شبه  يف 
متوز   3 يف  مرسي  حممد  الرئيس 
اجلاري. لكن »االخوان املسلمني« 
عزل  مشبهني  هلجتهم،  شددوا 

مرسي بـ«هدم الكعبة«.
باسم  للجيش  بيان  يف  وجاء 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
الرمسي  الناطق  موقع  أورده 
بامسها على »فايسبوك« ان دعوة 
حتمل  »مل  التظاهر  اىل  السيسي 
بعينهم  ألطراف سياسيني  تهديدا 
بل جاءت كمبادرة وطنية ملواجهة 
يتسق  ال  الذي  واإلرهاب  العنف 
مع طبيعة الشعب املصري ويهدد 
اجملتمعي،  وأمنه  ثورته  مكتسبات 
ولكي يعلم دعاة العنف واإلرهاب أن 
هلذا الشعب العظيم جيشًا وشرطة 
ان  محايته«.واضاف  على  قادرين 
جهود  إلستكمال  »جاءت  دعوته 
مؤسسة الرئاسة للمصاحلة الوطنية 

والعدالة اإلنتقالية«.
وحذر جملس الدفاع الوطين، وهو 
اهليئة العليا املسؤولة عن »تأمني 
الدستوري  االعالن  مبوجب  البالد« 
الصادر عقب عزل مرسي، من ان 
»الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها 
القانون  سيادة  من  إطار  وفى 
تسمح  لن  اإلنسان  حقوق  ومحاية 
محل  أو  مواطنيها  برتويع  ألحد 
واجملتمع  الدولة  وجه  يف  السالح 
أو اشاعة اإلرهاب لفظًا أو فعاًل أو 

حماولة ابتزاز املواطنني أو ارتهان 
واألمن  السلم  تبديد  أو  اجملتمع 

الداخليني«.
انها  الداخلية  وزارة  وافادت 
املصري  الشعب  دعوة  إطار  »يف 
قامت  فإنها  اجلمعة،  لالحتشاد 
مسبوقة  غري  أمنية  خطط  بتنفيذ 
وممتلكاتهم  املواطنني  لتأمني 
والفاعليات  التظاهرات  تلك  خالل 
واحليوية  العامة  املنشآت  وتأمني 
تأمينية  إجراءات  خالل  من  بالدولة 

مكثفة ولصيقة«.
حازم  الوزراء  رئيس  وصرح 
بان  صحايف  مؤمتر  يف  الببالوي 
يف  »اجلميع«  حق  تؤيد  الدولة 
مشددًا  »بسلمية«،  ولكن  التظاهر 
قانون  »دولة  مصر  ان  على 
من  على  بصرامة  يطبق  والقانون 
خيالفه«. وقال ان دعوة السيسي 
تكون  ما  »ابعد  التظاهر  اىل 
داعيا  التناحر«،  اىل  دعوة  عن 
املصريني اىل اخلروج »للدفاع عن 
مصر  ان  مؤكدا  املدنية«،  الدولة 

»ليست دولة دينية«.
السيسي  لدعوة  واستجابة 
اإلنقاذ  جبهة  دعت  التظاهر،  اىل 
اخلروج  إىل  املصريني  الوطين 
شاركت  اليت  تلك  »تفوق  بأعداد 
اجلديدة  املوجة  يف  يونيو   30 يف 
الستعادة ثورة 25 يناير والسعي 
اىل حتقيق أهدافها، وذلك لتأكيد 
الذي  اإلرهاب  وإدانة  رفض 

يتعرض له الوطن«.
طرد  اىل  »مترد«  حركة  ودعت 
السفرية االمريكية آن باترسون من 
مصر بعدما كانت الواليات املتحدة 
اعربت االربعاء عن القلق من الدعوة 
اىل التظاهر اليت وجهها السيسي 
اعمال  اىل  تؤدي  ان  وختوفت من 

عنف جديدة يف مصر.

اجليش املصري: الدعوة إىل التظاهر ليست موّجهة ضد أطراف معّينني 

»اإلخوان«: ما فعله السيسي يفوق جرماً هدم الكعبة

سيتم دفن الرباهمي إىل جانب شكري بلعيد )فتحي بلعيد ــ أ ف ب(

هلجة »االخوان«
ويف املقابل، شدد املرشد العام 
لـ«االخوان« حممد بديع هلجته ضد 
السيسي، معتربًا ان »ما فعله يف 
مصر يفوق جرمًا ما لو كان قد محل 
معواًل وهدم به الكعبة املشرفة حجرًا 
حجرًا«. وانتقد السلطات السعودية 
السيسي  فعل  لو  »هل  متسائال: 
الشريفني  احلرمني  محاة  يا  هذا 
هل كنتم ستؤيدونه يف ما فعل، 
أعدوا جوابًا عن هذا السؤال عندما 
عليه  ختفى  ال  من  على  تعرضون 

منكم خافية«.
يوجهها  اسبوعية  رسالة  ويف 
اجلماعة،  اعضاء  اىل  مخيس  كل 
النيابة  طلبت  الذي  املرشد  قال 
ولكنه  عليه  القبض  العامة 
ان  معروف،  غري  مكان  خمتبئ يف 
انتزعت  األبية  املصرية  »اجلماهري 
حريتها من النظام البائد وستحافظ 
نفسها«.  بالسلمية  حريتها  على 
تنزلوا  أن  »ال تستكثروا  واضاف: 
لتعلنوا وقفتكم مع احلرية والشرعية 
ورفض االنقالب العسكري... حنن 
إذا فرتت  اليت  األواخر  العشر  أمة 
همم الناس يف آخر االيام ألي عمل 
نزيد اجلهد ونتقن العمل يف العشر 
خبواتيمها«  األعمال  ألن  األواخر 
يف اشارة على االرجح اىل تصعيد 
حمتمل خالل االيام العشرة االخرية 
بعد  تبدأ  اليت  رمضان  شهر  من 

اربعة ايام.
مقتل عسكريني

يف غضون ذلك، افادت مصادر 
حرس  أفراد  من  اثنني  ان  أمنية 
وأصيب  قتال  املصريني  احلدود 
نفذه  هجوم  يف  آخرون  أربعة 
متشددون  أنهم  يعتقد  مسلحون 
مشال  حمافظة  يف  إسالميون 

سيناء.
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة
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ملبورن
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Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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سدني

Master License No: 409566317

لقاء  عن  أنباء  تسريب  مع 
حمتمل  فلسطيين   - اسرائيلي 
صرح  واشنطن،  يف  الثلثاء 
االسرائيلي  الوزراء  رئيس 
بنيامني نتنياهو أمس االول بأن 
»السالم ال ميكن حتقيقه اال مع 
املشهد  يف  وخصوصًا  األقوياء 
السياسي الصعب الذي تعيشه 

منطقة الشرق االوسط«.
وبثت اذاعة »صوت اسرائيل« 
ان »نتنياهو اكد يف حفل خترج 
دورة جديدة لطالب كلية األمن 
القومي امس االول ان اسرائيل 
أمنها  رعاية  يف  ابدًا  تعهد  لن 
القومي اىل اي جهة اخرى، بل 
تدافع عن نفسها بقواها الذاتية 

يف وجه اي تهديد«.
ولدى استقباله وزير اخلارجية 
أمل  كيشيدا،  فوميو  الياباني 
السالم  »حتقيق  يف  نتنياهو 
وانطالق  الفلسطينيني  مع 
مفاوضات السالم عما قريب«، 
مشريا اىل »ان فريق التفاوض 

االسرائيلي مستعد للعملية«.
ومن املقرر ان يعرض نتنياهو 
االحد على اعضاء حكومته مسودة 
باجراء  اخلاص  القانون  مشروع 
املسودة  وتنص  عام.  استفتاء 
احلالي  القانون  يصري  ان  على 
عام  استفتاء  اجراء  يلزم  الذي 
بنقل  يقضي  اتفاق  اي  على 
اسرائيلية،  سيادة  من  اراض 
قانونا اساسيا. كما سيعلن عن 
تشكيل طاقم وزاري ستناط به 
اطالق  مع مسألة  التعامل  مهمة 
اطار  الفلسطينيني يف  السجناء 

نتنياهو: ال ميكن حتقيق السالم إال مع األقوياء شالوم 
يتوّقع اللقاء التفاوضي األول الثلثاء

مسرية سياسية.
شالوم

وتوقع وزير التعاون االقليمي 
شالوم  سيلفان  االسرائيلي 
السالم  حمادثات  »تبدأ  ان 
الفلسطينية   - االسرائيلية 
املقبل.  الثلثاء  واشنطن  يف 
رباعي  لقاء  خالل  يستبعد  ومل 
اردني  اسرائيلي –  فلسطيين – 
ارحيا  مدينة  يف  ياباني   -
منطقة  لتدشني  الفلسطينية 
تطلق  ان  مشرتكة،  صناعية 
اسرائيل اسرى فلسطينيني قبل 
حلول عيد الفطر، فيما شدد على 
ان »اسرائيل لن جتمد البناء يف 

املستوطنات«.
تدشني  يف  شالوم  وشارك 
االسرائيلية  الصناعية  املنطقة 
االردنية   - الفلسطينية   -
هذه  يف  وستضع  املشرتكة. 
بتمويل  تقام  اليت  املنطقة، 
ياباني مببلغ 200 مليون شاقل، 
ان  ويتوقع  الزراعية.  املنتجات 
عمل  فرصة  آالف  سبعة  توفر 
الضفة  من سكان  لفلسطينيني 

الغربية.
االلكرتوني  املوقع  ونقل 
احرونوت«  »يديعوت  لصحيفة 
مسؤولني  عن  االسرائيلية 
»ان  تسّمهم  مل  اسرائيليني 
سنوات  ثالث  منذ  اول  لقاء 
بني  واشنطن  يف  سينعقد 
الفلسطينيني  املفاوضني  كبري 
العدل  ووزيرة  عريقات  صائب 
االسرائيلية تسييب ليفين وممثل 
نتنياهو احملامي اسحق موخلو«.

الداخلية  وزارة  كشفت 
شريكني  هوية  امس  البلغارية 
على  اهلجوم  ملنفذ  مفرتضني 
 2012 متوز   18 يف  اسرائيليني 
ستة  اوقع  والذي  بورغاس  يف 
يف  هلما  صورا  ونشرت  قتلى، 
واعلن  االلكرتوني.  موقعها 
»حزب  ادراج  االوروبي  االحتاد 
على  »رمسيًا«  اللبناني  اهلل« 
اختذ  كان  بعدما  االرهاب  الئحة 
الشأن  هذا  يف  باالمجاع  قرارًا 
خالل اجتماع وزراء اخلارجية لدول 

االحتاد يف بروكسيل االثنني.
اللتني  الصورتني  احدى  يف 
الداخلية  وزارة  نشرتهما 
 32( البلغارية، يظهر ميالد فرح 
سنة( املعروف ايضا باسم حسني 
حسني، وهو مواطن أوسرتالي ذو 

بشرة داكنة وعينني عسليتني.
حسن  االخرى  الصورة  ويف 
وهو  سنة(   25( حسن  احلاج 
فاحتة  بشرة  ذو  كندي  مواطن 
وعينني عسليتني تعلوهما رموش 

كثيفة.
لدى  مطلوب  الرجلني  وكال 
يكونان،  وقد  البلغارية  الشرطة 
اجلاري،  التحقيق  اىل  استنادا 
اليت  والعناصر  لبنان.  يف 
اهلجوم  عن  التحقيق  مجعها 
والصالت اليت يقيمها الشريكان 
مع  اهلجوم  ملنفذ  املفرتضان 
قرار  يف  ساهمت  اهلل«،  »حزب 
متوز   22 يف  االوروبي  االحتاد 
للحزب  العسكري  اجلناح  ادراج 
االوروبي  االحتاد  الئحة  يف 
واوضحت  االرهابية.  للمنظمات 

وزارة الداخلية البلغارية يف بيان 
ملنفذ  املفرتضني  الشريكني  ان 
 28 من  بلغاريا  يف  كانا  اهلجوم 
حزيران اىل 18 متوز 2012، وكانا 
واستأجرا  فنادق  يف  يقيمان 
مزورة  هويات  بواسطة  سيارات 
حتت امساء بريان جرياميا جيمسون 
وجاك فيليب مارتن ورالف وليم 
ريكو. ودعت الوزارة البلغار اىل 
تزويدها كل املعلومات اليت ميكن 
ان تكون يف حوزتهم عن هذين 

الشخصني.
يف  كشفت  بلغاريا  وكانت 
الشريكني  جنسييت  شباط   5
تكشف  ان  غري  من  املفرتضني 
انذاك  واعلنت صوفيا  هويتهما. 
ان اوسرتاليا وكنديا يقيمان يف 
لبنان يشتبه يف انهما على عالقة 
شريكان  وانهما  اهلل«  بـ«حزب 
مفرتضان يف اهلجوم الذي اوقع 
ستة قتلى - هم مخسة اسرائيليني 
 30 وحنو   - البلغاري  وسائقهم 
وال  بورغاس.  مطار  امام  جرحيا 
حتديد  يف  يتعثر  التحقيق  يزال 
هوية منفذ اهلجوم، على رغم ان 
يف حوزة السلطات بصماته واثار 
ورمسا  النووي  الرييب  احلمض 

تقريبيا له بثه االنرتبول.
االحتاد االوروبي

االحتاد  أعلن  بروكسيل،  ويف 
إدراج  بيان  رمسيًا يف  األوروبي 
اهلل«  لـ«حزب  العسكري  اجلناح 
واجملموعات  املنظمات  الئحة  يف 
أعمال  يف  املتوّرطة  واألفراد 

إرهابية.
وشدد جملس الوزراء االوروبي 

بلغاريا نشرت صورتني لشريكني مفرتضني ملنّفذ هجوم بورغاس اجلناح العسكري 
لـ«حزب اهلل« رمسياً على الالئحة األوروبية لإلرهاب

بيان  يف  االوروبية  واملفوضية 
وزعته سفارة االحتاد يف بريوت 
اجلناح  ادراج  قرار  »ان  على 
الئحة  يف  للحزب  العسكري 
للمنظمات  االوروبي  االحتاد 
االرهابية مبوجب املوقف املشرتك 
واالمنية  اخلارجية  »السياسة 
اخلاص   /931/2001 املشرتك 
ملكافحة  تقييد  اجراءات  بتطبيق 
احلوار  مواصلة  مينع  ال  االرهاب 
مع مجيع االطراف السياسيني يف 
لبنان«. وقال ان »جملس الوزراء 
االوروبية  واملفوضية  االوروبي 
اتفقا على ان القرار ال يؤثر يف 
اىل  املشروعة  املالية  التحويالت 
لبنان وتقديم املساعدات، مبا يف 
من  االنسانية،  املساعدات  ذلك 
االحتاد االوروبي والدول االعضاء 
»مواصلة  وأكد  لبنان«.  اىل 
كاماًل  »التزامه  االوروبي  االحتاد 
الستقرار لبنان. وكما هي احلال 
ادرج يف الئحة  بالنسبة اىل من 

للمنظمات  االوروبي  االحتاد 
االرهابية مبوجب املوقف املشرتك 
واالمنية  اخلارجية  »السياسة 
ستتم   ،/931/2001« املشرتكة 

مراجعة القرار كل ستة اشهر«.
االحتاد  سفارة  وزعت  والحقًا، 
االوروبي بيانًا للمجلس االوروبي 
عدلت فيه الئحة االحتاد االوروبي 
للمنظمات االرهابية ومما جاء فيه: 
»اضاف اجمللس اجلناح العسكري 
االحتاد  الئحة  اىل  اهلل«  لـ«حزب 
واجملموعات  للمنظمات  االوروبي 
واالشخاص املتورطني يف أعمال 
ارهابية، وفقا ملا مت االتفاق عليه 
يف جملس الشؤون اخلارجية يف 
22 متوز. وسوف جتمد أصول من 
هو مدرج يف الالئحة يف االحتاد 
التزمت  ذلك،  اىل  االوروبي. 
التعاون  تعزيز  االعضاء  الدول 
الشرطي والقضائي يف التحقيقات 
ويرفع  الصلة.  ذات  واالجراءات 
واملنظمات  اجملموعات  عدد  قرار 
االجراءات  هلذه  اخلاضعة 
 11 بقاء  مع   ،26 اىل  التقييدية 
شخصا على الالئحة. ومت اعتماد 
مكتوب  باجراء  القانونية  التدابري 
غدا  تنشر  وسوف  )أمس(  اليوم 
الرمسية  اجلريدة  يف  )اليوم( 
الوقت  يف  االوروبي.  لالحتاد 
عينه، وافق اجمللس على االعالن 
واملفوضية  للمجلس  املشرتك 
القرار  أن هذا  الذي يشدد على 
مجيع  مع  احلوار  مواصلة  مينع  ال 
لبنان  يف  السياسيني  االطراف 
املساعدات  تقديم  يف  يؤثر  وال 

للبنان«.

صورة وزعتها وزارة الداخلية البلغارية 
أمس لألوسرتالي ميالد فرح املعروف 

ايضا باسم حسني حسني الذي يشتبه 
يف ان له عالقة بتفجري أوتوبيس السياح 
االسرائيليني يف مطار بورغاس. )رويرتز(
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إىل  جمددا  الناخبون  حتّول 
رئيس  تعثر  مع  االئتالف 
الوزراء بعد »احلل البابوا نيو 
غيين( بالنسبة لطاليب اللجوء 
وردود الفعل على التغيريات 
على ضريبة املزايا االضافية 
اليت  السيارات  وخاصة على 
فقدان  بالفعل  تكلف  قد 

وظائف.
استطالع  أحدث  أظهر  فقد 
حلساب  حصرا  جرى  للرأي 
الزميلة االسرتاليان، اخنفاض 
العمال نقطتني  الدعم حلزب 
مئويتني حيث اصبح االئتالف 
يف   52 اىل   48 بـ  يتصدر 
املئة بعد احتساب االصوات 

التفضيلية للحزبني.
كما تدنى التأييد لكيفن راد 
من  للوزراء  مفضل  كرئيس 

53 إىل 50 يف املئة.
لزعيم  التأييد  وارتفع 
ابوت  طوني  املعارضة 
كرئيس مفضل للوزراء ثالث 
يف   34 إىل  ليصل  نقاط 

املئة.
وهذه النتائج ستتثبط عزمية 
فريق احلملة االنتخابية للسيد 
يتوقعون  كانوا  الذين  راد 
البناء  يف  الزخم  مواصلة 

لصاحل حزب العمال.
ومع ذلك، يبدو ان الناخبني 
للسيد  متدنية  عالمة  وضعوا 
راد على خططه املثرية للجدل 
إىل  اللجوء  طاليب  إلرسال 
والتغيريات  غيين  نيو  بابوا 
على مزايا الضريبة االضافية 
يف  للمساعدة  للسيارات، 
ضريبة  الغاء  بوعده  الوفاء 

الكربون.
كبار  اسرتاتيجيون  وقال 
مل  إذا  أنه  العمال  حزب  يف 
ويتصدر  العمال  حزب  يُعد 
فان  االسبوع  هذا  االئتالف 
ذلك قد يدفع راد إىل إعادة 
انتخابات  اجراء  التفكري حول 
اجراءها  يؤخر  وقد  مبكرة 

للوقت الذي يراه مناسبا.
االصوات  واخنفضت 
االساسية حلزب العمال نقطة 
مئوية إىل 37 يف املئة، يف 
ثالث  االئتالف  استعاد  حني 

تدني شعبية راد يف آخر استطالعات الرأي

اىل  له  التأييد  ليصل  نقاط 
45 املئة.

رصيده  اخلضر  حزب  ورفع 
 10 إىل  ليصل  واحدة  نقطة 
ضمن  وأيضا  املئة،  يف 
هامش خطأ إحصائي ضئيل.

وكانت قد تواصلت املخاوف 
بشأن  حل السيد راد لطاليب 
مع  االثنني  ليل  اللجوء 
الكشف عن ان تكلفة السنة 
توسعة  عمليات  من  األوىل 
جزيرة  يف  االحتجاز  مركز 
تتجاوز  أن  ميكن  مانوس 

املليار دوالر.
البشر  مهربي  ان  ويبدو 
مع  راد  السيد  خيتربون  
 10 تكون   ان  من  خماوف 
يف  جلوء  طاليب  مراكب 

طريقها اىل املنطقة.
املتوقع  التدفق  هذا  ويأتي 
يف وقت مت العثور فيه على 
سفينة متأخرة يف كريسماس 
ِقبل  من  االسرتالية  ايالند 
متنها  وعلى  االنقاذ  عناصر 
30 راكبا خبري وبصحة جيدة.

قوارب  أربعة  وصلت  وقد 
شخصا   250 من  أكثر  تقل 
منذ يوم اجلمعة من االسبوع 
املاضي، ولكن فقط الرجال 
إىل  إرساهلم  ميكن  البالغني 
مع  فورا،  غيين  نيو  بابوا 
بقاء األسر يف أسرتاليا حلني 
جهوزية املرافق هناك، وهو 
العام  حتى  يستغرق  قد  أمر 

املقبل.
وكانت جمموعة من 15 شخصا 
الفيتنامية ُطلب منها العودة 
اىل بلدها من جزيرة مانوس 
األسبوع،  نهاية  عطلة  يف 
احلكومة  متنحها  ان  على 
عربات  املعاول،  االسرتالية 
 )wheelbarrows( اليدوية  اجلر 
والرفوش و 300 دوالر لكل 
منهما لتشجيعهم على البقاء 
وعدم  كمزارعني  فيتنام  يف 
اسرتاليا  اىل  االحبار  حماولة 

مرة أخرى.
وقت  يف  ذلك  ويأتي 
وعالمات  االسئلة  تتجدد يف 
اتفاق  بشأن  االستفهام 
بابوا  مع  صفحتني  من 

مبوجبه  قدمت  غيين،  نيو 
بياض   على  شيكا  اسرتاليا 
لتوطني  الباسيفيكية  للدولة 

الالجئني.
مت  املاضي  األسبوع  ويف 
الكشف عن ثائق أخرى تتعلق 
باإلنفاق احلكومي وتشمل 35 
تلفزيونات  لطلب  صفحة 
جديدة ملكاتب أعضاء جملس 
لتربير  صفحة  و16  الشيوخ 
)غيتارين(  قيثارين  شراء 

كهربائيني لوزارة الدفاع.
حتى  احلكومة  تكشف  ومل 
اآلن عن تكلفة خطة بابوا نيو 
غيين، غري ان توسيع املركز 
مانوس  جزيرة  يف  املوجود 
3000 طالب جلوء  لـ  ليتسع 
من املتوقع أن تصل تكلفته 
يف  دوالر  مليار   1.1 إىل 
السنة األوىل من العمليات.

ويأتي هذا املبلغ اهلائل حتى 
التوطني،  إعادة  تكلفة  قبل 
اىل  تصل  أن  ميكن  واليت 
للشخص  دوالر   15،000
الوعد  عن  عدا  الواحد، 
مبساعدة بابوا نيو غيين على 
الصحية  املرافق  بناء  إعادة 

ومتويل نظام جامعي جديد.
املستمدة  التكاليف،  وتشري 
اخلاص  العقد  تقديرات  من 
معاجلة  اهلجرة ملراكز  لوزارة 
توسيع   ان  إىل  التشغيل، 
من  مانوس  جزيرة  معتقل 
600 معتقل إىل 3000 سيكبد 
أولية قدرها  اسرتاليا تكلفة 

600 مليون دوالر.
التشغيلية  التكاليف  ان  كما 
إلدارة مركز بهذا احلجم تصل 
إىل 480 مليون دوالر سنويا، 
وفقا لعقود اإلدارات األخرية 
يف  املعاجلة  مراكز  لتشغيل 

اخلارج.
طوني  اهلجرة  وزير  وكان 
ان  االثنني  قال  بورك 
ألن  أقل  ستكون  التكلفة 
اخليام  مثل  املؤقتة  املرافق 

سيتم استخدامها.
نيو  بابوا  وزراء  رئيس  وبدا 
غيين بيرت اونيل على تعارض 
انه  مدعيا  بورك،  السيد  مع 

سيطالب مبنشأة دائمة.

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لالعمال 
االنسانية مشروع افطار الصائم يف اسرتاليا.

وكانت املؤسسة قد بدأت منذ سنوات مشروع 
افطار الصائم وما زالت تقوم باملشاريع اخلريية 
العربية  االمارات  دولة  سفارة  مع  بالتعاون 

املتحدة يف كانبريا.
قد مثل سفارة االمارات السيد سيف املزروعي 
لتسليم مشروع االفطار اىل االحتاد االسرتالي 
للمجالس االسالمية يف اسرتاليا بشخص رئيسه 

احلاج حافظ قاسم..
كما حضر عدد من اجلمعيات االسالمية لتسلم 
معونات  تعبئة  متت  وقد  هلا  املوزعة  احلصص 
الصائم يف مؤسسة هاركوال لالسترياد  افطار 
االدارة  جملس  رئيس  ميثلها  اليت  والتصدير 

السيد اسحاق.

اسحاق، فؤاد االشوح،  فيصل املزروعي، حافظ قاسم وبعض الجمعيات

مؤسسة خليفة بن زايد تقدم مشروع افطار الصائم يف اسرتاليا

املزيد من طالبي اللجوء يصلون اىل سميث بوينت يف كريسماس ايالند )الصورة: كولن مارتي(

راد  كيفن  الوزراء  رئيس  أكد 
االثنني  يوم  االوىل  للمرة 
قانونية  حتديات  يتوقع  انه 
لسياساته »املتشددة'« اجلديدة 
قال  لكنه  اللجوء،  طاليب  جتاه 
انه وزمالءه العمال لن يعتذروا« 

على هذه القوانني اجلديدة.
يف  التصريح  هذا  ويأتي 
قانوني  خبري  فيه  وصف  وقت 
»بأكثر  بانها  السياسة  هذه 
تطرفا  بكثري« من احلل ماليزيا 
»املشؤوم«، الذي ألغته احملكمة 

العليا يف عام 2011.
مارك  العام  املدعي  وقال 
لن  انه  االثنني  يوم  دريفوس 
اليت  القانونية  املشورة  يصدر 
احلكومة  خطة  اليها  استندت 
بشأن »احلل البابوا نيو غيين«، 
أن  ادعى  أنه  من  الرغم  على 

النصيحة كانت »قوية«.
وصرحت احملاضرة يف القانون 
يف جامعة موناش آزاده دستياري 
Dastyari لفريفاكس انه يعتقد 

ان التغيريات »واضحة«.
اخلطتني  كليت   ان  وقالت 
)احلل املاليزي واحلل البابوا نيو  
غيين( خترقان للقانون الدولي، 
ولكن اعتقد ان احلل االخري يعّد 
الدولي  للقانون  اكرب  انتهاكا 
ورمبا  وأعتقد،  هو،  هذا  ]لكن[ 
كان السياسة األكثر تطرفا حول 

طاليب اللجوء يف اسرتاليا.
»ال  دستياري  السيدة  وقالت 
أعتقد أنه كان لدينا يف تارخينا 
احلديث  أي شيء من هذا القبيل 
اذ مل يسبق ابدا ان  التزمنا عدم 
ننسى  ال  شخص..  اي  توطني 
يقضي  كان  املاليزي  احلل 

طاليب  من  عدد حمدود  بارسال 
احلل  هذا  ماليزيا..  إىل  اللجوء 

يقضي باعادة اجلميع«.
هذه  إن  راد  اعلن   بدوه 
»للدفاع«،  قابلة  السياسات 
ان  اعرتف  انه  من  الرغم  على 
احلكومة تتوقع أن تكون املبارزة 
»حنن  وقال  احملاكم.  خالل  من 
شامال  نهجا  لدينا  أن  نعتقد 
اجملتمع  يف  عنها  الدفاع  وهو 

الدولي«.
انه   « الوزراء  رئيس  وقال 
اجناز كبري.. سوف تكون هناك 
عقبات يف الطريق، سوف تكون 
هناك حتديات يف الطريق، وحنن 

ندرك ذلك«.
وقال السيد راد اننا نتوقع ان 
تكون هناك حتديات قانونية هنا 

ويف بابوا غينيا اجلديدة''.

مسرية احتجاجية خارج اجتماع حزب العمال يوم االثنني

احتمال حتّد قانوني لسياسة راد اجلديدة جتاه طاليب اللجوء
ممثل سفارة االمارات فيصل سيف املزروعي وحافظ قاسم
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داونر: حّل بابوا نيو غيين لطاليب اللجوء 
حمفوف باملخاطر

االسرتالي  اخلارجية  وزير  رأى 
ان  داونر  الكسندر  السابق 
اجلديدة  راد  حكومة  سياسة 
يف  خطوة  هي  اللجوء  لطاليب 
االجتاه الصحيح ولكنها حمفوفة 

باملخاطر وعدم اليقني.
وقال السيد داونر انه يف حني 
أن حل بابوا نيو غيين »هو أفضل 
من ال شيء حيل حمل فانه كان 
متت  لو  أفضل  يكون  أن  ميكن 

الصفقة مع اندونيسيا«.
كتب  قد  داونر  السيد  وكان 
يف عموده يف االدفرتايزر يوم 
االثنني ان »أبسط صفقة تكون 
باالتفاق مع االندونيسيني على 
اعادة كل شخص يصل اىل هنا 
عن طريق القوارب اىل بالده«.

ذلك،  مقابل  »ويف  وقال 
واحد  أساس  على  نوافق  حنن 
مقابل واحد من الالجئني الذين 
توافق عليهم األمم املتحدة يف 

إندونيسيا«.
وكان رئيس الوزراء االسرتالي 
سيتم  انه  اعلن  قد  راد  كيفن 
الذين  اللجوء  طاليب  مجيع  نقل 
القوارب  طريق  عن  يصلون 
للمعاجلة  غيين  نيو  بابوا  إىل 
واذا ُوجدوا انهم بالفعل طالبو  
جلوء، فسوف يتم توطينهم يف 
بابوا نيو غيين ال يف اسرتاليا، 

اما إذا ُوجدوا انه ال يستحقون 
ستتم  جلوء  طاليب  يكونوا  ان 
اعادتهم إىل وطنهم أو اىل بلد 

ثالث.
داونر  السيد  ففي حني وصف 
بابوا نيو غيين بـ »البلد الرائع«، 
تشمل  مشاكلها  ان  قال 
الفعالة،  غري  البريوقراطية 

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

Make Volvo
Model F1689A
Item Condition Good
Year 1988
Price $45,000*
Colour WHITE
GCM 81000
GVM 26500
Registration BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper

Volvo F16, -
Good Condition.-
14 Speed .-
Gearbox and engine Volvo-
M&s body- bissaloy bin.-
Ready to be connected to trailer (available ring fitter).-
Dvd ,Navigation and reverse -camera in great 
condition.-
CB Radio -
Stereo-
Tarps great condition.-
Very reliable truck...-
3 months rego-
Ready for work....

تراك 
قاّلب 
للبيع

الكسندر داونر

راد يستبعد اجراء 
االنتخابات يف 24 آب املقبل

الوزراء  رئيس  نائب  اعلن 
راد  كيفن  ان  ألبانيز  أنطوني 
مل يزر احلاكم االثنني، مستبعدا 

اجراء انتخابات 24 آب املقبل.
فقبيل انعقاد اجتماع حزب العمال 
صباح االثنني يف سيدني، قال 
حباجة  اجلميع  ان  ألبانيز  السيد 
إىل »تهدئة« عندما يتعلق االمر 

بتوقع موعد االنتخابات.
ايه  ألبانيز حملطة  السيد  وقال 
»استطيع   24 نيوز  سي  بي 
انه سيكون يوم  اقول لكم  ان 
ما  وقت  يف  وسيكون  السبت 

يف املستقبل القريب«.
العيون اآلن اىل  وتشخص كل 

حتديد موعد اجرائها يف 31 آب، 
بعد معاجلة القضايا الكربى مثل 
ضريبة الكربون وطاليب اللجوء.

استبعد  قد  راد   السيد  وكان 
املوعد  ايلول،   14 يف  إجراءها 
رئيسة  حددته  قد  كانت  الذي 
غيالرد،  جوليا  السابقة  الوزراء 
ويعود للسيد راد تأخري املوعد 

اىل ما بعد هذا التاريخ.
وتقول مصادر يف حزب العمال 
انه مت اعطاء كيفن راد نصيحتني 
منه،  مقربني  من  متضاربتني 
بعضهم يريدون اجراء انتخابات 
مبكرة وآخرون يرغبون باجرائها 

يف تشرين االول.

رئيس الوزراء كيفن راد ونائبه انطوني البانيز

والفساد، واجلرمية والسياسات 
املتقلبة.

وقال  داونر انه من الغريب ان 
رئيس وزراء بابوا نيو غيين مل 
يؤكد بيان السيد راد بان مجيع 
يصلون  الذين  اللجوء  طاليب 
بالقوارب سيستقرون يف نهاية 

املطاف يف بابوا نيو غيين.

اعلنت رئيس الربملان آنا بورك 
الفيدرالية  احلكومة  سياسة  إن 
اللجوء  واستقرار طاليب  ملعاجلة 
ستكلفها  غيين  نيو  بابوا  يف 

خسارة أصوات انتخابية.
اليت  بورك،  السيدة  وكانت 
يف  تشيشومل  مقعد  تشغل 
ستثري  انها  قالت  ملبورن، 
هذه  بشأن  وقلقها  خماوفها 
نيو  البابوا  »احلل  السياسة 
)املاضي(   االثنني  يوم  غيين« 
احلزبي  املؤمتر  اجتماع  يف  
يف  خصيصا  انعقد  الذي 
الناخبني  ان   وتعتقد  سيدني 
التمييز  الصعب  من  سيجدون 
بني سياسات العمال واالئتالف 

بالنسبة لطاليب اللجوء.
ورأت السيدة بورك، اليت كانت 
سابقا الناطقة بالنسبة للمعاجلة 
خارج احلدود يف ناورو وجزيرة 
مانوس، ان هذه السياسة هي 
احادية اجلانب، فعلى الرغم من 
أنها قد توقف القوارب القادمة، 
فإنها ال تفعل شيئا للتعامل مع 

قضية طاليب اللجوء.
يف   ABC لراديو  وصرحت 
ان  املؤكد  »من  قائلة  ملبورن 
اليت  اإللكرتوني  الربيد  رسائل 
)صباح  الصباح  هذا  قرأتها 
لي  ارسلها  واليت  االثنني( 
عطلة  خالل  مقعدي  يف  ناخبون 
رسائل  هي  األسبوع،  نهاية 
االقرتاح  من  للغاية  استياء 

املقدم من حزب العمال«.

آنا بورك: سياسة القوارب 
تكلفين خسارة أصوات
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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

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

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 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 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

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 
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ذكرى  املصريني  إىل  أعاد  الذي  الرجل  أخرى.  مّرة  السيسي  اّنه 
يف  شعبية  بأعلى  يتمتع  الذي  الرجل  جديد.  من  يضرب  عبدالناصر 
مصر اليوم، دعا من يؤيده للنزول إىل الشارع ملنحه تفويضًا بالسلطة 
منعطف  أمام  برمتها  البالد  واضعًا  سياسي،  فريق  ملواجهة  املطلقة 

خطري.
مل يسبق أن دعا وزير للدفاع، القائد األعلى للقوات املسلحة، الشعب 
إىل أن مينحه تفويضًا كي يطلق يديه يف مالحقة فريق سياسي ورمبا 
إنهائه، عرب النزول اىل امليادين، ليكون مبثابة استفتاء على محلة أمنية 
يعّدها اجليش ضّد »اإلخوان املسلمني«. وكأنه بذلك يريد أن يستبق 
نتائج أي عملية، وأن حيّمل الشعب مسؤولية ما ميكن أن حيصل، وأن 
يوجه ثانيًا رسالة اىل اخلارج، خصوصًا من يتهمه باالنقالب العسكري، 
بأنه حيمل تفويضًا شعبيًا بالسلطة املطلقة، وليس أي سلطة، بل هي 
السلطة العسكرية املطلقة. مل يقل السيسي »تفويضًا« للحكومة، أو 
منه.  بإشارة  يأمتر  الذي  للجيش  بل  االنتقالية،  السلطة  أو  الرئاسة 
ورمز  الدميوقراطية  رمز  واجليش،  الشعب  إرادتني،  جيمع  أن  يريد 

االستبداد، يف إرادة واحدة.
»الشعب« الذي دعاه السيسي للنزول اىل امليادين، سيالقيه »شعب 
مصري آخر«، يف الساعة نفسها وعلى مسافة ليست بعيدة منه. فهل 
هي دعوة إىل اقتتال أهلي من قبل احلاكم العسكري؟ أم أن عنف 
»اإلخوان« بالفعل قد بلغ حدًا يستدعي قبضة حديدية؟ ال فرق. املؤّكد 
أّن احملروسة ستمّر خالل الساعات املقبلة يف منعطف خطري، وأنفاس 
العامل حتبس من جديد، ألن ما سيجتازه الشعب املصري سيؤثر على 

املنطقة برمتها.
ويبقى السؤال األساسي حول اخلطة العسكرية للقائد السيسي. فهل 
تعين فض اعتصامات »اإلخوان« يف ميادين رابعة العدوية والنهضة 
بالقوة، ومالحقة كوادر اإلخوان وزجهم يف السجن؟ هل يعّد ملخطط 
صح؟  إن  املخطط  هذا  كلفة  ستكون  وما  ١٩٥٢؟  بسيناريو  شبيه 
»اإلخوان« لن يستسلموا بسهولة، وهذا يعين أن الدماء ستسيل، ورمبا 

هذا هو السبب الذي دفع السيسي إىل طلب التفويض الشعيب.
يف كلمة غري مكتوبة ألقاها يف مناسبة ختريج دفعتني جديدتني من 
الكلية البحرية والدفاع اجلوي، جدد السيسي شرح موقف اجليش من 
األزمة السياسية، وكيف حاول مرات ثالث مع الرئيس املعزول إلخراج 
البلد من أزمته. املرة األخرية كانت قبل أن يلقي حممد مرسي خطابه 
الشهري ألكثر من ثالث ساعات يف منتصف الليل. كشف أنه التقاه 
قبل اخلطاب، واتفق معه على اخلطوط العريضة ملا ميكن أن يتضمنه 
هذا اخلطاب ليكون توافقيًا وتصاحليًا، إذا به يفاجأ خبطاب آخر، فوضع 
رصدته  ما  وهو  مرسي«،  »انقالب  إىل  ينصت  وهو  خده  على  يده 

بالفعل الكامريات حني كان مرسي يصرخ واحلضور يصفق له.
قال السيسي »جلست مع الرئيس السابق للحديث معًا قبل كلمته يف 
قاعة املؤمترات، من أجل املصاحلة، وذلك من الساعة ١١ إىل الساعة 
ولكن  للمصاحلة،  شاماًل  سيكون  اخلطاب  بأن  الرئيس  ووعدني   ،١
تعجبت من اخلطاب، وتساءلت هل هذا اخلطاب الذي مت االتفاق عليه؟ 

بل كان خناقة مع كل الناس«.
كذلك أعاد السيسي توضيح كل احملاوالت اليت قام بها من أجل إقناع 
مرسي بتغيري سياسته وحثه على املصاحلة الوطنية، وكيف كان يعده 
ثم خيلف. وحتدث عن املبادرات اليت قدمها اجليش ودعواته اىل كل 
القوى السياسية للتصاحل واحلوار. وكشف عن عرض قدمه ملرسي 

باالستفتاء على حكمه لكنه رفض.
وشدد السيسي على وطنية اجليش املصري وقوميته، وأن من يراهن 
املصري  »اجليش  بشعبه،  يأمتر سوى  ال  وأنه  واهم،  انقسامه  على 
جيش حمرتم وأسد، واألسد ال يأكل أوالده«، هاتفًا »واهلل العظيم 
واحد.  رجل  قلب  على  املصري  اجليش  العظيم  واهلل  العظيم  واهلل 

السيسي يطلب تفويضاً شعبياً بالسلطة املطلقة

الخطة العسكرية ملحاصرة اإلخوان ال تزال غامضة )فايز نور 
الدين 

عن  يقال  ما  رافضًا  آخر«،  جيش  أي  مثل  ليس  املصري  فاجليش 
انقالب عسكري قام به، بتأكيده أنه كان يطلع »الرئيس السابق على 
أمهلنا  حيث  الرئيس،  ومل خندع  قبل صدورها،  اجليش  بيانات  كل 
اجلميع أسبوعًا من أجل اخلروج من املشهد الراهن حينها، وكنا نبحث 
عن خمرج لألزمة، وأن الـ48 ساعة اليت منحت يف األحداث األخرية مل 

تكن مفاجأة ألحد«.
وشدد أكثر من مرة على أنه »خياف ربنا«، وأن »من خياف ربو عمرو 
املسلمني، من  »اإلخوان«  ُيسمع  أن  بذلك  يريد  ينكسر«، وكأنه  ما 

يتهمهم أخصامهم باملتاجرة بالدين.
وقبل أن يطلب من الشعب أن مينحه »تفويضًا وأمرًا بالقضاء على 
العنف واإلرهاب لو حصل«، حتدث السيسي عن مؤامرة تتورط فيها 
من  البلد  تدمري  يريدون  بأنهم  »اإلخوان«  واتهم  يسمها.  مل  دول 
أجل العودة اىل السلطة، قائاًل ملرسي »أنت مستعد أن تدمر جيشك 
أو أن يأتي معك، إن هذا األمر يف غاية اخلطورة«، وكرر أنه »لن 
املقابل،  يف  واحدة«.  حلظة  الطريق  خارطة  عن  تراجع  هناك  يكون 
أكدت الرئاسة املصرية أن دعوة السيسي تهدف اىل »تأكيد معنى 
أن الدولة ستقوم بدورها جتاه مواطنيها«. وقال مصطفى حجازي، 
»الدولة ال حتتاج إىل تفويض  إن  للرئيس،  املستشار االسرتاتيجي 

جديد من الشعب ألداء واجبها جتاه مواطنيها«.
يف  لالحتشاد  العظيم  املصري  الشعب  »مجوع  »مترد«  محلة  ودعت 
الرئيس املعزول  القادم«، واملطالبة »مبحاكمة  ميادين مصر اجلمعة 
ودعم القوات املسلحة املصرية يف حربها القادمة ضد اإلرهاب، مع 
تطهري أرض مصر من عمالء الوطن«، مضيفة »سنحارب اإلرهاب شعبًا 

وجيشًا«.
كذلك ناشد رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، املصريني أن يستجيبوا 
لنداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلنقاذ البالد وتكرار أسطورة 
٣٠ يونيو. وقال يف بيان »جيب أن نؤكد للعامل أمجع أن من يظن أن 
اإلرهاب والقتل وترويع اآلمنني من املمكن أن تهزم مصر أو تكسر 

إرادة شعبها فهو إما أمحق واهم أو جيهل طبيعة هذا الشعب«.
القيادي يف جبهة اإلنقاذ الوطين سامح عاشور رأى أن خطاب وزير 
األمة  وأن  األمة،  وبإرادة  بالشعب  يلتحف  اجليش  أن  يؤكد  الدفاع 
تلتحف بقواتها املسلحة، معلنًا تأييده لدعوة التظاهر. كذلك صدرت 
مواقف مماثلة عن األحزاب السياسية. بدوره، رفض حزب النور دعوة 
السيسي، معتربًا يف بيان أن »الدولة ليست يف حاجة إىل تفويض 
بأداء مهمتها يف ذلك طاملا كانت تقوم بذلك يف حدود القانون... 
تعاجله  أن  ميكن  كان  مهما  للقانون  األفراد  خرق  أن  احلزب  ويؤكد 

الدولة، أما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال الدولة«.
غري أن عمرو موسى، املرشح الرئاسي السابق، انتقد مطالبة السيسي 
بالنزول إىل كل ميادين مصر، قائاًل: »أرى أن التفويض الذي طلبه 
من  أساسًا  يأتي  أن  خطابه جيب  املسلحة يف  للقوات  العام  القائد 
جملس الوزراء، حبذا لو كان جمتمعًا برئاسة رئيس الدولة، وأن يلي 

ذلك مطالبة الشعب بالتعبري عن تأييده«.
وأعلن يف الوقت نفسه تأييده قيام القوات املسلحة ووزارة الداخلية 
باختاذ اإلجراءات الالزمة ضد العنف واإلرهاب اللذين يضربان البالد، 
بدءًا من سيناء حتى قلب الدلتا وباقي أرجاء البالد، على أال تكون 
هناك أي إجراءات استثنائية متس حق التظاهر واالعتصام السلميني 
أو احلريات العامة اليت يكفلها الدستور جراء حترك القوات املسلحة 

والداخلية.
إىل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن الرئيس األمريكي باراك 
أوباما قرر تأجيل تسليم مقاتالت »إف ١6« ملصر، وأنه اختذ القرار 
مبوافقة فريق األمن القومي باإلمجاع، فيما أكد البنتاغون أن مناورات 

»النجم الساطع« مع مصر ستجرى يف موعدها.

السيسي لتظاهرات ضد »اإلرهاب األسود« واإلخوان »ضد االنقالب« 
)جيانلويجي غارسيا ـــ أ ف ب(

امام املسؤولني  مل تكن سهلة مهمة سفرية االحتاد االوروبي وهي تدافع 
والقيادات عن قرار دول االحتاد من حزب اهلل، ويف الوقت نفسه تربره. مل 
تلتِق بعد مَبن يرحب به، وقصرت جوالتها على رافضيه واملتحفظني عنه، 

وأخصهم أركان الدولة تطمئنهم ــ بال مشاتة ــ إىل مقتضياته
من  الثانية  اجلولة  من  اخيورست  اجنيلينا  االوروبي  االحتاد  سفرية  خرجت 
استيعاب  هلا  اتاحت  اجيابية،  بانطباعات  والقيادات  باملسؤولني  اللقاءات 
اهلل  العسكري حلزب  اجلناح  ادراج  االحتاد  قرار  حيال  السلبية  الفعل  ردود 
يف الئحة املنظمات االرهابية، ويف الوقت نفسه تقديم مزيد من الشروح 

حليثيات القرار ودوافعه، وما عّدته أبوابًا غري موصدة على املرحلة التالية.
كان أبرز ما أفضت إليه اللقاءات تلك، ومل تكن قد انقضت 48 ساعة على 
صدور قرار االحتاد يف اجتماع بروكسل االثنني، وعشية صدوره يف صيغته 
النهائية اخلميس )امس االول( أو اجلمعة )امس(، ان اخيورست مل تنكفئ 
بإزاء ردود الفعل، بل سارعت اىل شرحها ولقيت آذانًا صاغية، منددة يف 
الوقت نفسه. مل تشأ استفزاز اي طرف، وعملت على تطمني املعنيني اىل 
ان قرار االحتاد ال يوصد االبواب مع حزب اهلل واحلكومة اللبنانية. اراحتها 
االستجابة الفورية طلبها مواعيد مع املسؤولني لشرح مضمون القرار، وطلبت 
البارحة االجتماع مبسؤولني يف حزب اهلل إلبداء وجهة نظرها بعدما تأكد هلا 

عدم وضوح موقفه متامًا ورد فعله املباشر.
اهلل،  حزب  اىل  تنتمي  شخصيات  اخيورست  تلتقي  االوىل  املرة  ليست 
واعتادت االجتماع بها يف مناسبات رمسية لالحتاد االوروبي. وينتظر حصول 

اللقاء اليوم.
يف بعض ما حتدثت به امام املسؤولني أنها دعت السلطات اللبنانية واألطراف 
املعنيني اىل التعامل بإجيابية، والتحاور حول القرار الذي ال حيول يف رأيها 
دون استمرار التواصل وااللتزامات االوروبية حيال احلكومة اللبنانية، وكذلك 

عدم اعرتاض االحتاد على وجود حزب اهلل يف احلكومة اجلديدة.
قالت حملدثيها ايضًا، بعدما شرحت دوافع اختاذه، ان القرار يعرب عن ارادة 

الدول اليت وافقت عليه.
كانت بضعة املواقف اليت مسعتها اخيورست من حماوريها اللبنانيني كافية 
لطمأنتها ـــ هي ايضًا ـــ اىل عدم ربط االطراف املمتعضني قرار االحتاد مبهمة 
لبنان، نظرًا اىل فصل قاطع بينهما. يعمل جنود  الدولية يف جنوب  القوة 
القبعات الزرق ـــ وإن انتموا اىل دول اوروبية أعضاء يف االحتاد ـــ يف إمرة 

االمم املتحدة.
ورغم أن املسؤولني اللبنانيني فوجئوا بقرار االحتاد االوروبي، إال أن بضعة 
معطيات توافرت لديهم يف االسبوعني املنصرمني، وخصوصًا منذ اخلميس 
اعتقادًا  أشاعت  بروكسل،  يف  االحتاد  دول  سفراء  اجتماع  إثر  املنصرم، 
بتأجيل القرار جمددًا على غرار موقف االحتاد على أثر تفجري بلغاريا من جراء 

عدم وجود ادلة تدين حزب اهلل.
عشية اجتماع سفراء دول االحتاد يف بروكسل، ابلغ سفراء اوروبيون اىل 
اتاحت  رمبا  االجتماع  هامش  على  اجلارية  املداوالت  ان  رمسيني  مسؤولني 
اختاذ قرار بإدراج احلزب يف الئحة املنظمات االرهابية. على األثر اجتمع وزير 
اخلارجية عدنان منصور، امللّم بشؤون االحتاد بعدما شغل منصب السفري يف 
بروكسل ست سنوات، بسفراء دول االحتاد وأطلعهم على املوقف اللبناني، 
حمذرًا من تداعيات القرار. ما لبث ان دخل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
على خط التحّرك الرمسي بتحديد موقف لبنان الرافض هلذا القرار عرب توجيه 
رسالة إىل االحتاد. تعّمد الرئيس تضمني املوقف التشاور مع رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي وتكليف منصور ابالغ الرسالة، مع تأكيده يف ما بعد عدم وجود 

ادلة كافية لتوجيه االتهام اىل احلزب.
كان تردد يف اوقات متفاوتة يف اوساط سفراء االحتاد يف بريوت االعتقاد 
بأنهم ينظرون اىل مواقف وزير اخلارجية بتحفظ، وبعضهم ظن أنها ال متثل 
وجهة نظر احلكومة اللبنانية بسبب احنيازه اىل آراء قوى 8 آذار يف اكثر من 
مناسبة تتصل باحلزب واحداث سوريا. رمى حتّرك سليمان اىل تأكيد وحدة 

املوقف الرمسي املطالب بعدم اصدار االحتاد االوروبي قراره.
القرار يفتقر اىل  حتى االثنني املاضي كانت وجهة نظر وزير اخلارجية ان 
اإلمجاع ما إن تتحفظ دولة اوروبية واحدة عن تأييده، وتاليًا تعذر صدوره، 

آخذًا يف االعتبار احملاولة السابقة قبل اشهر.
كان قد احيط علمًا بثالث عواصم على االقل ومخس على االكثر من الدول 
حتت  خمتلفة  ألسباب  القرار  عن  حتفظها  خمتلفة  اوقات  يف  اعلنت  الـ٢8 
وطأة جدل رافق اجتماعات االحتاد على مستوى السفراء، طرح امامهم ثالثة 
خيارات: ادراج حزب اهلل برمته يف الالئحة، ادراج افراد منه فيها، ادراج 
اجلناح العسكري وحده. فاذا اخليار انتهى اىل ثالثها حاًل وسطًا وافق عليه 
انطوى يف  انه  اال  االجتهاد.  الـ٢8، وبدا خمرجًا مالئمًا حيتمل  الدول  ممثلو 
املقابل على مربرات تأويالت متناقضة: كيف ستفّسره كل دولة على حدة 
وكيف  العسكري؟  اجلناح  احلظر ضد  واجراءات  عقوباتها  حتديد  تقّرر  عندما 
يسعها متييز جناح عسكري عن جناح سياسي، فيما مل يقّدم قرار االحتاد 

تعريفًا واحدًا مشرتكًا له؟
اىل  سعيها  لدى  التسعينيات  أواخر  بريطانيا  خربتها  جتربة  القرار  استنسخ 
التفاوض مع الثوار االيرلنديني بإعالنها حينذاك متييز جناحهم السياسي عن 
العسكري بغية مباشرة حوار مع اجلناح السياسي، ما لبثت ان ترمجت هذا 
التمييز باإليعاز اىل سفريتها يف بريوت فرنسيس غاي، عام ٢٠٠6، بفتح 

اتصال باحلزب باسم التحاور مع اجلناح السياسي فيه.
تعديل  به  ُأحلق  بل  االحتاد،  قرار  على  طرأ  الذي  الوحيد  التعديل  يكن  مل 
رئيسي آخر أكثر داللة، هو تضمينه، بناًء على طلب دول اعضاء، إبقاء احلوار 
اللبنانيني من دون تسمية حزب اهلل. يف وقت  مستمرًا مع مجيع األطراف 
الحق افصحت اخيورست جبالء اكثر يف جوالت اليوم االول، الثلثاء، عندما 
مّست احلزب من ضمن هؤالء األفرقاء وعدم االعرتاض على وجوده يف حكومة 
جديدة ممثلة للجميع. أصّر اجملتمعون يف بروكسل على تضمينه أيضًا بندًا 
يقول مبراجعة القرار كل ستة أشهر، رغم أنه يف صلب اختصاصات االحتاد 
دومنا احلاجة اىل ايراده. كانت مثة عواصم متسكت بهذه االضافة سعيًا اىل 
بعث مزيد من التطمينات اىل قرار يعين دول اوروبا. قبيل صدوره طلبت 
السويد تأجيل صيغة إقراره نهائيًا ريثما تقره حكومتها عماًل بآلية مؤسساتها 
الدستورية، فيما اقرتحت عواصم اخرى، يف حماولة جس نبض، تأجيله أيامًا، 

إىل اخلميس أو اجلمعة، كي يتوىل خرباء معنيون صوغه بالطريقة املالئمة.

اجتماع بروكسل : خالٌف على التفسري بعد إمجاع على القرار
نقوال ناصيف
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مقاالت

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 

الشمال السوري يعيد صياغة اخلريطة السياسية واالصطفافات، بدءا 
من احلدث »القاعدي والكردي«.

داخل  حيدثه  الذي  االستقطاب  وإعادة  »القاعدة«،  صعيد  فعلى 
»اجليش احلر« واجليش النظامي، تشري معلومات تلقتها األمم املتحدة 
من ديبلوماسيني ال يزالون يعملون يف سوريا، أن التطور السريع 
لتنظيم »القاعدة« وهيمنته على املزيد من األرض والقرار السياسي 
للمعارضة السورية، دفع بالعشرات من الكتائب املقاتلة إىل إعادة 

النظر مبواقفها من احلرب اجلارية ضد النظام السوري.
ويقول ديبلوماسي أممي، على صلة باجلماعات املقاتلة يف سوريا، 
إن أكثر من مئة كتيبة من كتائب »اجليش احلر«، يعمل بعضها يف 
مناطق الغوطة يف ريف دمشق، بشكل خاص، قد تقدم على االنقالب 
»اجلهادية«  واجلماعات  النصرة«  و«جبهة  اإلسالمية  اجلماعات  على 

األخرى اليت تستقدم مقاتلني أجانب، وتنضم إىل اجليش السوري.
بـ«جبهة  تصطدم  بدأت  اليت  الكتائب  هذه  إن  الديبلوماسي  وقال 
ت يف اتصاالت جرت معها عن احتمال انضمامها إىل  النصرة«، عبرّ
النظامي، للتصدي خلطر اجلماعات اإلسالمية، اليت  اجليش السوري 

بدأت باالصطدام بها يف أكثر من منطقة.
العسكري«  »اجمللس  بإمرة  تعمل  حوران،  يف  كتائب  أربع  وكانت 
املاضي  حزيران  يف  حاولت  قد  النعمة،  امحد  العقيد  يقوده  الذي 
إجياد وساطة مع اجليش النظامي، وعب اللواء رستم غزالة، لالتفاق 
على هدنة يف املنطقة اجلنوبية، وحلول حملية تستند إىل وقف إطالق 
القرى، وإطالق املعتقلني، ولكن  بالكف عن قصف  النار، والتعهد 

الوساطات ال تزال تراوح مكانها.
يف  مقبلة  ذاتية  إدارة  عن  اإلعالن  أحدث  الكردي،  الصعيد  وعلى 
املنطقة إعادة اصطفاف للمرة األوىل يف سوريا، يقرتب من حرب 
أهلية كردية ــ عربية ــ »قاعدية«، تدعمها تركيا و«االئتالف الوطين 

السوري« املعارض.
وتعرض »اجليش احلر« يف منطقة تل ابيض إىل انشقاق الوحدات 
الكردية عن صفوفه. واشتد االستقطاب الكرديـ ـ العربيـ ـ »القاعدي« 
من جهة ثانية بانضمام لواء »جبهة األكراد« التابع لـ«اجليش احلر« 
إىل صفوف مقاتلي »وحدات محاية الشعب« الكردية، الذين يقودهم 
»حزب االحتاد الدميوقراطي« الكردي، فيما تشكلت جبهة واحدة لقتال 
األكراد يف املنطقة، تضم »اللواء ٣١٣«، و«الفرقة ١١« من »اجليش 
احلر«، وبعض كتائب »اجمللس العسكري« يف الرقة، وجمموعات من 
»الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«، و«جبهة النصرة«، و«غرباء 
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ضد األكراد.
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تل ابيض. وقال قائد ميداني كردي لـ«السفري« إن طائرات تركية 
من دون طيار كانت حتلق يف مساء املعركة، كما أن قذائف مدفعية 
جاءت من اجلانب الرتكي سقطت بالقرب من املواقع الكردية يف تل 

ابيض خالل املعارك مع »النصرة«.
من  الثانية  الفرقة  استنفرت  قد  الرتكية  األركان  قيادة  وكانت 
اجليش، والقاعدة اجلوية يف ديار بكر، ووضعتها حتت التدبري األمحر. 
وأصدرت تعليمات ملقاتالتها بالتحليق يف املنطقة، وللطائرات من 
دون طيار مبراقبة ما جيري، وبإطالق النار إذا ما تعرضت إىل أي 
السلفية  اجلماعات  مقاتلي  من  مئات  إن  األكراد  ويقول  مضايقة. 
حمطة  نزلوا يف  وقد  تركيا،  من  بالقطارات  جمددا  بالوصول  بدأوا 
رتل قادم  األكراد على  الرتكي. واستوىل  اجلانب  العني يف  رأس 
من الرقة باجتاه تل ابيض، يضم ثالث عربات رباعية الدفع مزودة 

برشاشات »دوشكا«.
وخيوض األكراد ضد حتالف »احلر« و«القاعدة« و«اجلهاديني« قتاال 
حامسا حول منطقة تل ابيض اإلسرتاتيجية، يف حرب بدأت متتد إىل 
الشمال  مستقبل  حتدد  إسرتاتيجية  وممرات  العراق  مع  أخرى  معابر 
السوري بني اإلدارة الذاتية الكردية، واإلمارة اإلسالمية، فيما يبدو 
أمر »احلكومة املؤقتة« وهيئة »االئتالف« التنفيذية، من دون بندقية 

او سند حقيقي يعتد به للدفاع عن ارض تقف عليها يوما ما.
وجنحت القوات الكردية بطرد »جبهة النصرة« و«اجليش احلر« من بلدة 
رأس العني احلدودية، واالستيالء على معبها مع تركيا. ويشكل تل 
ابيض رأس ممر عربي يقف عند احلدود الرتكية بطول ١20 كيلومرتا، 
وينتهي عند مدينة الرقة. ويبلغ عرض املمر ـ اجليب 20 كيلومرتا، 
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يغلب فيها احلضور السكاني العربي، ويعد بطنها الرخوة، الذي يشق 
الكردية نصفني،  املنطقة  ويقسم  األكراد،  من  كثافة  أكثر  منطقة 
واحدة تتجه شرقا حنو رأس العني وأخرى غربا حنو كوباني، احد اكب 

التجمعات الكردية يف الشمال السوري.
وتتمسك »النصرة« واجلماعات »اجلهادية« باملمر الكردي حلسابات 
تركية وذاتية. فرتكيا، سيسهل على القوات الرتكية التدخل يف منطقة 
ال ينتشر فيها مقاتلو »حزب االحتاد الدميوقراطي« الكردي، يف قلب 
منطقة اإلدارة الذاتية الكردية املقبلة إذا ما تطورت حنو كيان يهدد 
حقول  نفط  تهريب  عمليات  يشهد  املمر  أن  كما  الرتكية.  املصاحل 
الورد والتيم من دير الزور والرقة اليت استولت »النصرة« وعشائر 
العقيدات والبو حسن عليها، باجتاه تركيا. كما يشكل املمر حنو تل 
ابيض فرتكيا، معبا لتجارة احلشيش اليت ازدهرت زراعتها، حبماية 
بعض الكتائب املقاتلة، واليت تريد احلفاظ على عائدات اجلمارك يف 
املعب أيضا. واالهم أن املعب ال يزال يشكل املمر األساسي لشحنات 

األسلحة و«اجلهاديني« حنو الرقة والشرق السوري.
تقرتب  الكردية  القوات  إن  لـ«السفري«  كردي  ميداني  قائد  وقال 
من معب تل كوجر ـ ربيعة على احلدود العراقية ـ السورية، وهو معب 
تسيطر عليه »جبهة النصرة« منذ مثانية أشهر. وتقف القوات الكردية 
على بعد سبعة كيلومرتات من املعب، بعد ان دخلت القرى القريبة منه 
يف ابو خزف وابو فرح، وتنتظر قرارا سياسيا، الستعادته، وإقفال 
احد معبين أساسيني سوريني مع العراق، تسيطر عليهما »النصرة«، 

هما ربيعة والبوكمال.
من مخس  ثالث  أمس،  اإلسالميني  املقاتلني  من  األكراد  واستعاد 
يدور  اليت  ابيض،  تل  مدينة  حول  كبريا  كرديا  حزاما  تشكل  قرى 
اسروا  األكراد  املقاتلني  إن  كردي  مسؤول  ويقول  حوهلا.  القتال 
اكثر من ٣0 مقاتال من »النصرة« و«الدولة اإلسالمية« يف املعارك 
حول اليابسة وعلي آغا وفندر والسكري وتل اخضر، وأن أمريين من 

»الدولة اإلسالمية« يف عداد األسرى.
حنو  الغرب  إىل  كيلومرتا   70 امتدت  جبهة  على  املعارك  واتسعت 
كوباني، ال سيما يف تل حلف. وبدأت اجلماعات »اجلهادية« حتريضا 
عنصريا ودينيا ضد األكراد يف الشمال السوري، واستنهاض حرب 
أهلية دينية وعنصرية ضدهم. ويقول مسؤول كردي ان أئمة اجلوامع 
اليت تسيطر عليها هذه اجلماعات بدأت باحلث على قتلهم وإهدار دم 
الذين يشاركون  للمقاتلني  األكراد وإعالن نسائهم وأمالكهم حالال 

يف املعارك.
وحذرت »جبهة النصرة«، يف بيان، من أنها ستستهدف انطالقا من 
اليوم أي آلية متر على الطريق العام الذي يصل حلب باملناطق األخرى، 
أن  واعتبت  اإلمدادات.  لنقل  تستخدمه  السورية  القوات  أن  حبجة 
القوات السورية »فتحت الطريق للمدنيني واآلليات بينما تستخدمه، 
يف الواقع، لنقل اإلمدادات العسكرية«، حمذرة من أن »اجملاهدين 

محمد بلوطفخخوا الطريق«.
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الذي  الشارع  فجرحت.  الرمانة  عني  اصطاد  قّناص  احلرب  كأن 
اعتقاد  يف  »الغرباء«  شيء.  كل  قاوم  الصمود«  »قلعة  صار 
قاومت  الحقًا.  املعيشّية  والضائقة  السوري«،  »االحتالل  أهله، 
عني الرمانة »البوسطة« بالتفاهم، وإن ترك آثارًا إجيابية، لكنه 
ال يزال »سياسيًا«، ال يستطيع، رمبا، ولو بعد مئة عام، أن يغّي 
صورته.  على  أحزابه  »سطوة«  من  حتى  املتحرر  الشارع  ثقافة 
عني الرمانة مل تعد إسبارطة، وإن كانت ذاكرتها ال تعرتف إال 

باملقاتلني.
كارثة عني الرمانة هي كارثتنا مجيعًا. البوسطة ما غيها. لعنة 
الرمانة املسكينة. ولعل  بعيد وتلتصق بعني  االسم تالحقنا من 
األخية هي أول من ختلى عن هذه التوأمة مع احلادثة الشهية، 
غي أنها مل تنُج من لعنة »التكريس اللفظي« للفاجعة. مل تتغي 
معامل املنطقة أو تسحق متامًا كما حّل يف »وسط بيوت«، مثاًل، 

كي تستبدل اللعنة بأخرى.
يف »حرب السنتني« دخلت املنطقة يف حروب أكرب منها، وحّولت 
اليت  )املرآة(  لـ«املراية«  »جبهة«، وصارت  إىل  العريض  شارع 
يستخدمها سائقو البوسطات اللطفاء يف أحياء عني الرمانة قصة. 
تلك أحياء كانت مجيلة، وكانت فيها أشجار تصلها بفرن الشباك 
وبدارو. اختفت »املراية« واستبدلت، بعد معركة ضارية، بتمثال 
مرتوك برهافة يف حّي صار يعرف بـ«مزار سيدة املراية«. متثال 

رقيق يشي بودٍّ ال سجال فيه.

اسبارطة اجملتمع املسيحي

تقريبًا:  شيء  كل  على  »صامدون«  أغلبهم  األحياء  سكان 
أدبياتهم، مصطلحاتهم، غي أنهم قذفوا الرغبات العنيفة، وكفى 
اهلل املسيحيني شّر القتال. يعتقد أهل املنطقة أن العذراء صّلت 
مرة يف  من  أكثر  ووقع  الغزو  عاد  الغزو.  من  ومحتهم  ألجلهم 
هذا  وعزز  الرمانة،  عني  تسقط  مل  فشل.  ولكنه  السبعينيات، 
كل  فوق  املنطقة،  اسم  االسم،  ارتفع  بالبوسطة.  التصاقها 
الذين مّروا فيها. والذي يقول إنه من عني الرمانة يقوهلا بفخر. 
عني الرمانة »اسبارطة« ما يسمى »اجملتمَع املسيحي اللبناني«. 
املقاتلني  من مجيع  وقعًا  أشد  احلربي  اليونانّية  اسبارطة  واسم 
والعاديني فيها. وكذلك عني الرمانة اليت أضافت إىل سكانها 
»حادثة« االنتماء إليه يف »حلظة تارخيّية«، وأضافوا إليها مواقف 
احلرب،  الكتائب خالل  قائد  غامن،  أنطوان  النائب  حيواتهم.  من 
 .)2005 )بعد  االغتياالت  فرتة  خالل  ناسفة  عبوة  يف  واملغدور 
الروائي اللبناني أمني معلوف الذي عاد من تغطية »السالم« يف 
سايغون ليجد منزله احملاذي لعني الرمانة يتحول إىل بقعة خطرة 
يف سايغون اجلديدة. ليندا جنبالط، شقيقة كمال جنبالط، اليت 
رفضت اخلروج، حتى بعد قرار »احلركة الوطنّية« الشهي: »عزل 
الكتائب«، قتلت يف منزهلا وتنّصل اجلميع من املسؤولية. كان 
هذا دارجًا، وكذلك اليوم. التنّصل من املسؤولّية. حتى إن عني 
تقريبًا، كحزب  واندثرت،  للقتال  بادرت  أحزاب  أكرب من  الرمانة 
املنطقة،  يف  حضورًا  للحزب  أن  الفتًا  يبدو  األحرار.  الوطنيني 
وهو املطمور إعالميًا، حاله من حال رئيسه دوري مشعون. حيّبون 
داني و«النمور«. كان للنمور حاجز شهي قرب »حممصة صنني«. 
امسها على اسم اجلبل العمالق، وأسهم هذا يف إضافة شيء من 
»البطولة« إىل املقاتلني القدامى. وحيّبون غامن أيضًا، ويذكرون 
مآثره. ذات يوم هجم املسلحون على سيارة إسعاف، فأنقذ اجلريح 
الذي كان داخلها. وذات مساء، خرج جيان غامن، وألقوا عليه 
سالمًا أخيًا يف حّي واسع يتفرع من »الشارع العريض«. أخذ غامن 
معه قصصًا كثية، حاله حال مقاتلني كثر، هاجروا بعد احلرب 

واستحموا من احلرب األهلّية.

»شارلي شك بوينت«

اختفت مرآة البوسطات، عني الرمانة صارت املرآة. مرآة للعموم. 
ينظر فيها أهلها فيون صورهم بثياب زيتية وبنادق آلية وأحيانًا 
املباني  إليها  تنظر  حاقدة.  وأخرى  نادمة  وجوهًا  ختفي  أقنعة 
لقد  ويبتسمون.  »الغرباء«  إليها  ينظر  األنقاض.  فتبدو  املرممة 
انتهت تلك احلرب، وإن كان من »حنني« فهو للسبعينيات. لتلك 
صور  الصغية.  الرمانة  عني  متاجر  يف  املعلقة  القدمية  الصور 
أو  طويلني،  بسالفني  اجلمّيل  لبشي  أحيانًا  واألسود،  باألبيض 
الضيقة  القمصان  يرتدون  الزمن،  ذلك  موضة  على  بشعٍر  آلباء 
باألكمام القصية، والسراويل الواسعة يف آخرها. إن كان من 
اليت  الـ«فولزفاغن«،  ولسيارة  الرمانة،  عني  أللوان  فهو  حنني 
الزعران«. ليس هناك  بـ«سيارة  املنطقة يصفونها  كان سكان 
يف  متّر  الرمانة  وعني  احلرب  انتهت  لقد  للمحاور.  »حنني«  أي 
رأس مقاتليها القدمية صورة باألبيض واألسود، غربها الرحيل. 
على سهل رحب تسرتيح عني الرمانة بال فوارق مع الشياح. أعالم 
بيضاء هنا وخضراء هنا. تودي األوىل إىل فرن الشباك واألشرفّية 

عني الرمانة: احلرب يف مكان آخر

أهالي عني الرمّانة ال يرغبون بركوب »البوسطة« املشؤومة مجددًا 
)هيثم املوسوي(

أحمد محسن

شرقًا، والثاني يتصل بالغبيي وعمق الضاحية اجلنوبية. وبينهما 
نقطة فاصلة للجيش اللبناني كما لو أنها »شارلي شك بوينت« 
اليت شّيدها األميكيون يف برلني الغربّية. ما زالت النقطة يف 
برلني مبثابة الرتف الذي يتبع احلروب، أو االحتفاء بالقضاء عليها. 
نسيب«.  »هدوء  نقطة  ولكنها  ترفًا،  ليست  اجليش  نقطة  طبعًا 
صارت ثابتة بعد »غزوة األشرفّية« وال أحد يفهم ملاذا يف ذلك 
التوقيت بالذات. سقط جدار ــ طريق صيدا القدمية، وإن كانت 
بعض املناوشات قد حدثت خالل األعوام القليلة املاضية وذهب 
ضحيتها بالل سيف الدين الذي كان يغلق حمله التجاري، فطالته 
رصاصة احتفال خبروج قائد القوات اللبنانّية من السجن، وطوني 
أبو خاطر من عني الرمانة، الذي كان يف طريقه إىل منزله حني 
قلبه  سوى  جيدوا  ومل  »البينغو«  بسبب  الشبان  بعض  تعارك 
القلوب.  من  املتاريس حتى  أزيلت  يف طريقهم. يف احملصلة، 
وال جدوى من تقفي آثار حرب بني الطرفني. مير العابرون إىل 
الضفتني باحلافلة رقم 4، ويتسّوقون من »بيوت مول«. يذهب 
شباب الشياح لشراء الكحول من عني الرمانة، وبعد »التفاهم« 
يأتي شباب من عني الرمانة إىل الضاحية. مل يصبحوا شعبًا واحدًا، 
بثقافة واحدة، ولكن، مثة حتسن طفيف. »حّيد« التفاهم املنطقة 
عن »السابع من أيار«، ومل متّر »بوسطة« جديدة من هناك. حُيكى 
ال  كالمًا  يبقى  ولكنه  املنطقة،  للقوات يف  هيكلة«  »إعادة  عن 
تؤكده املصادر األمنّية وال تنفيه. يوم قتل أبو خاطر، العوني، 
يف  كما  الشوارع  يف  عناصرها  وانتشر  عسكريًا  القوات  ظهرت 
يتحصنون  كانوا  قليلة  بسنوات  احلرب  قبل  ومترتسوا.   .1975
مبحال »البلياردو« و«الفليربز« قبل أن يضعوا األقنعة إعالنًا منهم 
لبداية احلرب الطويلة. واليوم، قد يظهرون أحيانًا بثيابهم احلربّية 
وأحذيتهم الضخمة، لكنهم مل حيملوا السالح. والسكان، أنفسهم، 
يف  السوري  اجليش  حملاربة  األنقاض  بني  من  انتصبوا  الذين 
1978، بعد »حصار عني الرمانة«، وحرب »املئة اليوم«، ال يرغبون 
بتكرار احلادثة. ال يرغبون بالنوم حتت األنقاض. هكذا يسكن عني 
الرمانة اليوم، سكان أصلّيون يستطيع الباحث متييزهم بسهولة، 
وبوهيمّيون وجدوا يف املنطقة بيئة »تقبل التحرر«، إضافة إىل 
عدد ال بأس به من السكان املسلمني، الذين خرجوا من احلرب. 
عليه  جدار  يواجهه  منزل  بأن يسكن يف  بعض هؤالء ال يكرتث 
مع  أحاديث  يف  إنه  هؤالء،  من  ساكن  يقول  مشطوب.  صليب 
جيانه القواتيني، جيتمعون على »الضائقة االقتصادية«، وعلى 
»اخلوف من األصولّية«. ليس يف املشرتكات ما يفرح، وإن كان 

خوف اجلماعات من خياالتها مفهومًا يف لبنان.

نضال ما بعد الوصاية السورية

يصمت قلياًل ليوّضب أمساء املهاجرين يف باقة. ثم يفتتها امسًا 
امسًا. مارون وإيلي وعماد واآلخرون. خُيرج أمساءهم من ذاكرته 
ثم يعيدها إىل مكان عميق هناك. كمقاوم حقيقي يتذكر وديع 
»أيام النضال«. يروي، بزهو، قصصًا شبيهة بتلك اليت يرويها 
طالب »رو هوفالن«. يستخف كثيون بالرفض الذي كان قائمًا 
للوجود السوري يف لبنان، لكن وديع يقول ما يقوله بشغٍف ال 
يرتك أي جمال للشك. يعرفون األزقة معرفة محيمّية؛ إذ تقفوا 

آثار األسالف برباعة: »املقاومة املسيحّية«. كان شعارًا غي معلن، 
بعد فرتة »اإلحباط املسيحي« على املستوى السياسي الظاهر. 
يف عني الرمانة خرج هؤالء ليقولوا »ال«. وإن كانت أدوات حربهم 
متواضعة، واقتصرت على علم هنا، وشعار حيفرونه »خلسًة« على 
حائط، فإنهم قاوموا. يعتقد وديع أن عني الرمانة مل تتحول إىل 
 14« على  الثالثيين ساخط  املقاومة.  جديدة« بسبب هذه  »عربا 
آذار«، وهو ساخط أساسًا على »8 آذار«. يسأل أين كانوا قبل 
2005 »عندما كان االحتالل السوري«. والرجل حمّق يف أسئلته. 
أي  حمبطًا،  كان  آخر  وجزء  االحتالل  ذلك  يف  شارك  منهم  جزء 
سابقة  حيوات  من  احلاضرون  أكتافنا«.  يتسلق  »أن  له  ال حيق 
يطبعون يومياته. أولئك الذين تركوا وظائفهم والتحقوا باألحزاب 
املتوافرة آنذاك. كان هناك »معمل الرحية«. قريبه سقط هناك 
بقذيفة »غريبة«. وأقرباء رفاقه سقطوا يف قذائف »صديقة« على 
حماور كثية. وإذا أردنا سرد تلك احملاور، ونقاط املواجهة يف 
عني الرمانة، ستبدو األخية أقرب إىل ستالينغراد منها إىل شارع 
ضخم يف الضاحية الشرقية لشبه مدينة أصاًل هي بيوت. سيدة 
اجملادلة،  حارة  زعرت،  كاليي  املازدا،  حممصة صنني،  اللورد، 
حمطة نعمة، الداتسون، مستديرة الربيد. والنقطة األخية كانت 
الهبة. أما النقاط األخية، فيعرفها اجلميع. تقريبًا اجلميع؛ إذ إن 
من بقي من سكانها األصليني يصعب إحصاؤه. يعتقد مسّن يف 
املنطقة أن شارع املراية حاليًا، معظمه من السكان األوائل الذين 
هطلت عليهم الصواريخ، وقاتل آباؤهم حتت الردم، أما الشوارع 
نزوحًا من  القدمية، فشهدت  للشياح، عرب طريق صيدا  املتامخة 
»اجليان« كذلك الذي شهدته أواسط ستينيات القرن املاضي، 
البوسطة اليت مرت  البالد طريقها، وتكون داخل  قبل أن تضل 
الذي  أبو عاصي،  يف شارع مار مارون. كائنًا من كان جوزيف 
سقط يف ذلك اليوم، أثناء افتتاح الكنيسة، فإنه الشهيد األول. 
واكتشف اجلميع، يف عني الرمانة أيضًا، أنها حرب خاسرة. رغم 
ذلك، سيموت جوزيف أبو عاصي جديد. يف عني الرمانة يشعرون 

بالذعر من »األحداث يف سوريا«.

تراجع الطبقة الوسطى

يف ما مضى حارب أهل عني الرمانة جيشًا قتلوا منه وقتل منهم. 
ويف التسعينيات خاض شبانها معارك كافية كي يقلدوا بأومسة 
وغالب  احلروب،  كمعظم  جمانّية  حرب  أنها  غي  احلرب.  بعد  ما 
ما حصل عليه »الرفاق« كتعويض على النجاة، هو »فيزا« إىل 
بعد  حتى  عنه  يبحثون  ما  هذا  املتحدة.  الواليات  إىل  أو  فرنسا 
انتهاء احلرب. خالل فرتة »الوصاية« يف عني الرمانة كانوا من 
طبقة أقل اقتصاديًا. أنزلتهم احلرب من »الوسط« إىل »األدنى«. 
يعيشون بكرامة ويشربون العرق يوم األحد كما خيرجون للفرح كلما 
تسنى هلم ذلك، إال أنها عني الرمانة. املنطقة اليت كانت بساتني 
جذبت »حديثي النعمة« قبل احلرب، حني هاج الباطون بعد »ثورة 
1958«، وحّلت عليهم لعنات احلرب اليت تناسلت حتى اليأس. 
السياسة يف  وأوغلت  اليوم مع جيانهم،  االقتصاد  مل جيمعهم 
ثقافتهم حتى خنرت كل شيء. تصدروا الرفض للسوريني وكانوا 
أورثوهم الصالفة،  اليسوعّية. لقد  »أشرس« من طالب اجلامعة 
ومل يكونوا يف وارد التخلي عنها. كان ضرب العمال التائهني 
يف عني الرمانة مسّوغًا ومبثابة فرصة ال تعوض لالنتقام. وتكرر 
واآلن،  العامل،  تبدل  باملقلوب،  األمور  صارت  املرات.  عشرات 
»احلذر«.  الشياح  على  الوديعة  الرمانة  عني  السورّيون  يفضل 
ذات فجٍر رسم وديع بنفسه صليبًا مشطوبًا على جدار يف حّي 
فرعي يودي إىل فرن الشباك، صليب يندم على »شطبه«. مل 
يتحول إىل عوني، ومل يكن قواتيًا يف حياته. ما زال بشي اجلمّيل 
بطله الوحيد. ختلى عن الدم من دون أن يتحول إىل غاندي. توبة 
للقتال بامسه،  أنها صارت محالن. وديع جاهز  الذئاب ال تعين 
الذي كان يف حزب  والده،  أخربه  األمور يف 1975.  كما حدثت 
الوطنيني األحرار، أن الناس فرضت القتال على األحزاب آنذاك. 
العونّيني يقاتلون«، يعقب ضاحكًا. ضحك من  طبعًا، »ال أختّيل 
شدة األمل. يف السياسة، حاز التيار الوطين احلّر معظَم أصوات 
القوات  كانت  وإن  األخية،  االنتخابات  يف  الرمانة  عني  سكان 
»دقيق«،  اللبنانّية هي األنشط، وقد نظمت صفوفها على حنو 
بعد خروج قائدها من السجن. ويا هلا من مفارقة. تنسحب تركيبة 

»األحجام« احلزبية اليت يف الشياح على عني الرمانة.

الشياح مقرتن حبركة أمل، كما تقرتن »قلعة الصمود« بالقوات 
اللبنانّية. ويف الواقع، الناس مع حزب اهلل يف الشياح، ومع عون 
يف عني الرمانة. وعلى قياس »شعبوي«، ولكنه يأخذ السلوك 
السوسيولوجي هلذه األحزاب يف االعتبار، يتضح جليًا، أن السكان، 
حتى املندفعني منهم، ال يرغبون ركوب تلك البوسطة املشؤومة 
إطالقًا. فلنأمل أن تكون اجلملة األخية صائبة، ونضيفها إىل أمل 

جماني آخر... أال تكون احلرب اليت تنتظر يف مكان آخر.



Page 16صفحة 16     

رياضة

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 

تغلب »بايرن ميونيخ« الذي أصبح املوسم املاضي أول فريق أملاني 
يتوج بثالثية »الدوري والكأس« احملليني و«دوري إبطال أوروبا«، 
االربعاء يف  ـ صفر(، مساء   2( االسباني  »برشلونة«  على ضيفه 
»اليانز  احتضنها ملعب  أولي هونيس«  مباراة ودية على كأس« 

ارينا« يف ميونيخ.
اهلدف  الذي سجل  فيليب الم  قائده  إىل  بفوزه  »بايرن«  ويدين 
األول يف الدقيقة الـ13 بكرة رأسية اثر متريرة عرضية من الفرنسي 
فرانك ريبريي، والكرواتي البديل ماريو ماندزوكيتش الذي أضاف 
دييغو  اآلخر  البديل  من  متريرة  بعد  الـ85  الدقيقة  يف  الثاني 

كونتنتو.
ومحلت املباراة نكهة مرة كون غوارديوال دخل يف مشادة كالمية 
خالل  معنويا  فيالنوفا  يدعم  مل  انه  اعتربه  الذي  فريقه  مع  حامية 

تواجد املدربني يف الواليات املتحدة.
وبدأ غوارديوال املباراة بإشراكه تياغو الكانرتا أساسيا يف مواجهة 
الفريق الذي تركه قبل أيام معدودة، وبتشكيلة مكتملة متاما وذلك 
خالفا لـ«برشلونة« الذي خاض املباراة بغياب عدد كبري من جنومه 
مثل تشايف هرنانديز واندريس انييستا وجريار بيكيه والربازيلي 
داني الفيش وسريجيو بوسكيتس واحلارس فيكتور فالديس، ومل 
اليكسيس  والتشيلي  ميسي  ليونيل  األرجنتيين  النجم  يكن سوى 
ماســــكريانو  خافيــــري  واألرجنتيين  ادريانــــو  والربازيلي  سانشيز 
النــــادي  عليها  يعتمد  الـــــذي  العناصر  من  تيلو  ما  حـــــد  وإىل 
الكاتالوني، وذلك ألنه قرر عدم إشــــراك أي العب خــــاض كـــــأس 

القــــارات األخــــرية اليت أحــــرزت لقبها الربازيل على أرضها.
باجلملة يف  تغيريات  أجرى  الذي  »بايرن«  أن  إىل  اإلشارة،  جتدر 
الشوط الثاني، يبدأ مومسه السبت املقبل مبباراة »كأس السوبر« 
»بوروسيا  والقاري  احمللي  ووصيفه  بغرميه  جتمعه  اليت  األملانية 
دورمتوند« قبل املباراة الودية مع »ساو باولو« الربازيلي األربعاء 
»بوروسيا مونشنغالدباخ«  مواجهة  الدوري يف  يفتتح  ثم  املقبل، 

يف 9 آب املقبل.
يف ليون، قلب »ريال مدريد« االسباني تأخره أمام »ليون« الفرنسي 
)صفر ـ 2(، إىل تعادل يف الدقيقة 84، يف املباراة الودية اليت 
أجريت أمس، وهي تندرج يف إطار استعدادات الفريقني النطالق 
دوري بلديهما. تقدم »ليون« يف الشوط األول عن طريق كليمنت 
غرينري )20(. ثم أضاف ليساندرو لوبيز اهلدف الثاني )62(، ومل 
يتحرك »املارد« االسباني إال يف الدقائق الـ12 األخرية عن طريق 
بدالئه الذين كانوا عند حسن الظن، فقلص موراتا الفارق من ركلة 

جــــزاء )78(، ثم أدرك كاسيمريو التعادل من كرة رأسية )84(.
يذكر أن جنوم الفريق االسباني كانوا ضيوف شرف على املباراة 
وخصوصا الربتغالي كريستيانو رونالدو، بينما قدم الفرنسيون أداء 
جيدا وكانوا األقرب إىل حتقيق الفوز لوال األخطاء غري املربرة اليت 

ارتكبها املدافعون أمام موراتا وكاسيمريو.
»ملبورن  مضيفه  على  اإلنكليزي  »ليفربول«  فاز  ملبورن،  يف  ـ 
 ،)32( جريارد  لستيفن  نظيفني  بهدفني  األسرتالي  فيكتوري« 

واإلسباني اياغو أسباس )90(.
ـ يف هونغ كونغ، بلغ »مانشسرت سييت« و«سندرالند« اإلنكليزيان 

نهائي دورة هونغ كونغ الودية.
»ساوث  على  سييت«  »مانشسرت  فاز  النهائي،  نصف  يف 
أما   .)21( دزيكو  إدين  البوسين  سجله  بهدف  الصيين  تشاينا« 

»سندرالند«.
ففاز على جاره »توتنهام« بثالثة أهداف للسويسري كابرال )34(، 
 ،)80( كارلسون  موبريغ  ديفيد  والسويدي   ،)64( براون  وويس 

مقابل هدف لأليسلندي جيلفي سيغوردسون )28(.

»ريال مدريد« ُيعادل »ليون« 
)2 ـ 2 ( »بايرن ميونيخ« 
يغلب »برشلونة« ) 2 ـ 0 (

العب »بايرن« الكرواتي ماريو ماندزوكيتش )9( يسجل الهدف 
الثاني لفريقه )رويرتز(

هدف من قائده ستيفن جريارد يف الشوط االول واخر من اياجو 
اسباس قبيل النهاية فاز ليفربول االجنليزي على ملبورن فيكتوري 
االسرتالي 2-صفر يف مباراة ودية يف اطار استعداداته النطالق 
املوسم اجلديد لدوري اجنلرتا املمتاز لكرة القدم االربعاء من االيبوع 

احلالي.
اقيمت املباراة يف استاد ملبورن للكريكيت وحبضور مجهور كبري 

زاد عن95 الف مشجع.
لويس  ليفربول  مهاجم  للمباراة  الثاني  الشوط  يف  وشارك 
سواريز )26 عاما( رغم انه موقوف رمسيا بسبب عضه برانيسالف 
ايفانوفيتش العب تشيلسي يف مباراة بدوري اجنلرتا املمتاز يف 

ابريل نيسان املاضي.
مع  اوروغواي  مهاجم  مستقبل  حول  التكهنات  من  الكثري  وتثور 
اندية  اللعب الحد  انه يرغب يف  القول  ليفربول بعد ان سبق له 
الدوري االسباني كما ترددت تقارير عن وجود عرض من ارسنال 

اللندني للتعاقد معه.
واحرز جريارد اهلدف االول لفريق يف الدقيقة 32 اثر تلقيه متريرة 
متقنة من زميله جو الني قبل ان يضيف اسباس اهلدف الثاني من 

متريرة لسواريز يف الدقائق االخرية من اللقاء.

مباراة وديه … ليفربول 
يهزم ملبورن فيكتوري 

االسرتالي

بنجاح،  االول، اخلميس،  امتحانه  القدم  لكرة  لبنان  ختطى منتخب 
حتت اشراف املدير الفين االيطالي جيوسييب جيانيين، يف املباراة 
ايفان  الصربي  عليه  يشرف  الذي  االومليب  املنتخب  امام  الودية 
فيتانوفيتش، متقدمًا 3 ـ 0 )الشوط االول 0 ـ 0(، سجلها عباس 
عطوي »اونيكا« )33 و85( وحسن شعيتو )80(. ولعب املنتخبان 

ثالثة اشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة.
ومن الصعب احلكم على نتيجة مباراة اخلميس، لتقويم اداء اي من 
املنتخب او املدرب، طاملا ان جيانيين اعتمد هذه املباراة ركيزة 
اكرب  الختيار العبيه، ووضع عالمة لكل واحد يف امللعب، مشركًا 
عدد منهم، حتضريًا للمعسكر الذي سينظمه هلم يف مدينيت روما 
وفلورنسا، استعدادًا للمباراة امام الكويت يف كأس اسيا اسرتاليا 
2015، يف 15 تشرين االول املقبل، وتسبقها مباريات ودية عدة 

يف ايطاليا ورمبا مع العراق وسلطنة عمان.
مستوى  وارتقى  الطرفني،  من  باهتا  االول  الشوط  عرض  جاء 
املنتخب االول يف الشوطني الثاني والثالث، بعد اشراك الالعبني 

الذين رمبا سيكونون من االساسيني يف التشكيلة.
االوىل  االصابة   )33( »اونيكا«  عطوي  عباس  سجل  االصابات: 
للمنتخب االول بكرة اىل املقص االمين من ضربة حرة مباشرة 1 ـ 
0، وعزز حسن شعيتو )80( النتيجة بكرة ارضية اىل قلب املرمى 
بعد جهد فردي واخرتاق 2 ـ 0، وجنح عطوي »اونيكا« )85( يف 
تسجيل االصابة الثالثة بكرة ارضية اىل يسار احلارس مستفيدًا من 

دربكة داخل املنطقة.
مثل املنتخب االول يف الشوط االول احلارس عباس شيت والالعبون 
حممد زين طحان واملعتز باهلل اجلنيدي ووليد امساعيل وحممد مشص 
ومحزة سالمي وحممد عطوي وخضر سالمي وحسن احملمد وحممود 
احلارس الري  الثاني  الشوط  عواضة. وشارك يف  كجك وحسني 
مهنا والالعبون حممد محود وحسن ضاهر ونور منصور وهيثم فاعور 
وحسن  عطوي  علي  وعباس  عطوي  امحد  وعباس  عطية  وشادي 
معتوق وحسن شعيتو وحممد حيدر. واشرك املدرب احلارس حسن 
الالعبني  بعض  مع تشكيلة من ضمت  الثالث  الشوط  حسني يف 

الذين شاركوا يف الشوطني السابقني.
السبع  علي  احلارس  االول  الشوط  يف  االومليب  املنتخب  ومثل 
عيد  وحامت  الدر  وحسني  شومان  وجاد  سعد  حممد  والالعبون 
عيسى  وجعفر  مقصود  وحممد  امساعيل  وعلي  بيضون  ومصطفى 
ومصطفى قانصوه وكريم تاج الدين. وشارك يف الشوط الثاني 
احلارس داني احلاج والالعبون علي همدر وحسن احلاج وحممد عسكر 
وشادي سكاف وحممد دياب وقاسم عطية وبالل جندي وعبد اهلل 
العيش وحممد فارس ومصطفى كمال الدين. وشارك يف الشوط 

الثالث العبون ممن شاركوا يف الشوطني السابقني.
قاد املباراة احلكم امحد سعيفان وعاونه تيسري بدر وحممد احلاج.

 منتخب لبنان يفوز يف اختباره الودي األول 
بقيادة جيانيين على نظريه األومليب

قدر ملباراة القطبني »الزمالك و«األهلي« ان خترج املصريني من 
اتون األحداث وتكسر حاجز اخلوف واحلرية موقتًا، وتدفع جبماهري 
»الرتاس« الفريقني اىل امللعب حمطمة بذلك قرار اجلهات األمنية 
حضارية  لوحة  ورمسوا  املدرجات  غطوا  الذين  اآلالف  حضر  حبيث 

باألعالم والرايات كأنها أعادت مصر إىل طبيعتها العادية.
ومل يرض الفريقان اللذان استهال مبارياتهما يف دور جمموعيت الدور 
اجلماهري  أعصاب  افريقيا«، يف هز  أبطال  لـ«دوري  النهائي  ربع 
واألمن املصري برمته فتقامسا النتيجة )1ـ1(، يف أجواء أكثر من 

حبية أخرجت املباراة بصورة مثالية ومل تعكرها أي حادثة.
تأثري  املباراة حتت  الفريقني خاضوا  أن العيب  الواضح  وكان من 
انعكاس  بإمكان  أوحى  ما  جدا،  عالية  حرارة  درجة  الصيام، ويف 
ذلك سلبا على األداء، ويعطي طابعا غري مثالي، إال ان اجملريات 
جاءت بعكس ذلك، وظهر جليا أن كل فريق حياول خطف هدف، ما 
الفرص، وخصوصا من  اإلثارة وإضاعة  أضفى عليها، املزيد من 

جانب »األهلي«.

القمة »املصرية ـ األفريقية« متضي بسالم

 تعادل »الزمالك« و»األهلي« )1ـ1( 
حبضور اجلمهور
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قضاء وقدر

 توقيف )أ.ح.( املشتبه به بوضع عبوة املصنع 
املستهدفة سيارة حزب اهلل

افاد مندوب »الوكالة الوطنية لالعالم« خالد عرار، ان قوة من فرع 
خمابرات البقاع واجليش دهمت ليل الثالثاء أحد املنازل يف بلدة 
الناسفة  العبوة  زرع  الذي  به  جمدل عنجر، وقبضت على املشتبه 
على طريق املصنع منذ ايام، واليت استهدفت سيارة تابعة حلزب 
اهلل حيث اصيب اثنان من ركاب السيارة، وهو سوري من مدينة 

الزبداني ويدعى ا.ح.

موقوف »مل يصمد« يف إسرائيل أكثر من 4 أشهر
اثناء حماكمة احد املوقوفني جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي 
وعمالئه، حتدث عن واقعة اطالقه النار على احدى ثكنات اجليش 
اللبناني يف جزين وهو حبالة سكر شديد. ويقول جورج انطوان عقل 
انه ال يذكر هذه احلادثة لدى وقوعها النه كان قد احتسى اخلمرة، 
امنا اخربه صديقه عن ذلك. واضاف بانه سبق ان حوكم يف هذه 

القضية وجبرم التجند جبيش حلد وامضى حمكوميته.
وبسؤاله قال عقل انه كان من عناصر فوج العشرين يف »جيش 
حلد«، امنا مل يتواصل مع أي اسرائيلي النه مل يكن يوجد جنود 

اسرائيليون حيث كان مركز عمله.
انه بعد االنسحاب عام 2000 دخل اىل اسرائيل مدة 4  وافاد 
اشهر، إمنا مل يستطع العيش هناك فعاد اىل لبنان، وسئل عن 
كان  فيما  يعرفه،  ال  بأنه  فأفاد  احلاج،  امني  رياض  علي  املدعو 
ونصف  سنة  مدة  حوكم  ان  بعد  جمددًا،  توقيفه  سببًا يف  االخري 

السنة.
وكان وكيل الدفاع عن عقل احملامي ايلي شرتوني قد ابرز نسخة 
ان  عنه  دفاعه  معرض  واكد يف  موكله،  الصادر حبق  احلكم  عن 
املدعو علي احلاج ال يعرف موكله، معتربًا ان هناك من حياول اقحام 
اسم موكله جبرائم مل يرتكبها. وطلب اعالن براءته للشك ولعدم 

الدليل واستطرادًا منحه اسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه.
وأصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار 
خليل ابراهيم حكمًا قضى بإبطال التعقبات عن عقل لسبق املالحقة 

واحلكم.
فرحان  جوزف  احملكمة  حاكمت  بالتعامل،  يتصل  آخر  ملف  ويف 
اهلوية  على  االستحصال  بغية  العدو  بعمالء  االتصال  زعزوع جبرم 
اقواله  املتهم  اكد  وقد  اذن.  دون  بالده  ودخول  االسرائيلية 
جواز  بواسطة  اشقائه  لرؤية  اسرائيل  اىل  دخوله  جلهة  السابقة 
سفره االمريكي كونه حيمل اجلنسية االمريكية، فضاًل عن انه اراد 
االستحصال على اجلنسية االسرائيلية للتخلص من املضايقات اليت 

كان يتعرض هلا يف االراضي احملتلة.

وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي تطبيق 
مواد االتهام، ترافع احملامي شارل دكاش وكيل املتهم، فأوضح 
ان موكله من اصل فلسطيين وهاجر اىل لبنان اثر نكبة 1948 ثم 
جلأ اىل الواليات املتحدة االمريكية حيث بقي 40 عاما. واستحصل 
اثر صدور مرسوم منح الالجئني  اللبنانية  بعد ذلك على اجلنسية 

الفلسطينيني اىل لبنان اجلنسية.
اثناء  واعترب دكاش ان موكله كان يتعرض ألبشع املضايقات 
اضطره  ما  احملتلة،  الفلسطينية  االراضي  يف  الشقائه  زيارته 

للحصول على اجلنسية االسرائيلية وليس بهدف التعامل.
سفر  جبواز  احملتلة  االراضي  موكله  دخول  ان  دكاش  ورأى 
امريكي، ال يتطلب احلصول على اذن مسبق من احلكومة اللبنانية، 
الفتا اىل انه حبسب القانون الدولي اخلاص، وعند تنازع القوانني، 
تطبق القوانني األرحم، ويكون بالتالي األفضلية للجنسية االمريكية 

اليت حيملها موكله.

جلهة  ختفيفية  أسبابًا  موكله  منح  طلب  اىل  دكاش  وانتهى 
توافره،  لعدم  بالعدو  االتصال  جرم  من  براءته  واعالن  الدخول، 
الذي يعاني  التنفيذ بسبب املرض  ويف حال جترميه، منحه وقف 
منه موكله. وجاء حكم احملكمة ليعلن ابطال التعقبات عن زعزوع 
من جرم االتصال بالعدو وعمالئه، وحبسه مدة 5 اشهر مع غرامة 
200 الف لرية جبرم الدخول، واستبدال عقوبة احلبس بغرامة قدرها 

مليون و700 ألف لرية.

القبض على مطلوب يف جرمية قتل
متكنت مفرزة اإلستقصاء يف قيادة منطقة البقاع - وحدة الدرك 
اإلقليمي، بعد املتابعة والرصد وتكثيف اإلستقصاءات والتحريات، 
من توقيف م.ي )31 عامًا( يف منطقة بعلبك، وهو مطلوب مبوجب 
وإطالق  قتل  جبرم  قبض  إلقاء  ومذكرتي  أحكام  خالصات  ثالث 
نار من سالح حربي، ومذكرة توقيف جبرم تعاطي وجتارة خمدرات 

وسرقة.

امـنيات لبنانية يف اسبوع
بناء  وأوقف  اإلقليمي  الدرك  بعلبك يف وحدة  م إىل خمفر  وسلِّ

إلشارة القضاء املختص إلجراء املقتضى القانوني حبقه.
اىل ذلك، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  ضمن  أنه 
اجلرمية مبختلف أنواعها متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 
أفعاال جرمية على  2013/07/22 من توقيف 65 شخصا إلرتكابهم 
األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 8 جبرائم سرقة، 8 جبرائم خمدرات، 
7 جبرم ضرب وإيذاء، 9 جبرم إقامة غري مشروعة وإقامة منتهية 
و23  بناء  2 جبرم خمالفة  رصيد،  دون  2 جبرم شيك  الصالحية، 
جبرائم: تزوير، تهجم على دورية قوى أمن، إزالة تعديات وختريب، 
تهديد، صدم ووفاة، إحتيال، إنتهاك حرمة منزل، خمالفة األنظمة، 
قتل، إطالق نار، مقاومة رجال األمن، قيادة سيارة لوحتها مزورة، 

و6 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

التوّسع بالتحقيق مع املوقوفني يف مقتل مّجو
ذكرت مصادر امنية  ان خمابرات اجليش يف اجلنوب سلمت فصيلة 
درك عدلون املتهمني الرئيسيني يف جرمية قتل احمللل السياسي 
السوري حممد ضرار مجو وهما شقيق زوجة مجو بديع يونس وابن 
شقيقتها علي يونس. وأنه بناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية 
يف اجلنوب مت احالة املتهمني يونس اىل الشرطة القضائية للتوسع 
املتهمة  يونس  سهام  مجو  زوجة  تزال  ال  فيما  التحقيقات.  يف 
بانتظار  السورية  األراضي  داخل  موجودة  قتله،  على  بالتحريض 

استكمال اجراءات طلب اسرتدادها من قبل السطات اللبنانية .
التحقيق  ذّمة  على  اوقفت  األمنية  القوى  أن  علم  ذلك  اىل 
باملتهمني  بعالقتهم  أشخاص لالشتباه  يف جرمية قتل مجو مخسة 
الرئيسيني يف اجلرمية، وهم »عباس غ.، عباس ز.، حسن ر. ، 

حممد ز. وحسن خ.«.

وسبق ذلك - وفق املعلومات نفسها- توقيف شخص ثالث من 
آل يونس كان يرتدد على عائلة املغدور وانه أفاد خالل التحقيقات 
معه ان زوجة املغدور كانت تسأله دائمًا عن كيفية تعطيل وتشغيل 
كامريات املراقبة العائدة ملنزهلم كونه يعمل يف هذا اجملال. وقد 

مت ترك املوقوف رهن التحقيق بعد يوم واحد على توقيفه.

مقتل عسكري صدماً على أوتوسرتاد جبيل
عامًا(   23( م.م.ش  اجليش  يف  اجملند  ب.أم  سيارة  صدمت 
على أوتوسرتاد مستيتا جبيل، ومت نقله اىل مستشفى مارتني وما 
لبث أن فارق احلياة. وقد حضر الطبيب الشرعي واألجهزة األمنية 

للتحقيق يف احلادث.

حترير خمالفة يوقع جرحيًا
السري  الفلسطيين عماد ب. وشرطي  تطور اشكال فردي بني 
عادل ح. على خلفية احتجاج األول على حترير الثاني حمضر خمالفة 
حبق سيارته يف حملة زاروب النجاصة يف صيدا اىل اقدام الشرطي 
على اطالق النار من مسدسه باجتاه عماد ما ادى اىل اصابته يف 

كاحله نقل على اثرها اىل مستشفى محود اجلامعي للمعاجلة.
وحضرت اىل املكان قوة من الدرك وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

توقيف شقيقيت زوجة مجو أثناء توجههما إىل سوريا
ختضع سهام يونس زوجة احمللل السياسي السوري حممد ضرار 
أمام مديرية املخابرات يف اجليش يف قضية مقتل  مجو للتحقيق 
يف  االستئنافية  العامة  النيابة  بإشراف  املاضي  األربعاء  زوجها 
اجلنوب، وذلك بعد أن ألقى جهاز األمن العام اللبناني القبض عليها 

أثناء دخوهلا إىل لبنان عند نقطة العريضة على احلدود الشمالية.
ويف جديد التحقيقات يف هذا امللف, أن األمن العام اللبناني 
أوقف أمس شقيقيت سهام يونس أثناء توجههما إىل سوريا، حيث 
مشلهما التحقيق أيضًا. يف وقت ينتظر أن يقوم الفاعلون بتمثيل 

جرميتهم بعد استكمال التحقيقات األولية.

»التمييز العسكرية« ُتبقي على ستة قيد 
التوقيف بـ »أحداث عربا«

اليس  القاضي  برئاسة  العسكرية«  التمييز  »حمكمة  نقضت 
شبطيين قرار قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا ترك 

ستة موقوفني يف »احداث عربا« بسندات اقامة.

البابا  الغين  وعبد  عالء  من  كل  على  االبقاء  احملكمة  وقررت 

وخالد النقوزي وعبد النور مشندر ومسري ابو غزالة وهالل زيدان 
موقوفني، واصدرت حبقهم مذكرات توقيف وجاهية جبرم االنتماء 
مركز  على  باالعتداء  ارهابية  بأعمال  والقيام  مسلح  تنظيم  اىل 
للجيش وقتل عناصره عمدًا وقتل ضباط وعسكريني آخرين وحيازة 
اسلحة وقذائف. واحالت احملكمة جمددًا امللف اىل القاضي ابو غيدا 

ملتابعة حتقيقاته فيه.
موقوفا  يومني  منذ  احالت  قد  العسكرية  العامة  النيابة  وكانت 
غيدا  ابو  القاضي  اىل  الفلسطينية  التابعية  من  امللف  جديدا يف 

الذي استجوبه واصدر حبقه مذكرة توقيف وجاهية.

.. وتوافق على إخالء سبيل الشيخ حسن مشيمش
وافقت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيين 
بالشعائر  املس  جبرم  مشيمش  حسن  الشيخ  إخالء  على  أالربعاء 
الدينية يف سجن رومية، مقابل كفالة مالية قدرها مليون لرية، 

وذلك ما مل يكن موقوفًا لداع آخر.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة قد حكمت على مشيمش يف 
هذا اجلرم بالسجن مدة شهرين. وقد مّيزه وكيله احملامي أنطوان 
نعمة أمام حمكمة التمييز اليت قبلته وحّددت ملشيمش موعدًا إلعادة 

حماكمته يف هذا اجلرم يف شباط املقبل.
اإلسرائيلي  بالعدو  االتصال  جبرم  موقوف  مشيمش  أن  يذكر 
شباط  يف  التمييز  حمكمة  أمام  اجلرم  هذا  يف  حماكمته  وستعاد 
املقبل، بعد نقض حكم احملكمة العسكرية الدائمة اليت حكمت عليه 

بالسجن مدة مخس سنوات.

قتيلتان حبادث سري مرّوع على طريق تل النحاس
  

اخلردلي  النحاس  تل  عام  طريق  على  مروع  سري  حادث  وقع 
يف قضاء مرجعيون أدى اىل مقتل فتاتني وجرح آخرين جراء انقالب 
يف  مجيعًا  كانوا  أسود  لون  مورانو  نيسان«  »جيب  نوع  سيارتهم 

داخلها.
وكانت ديانا غالب الشحيمي متوجهة يف سيارتها، من بلدتها مركبا 
وبرفقتها ابنتها فاطمة قاسم األتات )10 أعوام( وطفليها علي الرضا 

5 أعوام وعلي جواد )8 أعوام، وجيهان علي الشحيمي )17 عامًا(.
انقلبت  الليطاني  باجتاه  النحاس  وبعد مرورها على طريق عام تل 
سيارتها واستقرت على بعد أمتار عن الطريق العام، ما أدى اىل مقتل 
فاطمة األتات على الفور والشابة جيهان الشحيمي وجرح ديانا والطفل 

علي الرضا فيما جنا علي جواد بأعجوبة.
وعلى االثر حضرت قوة من اجليش اللبناني واألمن الداخلي والصليب 
األمحر اللبناني والدفاع املدني وعملوا على نقل اجلثث واملصابني اىل 

مستشفى مرجعيون احلكومي.

القبض على جزائري يف املصيطبة حبوزته 
بطاقات مصرفية مزّورة

 9 بريوت  شرطة  قيادة  يف  بريوت  استقصاء  مفرزة  أوقفت 
دراجة   15 وحجزت  وفلسطيين،  وجزائري  سوري  بينهم  مطلوبني 

نارية و9 سيارات خمالفة.
بالغ  مبوجب  املطلوب  ح.ع.ي  توقيف  مت  املصيطبة  حملة  ففي 

خالصة حكم.
ويف احمللة نفسها مت توقيف م.ع.ح جبرم السرقة.

ضبط  بعدما  أ.إ.د  اجلزائري  توقيف  مت  ايضا  املصيطبة  ويف 
حبوزته عدد من البطاقات املصرفية املزورة.

ويف الرملة البيضاء مت توقيف الفلسطيين م.ك.خ والدته مسرية 
وهو مطلوب مبوجب خالصة حكم.

ويف احمللة نفسها مت توقيف م.م.ح وهو مطلوب مبوجب مذكرة 
توقيف جبرم جتارة خمدرات.

ويف الرملة البيضاء أيضًا أوقف ب.ع.ب جبرم السرقة.
ويف األشرفية مت توقيف ك.ج.أ بعدما ضبط حبوزته كمية من 

املخدرات.
ويف احلمراء مت توقيف ح.أ.ش بعدما ضبط حبوزته سالح حربي 
غري مرخص وهو مطلوب مبوجب مذكرة توقيف جبرم اخلطف ونقل 

أسلحة وضرب وإيذاء.
ويف احلمراء أيضًا مت توقيف السوري ن.إ.أ وهو مطلوب مبوجب 

خالصة حكم.
من جهتها، اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  ضمن  انه 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 
أفعااًل جرمية على  2013/07/23 من توقيف 52 شخصا إلرتكابهم 
جبرم   10 خمدرات،  جبرائم   16 بينهم:  كافة،  اللبنانية  األراضي 
تسول، 4 جبرم إطالق نار، 2 جبرائم سرقة، 2 جبرم سلب، 5 جبرم 
دخول البالد خلسة وإقامة غري مشروعة، 5 جبرائم: زنا، ترويج عملة 
مزيفة، تشغيل قاصر، ضرب وإيذاء، تهجم، و8 مطلوبني للقضاء 

مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 



Page 18صفحة 18      Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 

مــقاالت

حممد الرباهمي، قيادي ثالث من قيادات املعارضة التونسية ينضم اىل 
جرمية  لتتزامن  علي،  بن  العابدين  زين  الرئيس  خلع  منذ  الشهداء  قافلة 
اغتياله أمس االول مع احتفاالت البالد بالذكرى الـ56 لقيام اجلمهورية، 
حيث كان من امُلفرتض أن يشارك يف املوكب الرمسي، لوال أنه فّضل 
- على األرجح مثل عدد آخر من نواب املعارضة - مقاطعة املوكب الذي 
أشرف عليه الرؤساء الثالثة املنصف املرزوقي ومصطفى بن جعفر وعلي 
النشطاء  ومن  الناصرية  القيادات  أبرز  هو  الرباهمي  بأن  علمًا  العريض. 
الفاعلني يف اجلبهة الشعبية املعارضة، وأثار اغتياله بعد شهور من مقتل 
شكري بلعيد موجة من الغضب ودعوات اىل العصيان املدني وحل احلكومة 

اغتيال حممد الرباهمي يشعل الشارع التونسي: دعوات إىل العصيان وحل احلكومة
واجمللس التأسيسي.

من  الثالثة  هي  جديدة،  اغتيال  جرمية  على  اخلميس  صباح  تونس  استيقظت 
إذ استقرت إحدى عشرة رصاصة يف  الرتويكا اىل احلكم،  نوعها منذ صعود 
جسد مؤسس التيار الشعيب )ناصريون( حممد الرباهمي، عضو اجمللس الوطين 

التأسيسي عن حمافظة سيدي بوزيد.
وأطلق شخصان على دراجة نارية 11 رصاصة على الرباهمي، يف ثالث جرمية 
تستهدف املعارضة بعد اغتيال شكري بلعيد يف شباط املاضي، ولطفي نقض 
يف تشرين أول. وأعلن يف وقت الحق أمس أنه سُيدفن يف مقربة اجلالز يف 

العاصمة اىل جانب الشهيد بلعيد.

اجلهة اليت تقف وراء االغتيال واضح أنها عرفت من ختتار؛ 
فالرباهمي من مدينة سيدي بوزيد اليت هلا رمزية خاصة يف 
تطورات املشهد التونسي منذ اندالع االنتفاضة الشعبية يف 
1٧ كانون اول من سنة ٢٠1٠، كما اختارت التوقيت بعناية: 
بعد ظهور حركة »مترد« وإعالنها العمل على إسقاط احلكومة 
وحل اجمللس الوطين التأسيسي وقد كان الرباهمي من اول 
التأسيسي، الذين أعلنوا مساندتهم  أعضاء اجمللس الوطين 
حكم  اسقط  الذي  احلراك  مساندته  اعلن  كما  احلركة،  هلذه 
بالعصابات اإلجرامية  »اإلخوان« يف مصر إىل جانب تنديده 

املمولة من اخلليج لتدمري سوريا.
وحيظى  حمبوبة  وشخصية  صلب  مناضل  الرباهمي  فمحمد 
يتحمل  واستهدافه  السياسيني،  الفرقاء  كل  من  بتقدير 
لكل من  أو حتذيرا  له  عقابا  يكون  أن  إما  تأويل:  أكثر من 
يفكر يف اجلهر مبواقف صرحية ضد التنظيم العاملي لإلخوان 
املسلمني املتحالف موضوعيا مع الصهيونية العاملية وأداتها 
منه  املقصود  يكون  أن  أو  إسرائيل.  العربية  املنطقة  يف 
تواجه  النار يف سياق سياسي  الزيت على  مزيدا من صب 
فيه الرتويكا احلاكمة غضبا شعبيا غري مقصود، توالت فيه 
دعوات حل احلكومة واجمللس التأسيسي ووضع خارطة طريق 
ال تكون فيها حركة النهضة إال طرفا فقط من مجلة األطراف 
السياسية، وهو ما سعى اليه رئيس احلكومة السابق وفشل 

فيه، بعدما رفضت حركة النهضة مبادرته.
النهضة،  حركة  وخاصة  احلاكمة،  الرتويكا  تدفع  أن  ويرجح 
مثن االغتيال، ذلك أن منسوب االحتقان ودعوات حل اجمللس 
إذ  مسبوقة،  غري  والرئيس  احلكومة  واستقالة  التأسيسي 
الشعبية  اجلبهة  واهمها  السياسية،  القوى  اغلب  التقت 
واالحتاد من اجل تونس، على هذه املطالب كما اعلن االحتاد 
فيما  اجلمعة،  اليوم  العام  اإلضراب  للشغل  التونسي  العام 
أعلنت حركة مترد وعدد من اجلمعيات واملنظمات حالة التعبئة 
العامة لتنظيم احتجاجات يف كل املدن، شعارها األساسي حل 

احلكومة واجمللس التأسيسي.
ويف هذا الوضع من االحتقان، تبدو النهضة تواجه مصريا صعبا 
بسبب تنامي االحتقان ضدها وضد زعيمها راشد الغنوشي، 
اليت  االغتياالت  مسؤولية  السياسيني  من  عدد  مّحله  الذي 

حدثت يف تونس منذ صعود النهضة إىل احلكم.
املؤشرات األوىل بعد ساعات من اغتيال حممد الرباهمي تؤكد 
أن النهضة ستواجه غضبا عارما يف كل مكان، وقد ُأحرق عدد 
كبري من مقارها. أما احلكومة، فاألقرب أنها ال ميكن أن تستمر 
وفق الصيغة احلالية، بعدما مّحلتها معظم األطراف السياسية 
لذلك،  املناسبة  االرضية  توفريها  بسبب  االغتيال  مسؤولية 
مثل التساهل مع خطاب العنف واالغتيال والسحل واستباحة 
التلفزيونية  واملنابر  واملساجد  العامة  االجتماعات  الدماء يف 
والصحف، من دون أن حترك ساكنا أو حتاسب أي متورط. 
وهو ما ُعّد تشجيعا ضمنيا على العنف، فضال عن تساهلها 
مع انتشار السالح. ويذكر انه ُعثر قبل أيام وقريبا من بيت 
الرباهمي يف أريانة على قطع سالح خمبأة يف بيت يقطنه احد 

املتشددين الدينيني.
أحدثه  الذي  الزلزال  النهضة قد جنت من  وإذا كانت حركة 
غري  تبدو  املرة  هذه  جناتها  فان  بلعيد،  شكري  اغتيال 
مضمونة، بعد اندالع االحتجاجات من سيدي بوزيد، فهل تعيد 
هذه املدينة يف الوسط الغربي اليت عانت التهميش سيناريو 

البوعزيزي الذي أطاح حكم بن علي؟

دعوة إىل العصيان املدني
وفور حصول اجلرمية، أعلن رئيس اجمللس التأسيسي مصطفى 
بن جعفر، أن اجلمعة )امس( هو يوم حداد عام، بينما اتهمت 
شقيقة الرباهمي شهيبة الرباهمي )5٠ عامًا( »حركة النهضة.. 
هي اليت قتلت أخي«. وقالت »منذ اغتيال شكري بلعيد )يف 
حممد  بان  احساس  لنا  كان  املاضي(  شباط  من  السادس 
)الرباهمي( سيلقى نفس املصري«. وأضافت، وهي يف حالة 
انفعال شديد، »ال نريد بعد اليوم ان يعيش معنا أصحاب 
اللحى )اإلسالميون(«. أما أرملته، فقد رفضت قبول التعازي 
من الرتويكا احلاكمة ونوابها يف اجمللس التأسيسي، ودعت 

الشعب إىل التمرد على حكم الرتويكا.
حممود  مستشفى  إىل  املواطنون  هّب  اخلرب  إذاعة  ومبجرد 
ُنِقل اليه جثمان الشهيد،  املاطري يف ضاحية أريانة، حيث 
ورفع الغاضبون شعارات تندد حبركة النهضة وبزعيمها راشد 
الغنوشي، ومنها الشعار الشهري الذي ُرِفع بعد اغتيال بلعيد 
»يا غنوشي يا سفاح يا قتال األرواح«، كما انطلقت مسريات 
غاضبة يف مدينته سيدي بوزيد، حيث أحرقوا مقر »النهضة«، 
بوزيان  ومنزل  املكناسي،  مدن  يف  مسريات  سارت  بينما 
»النهضة«  ومكتب  احملافظة  مقر  وحاصر حمتجون  وقفصة، 

يف بعض املدن.
والتقت غالبية األحزاب املعارضة على إدانة اجلرمية، واعتبارها 
والنظام  االنتقالي  املسار  عرقلة  إىل  تسعى  جرمية سياسية 
هذه  ورأت  والعنف.  الفوضى  بث  على  وتعمل  اجلمهوري، 
األحزاب أن تزامن اجلرمية مع عيد اجلمهورية هو رسالة واضحة 

نورالدين بالطيبمفادها »ال تفرحوا باجلمهورية«.
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*وزير اهلجرة طوني بورك، 
للجالية  نفسك  تقدم  كيف 

اللبنانية والعربية؟

للجالية  نفسي  اقدم   -
بالطريقة  والعربية  اللبنانية 
دائما  بها  رحبْت  اليت  نفسها 
بي وانا اعتز وافتخر بصداقة 

العديد من ابنائها.

*ما الذي جعلك تقرر دخول 
متى  العامة،  احلياة  معرتك 

وكيف حتققت أحالمك؟

- انتسبت إىل حزب العمال 
عندما كنت يف السادسة عشرة 
من عمري يف االجتماع احمللي 
كنت  لقد  هيلز.  بيفرلي  يف 
املسائل  من  للكثري  متحمسا 
أن  وادركُت  طويلة،  لفرتة 
الوسيلة الوحيدة للبدء بتنفيذ 
كانت  املسائل  هذه  وتعزيز 
يف الواقع واحلقيقة باالنضمام 
وكان  نفسه.  احلزب  اىل 
موريس ييما أحد اعضاء الفرع 

يف االجتماع االول.

* ما هي املسؤوليات اليت 
تسلمتها واملراكة اليت شغلتها 
يف حزب العمال قبل أن تصبح 

نائبا؟

حمليا،  دائما  دوري  كان   -
اي يف الفروع احمللية. فبينما 
مؤمترات  يف  أشارك  كنت 
ومؤمترات  الوطنية  احلزب 
االكثر  األدوار  كانت  الوالية، 
لي  بالنسبة  للفخر  مدعاة 
بداية  احمللية..  الفروع  يف 

طاليب اللجوء ستزيد مهما كلف 
احلكومة  فإن  بالفعل  االمر. 

كما  القائمة  املراكز  ستوّسع 
أخرى  مواقع  عن  تبحث  انها 

وزير اهلجرة الفيدرالي طوني بورك يف حوار مع امليدل ايست هريالد:
التعددية الثقافية احدى أعظم نقاط قوتنا.. املعركة املقبلة من أقسى املعارك االنتخابية

مبوجب »احلل بابوا نيو غيين« ال ميكن طاليب اللجوء بعد اليوم االستقرار يف  اسرتاليا
السادسة عشرة من عمره، بعدها عمل  العمال - فرع بيفرلي هيلز وهو يف  انتسب اىل حزب 
مع فرع روزالندز.. تسلم وزارات الزراعة والبيئة والفنون قبل ان يتسلم وزارة الهجرة واالحتفاظ 
بوزارة الفنون بعد اعادة استالم كيفن راد قيادة حزب العمال الفيدرالي.. انه وزير الهجرة وشؤون 

التعددية الثقافية والفنون نائب مقعد واتسون الفيدرالي طوني بورك.
ويف سؤال لـ »الهريالد« عن »الحل البابوا نيو غيني« وتكلفته وقدرة مراكز االحتجاز هناك على 
استيعاب طالبي اللجوء اجاب »ال يمكن وضع تكلفة لهذا املخطط، ولكن قدرة وامكانية بابوا نيو 
غيني على استيعاب طالبي اللجوء ستزيد مهما كلف االمر. بالفعل فإن الحكومة ستوسـّع املراكز 
انها تبحث عن مواقع أخرى يف بابوا نيو غيني - عدا جزيرة مانوس - النشاء مراكز  القائمة كما 

احتجاز واقامة لطالبي اللجوء«.
وأضاف »ان ما نستطيع ضمانه  هو ان اي طالب لجوء ال يمكنه بعد اليوم االستقرار يف اسرتاليا 
وهكذا فعلى مهربي البشر ان يدركوا ان عمليات تهريب البشر اىل اسرتاليا لن تكون متاحة بعد 
اآلن، فبيع هؤالء لالقامة الدائمة يف اسرتاليا ولـّى اىل غري رجعة، وقد بدأنا نرى مفاعيل هذا »الحل« 

على االرض«.
وعن الفرق بني قيادتي غيالرد وراد بالنسبة  لحزب العمال واسرتاليا قال » لقد عملت مع كليهما، 
وانا فخور جدا بما حققناه ملنطقتنا املحلية وخاصة خالل هذه السنوات الست املاضية. ليس هناك 

شك بأن لرئيس الوزراء راد طريقة خاصة  للتواصل مع الناس، وأنا سعيد بمواصلة العمل معا«.
وقال وزير الهجرة طوني بورك انه يفتخر بالعديد من صداقاته مع ابناء الجالية اللبنانية والعربية 

وان التعددية الثقافية هي واحدة من اعظم نقاط القوة يف اسرتاليا.
هذا  معه  رزق  بو  انطونيوس  للزميل  وكان  بورك  الجديد طوني  الهجرة  وزير  الهريالد  التقت 

الحوار: 

وزير الهجرة الفيدرالي طوني بورك

وبعد  هيلز،  بيفرلي  فرع  يف 
ذلك لسنوات عديدة يف فرع 

روزالندز.

*متى ُأنتِخبت ألول مرة يف 
الربملان وأين، واي مقعد متثل 

اآلن؟

إىل  مرة  ألول  أنُتخبُت   -
عام  الفيدرالي  الربملان 
واحدة  لوالية  كنُت   .2004
ولواليتني يف  املعارضة،  يف 
السنوات  وطيلة  احلكومة، 
ملقعد  نائبا  كنت  التسع 
واتسون ُأمّثل منطقتنا احمللية 
املقاعد  يف  دائما  وكنُت 

االمامية.

عن  حتدثنا  ان  لك  هل   *
احلقائب الوزارية اليت شغلتها 
وزير  منصب  تسلمك  قبل 

اهلجرة؟

- يف الفرتة األوىل تسلمُت 
الفرتة  ويف  الزراعة،  وزارة 
البيئة  وزير  كنت  األخرية 
تعلمون،  كما  الفنون.  ووزير 
أنا اآلن وزير اهلجرة وشؤون 
التعددية الثقافية اضافة اىل 

بقائي يف  وزارة الفنون.

قراء  تطلع  ان  لك  هل   *
»احلل  تفاصيل  على  اهلريالد 
لناحية  غيين«  نيو  البابوا 
االستيعابية  والقدرة  التكلفة 

وغري ذلك«؟
- ال ميكن وضع تكلفة هلذا 
املخطط، ولكن قدرة وامكانية 
بابوا نيو غيين على استيعاب 

يف بابوا نيو غيين - عدا جزيرة 
مانوس - النشاء مراكز احتجاز 

واقامة لطاليب اللجوء.
ان ما نستطيع ضمانه  هو 
ان اي طالب جلوء ال ميكنه بعد 
اسرتاليا  االستقرار يف  اليوم 
البشر  مهربي  فعلى  وهكذا 
ان يدركوا ان عمليات تهريب 
البشر لن تكون متاحة بعد اآلن، 
فبيع هؤالء لالقامة الدائمة يف 
اسرتاليا ولـّى اىل غري رجعة، 
هذا  مفاعيل  نرى  بدأنا  وقد 

»احلل« على االرض.
* ماذا عن التكلفة املرتتبة 
على هذا االتفاق مع بابوا نيو 

غيين؟
- التكلفة حاليا كبرية ولكن 
الوقت،   مرور  مع  انه  ال شك 
املال  سيوفر  احلل  هذا  فان 
ستقل  حيث  اسرتاليا  على 
قدرة مهربي البشر على اغراء 
بهم،  واملتاجرة  اللجوء  طاليب 
اذ ان دوافع املخاطرة حبياتهم 

ستصبح شبه معدومة.

* يف رأيك، ما هو الفرق بني 
بالنسبة   وراد  غيالرد  قيادتي 

حلزب العمال واسرتاليا؟

كليهما،  مع  عملت  لقد   -
حققناه  مبا  جدا  فخور  وانا 
ملنطقتنا احمللية وخاصة خالل  
ال  املاضية.  الست  السنوات 
راد  الوزراء  لرئيس  أن  شك 
مع  للتواصل  خاصة   طريقة 
مبواصلة  سعيد  وأنا  الناس، 

العمل معا.

*برأيك، ما هي حظوظ قيادة 

راد باعادة الفوز باحلكم؟
- ال ميكن أبدا أن تأخذ أي 
هناك  به.  مسلم  كأمر  شيء 
اجملتمع  يف  حقيقي  محاس 
الناس  الراهن.  الوقت  يف 
يقولون لي أنهم يعتقدون أن 
بامكانية  هناك فرصة حقيقية 
العمال اىل احلكم  عودة حزب 
وانهم على استعداد للمساعدة 
من  العودة.  هذه  حتقيق  يف 
الفوز  العمال  حلزب  املمكن 
ليس  ولكن  االنتخابات  يف 
هذه  ان  شك  ادنى  هناك 
اصعب  من  ستكون  املعركة 
االنتخابية على  وأشد املعارك 

االطالق.

* كيف تنظرون اىل اجلاليات 
اللبنانية والعربية؟

يعود  الصداقة  عمق  إن   -
ويسرني  عديدة.  لسنوات 
من  متكنت  أنين  خاص  بشكل 
املنية،  مثل  بلدات  زيارة 
تنورين،  الضنية،  حردين، 
بريوت  مدينيت  وكذلك 
األشهر  يف  وطرابلس 

األخرية.

تود  أخرية  * هل من كلمة 
اللبنانية  للجاليات  توجيهها 

والعربية؟

- التعددية الثقافية ليست 
موجودة  انها  شعارا سياسيا. 
ويف  أعيش،  حيث  وجمّسدة 
كيفية تنشئة عائليت، وأعتقد 
نقاط  أعظم  من  واحدة  أنها 

القوة يف أسرتاليا.

حاوره أنطونيوس بو رزق

الزميل انطونيوس بو رزق ووزير الهجرة طوني بورك

Interview
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االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة 
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

 4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
بعد الظهر

االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 
الظهر

%2

سم 0
 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح

!!!!

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to 
ANzAc St

تتوفر لدينا 
تشكيلة 

واسعة جدا 
ومميزة من 
املفروشات 
اخلارجية 
واهلدايا 
بأسعار ال 
تنافس 
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اعـالن

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

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 
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 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

مالحظة: مالصق ملبنى
E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

ANZAC ST, GREENACRE 22 نفتح 6 أيام يف األسبوع من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا
لالتصال: 3002 9709 02

Chris Bowen MP 
Del�v�r�ng f�r o�r co��nit�

www.facebook.com/chrisbowenmp @bowenchris

Chris Bowen  
Always available to help
Whether it’s securing funding for job seeker services in Fairfield, or assisting  
with Government departments, Chris has always been here to help. 

If you have any issues or Federal Government matters that you would like to discuss with 
Chris, please contact his office on 9604 0710 or by email: chris.bowen.mp@aph.gov.au

On Tuesdays and Fridays, an Arabic speaker  
is available to assist you with translation services.

ADVERTISEMENT

Office: Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West   
Phone: 9604 0710   Fax: 9609 3873   Mail: PO Box W210, Fairfield West, NSW 2165  
Email: chris.bowen.mp@aph.gov.au   Web: www.chrisbowen.net

Authorised by Chris Bowen MP, Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West. 

خدمات  يف  ملساعدتكم  العربية  باللغة  متحدث  يتوفر 
الرتمجة يومي الثالثاء واجلمعة من كل اسبوع.

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 
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حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

حـلويات عـبال يف غـرانفيل
بإدارة مـيالد عـبال

يعلن السيد مـيالد عـبال ان املحل الوحيد الذي 
يملكه هو يف غرانفيل وليس له أي فـرع آخر..

بمناسبة شهر رمضان املبارك..
 تشكيلة واسعة جدا من قوالب الكايك واملشكـّل 

والبيتي فور والشوكوال واآليس كريم وغريها

48 - 52 Railway Pde Granville - W: www.ablaspastrie.com.au- E: ablapastry@bigpond.com.au

نؤمن الطلبيات والتوصيالت لكافة املناسبات
نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 7 صباحا 

حتى الـ 1 فجرًا
خربة طويلة.. نظافة تامة.. معاملة ودودة

لالتصال هاتف: 8092 9637)02(

زينة تجهز أحدى الطلبيات
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بحرية
 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية  خربة ..  خدمة .. نظافة
شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 

عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

أمجل التهاني حبلول شهر رمضان املبارك

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
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Melbourne

 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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 

ظهر يوم االحد املاضي وحبضور الوالدين واالهل واالقارب 
سر   BLAZEVSKI بالزفسكي  جايدن  املالك  الطفل  تقبل 
 NATIVITY OF THE HOLY العماد املقدس يف كنيسة

MOTHER, SYDENHAMيف منطقة سدمن.

كان العراب جوني ماركن والعرابة ركال سابا ماركن.
املطاعم  احد  اىل  املدعوون  انتقل  العمادة  مراسم  وبعد 
الفخمة على شاطئ البحر يف منطقة وليامستون حيث اقيمت 
للمناسبة حفلة عامرة كانت فيها الطاوالت غنية باالصناف 
الروحية.. وكان  البحرية واملأكوالت االجنبية واملشروبات 
جد وجدة الطفل املعمد السيد جان وسهام يف غاية الفرح 

والسرور.
ويف نهاية احلفل تقبل الوالدان واجلد واجلدة جان وسهام 
سابا تهاني املدعوين بالعمادة املباركة وتقبل الطفل املالك 

القبالت.. الف مربوك

ألطفل املالك جايدن بالزفسكي  BLAZEVSKI يدخل بيعة املسيح

بيار برصونا وعروسته الحسناء

الطفل املعمد والعرابة والعرابة داخل الكنيسة

داخل املطعم الطفل املعمد والجد جان والجدة سهام سابا امام قالب الكايك
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للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

من  كامال  فريقا  املؤسسة  تضم 
التمديدات  يف  االختصاصيني 
واملنازل  املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 

السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

مل يكن مفاجئًا أن تتعامل إسرائيل مع القرار 
األوروبي بإدراج حزب اهلل على قائمة اإلرهاب 
وسائل  كشفت  بعدما  وخصوصًا  باحتفالية، 
إعالمها عن الدور املباشر الذي لعبته يف الدفع 
سياسية  محلة  يف  جتّلى  دور  اختاذه.  باجتاه 
وقانونية واستخبارية أدارتها إسرائيل بالتنسيق 
مع بريطانيا والواليات املتحدة وكندا على مدى 

اشهر، وصواًل إىل إنضاج القرار األوروبي.
اجلهود  مسار  »معاريف«  واستعادت صحيفة 
اليت بذلتها تل أبيب على هذا الصعيد، كاشفة 
هيلغا  األوروبية،  اخلارجية  وزيرة  نائبة  أن 
مشيدت، أبلغت قبل أيام مستشار األمن القومي 
املدير  ومساعد  عميدرور،  يعقوب  اإلسرائيلي، 
العام للخارجية، ران كورئيل، أن العقبات اليت 
حتول دون إدراج حزب اهلل على قائمة اإلرهاب 
أن  »معاريف«  وأوضحت  أزيلت.  قد  األوروبية 
من  األوروبيني  خبشية  متثلت  العقبات  هذه 
املمثلني  مع  احلوار  مبواصلة  اخلطوة  تسمح  أال 
خالل  من  ذلك  جتاوز  ومت  للحزب،  السياسيني 
تأكيد اإلعالن األوروبي على »استمرار احلوار مع 

كل األحزاب اللبنانية«.
وأشارت الصحيفة إىل أن املساعي اإلسرائيلية 
املاضي، وكانت فرنسا طوال  العقد  بدأت يف 
الوقت املعارضة األساسية للخطوة خشية املس 
كما  لبنان،  داخل  اهلش  السياسي  باالستقرار 
بروكسل  يف  األوروبي  االحتاد  قيادة  كانت 
أمام  يصمد  أال  خشية  كهذا  إجراء  عن  تتحّفظ 
نتيجة  األوروبية  احملكمة  يف  القانوني  االختبار 
عدم توفر األدلة. إال أن العملية اليت استهدفت 
يف  بورغاس  مطار  يف  إسرائيليني  تقّل  حافلة 
فعلى  حتول.  نقطة  شكلت  عام  قبل  بلغاريا 
أثرها، أمر وزير اخلارجية اإلسرائيلي يف حينه، 

أفيغدور ليربمان، باستئناف احلملة الدبلوماسية 
بكامل  إرهابيًا  احلزب  لتصنيف  اإلسرائيلية 

الزخم.
املطلوبة  االنعطافة  حصلت  للصحيفة،  ووفقًا 
يف  احلزب  مشاركة  بعد  الفرنسي  املوقف  يف 
بأنه  استنتاج  اىل  »فتوصلوا  السورية  احلرب 
جيب عزل حزب اهلل«. وعندها أدركت إسرائيل 
أن فرصة قد نشأت، فشكلت فريق مهمة من 
األمن  عن جملس  متعددة ضّم ممثلني  وزارات 
ترأسه  االستخبارات،  أجهزة  وعن  القومي 
ودائرة  االسرتاتيجي  القسم  يف  مسؤولون 
مكافحة اإلرهاب يف اخلارجية. وعمل هذا الفريق 
يف الدول األوروبية على تثبيت األدلة املتعلقة 
بإدانة حزب اهلل بعملية بورغاس على أساس أن 
هذا األمر كان يعترب ضروريًا كمقدمة لتصنيفه 
الفريق عمل  فإن  »هآرتس«،  إرهابيًا. وحبسب 
للخارجية  تابع  األول  فريقني،  مع  بالتنسيق 
وأشارت  األمريكية.  للخارجية  واآلخر  الربيطانية 
معلومات  نقل  اإلسرائيلي  الفريق  أن  اىل 
استخبارية موجودة حبوزة إسرائيل تتعلق بتورط 
حزب اهلل يف عملية بورغاس واحلرب يف سوريا 
خاليا  وإنشاء  خمدرات  وتهريب  أموال  وتبييض 
عن  الصحيفة  ونقلت  أوروبية.  دول  يف  نائمة 
أبيب  تل  أن  اإلسرائيلية  اخلارجية  يف  مسؤول 
وأملانيا  فرنسا  إىل  اجلاري  العام  مطلع  نقلت 
اليت  االستخبارية  املعلومات  كل  أخرى  ودول 
داخل  احلرب  يف  احلزب  مشاركة  حول  متتلكها 
سوريا، كما نقلت إىل أملانيا معلومات حول 950 
»نشطاء  وُيعّدون  فيها  مقيمني  شيعيًا  لبنانيًا 
أنشطة  ويف  األموال  نقل  يعملون يف  نائمني« 
املسؤول  وأشار  اهلل.  حزب  ملصلحة  لوجستية 
نقلت  مماثلة  معلومات  أن  إىل  اإلسرائيلي 

اسرائيل: هكذا أقنعنا األوروبيني
ويف  وإيطاليا.  وإسبانيا  فرنسا  من  كل  إىل 
املقابل، ساعدت إسرائيل يف التحقيق يف عملية 
اليوم  احلدث يف  مكان  إىل  بورغاس، فوصلت 
خرباء  تضم  إسرائيلية  طواقم  لالنفجار  التالي 
متفجرات وآخرين من االستخبارات ساهمت إىل 
جانب طواقم غربية أخرى بالتوصل إىل االستنتاج 
الذي تضمنه تقرير التحقيق األولي الذي نشرته 
احلكومة البلغارية يف شباط املاضي، وجاء فيه 
أن األعضاء الثالثة يف اخللية املسؤولة عن تنفيذ 
العملية ُأرسلوا من قبل مسؤولني كبار يف الذراع 

العسكرية حلزب اهلل.
الذي  األبرز  الدليل  فإن  الصحيفة،  وحبسب 
تطابق  هو  بورغاس  وتفجري  احلزب  بني  ربط 
املواد املتفجرة املستخدمة يف التفجري مع تلك 
الناصرة  اإلسرائيلي يف  الشاباك  اليت ضبطها 
جتار  عرب  هّربها  احلزب  أن  وتبنّي  أشهر،  قبل 
خمدرات ليستخدمها يف عمليات داخل إسرائيل. 
كما أظهرت الفحوصات املخربية تطابق هذه املواد 
مع تلك اليت اكتشفت حبوزة أحد اللبنانيني يف 
تايلند يف كانون الثاني 2012. ويف وقت الحق، 
تصدت إسرائيل لتذليل العقبة املتمثلة بتحويل 
املعطيات االستخبارية إىل أدلة قانونية ميكن أن 
الفريق  وعكف  األوروبية.  احملاكم  أمام  تصمد 
اإلسرائيلي على بلورة وثيقة قانونية مؤلفة من 
القانونية  األرضية  إرساء  فيها  مت  صفحة   150
إرهابية  منظمة  اهلل  حزب  بتصنيف  تسمح  اليت 
مسؤول  وأشار  األوروبية.  للتشريعات  وفقًا 
إسرائيلي للصحيفة إىل أن إعداد الوثيقة انتهى 
احلكومة  إىل  أواًل  وسلمت  املاضي،  أيار  مطلع 
إىل  اإلسرائيلي  الفريق  حضر  حيث  األملانية، 
برلني وقدم مطالعة على مدى 4 ساعات، شرح 
إىل  إضافة  الوثيقة،  مضمون  للمسؤولني  فيها 

تقدميه معلومات استخبارية إضافية ذات صلة. 
وأثر ذلك، أعلنت احلكومة األملانية يف 22 أيار 
انضمامها إىل املوقف الربيطاني الفرنسي املؤيد 
وأدى  اإلرهاب.  قائمة  يف  اهلل  حزب  إلدراج 
أخرى  دول  اقتناع  إىل  اجلديد  األملاني  املوقف 
بأن املعطيات اليت استندت إليها برلني صلبة.

اجلهد  تركز  القانونية،  العقبة  تذليل  وبعد 
فأطلقت  السياسي،  املسار  على  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلية محلة ضغوط عرب سفرائها  اخلارجية 
يف  الدول  تلك  وسفراء  األوروبية  الدول  يف 
أمريكية  ضغوط  تفعيل  توسلت  كما  إسرائيل. 
تكفل بها وزير اخلارجية جون كريي ومساعدته 
اتصاالت  سلسلة  أجريا  اللذان  شريمن  وندي 
األوروبيني.  واملسؤولني  الوزراء  بعشرات 
املتحفظة،  الدول  آخر  تراجع  إىل  احلملة  وأدت 
والسويد  وتشيكيا  وإيرلندا  مالطا  ضمنها  ومن 
عن حتفظها، األمر الذي مسح بتحقيق إمجاع بني 

الدول األعضاء.
ووفقًا ملعاريف، فإن تذليل بعض االعرتاضات 
بني  متيز  اليت  الصيغة  إىل  استند  األوروبية 
النشاط السياسي حلزب اهلل ونشاطه العسكري. 
التمييز  هذا  أن  اعتربت  إسرائيل  أن  وبرغم 
استمرار  أنها فضلت ذلك على  إال  »مصطنع«، 
الوضع احلالي الذي ال يعاني فيه حزب اهلل من 
أية عقوبات. وعلى هذا األساس، نقلت تل أبيب 
رسالة إىل األوروبيني مفادها »ال مشكلة لدينا 
يف أن تتحدثوا مع من تريدون، ولكن من يعمل 
باإلرهاب جيب مقاطعته والقتال ضده«. وضمن 
هذا اإلطار، أكد مسؤول إسرائيلي لـ«معاريف« 
قائاًل:  القرار،  تطبيق  ستتابع  إسرائيل  أن 
ما  كل  يف  الذيل  على  لألوروبيني  »سنجلس 

يتعلق بتطبيق القرار وإنفاذه«.

محمد بدير

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
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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

Òãv:a@Ò7j£@aÏ‹óma@Òãv:a@p˝flb»fl@ò≤@bfl@¿@·ÿmbubÓnya@…Ó‡ß
 0413805930@Z·”ã€a@Û‹«@=‹®a@b„bÌÜ@ÒáÓè€a

=‹®a@b„bÌÜ@ÈnuÎåÎ@Ü˝Ófl@ÒäaÜhi@=‹®a@Úèé˚fl

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*

Âœá€aÎ@paÜb‡»€aÎ@ÚiÏ�©aÎ@xaÎç€a@·éaãfl@…Ó‡°@‚Ï‘„

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  اِّـؤسسة 
التمديدات  َّـ  االختصاصيني 
اِّـؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واِّـنازل السكنية

خدمة سريعة .. صدق َّـ اِّـعاملة.. كفالة َّـ 
العمل

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 
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Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€aاحتفاالت يف عيد القديس شربل يف ملبورن 

احتفلت الرهبنة االنطونية يف ملبورن بعيد القديس شربل وذلك 
مساء يوم السبت املاضي حيث اقيمت ثالثة قداسات متتالية  
الدير  رئيس  اندراوس  ادمون  االنطوني  االب  قدس  ترأسها 

وذلك مبناسبة سفره االضطراري اىل لبنان.
عند الساعة اخلامسة مساء ابتدأت وفود املؤمنني تتقاطر تباعا 
اىل الدير باميان وخشوع يف هذه املناسبة العظيمة لدى الطائفة 

املارونية وقد قدر عدد املؤمنني بأكثر من الف شخص.
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى االب اندراوس عظة حتدث 
فيها عن حياة القديس شربل واملراحل اليت مر بها هذا الراهب 
الذي مل يأِت من ال شيء امنا جاء من حياة  العظيم  القديس 
عاشها يف الطاعة والزهد والفقر والتقشف والصرب ومل يكن 
الناس مكرسا وقته كله  بعيدا عن  حياته  الراحة عاش  يعرف 

للصالة والعبادة.
 ويف نهاية القداس اقيم زياح القديس شربل.

القوة  يعطيهم  ان  اهلل  من  طالبا  اجلميع  معايدا  كالمه  وختم 
والصرب وانتهى اىل القول ان الدير ستبقى مفتوحة طيلة الليل 

وطيلة يوم االحد للمؤمنني الراغبني يف زيارة الدير.

االب اندراوس يتحدث عن عجائب القديس شربل

الحشود داخل الكنيسة

 أمريكي يفيق من حادث فاقد للذاكرة 
ويتحدث السويدية!

ق  فا أ
يكي  مر أ

من 
 ، بة غيبو

بعد 
ر  لعثو ا

عليه 
بًا  مصا
أحد  يف 
ع  ر ا شو

كاليفورنيا 
إثر حادث، فاقدًا للذاكرة بشكل تام بل ويتحدث السويدية وال 

يفهم اللغة اإلجنليزية!
وقام الفريق الطيب املتابع حلالة "مايكل بوترايت" بتشخيص 
حالته مبا يعرف طبيًا بـ"الشرود الفصامي"، والذي يفقد خالله 
املريض ذاكرته نهائيًا مبا يتعلق بكل ماضيه، ويبدأ يف تكوين 
ذاكرة وشخصية جديدتني، حسبما أوردت صحيفة "هفنجتون 

بوست" األمريكية.

وبالرجوع إىل بياناته املوجودة جبواز السفر، تبني أن "بوترايت" 
فلوريدا،  والية  عمره يف  معظم  عاش  اجلنسية،  أمريكي  وهو 
والتحق باجليش األمريكي، وسافر للدراسة والعمل إىل كٍل من 
ستوكهومل، وهو ما فسر وجود  اليابان والعاصمة السويدية – 

آثار اللغة السويدية على ذاكرته.

األم،  لغته  اآلن، من تفسري نسيانه  األطباء حتى  يتمكن  ومل 
اليت ال ُتفقد مع الذاكرة، كما أنهم مل يتمكنوا من حتديد ما إذا 
كان مرضه عابرًا أم أنه سيعيش ما تبقى له من عمر يف نفس 

احلالة.
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حضور
ايها االعالميون.. ُيسعدنا أن نرحَب بكم مجيعًا شاكرين لكم حضوركم اىل 
هذا اللقاء لننقل من خاللكم اىل اجلالية اللبنانية خمتصر مفيد لنشاطات 

فكتوريا.  اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
  فكما تعلمون أن حرية اإلنسان تبدأ بكلمة، لذا فأننا يف اجلامعة اللبنانية 
الثقافية نؤمن بأن لإلعالم دور مميز يف نشر الكلمة احلرة دون احنياز إال 

للحقيقة اليت تنّور اجملتمع وتهديه سواء السبيل.
 ونؤكد ان اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ومنذ تأسيسها عام 1959 
حتمل يف طيات مبادئها قاسم مشرتك، أال وهو العمل معًا من أجل لبنان 
التاريخ واحلضارة، لبنان احملبة والعيش املشرتك. فهي ال سياسية، ال 

طائفية، ال مذهبية، وال عنصرية، بل لبنان لكل أبنائه.
الوجه  مبادئها كي نربز  أجل حتقيق  اليت نعمل من  اجلامعة  اذا فهي    
االغرتاب  عامل  يف  القارات  وعرب  العصور،  عرب  للبنان  املميز  احلضاري 

اللبناني عمومًا وخاصة يف هذه الديار. 
يف بداية هذا اللقاء نود ان نتوجه بالشكر اىل كافة اعضاء اللجنة التنفيذية 
يف والية فكتوريا واىل كافة جلانها العاملة يف كافة اجملاالت االجتماعية 
والثقافية وغريها، واىل رؤساء الفروع، على جهودهم ونشاطهم املميز، 
الذي يربز الوجه احلضاري للبنان املقيم واملغرتب معًا، وخنص بالشكر 
السيد طوني يعقوب رئيس اجمللس القاري للجامعة الذي يتحمل العبء 

االكرب يف ابراز هذا الدور يف اسرتاليا ونيوزلندا .
ومن اهم النشاطات اليت قامت بها الوالية حتى تارخيه هي:

* املشاركة يف انتخابات اجمللس العاملي للجامعة اللبنانية قي املكسيك 
وذلك من بتاريخ 22 وحتى 25 آذار 2011.

* املشاركة يف اجتماعات اجمللس القاري يف ملبورن بتاريخ 17 حزيران 
2012، يف العاصمة كانبريا بتاريخ 30 حزيران 2012 ويف أدليد بتاريخ 

3 آذار 2013.
* املشاركة يف املؤمتر العاملي للشبيبة  يف لبنان وذلك بتاريخ 13 متوز 

.2012
أهمها  العامل من  الثقافية يف  اللبنانية  اجلامعة  باسم  الدعوات  تلبية   *
دعوة رئيسة وزراء اسرتاليا السيدة جولي غيالرد واحلاكم العام ألسرتاليا 
السيدة كانتني رايس خالل زيارة فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد 
ميشال سليمان إىل أسرتاليا، وتقديم درع تكرميي من العاصمة كانبريا 

باسم اجلامعة للرئيس سليمان وذلك بتاريخ 2012/4/16.
* املشاركة يف االجتماع الدوري للمجلس العاملي للجامعة اللبنانية يف 

ضبية بتاريخ 26 متوز 2012. فندق الرويال – 
* إقامة أمسية أدبية بعنوان )مثالية ناسك الشخروب يف مذكرات األرقش 
لألديب اللبناني ميخائيل نعيمه( بتاريخ 9/5/ 2012 حبضور سعادة قنصل 

لبنان العام يف فكتوريا السيد غسان اخلطيب .
*املشاركة يف املؤمتر العاملي الذي انعقد يف نيويورك من بتاريخ 15 

وحتى 17 تشرين الثاني 2012.  
 Ray Bramham( غرز شجرتي أرز مبناسبة عيد استقالل لبنان يف حديقة *
بريستون يف والية  اللبناني يف منطقة  Gardens( قرب متثال املغرتب 

فيكتوريا وذلك بتاريخ 2012/11/18 . 
* إقامة حفل استقالل لبنان يف صالة المرياج وذلك بتاريخ 2012/11/24، 
مبشاركة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا غسان اخلطيب ورئيس اجمللس 
التشريعي يف والية فيكتوريا السيد بروس أتكنسون وعقيلته، وعدد من 
املسؤولني األسرتاليني إضافة ملمثلي فعاليات من اجلالية اللبنانية.   

* الدعوة اىل ذبيحة إهلية لراحة انفس شهداء اجليش اللبناني يف كنيسة 
سيدة لبنان املارونية  بتاريخ 2013/2/16. 

* حفل إطالق كتاب الصحافة العربية يف أسرتاليا بتاريخ 2013/3/24. 
حبضور معالي وزير االعالم اللبناني الدكتور وليد الداعوق .

العائالت  عشرات  حضره  اجلالية  ألبناء  جماني  باربكيو  حفل  إقامة   *
واالصدقاء اضافة اىل أعضاء اجلامعة اللبنانية وذلك يوم األحد 2013/4/7 

خمتصر لنشاطات اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا

يف حديقة )ادوارد اليك( يف منطقة )ريزيرفوار(.
*املشاركة يف املؤمتر العاملي الذي انعقد يف سان فرنسيسكو من 26 

وحتى 28 نيسان 2013.  
* بتاريخ 2013/6/2 قام وفد من والية فيكتوريا مبشاركة رئيس اجمللس 
القاري للجامعة بزيارة تهنئة لراعي األبرشية املارونية اجلديد يف أسرتاليا 

سدني. املطران أنطوان شربل طربية يف بيت مارون يف سرتاثفيلد – 
* إقامة حفل انتخاب ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف قاعة »ال مرياج« 
يف والية فيكتوريا بتاريخ 2013/6/15 والذي فازت به اآلنسة جيسيكا 
منصور، والوصيفة األوىل اآلنسة كوزات سابا، والوصيفة الثانية اآلنسة 
غسان  فيكتوريا  يف  العام  لبنان  قنصل  مبشاركة  محزة.  جانال صعب 
ورئيس  دانيال،  جان  الدكتور  كانبريا  لبنان يف  لسفري  اخلطيب ممثاًل 
اجمللس التشريعي يف والية فيكتوريا السيد بروس أتكنسون وعقيلته، 
اجلالية  من  فعاليات  ملمثلي  إضافة  األسرتاليني  املسؤولني  من  وعدد 
اللبنانية. يذكر ان امللكة ستشارك يف حفل انتخاب ملكلة مجال املغرتبني 
الذي سيقام برعاية فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان وذلك 

بتاريخ 2013/08/10، والذي سيقام يف ضهور الشوير.
* إصدار بيانات إعالمية لدعم اجليش اللبناني وملواقف رئيس اجلمهورية 

اللبنانية العماد ميشال سليمان. 
باسيل،  جربان  الوزير  الداعوق،  وليد  الوزير  استقبال  املشاركة يف   *
النائب أنطوان زهرة وطوني سليمان فرجنية يف ملبورن و ميشال رينه 

معوض يف سدني.
اما عن النشاطات املستقبلية واليت حيّضر هلا فهي :

• سنشارك يف املؤمتر العاملي للجامعة يف 6 آب 2013 يف لبنان ويف العشاء 
السنوي يف 8 آب ويف لبنان أيضًا.

• سيشارك وفد من الشبيبة اسرتاليا يف اعمال اجمللس العاملي للشبيبة الذي 
سيعقد يف لبنان، حيث سيقوم شبان وشابات متحدرين من أصل لبناني من 
كافة القارات بزيارة إىل لبنان من 16 إىل 26 آب 2013 القادم. وسيقوم 
املشاركون بالتعرف على لبنان وعلى مناطقه التارخيية ومعامله السياحية. 
وسيتم عقد اجمللس العاملي للشبيبة على مدى يومني خالل هذه الزيارة، 
يذكر ان كافة النفقات يف لبنان ) تنقالت سياحية واقامة ( هي على 

نفقة اجلامعة يف فكتوريا.
بتاريخ  اجملاالت  اجلامعة يف خمتلف  نشاطات  لداعمي  تكرميي  احتفال   •

2013/7/19 يف صالة الريفولي.
اللبناني  لألديب  نصفي  متثال  وضع  سيتم  لبنان  استقالل  ملناسبة   •
العاملي جربان خليل جربان يف املكتبة الوطنية يف والية فيكتوريا بتاريخ 
2013/11/23، يزن مائة كيلوغرام وحبجم 60 × 80 سم، وسيقام حفل 
خاص باملناسبة مبشاركة عدد من الشخصيات الرمسية األسرتالية ومن 

أبناء اجلالية اللبنانية، وكل ذلك مت بعد جهود واتصاالت قمنا بها مع 
املسؤولني يف املكتبة الوطنية يف ملبورن شارك يف قسم كبري منها 
لبنان املارونية يف ملبورن املونسنيور جو طقشي  راعي كنيسة سيدة 

استمرت ملدة عامني تقريبا.
االحتفال السنوي لعيد استقالل لبنان والذي يتضمن حفاًل فنيًا كبريًا   •
وباربكيو جماني سيقام بتاريخ 2013/11/24، وسيتم خالله توزيع اجلوائز 

للطلبة املتفوقني يف مدارس الوالية.
وختليدًا هلجرة اللبنانيني إىل والية فيكتوريا سيتم وضع لوحة تذكارية   •
للمهاجرين اللبنانيني إىل أسرتاليا يف مدينة ملبورن سيعلن عن املكان 

والزمان الحقًا.
دراسة  على  تعمل  خاصة  تالفت جلنة  حيث   – اللبناني  البيت  مشروع   •
املشروع وسنعلن عنه قريبا. اما عن التواصل التمثيلي واالداري ما بني 
بني  فنضع  لبنان  يف  العامة  واالمانة  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  والية 
جمهودها  على  الوالية  وتهنئ  وتثين  تؤكد  اليت  الوثائق  بعض  ايديكم 

الدائم ملا فيه خدمة اجلالية ولبنان وهي :
ميشال  العاملي  الرئيس  من   2013/05/02 بتاريخ  وارد  تهنئة  كتاب   -
اللجنة  واعضاء  رئيس  اىل  قديسي  طوني  العام  واالمني  الدويهي، 

التنفيذية يف والية فيكتوريا مبناسبة انتخابها بتاريخ 2013/04/26 .
وارد  الشوير  ضهور  بلدية  رئيس  جماعص  حبيب  السيد  من  كتاب   -
بتاريخ 2013/2/19 يؤكد أن طوني يعقوب رئيس اجمللس القاري للجامعة 
حصريًا  املسؤول  هو  ونيوزيلندا  ألسرتاليا  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
عن إقامة حفل انتخاب ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف أسرتاليا، وذلك 
بناء  واملغرتبني  اخلارجية  ووزارة  اللبنانية  السياحة  وزارة  مع  باالتفاق 

للقرار )25( تاريخ 2011/1/28.  
فروع  كافة  امساء  يتضمن  العاملية  للجامعة  العامة  االمانة  من  كتاب   -

اسرتاليا املسجلة رمسيا فيها .
- كتاب وارد من األمانة العامة يف بريوت بتاريخ 2013/7/1 يؤكد ملن 
يهمه األمر أن اجلامعة يف قارة أسرتاليا ونيوزيلندا ممثلة باجمللس القاري 
برئاسة السيد طوني يعقوب وجملس والية فيكتوريا برئاسة السيد يوسف 
سابا، وعلى الراغبني باالنتساب إىل اجلامعة يف والية فيكتوريا أن يتقدموا 
بطلب االنتساب إىل رئيس جملس والية فيكتوريا الذي بدوره يرفعه إىل 

رئيس اجمللس القاري ومن ثم إىل األمانة العامة للمصادقة عليه. 
مع التذكري بأن باب االنتساب للجامعة أفرادًا ومؤسسات مفتوح جلميع 

أبناء اجلالية اللبنانية يف الوالية.
فاهال  االسئلة  طرح  حرية  لكم  تاركني   ، جمددا  بكم  بالرتحيب  وخنتتم 

وسهال بكم.

حاتم وعقيلته، الباشا ومدام مسعودملكة الجمال تلقي كلمتهاسايد حاتم يلقي كلمة الجامعة

مستلمو شهادات التقدير

القنصل مع جانب آخر من مستحقي الشهادات

يعقوب وزوجته، القنصل، يوسف سابا وطوني شربل

بجاني وزوجته وحضور
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آل حريز 
اعداد:  أكرم املغوّشيشكرون 

حترتم  اليت  املرأة  هي  الناجحة  املرأة 
أهل  مع  جاهدة  وتعمل  واسرتها  زوجها 
بيتها على حتصيل العلوم وبالتالي مجال 

املرأة بعلمها واحرتامها لنفسها .
هذه املواصفات تصح على االكادميية 
احلسناء سحر موسى عقيلة االستاذ حسن 
يف  السابق  اسرتاليا  )قنصل  موسى 
مصر  وأبن شقيقة عميد املسرح العربي 
اجمللس  (ورئيس  اللحام  دريد  االستاذ 
ووالدة  العربي  االسرتالي  التجاري 
اليت  ومليس  موسى  غسان  املهندس 
تتابع دراستها اجلامعية يف حقل التعليم 
وجاد وسريين اللذين يتابعان دراستهما 

االبتدائية .
ولدت االستاذة سحر موسى يف بيت 
طرابلس  مدينة  يف  كرمية  واسرة  كريم 
والعرب قامات كبرية  لبنان  اعطت  اليت 
دين  ورجال  وعلماء  وزراء  رؤساء  من 
وادباء وشعراء وقادة عسكريني وابطاال 

واعالميني.
اهلها  مع  تقيم  حيث  سيدني  ويف 
اجازة  على  حصلت  واسرتها  وزوجها 
شهادة  على  حصلت  كما  التعليم  يف 
اختصاصها  حقل  يف  وتعمل  املاجستري 

وتتقن العربية اىل جانب االنكليزية .
تقول سحر: منذ ما يقارب الربع قرن 

وحنن نعمل يف احلقل االجتماعي والوطين 
والتعليم وما يهمنا هو وحدة اجلالية العربية 
مع  والتناغم  التفاعل  اجل  من  ورفعتها 
اجملتمع االسرتالي الذي حنن منه واملتعدد 
وبنات  ابناء  وتوجيه  والثقافات  احلضارات 
نبين  بالعلم  الن  العلوم  لتحصيل  اجلالية 
ان  لي  ويطيب  العربية  وبالدنا  اسرتاليا 

اردد:
العلم يرفع بيوتًا ال عماد هلا

        واجلهل يهدم بيوت العز والكرم  

حسناء  موسى  سحر  احلسناء  االكادميية 
الفكر  بقبول  وثقافتها  وعلمها  بتفكريها 
االخر حيث تشكل مع زوجها االستاذ حسن 
واجناهلما ثروة حقيقية هي النجاح العلمي 
مثال  النهم  والوطين  واالخالقي  والثقايف 
رائع للجالية العربية واجملتمع التعددي يف 

هذه الديار االسرتالية العظيمة .

املهندس علي كوثراني يكرم وزير الداخلية والعدل جايسن كلري 

كرم املهندس ورجل االعمال ونائب رئيس اجمللس التجاري االسرتالي العربي االستاذ علي 
كوثراني وزير الداخلية والعدل والنائب الفيدرالي جايسن كلري حبضور والده املهندس ابو عماد 
واجناله رجال االعمال املهندس عماد وحسن، وعضو اجمللس التشريعي يف نيو ساوث ويلز 
احملامي شوكت مسلماني واملهندس امحد حسون ورئيس اجمللس التجاري االسرتالي العربي 

حسن موسى واملهندس علي محود واالستاذ رضوان محدان والزميل اكرم املّغوش.
حتدث املهندس علي كوثراني مرحبًا ومتمنيًا للوزير كلري النجاح والتوفيق من اجل اسرتاليا 
التعددية كما تكلم احملامي شوكت مسلماني واملهندس علي محود وحسن موسى فاشادوا بنهج 
الوزير كلري وخدماته من اجل نهضة هذه البالد الكرمية.. ويف اخلتام حتدث الوزير كلري شاكرًا 
للنائب مسلماني وللمهندس كوثراني وحسن موسى واملهندس محود معتربًا جناحهم من جناح 

اسرتاليا .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

االكادميية احلسناء سحر موسى

مجال املرأة بعلمها واحرتامها لنفسها

الوزيرجايسن كلري يتوسط املهندس علي كوثراني واملهندس علي حمود  والزميل اكرم املغوّش

آل  وبأسم  بأمسي 
حريز يف الوطن واملهجر 
الشكر  خبالص  اتقدم 
االستاذ  من  واالمتنان 
وجريدة  املّغوش  اكرم 
اهلريالد الغراء  مبشاركة 
آل حريز مبصابهم االليم 
على  العزيز  بفقدان 
اخي  املرحوم  قلوبنا 
رياض  رائد  ابو  الغالي 
اهلل  من  متمنني  حريز 
وآل  اكرم  لالستاذ 
حيفظهم  أن  املّغوش 
واال يصيبهم اي مكروه 
.كما نشكر جزيل الشكر 
سواء  واسونا  الذين 
باالتصال  او  باحلضور 
الرمحة  لفقيدنا  هاتفيًا 
ولكم طول العمر والبقاء 
اليه  وانا  هلل  ..وانا 

راجعون. 
شقيق الفقيد االسف 
عادل حريز 
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

مـــلبورنSaturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

 إغالق متحف يف الصني بسبب
 »زيف معروضاته«

الصني  يف  "هييب"  إقليم  يف  املتاحف  أحد  غلق 
"زائف" معروضاته  من  كبريا  عددا  أن  اتضح  أن   بعد 
وأفادت تقارير أن ماليني الدوالرات أنفقت على بناء املتحف 

وشراء معروضاته.

وكان بني املعروضات املزيفة مزهرية كان يعتقد أنها من 
عهد عائلة »كينغ« ، إال انه اتضح انها مزينة برسوم لشخصيات 

كارتونية.

وجتري السلطات حتقيقا مع مدراء املتحف، وينفي مديره أن 
يكون بدد أمواال، وقال لصحيفة »شانغهاي« اليومية : »حتى 

اآلهلة لن تستطيع أن تقرر ان هذه القطع مزيفة«.

صرح  كما  جيبوشاي  متحف  ترخيص  السلطات  سحبت  وقد 
مسؤول يف مكتب الثقافة احلكومي لصحيفة »غلوبال تاميز« .

اكتشاف  إن  املتحف  عن  تقريرها  يف  الصحيفة  وقالت 
املقتنيات املزيفة جاء بعد زيارة قام بها للمتحف الكاتب »ما 
بويونغ« وكتب على مدونته أن بعض مقتنياته تضلل السياح، 

وعلى إثر ذلك تعرض املتحف للسخرية.

صنع  من  انها  عليها  مكتوب  قطعة  املعروضات  بني  ومن 
كانت حبروف  الكتابة  ولكن  األصفر،  اإلمرباطور  »هوانغدي«، 
مل تكن معروفة يف القرن السابع والعشرين قبل امليالد، حني 

عاش ذلك اإلمرباطور.

ويعتقد أن املتحف افتتح عام 2007، وتضمن بضعة قاعات 
عرضت فيها آالف القطع.
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العالناتكم يف الهريالد 
االتصال على الرقم 

87648186
او 0403482345

 عصافري تهاجم املتنزهني يف 
حدائق مونرتيال 

شهدت إحدى حدائق مونرتيال العامة )بارك جاري( يف نهاية 
االسبوع املاضي حركة غري عادية جملموعات

من العصافري كانت حتوم وتهاجم املتنزهني، وتنقض مبخالبها 
ومناقريها على رؤوسهم، وختّلف عليها بعض اخلدوش الطفيفة. 
والالفت ان هجومها على هذه االهداف مل يكن عشوائيًا، اذ انها 
مل تكن تطارد سوى االشخاص الذين يقرتبون من مكان معني 
يف احلديقة. وتبني انه »حممية« ألعشاشها و »مبيت« لفراخها. 
وحلماية هذا املكان كانت تتناوب على حراسته، وتصطف على 
أسالك الكهرباء، فيأخذ بعضها مواقع متقدمة للمراقبة، ويشكل 
بعضها اآلخر مظلة فضائية وقائية حتوم فوق االشجار لدرء اي 
خطر قد يهدد فراخها سواء كان انسانًا او حيوانًا او طريًا. وإذا 
صدف أن سقط احد فراخها من عشه، سرعان ما تنطلق يف 
استنفار مجوع  اىل  اشارة  احلديقة صرخات حتذيرية  أرجاء  كل 
العصافري والتهيؤ الستخدام كل ما لديها من قوة والتصّدي 

لكل من حياول االقرتاب من احد الفراخ او إيذاءه.

بلونها  تتميز  اليت  احلمراء  بالشحارير  تعرف  العصافري  هذه 
من  وهي فصيل  أجنحتها.  على  احلمراء  والبقع  اللماع  االسود 
الطيور املهاجرة تتمتع بصوت مجيل يصدح منذ طلوع الفجر. 
وهي أليفة جتاور املنازل واحلدائق وجماري املياه. وتتغذى على 

احلشرات والعناكب والطحالب واحلشائش.

وتستوطن بلدان الشمال االمريكي يف فصل الربيع حيث تبين 
أعشاشها وتبيض وتفقس وتربي فراخها. وتغادر هذه املناطق 

قبيل نهاية الصيف. 

 مايا دياب : عاشرت زوجي سنتني قبل 
الزواج .. وايناس الدغيدي تثين 

مرور  تلفزيونية  مقابلة  دياب يف  مايا  إطاللة  متر  كعادتها مل 
الكرام، إذ إّنها أدلت أثناء حلوهلا ضيفة على املخرجة إيناس 
الدغيدي بتصرحيات مثرية للجدل عن معاشرتها زوجها عامني 
قبل أن يتزوجا، واعرتفت بأّنها غرّيت لون جلدها، وما إىل ذلك 

من تصرحيات، ستعيد مايا بالتأكيد إىل دائرة اجلدل.

الدغيدي اليت استضافت مايا يف برنامج »هو وهي واجلريئة« 
بسلسلة  فخرجت  نيشان،  زميلها  فيه  ينجح  مل  ما  يف  جنحت 

تصرحيات نارية.

الكّف  مايا بضرورة  السماحي  أمحد  الفين  الناقد  فلدى مطالبة 
عن التصرحيات غري احملسوبة واليت تدينها، قالت مايا لزميلها 
يف احللقة إّنها عاشرت بالفعل زوجها عباس قبل أن يتزوجا، 
وإّن املشكلة يف اجملتمع العربّي هي الكذب وعمل كّل شيء 
يف اخلفاء، على النقيض من اجملتمع الغربّي؛ وهو تصريح قد 
يراه البعض دعوة صرحية إىل الزنا، وهو ما واجهها به الناقد، 
فرفضته مايا موضحة أّنها تدعو فقط للمساكنة، وهو ما أّيدتها 
فيه إيناس الدغيدي اليت شّجعت العالقة قبل الزواج، وأّكدت 
أّنه ال مانع من أن يعيش الرجل واملرأة يف مكان واحد من دون 
أن يكون بينهما ورقة، وهو ما أّكدت إيناس أّنه ليس زنا بل 

هو زواج أيضًا.

أختفى،  ال  »أنا  قائلة:  الصدد  هذا  يف  حديثها  مايا  وأنهت 
وأرفض أن يقول املشاهد عيّن كذابة، خاّصة بعدما ظهر زوجي 

يف أحد الربامج، وقال إّنين كنت أعيش معه من دون زواج«.

وتطّرقت مايا للحديث عن اخليانة الزوجّية، قائلة: إّن كّل الرجال 
خائنون بطبعهم.

وكي تكون منصفة، فإّن نسبة اخلائنني هي 95%، أّما باقي 
يعانون  أو  متفّرغني  الرجال فيها غري  يكون  ما  النسبة فغالبًا 

األمراض.

ال  حّتى  للخيانة  نفسها  أعّدت  الزواج  قبل  أّنها  إىل  وأشارت 
تتأمل، وأوضحت أّن لديها المباالة من موضوع اخليانة، ومل تعف 

مايا النساء أيضًا من اخليانة فقالت إنهّن خيّن أيضًا.
إىل  ذهب  الذي  »روبي«  ملسلسل  رفضها  عن  مايا  وحتّدثت 
سريين عبد النور قائلة إّن سريين قّدمته بشكل جيد، إال أّنها 

سعيدة، ألّنها مل تقدم هذا العمل وليست نادمة بتاتًا.

وأعلنت قبوهلا بأن تتخّلى متامًا عن مجاهلا من أجل أّي دور.

وعن تغرّي لون بشرتها، قالت إّنها نست لون بشرتها احلقيقّي، 
على  الكثري  تنفق  أّنها  موضحة  السوالريوم،  استخدامها  عرب 

مجاهلا، وأّنها مل جتر سوى عملية جتميل واحدة فقط ألنفها.

وأشارت إىل أّنه لو عرض عليها دور فيه إغراء فلن ترفضه، 
خاّصة إذا كان يف حمله 

 قلة األكل سر العمر الطويل 
اكتشف علماء صينيون 
الذين  األشخاص  أن 
يأكلون كميات قليلة 
حيظون  الطعام  من 

بعمر طويل.

العلماء  وتوصل 
إىل  الصينيون 
عرب  النتيجة  هذه 

جتربة أجروها على الفئران، حيث قاموا بتقسيم الفئران على 
جمموعتني، ومت تغذية اجملموعة األوىل بغذاء ذي سعرات حرارية 
عالية، بينما مت تغذية الفئة الثانية بغذاء ذي سعرات حرارية 
الطبيعي  السن  توازي  الزمن  من  فرتة  مرور  وبعد  منخفضة، 
للفئران، اتضح بأن اجملموعة اليت عاشت على غذاء ذي سعرات 
مقارنة  أفضل  وبصحة  أطول  لفرتة  عاشت  منخفضة  حرارية 
بالفئران ذات الغذاء ذي السعرات احلرارية املرتفعة اليت ماتت 
يف وقت مبكر وعانت من ظروف صحية صعبة مقارنة بالفئة 

األوىل.
أجسام  يف  تنمو  البكترييا  من  فصيلة  بأن  الدراسة  وأثبتت 
الكائنات احلية بسبب قلة تناول األطعمة وتساعد اجلسم على 
االحتفاظ خبواص تساعد للعيش لفرتة طويلة، بينما تقل نسبة 
البكرتيا بسبب تناول األطعمة بكميات كبرية مما يسبب  هذه 
ضعف عام يف البدن ويقصر من عمره. ويرى علماء الصني بأن 

سر احلياة الطويلة يكمن يف األكل القليل. 

ضبطت الشرطة اإليطالية يف روما 36 خمطوطة فضاًل عن رسائل 
اختفت قبل 80  الشهري جوفاني فريغا كانت  للكاتب  ورسوم 

عامًا وتقدر قيمتها بأربعة ماليني يورو.
»فرييسمو«  حلركة  األبرز  املمثل  هو   )1922-1840( فريغا 
أعماله  أشهر  ومن  الفرنسي  الطبيعي  التيار  من  املستوحاة 

»ماالفوليا« يف العام 1881.

اليت  األوىل  الرواية  خمطوطة  ضبطت  اليت  الوثائق  بني  ومن 
الـ16«حب ووطن« وهي ال  عندما كان يف سن  كتبها فريغا 

تقدر بثمن.

»من  العملية:  عن  املسؤول  الضابط  كوبوال  انطونيو  وأوضح 
املضبوطات أيضًا املسودة األوىل لكتاب ماالفوليا ومراسالت 

مع انونتزيو وكروتشي وبريانديلو«.

وبدأت القضية يف الثالثينات عندما أعطى جوفاني فريغا باتريركا 
جنل الكاتب هذه املخطوطات إىل باحث يف بلدة برشلونة بوتزو 

دي غوتو يف صقلية.

أبدًا إىل صاحبها  الثمينة  »مل تعد املخطوطات  وأوضح كوبوال 
وكل احملاوالت الستعادتها باءت بالفشل ألن املؤرخ جنح يف 

اخفائها«.

ويف العام 1975 حصل حفيد فريغا على حقوق كل املخطوطات 
وكان  )صقلية(،  كاتانا  قبل حمكمة يف  من  األخرى  والوثائق 
يرغب ببيع كل الوثائق اإىل البلدية إال أنه مل يعثر عليها وكانت 

قد أصبحت بني يدي ابنة الباحث.

أبلغ مسؤولون من منطقة  الواجهة عندما  القضية إىل  وعادت 
»لومبارديا« الشرطة أن وثائق لفريغا تباع يف مزاد يف ميالنو 

من قبل دار كريستيز.

وصودرت الوثائق من ابنة الباحث البالغة 76 عامًا، وهي تواجه 
عقوبة بالسجن تصل إىل عشر أعوام

 ضبط امرأة حبوزتها خمطوطات ورسوم 
اختفت.. منذ 80 عاماً 
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تتــمات

التمديد االثنني لقائد اجليش..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

التحويالت املالية املشروعة اىل لبنان وتقديم املساعدات مبا يف 
االوروبي والدول االعضاء  االنسانية من االحتاد  ذلك املساعدات 

اىل لبنان«.
اجلناح  اضاف  بأنه  االوروبي  للمجلس  مرفق  بيان  يف  وجاء 
العسكري لـ »حزب اهلل« اىل »الئحة االحتاد للمنظمات واالشخاص 
املتورطني يف اعمال ارهابية وسوف جتمد اصول من هو مدرج يف 
الالئحة«. واشار اىل انه مت اعتماد التدابري القانونية باجراء مكتوب 

امس وستنشر اليوم يف اجلريدة الرمسية لالحتاد االوروبي.
ويف وقت متزامن مع االعالن الرمسي للقرار االوروبي، كشفت 
وزارة الداخلية البلغارية امس االول هوية شريكني مفرتضني ملنفذ 
والذي  بورغاس  2012 يف  متوز   18 اسرائيليني يف  على  اهلجوم 

اوقع ستة قتلى ونشرت صورا هلما يف موقعها االلكرتوني.
واملتهمان هما ميالد فرح )32 سنة( املعروف باسم حسني حسني 
وهو مواطن اوسرتالي وحسن احلاج حسن )25 سنة( وهو مواطن 
يكونان  وقد  البلغارية  الشرطة  لدى  مطلوبان  والرجالن  كندي، 

استنادًا اىل التحقيق البلغاري يف لبنان.
اليت مجعها  العناصر  ان  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  وافادت 
الشريكان  يقيمها  اليت  والصالت  بورغاس  هجوم  عن  التحقيق 
املفرتضان ملنفذ اهلجوم مع »حزب اهلل« ساهمت يف قرار االحتاد 
االوروبي ادراج اجلناح العسكري للحزب يف الئحة االحتاد للمنظمات 

االرهابية.
يف غضون ذلك، عقدت سفرية االحتاد االوروبي يف لبنان اجنيلينا 
اخيهورست اجتماعني طويلني امس مع كل من مسؤول العالقات 
االدارية  التنمية  ووزير  املوسوي  عمار  اهلل«  »حزب  يف  الدولية 
يف حكومة تصريف االعمال حممد فنيش. وعلم ان لقاء السفرية 
واملوسوي اتسم بالصراحة وخاطب خالله املوسوي السفرية، قائاًل: 
باليد االخرى وحنن يف  »ال ميكن ان تصافحينا بيد وان تهددينا 
حزب اهلل لسنا حزبا تقليديا وال وجود جلناح عسكري او سياسي«. 
ووصف القرار االوروبي بانه »اهانة للشعب اللبناني وللكثري من 
الدول العربية بالقول هلؤالء ان مقاومتكم اليت حررت ارضكم هي 

ارهابية«.
اما السفرية اخيهورست فشرحت طبيعة القرار االوروبي واكدت 
اي هجوم ألي دولة وحتى  او  اي حترك  »ال يربر  القرار  ان هذا 
السرائيل على لبنان«. ووصفت اجتماعها مع املوسوي بانه كان 

جيدا.
وافادت معلومات ان موضوع بقاء التواصل بني احلزب واجلانب 

االوروبي سيخضع لدى احلزب ملراجعة قبل اختاذ قرار يف شأنه.
اخيهورست  السفرية  تزال  ال  اليت  االتصاالت  نتائج  ان  وعلم 
جتريها يف شأن قرار االحتاد االوروبي أسفرت عن معطيات تكونت 
لدى عدد من التقتهم املسؤولة االوروبية فيها ان االحتاد االوروبي 
و«حزب اهلل« ال يريدان تكبري املسألة بأستثناء ما صدر عن االمني 
العام للحزب السيد حسن نصراهلل الذي محل اوروبا سلفًا املسؤولية 

عن عدوان اسرائيلي.
باالمس  واخلليج  اليوم  الوروبا  ال مشكلة  ان  اىل  هؤالء  ولفت 
مع »حزب اهلل« لو مل يتورط االخري يف حرب سوريا اليت احلقت 
الضرر باللبنانيني عموما وبالشيعة خصوصًا. وتوقفت عند اخلطابني 
االخريين لنصراهلل، فلفتت اىل ان االخري مل يقل حرفًا عن تطورات 
سوريا. واعتربت ان موقفه يف خطابه االخري من تأليف احلكومة ال 

يضيف جديدا اىل موقفه السابق لصدور القرار االوروبي.

حكومة وسطية
أما يف امللف احلكومي، فان مواكبني حلركة االتصاالت لتأليف 
احلكومة أبلغوا ان تداعيات القرار االوروبي وضع اجلناح العسكري 
جديدا  دليال  تعطي  االرهابية  املنظمات  الئحة  على  اهلل«  لـ«حزب 
على ضرورة تأليف حكومة وسطية بني االجتاهات املتعارضة داخليا 

واملتمثلة بفريقي 8 و14 آذار.
ورأت ان قيام حكومة ترعى شؤون البالد وسط االزمات املتالحقة 
ان  سالم  متام  املكلف  للرئيس  سبق  صيغة  اىل  العودة  يتطلب 
احلزبيني  غري  من  سياسية  حكومة  قيام  من  تنطلق  وهي  طرحها 
املنفرين وفق معادلة الثالث مثانات واعتماد املداورة يف توزيع 
احلقائب وال شيء آخر غري هذه الصيغة ميكن اخراج مأزق التأليف 

من عنق الزجاجة.

التمديد للقيادة العسكرية
وسط هذه االجواء، بدا ان ملف التمديد للقيادة العسكرية قد 
حسم نهائيا على اساس تدبري اداري نظرًا اىل تعذر التمديد من 
العامة  اجللسة  ان  باعتبار  النواب  جملس  عن  يصدر  قانون  خالل 
املؤجلة للمرة الثالثة اىل 29 متوز اجلاري لن تعقد على االرجح نظرا 
اىل استمرار املوقف املقاطع هلا من قوى 14 آذار وكتلة »التيار 

الوطين احلر«.
القانونية  للصياغة  التحضريات  اكتملت  ذلك  مقابل  يف  ولكن 
سوى  خيالفه  وال  عريض  سياسي  بتفاهم  حيظى  الذي  للتمديد 

العماد ميشال عون.
اجليش  لقائد  التمديد  ان  االول  امس  بارزة  مصادر  وكشفت 

Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 

سلمان  وليد  الركن  اللواء  االركان  ورئيس  قهوجي  جان  العماد 
سيصدر االثنني املقبل متزامنا مع انعقاد اجمللس االعلى للدفاع 

يف قصر بعبدا اي عشية عيد اجليش يف االول من آب.
وقالت ان التوافق على التمديد حصل بني املعنيني قبل سفر 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان اىل الواليات املتحدة، علما ان 
ان  الذي يفرتض  اللواء سلمان  اىل  بالنسبة  بات ضاغطا  الوقت 

حيال على التقاعد يف الثامن من آب.
وعلم يف هذا السياق ان وزير الدفاع الوطين فايز غصن اجنز 
مرسوم طلب متديد اخلدمة لكل من قائد اجليش ورئيس االركان 
يف انتظار عودة الرئيس سليمان اىل بريوت لتوقيعه مع رئيس 

حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي.

اجليش ميهل »االخوان«..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

كي حيصل منها على تفويض شعيب ملواجهة »العنف واالرهاب«، 
والتظاهرات املضادة اليت دعت اليها مجاعة »االخوان املسلمني« 
من اجل »اسقاط االنقالب« الذي عزل الرئيس حممد مرسي املنتمي 
اىل هذه اجلماعة يف 3 متوز اجلاري، تقف مصر على مفرتق طرق 

تارخيي.
املصرية  املسلحة  القوات  امهلت  املليونيات«،  »حرب  وعشية 
السياسية  العملية  اىل  لالنضمام  ساعة   48 املسلمني«  »االخوان 
املدعومة من اجليش، مؤكدة انها ستغري اسرتاتيجيتها للتعامل مع 
ما مسته العنف واالرهاب االسود، يف اشارة اىل احتمال استخدام 
تنظمها  اليت  والتظاهرات  االعتصامات  مواجهة  يف  أشد  اسلوب 
اجلماعة وكذلك اللجوء اىل احلسم العسكري ضد اجلهاديني الذي 
يواصلون هجماتهم على املواقع العسكرية يف شبه جزيرة سيناء 

منذ عزل مرسي.
ولكن مل تصدر عن »االخوان« أي اشارة اىل الرتاجع عن مواقفهم 
او عن دعوتهم انصارهم اىل التظاهرات املضادة. وذهب املرشد 
العام للجماعة حممد بديع اىل حد وصف عزل مرسي بانه اسوأ من 

»هدم الكعبة«.
مبوقع  صفحتها  عرب  هلا  رسالة  يف  املسلحة  القوات  وقالت 
األخرية«  »الفرصة  عنوان  حتت  االجتماعي  للتواصل  »فايسبوك« 
إن »دعوة القائد العام للقوات املسلحة للشعب املصري لالحتشاد 
يف يوم اجلمعة يف ذكرى غزوة بدر هلا معان ودالالت أعمق وأكرب 
من كل من اجتهد يف التفسري وله منا كل االحرتام سواء أخطأ أو 
للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة«.  املعاني واضحة  أصاب وهذه 
وأضافت أن »القائد العام للقوات املسلحة قد أعطى مهلة أخرى 
استعدادًا  الوطين  الصف  إىل  واالنضمام  للرتاجع  ساعة   48 ملدة 

لالنطالق للمستقبل« .
شعب  إرادة  هي  يونيو(   30( ثورة  أن  »على  جمددًا  وأكدت 
وليست انقالبًا عسكريًا كما حاولوا تصويره للغرب واحلشود اهلائلة 
خري دليل على ذلك ومن مل ير ذلك يف يوم )30 حزيران( ويوم 
)3 متوز( سوف يراه يوم غد اجلمعة وهو رهان الواثق على إرادة 

هذا الشعب العظيم«.
وأن  واحد  رجل  املسلحة على قلب  »القوات  أن  وشددت على 
كل ما يقولونه على منصة الكذب واالفرتاءات هي من وحي خيال 

كاذب ومريض يفتقر إىل أبسط أنواع الصدقية«.
القوات  وأن  مرصودة  باتت  املخططات  »كل  أن  من  وحذرت 
املسلحة والشرطة لن تسمح باملساس بأمن واستقرار الوطن يف 

كافة ربوعه مهما كانت التضحيات«.
وخلصت اىل ان »القوات املسلحة املصرية هي جيش الشعب كله 
ومن الشعب كله وال ترفع سالحها أبدًا يف وجه شعبها ولكن ترفعه 

يف وجه العنف واإلرهاب األسود الذي ال دين له وال وطن«.
املعتصمني  على  بيانا  للجيش  تابعة  هليكوبرت  طائرات  والقت 
املؤيدين ملرسي عند مسجد رابعة العدوية يف القاهرة جاء فيه: 
»ان كل ما تفعله القوات املسلحة هو من اجلك انت وليس فيه اي 
معاداة للدين او االنسانية او اي تهديد للحياة او احلرية فشاركنا 

يدا بيد«.
واضاف البيان الذي استقبله املعتصمون بالرفض: »ال نعاديك 
وجه  ترفع سالحك يف  وال  وطنك  لتساند  نساندك  تعادينا..  وال 
والعنف  القتل  ضد  مجيعا  معا  ولنكن  حترق  وال  تهدم  وال  اخيك 

واالرهاب«.
ويف املقابل، دعا رجل الدين املصري ذو النفوذ املقيم يف قطر 
يوسف القرضاوي يف كلمة عرب قناة »اجلزيرة« الفضائية القطرية 

اجلنود اىل عصيان االوامر بالقتل.
وقال: »ادعو الضباط واجلنود يف اجليش املصري اال يسمعوا ملا 
يقوله السيسي وال غريه وال يقتلوا احدا. ال تقتل اخاك.. حرام.. 
احفظ بندقيتك ان تطلق منها رصاصة واحدة على مصري واحد«.

ويف واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة اخلارجية األمريكية 
إىل  للعودة  املصري  للشعب  األفضل  السبيل  بأن  هارف  ماري 
دميوقراطية مستدامة هو أن تكون كل اجملموعات جزءًا من العملية 

الدميوقراطية.
ودعت قوى األمن إىل ممارسة اقصى درجات ضبط النفس عند 
بالدها  دعوة  )امس(. كما كررت  اجلمعة  املتظاهرين  مع  التعامل 
املشاركني يف التظاهرات اىل أن يكونوا سلميني، للحيلولة دون 

أي اشتباكات بني املتظاهرين املتعارضني.

وقال مسؤولون امريكون ان نائب وزير اخلارجية االمريكي وليم 
برينز سيبلغ اعضاء الكونغرس أن ما جرى يف مصر من عزل ملرسي 
اوباما  باراك  الرئيس  ادارة  تتفادى  كي  وذلك  انقالبًا،  يعترب  ال 

وقف املساعدة العسكرية السنوية ملصر.

كريي ال يرى حال ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أدت حتى اآلن اىل مقتل أكثر من مئة ألف شخص. بينما أكد كبري 
الديبلوماسيني األمريكيني أن »ال حل عسكريًا« هلذا النزاع، مكررًا 
2 يف أسرع ما ميكن بغية  أن بالده تسعى اىل عقد مؤمتر جنيف – 

ارساء تسوية سياسية بني األطراف املتحاربني.
وقدر  األمريكي،  بالوزير  الدولية  للمنظمة  العام  األمني  ورحب 
إن »أكثر من مئة ألف شخص قتلوا« منذ بدء احلرب السورية قبل 
واما  نزحوا  إما  الناس  »ماليني  أن  مضيفًا  ونصف سنة،  سنتني 

صاروا الجئني يف الدول اجملاورة«.
األعمال  وقف  حدًا هلذا. جيب  نضع  أن  »علينا  ان  على  وشدد 
العسكرية والعنفية من الطرفني«. وأكد أن املمثل اخلاص املشرتك 
لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف سوريا األخضر االبرهيمي 
»لن يدخر جهدًا لعقد مؤمتر يف أسرع ما ميكن«، وفقًا التفاق كريي 

مع وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف.
لتقصي  املتحدة  األمم  مهمة  رئيس  زيارة  عن  تقريرًا  وتوقع 
احلقائق املتصلة باإلدعاءات عن استخدام األسلحة الكيميائية يف 
سوريا آكي سالسرتوم واملمثلة السامية لنزع األسلحة أجنيال كاين 

لدمشق.
الشرق  يف  السالم  عملية  النعاش  كريي  جبهود  بان  وأشاد 
األوسط، قائاًل إن »مفاوضات شاقة تنتظرنا. لكن األطراف وحدهم 

ميكنهم أن يتخذوا اخليارات الصعبة«.
اغتنام  الفلسطينيني واإلسرائيليني على  الزعماء  »بقوة  وحض 
هذه الفرصة واالستجابة بشجاعة لتحقيق حّل الدولتني يف أقرب 

وقت ممكن«.
لالجئني  الزعرتي  خميم  يف  أيام  قبل  كان  بأنه  كريي  ورد 
االستثنائي  العمل  العني  »بأم  رأى  حيث  األردن،  السوريني يف 

لألمم املتحدة ... لتخفيف املعاناة« عن الالجئني.
وقال إن »ال حل عسكريًا يف سوريا. هناك فقط حل سياسي، 
وهذا سيتطلب قيادة من أجل احضار الناس اىل طاولة« املفاوضات. 
وأضاف أنه حتادث مع الفروف االربعاء، و«حنن ال نزال ملتزمني 
1، وسنحاول  جهد احضار األطراف اىل جنيف - 2 لتنفيذ جنيف – 

ما يف وسعنا كي حيصل ذلك يف أسرع ما ميكن«.
ويف موضوع عملية السالم، قال إن »كال الزعيمني يف املنطقة، 
رئيس الوزراء )اإلسرائيلي بنيامني( نتانياهو والرئيس )الفلسطيين 
مفاوضات  إىل  العودة  قرارًا شجاعا حملاولة  اختذا  عباس  حممود( 
الدولتان  تعد  فيما  ذلك  »يتحقق  أن  آماًل يف  النهائي«،  الوضع 

تدابري لدعم هذه العملية«.
يف سوريا، استمرت االشتباكات يف مناطق عدة وخصوصا يف 
محص وريف دمشق، واوقع انفجار سيارة مفخخة يف جرمانا بضاحية 

دمشق سبعة قتلى و62 جرحيًا.

العاصمة  يف  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  سفارة  تعرضت 
هاجم  فيما  ضحايا،  يوقع  مل  صاروخي  هلجوم  طرابلس  الليبية 

مسلحون املركز الرئيسي لشرطة سبها الرئيسي جبنوب البالد.
»اطلق  سعيد:  رامي  الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  وصّرح 
به  الذي حلقت  السفارة  مبنى  على  بي جي  ار  جمهولون صاروخ 

اضرار طفيفة«، موضحا ان السفري االماراتي هو خارج ليبيا.
وروى شهود ان جمهولني كانوا يف سيارة أطلقوا صاروخًا على 

اجملمع الذي يضم السفارة ومنزل السفري، ثم الذوا بالفرار.
تصدوا  الشرطة  رجال  ان  أمنية  مصادر  أفادت  سبها،  ويف 
ملسلحني أطلقوا النريان بغزارة على املركز واجربوهم على الفرار.
وتضاف هذه اهلجمات اىل اخرى استهدفت سفارات وديبلوماسيني 
على  هجوما  ايلول   11 يف  اسالميون  وشن  امنية.  ومقار  اجانب 
كريس  السفري  مقتل  عن  اسفر  بنغازي  يف  االمريكية  القنصلية 

ستيفنس وثالثة امريكيني آخرين.
وأوقع هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الفرنسية يف طرابلس 

جرحيني من رجال الدرك الفرنسيني يف 23 نيسان.
الذي  الصاروخ  ان  االربعاء  الشيخ  حممد  الداخلية  وزير  وأكد 
اصاب الثلثاء مبنى يف طرابلس كان يستهدف فندقا ينزل فيه 

مسؤولون حكوميون وديبلوماسيون ورجال أعمال أجانب.
تعليق  مدينة سرت  العامة يف  والنيابات  احملاكم  رؤساء  وقرر 
أخريًا  إستهدفت  التى  املسلحة  اهلجمات  بسبب  القضائي  العمل 
مقر جممع احملاكم. وقال رئيس حمكمة سرت اإلبتدائية املستشار 
صاحل عبد املوىل ان العمل القضائي عّلق اىل حني حتقيق األمن 

يف املدينة.

صاروخ على سفارة اإلمارات يف طرابلس وُقضاة 
سرت يعلّقون العمل حتى حتقيق األمن
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بريطانيا: تسمية املولود 
امللكي اجلديد

أطلق األمري وليام وزوجته دوقة كمربديج اسم »جورج الكسندر 
لوي« على وليدهم اجلديد الذي ولد أمس الثالثاء.

امللكي  السمو  »صاحب  اجلديد  لألمري  الكامل  االسم  وسيكون 
األمري جورج أمري كمربديج« حسب ما ورد يف بيان أصدره قصر 

كنزينغتون بلندن.

يذكر ان ستة من ملوك بريطانيا محلوا االسم جورج، كان آخرهم 
توىل  الذي  الثانية  اليزابيث  امللكة  والد  السادس  جورج  امللك 

العرش من عام 1936 اىل 1952.

والوليد اجلديد هو الثالث يف التسلسل العتالء العرش الربيطاني 
خلف جده األمري تشارلز ووالده األمري وليام.

 ضاعفت أجرها إىل مليون و120 ألف 
للموافقة على النشر .. هيفاء وهيب “ 

تركل “ وتطلق سيالً من الشتائم ..
الفنانة  أصيبت 
حبالة  وهيب  هيفاء 
وسباب  صدمة 
نتيجة  “هستريي” 
الذي  “املقلب” 
رامز  الفنان  فعله 
يف  بها  خالل 
عنخ  “رامز  برناجمه 
قناة  على  آمون” 

احلياة”.

هيفاء  وكانت 
بداية  يف  سعيدة 
أنها  إال  احللقة 
حبالة  أصيبت 
علمها  عقب  توتر 
مضطرة  بأنها 
املقربة،  لدخول 

عليها  إغالقها  وعند 
رؤية  بعد  والدعاء  والسباب  بالصراخ  هستريية  حبالة  أصيبت 

اخلفافيش والثعابني أمامها.

وعقب ذلك أدخلها رامز إىل الغرفة اليت ينام بها على شكل “جثة” 
ويتحرك داخل املقربة، وعقب اكتشافها بأن ذلك مقلب يقوم به 

رامز قامت بسبه وركله بسبب حالة الغضب اليت انتابتها.

وعقب بث احللقة بدأت مواقع التواصل وخاصة فيسبوك بإطالق 
محالت عديدة استهجانًا من تصرفات هيفاء وألفاظها النابية.

وبعد الغضب الشديد الذي أصاب املطربة اللبنانية هيفاء وهيب من 
“املقلب” الذي تعرضت له بربنامج “رامز عنخ آمون”، وافقت هيفاء 

على إذاعة احللقة بعدما ضاعفت األجر املتفق عليه.

ومن املعروف أن احللقة كانت مهددة بعدم اخلروج إىل النور، إال 
أن حماوالت رامز جالل املستميتة يف مصاحلة هيفاء باجلزء الثاني 

من احللقة آتت بثمارها.

Filfan. وقال مصدر من فريق عمل الربنامج يف تصريح خاص لـ
com إن هيفاء ضاعفت املبلغ املتفق عليه لظهورها بالربنامج من 
الذي  560 ألف جنيه إىل مليون و120 ألف جنيه، بسبب “املقلب” 

وصفته بأنه “مقرف”.

وركلته  رامز،  مزاح  من  الشديد  غضبها  أبدت  قد  هيفاء  وكانت 
بقدمها وانهالت على فريق العمل بالسباب، كما أخربته عندما حاول 
مصاحلتها “عيب أن تفعل ذلك لتسلية الناس برمضان .. بدال من 

أن ختوفوا الناس حاولوا أن تفرحوهم”

واضطر رامز إىل القسم بانه لن يذيع احللقة إال إذا وافقت هيفاء 
املوافقة  الطرفني متت  املفاوضات بني  بعد  وبالفعل  ذلك،  على 

على إذاعة احللقة لكن الثمن كان أكثر من جمرد ركلة بالقدم.

 كندا: إعالن يعيد أم ألبنائها 

بعد اختفائها 52 عاماً 
ت  عثر
طة  لشر ا
يف مشال 
كندا على 
ة  أ مر ا
ت  عترب ا
بعد  ميتة 
ئها  ختفا ا
قبل أكثر 
من نصف 
يف  قرن 
ب  غر

كندا.
سي  لو

)سبتمرب(  أيلول  يف  األخرية  للمرة  شوهدت  عامًا(   77( جونسون 
)بريتيش كولومبيا على ساحل احمليط  1961 يف ضاحية فانكوفر 

اهلادئ( من قبل أحد اجلريان.
يبلغ  مل  األخري  هذا  أن  خصوصًا  بزوجها  تشتبه  الشرطة  وكانت 

باختفائها إال بعد أربع سنوات على احلادث.
دون  من  العائلي  املنزل  حديقة  يومها  السلطات  فتشت  وقد 
التوصل إىل أي مؤشر يؤدي إىل جونسون وحفظت القضية فيما 

تويف زوجها مارفني يف نهاية التسعينات.
أعادت  املاضي عندما  الشهر  القضية عرفت تطورًا حامسًا  أن  إال 
الشرطة فتح امللف خالل إجراء روتيين من أجل الوقوف على قضايا 

األشخاص املفقودين.
ويف الوقت ذاته قررت ليندا ابنة لوسي نشر إعالن حول والدتها 

يف صحيفة يف “بريتيش كولومبيا”.

ابنة  اتصاال من  الكندية  امللكية  الشرطة  وبعد ذلك سريعًا تلقت 
للوسي ال تعرفها ليندا توضح فيه أن والدتها تقيم على بعد ألفي 

كيلومرت يف منطقة يوكون.
وجيهل احملققون ما حصل جلونسون طوال هذه السنوات، وقال 
بريت باكيت من الشرطة الفدرالية الكندية”جيب عليها أن تعطي 

تفسريات إىل عائلتها”. 

 تقرير لـ«سكاي نيوز » : شرب املاء 
أثناء األكل يؤدي لعسر اهلضم

يشتد شعور الصائم بالعطش مع ارتفاع درجة احلرارة وامتداد يوم 
الصيام ألكثر من 14 ساعة، وهو ما يعرض اجلسم لفقد كميات 

كبرية من السوائل.

صحية  تغذية  أسس  باتباع  السوائل  هذه  فقد  تعويض  وميكن   
املوضوع   هذا  حول  تقرير  نيوز  سكاي  قناة  نشرت  وقد   سليمة. 

حيث نصحت بعدم شرب املاء أثناء األكل و نصحت بشرب املاء 
قلب األكل ويفضل ب 15 دقيقة على األقل اتسهيل عمليه اهلضم, 

كما نصحت بتجنب الشرب بعد األكل مباشرة إال بكميات ضئيلة.

 خططت لقتل زوجها.. كي ال تؤذي 
مشاعره 

قررت األمريكية "جوليا مريفيلد" )21 عامًا(، وهي أم لطفلني، قتل 
زوجها البالغ من العمر 27 عامًا بدل الطالق منه، ألن ذلك - كما 
ادعت وبررت نّيتها بعد تزايد املشاحنات بينهما - سيعفيها من 
أمام عائلتها كأرملة بداًل من  إيذاء مشاعره، وحيفظ هلا صورتها 

مطلقة.
يف  كان  مأجور  قاتل  خبدمات  االستعانة  مبحاولة  جوليا  واعرتفت 
احلقيقة شرطيًا متخفيًا أثبت طلبها ولقاءها معه بشريط مصور مت 
اعتماده كدليل إدانتها يف احملكمة، حيث من املتوقع بعد ثبوت 

التهمة عليها أن يصدر حبقها حكم بالسجن مدى احلياة.

ويعتقد احملققون بأن الدافع احلقيقي وراء نيتها قتل زوجها هو 
احلصول على قيمة وثيقة تأمني على حياته بقيمة $1.500.000 تقريبًا 

ستدفع منها للقاتل املأجور املزعوم حوالي 750.000$.

وكانت السلطات األمريكية قد علمت مسبقًا مبا كانت "جوليا" تنوي 
القيام به بعد تلقيها بالغًا من أحد زمالئها يف العمل، والذي قال 
إنها عرضت عليه مبلغًا مقابل قتل زوجها ليقوم مبساعدة الشرطة 
يف ترتيب لقاء بينها وبني الشرطي املتخفي إلثبات ما كانت تنوي 
القيام به، وذلك بعد لقائها معه ملرتني مت فيهما تصويرها "بكامريا 
فيديو" خمفية وثقت كل كالمها بالصوت والصورة لضمان عدم 

إنكارها ما كانت تطالب منه عند مواجهتها بذلك مستقباًل .

وكانت "جوليا" قد خططت لكل شيء بالتفصيل، ولطريقة التنفيذ 
اليت أرادتها أن تكون على شكل سطو مسلح يربر مقتل زوجها، كما 
طلبت أن يتم األمر بشكل سريع، ألنها ال تريد لزوجها أن يعاني 
طوياًل! كما أرادت أن يكون ذلك بشكل مفاجئ هلا حتى تبدو مبظهر 
يبعد عنها الشبهات، وأن يتم خارج املنزل حتى ال تضطر لتنظيفه 

الحقًا! 

احلادية  رجل يف  بسجن  األربعاء  اليوم  بريطانية  قضت حمكمة 
والثالثني من العمر مدى احلياة، بعد إدانته خبنق والدته حبزامه 

جراء اعرتاضها على تعاطيه للمخدرات.
وقالت هيئة اإلذاعة الربيطانية "بي بي سي" إن حمكمة التاج 
يف مدينة إكسيرت اعتربت أن أندرو كني كان مثاُل وتناول كمية 
ليندا  والدته  املاضي  العام  هاجم  حني  الكوكايني  من  كبرية 

شريد، وقتلها عن عمر ناهز 63 عامًا.
أجل  من  أمه  قتل  أن  بعد  احلياة..  مدى  بريطاني  سجن 

املخدرات.
حول  ووالدته  أندرو  بني  نشب  خالفًا  تال  اهلجوم  أن  وأضافت 
إدمانه على الكوكايني يف منزهلاي بلدة إكسماوث يف مقاطعة 
ديفون، واعرتف األول أمام احملكمة الحقًا بتهمة القتل غري العمد 

ونفى تهمة القتل العمد.

 60 أندرو  ابنها  اقرضت  ليندا  أن  إىل  التاج  واستمعت حمكمة 
ألف جنيه اسرتليين لسداد ديونه وهددت بطرده من املنزل إذا 

ضبطته وهو يتعاطى املخدرات.

من  كمية  على  عثرت  ليندا  أن  إىل  سي"  بي  "بي  وأشارت 
الكوكايني يف غرفة نوم ابنها أندرو قبل أن يندلع خالف بينهما 

ويقدم األخري على خنقها حبزامه. 

 سجن بريطاني مدى احلياة.. بعد 
قتله أمه من أجل املخدرات 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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 اىل الصائمني..عصري البطيخ 
األمحر يرطب اجللد ويلني األمعاء 

الباردة وسيلة جيدة لضمان رطوبة اجلسم  تعترب املشروبات 
ومحايته من اجلفاف وآثاره الضارة و خاصة يف شهر رمضان 
وارتفاع  الصوم  فرتة  بطول  السنة  هذه  ايامه  تتميزه  الذي 

درجات احلرارة.

املشروبات  بني  مرموقة  مكانة  األمحر  البطيخ  عصري  وحيتل 
حيتوي  اجلذاب  احللو  السائل  فهذا  للجسم،  املرطبة  الباردة 
على نسبة عالية من املاء الذي يروي الظمأ، ويطفئ العطش، 
األمعاء،  تليني  يف  ويفيد  اجلسم،  وينعش  اجللد،  ويرطب 
إضافة إىل مضادات األكسدة، وبعض الفيتامينات واألمالح 

املعدنية.
املهمة  اخلصائص  من  مبجموعة  األمحر  البطيخ  عصري  ويتمتع 
الدم،  ضغط  ضبط  يف  يساهم  حيث  الصحة،  صعيد  على 
صاحبها  تعرض  عالية  أرقام  بلوغ  من  منعه  يف  وبالتالي 
لإلصابة باجللطات القلبية والدماغية، ويساعد على در البول، 

األمر الذي مينع تشكل احلصيات الكلوية الضارة.
ويفيد يف احلد من أضرار أشعة الشمس على اجللد بنسبة تفوق 
%40، ويعود السر إىل غنى عصري البطيخ بصباغ الليكوبني 
الذي يعترب من بني أهم مضادات األكسدة اليت تقاوم حروق 

الشمس والتجاعيد والسرطان.

كما يسهل العصري عملية اهلضم، وحيافظ على سالمة اجلهاز 
القولون، ويلطف من حدة  اهلضمي، ويقي من خطر سرطان 
السعال، وينشط وظيفة الكبد، ويلني األمعاء، وخيفض درجة 

حرارة اجلسم.
النوم  عامل  ولوج  يف  ويساعد  األرق،  البطيخ  عصري  ويعاجل 
العصيب  الناقل  صنع  تسهل  اليت  بالسكريات  غناه  بسبب 

السريوتونني املضاد للقلق واألرق.

عصري البطيخ األحمر مفيد للجسم

 أسفنجة كروية حتتوي على كميات من 
األنسولني مترر على جسد املريض بيسر 
وسهولة، وتغنيه عن عملية احلقن املتعبة.

اسم  عليها  اطلقوا  جديدة  تقنية  اخرتاع  من  باحثون  متكن 
"األسفنجة الذكية" واليت ستمثل ثورة يف طريق عالج مرض 

السكر.

لداء  املعاجلة  العقاقري  تقديم  ميكنها  الذكية"  و"االسفنجة 
السكري بصورة أسرع وأيسر للمريض.

وفقًا  واالنكماش  التمدد  خواص  الذكية"  "األسفنجة  ومتتلك 
ملستوى السكر يف الدم لتطلق كميات األنسولني الالزمة اليت 

حيتاجها املريض يف حال هبوط مستوى السكر يف الدم.

ومع استخدام هذه التقنية اجلديدة ال داعي حلقن األنسولني 
قبل وبعد الطعام ومتابعة مستويات سكر الدم بشكل دائم.

ويعترب هذا النظام الصارم من العالج صعب التحمل من قبل 
املرضى وال يضمن ضبط سكر الدم بشكل دائم، كما أنه ميكن 
أن يدفع املرضى للملل وعدم االلتزام بالعالج، باإلضافة خلوف 

بعض املرضى من حقن أنفسهم بالدواء.

يف حني ان التقنية اجلديدة تعترب اكثر ليونة وسهولة وتقلل 
العناء على املريض.

برنامج  يف  املساعد  األستاذ  هيو"  "تشن  الدكتور  وأوضح 
واملشرف  األمريكية  كارولينا"  "نورث  جبامعة  الطبية  اهلندسة 
هو  الذكية"  "األسفنجة  من  اهلدف  أن  األحباث،  تطوير  على 
حماكاة دور خاليا "بيتا" املنتجة لألنسولني يف اجلسم السليم 

والتحكم يف استقرار مستواه يف الدم.

وعكف الباحثون على تطوير االسفنجة الكروية الشكل من مادة 
"الشيتوزان"، لتصبح مبثابة الغالف اخلارجي خلزان دقيق حيتوي 
على كميات وفرية من األنسولني مترر على جسد املريض بيسر 

وتعطي مفعوهلا بسرعة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء يف أمريكا قامت برتخيص دواء 
جديد حيمل اسم "ليكساسيناتيد" ملعاجلة السكري.

اليوم عن طريق  واحدة يف  مرة  يؤخذ  بانه  الدواء  هذا  ومتيز 
احلقن، كما ان تكلفته يف املتناول وهي رخيصة مقارنة بادوية 

السكري االخرى.

إىل  ارتفع  السكري  مبرض  املصابني  عدد  بأن  تقرير  وأفاد 
مستويات قياسية يف مجيع أحناء العامل وبأن نصف من يقدر 

انهم مصابني باملرض مل يتم تشخيص حاالتهم بعد.

وذكر االحتاد الدولي للسكري أن عدد املصابني باملرض يقدر 
حاليا عند مستوى 371 مليون شخص من 366 مليون شخص قبل 

عام ويتوقع أن يبلغ 552 مليون شخص حبلول عام 2030.

ويسكن ثالثة أرباع املصابني بالسكري يف بدان العامل الثالث 
وحتتل الكويت اعلى معدل يف إصابات السكري بسبب السمنة 

وارتفاع ضغط الدم حبسب إحصائية منظمة الصحة العاملية. 

 10 نصائح لعدم التعرض 
لالنزالق الغضروفى

ميكنك حتسني أداء العمود الفقرى من خالل املشى السريع، أو 
السباحة، أو ركوب دراجة ملدة 30 دقيقة يوميا، كل ذلك يساعد 

على زيادة قوة العضالت ومرونتها.

وفيما يلى نصائح عامة للحفاظ على قوة عضالت العمود الفقرى 
اخلاص بك:

-1 جيب أن تقوم بتمرينات بسيطة على سبيل التسخني قبل ممارسة 
أى نوع من أنواع الرياضات، خاصة الشاقة.

-2 ال تتسرع فى الوقوف أو اجللوس، فعند الوقوف عليك احلفاظ على 
وزنك متوازنًا عند قدميك وذلك كى تقلل من احنناء ظهرك وبالتاىل 

يستطيع ظهرك أن حيقق جلسمك التوازن.

-3 أثناء وجودك فى املنزل أو العمل تأكد من أن املكتب اخلاص بك 
يكون فى مستوى مناسب ومريح بالنسبة لك.

-4 جيب أن جتلس على كرسى مريح يتيح ألكتافك أن ترجع للوراء 
وجيب أال تنحنى، فضال عن أنه جيب أن يكون الكرسى على ارتفاع 
جيد من املكتب، ويفضل أن تقوم من على املكتب من احلني لآلخر 
كى تغري من وضعك، فممكن أن تتجول فى مكان العمل وتقوم 
بتمدد العضالت بلطف لتخفيف حدة التوتر، وميكن أن تضع وسادة 
صغرية مرحية وراء ظهرك كى تتجنب آالم الظهر أثناء اجللوس 
املستمر، وإذا كان عليك اجللوس لفرتة طويلة من الوقت، فقم 

بوضع قدميك على مقعد منخفض أو كومة من الكتب.

-5 ال تنس ضرورة ارتداء حذاء مريح بكعب منخفض.

-6 أثناء النوم، عليك أن تنام على سرير مبستوى ثابت كى ال حيدث 
احنناء لعمودك الفقرى أثناء النوم.

-7 عليك طلب املساعدة عند نقل أحد أفراد العائلة من املرضى من 
مكانه أو عند نقله من الكرسى إىل السرير.

-8 ال حتاول رفع أشياء ثقيلة جدا بالنسبة لك، وعند االحنناء كى 
جتلب شيئا من األرض عليك أن تنزل بركبتيك ببطء حتى تضغط 
على عضالت بطنك مع احلفاظ على مستوى رأسك أن يكون لألسفل 
متماشيا مع مستوى ظهرك املستقيم، ثم قم برفع الشىء الذى 
جيب أن يكون قريبا بالنسبة لك وال تنحنى بظهرك عند جلبه بل 

قم مستقيما.

-9 عليك اتباع نظام غذائى صحى للحفاظ على الوزن املثاىل وجتنب 
السمنة املفرطة، فالوزن الزائد، خصوصا حول اخلصر، يضر بشدة 
بعضالت أسفل الظهر ويضعفها، ولذلك فاتباع نظام غذائى مع 
والكالسيوم وفيتامني  الفوسفور  يوميا من  تناول كمية كافية 

)د( يساعد فى عملية النمو للعظام اجلديدة.

-10 عليك اإلقالع عن التدخني، إذا كنت من املدخنني, ألن التدخني 
يقلل من تدفق الدم إىل أسفل العمود الفقرى مما يؤدى إىل تدهور 

أداء فقرات الديسك املوجودة بالعمود الفقرى.



Page 35صفحة 35      Saturday 27 July 2013  2013 متوز   27 السبت 

احتفاالت

العالناتكم يف الهريالد االتصال على الرقم:
87648186

أو 0403482345

بمناسبة عيد القديس شربل، إحتفلت رعيـّة مار 
شربل بانشبول بقداس الهي مع صاحب السيادة 
اإلحرتام  السامي  طربيه  انطوان شربل  املطران 
يف كنيسة مار شربل، بمشاركة اآلباء واألخوات 
جورج  األستاذ  العام  لبنان  وقنصل  الراهبات 
السيـّد أنطوني  بيطار غانم وقنصل بنغالديش 
توفيق  السيد  املارونية  الرابطة  ورئيس  خوري 
القى  الرعيّة واألصدقاء.  أبناء  كريوز وحشد من 
سيادة املطران طربيه عظة تحدّث فيها عن مزايا 
القديس شربل وفضائله وقداسته طالبًا شفاعته 

وبركته .
وبعد القداس بارك سيادته املأكوالت التقليديّة 
للعيد كالهريسة والحلويات واملناقيش بمشاركة 

الجميع. 

املطران طربيه يرتأس الذبيحة االهلية يف كنيسة مار شربل بعيد مار شربل
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TAXPAYERS are gifting 
the Government billions 
of dollars a year by failing 
to claim legitimate deduc-
tions - it’s enough to make 
Kerry Packer turn in his 
grave. 
The billionaire once told 
a parliamentary commit-
tee that “if anybody in this 
country doesn’t minimise 
their tax, they want their 
heads read, because as a 
government, I can tell you 
you’re not spending it that 
well that we should be do-
nating extra”.
But donating extra we are.
News Limited analysis re-
veals workers offset 5.59 
per cent of their income in 
2005-06 but only 4.76 per 
cent in 2010-11, the most 
recent financial year for 
which ATO data is avail-
able.
Had we kept up that 2005-
06 level we would have 
claimed $37 billion of de-
ductions in 2010-11 in-
stead of just $31.5 billion.
On this basis the average 
taxpayer dudded them-
selves of $436 in deduc-
tions and a potential re-
fund of $131 for those on 
a 30 per cent marginal tax 
rate.
Reasons for the decline 
include the increasing 
complexity of the system, 
poorer record keeping by 
taxpayers - and more DIY 
returns.
ITP regional director Scott 
Bailey said people were 
getting worse at claiming 
deductions.
“I think they miss out on a 

How to beat the taxman - the legit way 
The coalition believes its 
policy to appoint a senior 
military commander to 
lead a taskforce to coun-
ter people smuggling will 
allow the problem to be 
“tackled with decisive-
ness, urgency, and the 
appropriate level of seri-
ousness”. 
Opposition Leader Tony 
Abbott has unveiled the 
plan for a multi-agency 
taskforce led by a three-
star military commander 
to deal with asylum seek-
ers who come to Austra-
lia by boat a week after 
Prime Minister Kevin 
Rudd ramped up Labor’s 
approach to the issue.
Mr Rudd last Friday an-
nounced Labor’s hardline 
plan to resettle all boat ar-
rivals in Papua New Guin-
ea or a third country.
Mr Abbott says the situa-
tion on Australia’s borders 
is a national emergency 
that needed an urgent and 
decisive response.
“This is one of the most 
serious external situa-
tions that we have faced in 
many a long year,” he told 
reporters in Brisbane.
“That’s why need to have 
a senior military officer in 
operations control of this 
very important national 
emergency.”
Operation Sovereign 
Borders, as it would be 
known, would be estab-
lished within 100 days of 
the coalition taking gov-
ernment and encompass 
all 12 agencies involved 
in border security.
The chief of the defence 
force would appoint the 
commander, who would 
report directly to the im-
migration minister.
Within its first 100 days 
a coalition government 
would also finalise and 
issue the protocols for 
Operation Relex II, to turn 
back asylum seeker boats 
when safe.
It would also increase 
capacity at offshore pro-
cessing centres, and 
lease and deploy addi-

Abbott to appoint senior military com-
mander to tackle people smuggling 

lot,’’ Mr Bailey said.
H&R Block regional direc-
tor Frank Brass said: “It 
comes down to a lack of 
knowledge. People don’t 
really know what they can 
claim. But they think they 
do.”
The Federal Government 
is banking on us doing an 
even poorer job into the 
future.
The 2013-14 Budget pa-
pers reveal that Treasury 
expects a $12.9 billion 
increase in gross income 
tax this year - a rise of 8.6 
per cent. In stark contrast, 
it estimates refunds will 
increase by less than 0.2 
per cent, or just $50 mil-
lion.
Yet more people are choos-
ing to their return them-
selves. ATO data shows 
the proportion submitted 
by tax agents fell from 77 
per cent in 1999-2000 to 
72 per cent in 2010-11.
Ban Tacs consulting ac-
countant Julia Hartman 
said some new clients get 
annoyed with all her ques-
tions. But they are always 
pleased when they see the 
size of their refund.
“You have to ask all those 
questions,” Ms Hartman 
said. “People are not good 
at asking those questions 
of themselves.”
To help readers get their 
fair share when filing their 
2012-13 return, today we 
reveal the most under-
claimed deductions.
Atop the list is car expens-
es.
“People don’t claim their 

Billionaire Kerry Packer famously told a parliamentary committee that 
“if anybody in this country doesn’t minimise their tax, they want their 
heads read”. 

motor vehicle enough,” 
Ms Hartman said.
ITP’s Mr Bailey said: “It 
doesn’t take long to get 
a decent claim out of that 
but it is something that 
people often overlook.”
Next is time spent in the 
home office. Every hour 
earns a 34c deduction - if a 
diary is kept for a month.
“It doesn’t sound like a lot 
but it’s usually a couple 
of hundred dollars for a 
schoolteacher,” Mr Bailey 
said.
HLB Mann Judd tax con-
sulting partner Peter Be-
mbrick said that record-
keeping was becoming 
more difficult because 
people were increasingly 
time-poor: “Substantia-
tion - that’s the thing peo-
ple really struggle with.”
H&R Block’s Mr Brass 
said: “Because they don’t 
keep the records they limit 
the claim.”
Mr Bembrick has a solu-
tion: “Use technology to 
help you.”
Log books and diaries 
can be sourced from web-
sites such as etax.com.au, 
while smartphone apps 
such as Shoeboxed make 
it easier to keep records of 
receipts.
1. Keep a diary. You can’t 
claim the commute be-
tween home and work but 
if you go to other sites or 
functions outside work 
you can claim a minimum 
63c/km for up to 5000km. 
“It’s not unusual to be able 
to get that 5000km,” Ban 
Tacs’ Julia Hartman says. 
Requires diary records
2. Log it. If you’re serious 
about getting the maximum 
deduction for work-related 
car use it’s possible to get 
more than twice as much 
back from the tax man by 
using the “logbook meth-
od” instead, H&R Block’s 
Frank Brass says. It allows 
you to claim some of the 
decline in value of the ve-
hicle. You’ll need to keep 
detailed logbook entries 
for 90 days minimum
3. Lug it. Tradies who 

can’t safely keep their 
tools on site can claim 
their commute. “They 
need to be carrying equip-
ment weighing more than 
20kg,” Ms Hartman says
4. Home office. You can 
deduct 34c for every hour 
spent working in a home 
office. It has to be a dedi-
cated room. “And you 
need to keep a diary for a 
month,” ITP’s Scott Bailey 
says
5. Travelling to an invest-
ment property. More than 
1.8m taxpayers have an 
interest in an investment 
property earning rental 
income. You can claim 
meals and accommoda-
tion related to visiting 
it to do repairs or an in-
spection. “The only thing 
they’ve got to watch is 
where they try to tee it on 
to a holiday,” Mr Bailey 
says
6. Technology. Work calls 
from your home phone 
and mobile. Depreciation 
relating to your computer 
and tablet. Home inter-
net usage. “About 10 per 
cent internet usage would 
be reasonable, given all 
the gaming kids do these 
days,” Mr Bailey says,
7. Cleaning of uniforms. 
Receipts are not required 
for laundry costs up to 
$150. But it’s got to be a 
proper uniform. Goggles, 
helmets and sun protec-
tion can also be claimed 
for some professions and 
trades
8. Accountant’s fee. In 
2005-06 accountants for-
got to claim on 3m returns 
the fees they’d charged 
the year before. Don’t let 
yours forget how much 
you’re paying them
9. Union fees. Member-
ship is a deduction, as is 
the cost of being part of a 
professional association
10. Income protection 
insurance. “It’s almost a 
bit of a no-brainer,” HLB 
Mann Judd’s Peter Bem-
brick says, especially for 
those earning more than 
$80,000

tional vessels so border 
protection patrol boats 
could be relieved of pas-
senger transfers.
Mr Abbott was flanked at 
his press conference by 
outspoken retired Major 
General Jim Molan, who 
has thrown his support 
behind the policy.
General Molan said ad-
dressing the issue of 
people smuggling was 
“not the work for a com-
mittee”, and indicated he 
would provide ongoing 
advice to the coalition on 
implementing its policy.
peMr Abbott said as a 
courtesy he had given 
Chief of Defence David 
Hurley and the Indone-
sian ambassador a heads 
up about the announce-
ment on Thursday morn-
ing. General Hurley is-
sued a statement denying 
initial media reports he 
had advised Mr Abbott on 
the policy.
Prime Minister Kevin 
Rudd dismissed Mr Ab-
bott’s new policy as just 
another slogan. 
“So we have two three-
word slogans: stop the 
boats and operation sov-
ereign something-or-oth-
er,” he told reporters in 
Launceston.
“The business of border 
security is a hard and 
tough business for any 
government of Australia. 
Mr Abbott doesn’t have 
an alternative, he has a 
three-word slogan.”
Mr Abbott’s policy an-
nouncement came as Im-
migration Minister Tony 
Burke arrived on Manus 
Island to visit the Austra-
lian-run immigration de-
tention centre amid fresh 
controversy over condi-
tions there.
Former prime minis-
ter Malcolm Fraser has 
called for a royal commis-
sion into the immigration 
department and its man-
agement of offshore pro-
cessing centres, labelling 
Manus Island and Nauru 
“Australian gulags”.
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Voters are turning back to 
the Coalition with the PM’s 
faltering PNG solution for 
asylum seekers taking 
water and a backlash over 
changes to fringe benefits 
tax which have already 
cost jobs.
The latest Newspoll, re-
vealed exclusively in The 
Australian, has Labor fall-
ing two points from the 
highs it enjoyed on Mr 
Rudd’s return, to now trail 
the Coalition 48 to 52 on a 
two-party preferred vote.
Mr Rudd’s much-vaunted 
personal approval took 
a hit, with his better PM 
rating falling from 53 per 
cent to 50.
Opposition leader Tony 
Abbott rose three points 
to 34.
The results will dishearten 
Mr Rudd’s campaign team 
who were expecting the 
momentum to continue to 
build for Labor.
However, it appears vot-
ers have marked down 
Mr Rudd on his contro-
versial plans to send asy-
lum seekers to PNG and 
changes to FBT rules for 
cars, to help pay for his 
promise to dump the car-
bon tax.
Senior Labor strategists 
had said that if Labor 
had not pulled ahead of 
the Coaltiion this week 
it could prompt a rethink 
about an early election.
Labor’s primary vote 
dropped a point to 37 per 
cent, while the Coalition’s 
regained three points to 
firm at 45.
The Greens lifted one 
point to 10 per cent, well 
within the statistical mar-

gin of error.
The concerns about Mr 
Rudd’s asylum solution 
continued last night with 
revelations the cost of the 
first year of operation of 
an expanded Manus Is-
land camp could exceed 
$1 billion. And it appeared 
people smugglers are test-
ing Mr Rudd with fears as 
many as 10 boats could 
be on their way.
The expected influx 
comes as a vessel over-
due at Christmas Island 
was found by Australian 
rescuers with 30 passen-
gers safe and well.
Four boats carrying more 
than 250 people have ar-
rived since Friday, but 
only single adult men 
can be sent to PNG im-
mediately, with families to 
remain in Australia until 
facilities are ready, which 
could take until next year.
A group of 15 Vietnamese 
people asked to be re-
turned home from Manus 
Island at the weekend, 
with the Australian gov-
ernment to give them 
hoes, wheelbarrows, 
shovels and $300 each to 
encourage them to remain 
in Vietnam as farmers and 
not attempt to sail to Aus-
tralia again.
It comes as there was 
renewed questioning of 
the two-page agreement 
with PNG, which provided 
the Pacific country with a 
blank cheque to resettle 
refugees.
In the past week other 
documents related to 
government spending in-
clude a 35-page paper on 
a request for new TVs for 

Turn back the votes - Kevin Rudd slipping in the latest electoral polls

senators’ offices and a 
16-page paper to justify a 
quote for two electric gui-
tars for the Department of 
Defence.
The government is yet to 
release the cost of the 
PNG plan - but just ex-
panding existing Manus 
Island facilities to run 
a processing centre for 
3000 asylum seekers is 
expected to cost up to 
$1.1 billion in its first year 
of operations.
That is before the cost of 
resettlement, which could 
cost up to $15,000 per 
person, and the expen-
sive promise to help the 
third world country re-
build health facilities and 
to fund a new university 
system.
The costs, drawn from the 
Immigration Department’s 
own contract estimates 
of operating processing 
centres, suggest the ex-
pansion of Manus Island 
from 600 detainees to 
3000 would incur an ini-
tial cost of $600 million.
Operational costs of man-
aging a centre of that size 
could be as high as $480 
million a year, accord-
ing to recent departmen-
tal contracts for running 
offshore processing cen-
tres.
Immigration Minister Tony 
Burke yesterday said the 
cost would be less be-
cause temporary facilities 
such as tents would be 
used.
PNG Prime Minister Peter 
O’Neill appeared to con-
tradict Mr Burke, claiming 
he would demand a per-
manent facility.

More asylum seekers arrive at Smiths Point, Christmas Island / Pic: Colin Murty

TRAGEDY has struck on 
the southern Java coast 
after an asylum-seeker 
boat carrying more than 
170 people broke up and 
sank in heavy seas on 
tuesday evening. 
At least 18 people, includ-
ing several children and a 
baby, are believed dead 
and dozens feared miss-
ing after the engine of the 
boat, which was loaded 
with Iranians and Sri 
Lankans, started smoking 
and taking water shortly 
after departure on tues-
day morning.
An Iranian man who gave 
his name as Soheil, 23, 
said he was the only sur-
vivor out of a group of 61 
Iranians. He said his uncle 
and friends had drowned.
Some 120 people were 
rescued by local fisher-
men throughout the night, 
though many of the Sri 
Lankans swam ashore.
“I am the only one back,” 
said Soheil of his group, 
which set off from the 
fishing village of Cidaun 
around 4am on tuesday 

morning.
“We go through the jungle 
to small ships (fiberglass 
outriggers operated by lo-
cal fishermen in Cidaun) 
to a big ship.
“We have problem with 
motor after two hours. 
For three hours, we try to 
come back (to shore).
“The sea very hard, the 
sea no good. The ship 
break.”
Soheil said the captain – 
who he said is a Sri Lank-
an man using a Malaysian 
crew – abandoned them.
“The captain go to small 
boat,” he said. “He no 
help me, he no help chil-
dren, he no help baby.”
News Corp Australia saw 
one group of survivors, 
who apart from Soheil 
were Sri Lankans, in a 
small hall in Sukapura. 
Many of them were fast 
asleep.
The majority of the survi-
vors are currently in Ci-
daun village, just to the 
east.
The latest disaster comes 
four days after Prime 

Asylum seeker boat bound for Christmas Island sinks 
after leaving Java, 18 feared dead, dozens missing 

Minister Kevin Rudd an-
nounced his Papua New 
Guinea solution to stop 
the boats.
It is likely that the same 
fishermen who ferried 
the asylum seekers out to 
the bigger boat on behalf 
of the people smugglers 
were involved in the res-
cue.
Mr Rudd announced on 
Friday that asylum seek-
ers arriving by boat would 
not be settled in Austra-
lia.
Detainees who are found 
to be refugees could be 
permanently settled in 
PNG, while those found 
not to be refugees could 
be detained in PNG, re-
turned home if possible 
or be sent to a third coun-
try.
Four boats with 299 pas-
sengers on board have 
arrived since Friday’s an-
nouncement.
All of those people will 
eventually be sent to 
Manus Island for process-
ing and possible resettle-
ment.

Jayanti beach in Cidaun, Java, where asylum seekers are being rescued from the ocean. Picture: 
Ardiles Rante 

Asylum seekers in Cidaun, Cianjut district , West Java today. Picture: Rante Ardiles
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Advertisement

McDonald’s® Auburn, 
Bankstown & Lidcombe serving

Halal Certified Products

2 Big Mac® 
2 Cheeseburger
6 Chicken McNuggets® 
4 Small Fries OR 
4 Garden Salads
2 Small Coke®

2 Medium Coke®

$19.95Family Value
Dinner Box™

$5 4 x Hot Apple Pie OR 4 x Small Sundaes
Available between 5-11pm

OR

ADD ON VALUE
WITH ANY DINNER BOX  PURCHASE

McDonald’s Auburn - 116 Parramatta Rd, Auburn
McDonald’s Bankstown - 37 Rickard Rd, Bankstown
McDonald’s Bankstown Centro Food Court ONLY
McDonald’s Lidcombe - 9-15 Vaughan St, Lidcombe

®

®

®

Available between 5-11pm
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FAMILY VALUE DINNER BOX™

HAPPY MEAL®

BUY A

AND GET A

FOR ONLY

CHEESEBURGER

$2$2

AVAILABLE 5PM TO 11PM
‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

For a limited time only, at participating restaurants. No limit on Cheeseburger Happy Meal® offer.

14210kJ 2680kJ
TO ENSURE GREAT VALUE MEALS ARE FIXED

Advertisement



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

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

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم


	herald_issue_639_page 01
	herald_issue_639_page 02
	herald_issue_639_page 03
	herald_issue_639_page 04
	herald_issue_639_page 05
	herald_issue_639_page 06
	herald_issue_639_page 07
	herald_issue_639_page 08
	herald_issue_639_page 09
	herald_issue_639_page 10
	herald_issue_639_page 11
	herald_issue_639_page 12
	herald_issue_639_page 13
	herald_issue_639_page 14
	herald_issue_639_page 15
	herald_issue_639_page 16
	herald_issue_639_page 17
	herald_issue_639_page 18
	herald_issue_639_page 19
	herald_issue_639_page 20
	herald_issue_639_page 21
	herald_issue_639_page 22
	herald_issue_639_page 23
	herald_issue_639_page 24
	herald_issue_639_page 25
	herald_issue_639_page 26
	herald_issue_639_page 27
	herald_issue_639_page 28
	herald_issue_639_page 29
	herald_issue_639_page 30
	herald_issue_639_page 31
	herald_issue_639_page 32
	herald_issue_639_page 33
	herald_issue_639_page 34
	herald_issue_639_page 35
	herald_issue_639_page 36
	herald_issue_639_page 37
	herald_issue_639_page 38
	herald_issue_639_page 39
	herald_issue_639_page 40

