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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

خطب عيد الفطر تستعجل احلكومة وحتّذر من الشقاق
املفيت قباني حيذر من الفتنة الكربى اليت يدبرها لكم عدوكم لاليقاع بينكم
املفيت الرفاعي: لريفع السياسيون أيديهم عن دار الفتوى وعدم التدخل بشؤونها

املساجد  أحيطت 
بريوت  يف  واملدافن 
اجلنوبية  بريوت  وضاحية 
أمنية  بإجراءات  حتديدًا 
امس  فجر  منذ  مشددة 
االول، ملناسبة حلول عيد 
ألي  حتسبًا  وذلك  الفطر، 
هذه  يستهدف  قد  اعتداء 
املشاة  وخضع  االماكن. 
روضة  مدافن  حميط  يف 
اجراءات  اىل  الشهيدين 
شبان  قبل  من  تفتيش 
وشابات رفعت من حوهلم 
و  »امل«  حركة  رايات 
»حزب اهلل« يف وقت عمل 
عناصر قوى االمن الداخلي 
من  السيارات  منع  على 
املرور يف الطريق املوازي 

للمدافن.
املساجد  وغصت 
مدافن  وكذلك  باملصلني 
والشيعة  السّنة  املسلمني 
فلسطني  شهداء  ومدافن 
موازاتهم  ويف  بالزوار، 
كثر طالبو الصدقة ومنهم 
اصطفوا  سوريون  نازحون 
اماكن  امام  بالعشرات 

العبادة يف بريوت.
والول  العيد  وشهد 
لربوتوكول  كسرًا  مرة 
احلكومة  رئاسة  اصطحاب 

التتمة صفحة 32

     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
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الشيخ  اجلمهورية  ملفيت 
من  قباني  رشيد  حممد 
االمني  مسجد  اىل  منزله 
الداء  بريوت  قلب  يف 

 »سي أي آي«: »القاعدة« أكرب خطر علينا والعنف 
ينتقل اىل لبنان واألردن إذا سقط النظام السوري

بندر يعرض صفقة على بوتني للتخلي عن األسد
ديبلوماسيون  أعلن 
يف  ومصادر  أوروبيون 
أمس،  األوسط،  الشرق 
إىل  قدمت  الرياض  أن 
يتضمن  عرضًا  موسكو 
 15 بقيمة  أسلحة  شراء 
بعدم  وتعهدًا  دوالر  مليار 
حتدي دول اخلليج مبيعات 
الدول  إىل  الروسي  الغاز 
مقابل  وذلك  األوروبية، 
دعم  عن  روسيا  توقف 

السلطات السورية.
شّن  الذي  الوقت  ويف 
هجومًا  املسلحون  فيه 

صالة العيد وإلقاء خطبته، 
على  القائم  اخلالف  بسبب 
االسالمي  اجمللس  شرعية 
مناصرو  وغطى  االعلى. 

املناطق  على  للسيطرة 
احمليطة مببنى االستخبارات 
بعد  حلب،  يف  اجلوية 
»اجلهاديني« على  استيالء 
قبل  العسكري  منغ  مطار 
تعّرضوا  فإنهم  يومني، 
ريف  يف  قوية  ضربة  إىل 
 62 قتل  حيث  دمشق، 
للجيش  كمني  يف  مسلحًا 
عدرا،  منطقة  يف  السوري 
يف  نوعه  من  الثاني  هو 
أقل  خالل  ذاتها  املنطقة 

من شهر.

نتقدم بأحر التهاني من الجالية العربية واالسالمية 
بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اعاده اهلل على 

الجميع بالخري والربكات وعلى اوطاننا باألمن 
واالستقرار والسالم.

تــهنئة

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
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 احلكومة 
املصرية ال ترى 
فائدة من احلوار 

مع »اإلخوان«
املتحدة  الواليات  عربت 
عن  األوروبي  واالحتاد 
لعدم  وانزعاجهما  قلقلهما 
مصر  يف  األطراف  توصل 
الطريق  من  خمرج  إىل 
املسدود الذي وصلت إليه 
األمور خالل احملادثات لنزع 
فتيل األزمة السياسية يف 
كشف  وقت  يف  البالد، 
هولندا،  خارجية  وزير  فيه 

نوعية
مضمونة

الخدمة

هل لديك سجل ائتمان سيئ؟

نّظف سجلك اليوم!
1300 003 655

أو تقدم بطلب عـرب االنرتنيت
www.wefixcredit.com.au

آالف  شركتنا  ساعدت  لقد 
االستراليين على حل مشاكلهم 
االئتمانية وتنظيف سجالتهم 

السيئة.

املفتي محمد رشيد قباني )ارشيف(

التتمة صفحة 32

روحاني جيّمد قرارات اختذها جناد
أعلن إسحاق جهانكريي، 
للرئيس  األول  النائب 
قرارات  جتميد  اإليراني، 
السابق  الرئيس  اختذها 

جناد.  أمحدي  حممود 
قرارات  ذلك  ويشمل 
واجهت  ومصادقات 

الهريالد

املفيت قباني هذا »التخلي« 
بتشكيل وفد كبري من ابناء 
منزل  اىل  حضروا  بريوت 
مبوكب  واصطحبوه  قباني 
حممد  مسجد  اىل  شعيب 
يف  كان  حيث  االمني 
املسجد  باحة  استقباله يف 
مصلون وسط مقاطعة من 
ونواب  احلكومات  رؤساء 

بريوت.
خطبته  يف  قباني  وحذر 
اليت  الكربى  »الفتنة  من 
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مــقاالت

For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607

Promotion valid from 1.08.2013 until 31.08.2013.For more details visit www.lycamobile.com.au. 
Mini Talk: A customer may have only ONE Mini Talk plan per mobile number at any one time, The 
customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/purchased. Customers may use our 
standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate. 
Extra credit required for other usage. Recharge denominations available: $10,$20,$30 

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

Lycamobile
wishes you Happy Eid

$10
All for Just

/30 days

Mini Talk 

100minutes
Get

Australia wide
(Landline + Mobile)

Unlimited calls  
from Lycamobile to Lycamobile in Australia

To buy this Plan
Text 6500 to 3535

LM_AUS_18x26cm.indd   1 01/08/2013   16:27

اجلانب  من  خاصة  إجراءات  بوشرت  األربعاء،  ـــ  الثالثاء  ليل  منتصف  قرابة 
تابعة إلحدى  إسرائيلية  قوة كومندوس  لبنان.  مع  الشمالية  للحدود  الفلسطيين 
فرق النخبة تتقدم باجتاه السياج احلدودي مع لبنان. جمموعة توزعت على أكثر من 
نقطة، قبل أن تكون جاهزة للعبور بعد حنو عشرين دقيقة. وخط السري، أخذ النقطة 
الواقعة حتت إشراف أكرب موقعني إسرائيليني يف املنطقة الغربية قبالة بلدة علما 
الشعب اجلنوبية: موقع اللبونة، وموقع جل العالم. مثة طريق ضيق سبق أن سلكه 
جنود العدو، وسبق أن ُضبطوا وهم يقومون بأعمال ذات طابع أمين. ويف الطريق 
إىل داخل األراضي اللبنانية، مثة طريق شبه إلزامي، يتطلب عملية التفاف على 
موقع لقوات الطوارئ الدولية، ومبا يبقي اجملموعة املتقدمة بعيدًا عن أعني نقطة 
للجيش اللبناني. املسافة الفعلية تالمس ألف مرت، احتاج جنود العدو إىل دقائق 
عدة قبل العبور باجتاه منطقة أخرى، فيها ما يشبه اخلندق، حيث سار اجلنود من 
رت  خلفه قبل أن يتقدموا إىل أعلى بقليل. وعند الثانية عشرة وأربعني دقيقة ُفجِّ
عبوة ناسفة مربوطة بشرك من 4 عبوات صغرية حمشوة بالكرات احلديدية. وبعدها 
بعشرين ثانية متامًا، فجرت عبوة ثانية مشابهة، وُربطت أيضًا بأربع عبوات صغرية 
حمشوة هي األخرى بكرات حديدية. ورسم التفجريان دائرة عصف بقطر يصل إىل 
حنو ثالثني مرتًا، كانت كافية إلصابة كل شيء يتحرك يف هذه الدائرة من بشر 

وقائع كمني املقاومة قبالة علما الشعب

ابراهيم األمني

وشجر وحتى احلجر.
جنود العدو املدربون بصورة جيدة جدًا على ما ظهر، كانوا موزعني بطريقة 
تتحسب االصطدام بكمني. حتركوا مع مسافات فرقت يف ما بينهم، بعضهم 
كان يبدو حمتميًا بتالل اخلندق إياه، وآخرون كانوا قد انتقلوا إىل مكان آخر أكثر 
إشرافًا. وخالل دقائق قليلة، متزقت القوة املتسللة. وحصل إطالق نار ظل على 
ما يبدو خارج التداول حتى مساء أمس. لكن فرقة إنقاذ خاصة تدخلت بقوة، 
وحترك معها عناصر موقعي اللبونة وجل العالم، ثم سارعت قوة اإلسناد إىل 
إطالق قنابل مضيئة يف السماء، وبدأت عملية اإلخالء. ومع أّن العدو احتاج إىل 
وقت غري قصري إلجناز مهمته، فواضح أنه حرص على إزالة كل اآلثار املمكنة. 
لكن إصابات اجلنود واخلشية من تعرضهم لضربة جديدة عجلت يف االنسحاب 

وترك آثار الدماء...
بعد حنو 4 ساعات ونصف، كانت ساحة املواجهة خالية من أي ظهور بشري. 
قوات الطوارئ الدولية مل حترك ساكنًا. قال ضابط بارز يف القوة إّن جنوده أجروا 
اتصاالت سريعة مع اجلانب اإلسرائيلي، الذي أفاد بأنه ال يوجد شيء مهم، وأّن 
التقدير األولي حول سبب االنفجارين هو احتمال إطالق ألعاب نارية ومفرقعات. 
اللبناني يف  تبلغت قوة اجليش  الدولية، وعندما  القوة  طبعًا مل يتحرك جنود 

الدولية  القوة  جنود  حاول  املكان،  إىل  بالتوجه  أمرًا  املنطقة 
مرافقتهم. لكن اجليش طلب منهم التمهل، قبل أن يرسل يف 
طلبهم يف وقت الحق. لكن مل يكن أحد يف وارد العثور على 
شيء. إال أّن الذين وصلوا من لبنانيني ودوليني عاينوا مكان 
املواجهة، وشاهدوا آثار الكرات احلديدية اليت أصابت كثريًا من 
االنسحاب اخلاص  الدماء على طريقة  بينما دلت بقع  األشجار، 
باجلنود اإلسرائيليني. وتقرر قياس حجم اخلرق من خالل اعتماد 
اخلرق  أن  ليتقرر  األزرق،  واخلط  دماء  نقطة  آخر  بني  نار  خط 

حصل حبجم 400 مرت يف العمق اللبناني.
يبدو أن القوة اإلسرائيلية تقدمت للقيام مبهمة تنفيذية. مل 
الزيارة  الذي خّلفه اجلنود وراءهم بعد هذه  بالضبط ما  يعرف 
يف آخر ليالي رمضان. لكن بني املهمة األمنية اليت سبق للعدو 
أن قام بها مرارًا هناك، وبني احتمال اإلعداد لعمل عسكري له 
خلفية أمنية، يرّجح املطلعون االحتمال الثاني. لكن مثة معطيات 
بأّن  العملية، علمًا  تزال خافية من شأنها كشف هدف هذه  ال 
من املفيد املالحظة أن توقيتها يصادف األسبوع األخري من حرب 
العدو من خالل  فيه  الذي حترك  األسبوع  ذلك  الشهرية.  متوز 

املدرعات واملشاة وتلقى أقسى هزمية يف تارخيه.
العدو أعلن إصابة 4 من جنوده، ثالثة جبراح متوسطة ورابع 
ورؤساء  األطباء  منعت  العسكرية  الرقابة  لكن  طفيفة.  جبروح 
تفاصيل  عن  احلديث  من  واإلعالميني  واملستوطنات  البلديات 
إضافية. تكفي تصرحيات رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو، 
ووزير دفاعه موشي يعلون مبا حصل، لتؤكد أن جيش االحتالل 
كان بصدد القيام بعملية داخل األراضي اللبنانية. وكل اإلشارات 
الصادرة عن جانب العدو عن »مهمة حلماية احلدود«، تعين عمليًا 
إقرار العدو بأنه ارتكب محاقة خرق احلدود مع لبنان ووقع يف 
مصيدة، ليس عندنا غري املقاومة من يقدر على نصبها، وعلى 

صنع العبوات لتنفجر باإلسرائيليني فقط.
إال أّن املراجعة األمنية والعسكرية لدروس الدقائق العشر، 
سرعان ما صارت يف الواجهة وأمام العدو أسئلة حمرجة، وهي 
أيضًا أسئلة برسم من ال يزال يناقش جدوى املقاومة وسالحها 

وحقيقة جهوزيتها.
أواًل: بعد حنو ثالثني سنة من املواجهة املفتوحة بني املقاومة 
وها  اإلسرائيليني.  حيبط  املفاجآت  مسلسل  يزال  ال  والعدو، 
هي 16 سنة مرت على كمني أنصارية الشهري، يف أيلول عام 
1997، عندما وقعت قوة من النخبة يف كمني حمكم قبالة ساحل 
بلدىة أنصارية الساحلية اجلنوبية. ومع مرور كل هذه السنوات، 
ال تزال املقاومة تقول للعدو إنها قادرة على مفاجأته من حيث 

ال حيتسب.
الذي سيقال مفصاًل يف وقت الحق، هو أّن القوة اإلسرائيلية 
وقعت يف كمني حمكم، وأن هناك من كان ينتظرها، ومبعزل عن 
األسرار األمنية واالستخبارية الكبرية اليت رافقت هذه املواجهة، 
إال أن العدو جيد نفسه أمام السؤال الصعب: كيف عرف حزب 

اهلل بأمرنا؟
جاهزة  املقاومة  أّن  هي  العدو،  لدى  البديهية  اخلالصة  إّن 
ويقظة، وعلى أمّت االستعداد ملواجهة أي خرق من جانبه، وهذه 

اجلاهزية متنحها عنصر املباغتة واملفاجأة.
ثانيًا: إن الكمني احملكم، دّل على فشل أمين خطري من النوع 
ر، يعين أّن حزب اهلل ميلك  غري احملتمل عند العدو. فالكمني مدبَّ
الدورية،  وصول  موعد  معرفة  من  مكنته  استخبارية  منظومة 
انتظارها بشرك متفجر ضمن مديات  وطريق سريها، وبالتالي 
حيوية ألكرب موقعني، هما اللبونة وجل العالم، ما يعين تضاعف 
األسئلة: كيف عرف باملهمة، وكيف جترأ على نصب كمني يف 
هذه املنطقة، وكيف متكن من فعل ذلك دون أن نالحظه، وكيف 

جنح يف تنفيذ عمليته واالنسحاب؟
ثالثًا: كشفت املواجهة هذه، ليس فقط عن جهوزية املقاومة 
عن  بل  للبنان،  اجلنوبية  احلدود  طول  على  والعسكرية  األمنية 
ما هو أخطر برأي العدو، وهو وجود قرار بالتصدي ألي خرق، 
بالتصدي واالشتباك، بل ما  إرادة ليس فقط  وبالتالي وجود 
أكرب،  مواجهة  إىل  األمر  تطور  املقاومة الحتمال  استعداد  يعين 
كيف  اإلسرائيليون  يفكر  فهل  الشاملة.  املواجهة  إىل  وصواًل 
يقوم حزب اهلل بذلك؟ وهل مبقدور رئيس أركان جيش العدو، 
اليت  »العباءة احملرتقة«  نظرية  إعادة شرح  اليوم  بين غنتس، 
أّن حزب اهلل مكبوح بسبب اخنراطه يف  أسس هلا على خلفية 
عناصر خنبته هناك،  العشرات من  وأنه خيسر  السورية  احلرب 
وأنه حتت ضغط محلة سياسية وإعالمية وأمنية تشّن عليه داخل 

لبنان وخارجه؟
القمع  وعمليات  حصل،  ما  على  العدو  تكتم  أن  بدا  رابعًا: 
الكبرية اليت تعرض هلا العسكريون واإلعالميون وأعضاء اجلسم 
بتصرحيات  واالكتفاء  حصل  عّما  احلديث  لعدم  وآخرون  الطيب 
إسرائيل  حراجة  خيفي  التكتم  هذا  أن  بدا  السياسية،  الدائرة 
عن  الناجم  الضرر  حصر  يريد  أنه  بينها  من  كثرية،  أمور  إزاء 
قيامه خبرق السيادة اللبنانية، وهو يف هذه احلالة، يبدو كمن 
قرار  صدور  عند  امتأل  بأنه  فرح  الذي  احلليب«  بسطل  »رمى 
األوروبيون  ما وصفه  أي  ـــ  املقاومة  بوضع  األوروبي  االحتاد 
األغبياء بأنه اجلناح العسكري حلزب اهلل ـــ على الئحة اإلرهاب. 
ماذا سيقول ليربمان لسفراء االحتاد األوروبي؟ وماذا سيقول 
األوروبيون أنفسهم عن خرق العدو؟ وهل يدينون الكمني ألّن 

من نفذه تنظيم إرهابي حبسب تصنيفهم؟
بسبب  السرتة«  »طلب  هو  التكتم،  من  اآلخر  اهلدف  لكن 
الفضيحة االستخبارية الكبرية، والفشل العملياتي الذي حصل. 

علمًا أّن املقاومة مل تكشف بعد عن كامل تفاصيل ما حصل. 
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Advertisement

وبهذه املناسبة تقدم ادارة الصالة برناجما 
فنيا شيقا حتييه خنبة من املطربني واملطربات 

وتتخلله مفاجآت سارة

اليوم السبت.. سهرة مميزة 
مبناسبة عيد الفطر يقدمها 
الشاعر بدوي معوض وتستمر 

حتى الـ 4 فجرا

أرابيلال.. عروس الصاالت

مبناسبة عيد الفطر املبارك يتقدم السيد كمال أرناؤوط 
ومجيع العاملني معه يف صالة ارابيلال بأحر التهاني من 
اجلالية العربية واالسالمية متمنني للجميع عيدا مباركا

احجزوا اماكنكم باالتصال على أحد األرقام: 0414713234 - 0408443311 - 0424635050
Level 2/ 1--5 BREUST Pl, PUNCHBOWL NSW 2196 العنوان:

تتوفر تشكيلة واسعة جدا من األدوات املنزلية
..مالبس .. زينة .. شامبو .. عطور وغريها الكثري

 حسومات هائلة على مجموعة
كبرية من املوجودات

أحزمة جلدية بـ $
طالء أظافر  Revlon بـ $2

شوكواله Ferrero Rocher بـ $5،99
شامبو Head & Shoulders 500 ملم بـ $5

نسكافيه  200 غرام بـ $5
محارم مبللة للرضـّع Huggies  بـ $2

 لدينا قفازات )كفوف( إلجراء فحص
الكتشاف امكانية االصابة بسرطان الثدي

  مــجانا

Add: Shop T215, Centro Bankstown NSW 2200 - Tel: (02) 9791 6600 IGA بالقرب من
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CLR Ronney Oueik 
Councillor for Auburn Council

 روني عـويك يهنئ

يتقدم عضو بلدية أوبرن
 روني عـويك

من اجلالية االسالمية والعربية عامة وخاصة 
يف أوبرن بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر 

السعيد.
أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع باخلري 
واليمن والربكات.. وكل عام واجلميع خبري.

عـيد فـطر مــبارك

Advertisement

يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية 
خاصة بأحر وأصدق التهاني بحلول 

بمناسبة عيد الفطر املبارك..
أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن 

والربكات..
عيد فطر مبارك

للتجهيزات املنزلية

 Anthony  

Khouri
LIBERAL FOR BLAXLAND

Khouri_Candidate-BusinessCard.indd   1 29/05/2013   10:06:27 AM

يتقدم مرشح حزب األحرار ملقعد بالكسالند الفيدرالي 
القنصل الفخري العام لدولة بنغالدش

 أنطوني خوري 
بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة 

حلول عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل على اجلميع باخلري 
والربكات.

عيد فـطر مـبارك
“Authorised by Anthony Khouri, PO Box 838 Bankstown NSW 1885.”

On the occasion of the end of the 
holy month of Ramadan, I wish 
everyone Eid Fiter Moubarak
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GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585
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التقارب بني سليمان وجنبالط واحلريري وسالم 
حول احلكومة احليادية ... ال يعين والدتها قريبًا

تقول مصادر مواكبة ملواقف 
ميشال  اللبناني  الرئيس 
إن خلفية طرحه خيار  سليمان، 
تعذر  إذا  حيادية  حكومة  تأليف 
تشكيل حكومة جامعة، هي يف 
فراغ يف  لتاليف حصول  سعيه 
حالت  إذا  اجلمهورية  رئاسة 
رئيس  انتخاب  دون  اخلالفات 
والية سليمان  انتهاء  مع  جديد 
املقبل  العام  )مايو(  أيار  يف 
)بعد 8 أشهر( يف ظل استمرار 
تباعد املواقف بني قوى 8 و14 
آذار، الذي حيول دون تشكيل 

حكومة جديدة.
خماوف  أن  املصادر  وتوضح 
الرئاسي  الفراغ  من  سليمان 
واملواقف  التسريبات  ضاعفتها 
الصادرة عن بعض قادة قوى 
تصريف  حكومة  بأن  آذار،   8
جنيب  الرئيس  برئاسة  األعمال 
ميقاتي هي اليت ستبقى يف ظل 
التأزم وتتسلم سلطات الرئاسة 
الدستورية،  واليته  انتهاء  بعد 
األمر  هذا  ما خيشاه، ألن  وهو 
السياسية  التناقضات  سيفاقم 
يف البلد، ألن هناك فريقًا من 
احلكومة  هذه  يعترب  اللبنانيني 
مجيع  فيها  يتمثل  وال  فئوية 

الفرقاء.
وتضيف املصادر أن سليمان 
كَحَكم  الرئيس  موقع  أن  يعترب 
للدستور  وكحاٍم  الفرقاء  بني 
الفرقاء  فوق  وكمرجعية 
وخالفاتهم، يفرض عليه تسليم 
ال  حلكومة  وموقعه  سلطاته 
اللبنانيني  من  فريق  يعتربها 
كما  آخر،  فريق  إىل  منحازة 
قوى  إىل  بالنسبة  احلال  هي 
املستقبل«،  »تيار  و  آذار   14
بأن  الفريق  هذا  يشعر  حبيث 
باتت  احلكومة،  بعد  الرئاسة، 
يف يد خصومه، هذا فضاًل عن 
النزاع  بسبب  مستقيلة  أنها 
ما  ولذلك  فيها،  التمثيل  على 
حكومة  قيام  على  حيرص  زال 
إذ  اجلميع،  فيها  يتمثل  جامعة 
جيب أن متثل السلطة التنفيذية 
الرئيس،  غياب  يف  كله  البلد 
بداًل  حيادية  حكومة  فإىل  وإال 
فال يشعر  احلالية،  احلكومة  من 
ما  وهو  باالستبعاد،  فريق  أي 
متام  املكلف  الرئيس  يسميه 
سالم »ظلم يف السوية عدل يف 
الرعية«، جلهة استبعاد التمثيل 

املباشر للفرقاء املختلفني وفق 
»املستقبل«  زعيم  طرحه  ما 
سعد  السابق  احلكومة  رئيس 
وال  فريقه  يتمثل  بأالاّ  احلريري 

الفريق اآلخر يف احلكومة.

 خلفيات دعم احلكومة 
احليادية

إال أن املصادر نفسها تشري 
إىل أن اللجوء إىل خيار احلكومة 
ط للفراغ  التحواّ احليادية خبلفية 
عن  يكشف  ما  بقدر  الرئاسي، 
طوياًل،  ستستمر  األزمة  أن 
فسحة  هناك  بأن  أيضًا  يوحي 
إىل  اللجوء  قبل  الوقت  من 
هذا اخليار، على رغم أن إحلاح 
االقتصادية  األوضاع  معاجلة 
يفرض  واإلدارية  واملعيشية 
احلكومة،  تأليف  استعجال 
هذا  على  االستحقاقات  ألن 
سلطة  وجود  تفرتض  الصعيد 
أن  سيما  ال  مكتملة،  تنفيذية 
قانون  مثاًل  يدرس  الربملان 
تعديل سلسلة الرتب والرواتب 
لألساتذة والقطاع العام، وهذا 
حيتاج إىل ضمان تأمني املوارد 
هلا، وهو غري ممكن حتقيقه يف 
غياب حكومة تضع خطة وتشارك 

الربملان فيها.
من  مقربة  مصادر  وتشري 
رئيس »جبهة النضال الوطين« 
أن  اىل  جنبالط،  وليد  النيابية 
هذا اإلحلاح دفعه إىل تأييد طرح 
سليمان خليار احلكومة احليادية، 
استمرار  جائزًا  يعد  مل  ألنه 
إىل  إضافة  احلكومي،  الفراغ 
ط  التحواّ بوجوب  سليمان  مربر 
للفراغ الرئاسي. كما أن هذا ما 
دعوة  امتداح  إىل  جنبالط  دفع 
ال  حكومة  تشكيل  إىل  احلريري 
الفرقاء،  من  أي  فيها  يتمثل 
حكومة  على  يصر  كان  أن  بعد 
وحدة وطنية. وهو بات يرى أن 
رفض قوى 8 آذار صيغة سالم 
أساس  على  الفرقاء  لتمثيل 
معطل،  ثلث  بال   ،8+8+8
يسبب استمرار هذا الفراغ، ما 
حيتم التفتيش عن صيغة بديلة 
قد يكون طْرُح سليمان احلياديَة 

هو املخرج منه.

 العقبات نفسها
خمتلف  مصادر  جتمع  وإذ 
تنشيط  أن  على  الفرقاء 

آخر  خيار  عن  حبثًا  االتصاالت 
وقتًا  سيأخذ  احلكومة،  لصيغة 
يفضي  ولن  الفطر،  عيد  بعد 
سريعًا إىل نتائج، خصوصًا أن 
رئيس اجلمهورية سينتقل مطلع 
القصر  إىل  املقبل  األسبوع 
الصيفي يف بيت الدين، ليغادر 
قبل آخر الشهر اجلاري إىل اخلارج 
لبضعة أيام يف عطلة صيفية، 
البحث يف  أن  فإنها تشري إىل 
العقبة  احليادية سيواجه  صيغة 
نفسها، أي إصرار »حزب اهلل« 
ومعه سائر حلفائه على متثيلهم 
احلكومة.  يف  واحلزبي  املباشر 
ويف هذه احلال، ترتقب أوساط 
عليه موقف  ما سيكون  آذار   8
جنبالط الذي يتوقف على كتلته 
احلكومة  كانت  إذا  ما  النيابية 
على  حتصل  أن  ميكن  احليادية 

ثقة الربملان.
النضال«  »جبهة  فرئيس 
مع  تنسيقه  مستوى  من  رفع 
األخرية،  اآلونة  يف  احلريري 
أن  يعترب  جنبالط  حميط  وأخذ 
مرونة  أبدى  »املستقبل«  زعيم 
جتاه املخارج قياسًا إىل قوى 8 
األسابيع  وأنه كان خالل  آذار، 
املاضية تصرف يف شكل حكيم 
يف  املطروحة  اخليارات  مع 
شأن الصيغة احلكومية من غري 
االستعجال  عدم  وأيد  احلزبيني 
الفريق  الستفزاز  جتنبًا  فيها 
اآلخر، وتفاديًا لردود فعل يف 
الشارع من »حزب اهلل« تنعكس 
األمنية  األوضاع  على  سلبًا 
مقابل  يف  هذا  أصاًل،  اهلشة 
أي  تقديم  اهلل«  »حزب  رفض 

تنازل.
مصادر  تقول  املقابل،  ويف 
سياسية متابعة ملواقف الفرقاء 
إنه يف ظل تشدد »حزب اهلل« 
إزاء متثيله املباشر يف احلكومة، 
آذار   14 قوى  مصلحة  تبقى 
احلكومة  تأليف  استعجال  يف 
املصادر  هذه  وتعترب  اجلديدة. 
يف  التوتر  من  ملزيد  جتنبًا  أنه 
فإن  األمنية،  وانعكاساته  البلد 
حصل  لو  حتى  حكومة  تأليف 
»حزب اهلل« على الثلث املعطل 
بقاء  من  أفضل  يبقى  فيها، 
املصادر  وترى  احلالي.  الوضع 
 14 قوى  أن  هذه  احملايدة 
آذار تشكو من أن »حزب اهلل« 
وحلفاءه يتصرفون خالل تصريف 

السفارة اللبنانية تهنئ

مجيع  من  أتقدم  أن  أوداّ  السعيد،  الفطر  عيد  قدوم  مبناسبة 
التهاني  بأطيب  خاصة  واملسلمني  العرب  ومن  عامة  اللبنانيني 

والتمنيات.
أعادها اهلل على لبنان واالمة العربية واالسالمية والعامل باخلري 

واليمن والربكات.
وكل عام وأنتم خبري.

كانبريا، 5 آب 2013
جـان دانيـال

قنصـلية لبـنان العـامة
       سـدني   

إعـــال ن

ة لبنان العامة يف سدني يومياّ اخلميس    تقفـل مكاتب قنصلياّ
واجلمعة

  8 و9 /2013/8  ملناسبة »عـيد الفطرالسعيد«.
            سـدني، يف 2013/8/6

 قنصـل لبنان العـام
  جورج البيطار غامن

على  االستيالء  مبنطق  األعمال 
ويسيطرون  الوزارات  قرارات 
ويربمون  اإلدارات  بعض  على 
كما  أناسًا.  ويوظفون  عقودًا 
هذه  تبقى  أن  من  ختشى  أنها 
احلكومة حتى انتخابات الرئاسة 
ظل  يف  صالحياتها  وتستلم 
يف  األول  املنصب  يف  الفراغ 
األفضل  من  وبالتالي  الدولة، 
أي  حكومة،  تتشكل  أن  هلا 
فيها،  شريكة  هي  حكومة 
لو  حتى  منها،  مقرب  رئيسها 
شكل  يف  اهلل«  »حزب  متثل 
بقاء  إىل  قياسًا  فيها،  مباشر 
اليت  األعمال،  تصريف  حكومة 
من  ميقاتي  رئيسها  يشكو 
تصرفات وزراء فيها »وأخذهم 
راحتهم«، وسيكون عندها متاحًا 
لـ 14 آذار أن تتمسك مبوقفها 
السياسي من تدخل »حزب اهلل« 
العناوين  وسائر  سورية  يف 
داخل احلكومة، ويف هيئة احلوار 

الوطين.

 املعادالت تتغري
جلهود  املتابعني  أن  إال 
التأليف يعتربون أن هذا التوجه 
مل يعد قاباًل العتماده بعد موقف 
وتأييد  األخري  الرئيس سليمان 
جنبالط له، فاحلجج املقابلة هي 
اهلل«  »حزب  إصرار  أن  أيضًا 
وحركة  هو  املباشر  متثيله  على 
يف  يغري  لن  واحللفاء،  »أمل« 
أكثر  ملصلحته  القوى  موازين 
فهو  اآلن،  حتى  حصل  مما 
اليت  الطوىل  اليد  رغم  على 
ميقاتي،  حكومة  يف  له  كانت 
مل يستطع حتقيق كل ما يريده 
يف التعيينات اإلدارية أو غريها 
من القضايا، إن بفعل اخلالفات 
مع حليفه العماد ميشال عون، 
ميقاتي  قدرة  عدم  بسبب  أو 
التوجهات  بعض  ل  حتماّ على 
السياسية، بالتالي من األفضل 
من  حكومة  بصيغة  القبول  له 
غري احلزبيني، ألن هذا لن يغري 
بالقتال  املشاَركة  موقفه  من 
يف سورية، وألن تسهيل مهمة 
ل وزر  به حتمُّ الرئيس سالم جيناّ
االجتماعي  االقتصادي  التدهور 

إذا استمر الفراغ احلالي.
تسوق  اليت  األوساط  وختتم 
احلجج اليت تدعو »حزب اهلل« إىل 
القبول حبكومة حيادية بالقول: 
»طاملا أن السيد نصراهلل نفسه 
سبق أن قال عند إعالنه اخنراط 
احلزب يف القتال يف سورية يف 
نقاتل  »حنن  املاضي:  أيار   25
يف سورية وأنتم تقاتلون هناك 
القتال...  عن  لبنان  فلنحيد 
بغري  لبنان  حتييد  يتم  فكيف 
اإلتيان حبكومة حيادية؟«. وهل 
رئيس  قاله  ما  تطبيق  ميكن 
احلزب  يف  السياسي  اجمللس 
يف 1 آب بأن »ال طريق إال أن 
نعزل أزمات املنطقة عن لبنان«، 
بغري جتنيب احلكومة نقل اخلالف 
والتورط  السورية  األزمة  على 
فيها ميدانيًا إىل طاولة جملس 

الوزراء؟

أدى الرئيس السابق للحكومة 
صالة  احلريري  سعد  اللبنانية 
عيد الفطر يف مكة املكرمة اىل 
جانب خادم احلرمني الشريفني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
وكبار املسؤولني السعوديني.

اتصاالت  سلسلة  وأجرى 
من:  كاًل  مشلت  بالعيد  تهنئة 
العاهل االردني عبداهلل الثاني، 
عيسى  بن  محد  البحرين  ملك 
حممد  املغرب  ملك  ثاني،  آل 
السادس، امري الكويت الشيخ 
صباح بن جابر االمحد الصباح، 
أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل 
ربه  عبد  اليمين  الرئيس  ثاني، 
منصور، الرئيس الرتكي عبداهلل 
ُغل، الرئيس الفلسطيين حممود 
االمارات  دولة  رئيس  عباس، 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

احلريري يؤدي صالة العيد يف 
مكة املكّرمة

نهيان، ولي عهد ابو ظيب نائب 
القـــــائد العام للقوات املسلحة 
الشيخ حممد بن زايد آل نهيان، 
بن  عبداهلل  قطر  وزراء  رئيس 
ناصر بن خليفة آل ثاني، وزير 
داود  امحد  الرتكي  اخلارجية 
وامساعيل  مشعل  خالد  اوغلو، 
الوطين  االئتالف  ورئيس  هنية 

السوري أمحد اجلربا.
برئيس  مهنئًا  واتصل 
نبيه  اللبناني  النيابي  اجمللس 
تصريف  حكومة  رئيس  بري، 
االعمال جنيب ميقاتي، الرئيس 
متام  احلكومة  تشكيل  املكلف 
كرامي  عمر  الرئيسني  سالم، 
نائب رئيس  السنيورة،  وفؤاد 
الشيعي  االسالمي  اجمللس 
االعلى الشيخ عبد االمري قبالن 

والسيد علي االمني.

اإلسالمي  اجمللس  أعلن 
هو  اليوم  أن  األعلى  الشيعي 
السعيد  الفطر  عيد  أيام  أول 
يف  الشيعية  الطائفة  لدى 
رئيس  نائب  ووزع  لبنان، 
األمري  عبد  الشيخ  اجمللس 
قبالن رسالة العيد على أن يؤم 

املصلني يف مقر اجمللس.
رسالته  يف  قبالن  ودعا 
»االعتدال  إىل  املسلمني 
طالب  كما  واالنفتاح«، 
اللبنانيني بـ »إعادة وصل ما 

انقطع بينهم«.
»العدوان  واستنكر 
اللبونة  منطقة  اإلسرائيلي يف 

قبالن: للحذر من كيد إسرائيل 
شعباً وجيشاً ومقاومة

لبنان  لسيادة  جديد  خرق  يف 
أن  يستدعي  ما  واستقراره، 
وجيشًا  شعبًا  لبنان،  يظل 
من  دائم  حذر  يف  ومقاومة، 
ومؤامراتها  إسرائيل  كيد 

وفتنها«.
علي  السيد  العالمة  وكان 
أعلن  اهلل  فضل  حسني  حممد 
أن أمس االول، كان أول أيام 
عيد الفطر وأماّ املصـــلني يف 
احلـــسنني  اإلمامني  مسجــد 
إىل  وتوجه  حريك.  حارة  يف 
بالطلب  خطبته  يف  املسلمني 
بأن  ألحد  تسمحوا  »أال  يف 

يلعب مبصريكم«.
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وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

اللبناني  الرئيس  طلب 
قيادة  من  سليمان  ميشال 
قوات  مع  بالتعاون  اجليش 
يف  »التوسع  »يونيفيل« 
لتكوين  اجلارية  التحقيقات 
ملف بكامل تفاصيل ما حصل 
احلالي،  االسبوع  من  االربعاء 
يف منطقة اللبونه اليت تسلل 
اليها العدو اإلسرائيلي مسجاًل 
 1701 للقرار  جديدًا  خرقًا 

وللسيادة اللبنانية«.
اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
ان  اجلمهوري  القصر  يف 
طلب سليمان هو »لضمه اىل 
اللبنانية اىل جملس  الشكوى 

األمن ضد هذا اخلرق«.
وكان سليمان هنأ اللبنانيني 
بعيد الفطر، ومتنى »ان تكون 
املرحلة املقبلة مليئة بالسالم 
والتفاهم  واحملبة  والوئام 
الوطنية  الوحدة  لرتسيخ 
والسلم  املشرتك  والعيش 

األهلي ملصلحة وطنهم«.
رئيس  رأى  السياق،  ويف 
النيابية  »املستقبل«  كتلة 
السنيورة،  فؤاد  الرئيس 
تعليقًا على حادث اللبونة ان 
اإلسرائيليني  اجلنود  »تسلل 
خرق فاضح للسيادة اللبنانية 
للقرار  وخرق  عليها  وتعد 
االعتداء  هذا  ونستنكر   1701
معه  حيمل  قد  الذي  اخلطري 
املطمئنة  غري  الدالالت  بعض 

لبنان يعد شكوى إىل 
جملس األمن باخلرق 

اإلسرائيلي للقرار 1701

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

احلقيقية  األسباب  بشأن 
الرتكاب هذا اخلرق«.

ان  تصريح  يف  وقال 
»اللبنانيني ال ميكن ان يقبلوا 
وعلى  خطري  اعتداء  بهكذا 
الدوائر املختصة اخطار جامعة 
الدول العربية بهذا االعتداء، 
كما اننا نطالب األمم املتحدة 
بالتحرك الفوري لردع اسرائيل 
هي  اسرائيل  ألن  وتنبيهها 
مسؤولية  وتتحمل  املعتدية 
هذا االعتداء على لبنان، كما 
ان هذا اخلرق تعد على القوة 
عملياتها،  نطاق  يف  الدولية 
تنبيه  املتحدة  األمم  وعلى 
بالوسائل  وردعها  اسرائيل 

الالزمة«.
قالت  ايضًا،  السياق  ويف 
صحيفة »فايننشال تاميز« يف 
عددها امس االول، إن قرار 
االحتاد األوروبي إدراج اجلناح 
العسكري لـ »حزب اهلل« على 
اإلرهابية،  املنظمات  الئحة 
»يونيفيل«  قوات  وضع 
هذه  وأن  حرج،  موضع  يف 
حرصت  القرار  ومنذ  القوات 
جنودها  أن  التأكيد  على 
كممثلني  لبنان  يف  يعملون 
للدول  وليس  املتحدة  لألمم 
األوروبية اليت ينتمون إليها، 
قواتهم مل  بأن  قادتها  وأكد 
تشهد حتى اآلن أي رد فعل 

عنيف على القرار

و  انه  اجليش  قيادة  اعلنت 
احلدود  مهمة ضبط  إطار  »يف 
من  وحدات  أوقفت  الربية، 
)امس  اليوم  ظهر  بعد  اجليش 
مسلحني  عناصر  ثالثة  االول( 
األراضي  خارج  من  قادمني 
اللبنانية باجتاه منطقة عرسال، 
التابعية  من  منهم  اثنني 
احدهما  وحيمل  الفلسطينية 

 اجليش: توقيف 3 مسلحني أثناء تسللهم 
باجتاه عرسال ومعهم حزام ناسف وقنابل

والثالث  االوروبية  اجلنسية 
وقد  السورية.  التابعية  من 
باالضافة  حبوزتهم،  ضبط 
حزام  الفردية،  األسلحة  إىل 
ناسف جمهز للتفجري وعدد من 
والصواعق.  اليدوية  القنابل 
املوقوفني  تسليم  مت  وقد 
املراجع  إىل  املضبوطات  مع 

املختصة وبوشر التحقيق«.

وقع  أمنيًا  اشكااًل  ان  علم 
بني  الضنية  سري  منطقة  يف 

 سقوط جريح بإشكال بني عائلتني يف 
منطقة سري الضنية

آل فتفت وآل علم ما ادى اىل 
سقوط جريح. 

مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - سبانخ - 
سنبوسك - كباكيب - أقراص كبة - شيش برك - 

بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة
نفتح 7 أيام يف األسبوع

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

الياس  فهد  املواطن  ادعى 
حوش   )1960( مواليد  غامن 
أنه  رياق،  فصيلة  لدى  األمراء، 
بينما كان على منت سيارته نوع 
جيب سوزوكي لون فضي حتمل 
اللوحة رقم 155975/ز، وبرفقته 
وسامي  طراد،  سامي  طوني 
طريقهم  يف  وهم  شرو،  وديع 
من مدينة زحلة اىل بلدة كفرزبد، 
بلدة  جسر  على  مرورهم  واثناء 
من  مجهرة  شاهدوا  الفاعور، 

جناة 3 أشخاص من إطالق نار على سيارتهم 
على جسر بلدة الفاعور

جتاوز  حماولتهم  وحني  الناس، 
التجمع، اقدم جمهول على اطالق 
باجتاه  حربي  مسدس  من  النار 
كسر  اىل  أدى  مما  سيارته، 
وزجاج  األمين  اخللفي  الزجاج 
الصندوق، ومل يصب أحد بأذى.
يشار إىل أن بلدة الفاعور شرقي 
زحلة كانت قد شهدت إطالق نار 
اجليش  ملخابرات  دورية  بني 
اللبناني وجمهولني أثناء مداهمة 
الحضار مطلوب من آل عيتاني. 

يف  السياسي  اجمللس  توجه 
اللبناني  الدميقراطي  احلزب 
عموما  اللبنانيني  من  باملعايدة 
حبلول  خصوصا  واملسلمني 
ان  متمنيًا  املبارك،  الفطر  عيد 
يعم السالم الوطين الدائم وان 
تكون مناسبة لتكريس االنصهار 
الوطين واحملبة بني ابناء الوطن 
آمال  ومسيحيه،  الواحد مبسلميه 
ويكون  القادم  العيد  يأتي  ان 
فيه اللبنانيون قد تغلبوا بوعيهم 
بها  يتخبط  اليت  ااالزمات  على 
لبنان السيما االزمات السياسبة 

واالقتصادية واالجتماعية منها
واضاف يف بيان: »لقد كثر 
املاضية  االيام  يف  احلديث 
واقع  أمر  حكومة  تشكيل  عن 
االفرقاء  بعض  من  وتأييدها 
وملتبسة  متصاعدة  بوترية 
اخلصوص  هذا  ومشبوهة،ففي 
كل  يذكر  أن  اجمللس  يهم 
االفرقاء السياسني أن هذا البلد 
التوافقية  بالدميقراطية  حمكوم 
خروج  هو  عنها  خروج  اي  وان 
وضرب  الوطنية  الثوابت  عن 
الكيان  وركائز  االهلي  للسلم 
تشكيل  يف  اللبناني،ويرى 
حكومة االمر الواقع إعالنا فاضحا 
الغراق لبنان أكثر من أي وقت 

لدميقراطي اللبناني: تشكيل حكومة 
أمر الواقع هو إغراق لبنان بلعبة 

احملاور اقليمية
مضى يف لعبة احملاور االقليمية 
ملصاحل  آبهني  والدولية،غري 
متاما  انعدمت  اليت  املواطنني 
االقتصادية  االوضاع  ولتدهور 
متسارع  بشكل  واملعيشية 
اجملتمع  يف  اجلرائم  ،وتكاثر 
،وهجرة  البطالة  نتيجة  اللبناني 
والطاقات  الدمغة  مسبوقة  غري 
والشباب ،ومللف النازحني الذي 
إجتماعية  قنبلة  يفجر  ان  ميكن 
خبطط  استيعابه  عدم  حال  يف 
ذلك  كل  من  ،واالخطر  ممنهجة 
اليت  واملخططات  املؤامرات 
اليقاعه  يوم  كل  للبنان  حتاك 
يف مشاريع التقسيم والتفتيت 
ووحدته  االهلي  سلمه  وضرب 

الوطنية«.
ال  ذلك  كل  »امام  وتابع: 
ملواجهة  خيار  اجمللس  يرى 
يف  إال  االستحقاقات  تلك  كل 
وطنية  سياسية  حكومة  تشكيل 
جامعة تكون قادرة على الذهاب 
االمان  شاطئ  إىل  بلبنان 
االمواج  عن  حتييده  وبالتالي 
حوله  من  تعصف  اليت  العاتية 
،وإعادة  وصوب  حدب  كل  من 
،وان  الدولة  ملؤسسات  الوهج 
وحقوق  ومتطلبات  حاجات  تليب 

املواطنني على حد سواء«.

درك  سرية  قائد  عقد 
األيوبي  بسام  العميد  طرابلس 
أعلن  الصحافيني،  مع  لقاء 
ملالحقة  محلة  اطالق  خالله 
املسلحني يف املدينة، والذين 
يقومون باطالق النار يف اهلواء 
املواطنني  على  باالعتداء  او 

وممتلكاتهم.
االمن  قوى  ان  على  وشدد 

األيوبي أطلق محلة ملالحقة املسلحني يف طرابلس
مع  وبالتعاون  الداخلي، 
اجليش، ستضرب بيد من حديد 
القوانني  تنفيذ  على  وستعمل 
املرعية، وستتعاطى مع مطلقي 

النار باملثل.
جبولة  اللقاء  األيوبي  وأتبع 
ميدانية مشلت عددا من مواقع 
األمن  قوى  عناصر  انتشار 

الداخلي.
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تعطيل تأليف احلكومة يأتي بوصاية خارجّية...واجلهات الّداخلّية تنّفذ

العماد عون بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح:األكثرّية 
جمتمعة ضّدنا وتعترب أنّنا معزولون لكّننا والشعب أكثرّية

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

العماد  الرئيس  دولة  توّجه 
الطوائف  إىل  بالّتهنئة  ميشال 
عيد  حلول  ملناسبة  اإلسالمية 
األسبوع  نهاية  حوالي  الفطر 
هذا  يعود  أن  متمّنيًا  اجلاري، 
العيد بالسالم على لبنان وعلى 

دول اجلوار.
حديثه  ويف  عون  العماد 
التغيري  تكّتل  اجتماع  بعد 
لبنان  أّن  اعترب  واإلصالح، 
هادئ  مستنقٍع  يف  يعيش 
حبيث كّل األمور تراوح مكانها 
تشكيل  موضوع  رأسها  وعلى 
احلكومة، مشريًا إىل أّنه جيهل 
تأليفها،  متنع  اليت  األسباب 
يأتي  الّتعطيل  أّن  إىل  والفتًا 
بوصاية خارجّية، فيما األطراف 
التوصيات  تنّفذ  الّداخلّية 
تعرف  أن  دون  من  اخلارجّية 

أسبابها.
وشّدد على أّنه ال ميكن تأليف 
الشروط،  وضع  عرب  احلكومة 
إّنا عن طريق التمثيل الصحيح 
داخل  النيابّية  الكتل  ألحجام 
حّق  ذي  كّل  وإعطاء  اجمللس 
األلعاب  كّل  عن  بعيدًا  حّقه، 
الصبيانّية اليت تطالب حبكومة 
مؤّلفة من ثالث »مثانيات« )8 
8( أو ثالث »عشرات«   – 8  –
10 -10(، مشريًا إىل أّن   – 10(
حكومة أقطاب قد تكون جّيدة 

يف الوقت الراهن.
إىل  عون  العماد  لفت  وإذ 
ذكرى  تصادف  الغد  يف  أّنه 
تذّكره  اليت  آب  من  السابع 
مبن يزايدون اليوم على التيار 
أشار  احلكم،  يف  احلّر  الوطين 
بتلك  أّن مجيعهم شاركوا  إىل 
اجلرمية، واصفًا إّياها باجملزرة 
وليس  اقرتفوها  املعنوّية ملن 
التيار  شباب  ألّن  للتيار، 
كانوا معتادين على املالحقات 
يف  ومتمّرسني  واالعتقاالت 
النضال يف سبيل الوطن. كما 
الضروري  من  أّنه  على  شّدد 
التذكري بتلك األحداث، ليتذّكر 
اجلميع من يكون التيار الوطين 

احلّر.
اإلقتصادي،  املوضوع  ويف 
مبراوحة  أّنه  عون  العماد  اعترب 
هذه احلال، سنعود إىل الصرف 
عشرّية«،  »اإلثين  قاعدة  على 
الّصرف  كيفّية  عن  متسائاًل 
ومشّددًا  اجلديدة،  للمشاريع 
األعوام  تكرار جتربة  عدم  على 
الّصرف  يتّم  حبيث  السابقة، 

من دون أّي موازنة.
الّنازحني  موضوع  تناول  ثّم 
الذين  لبنان  إىل  السوريني 
تزداد أعدادهم يومًا بعد يوم، 
هامجوا  من  أّن  إىل  مشريًا 
يتباكون  املتكّررة،  تنبيهاته 
أكرب  باتت  املشكلة  ألّن  اليوم 
طريقة  إىل  يتوّصلوا  أن  من 

حلّلها.
ورّدًا عن سؤال عن حل لألزمة، 
أّنه  إىل  عون  العماد  لفت 
وليس  الواقع  وصف  بصدد 
ألّنه  واملبادرات  احللول  طرح 
وتكّتله النيابي بات خارج إطار 

األكثرّية  وخارج  املسؤولّية 
على  مشّددًا  ضّده،  اجملتمعة 
أّنهم يعتربون أّنه بات معزواًل، 
يف حني أّنه والشعب أكثرّية.
نّص كلمة العماد عون كاماًل:

لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 
األسبوعي.

مل تكن املواضيع كثرية اليوم، 
مستنقٍع  يف  يعيش  فلبنان 
تراوح  املواضيع  وكّل  هادئ 

مكانها.
أكثر، حيّل عيد  أو  بعد يوَمني 
اإلسالمية  الّطوائف  عند  الفطر 
سعيدًا  عيدًا  للجميع  ونتمنى 
أن  أمل  على  كرميًا،  ورمضانًا 
على  بالسالم  العيد  هذا  يعود 

لبنان وعلى دول اجلوار.
وأيضًا يوم غد تصادف ذكرى 
السابع من آب. استذكرنا يف 
 ،2001 آب   7 اليوم  اجتماعنا 
الّشباب  وجوه  أراقب  وكنت 
كانوا  واّلذين  املوجودين، 
حمتجزين يف ذلك اليوم. تلك 
يزايدون  تذّكرني مبن  الذكرى 
علينا اليوم يف احلكم، إذ كّلهم 
قد اشرتكوا يومها بتوقيف 153 
شخصًا من الّتيار الوطين احلر، 
ولقد كانت جمزرًة معنوية لكن 
فشبابنا  لنا،  وليس  هم  هلم 
ومعتادين  متمّرسني  كانوا 
اّليت  األساليب  هذه  على 
أن  اجلّيد  من  عليهم.  مورَست 
وخصوصا  اآلخرين  املرء  ُيَذّكر 
من  منهم،  الّذاكرة  فقدوا  من 
يكون التيار الوطين احلّر! جيب 

أن يعرفوا من حنن.
من جهٍة أخرى، زارني قبل ظهر 
اليوم وفد من شباب وشابات 
يقومون حبملة شعارها »بيكّفي 
ناقمة  جمموعة  وهي  كذب«. 
الّسياسي  اجملتمعني  على 
وال  يعدان  اّلذين  واإلعالمي 
يفيا، وينشران الوعود الكاذبة. 
بكّل حمّبة وسّجلنا  استقبلناهم 
املشرتكني  ضمن  من  امسنا 
على  نتمّنى  احلملة.  هذه  يف 
اإلّتصال  الّلبنانيني  كّل 
احلملة  هذه  على  بالقّيمني 
ودعم مبادرتهم عرب انتسابهم 
يبدو،  وكما  ألّنه  حلملتهم، 
اإلصالح بات يتطّلب البدء من 
األسفل، كونه ال يسري بسرعة 
من األعلى ألّن أبطال الفضائح 
ولرمّبا  أنفسهم،  يصلحوا  لن 
الوضع  القاعدة  تداركت  إذا 
هلا..  األمرة  تصبح  واجتمعت 
هذه  مفاعيل  تظهر  أن  نرجو 

احلملة قريبًا.
احلكومة  ملراوحة  بالّنسبة  أما 
نعرف  ال  حنن  طبعًا  مكانها، 
بصدد  لسنا  واآلن  ملاذا، 
ألّني  اجلواب،  عن  البحث 
آٍت  احلكومة  تعطيل  أّن  أعتقد 
اخلارجية،  الوصاية  من  بقبول 
يراوحون  من  أّن  حني  يف 
احلكومة  تأليف  يف  مكانهم 
أسباب  يعرفون  ال  داخلّيًا، 
دون  من  فينّفذون  التعطيل، 
هذه  يلعبون  ملاذا  يعرفوا  أن 
الّلعبة، وهذا أسوأ ما يف تلك 

الّلعبة... ينّفذون من دون أن 
يعرفوا الغاية من الّتنفيذ. قد 
تتوّصل هذه اللعبة إىل تصفية 
الّنظام القائم الذي بات مفّككًا 
إىل مئة فريق، وما من فريق 

مرتبط باآلخر.
خطرة  أشياء  هناك  تكون  قد 
حتصل يف لبنان بسبب الوعي 
على  جمربون  هم  املسؤولني. 
التواصل يف ما بينهم من دون 
أن يضعوا شروطًا على بعضهم 
املتبادلة  الشروط  البعض.. 
مسؤولني  حوار  إىل  تشري  ال 
وطنًا..!!  حيكموا  أن  يريدون 
كّلما وضع أحدهم شرطًا يضع 
ال  باملقابل..!!  شرطًا  اآلخر 
حقوقًا  لآلخرين  بأّن  يعرتفون 
منذ  نزعها..!!  ميكن  وال 
أّلفوا  نقول:  وحنن  أتينا  أن 
الّنسب  أساس  على  احلكومة 
أراد  إذا  الّنيابية!  واألحجام 
أتركوها   Commission أحدهم 
الباقي.  ووّزعوا  حدًى  على  له 
عن  يتكّلم  أحدهم  فنسمع 
حكومة مؤّلفة على قاعدة ثالث 
8- 8(، وآخر عن  مثانيات )8 – 
حكومة من ثالث عشرات )10 – 
10(، وآخر 5 و6 و2...   – 10
لألوالد  لعبة  وكأّنها  ون  يتسلَّ
رجال  لعبة  وليست  الّصغار 
مسؤولّية  حيملون  ناضجني 

شعب.
استمرّينا  لو  أّننا  أيضًا  نالحظ 
فسيكون  احلال،  هذه  على 
القاعدة  أساس  على  الّصرف 
أين  عشرية«..  »اإلثين 
املشاريع اإلنائية اجلديدة اّليت 
تبدأ؟! من املؤّكد  أن  ُيفرتض 
إقتصادية،  بأزمة  نّر  أّننا 
دفع  على  مضطرة  واحلكومة 
نكّرر  أاّل  جيب  ولكن  األموال، 
األعوام  جتربة  ونعيد  أنفسنا 
املشاريع  تبدأ  حبيث  السابقة 
أن  اعتمادات ومن دون  بفتح 
وأّن  خصوصًا  موازنة،  حتصل 
ال  واحلكومة  معّطل  اجمللس 
تستطيع أن تطُلب. هذا األمر 
يشري إىل مسؤولية ُمطلقة يف 
الدولة..  يف  احلكم  ممارسة 
حكومة  وال  ُيطالبون  نّواب  ال 
هو  ما  أعرف  ال  مسؤولة..!! 
ال  يناسبهم...  اّلذي  الوصف 
أستطيع إجياد العبارة املناسبة 

لوصفهم..!!
هذا هو الوضع احلالي باإلضافة 
الّطارئة كمسألة  إىل املشاكل 
وأعدادهم  الّسوري  الّنزوح 
يوم.  بعد  يومًا  تتزايد  اّليت 
يكون  أن  دون  من  يتباكون 
لدى أّي منهم فكرة عن طريقة 
معاجلة الوضع.. رؤوٌس فارغة 
وكبريًا  كبريًا  موضوعًا  تعاجل 
يرون  عندما  لكّنهم  جدًا.. 
شخصًا ذات فكر، ويقّدم هلم 
سياسّيًا  يهامجونه  النصح، 
بغية افرتاسه، ألّنهم يعتربونه 
غريبًا عن قطيعهم. كم من مّرٍة 
تصادمنا معهم ألّننا لسنا من 
القطيع؟! ال ميكن القول سوى 

إّن حّظ لبنان وحّظنا سّيٌئ؟!

حكومة  بتشكيل  يقبل  أن  اهلل  حزب  ميكن  كيف 
فيه  يواجه  وقت  يف  سياسية،  وغري  حيادية 
حتديات وضغوطًا داخلية وإقليمية ودولية خطرة، 

حيتاج معها إىل تغطية شرعية داخلية؟
عيد  بعد  جديدة  حكومة  تشكيل  على  الكالم  بدا 
الفطر، مبثابة دوران يف احللقة املفرغة، وال سيما 
تفاهمات  على  مستعجلة  حملية  مراهنات  وسط 
سعودية إيرانية، من أجل تهدئة الوضع اللبناني 
يف اللحظات اإلقليمية احلرجة، مبا يعد استكمااًل 
التمديد  بعد  والسياسي،  األمين  الوضع  لتطبيع 
اجليش  قائد  تسريح  وتأجيل  النيابي  للمجلس 
العماد جان قهوجي ورئيس األركان اللواء وليد 
سلمان. والواقع أن األيام األخرية شهدت مبالغة 
فيما  للحكومة،  إمكان تشكيل سريع  يف تصوير 
عسكرية  تطورات  عرب  السوري  اجلمود  ينكسر 
للوضع  الدولية  القراءة  يف  وحتوالت  ميدانية، 
احلكومة  تشكيل  بإمكان  اإلحياء  جاء  السوري. 
سريعًا، متالزمًا مع محلة الضغط اليت بدأتها قوى 
14 آذار لتشكيل حكومة حيادية، بعد مرور أربعة 
أشهر على تكليف الرئيس متام سالم. ورغم أن 
أدبيات  يف  طارئًا  ليس  احليادية  احلكومة  مبدأ 
قوى 14 آذار وخطابها السياسي الذي أعلنته منذ 
عملية التكليف، إال أنها اليوم، تبدو أكثر إصرارًا 
القوات  حزب  رئيس  كالم  بعد  به،  الدفع  على 
املستقبل  وتيار  جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية 
هذا  ويعكس  آذار.   14 قوى  يف  وشخصيات 
اإلصرار احلد األدنى الذي تتمسك به هذه القوى، 
يف ما تعتربه أزمة يعانيها حزب اهلل حمليًا وعربيًا 
لالنقضاض  »تارخيية«  فرصة  وتشكل  ودوليًا، 

عليه وإبعاده عن السلطة يف شكل حاسم.
فرصة  آذار   14 فيها  ترى  اليت  االعتبارات  لكن 
ساحنة إلبعاد حزب اهلل عن احلكومة، هي نفسها 
األقصى  احلد  إىل  متمسكًا  احلزب  جتعل  اليت 

بتشكيل حكومة سياسية وبوجوده فيها.
ليس  اليوم،  اهلل  حزب  إن  القول  الواقعية  من 
أشهر.  ستة  من  أكثر  قبل  اهلل  حزب  نفسه  هو 
اليوم هو احلزب الذي أعلن صراحة مشاركته يف 
احلرب الدائرة يف سوريا، ما استجلب عليه نقمة 
االحتاد  وضع  الذي  وهو  واألبعدين.  القريبني 
اإلرهاب،  الئحة  على  العسكري  جناحه  األوروبي 
اجملتمع  عليه  وضيق  العربية،  األنظمة  وطوقته 
حكومة  فرط  الذي  احلزب  أيضًا  وهو  الدولي. 
الرئيس جنيب ميقاتي بعدما قبل استقالته، قبل 
سليمان.  ميشال  اجلمهورية  رئيس  يقبلها  أن 
aوكذلك فإنه الطرف الشيعي الذي خياصمه اليو
م أقرب حلفائه احملليني، وشريكه املسيحي يف 
واإلصالح  التغيري  تكتل  رئيس  التفاهم  ورقة 

العماد ميشال عون.
لكن مشكلة احلزب الداخلية ال تقف اليوم عند هذا 
احلد، بعدما فقد غطاء ثالثة من املواقع املسيحية، 
هي رئاسة اجلمهورية وبكركي وعون ممن كانوا 
مواقفه  عن  النظر  يغضون  القريب  األمس  إىل 

وحركته اإلقليمية والداخلية.
فتهاوت  سوريا،  يف  مبشاركته  اهلل  حزب  جاهر 
كل األعذار. مل جيد عون مرة واحدة تربيرًا مقنعًا 
ملشاركة احلزب يف سوريا، سوى رغبة احلزب يف 
الدفاع عن القرى الشيعية يف سوريا واملقدسات 
الشيعية، إىل أن ختطت املشاركة حدود هذه القرى. 
حينها مل يعد عون جيد ذرائع منطقية تقنعه وتقنع 
مجهوره، فأكثر االنتقادات اليت قابلها حليف نصر 
اهلل رئيس املردة سليمان فرجنية )املختلف أيضًا 
مع عون( يف عيد املقاومة والتحرير حني أكد من 
اجلامعة اللبنانية يف احلدث وقوفه إىل جانب دور 
احلزب يف سوريا. لكن مشكلة عون واحلزب مل 
سوريا،  حرب  إىل  املختلفة  النظرة  على  تقتصر 
موضوع  على  الداخلية  اخلالفات  تفاقمت  بعدما 
املياومني والتعيينات والتمديد للمجلس النيابي 
وفرط انعقاد اجمللس الدستوري وتأجيل تسريح 
العالقة  امللفات  الكثري من  قائد اجليش وغريها 
بني الطرفني، اليت مل يبددها لقاء األمني العام 

للحزب السيد حسن نصر اهلل بعون.
مسيحيًا،  للحزب  االنتقاد  رقعة  توسعت  تدرجيًا، 
إىل أن وصلت إىل خطاب رئيس اجلمهورية يف 
عيد اجليش الذي رفع سقف معارضته التدخل يف 
اللعبة  املسموح ضمن  األقصى  احلد  إىل  سوريا 
وباركه  فيه  وافقه  الذي  األمر  وهو  الداخلية. 

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

سريعًا البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة 
سوريا  بدعم  حربيته  افتتح  الذي  الراعي  بطرس 

وحزب اهلل.
الثالثة  »حلفاءه«  احلزب  يفقد  أن  ليس تفصياًل 
»حّدث  فيما  واحدة،  دفعة  املسيحي  الشارع  يف 
وال حرج« عن مشكلته اجلوهرية مع الطائفة السنية 
وشارعها. يف وقت يعيش فيه تضييقًا أوروبيًا 
وعربيًا ودوليًا واتهامات باإلرهاب، ويف اللحظة 
اليت ينتظر فيه العامل مالمح تغيري ما يف سياسة 
إيران الدولية والعربية بعد انتخاب الرئيس حسن 

روحاني.
يف هذا الوقت حتديدًا، الذي حيتاج فيه حزب اهلل 
حيوي  ووجود  شرعية  ومظلة  داخلية  محاية  إىل 
وسياسي داخل السلطة، كيف ميكن قوى 14 آذار 

أن تعتقد أنه ميكن تشكيل حكومة من دونه؟
على  احلزب  يصر  تارخيه  يف  مرة  أكثر  لعلها 
فاعاًل  سياسيًا  طرفًا  ليكون  السلطة  يف  وجوده 
والتضييق  مقاضاته  يف  الراغبني  اآلخرين  حيرج 
عليه، يف تعاملهم معه ومع احلكومة املمثل فيها. 
حيتاج احلزب اليوم إىل وجوده يف احلكومة، أكثر 
من أي وقت مضى، أكثر من اليوم الذي صيغ 
اليت  األيام  من  وأكثر  الرباعي،  التحالف  فيه 
انضم فيها إىل حكومات الرئيس فؤاد السنيورة 
وسعد احلريري. واألزمة اإلقليمية والدولية اليت 
إلبعاده  ذهبية  فرصة  أنها  آذار   14 قوى  تعتقد 
عن السلطة هي نفسها اليت تدفعه إىل التمسك 
بها، لفرض واقع سياسي يف وجه قرار االحتاد 
اخلليجي  التعاون  جملس  وقرارات  األوروبي 
إعالن  ختطى  الذي  واحلزب  الدولي.  والتضييق 
نفيه  يف  تساهم  حكومة  بوجود  يقبل  لن  بعبدا 
وإقصائه وببيان وزاري ميكن أن يقفز فوق كل 

ما سبق وقيل عن حق املقاومة.
حبكومة  يقبل  أن  احلزب  ميكن  ال  األسباب  هلذه 
غري سياسية، ولن يقبل طبعًا حكومة من دونه. 
قيادات  ثالث  تأييد  على  يراهن  ذلك  يف  وهو 
أساسية هلذا اخليار: حليفه الطبيعي الرئيس نبيه 
بري الذي يقف معه صفًا واحدًا يف رفض حكومة 
الثاني رئيس جبهة النضال وليد  غري سياسية. 
جنبالط الذي يعرف متامًا خماطر الوضع السوري 
املناطق  بعض  وضع  على  يرتّد  أن  ميكن  وما 
اللبنانية احلساسة، ويعرف أيضًا أّن الوقت احلالي 
اليت  التفاهمات  فوق  القفز  من  بكثري  يسمح  ال 
العالقة  يكسر  لن  وأنه  األخرية،  األعوام  أرستها 
مع احلزب ولو وجه نصائح إليه من حني إىل آخر. 
والثالث العماد عون الذي ال ميكن أن يقبل حبكومة 
حيادية، لغري األسباب اليت يريدها احلزب، وهو 
يعرف متامًا أّن رغبة عون العارمة يف الوجود يف 
السلطة ستساهم يف فرملة أي اندفاعة لتشكيل 
حكومة غري سياسية ال يتمثل فيها التيار الوطين 

احلر، وتاليًا كل القوى السياسية.
مثة  آذار،   14 قوى  ورغبة  اهلل  حزب  رغبة  وبني 
ما  القوة  من  ميلك  احلزب  أّن  هو  أساسي  فارق 
جيعله يراهن عليها يف إحكام قبضته على األرض 
قوى  تكتفي  فيما  معًا.  السياسي  الوضع  وعلى 
14 آذار، بتكرار الزمة احلكومة احليادية، وبإعالن 
بعبدا، فال حتيد عنهما، من دون أن تقدم جبدية 
وبعيدًا عن االنفعاالت السياسية لبعض القيادات، 
خطة عمل واضحة وحقيقية جتيب عن سؤال واحد، 
كيف ميكن عمليًا أن تتشكل حكومة من دون حزب 
اهلل؟ وهل تثق حقًا بأن رئيس اجلمهورية سيوافق 

عليها؟

ماذا ُيصّر حزب اهلل على رفض حكــومة حيادية؟
هيام القصيفي



صفحة 8    

عرب وعالم

Page 8

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

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

طّيار  بال  طائرات  واصلت 
ملسلحي  جتمعات  استهدافها 
تنظيم »القاعدة« يف اليمن، 
التوالي  على  الثالث  لليوم 
االستنفار  ضوء  يف  امس، 
األمين األخري حتسبًا العتداءات 
حمتملة ضد مصاحل حملية أو 

غربية.
تأكيد  غداة  ذلك  أتى 
باراك  األمريكي  الرئيس 
األساسية  »النواة  أن  أوباما 
لتنظيم »القاعدة« سائرة إىل 
تقرير  أفاد  فيما  اهلزمية«، 
»القاعدة  بأن  املتحدة  لألمم 
تصدعت وضعفت« لكنها ما 
قويًا«  »تهديدًا  تشكل  زالت 
اجملموعات  تطور  ظل  يف 
»تكنولوجيًا  معها  املتحالفة 

وتكتيكيًا«.
يف  قبلي  مصدر  وأكد 
أن ستة  االول،  اليمن امس 
ُقتلوا  »القاعدة«  عناصر  من 
يف غارة نفذتها فجرًا طائرة 
بال طيار يرجح أنها أمريكية، 
يف  سيارتني  استهدفت 
مأرب شرق صنعاء،  حمافظة 
وذلك يف سادس ضربة من 
)يوليو(  متوز   28 منذ  نوعها 

املاضي.
وأوضح املصدر أن الغارة 
وقعت يف منطقة آل شبوان 
وذلك  عبيدة«،  وادي  قرب 
التنظيم  من   7 مقتل  غداة 
شبوة  حمافظة  يف  بغارة 

اجلنوبية.
اليمنية  القوات  وواصلت 
أعلنته  الذي  االستنفار 
املتحدة  الواليات  قرار  بعد 
وأملانيا،  وفرنسا  وبريطانيا 

صنعاء  يف  سفاراتها  إغالق 
من  جدية  خماوف  بسبب 
هجمات وشيكة. وأكد شهود 
أن طائرة بال طيار حلقت من 
دون توقف يف أجواء صنعاء 

نهار امس.
اليمنية  العاصمة  وشهدت 
يف  احتفالية  وأجواء  ازدحامًا 
اليوم األول من عيد الفطر، 
يف ظل التدابري األمنية ونقاط 

التفتيش.
األمنية  املخاوف  ودفعت 
الرئيس اليمين عبد ربه منصور 
هادي وكبار املسؤولني إىل 
مسجد  يف  العيد  صالة  أداء 
دار الرئاسة، وليس يف أحد 

املساجد الكربى يف صنعاء.
وقررت هولندا سحب مجيع 
الديبلوماسية  بعثتها  عناصر 

من اليمن.
للخارجية  بيان  وأفاد 
اإلجراء  »هذا  بأن  اهلولندية 
جديدة  معلومات  بعد  اُتذ 
عن أن دول غربية عدة بينها 
قوية  أهداف  هي  هولندا، 

هلجوم إرهابي«.
مارتا  صرحت  كذلك، 
اخلارجية  وزيرة  نائبة  داّسو 
من  »التحذير  بأن  اإليطالية، 
حقيقي،  إرهابية  أعمال  خطر 
إيطاليا،  لكنه غري حمّدد حنو 
حيث  من  قررنا  أننا  إال 
نشاط  تقليص  االحرتاز، 
السفارة اإليطالية يف اليمن، 

اىل حد إغالقها نظريًا«.
ويف خطاب أمام حواىل ثالثة 
ألف جندي من »املارينز« يف 
أوباما  دعا  كاليفورنيا، 
إىل  »جدية«  بـ  النظر  إىل 

ضربات جوية قاسية تالحق »القاعدة« يف اليمن
ضد  األخرية  التهديدات 
رغم  األمريكية،  املصاحل 
تأكيده أن »النواة األساسية 
يف  القاعدة  لتنظيم 
أفغانستان وباكستان سائرة 

إىل اهلزمية«.
الذين  بالعسكريني  وأشاد 
انتشروا يف أفغانستان خالل 
األخرية،  الـ12  السنوات 
تلقت  »بفضلكم،  وقال: 
تلو  الضربة  القاعدة  قيادة 

األخرى«.
تقرير  أشار  نيويورك،  يف 
لألمم املتحدة إىل أن »القاعدة 
تصدعت وضعفت«، لكنها ما 
قويًا«  »تهديدًا  تشكل  زالت 
املتحالفة  اجملموعات  بسبب 
معها واليت »ما زالت تتطور 
باألهداف  يتعلق  ما  يف 

والتكتيك والتكنولوجيا«.
وحلظ التقرير الذي أرسلته 
األمم  خرباء  من  جمموعة 
األمن،  جملس  إىل  املتحدة 
أمين  »القاعدة«  زعيم  أن 
القليل  »أظهر  الظواهري 
توحيد  على  القدرة  من 
املرتبطة  اجملموعات  وقيادة 
أن  إىل  مشريًا  بتنظيمه«، 
مل  للقاعدة  الصلبة  »النواة 

تتطور منذ ستة أشهر«.
االسرائيلي  اجليش  وأمر 
الرحالت  كل  بالغاء  أمس 
املطل  ايالت  مطار  واىل  من 
مشريًا  االمحر،  البحر  على 
اىل  يستند  قراره  ان  اىل 
»دواع امنية«. وقال متحدث 
اغالق  »تقرر  اجليش  باسم 
عن  تقرير  ورود  بعد  املطار 

الوضع«.

وعد رئيس احلكومة التونسية 
)أمس  العريض  علي  اإلسالمية 
كل  حكومته  تبذل  بأن  االول( 
جهدها، من أجل أن حتل بواسطة 
النامجة  السياسية  األزمة  احلوار 
حممد  املعارض  اغتيال  عن 
يف  العريض  الرباهمي.وأكد 
بيان أصدره مبناسبة عيد الفطر 
األمثل  السبيل  هو  »احلوار  أن 
وحلل  املاثلة  الصعوبات  لتخطي 
وأضاف  القائمة«.  اإلشكاليات 
أن »احلكومة لن تدخر جهدا يف 
دعم احلوار والعمل على تسريع 

وتريته«.
وهذا رد الفعل األول لرئيس 
أعمال  تعليق  منذ  احلكومة 
التأسيسي  الوطين  اجمللس 
الثالثاء املاضي بقرار من رئيسه 
مصطفى بن جعفر إىل حني بدء 
واملعارضة  السلطة  بني  حوار 

حلل األزمة السياسية.
إذاعة  نقلت  ذلك  غضون  يف 
اخلاصة،  التونسية  »موزاييك« 
مصادر  عن  )اخلميس(،  أمس 
اجليش  من  وحدات  أن  أمنية 
واألمن التونسيني حتاصر جمموعة 
مسلحة تتكون من 15 عنصرا يف 
جبل  يف  الثور«  »راس  منطقة 
القصرين  مبحافظة  »الشعانيب« 
تونس  غربي  جنوب  كلم   300(
حمطة  مستوى  على  العاصمة( 
والتلفزيوني  اإلذاعي  اإلرسال 
املوجودة باجلبل, مبينة أنه جرى 
القوات  بني  نار  إطالق  تبادل 
التونسية واملسلحني املتحصنني 

بهذه املنطقة.
وكانت قوات األمن التونسية 
من  األربعاء  مساء  ألقت  قد 

االسبوع احلالي القبض يف قرية 
فوسانة،  مبنطقة  مسعود  أوالد 
على  القصرين  حملافظة  التابعة 
وحبوزته  املسلحة  العناصر  أحد 
وقنابل  »كالشنيكوف«  سالح 
إعالم  وسائل  وربطت  يدوية. 
اإليقاف  عملية  بني  حملية 
اجملموعة  هذه  وحماصرة  هذه 

املسلحة.
كما أفادت إذاعة »إكسربيس 
قوات  بأن  التونسية  إم«  إف 
أمس  فجر  القبض  ألقت  األمن 
االول على ثالثة مسلحني آخرين، 
مبقتل  صلة  على  يكونون  قد 
 29 يف  الثمانية  العسكريني 
يوليو )متوز( املاضي. وأضافت 
املوقوفني  أحد  لدى  »عثر  أنه 
على هاتف جوال، ومقطع فيديو 
مقتل  تفاصيل  بعض  يصور 

اجلنود الثمانية«.
يف  الداخلية  وزارة  وأكدت 
بالغ رمسي هلا نبأ إيقاف العنصر 
املسلح األول الذي ألقي القبض 
مسعود،  أوالد  قرية  يف  عليه 
أخرى  بالغات رمسية  تصدر  ومل 
إىل حدود مساء أمس االول حول 
اإلعالم  وسائل  تناولته  ما  بقية 

احمللية.
لوسائل  مراسلون  ذكر  كما 
األمن  قوات  أن  حملية  إعالم 
التونسية قامت أمس )اخلميس( 
قصر  مدينة  يف  مبداهمة حمالت 
املنستري  حملافظة  التابعة  هالل 
يف الوسط الشرقي لتونس، بعد 
ورود معلومات عن وجود أسلحة 
داخلها. وقد أوقفت قوات األمن 
أعقاب هذه  اثنني يف  شخصني 
العملية دون العثور على أسلحة 

احلكومة التونسية تتعهد حبل األزمة باحلوار واجليش 
واألمن يشددان مالحقتهما للمجموعات املسلحة

بهذا احملل.
أنصار  كتب  أخرى  جهة  من 
الشريعة بالقريوان على صفحتهم 
االجتماعي  املوقع  على  الرمسية 
»فيس بوك« نص رسالة توجه 
بها أبو عياض للدعاة واملشايخ 
هذه  ومحلت  العلم.  وطلبة 
الرسالة عنوان »بيان عاجل إىل 
مشاخينا ودعاتنا وطلبة العلم«، 
أبو  قول  باخلصوص  فيها  وجاء 
عياض متوجها للمشايخ والدعاة 
وطلبة العلم: »يزعجنا أننا ال نرى 
ما  كل  من  واضحا  موقفا  لكم 
جيري، كأن املعركة ال تعنيكم، 
بتبيني  مكلفني  غري  كأنكم  أو 
وسيلة  بكل  عنه  والذود  احلق 
وأضاف  الربية«،  رب  شرعها 
الرسالة:  هلذه  وفقا  عياض  أبو 
وحكمتكم  علمكم  يف  ثقتنا  »إن 
الذي  وحرصكم على دعوتنا هو 
هذه  لكم  أخط  أن  إىل  دفعين 
يلهمنا  أن  اهلل  املناشدة، سائال 
يف  والسداد  الصواب  وإياكم 
القول والعمل«، قبل أن يضيف: 
باخلروج  مطالبون  اليوم  »إنكم 
إىل الناس من أجل محاية دعوتنا 
بدأت  الذي  شبابنا  أزر  وشد 
خاصة  جتتاحه،  والتخبط  احلرية 
الذي ميارس عليه مل  الظلم  أن 
يعد يتحمله أو يطيقه«، كما جاء 
أيضا:  الرسالة  هذه  نص  يف 
واللوذ  االعتزال  إال  أبيتم  »إن 
بالصمت، فأعلنوا استقالتكم من 
فسحة  للشباب  واتركوا  الساحة 
جتاه  كاملة  املسؤولية  ليتحمل 
أن  واحد؛  رجاء  مع  هذه احملنة، 
ال  وأن  عليهم  ألسنتكم  تكفوا 

تشحذوها ضدهم«.
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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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Melbourne
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Electrical Contracting
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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

الشريفني  احلرمني  خادم  أدى 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
مع  املبارك  الفطر  عيد  صالة 
املكي  احلرم  يف  املصلني  مجوع 
الشريف يف مكة املكرمة بعد أن 
أنعم اهلل على اجلميع بصيام شهر 

رمضان املبارك وقيامه.
خادم  مع  الصالة  أدى  وقد 
عبد  األمري  الشريفني،  احلرمني 
العزيز،  عبد  بن  حممد  بن  اهلل 
العزيز  عبد  بن  سلمان  واألمري 
جملس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
الوزراء وزير الدفاع، واألمري حممد 
العزيز، واألمري  الفيصل بن عبد 
خالد الفيصل بن عبد العزيز أمري 
منطقة مكة املكرمة، واألمري عبد 
اإلله بن عبد العزيز مستشار خادم 
احلرمني الشريفني، واألمري خالد 
بن فهد بن خالد، واألمري مقرن 
الثاني  النائب  العزيز  عبد  بن 
لرئيس جملس الوزراء املستشار 
احلرمني  اخلاص خلادم  واملبعوث 

الشريفني.
خادم  مع  الصالة  أدى  كما 
وزراء  الشريفني رئيس  احلرمني 
احلريري،  سعد  األسبق  لبنان 
واملشايخ  والعلماء  واألمراء 
من  املسؤولني  وكبار  والوزراء 
ومجوع  وعسكريني،  مدنيني 

غفرية من املصلني.
وبعد صالة عيد الفطر املبارك، 
استقبل خادم احلرمني الشريفني 
يف الديوان امللكي بقصر الصفا 

أمس  صباح  املكرمة  مكة  يف 
وزراء  ورئيس  األمراء  االول، 
احلريري،  سعد  األسبق  لبنان 
والوزراء،  واملشايخ،  والعلماء 
وكبار املسؤولني، ومجوعا غفرية 
من املواطنني الذين قدموا للسالم 

عليه وتهنئته بعيد الفطر.
حضر االستقبال األمري سلمان 
حممد  واألمري  العزيز،  عبد  بن 
العزيز، واألمري  الفيصل بن عبد 
خالد الفيصل بن عبد العزيز أمري 
منطقة مكة املكرمة، واألمري عبد 
واألمري  العزيز،  عبد  بن  اإلله 
واألمري  خالد،  بن  فهد  بن  خالد 
مقرن بن عبد العزيز، حيث تناول 
مائدة  اإلفطار على  اجلميع طعام 

خادم احلرمني الشريفني.
أمس  من  الحق  وقت  ويف 
احلرمني  خادم  وصل  االول، 
من  قادما  جدة  إىل  الشريفني 
مكة املكرمة، وكان يف استقباله، 
العزيز  عبد  بن  مشعل  األمري 
رئيس هيئة البيعة، واألمري بندر 
بن سلطان بن عبد العزيز رئيس 
االستخبارات العامة األمني العام 
واألمري  الوطين،  األمن  جمللس 
خالد بن بندر بن سلطان بن عبد 
العزيز، واألمري سعود بن مشعل 
بن عبد العزيز، واألمري حممد بن 
عبد  بن  مشعل  بن  العزيز  عبد 
فيصل  بن  ثامر  واألمري  العزيز، 
واألمري  العزيز،  عبد  بن  ثامر  بن 
بن  سلطان  بن  بندر  بن  فيصل 

خادم احلرمني يؤدي صالة العيد يف املسجد احلرام ويستقبل املهنئني

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز غادر إىل جدة قادما من مكة املكرمة

العزيز  عبد  واألمري  العزيز،  عبد 
عبد  بن  سلطان  بن  بندر  بن 
الرمحن  عبد  بن  وخالد  العزيز، 
الديوان  رئيس  نائب  العيسى 

امللكي وعدد من املسؤولني.
وكان يف وداع امللك عبد اهلل 
عند مغادرته قصر الصفا، األمري 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس جملس الوزراء وزير 
الفيصل  حممد  واألمري  الدفاع، 
خالد  واألمري  العزيز،  عبد  بن 
أمري  العزيز  عبد  بن  الفيصل 
واألمراء  املكرمة،  مكة  منطقة 
وعدد من املسؤولني، فيما كان 
يف معية خادم احلرمني الشريفني 
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خادم الحرمني الشريفني لدى استقبال املهنئني بعيد الفطر املبارك )واس(

عبد  بن  اإلله  عبد  األمري  كل من 
احلرمني  خادم  مستشار  العزيز 
مقرن  واألمري  الشريفني، 
الثاني  النائب  العزيز  عبد  بن 
لرئيس جملس الوزراء املستشار 
احلرمني  اخلاص خلادم  واملبعوث 
بن  فيصل  واألمري  الشريفني، 
الرتبية  وزير  حممد  بن  اهلل  عبد 
والتعليم، واألمري متعب بن عبد 
احلرس  وزير  العزيز  عبد  بن  اهلل 
بن  العزيز  عبد  واألمري  الوطين، 
نائب  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
منصور  واألمري  اخلارجية،  وزير 
بن ناصر بن عبد العزيز مستشار 
خادم احلرمني الشريفني، واألمري 

بن  سلمان  بن  بندر  الدكتور 
احلرمني  خادم  مستشار  حممد 
بن  منصور  واألمري  الشريفني، 
واألمري  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 
عبد  بن  نواف  بن  العزيز  عبد 
العزيز، والشيخ مشعل العبد اهلل 
العزيز  عبد  بن  وخالد  الرشيد، 
التوجيري رئيس الديوان امللكي، 
الطبيشي  الرمحن  عبد  بن  وحممد 
رئيس املراسم امللكية، وإبراهيم 
رئيس  العيسى  العزيز  عبد  بن 
احلرمني  خلادم  اخلاصة  الشؤون 
محد  أول  والفريق  الشريفني، 
احلرس  قائد  العوهلي  حممد  بن 
اهلل  عبد  بن  وحممد  امللكي، 

السويلم رئيس شؤون املواطنني 
بندر  والدكتور  امللكي،  بالديوان 
املدير  القناوي  احملسن  عبد  بن 
العام التنفيذي للشؤون الصحية 
العام  املشرف  الوطين  باحلرس 

على العيادات امللكية.
من جهة أخرى، تشرف بالسالم 
الشريفني  احلرمني  خادم  على 
كل من الفريق أول ركن يوسف 
نائب رئيس  اإلدريسي  بن علي 
والفريق  العامة،  االستخبارات 
مساعد  اهلذلي  دخيل  بن  مدخل 
العامة  االستخبارات  رئيس 
للشؤون اإلدارية واملالية مبناسبة 
برتقيتهما  امللكي  األمر  صدور 
وقد  احلاليتني،  رتبتيهما  إىل 
تهنئته  اهلل عن  عبد  امللك  أعرب 
اهلل  داعيا  املناسبة  بهذه  هلما 
عملهما,  يف  يوفقهما  أن  تعاىل 
وتقديرهما  شكرهما  عن  وأعربا 
على  الشريفني  احلرمني  خلادم 
وتعاىل  اهلل سبحانه  داعني  ثقته 
أن يوفقهما ليكونا عند حسن ظن 

القيادة بهما.
حضر اللقاء، األمري فيصل بن 
الرتبية  وزير  حممد  بن  اهلل  عبد 
بن  بندر  واألمري  والتعليم، 
رئيس  العزيز  عبد  بن  سلطان 
االستخبارات العامة األمني العام 
واألمري  الوطين،  األمن  جمللس 
متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
واألمراء  الوطين،  احلرس  وزير 

وعدد من املسؤولني.
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افــطار

حبضور أبوت ورادوك وشخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية واجتماعية
افطار رمضاني حاشد لبلدية اوبرن حضره اكثر من 500 شخص

الجديدة   الويستيال  صالة  يف  حاشدا  رمضانيا  افطارا  اوبرن  بلدية  اقامت 
)رينيسانس( حضره اكثر من 500 شخص.

وكان يف مقدمة الحضور زعيم املعارضة طوني ابوت وعقيلته ماغي ابوت،  الوزير 
السابق فيليب رادوك، الوزير جايسن كلري، وزير خدمات املسنني واملعوقني يف 
وطوني  وباربرة بريي  ادريانا  وعقيلته   موريف  النواب جون  عجاقة،  الوالية جون 
العام  لبنان  قنصل  مسلماني،  شوكت  السيناتور  كاسوكسيلي،  وتشارلز  عيسى 
الفيدرالي  باراماتا   ملقعد  االحرار  غانم، مرشح حزب  البيطار  يف سيدني جورج 
مرشح  الوندي،  كريغ  الفيدرالي  ريد  ملقعد  االحرار  حزب  مرشح  زعيرت،  مارتن 
حزب االحرار ملقعد بالكسالند الفيدرالي انطوني خوري، رئيس بلدية بانكستاون 
كال عصفور، رئيس بلدية ليفربول ناد منون وعضو بلديتها رئيس مجلس الجالية 
موريس  اشفيلد  بلدية  رئيس  حديد،  مظهر  البلدية  رئيس  ونائب  كرنيب  علي 
منصور، نائب رئيس بلدية اوبرن سليم مهاجر، الرئيسان السابقان عضوا البلدية 
الحاليان روني عويك وهشام زريقة واعضاء البلدية، عضو بلدية هريتسفيل كون 
هندي وعقيلته مرياي،  عضوا بلدية كانرتبري فدوى كبي وحمود حواط، الرئيس 

التنفيذي مدير عام البنك العربي جوزيف رزق ومدير الفروع املصرفية يف البنك 
قاسم  الحاج حافظ  االسالمية  للمجالس  االسرتالي  االتحاد  رئيس  اميل شاهني، 
يف  الدراسات  قسم  رئيس  االشوح،  فؤاد  االسرتالي  االحرار  حزب  يف  الناشط 
وزارة التخطيط يف ابو ضبي مستشار الشيخ زايد سابقا الدكتور االكاديمي عبد 
اهلل املغربي، رئيس جمعية ابناء الضنية الخريية الحاج وجيه هوشر وشقيقه الحاج 
حسني هوشر وعدد كبري جدا من رجال الدين والشخصيات السياسية والفعاليات 
الدينية واالجتماعية واالعالم العربي وتمثلت الهريالد بالزميلني انطونيوس بو رزق 

واكرم املغوش.
بداية قرأ الشيخ يحيي صايف آيات من الذكر الحكيم ثم تحدث مفتي اسرتاليا 
للجالية  االستشاري  املجلس  عضو  انماك  وعزت  محمد  ابو  ابراهيم  الدكتور 

الرتكية.
ثم تحدث رئيس بلدية اوبرن السيد نادر عطية ومما جاء يف كلمته:

الثقافات،  املتعددة  مجتمعاتها  نتيجة  هو  مزدهرة  كمدينة  مدينتنا  نجاح  ان 
وتلعب الجالية االسالمية دورا حيويا حيث تساهم يف اقتصادها وثقافتها وحياتها 

السياسية واالجتماعية.
العقائد  ملختلف  مدينتنا  يف  املوجود  باالحرتام  فخور  انني  عطية  السيد  وقال 
لجميع  دافئا  مكانا  مدينتنا  بقاء  اتعهد  اوبرن  بلدية  رئيس  وكوني  واملجتمعات، 

سكانها الذين يعيشون بتناغم.
انه الوقت االكثر اهمية يف الروزنامة االسالمية حيث يعكس املسلمون حياتهم 
وايمانهم. انه ايضا يوم االحتفال حيث الرسالة معززة بالصيام والشجاعة والصرب 

ومد يد العون للذين اقل حظا.
وشكر رئيس البلدية السيد نادر عطية البنك العربي على دعمه لهذا االفطار 

ولنشاطات البلدية.
املسلمني  ان  قال  الذي  ابوت  طوني  املعارضة  زعيم  كلمة  الختام  مسك  وكان 
يشكلون شريحة مهمة وواسعة وفاعلة يف املجتمع االسرتالي الواسع منوها باهمية 
التعددية الثقافية والحضارية التي تساهم يف ثراء وغنى اسرتاليا مهنئا املسلمني 

بشهر رمضان املبارك وعيد الفطر السعيد.

من اليمني: فيليب رادوك، طوني ابوت، نادر عطية وشفيق خاناملفتي د. ابراهيم ابو محمد يلقي كلمتهرئيس البلدية نادر عطية يلقي كلمتهزعيم املعارضة طوني ابوت يلقي كلمته

طوني ابوت يتوسط نادر عطية وكريغ الوندي الزميل انطونيوس بو رزق يتوسط طوني ابوت وعقيلته

النائب باربرة بريي والسيناتور مسلماني وحضور 

ابوت يتوسط سليم مهاجر وكريغ الوندي والزميل املغوش

القنصل جورج البيطار غانم 
ابوت متوسطا االشوح، د. علم الدين، رزق، برو وحضوروحضور

عصفور والحاج حافظ قاسم وحضور

كون ومرياي هندي وباربرة بريي وشوكت مسلماني وحضور

سليم مهاجر، روني عويك وحضور

النائب عيسى، احمد ومحمد ديب، مارتن زعيرت وحضور

طوني ابوت وعقيلته، كريغ الوندي وفؤاد االشوح

الشيخ كمال مسلماني 
واحمد ديب وحضور

الطاولة الرسمية، طوني ابوت وعقيلته ماغي، فيليب رادوك، كريغ الوندي، نادر عطية وحضور

النائب موريف، جوزيف رزق، اميل شاهني وحضور

الحاج وجيه هوشر والحاج حسني هوشر

الزميل انطونيوس بو رزق واكرم  املغوش وحضور

تصوير أراكس
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عيد الفطر هو من االعياد اهلامة واملميزة يف روزنامة االعياد
االسالمية حيث يتم االحتفال به بنهاية شهر رمضان املبارك.

أمتنى للجاليات االسالمية وخاصة يف منطقة أوبرن كل الصحة والرفاه.
رئيس بلدية مدينة أوبرن
نادر عطية

Ned Attie
Mayor of Auburn City Council

Eid Al – Fiter  is a very important day in the 
Islamic Calendar indicating the end of the 
holy month of Ramadan.
I wish for the Muslim Communities, 
especially those throughout the Auburn local 
government area, all the very best of health 
and prosperity.

On the special day of Eid al-Fitr, 
I wish the Muslim community in Reid
the best of health and prosperity.
Happy celebrations.

يف هذه املناسبة املميزة  واهلامة عيد الفطر املبارك، 
أمتنى للجالية االسـالمية يف ريد موفور الصحة والرفاه.

عيد فطر سعيد.

Advertisement



صفحة 12     

الدليل التجاري

Page 12

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 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 
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اسرتاليات

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

السيارات والوظائف على أجندة االنتخابات الفيدرالية
خيطط حزب العمال حلقن مبلغ  
اضايف يف  دوالر  مليون   200
وضمان  السيارات  صناعة 
سيارات  أسطول  يكون  ان 
من  املئة  يف   100 الكومنولث 

أسرتالي الصنع.
طوني  املعارضة  زعيم  لكن 
شيء  أفضل  ان  يقول  ابوت 
يفعله رئيس الوزراء كيفن راد 
هلذه الصناعة هو الغاء تغيريات 
عن  اهلامشية  الضريبة  فوائد 
السيارات اليت يقدمها صاحب 

العمل.
واالقتصاد  الوظائف  وستكون 
االنتخابية  االجندة  اولوية  يف 
وراد  ابوت  السيدان  بدأ  حيث 
األول  اليوم  يف  البالد  عبور 
اليت  االنتخابات  احلملة  الكامل 
ايلول   7 يف   حتديدها  جرى 

املقبل.
ويقول وزير الصناعة كيم كار 
ان حزب العمال مل يضع حتى 
اآلن خطة حتديد اولويات بشأن 
مليون   200 الـ  انفاق  كيفية 
دوالر، اليت تأتي من احتياطي 

طوارئ املوازنة.
بيان  السيناتور كار يف  وقال 
مناقشاتي  أواصل  »سوف  له 
ملعرفة  الصناعة  دائرة  مع 
هذا  يدعم  ان  ميكن  كيفية 
التمويل اإلضايف بشكل أفضل 

منو املبيعات«.
أسطول  ان  يقول  واضاف 
الكومنولث  ركاب  سيارات 

ميكن زيادة مبيعاتها حبدود 18 
يف السنة.

وقد اهتزت صناعة السيارات، 
فرص  من  اآلالف  توفر  اليت 
اهلامشية  املقاعد  يف  العمل 
وجنوب  فيكتوريا  يف  خاصة 
الدوالر  بسبب  اسرتاليا، 
واملنافسة   املرتفع  االسرتالي 

اخلارجية.
الواليات  من  سُيطلب  كما 
اهلدف  التزام  واملقاطعات 
األسرتالية  للسيارات  نفسه 

الصنع.
يوم  راد  السيد  زار  وكان 
ترأس  حيث  كانبريا،  االثنني 
اجللسة االخرية جمللس الوزراء 
ان تذهب احلكومة رمسيا  قبل 
متام  أعمال  تصريف  وضع  يف 
)بتوقيت   05:30 الساعة 

غرينتش(.
السيارات،  صناعة  ان  وقال 
الضغط  حتت  كانت  اليت 
بشكل جيد قبل ضريبة الفوائد 
أكثر  عن  مسؤولة  اهلامشية، 

من 250 ألف وظيفة.
 ABC وصرح السيد راد لراديو
قيل  »لقد  قائال  االثنني  يوم 
أؤمن به وهو  لي سابقا ما ال 
جمرد  هي  الصناعة  هذه  ان 
صناعة  انها  للماضي؛  صناعة 

للمستقبل«.
احلكومة  موقف  ان  وقال 
موقف  من  النقيض  على  هو 
أن  شأنه  من  الذي  املعارضة 

مببلغ  الصناعة  دعم  »اقتطاع« 
500 مليون دوالر.

واما زعيم املعارضة طوني ابوت 
فقال ان حزب العمال أعلن عن 
ثالث ضرائب جديدة يف بيان 
املاضي(  االسبوع  )من  اجلمعة 
أن  جيب  الذي  االقتصادي، 
للناخبني  حتذير  مبثابة  يكون 

حول خططه املستقبلية.
»إذا   املعارضة  زعيد  وقال 
انواع  بثالثة  احلكومة  ضربتكم 
ضرائب جديدة قبل االنتخابات، 
فما عساكم تظنون أنها ستفعل 

بعد ذلك؟«.

زعيم  تعهد  فبينما  ذلك  ومع 
املعارضة الغاء ضريبة الفوائد 
يستبعد  مل  فانه  اهلامشية، 
على  الضرييب  االرتفاع  ابقاء 
جديدة  ضريبة  وفرض  التبغ 

على املصارف.
وأظهر االستطالع األول بعد بدء 
االئتالف  ان  االنتخابية  احلملة 
مقابل   52 معدله  مبا  يتصدر 
احتساب  بعد  املئة  يف    48

االصوات التفضيلية.
وكان السيد ابوت يف بريزبن 
اىل  توجهه  قبل  االثنني  يوم 

سيدني.

متثل  اليت  النقابة  وقالت 
العاملني يف صناعة السيارات 
السيارات  استخدام  ان 
مجيع  يف  حمليا  املصنوعة 
اخنفض  احلكومة  مستويات 
خالل العقد املاضي من 66 يف 

املئة إىل 33 يف املئة.
الوطين   االحتاد  سكرتري  وقال 
بول  األسرتالي  للتصنيع 
املهم  من  »لذلك  باستيان 
واحلكومات  الواليات  حتذو  ان 

احمللية حذو الكومنولث«.
ابوت   السيد  انتقد  ذلك  اىل 
الفاضح  العمال  حزب  تصرف 

متسائال كيف انه ال يستطيع ان 
يقول بالضبط كيفية استعمال 

مبلغ 200 مليون دوالر.
 وصرح للصحفيني يف بريزبن 
أموال  )العمال(  رمى  »لقد 
وهناك  هنا  الضرائب  دافعي 

مثل حلويات«.
وقال »لدي املزيد من االحرتام 
ألموالكم اكثر من كتابة شيكات 
كان  للصناعات،  بياض  على 
استخدام  يف  جيدين  العمال 
ولكن  الضرائب  دافعي  اموال 
اإلنتاج  على  احلفاظ  يف  ليس 

والوظائف.«

راد لدى وصوله اىل الربملان االثنني

اجراء  على  راد  كيفن  وافق 
األحد  ابوت  طوني  مع  مناظرة 

)غدا(.
االحرار  حزب  مدير  كشف  فقد 
عن  لوغنايم  براين  الفيدرالي 
حزب  يف  نظريه  مع  مراسالت 
حول  رايت،  جورج  العمال، 

تأكيد املناظرة.
يف  جتري  سوف  انها  وقال 
يف  الوطين  الصحافة  نادي 
ابوت  السيد  ويريد  كانبريا 
قبل  كل  االسئلة  ُتطرح  ان 
ووسائل  واجلمهور  الصحفيني 

االعالم االجتماعية.
يف  لوغنايم  السيد  وقال 
»شكرا  رايت(  )جلورج  رسالته 
السيد  موافقة  لتأكيد  لكم 
ابوت  السيد  اقرتاح  على  راد 

ملناظرة هذا األحد«.
هذه  ان  االئتالف  »ويرى 
هذا  االهم يف  هي  االنتخابات 

اجليل.
وقال »أالحظ أن السيد راد مل 
ابوت  السيد  القرتاح  يستجب 
يف  الزعيمني  بني  للمناظرات 
وإنين  وبريزبن.  سيدني  غرب 
السيد  موافقة  إىل  أتطلع 
املنتديني  هذين  على  راد 

اهلامني.«
وكانت املرة االخرية والوحيدة 
يف  الرجالن  فيها  تناظر  اليت 
عام 2010، حول إصالح قطاع 
الصحة، وكانت أيضا يف نادي 

الصحافة الوطين يف كانبريا.
واالئتالف  العمال  حزب  وكان 
قيادة  بشأن  خالف  على 

انتخابات 2013.. مناظرة بني راد وأبوت غدا األحد
احلكومة  وخطط  املناقشات 
مباليني  إعالنية  محلة  ملواصلة 

الدوالرات على طاليب اللجوء.
انه  راد  الوزراء  رئيس  وقال 
السيد  املعارضة  زعيم  يريد 
مع  االحد  يوم  مناظرته  ابوت 
السابعة  التلفزيونية  الشبكة 
ومشاركة  البث  الستضافة 
األسئلة  طرح  يف  الناخبني  

باستخدام الفيسبوك.
لكن السيد ابوت أراد املناظرة 
الصحافة  نادي  يف  جتري  ان 

الوطين.
الوطين  السكرتري  أصدر  وقد 
حلزب العمال جورج رايت حتدي 
النقاش يف رسالة اىل نظريه 
االحراري براين لوغنايم مقرتحا 
املناظرة يف سيدني  ان جتري 
بالتزامن   7 »القناة  تقوم  وأن 
باستضافة هذه  الفيسبوك  مع 
رئيس  بني  األوىل  املناظرة 

الوزراء والسيد ابوت«.
أن  رايت  السيد  وجيادل 
يتم  مل  الذي   - الشكل  هذا 
االنتخابات  يف  استخدامه 
أن  شأنه  »من   - االسرتالية 
يكفل ملاليني  الناخبني فرصة 
حد  على  واملشاهدة  املشاركة 
الزعيمني  نقاش  يف  سواء 
هلم  أهمية  ذات  قضايا  حول 

وملستقبل أمتنا«.
وجيادل رايت أيضا أن استخدام 
وسائل االعالم االجتماعية سوف 
»يسهل مشاركة أكرب« من قبل 
الشباب يف العملية االنتخابية.

ايضا  ابوت  السيد  ويريد 

سلسلة من مناقشات اجتماعية 
االسلوب يف سيدني وبريزبن.

على  املناظرة  من  جزء  ويرتكز 
دافعو  ميوهلا  اليت  الدعاية 
الضرائب خالل فرتة »تصريف 

األعمال«.
وتكشف وثائق سرية ان احلكومة 
تريد اشباع الناخبني باإلعالنات 
ويف  واإلذاعية  التلفزيونية 
جرى  اليت  اخلطوة   - الصحف 
»إساءة  باعتبارها  انتقادها 
دافعي  ألموال  صارخة« 

الضرائب.
واحلملة - اليت بدأت منذ توقيع 
ارسال  صفقة  الوزراء  رئيس 
نيو  بابوا  إىل  اللجوء  طاليب 

ثالثة  من  يقرب  ما  منذ  غيين 
حتى  بالفعل  كلفت   - أسابيع 

اآلن حوالي 5 ماليني دوالر.
بيأس  العمال  حزب  ويأمل 

حتييد القضية خالل احلملة.
لكن السيد ابوت يتهم رئيس 
الوزراء بأنه نسي »بكل راحة« 
تعهده عام 2007 حبظر الدعاية 
السياسية الصارخة ودعا خصمه 

لوقف احلملة.
للسيد  بها  بعث  رسالة  ففي 
»مجيع  الثالثاء  ليل  راد حمذرا 
اللجوء للجمهور  اعالنات طاليب 
دافعو  مثنها  ودفع  األسرتالي 
االتفاقية  ومبوجب  الضرائب 
خالف  موضوع  هي  االنتقالية 

وجيب أن تتوقف فورا«.
األحكام  تقديم  يتم  فور  وقال 
موافقة  تتطلب  االنتقالية، 
لإلعالن  واملعارضة  احلكومة 
بني  اخلالفية«  »املسائل  عن 
اللجوء  طاليب  مثل  الطرفني 
  Gonski أو إصالحات غونسكي

للتعليم.
مارك  العام  النائب  وادعى 
موجهة  رسالة  يف  دريفوس، 
هذه  ان  ابوت،  السيد  إىل 
إليصال  »حرجة«  هي  احلملة 
»جمتمعات  إىل  الرسالة 
من  الناس  لردع  الشتات« 
وإيران  وأفغانستان  سريالنكا 
القيام  من  أخرى  وبلدان 

برحلتهم اخلطرة.
»نظرا  دريفوس  السيد  وقال 
مجيع  من  مشرتك  اللتزام 
األحزاب السياسية يف أسرتاليا 
اسعى  البشر  تهريب  مبنع 
ملوافقة املعارضة على استمرار 

هذه احلملة«.
اإلعالنات  ان  وثائق  وتظهر 
عرب  تستمر  ان  املقرر  من 
والصحف  التلفزيونات 
واالذاعات حتى نهاية شهر آب 

ورمبا يف شهر ايلول.
وسائل  استهداف  أيضا  ويتم 
اإلعالم االثنية كجزء من احلملة 
يف  تستقر  »لن  حتذر  اليت 
بدون  وصلت  إذا  أسرتاليا« 

تأشرية.
من  املوجهة  الرسالة  وتعرتف 
عددا  بأن  دريفوس  السيد 
الباهظة  من احلمالت االنتخابية 
ذلك  يف  مبا   - التكاليف 
للتعليم،  غونسكي  إصالحات 
التقاعد والرعاية الصحية  »رمبا 
خالفية  انها  على  إليها«  ينظر 

وجيب توقيفها.
لكن دفع احلكومة إىل االستمرار 
يف احلملة اإلعالنية املمولة من 
دافعي الضرائب لطاليب اللجوء  

أغضب املعارضة.
وكتب السيد ابوت يف رسالته 
ال  »حنن  الوزراء  رئيس  إىل 
نؤيد استمرار دافعي الضرائب 
يف متويل محلة بعدة ماليني من 
الناخبني   تستهدف  الدوالرات 
يف  الناس  توطني  من  بدال 

اخلارج«.



Page 14صفحة 14     

مقاالت

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

اعلن وزير اهلجرة طوني بورك انه الول مرة يف اسرتاليا مت اختيار 
راعي االبرشية املارونية يف اسرتاليا املطران انطوان شربل طربيه 

بني رجال الدين االسرتاليني.
الكبري  للحب  االوىل تستند  برسالتني  يبعث  االختيار  ان هذا  وقال 

.)Sayedna( الذي يكنه الكثري من سكان اسرتاليا لسيدنا
الرسالة هي نضج العالقة بني اسرتاليا ولبنان وقد قالت الكنيسة 
يف لبنان كلمتها وقالت من هو الشخص االفضل  للعب هذا الدور 

وقد وقع االختيار على شخص كان بالفعل موجودا هنا.
وكشف السيد بورك ان نائب باراماتا جولي اوينز قالت له أليس من 
املستحسن غرس شجرة ارز يف كانبريا؟ وهذا ما حصل حيث مت غرس 

 اختيار املطران انطوان شربل طربيه من بني رجال الدين االسرتاليني

ارزتني يف زاوية يف احلديقة الرئاسية مع غرسة زيتون وغامرتي.
وقال ان املغزى من ذلك  ليس فقط زراعتها هنا، ان ارز لبنان كما 
ذكرت تريزيا راين يركن يف قلب املعابد الرائعة وقد اتت على ذكر 
االرز كل املعتقدات االبراهيمية من التوراة اىل االجنيل اىل القرآن.

وقال وزير اهلجرة ان الرمز اآلن مل يكن موجودا بدون تعيني سيدنا 
املطران طربيه. انها مناسبة على ما اعتقد ان نذكر ما قاله قداسة 

البابا عن لبنان اكثر من وطن انه رسالة.
وكان يف املناسبة، اضافة اىل وزير اهلجرة طوني بورك واملطران 
انطوان شربل طربيه، الوزير جايسن كلري والنائب جولي اوينز وعدد 

من ابناء اجلالية اللبنانية.
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مقاالت

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

العامل  ومن ضمنها  االوسط  الشرق  منطقة  تعترب 
مشاكلها  تتداخل  اليت  املناطق  اكثر  من  العربي 
سواء ما بني بعضها البعض اومع مصاحل الدول 
وما ختتزنه  اجليوسياسي  موقعها  لطبيعة  الكربى، 
من  املؤلفة  البشرية  والكتلة  ثروات،  من  دوهلا 
استهالكية  اسواق  تشكل  اليت  املاليني  مئات 

مهمة.
يوجد يف املنطقة العربية حاليًا عدة ملفات على نار 

حامية اهمها: 
اواُل: قضية فلسطني واليت على الرغم من مرور 
65 عامًا على احتالهلا واقامة دولة اسرائيل فوق 
كامل االراضي الفلسطينية، ال تزال حاضرة وبقوة 
يف املشهد السياسي يف املنطقة، رغم ان القرار 
اليهود  بني  فلسطني  بتقسيم  والقاضي   181

والعرب قد صدر يف العام 1947.
ثانيًا: االزمة املتفجرة يف مصر، واملصري اجملهول 
على  وتداعياته  املصرية  الدولة  ينتظر  الذي 
املنطقة، ملا تشكله من ثقل نوعي يف تقرير مصري 

املنطقة لدورها التارخيي واحملوري.
ثالثًا: الربنامج النووي االيراني والذي يشكل عامل 
قلق السرائيل ودول اخلليج يف ظل تنامي الدور 
االقليمي اليران وجنوح دول اخلليج العربي العتبار 
ايران عدوها االول على اسس طارة قومية وطورا 

مذهبية.
السورية  االزمة  وهو  تفجريًا  األكثر  امللف  واخريًا 
وتداعياتها على احمليط ،ألن هذه االزمة اصبحت 
به  تستأثر  ملا  العربية  املنطقة  يف  احلدث  حمور 
من دور يف مستقبل املنطقة ،خصوصا ان هناك 
على  الدائرة  احلرب  يف  واقليميني  كبار  العبني 

سوريا وفيها وتتألف من حمورين .
امللفات هذه وان كانت حتمل امساء دوهلا اال انها 
مرتابطة متداخلة وهلا تداعياتها وارتباطاتها بدول 
اجلوار، تركيا، االردن، العراق ولبنان وغريها من 

الدول.
والذي  العربية  البلدان  يف  احلراك  تفجر  ان  منذ 
املنطقة  ان  واضحًا  بدى  العربي،  بالربيع  عرف 
فظهرت  اسرتاتيجية،  حتوالت  حنو  متجهة  العربية 
بوادر حتالفات دولية اقليمية وحملية، حلف تقوده 
واألحتاد  الناتو  وحلف  االمريكية  املتحدة  الواليات 
وفرنسا  )بريطانيا  دوله  بعض  او  االوروبي 
اليت تضم دول  العربي  االعتدال  خصوصا(ودول 
معلن  غري  بشكل  وان  واسرائيل  واالردن  اخلليج 
وتركيا.واحللف اآلخر تقوده روسيا والصني وحمور 
دول املقاومة املؤلف من ايران، سوريا، حزب اهلل 
اللبناني باالضافة اىل العراق بنسبة ما واىل حد ما 

دول الربيكس.
املنطقة خالل  اليت لعبت دورًا حموريًا يف  سوريا 
تتعرض  بدأت  االسد،  حافظ  الرئيس  حكم  فرتة 
االسد  بشار  الرئيس  تولي  بعد  كبرية  لضغوط 
احلكم من اجل اخلروج من احملور املقاوم، وجرت 
ايران  مع  التحالف  برتك  إلغرائها  اخرى  حماوالت 
وحزب اهلل والدخول يف حتالف مالي وسياسي من 

دول االعتدال العربي حملاصرة ايران.
سوريا  يف  الوضع  وتفجر  تلك  احملاوالت  فشلت 
التدخل من كل حدب  اكثر من عامني، وبدأ  قبل 
النظام،  إلسقاط  عدة  حماوالت  وجرت  وصوب، 
وبدأ التصدع يصل اىل النسيج االجتماعي السوري 
الذي استهدف على اسس طائفية ومذهبية وبدأت 
تظهر اىل العلن اجندات تقسيمية وحماولة تنفيذ 
تلك االجندات سواء بالقوة العسكرية او الضغوط 
السياسية واخرجت سوريا من جامعة الدول العربية 
للنظام  دعمهما  من  وايران  روسيا  بينما صعدت 
يصمد  ان  استطاع  والذي  املستويات  كافة  على 
وبدأ باسرتجاع بعض املواقع اليت فقده يف بداية 

االزمة.
سوريا  تنقسم  ان  ميكن  هل  اين؟  اىل  هنا  من 
التداعيات  هي  وما  العراق،  شاكلة  على  ومصر 

على دول اجلوار؟
ترى سوريا  ان  تريد  واسرائيل  املتحدة  الواليات 
اىل  قسمت  او  واحدة  دولة  بقيت  سواء  ضعيفة 
قومية  او  ومذهبية  طائفية  اسس  على  دويالت 
املقاومة  حمور  اضعاف  اجل  من  وذلك  وجهوية، 
واالستفراد بالفلسطينيني وتوطينهم حيث يقيمون 
دولة  اسرائيل  اعالن  اجل  من  وتصفية قضيتهم 
صافية لليهود وهذا ما ال خيفيه قادة اسرائيل وان 
ذهبوا يف 30 متوز اىل مفاوضات مع الفلسطينيني  

حيث  حددت الواليات املتحدة هلم مدة 9 اشهر 
للوصول اىل حل،وتأتي هذه احملادثات يف وقت 
يعرف القاصي والداني ان اتفاقيات اوسلو وعلى 
سوآتها مل ينفذ منها منذ 20 عامًا اال ما يتناسب 
واالجندة االسرائيلية،  وتأتي هذه احملادثات يف 
ظل غياب اي دور ودعم عربي وانقسام فلسطيين 
واضح ودور امريكي ال ميكن التعويل عليه خصوصا 
لدى  السابق  االمريكي  السفري  انديك  مارتن  ان 
اسرائيل والذي عني كمشرف على تلك احملادثات 
معروف مبواقفه املؤيدة ألسرائيل وبشكل مطلق، 
مما جيعل احملادثات نوع من االستفراد االسرائيلي 
بسلطة رام اهلل اليت يرتأسها حممود عباس والذي 
يعرف نوايا نتنياهو عن اولوية السالم االقتصادي 
اي يد عاملة فلسطينية رخيصة واسواق استهالكية 

ملنتجات املصانع االسرائيلية .
اليت  وقطر  والسعودية  خصوصًا  اخلليج  دول 
االمري  تعيني  بعد  اخللفية  الصفوف  اىل  تراجعت 
اجلديد متيم بن محد ال ثاني خلفُا لوالده، باالضافة 
الذي  االسد،  نظام  رحيل  يف  ترغب  تركيا  اىل 
تعتربه ميثل حكم االقلية من اجل تعويض اخلسارة 
يف  احلدث  ساعة  ضبط  مت  ان  بعد  العراق،  يف 
البحرين على ايقاع عمليات قوات درع اجلزيرة اليت 
ارسلتها السعودية للقضاء على مطالبة البحرينيني 

باحلرية واملشاركة يف ادارة البالد .
ايران وروسيا تريدان االحتفاظ مبوطئ قدم على 
الداخل،  يف  خنقهم  من  خوفًا  املتوسط  شواطئ 
سوريا  سقوط  حال  يف  خشيتهم  اىل  باالضافة 
بأيدي االسالميني متدد القوى اجلهادية اىل الداخل 
االيرانية  اخلشية  اىل  باالضافة  الروسي خصوصًا 
من خسارة حليف اسرتاتيجي حيث تتفرغ الواليات 

املتحدة لضرب ايران ومشروعها النووي.
اصبح  ،حيث  الكربى  الدم  ضريبة  يدفع  العراق 
انها تصنع  يبدو  السيارات املفخخة واليت  مشهد 
احلياة  من  جزءًا  انتاج  خطوط  وعلى  مصانع  يف 
مكوناته  اهلوة بني  اتساع  اىل  باالضافة  اليومية، 

الطائفية،املذهبية ،االثنية والقومية.
سوريا  اصدقاء  مؤمتر  استضاف  الذي  االردن 
خارجية  وزير  ترأسه  الذي  عشر  االحد  جمموعة  او 
ان  ايار2013، خيشى   23 جون كريي يف  امريكا 
يكون الوطن البديل لذلك حياذر الدخول يف احلرب 
السورية بشكل مباشر رغم نشر الواليات املتحدة 
انه  حتى  اراضيه  على  برتيوت  صواريخ  منظومة 
الالجئني  دخول  من  احرتازي ًللحد  اجراء  اىل  جلأ 

السوريني.
اما مصر واليت اعادت جتديد ثورتها يف 30 حزيران 
االخوان  ساحات  بني  واملراوحة  االنقسام  تعيش 
قبل  من  املعزول  مرسي  حممد  للرئيس  املؤيدة 
يناصب  والذي  االخر  الفريق  يقود  الذي  العسكر 
او  وايتام  العلمانيني  من  ويتألف  العداء  االخوان 
فلول النظام السابق وكل ذلك خشية االنزلق اىل 
البلدان  معظم  فيها  تغرق  اليت  الدم  مستنقعات 

العربية .
يف  وضع  وقد  الفراغ  يعيش  الذي  لبنان  يبقى 
ثالجة التمديد وتصريف االعمال بأنتظار ما ستؤول 
انتخابات نيابية جرت  اليه االزمة يف سوريا، فال 
بأنتظار  مكلف  ورئيس  حكومة  تشكيل  ميكن  وال 
القوي  بني  املتبادل  الفيتو  يزيل  الذي  الوحي 
بني  ضمين  اتفاق  هناك  فهل  احمللية  السياسية 
ايران والسعودية لعدم االنزالق اىل الفتنة السنية 
الشيعية وحصر الصراع والكباش السياسي حول 
تتغري  ام  احلكومة،  وتشكيل  االنتخاب  قانون 
واالقليمية  الدولية  املصاحل  وتقتضي  التوجهات 
عرف  ما  فشل  بعد  االزمة  اتون  يف  البالد  دفع 
شيء  كل  كانت  واليت  بالنفس  النأي  بسياسة 
ودون  اللبنانيون  دخل  ،حيث  بالنفس  النأي  اال 

استثناء رمال االزمة السورية املتحركة ؟!
انه زمن التسويات الكربى، خصوصا بني الروس 
واالمركيني وحلفائهم االقليميني، والوضع العربي 
العام مفتوح على كل االحتماالت ،ويبقى السؤال 
هل يتدارك العرب امورهم قبل ان ُتقّسم بالدهم 
باملفرق او باجلملة يف ما يسمى بسايس بيكو جديد 
ام انهم سيستمرون باالنزالق يف اتون الفنت اليت 

تذهب رحيهم وتأتي على اجتماعهم وعمرانهم؟!

عباس علي مراد
E-mail:abbasmorad@hotmail.com

العرب واالجندات الدولية واالقليمية

1 )متام القول(  
لن يسمعك َمن مل تصغ أّواًل إىل متام قوله. 

**

2 )طريق مقفل(  
»أو: نهاية غّدارين« 

يف  يرتّددون  َمْن  بسيقان  يستمسكون  وصاروا 
اإلجهاِز عليهم عساهم يصّدون عنهم املقبل إليهم 

بكّل اآلالم.
**

 
3 )شهادة معاِكسة(  

صار  مثلما  تصوم  وال  تصّلي  ال  »ملاذا  ُسئل: 
الكثريون يصّلون ويصومون«؟. قال: »ال أريد أن 

أكون شاهد زور«!. 
**

4 )التشكيلي يوسف عبدلكي( 
»العار، كّل العار، سوف يلّف من فّكر وخّطط وقّرر 
ونّفذ هذه اخلطوة اجلرمية )توقيف يوسف عبدلكي( 
وكّل تأّخر يف إطالق سراحه يعين إشارة سلبية إىل 
إّن يف النظام )السوري( من ال يريد إاّل معارضة 

تأكل القلوب«. )منقول(.
**

5 )مائدة اخلراب( 
وماذا لو إّنه هذه املّرة يهذي؟ كيف له أاّل يفعل 
وهو ممعن يف تهميش اهلامش الذي أصبح صفحة 
السواء؟  عمره املوغل يف اإلغرتاب والغرابة على 
شوقي مسلماني يف جمموعة »لكّل مسافة سّكان 
تشهب،  تنتفض،  تتململ،  أنقاض  أصلّيون« 
وحني تصفو يف حلظات مفاجئة فكأّنها غرقت إىل 
قعر احمليطات وبدأت ترسل فقاقيع ملّونة لتأكلها 
أن  شوقي  قّرر  تشبع.  ال  اليت  املخّيلة  أمساك 
يستسلم هللوسته، آمن بها وسّلمها مفاتيح الفقه 
سعيدًا  املنتحر  بسالة  ويف  الذاكرة،  وإضبارات 
مائدة  إىل  يدعونا  أن  األخرية  اللحظة  يف  ارتأى 

اخلراب. )جاد احلاج(. 
**

6 )كلمة(   
»بس اللي يصري بالعامل يعنيين، متل اللي يصري 

ببييت، بصري إنسان«. 
**

 
 7 )ملكة مجال(   

من صديقي فضل عبد احلي: »وهناك مقالة يف 
جمّلة عن ملكة مجال وال صورة. هل يستحون مبلكة 

مجال؟ ال بّد إّنها بشعة«!. 
**

8 )سؤال(  
»غفوُت وحولي رفاقي، واستيقظُت وحولي ذئاب، 
وال أدري، هل أكلِت  الذئاُب رفاقي، أم رفاقي 

انقلبوا ذئابًا« ـ منقول. 
**
  

9 )أهل بييت(    
باإلضافة  »41 دجاجة وديكًا،  بدأ عملّية حسابّية: 
و13  صيصان،  سّتة  ومعها  »قرقة«  دجاجة  إىل 
طري فّري، وسّت قطط، أي صار العدد 67، وال 
أنسى زوجيت، حيث صار العدد 68، مع سّتة أبناءـ  
مخس بنات وصيب، أي صار العدد 74، وال أنسى 
حضرة جنابي«!. وأخريًا ابتسم، وقال: أنا صرت 
مسؤول، ويف هذا الوقت احلِرج، بالذات، عن 75 

نفرًا!!!.  
**

10 )الدائرة( 
دائرة واحدة 

ال فكاك 
منها 
يرى 

وهو يعود  
من غياب 

طويل. 
Shawki1@optusnet.com.au 

أهُل بييت 
شوقي مسلماني 

»املسيح نور العامل«، عبارة توجز كل القصد 
اإلهلي الكامن وراء حادثة التجّلي اليت احتفل 
يعّرف  فهو  أمس.  يوم  املسيحيون  بذكراها 
بنفسه قائاًل: »أنا نور العامل )...( َمن يتبعين 
ال ميِش يف الظالم، بل له نور احلياة«. لذلك 
احلياة  إىل  يقود  أبديًا  نورًا  األناجيل  تقّدمه 

الدائمة الذين يسريون يف هديه.

املسيح  تتحّدث عن صعود  اإلجنيلية  الرواية 
إىل جبل ثابور مع ثالثة من تالميذه، »فتجّلى 
كالشمس،  وجهه  وأضاء  منهم،  مبرأى 
األمر  وهذا  كالنور«.  بيضاء  ثيابه  وصارت 
حدث مباشرًة بعد اعرتاف بطرس الرسول بأّن 
يسوع هو »املسيح ابن اهلل احلّي«. بطرس، 
من  االعرتاف  بهذا  ينطق  مل  اإلجنيل،  وفق 
»ليس  أن  له  أوضح  فاملسيح  نفسه،  تلقاء 
)اهلل(  أبي  بل  والدم كشفا لك ذلك.  اللحم 
الذي يف السموات«. من هنا، يكون التجّلي 
كمال الكشف اإلهلّي بالبنّوة اإلهلّية، وتأكيدًا 

هلا.
يأِت  مل  النور  أّن  التجّلي  حادثة  يف  الالفت 
من اخلارج ليضيء املسيح، بل خرج النور منه 
املتأّنس،  اهلل  ابن  فبكونه  مرافقيه.  وأضاء 
هذا  أظهر  جوهره«،  وصورة  جمده  »وشعاع 
أصبحت  هنا،  من  بشرّيته.  عرب  اإلهلّي  النور 
ونوره  اهلل  لسكنى  مكانًا  البشرّية  الطبيعة 
الكنيسة  تؤمن  لذلك،  املخلوق.  غري  األبدّي 
األرثوذكسية بأّن النور اإلهلي أو، بتعبري آخر، 
النعمة اإلهلّية اليت يسكبها اهلل على اإلنسان 
القدس  الروح  هي  خملوقة،  غري  نعمة  هي 

نفسه.
يظهر يف حادثة التجّلي النبّيان موسى وإيلّيا 
»يتكّلمان معه«. ويف هذا داللة على أّن ما 
كان يف العهد القديم حمظورًا عليهما، وعلى 
وجه  على  متاحًا  بات  معاينته،  كافة،  الناس 
لذلك  اآلب«،  رأى  فقد  رآني  »َمن  املسيح. 
حتّقق  قد  اهلل  رؤية  إىل  وإيلّيا  موسى  شوق 
األنبياء  كّلم  الذي  واهلل  املسيح.  برؤيتهما 
قدميًا من دون أن يروه قد رأوه. هكذا عرب 

املسيح املتجّلي يظهر اهلل نفسه.
العهد  يف  قّدوسًا،  ثالوثًا  هلل،  ظهوران  مّثة 
معمودّية  يف  حدث  األّول  الظهور  اجلديد. 
يوحنا  رأى  حيث  األردن،  نهر  يف  يسوع 
وآتيًا  محامة  مثل  نازاًل  اهلل  »روح  املعمدان 
على يسوع، وصوت من السموات قائاًل: هذا 
هو ابين احلبيب الذي به سررت«. أّما الظهور 
الثاني فقد مّت يف التجّلي، حيث »سحابة نرّية 
ظّللتهم، وصوت من السحابة قائاًل: هذا هو 

ابين احلبيب الذي به سررت. فله امسعوا«.
ترمز السحابة، يف العهد القديم، إىل حضور 
اهلل يف وسط شعبه. ويف هذا السياق، يشهد 
بطرس الرسول، احلاضر يف حدث التجّلي، يف 
رسالته الثانية هلذا احلضور بقوله: »فقد نال 
)يسوع املسيح( من اهلل اآلب إكرامًا وجمدًا، 
صوت يقول:  جّل جالله –  إذ جاءه من اجملد – 
هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت. وذاك 
آتيًا من السماء، إذ كّنا  الصوت قد مسعناه 

معه على اجلبل املقّدس« )1، 18-17(.
التجّلي.  عن  خربًا  يوحنا  اإلجنيلّي  يورد  مل 
لكّن إجنيله مليء باآليات اليت تقصد معاني 
التجّلي، وخباّصة تلك اآليات اليت تتحّدث عن 
النور على الظالم. هذا الصراع ما بني  غلبة 
النور والظالم، أو ما بني اخلري والشّر، ما زال 
مستمرًا، ورمّبا إىل انقضاء الزمان. أّما العامل 
فقد دان نفسه بنفسه، »ألّن النور جاء إىل 
العامل. ففّضل الناس الظالم على النور، ألّن 

أعماهلم كانت شّريرة«.

التجلّي اإلهلّي
االب جورج مسوح
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حافلتني  استهدفا  اللذين  التفجريين  وقوع  على  أعوام  مخسة  بعد 
للجيش اللبناني يف حمليت البحصاص والتل يف العام 2008، نطق 
اجمللس العدلي أمس يف أول حكمني يصدران عنه برئاسة القاضي 
جان فهد، حبق ما يعرف بـ »املوقوفني االسالميني«، بإدانته ثالثني 
عامًا   15 السجن  بني  عقوباتهم  تراوحت  موقوفًا   25 بينهم  متهمًا 
وسنتني، بعد احالة سبعة منهم من القاصرين أمام حمكمة األحداث 

لتحديد اجلزاء املالئم يف حق كل منهم.
الغين  الفارين عبد  وأنزل اجمللس عقوبة االعدام يف احلكمني حبق 
وغازي  عوض  الرمحن  وعبد  الشهابي  أسامة  والفلسطينيني  جوهر 
عبداهلل والسعودي عبيد القفيل، فيما أبطل التعقبات عن 20 حمكومًا 

بـ »تفجري التل«، يف حكم »تفجري البحصاص« لسبق املالحقة.
وبلغ جمموع التعويضات الذي حدده اجمللس يف حكميه للمتضررين 
من أهالي العسكريني واملدنيني ملياران ومئة ومخسة ومثانني مليونًا 

ومخسماية ألف لرية.
وقضى احلكم األول يف »متفجرة التل« حببس كل من عبد الكرم 
ونادر  مصطفى ورشيد مصطفى وطارق مرعي وحممد سليم خضر 
القاسم  محزة  والفلسطينيني  اهلنداوي  وأمين  عزام  وحممد  العلي 
وخالد اجلرب مدة 15 عامًا أشغااًل شاقة، كما جّرم كاًل من خالد سيف 
دندل  وحسني  سيف  وحممود  دندل  ومصطفى  سيف  احلميد  وعبد 
سنوات   10 مدة  بالسجن  الرمحن  عبد  ونبيل  األمحد  حسني  وعلي 
على حمكمة  وأحاهلم  قاصرين   7 اجمللس  دان  فيما  شاقة.  أشغااًل 
الرفاعي  ومجال  السبسيب  امامة  على  وحكم  بريوت،  يف  األحداث 

بالسجن مدة سنتني.
وأعلن اجمللس براءة كل من عالء حمرز وحممد سيف وعلي دندل مما 

أسند إليهم للشك ولعدم كفاية الدليل.
ويف ما خص احلكم »مبتفجرة البحصاص« فقد أنزل اجمللس عقوبة 
من حممد  لكل  عامًا   15 والسجن  املذكورين،  الفارين  االعدام حبق 
خالد  والفلسطينيني  مصطفى  ورشيد  مصطفى  الكريم  وعبد  غرام 

اجلرب مع جتريدهم من حقوقهم املدنية.
يذكر أن أحكام اجمللس العدلي مربمة وال تقبل أي طريق من طرق 

املراجعة.
أهالي احملكومني وأنصار  احتجاجًا من قبل  أثار حكما اجمللس  وقد 

الشيخ طارق مرعي يف طرابلس.
طرابلس املستقبل: وانطلقت مسرية شبابية غاضبة عقب ظهر أمس 
من أمام جامع أمرية يف حملة باب الرمل طرابلس احتجاجا على عدم 
اطالق سراح الشيخ طارق مرعي وعدد من رفاقه بعد ست سنوات 
حيث تبلغوا من مكتب الرئيس جنيب ميقاتي يف طرابلس ان احلكم 
صدر بالرباءة، وان الشيخ مرعي سوف خيرج من سجنه قبيل حلول 
عيد الفطر. ولدى وصول املسرية اىل ساحة النور استخدم اجليش 
اللبناني املتمركز يف حميط املستديرة قنابل مسيلة للدموع لتفريق 
املتظاهرين، الذين تابعوا طريقهم باجتاه منزل الرئيس جنيب ميقاتي 
يف معرض طرابلس لتبليغ املسؤولني فيه رسالة االحتجاح على عدم 
الوفاء بالعهود. وعلى ما وصفوه اصدار حكم اجمللس العدلي يف 
مرعي  طارق  الشيخ  امرية  مسجد  امام  حق  التل يف  متفجرة  شأن 
بالسجن 15 عاما من دون امكانية الطعن فيه، بعد ان كان صدر يف 

حقه حكم بالرباءة.
الشبان توجهوا اىل منزل  ان  واوضح شقيق احملكوم، امحد مرعي 
الرئيس جنيب ميقاتي اليصال صوتهم، والقول له: »لقد ابلغتمونا 
لياًل برباءته لنتفاجأ صباحًا باحلكم املعلن«، حيث نفذ أهالي املوقوفني 

اعتصامًا احتجاجًا على صدور أحكام اجمللس العدلي.
وسجلت مواجهة بني اجليش واملتظاهرين احملتّجني عند ساحة عبد 
للدموع  مسّيلتني  قنبلتني  األمنية  القوى  وألقت  كرامي،  احلميد 
لتفريق املتظاهرين الذين نفذوا اعتصامًا أمام منزل ميقاتي، قبل 
أن يتوصلوا اىل اتفاق لتشكيل وفد من احملتجني للقائه يف السراي 

احلكومي.
وكان اجمللس برئاسة القاضي فهد وعضوية املستشارين القضاة 
انطوني عيسى النموري وجوزف مساحة وبركان سعد وناهدة خداج 
قد أصدروا فجر أمس بعد 15 ساعة متواصلة من املذاكرة احلكمني 
حيث عرضوا يف وقائعهما عالقة احملكومني ببعضهم البعض والذي 
امارة  إلقامة  يسعون  كانوا  حيث  االسالم«  »لفتح  الوالء  جيمعهم 
اسالمية يف لبنان الشمالي، بعد تشكيل خاليا اثر هزمية تنظيم »فتح 

االسالم« يف معركة نهر البارد.
وأوردت وقائع احلكم يف متفجرة التل انه تبني للمجلس العدلي يف 
أن ثالث شبكات أصولية متطرفة قد نشأت  حكم من 88 صفحة، 
عكار  وببنني  البداوي  وخميم  صيدا  قرب  احللوة  عني  خميم  بني 
وطرابلس، وأنها مرتابطة ومتداخلة مع بعضها البعض، جيمعها الوالء 
لتنظيم »فتح االسالم«، ومتتد عالقاتها اىل تنظيم القاعدة، وإن تلك 
الشبكات جتاهر بالفكر السلفي التكفريي، وتسعى اىل خلق أرضية 
أمنية قوية داخل لبنان عرب القيام بأعمال ارهابية، من تفجريات وقتل 
وزعزعة  اللبنانية  الدولة  إىل اضعاف  تهدف  وتزوير  وسلب ونهب 
وبالتالي  اللبناني،  اجليش  طليعتها  ويف  ومبؤسساتها،  بها  الثقة 
ضرب نظام احلكم اللبناني واألوضاع االجتماعية والتقاليد اللبنانية 
العريقة متهيدًا إلقامة امارة اسالمية يف لبنان الشمالي، كمرحلة أوىل 
االقتتال  من  جو  وخلق  بأسرها  املنطقة  على  السيطرة  مشروع  يف 
يف  العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات  ومناهضة  واملذهيب  الطائفي 

جنوب لبنان.

احتجاجات يف طرابلس ترافقت مع صدورها.. اجمللس العدلي يدين 30 بينهم 25 موقوفاً مبتفجرتي »التل« و«البحصاص«
بعدة  القيام  إىل  االسالم  فتح  تنظيم  عمد  املؤامرة،  لتلك  وتنفيذًا 
جرائم وعمليات ارهابية، استهدف معظمها اجليش اللبناني، باعتباره 
العقبة الرئيسة أمام حتقيق مآربه وخمططاته، مما أفضى اىل معارك 
عنيف مع اجليش اللبناني اتسمت بطابع احلرب احلقيقية، واسفرت 
اللبناني وضباطه،  العديد من عناصر اجليش  عن استشهاد وجرح 
وانتهت بانتصار اجليش اللبناني على تلك اجلماعة االرهابية وبتحرير 
خميم نهر البارد واخراج عناصر فتح االسالم وحلفائهم من املخيم، 
آخرون من  اآلخر ومتكن  البعض  فيما قتل  بعضهم،  على  والقبض 

الفرار.
القيادة  انتقلت  البارد،  نهر  يف  االسالم  فتح  تنظيم  هزمية  بعد 
اىل املدعى عليهم عبد الرمحن حممد عوض وأسامة أمني الشهابي 
لالجئني  احللوة  عني  خميم  املتحصنني يف  عبداهلل،  فيصل  وغازي 
اجلنوبي،  لبنان  يف  صيدا  مدينة  ختوم  عند  الكائن  الفلسطينيني، 
اجليش  ضد  ارهابية  عمليات  لتنفيذ  املخططات  وضع  اىل  فعمدوا 
اللبناني والقوى األمنية، انتقامًا هلزمية نهر البارد، ولضرب مقومات 

الدولة اللبنانية.
الشباب، وحتريضهم  أن هؤالء جنحوا يف جتنيد جمموعة من  وتبنّي 
ظالمية  أفكارًا  وجتريعهم  اللبناني،  واجليش  اللبنانية  الدولة  ضد 
رجعية متشددة واجرامية، مموهة ظاهرًا مبادئ دينية ومظاهر الورع 
الناسفة  العبوات  وصنع  السالح  محل  على  وتدريبهم  والتقوى، 
املختلفة،  واملتفجرات  باألسلحة  وتزويدهم  بالتفجريات،  والقيام 

ومحلهم على تنفيذ مآربهم وخمططاتهم االجرامية.
 ،2008/08/13 يوم  الثامنة من صباح  الساعة  وقبيل  اجلرمية  ويوم 
حضر املدعى عليه عبد الغين جوهر )امللقب بوائل وبـ«أبو هاجر«(، 
اىل شارع املصارف يف منطقة التل يف مدينة طرابلس، وهو يرتدي 
بزة اجليش اللبناني، منتحاًل صفة عسكرية، وحيمل حقيبة حتتوي على 
كمية من املتفجرات من مادة TNT، وهي مغلفة بعزقات مسدسة 

الشكل حتدث شظايا، تهدف ايقاع أكرب عدد من الضحايا.
واقرتب عبد الغين جوهر من املكان، واشرتى كعكة من بائع الكعك 
على  املتفجرات،  على  حتتوي  اليت  احلقيبة  ترك  ثم  أمين(،  )أبو 
الرصيف األمين لشارع املصارف، قرب شريط سياج موقف سيارات 
بنك بريوت، بني حافليت ركاب، األوىل من نوع ميتسوبيشي لونها 
أبيض كانت مركونة باجتاه الغرب قرب الرصيف، والثانية هيونداي 
أزرق كانت مركونة داخل موقف سيارات بنك بريوت، وكان  لون 
بالقرب من مكان العبوة عربة تعمل على دواليب جّر لبيع العصري، 
وأخرى لبيع الكعك الساخن، وثالثة لبيع القهوة، اضافة اىل صندوق 
عدة ملسح األحذية يعود للطفل خضر كنجو، وبعدما حتادث عبد الغين 
جوهر مع بائع الكعك، وحاول ان يستضيف اجلنود على الكعكعة اليت 
اشرتاها، امعانًا منه يف التمويه والظهور مبظهر طبيعي مسامل، غادر 
املكان واجته حنو حمل صرافة املصري املواجه ملكان العبوة، حيث 
كان ينتظره شريكه املدعى عليه عبيد مبارك عبد القفيل )أبو عائشة( 
فأقدم املذكوران على تفجري العبوة يف احلقيبة، واملقّدرة زنتها ما 
بني كيلوغرام ونصف والكيلوغرامني من مادة TNT، بواسطة جهاز 
تفجري عن بعد )رميوت كونرتول(، ثم سارعا يف اهلرب وتواريا عن 

األنظار.
كما  مدنيني  و3  عسكريني   10 استشهاد  عن  االنفجار  اسفر  وقد 
اىل  االنفجار  وأدى  مدنيني،  وتسعة  عسكريًا   37 جرح  اىل  أفضى 
اصابة عشرات السيارات والبيوت واملكاتب واملصارف بأضرار واىل 
حتطم زجاج األبنية اجملاورة على مسافة 25 اىل 30 مرتًا، واىل تدمري 
3 عربات تعود لبائع العصري وبائع الكعك وبائع القهوة وصندوق 
مسح األحذية، واىل تضرر حافليت الركاب بشكل مباشر، واىل إحداث 

حفرة دائرية قطرها 57 سنتيمرت وعمقها 50 سنتيمرت.
بعد هزمية تنظيم »فتح اإلسالم« يف نهر البارد، تشكلت يف خميم 
الرمحن حممد عوض  عبد  املتهم  بقيادة  له  تابعة  احللوة خاليا  عني 
العسكرية،  اخلاليا  ادارة  عن  املسؤول  )ابو حممد شحرور(  امللقب 
وقد ضمت املتهم اسامة الشهابي امللقب )ابو الزهراء( املسؤول 
التنظيم،  افكار  وزرع  والفتاوى  والتثقيفية  الدينية  التعبئة  عن 
واملتهم غازي فيصل عبد اهلل امللقب )ابو بكر مبارك(، وهو مسؤول 
اخلاليا  هذه  وكانت  والتفخيخ؛  واملتفجرات  السالح  على  التدريب 
مرتبطة بشكل هرمي باملتهمني الثالثة املذكورين، اما هدفها فكان 
وضع املخططات لتنفيذ عمليات ارهابية ضد اجليش اللبناني والقوى 

االمنية انتقامًا هلزمية نهر البارد ولضرب مقومات الدولة اللبنانية.
وان املتهم عبد الرمحن عوض كان وأعوانه يقنعون الشباب املتدينني 
بضرورة قتال اجليش اللبناني كونه كافرًا ويدافع عن احلكام الكفرة، 
وقد متكن من جتنيد املتهم عبد الغين علي جوهر إذ ضمه إىل خليته 
اليت كانت تشتمل أيضًا على املتهمني اسامة الشهابي وغازي عبد 
على  جوهر  علي  الغين  عبد  املتهم  تدريب  بعدها  صار  وقد  اهلل، 

العمليات العسكرية واصول التفخيخ والتفجري.
واعترب املتهم عبد الغين جوهر ان اجليش اللبناني قهر اخوانه يف 
البارد، فقرر االنتقام هلم بتحريض  اثناء معارك نهر  فتح االسالم 
من زعماء التنظيم يف عني احللوة بوضع العبوات الناسفة يف مراكز 
تواجد اجليش اللبناني، فقام بتجنيد شباب من بلدته ببنني وذلك 
من خالل قيامه بإعطاء دورس دينية يف جامع هذه البلدة، واستطاع 
مع املتهم عبيد مبارك عبد القفيل وآخرين تنفيذ االنفجار يف شارع 
املصارف ـ التل ـ يف طرابلس بتاريخ 2008/8/13/ وبعدها انصرف 
للجيش يف  حاجزًا  اخرى تستهدف  متفجرات  معهم العداد وحتضري 

البحصاص طرابلس - ومركزًا للجيش يف مدرسة لقمان يف طرابلس 
وباصًا للركاب العسكريني يف منطقة جبيل وحماولة اغتيال اللواء 

اشرف ريفي.
انطلق املتهم  الفطر السعيد،  ويف صباح 2008/9/29، عشية عيد 
عبد الغين جوهر اىل منطقة البحصاص حيث قام بزرع عبوة ناسفة 
تقدر بكلغ ونصف /1,5/ كلغ من مادة TNT موضوعة على دراجة 
نارية وحمشوة بعزقات مسدسة ومسامري لتحدث شظايا وتوقع اكرب 
واربعني  واربع  السابعة  الساعة  وكانت  الضحايا،  من  ممكن  عدد 
دقيقة حيث كان املواطنون يركنون سياراتهم يف تلك احمللة لركوب 
احلافالت للتوجه اىل اعماهلم يف بريوت؛ وكانت حافلة عسكرية من 
نوع نيسان رقم /501516/ عائدة لفوج النقل يف اجليش اللبناني 
بقيادة الرقيب اول جهاد فرحات قد انطلقت من بلدة اكروم - عكار 
باجتاه حملة الطيونة يف بريوت سالكة الطريق العام، وصودف وجود 
حفرة كبرية على املنعطف املؤدي اىل حيث وضعت العبوة املفخخة، 
مما اضطر السائق للتخفيف من سرعته الجتيازها بهدوء، مما جعل 
وضع احلافلة يف موازاة سيارة متوقفة امام العبوة، االمر الذي خفف 

من وقوع الكثري من الضحايا حينما دوى االنفجار.
وقد نتج عن هذا االنفجار استشهاد اربعة عسكريني داخل احلافلة 
العسكرية باإلضافة إىل شخصني مدنيني كانا يتواجدان يف املكان، 
اىل  باالضافة   24 وعددهم  احلافلة  داخل  العسكريني  باقي  وجرح 
عسكري واحد واربعة مدنيني كانوا متواجدين يف مكان االنفجار وإىل 
احلاق اضرار مادية باحلافلة العسكرية وعدد من السيارات وأضرار 

مادية باالبنية واملمتلكات اجملاورة.
إن املتهم مجال الرفاعي، وهو عريف يف قوى األمن الداخلي، أفاد 
يف التحقيق األولي بأنه تعّرف على املدعى عليه الشيخ طارق مرعي، 
حبكم كونه إمام جامع األمرية منقارة يف منطقة باب الرمل حيث يصلي، 
وأن الشيخ طارق مرعي أخربه ان العاصمة قد تتعرض الحتالل شيعي 
مبا فيه املراكز العسكرية، وخباصة ثكنة املقر العام وثكنة فردان 
بشكل  املديرية  موقع  عن  منه  يستفسر  وراح  اخلازن«.  بربر  »أي 
مفصل، ومن ثّم، احضراملدعى عليه مرعي ورقة بيضاء، وطلب منه 
ان يرسم خطيطة أولية لثكنة وأبنية املقر العام... وقد الحظ ان 
لدى طارق مرعي معلومات دقيقة بشأن وضع مدخل وخمرج وأبنية 
املقر العام، االمر الذي دفعه لسؤاله عن مصدر معلوماته فأجابه ان 
لديه شقيق بالرضاعة يدعى املعاون اول باكري، خيدم يف سنرتال 
املبنى القديم للمقر العام. وقد قام مجال الرفاعي برسم اخلطيطة، 
وملا رآها الشيخ طارق مرعي، قال إنها غري واضحة وطلب منه ان 
يرمسها جمددًا بشكل أوضح، كما طلب منه ايضًا ان يرسم خطيطة 
لثكنة فردان. وقد مت ذلك؛ وقام مجال الرفاعي بتسليم اخلطيطة 

إىل طارق مرعي يف اليوم التالي.
كما تبني أن املدعى عليه طارق مرعي قد طلب منه ان يضع جدواًل 
زمنًيا خبدمته اليت يقوم بها، عند مدخل املقر العام. وقد طلب منه 
اجلدول حبجة انه يريد حتديد موعد اجللسات العالجية له ليخلصه من 
طارق  الشيخ  أن  وأضاف  السابقة.  خطيبته  به  رمته  الذي  السحر 
مرعي كان يقرأ عليه بعض اآليات من القرآن الكريم ليشفيه من 
احلسد الذي أصابه وأصاب قواه، وليخلصه من السحر الذي قامت 
هذا  خاصة يف  بقدرات  يتمتع  أنه  أخربه  وقد  السابقة.  خطيبته  به 

اجملال...
وتبنّي أنه عرضت صورة خلطيطة املقر العام اليت ضبطت يف منزل 
ذوي عبد الغين جوهر على املدعى عليه مجال الرفاعي، فأّكد أنها 
نفس اخلطيطة اليت رمسها بناء على طلب الشيخ مرعي، ولكن عليها 
أسهم  عن  كناية  وهي  بنفسه،  يضعها  مل  اليت  االضافات  بعض 

وأرقام وما يتبعها من كتابات.
كما تبني من جممل التحقيقات، أن املدعى عليه طارق مرعي قد أّمن 
يف منطقة باب الرمل شقة للمدعى عليه عبد الغين جوهر، ليستخدمها 
يف خمططاته، وأن جوهر استخدمها حني ارتدى البزة العسكرية يوم 
لتخبئة  وكذلك  املذكورة،  البزة  الستبدال  ثم،  ومن  االنفجار،  نّفذ 

املتفجرات.
علمًا أنه لدى التحقيق معه، أنكر طارق مرعي صحة ما اتهم به، كما 
وقد طعن يف صحة  جوهر.  الغين  عبد  عليه  باملدعى  معرفته  نفى 
تقرير اخلربة، ألن خطه خيتلف عن اخلط املنسوب اليه، وألنه ال يعرف 

شيئًا عن اخلريطة.
وتبنّي يف هذا اجملال، أن املدعى عليه عبد الكريم مصطفى أفاد يف 
التحقيق األولي بأنه هو وعبد الغين جوهر اجتمعا، قرب جامع طينال، 
مع شخص يبدو من شكله ولباسه انه شيخ ) وقد تبنّي الحقًا أنه 
طارق مرعي(، وأن جوهر حتادث مع الشخص املذكور حواىل نصف 
ساعة، ومن ثّم، توجه مع عبد الغين جوهر على منت دراجته اىل خميم 
البداوي، حيث قابل املدعى عليه خالد ديب اجلرب، امللقب ابو وائل. 
ويف املساء اجتمع مع عبد الغين يف منزل خالد اجلرب، وهناك أخربه ان 
الشيخ قد اعطاه خرائط ألماكن ينوي تفجريها، وجدواًل عن اوقات 
خدمة العنصر الذي زّود الشيخ باخلرائط. وقد أطلعه عبد الغين جوهر 
على تلك املستندات، وأنها هي عينها اليت عرضت عليه من قبل 
عناصر شعبة املعلومات. وأّكد عبد الكريم مصطفى أن الشيخ الذي 
مرعي  طارق  عليه  املدعى  هو  جوهر  الغين  عبد  مع  يتحدث  شاهده 
نفسه الذي قابله لدى خمابرات اجليش. وكان عبد الكريم مصطفى 
قد أعطى أوصافًا للشيخ طارق مرعي تنطبق عليه متامًا لدى التحقيق 

معه، وذلك قبل إجراء املقابلة بينهما. 
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يتقدم رئيس 
االتحاد الفيدرالي 

للمجالس 
االسالمية  

 AFIC))
 Muslims

Australia

الحاج حافظ قاسم
بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة عيد 

الفطر املبارك..  اعاد اهلل هذه املناسبة على اوطاننا باألمن والسالم وعلى 
اسرتاليا باالزدهار والتقدم.. 

عيد فطر مبارك

Glenn Brookes MP 
Member for East Hills

غــلني بــروكس يـهنئ 
يتقدم نائب أيست هيلز 

غــلني بـروكس
بأحر التهاني من اجلالية االسالمية 

وخاصة يف منطقة ايست هيلز مبناسبة 
عيد الفطر املبارك،

أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع 
باخلري واليمن والربكات..

عيد فطر مبارك
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 أتقدم بأحر التهاني واالحرتام من جاليتنا االسالمية مبناسبة عيد الفطر املبارك. 
 

 
 
I offer my sincerest 
congratulations and 
respects to our Muslim 
residents on this occasion of  
Eid Al-Fitr. May God reward you for 
your devotion to Him. 

 
 

Clr Khal Asfour  
MAYOR OF BANKSTOWN 
Ph: 9707 9523  Fax: 9707 9517 
www.bankstown.nsw.gov.au 

 

كافأكم اهلل وجزاكم خريا لتكريس أنفسكم واخالصكم له.

On behalf of the City of 
Rockdale and my fellow 
Councillors, I would 
like to wish our Muslim 
community Eid Mubarak. 
As you celebrate the end 
of the fasting month of 
Ramadan with friends 
and family, I hope the 
fast has given you the 
determination to face 
the year ahead with 
faith, compassion and 
inspiration.

بالنيابة عن مدينة روكدايل وعن زمالئي أعضاء البلدية 
أمتنى جلاليتنا االسالمية عيدا مباركا، وفيما حتتفلون 
ان  أمتنى  والعائلة  االصدقاء  مع  رمضان  شهر  بنهاية 
يكون الصيام قد أعطاكم العزم على مواجهة العام املقبل 

باالميان والصرب واالهلام. 

Councillor Shane O’Brien, Mayor

تانيا ميهايلوك تهنئ

Suite 1 Level 3 402-410 Chapel Road
Bankstown NSW 2200

P:  02 9708 3838  - F:  02 9708 3960 

عيد الفطر هو مناسبة  
لالحتفال بنهاية  شهر 

رمضان املبارك.
أتمنى للمسلمني يف 
اسرتاليا وسائر أنحاء 

العالم وخاصة يف 
بانكستاون وافر الصحة 

والسالم والرفاه
Tania Mihailuk MP

Member for Bankstown

Eid Al - Fiter is a time of 
celebrating the end of the 
holy month of Ramadan.
I wish for  all the Muslims 
in Australia and around 
the world specialy in 
Bankstown all the best 
of health, peace and 
prosperity.. Eid Mubarak.

عيد فطر مبارك

Advertisement
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 بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة 
عيد الفطر املبارك، أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات.

عيد فطر سعيد

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية 

مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

تــــهنئة

Advertisement

عيد فطر سعيد

Robert Furolo MP 
Labor Member for Lakemba

Eid Al – Fiter  is a very 
special day for Muslim 
Communities which  
indicates the end of the 
holy month of Ramadan.
I wish for the Muslim 
Communities  especially 
in Lakemba  area  all the 
best of happiness and 
peace.

عيد الفطر هو يوم هام ومميز جدا لدى 
تَفل به بنهاية  اجلاليات االسالمية حيث يحُ

شهر رمضان املبارك.
أمتنى للجاليات االسالمية وخاصة يف منطقة 

الكمبا موفور السعادة والسالم..
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Martin Zaiter
Your Liberal Candidate for Parramatta

On this special day of Eid al-Fitr marking the end of the holy month of 

Ramadan, I wish the Muslim community in Parramatta and in Australia 

all the best of health, prosperity and happiness. Eid Mubarak.

Get in touch with Martin: 

ADVERTISEMENT

Head Office: 77 Carlingford Street Sefton NSW 2162

P: 02 - 9644 6444 - F: 02 - 9644 6244
E: sm.eng@sydneybuilding.net  -    W: www.sydneygroup.com.au

يتقدم نائب رئيس بلدية اوبرن رجل 
االعمال

 ســليم مـهاجـــــر
بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية 
عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد الفطر 

السعيد
 اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات وعلى 

اوطاننا باألمن والسالم
عـيد فـطر مـبارك

ويعلن السيد سليم مهاجر ان أبواب مكتبه مفتوحة خلدمة اجلميع يف كل ما يتعلق بشؤون البلدية
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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 10 August 2013  2013 أب   10 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

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

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

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

املفروشات  من   ومميزة  واسعة  تشكيلة  لدينا 
الخارجية والهدايا باسعار ال تنافس

تــنزيالت لـغاية 
50% بــمناسـبة االفـتتاح

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

Next to 
ANzAc St

احضر هذا االعالن واحصل 
على حسم %20
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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 غرانفيل
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

نفتح 7 أيام يف األسبوع
من الـ 7 صباحا حتى الـ 1 فجرًا
خربة طويلة.. نظافة تامة.. 

معاملة ودودة

زينة تجهز أحدى الطلبيات نؤمن الطلبيات والتوصيالت لكافة املناسبات
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باربرة بريي تهنئ

54-58 Amy St REGENTS PARK NSW 2143 
|P 9644 6972 | F 9644 8290

عيد الفطر هو مناسبة 
خاصة لجميع املسلمني.

أتمنى لجميع املسلمني 
يف اسرتاليا وخاصة يف 
أوبرن موفور الصحة 

والرفاه.

عـيد فـطر مـبارك

Barbara Perry MP
Member for Auburn

Shadow Minister for Ageing
 Shadow Minister for Disability

Services
Shadow Minister for Mental Health

Shadow Minister Heritage

Eid Al-Fitr is a very special 
occasion for all Muslims. 

I wish all the Muslims in 
Australia and especially 
those in my electorate 
of Auburn all the best of 
health and prosperity. 

Eid Al Fitr Mubarak.  

يتقدم رئيس بلدية 
مدينة كانرتبري، 

براين روبسون، املدير 
العام جيم مونتيغي 

PSM، وجميع اعضاء 
املجلس البلدي 

وموظفي البلدية من 
جاليتنا االسالمية 

املحلية بأحر التهاني 
متمنني لها كل خري يف 

عيد الفطر املبارك.
 

ان عيد الفطر هو 
مناسبة خاصة جدا 

يـُحتفل بها يف نهاية شهر رمضان املبارك. ونود 
أن نعرتف ونشيد بالتضحية الشخصية التي قمتم 

بها خالل شهر رمضان الكريم.
عيد فطر مبارك

Cr Brian Robson
Mayor of Canterbury

Mayor’s Message

الوزير طوني بورك يهنئ

عيد الفطر هو 
املناسبة االهم 
واالكثر قدسية 
على الروزنامة 

االسالمية.

أتمنى لجميع 

 Hon Tony Burke MP
Member for Watson
Minister for  Immigration, 

Multicultural Affairs and Citizenship
Minister for the Arts

Eid Al-Fitr is a most special 
and sacred day on the 
Islamic calendar. 
I wish all the Muslims in 
Australia and around the 
word especially those in my 
electorate of Watson all the 
best of health and peace. 

Eid Al Fitr Mubarak.  

املسلمني يف اسرتاليا وسائر انحاء العالم وخاصة 
يف منطقة واتسون موفور الصحة والرفاه.

عـيد فـطر مـبارك

لبنان  الوطن  أرض  من  مؤخرا  عاد 
االستاذ سامي مظلوم »ابو زينون« 
اربعة  دامت  ناجحة  زيارة  بعد 
حفاوة  موضع   خاللها  كان  اشهر 
قبل  من  واحرتام  وتقدير  واكرام 
نظرا  هناك،  التقاهم  الذين  كل 
مظلوم  سامي  االستاذ  يمثل  ملا 
ومبادئ  وانسانية  اخالقية  قيم  من 
وطنية وقومية على مختلف الصعد 

يف اسرتاليا.
له  كان  لبنان  يف  وجوده  واثناء 
البطريرك  غبطة  مع  مطول  لقاء 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
اطلع  حيث  بكركي  يف  الراعي 
غبطته على اوضاع الجالية اللبنانية 

يف اسرتاليا.
وكان لالستاذ مظلوم اكثر من لقاء 
مظلوم  سمري  املطران  نسيبه  مع 
النائب البطريركي العام ومع بعض 

االساقفة.
وتوج االستاذ مظلوم زيارته  بلقاء 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
سليمان يف قصر بعبدا وبلقاءات مع 
عدد كبري من املسؤولني اللبنانيني 
بينهم  من  اللبنانية  الحكومة  يف 
ووزير  الداعوق  وليد  االعالم  وزير 
الخارجية عدنان منصور ومدير عام 
وزارة املغرتبني هيثم جمعة وبعض 
القومي  الحزب  يف  القياديني 

سامي مظلوم »ابو زينون« يعود من لبنان بعد زيارة ناجحة

السوري االجتماعي وبعض قياديي 
التيار الوطني الحر وغريهم.

اكثر  مظلوم  لالستاذ  كان  كما 
بعض  على  تلفزيونية  اطاللة  من 
اوضاع  عن  فيها  تحدث  املحطات 
نواح  من  اسرتاليا  يف  هنا  الجالية 

عدة.
ويف سياق الحديث عن دور االعالم 
سامي  االستاذ  أشاد  االنتشار  يف 

معظم  تلعبه  الذي  بالدور  مظلوم 
بجريدة  مشيدا  العربية،  الصحف 
دورا  تلعب  التي  العربية  الهريالد 
واشاد  الوطني  الصعيد  على  مهما 
االستاذ  تحريرها  رئيس  بشخص 
مكتبها  ومدير  رزق  بو  انطونيوس 

يف ملبورن كميل مسعود.
بني  سامي  باالستاذ  وسهال  اهال 

أفراد عائلته واصدقائه الكثر.
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 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 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

 أربعيين يسرق شارعا كامال يف روسيا

روسيا  يف  الشرطة  أشارت 
األربعني  يف  "رجال  أن  إىل 
كاماًل  شارعًا  سرق  عمره  من 
يف جنح الليل"، الفتًة إىل أن 
حتمل  شاحنة  استخدم  "الرجل 

ونشًا يف حتميل 82 بالطة
وأن  جانيب  لشارع  خرسانية 

أثناء  انتبهوا  الشارع  سكان 
على  القبض  يف  جنحت  اليت  الشرطة  وأخربوا  التحميل  عملية 

اللص يف إحدى نقاط التفتيش".
اخلرساني  البالط  هذا  "قيمة  أن  الشرطة  أضافت  بيان،  ويف 
املسروق الذي يربط قرية بارتشيج بأحد األنهار تبلغ مئيت ألف 
روبل أي ما يعادل 4500 يورو"، الفتًة إىل أن "اللص يواجه 

عقوبة السجن عامني".
حيث  روسيا  نوعها يف  من  األوىل  احلادثة  هي  هذه  وليست 
تكررت هناك حوادث سرقة أجزاء من الشوارع مثل األحجار اليت 

ترصف بها جماري مياه الشوارع واليت تباع لتجار اخلردة.

 آثار سلبية للمنشطات اجلنسية 
جماهد  الدكتور  أوضح 
أمراض  أستاذ  راغب، 
جبامعة  والعقم  الذكورة 
خطأ  هناك  أن  القاهرة، 
الرجل  تناول  بأن  شائعا 
اجلنسية  املنشطات  لبعض 
يقوى قدرته اجلنسية ويقيه 
من الضعف، لكنها ال تفعل 

الطبية  أسبابه  له  اجلنسي  فالضعف  املشكلة،  تعاجل  وال  ذلك 
والنفسية واجلراحية.

لذا يكون من الواجب على صاحب املشكلة، أن يقوم بإجراء حتاليل 
مظاهرها  من  واليت  الضعف،  هذا  أسباب  طبية شاملة ملعرفة 
فقدان الرغبة اجلنسية أو سرعة القذف أو ضعف كلى أو جزئي 
لألعضاء الذكرية، أو فقدان تام للقدرة اجلنسية، وعادة تتكون 
تلك املنشطات اجلنسية من جمموعة من الفيتامينات واملعادن 
بعض  لعالج  حمدودة  طبية  استخدامات  وهلا  وغريها  الذكرية 
أو  الذكرى  اهلرمون  نقص  عن  الناتج  اجلنسي  الضعف  حاالت 
املصاحب حلاالت الضعف العام، وميكن تناول تلك املنشطات 

بعد تشخيص أسباب هذا الضعف.

 تهديد إمرأة بإخالئها من منزهلا بسبب... 
“ضجيج ممارستها اجلنسية”!

هددت السلطات البلدية يف مدينة مدلزبورا الربيطانية، باخالء إمرأة 
يف الـ 31 من العمر من منزهلا، بعد تلقيها شكاوى من جريانها من 
"ديلي  وقالت صحيفة  اجلنسية.  ممارساتها  عن  الصادر  الضجيج 
خالل  ووكر،  جيما  صراخ،  بتسجيل  قام  اجلريان  أحد  إن  مريور" 
احدى ممارساتها اجلنسية وقّدمه كدليل إىل الفريق اخلاص للحد من 

الضوضاء يف البلدية.
واضافت أن جيما، كانت تصرخ بصوت عال وتتأوه بشكل مرتفع 
اثناء ممارستها اجلنس مع عشيقها، وعلى غرار صوت املمثلة ميغ 
راين يف فيلم )حني التقى هاري بسالي(، يف الشريط الذي سّجله 
أحد جريانها واحتوى ايضًا على أصوات موسيقى صاخبة، مما دفع 

البلدية لتقدميها إىل احملكمة.
منزهلا،  من  اإلخالء  اآلن  تواجه  جيما،  أن  إىل  الصحيفة،  واشارت 
وقف  منها  يطلب  اشعارًا  قبل  من  حبقها  أصدرت  البلدية  لكون 

الضجيج، والذي سبب جلريانها ليال عديدة من األرق والتوتر.
ونسبت إىل إيان نيكوالس )56 سنة( قوله "إن صراخ املرأة كان 
صراخها  نسمع  وكنا  جبوارنا،  للعيش  انتقاهلا  منذ  ثقياًل  كابوسًا 
وشتائمها كل ليلة ومل يكن ذلك ضربًا من ضروب املرح، مما دفعه 
إىل تسجيل ضجيجها لتقدميه كدليل إىل اجلهات املختصة يف بلدية 
مدلزبورا". وأضاف أن الفريق اخلاص للحد من الضوضاء يف البلدية 
قام بتسجيل شريطه اخلاص لصراخ املرأة اثناء ممارساتها اجلنسية 

لتقدميه كدليل إىل احملكمة، واليت اعرتفت أمامها الحقًا بالذنب.
جنيه   300 جيما  بتغريم  مدلزبورا  مدينة  الصلح يف  وقضت حمكمة 
أخرى  جنيه   1000 ودفع  ارتكبتها،  اليت  اخلروقات  عن  اسرتليين 

كتكاليف وهددت باخالئها من منزهلا إذا ما كررت فعلتها. 
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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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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

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

Page 24صفحة ٢٤     

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 

fi_œÜ˙^=Ôÿ√=#_v=ÉÈ_ä=≈Í‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊

Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
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@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

FFF
NNÚ”ÏqÏfl@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›flb»n€a@¿@÷áñÎ

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@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

 فضيحة كلينتون و مونيكا اجلنسية .. إىل الواجهة جمدداً 
بعد تسجيل صوتي جديد صادم 

الرئيس  فضيحة  عادت 
كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي 
البيت  يف  السابقة  واملتدربة 
لوينسكي  مونيكا  األبيض 
بعدما  جديد،  من  الواجهة  إىل 
حتصلت جملة ناشيونال انكوايرر 
صوتي  تسجيل  على  األمريكية 
صوت  فيه  ُيسَمع  "صادم" 
ملقابلة  ترتب  وهي  مونيكا 
جنسية سرية مع الرئيس، وخترب 
ورائعة  لطيفة  بأنها  عشيقها 

لدرجة ال ميكن جتاهلها.
التسجيل  هذا  تاريخ  ويعود 
وقت   ،1997 عام  نوفمرب  إىل 
ذروة العالقة اجلنسية للرئيس 
و  دقائق   3 ومدته  وموظفته، 
47 ثانية، وهو التسجيل الذي 
يف  انكوايرر  ناشيونال  أكدت 
سيشكل  أنه  حديثها  سياق 

صدمة يف أمريكا.
مونيكا  و  كلينتون  فضيحة 
اجلنسية إىل الواجهة جمددًا بعد 

تسجيل صوتي جديد صادم
التسجيل،  أجزاء  إحدى  ويف 
من  الكثري  اجمللة  بثت  الذي 
لوينسكي  صوت  ع  ُسِ فحواه، 
كلينتون  إغراء  حتاول  وهي 
مالبسي  خلع  "ميكنين  بقوهلا 
لن  أنك  أعلم   .. حسنًا  وبدء.. 
أراك  أن  آمل  ؟  بذلك  تستمتع 
الحقًا وآمل أن تسري على نهجي 

وأن تفعل ما أريد".
صوت  إن  اجمللة  وذكرت 
مونيكا كان الوحيد املسموع يف 
التسجيل، الذي كان يعتقد أنه 
جتهيز  رغم  سنوات،  قبل  ر  ُدمِّ

نسخة طبقة األصل منه يف السر 
وظهوره إىل الواجهة اآلن.

صوت  التسجيل  يف  وسع 
مونيكا وهي تقول أيضًا "ألنين 
أعلم أنك ستكون مبفردك مساء 
مقرتحني،  لك  فلدي  غد،  يوم 
سيكون بوسعك أن تراني وفق 

أي منهما".
أن  كلينتون  من  طلبت  ثم 
اخلاصة  بالسكرترية  يستعني 
له  تنظم  كي  كاري،  بييت  به، 
جدوله، حبيث يكون باستطاعته 
مقابلتها سرًا من دون أن تكون 
رسية  تسجيالت  أي  هناك 

لزيارتها.
كما أعربت مونيكا عن حزنها 
اليت  السابقة  املقابلة  لكون 
مجعت بينهما على مدار 60 ثانية 
غري كافية، رغم أنها كانت ترى 
أن كلينتون وسيمًا للغاية، وهو 

ما أخربته إياه.
ذلك  بأن  تقارير  وأفادت 
هدايا  جانب  إىل  التسجيل 
خطاب حب  مثل  أخرى  تذكارية 
من مونيكا لكلينتون، قد حتصل 
استقدامه  مت  شخص  عليهم 
من  نظافة"  "عامل  كـ  للعمل 
من  مقربني  أشخاص  جانب 

مونيكا.
ومل يتم املساس بتلك املواد 
املاضية،  عامًا   15 الـ  طيلة 
وزوجته  كلينتون  واعتقد 
هيالري أن األدلة اخلاصة بتلك 

الفضيحة مل تعد موجودة.
كانت  مونيكا  أن  واتضح 
العديد  كلينتون يف  تطلب من 

 جملس النواب يف االوروغواي يشرع انتاج وبيع املارجيوانا 

يف  النواب  جملس  أقر 
االربعاء  االوروغواي مساء امس 
هذا  من  جيعل  قانون  مشروع 
البلد اول دولة يف العامل تنظم 
عملية انتاج وبيع املارجيوانا، غري 
يزال حباجة  ال  التشريع  هذا  ان 
عليه  الشيوخ  جملس  ملوافقة 

حتى يصبح ساريا.

وبعد 14 ساعة من النقاشات 
بأكثرية  النواب  صّوت  الصاخبة 
50 صوتا من اصل 96 ملصلحة 
حظي  الذي  القانون  مشروع 
احلاكم  احلزب  بدعم  خصوصا 
فرينيت امبليو، وهو حزب يساري 
يتمتع ايضا بالغالبية يف جملس 

الشيوخ.
التشريع  اقرار  واستقبل 
اجمللس  داخل  عارم  بتصفيق 

من  مئة شخص  حواىل  قبل  من 
انصار هذا التعديل.

على  القانون  مشروع  وينص 
ان "تتوىل الدولة مراقبة وتنظيم 
وزراعة  وتصدير  استهالك 
وختزين  وحيازة  وانتاج  وحصد 
اهلندي  القنب  وتوزيع  وتسويق 

ومشتقاته".
القانون هذا تقدمت  ومشروع 
به الرئاسة يف صيف 2012 اال ان 
الربملان هو الذي اعد نصوصه، 
من  "التقليل  اىل  يرمي  وهو 
من  واحلد  اهلندي  القنب  خماطر 
االضرار النامجة عن استخدامه".

يف  حاليا  النافذ  والقانون 
على  يعاقب  ال  االوروغواي 
تعاطي املارجيوانا غري انه يعاقب 

على االجتار بها.
ويف حال اقر مشروع القانون 

واصبح نافذا سيتم تشكل هيئة 
ومراقبة  تنظيم  "معهد  تدعى 
ادارة  مهمتها  اهلندي"  القنب 
املاجيوانا  وتوزيع  انتاج  عمليات 

والسهر على تطبيق القانون.
وحبسب بنود التشريع املقرتح 
مقيم يف  بالغ  فان كل شخص 
قائمة  يف  ومسجل  االوروغواي 
خاصة مبستهلكي القنب اهلندي 
ما  شهريا  يشرتي  ان  له  حيق 
هذه  من  غراما   40 اىل  يصل 
املرخص  الصيدليات  من  املادة 

هلا بذلك. 

 صيب يتحول إىل إله عند اهلندوس يف اهلند بسبب »ذيله«
حتول صيب إىل إله هندوسي 
عن  كشف  أن  بعد  مقدس، 
بوصات   7 طوله  البالغ  ذيله 
فسره  ما  وهو  ظهره،  يف 
يف  اهلندوسية  معتنقي  بعض 
اهلند بأنه أحد آهلة القردة اليت 
لديهم. خاصة  بقدسية   تتمتع 
وُولد "أرشيد علي خان"، الذي 
يبلغ من العمر 12 عامًا، بذيل هو 
امتداد عظمي  األمر  يف حقيقة 
من العمود الفقري وليس جمرد 
ذكرت  حسبما  حلمية،  زيادة 
بوست"  "هفنجتون  صحيفة 

األمريكية.
بالفيديو صيب يتحول إىل إله 

اهلندوس  عند 
اهلند  يف 

بسبب ذيله
فسر  و
ء  طبا ال ا
ن  بعو ملتا ا
"خان"  حلالة 
بأن  املسألة 
حيمل  اإلنسان 
خريطته  يف 
بقايا  اجلينية 

مسؤولة  جينات 
يف  ولكنها  الذيل،  وجود  عن 
حالة معطلة، إال أنه يف بعض 
ومعه  الشخص  يولد  األحيان 

خامدة  وغري  نشطة  نسخة 
تكون  وهكذا  اجلني،  هذا  من 
وله  اإلنسان  يولد  أن  النتيجة 

ذيل. 

  التأمني على سيارة سعرها 1400 جنيه..
 بـ1,2 مليون جنيه اسرتليين!

بريطانية  شركة  طلبت 
مبلغًا  السيارات  على  للتأمني 
و200  مليون  حنو  إىل  يصل 
ما  أي  اسرتليين،  جنيه  ألف 
دوالر،  مليون   1,84 يعادل 
حني  املستفسرين،  أحد  من 
سعر  أن  مع  استشارها، 
يتجاوز 1400 جنيه  سيارته ال 

اسرتليين.
اسرتليين  جنيه  مليون   1,2
سيارة  على  التأمني  قيمة 

سعرها 1400 جنيه.
»ديلي  صحيفة  وقالت 
إن  اإلثنني،  اليوم  ستار« 
عرضته  الذي  املذهل  املبلغ 
شركة التأمني على السيارات 
 1000 مبعدل  يفوق  )زينيث( 
مرة سعر سيارة ريس باركر، 
من طراز )فوكسهول كورسا( 

البالغ عمرها 10 سنوات.
التأمني  وأضافت أن شركة 
أبلغت باركر بأنها ال متانع قيامه 
على  التأمني  مبلغ  بتسديد 
أقساط ملدة 12 شهرًا ومبعدل 
آالف جنيه اسرتليين كل   104

شهر.

ونسبت الصحيفة إىل باركر، 
مجيع  على  »أجاب  إنه:  قوله 
استمارة  يف  الواردة  األسئلة 
بوليصة التأمني قبل أن يصل 
إىل قسم مبلغ التأمني وطرق 
تسديده، لكنه ُأصيب بصدمة 
األرض  على  توقعه  أن  كادت 
مبلغ  ألن  املفاجأة  هول  من 
التأمني كان مليونًا و165,977 

جنيهًا اسرتلينيًا و75 بنسًا«.

وأضاف باركر أنه : »اعتقد 
مبلغ  بأن  األوىل  الوهلة  يف 
التأمني كان خطًأ غري مقصود 
وقام باالتصال بشركة التأمني 
تفاجأ  مل  لكنها  لالستفسار، 
تقديرًا  كان  أنه  على  وأّصرت 
على  التأمني  لقيمة  صحيحًا 
اشرتاها  كان  أنه  مع  سيارته 
قبل عشر سنوات بقيمة 1400 

جنيه اسرتليين«. 

اليت  واخلطابات  الرسائل  من 
بأن خيصص  له  ترسلها  كانت 
مقابلتها،  من  ليتمكن  وقتًا 
وأنها طلبت منه كذلك أن يشرح 
األسباب اليت دفعته لكي يضع 
حدًا للعالقة اجلنسية اليت كانت 

بينهما خارج إطار الزواج.
أن  باحتمالية  وتكهنت اجمللة 
يؤثر ذلك التسجيل املثري على 
كلينتون  هيالري  ترشح  فرص 
عام  املقبلة  الرئاسة  النتخابات 

.2016
عن  يفصح  مل  مصدر  وقال 
عائلة  كانت   " للمجلة  هويته 
كلينتون تظن أن ذلك الشريط 
اإلباحي قد مت التخلص منه ومل 

يعد موجودًا.
إىل  الشريط  هذا  ظهر  وإذ 
فما  اآلن،  األخرى  املواد  جانب 
الكشف  يتم  أن  تتصور  الذي 
هذا  يكون  وقد  ؟  أيضًا  عنه 
الكشف احملرج هو جمرد غيض 

من فيض". 
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املرحومان املطران جربان رمالوي والقنصل الفخري الدكتور فيكتور 
غنوم يف البال والذاكرة 

نستذكر دائمًا سيادة دائمًا املطران جربان الرمالوي املثلث الرمحات وسعادة القنصل الفخري 
الذكرى  الدكتور فيكتور غنوم حيث تركا فراغًا كبريًا الن صاحب  العربية السورية  للجمهورية 

العطرة يبقى يف ذاكرة الطيبني .
واملطران رمالوي والدكتور غنوم وسواهما من رجاالت اجلالية امثال الشاعر الكبري نعيم خوري 
وعميد االعالم العربي االستاذ بطرس عنداري وامام املناضلني الشيخ خالد زيدان رمحهم اهلل 
املتعددة  احلبيبه  والسالم السرتاليا  احملبة  واهل  االمان  القدوه وصمام  كانوا  ثراهم   وطيب 
الثقافات واحلضارات وللجالية العربية املتفاعلة  مع هذه البالد العظيمة  نستذكرهم ونردد مع 

الشاعر:
املوت نقاد على كفه  

                            خيتار منا اجلياد

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

املرحومان املطران رمالوي والقنصل د. غنوم يتوسطان القنصل العام شكري عبود وفرنك شحود  والزميل اكرم املغوّش

كثريون هم الذين كتبوا تاريخ بالدهم بالشهادة 
ورمسوا خريطة وطنهم بأرواحهم ولونوها بدمائهم 
وظلوا على حقيقتهم وعهدهم  وكلمتهم مناضلني 
اي  الوطن فوق  بأن مصلحة  امنوا  شرفاء النهم 

مصلحة .
ال  الذين  املؤرخني   بعض  حّتيز  من  وبالرغم 
تاريخ هلم يبقى التاريخ املّشرف لألشراف وهنا 
احتدث بكل اعتزاز وفخر كبريين عن سرية جدي 
لوالدي القائد اجملاهد البطل الشيخ ابو ابراهيم 
خليل بك املغّوش أحد اعيان جبل املوحدين الدروز 

)جبل العرب..جبل سلطان باشا االطرش (.
كان الشيخ خليل جماهدًا عربيًا صادقًا وحمسنًا 
بعدله  اجلبل  املشهورين يف  القضاة  وأحد  كرميًا 
والكرم  اجلهاد  مواقف  يف  له  وكان  وانصافه 
وصفحات  بيض  اياد  واالحسان  والرب  واملروءة 
ناصعة يذكرها معارفه القدامى يف جبلنا االشم 
ودمشق والغوطة واجلوالن ولبنان بالفخر واالكبار 
يلقب يف حميطه  ثراه   وطيب  اهلل  رمحه  وكان 
وسخائه  وكرمه  الرحييته  حسن(  )بالسلطان 
واحسانه، فقد أنقذ عائالت كثرية من املوت جوعًا 
لبنان يف احلرب  اجتاحت جبل  اليت  اثناء اجملاعة 

العاملية الكربى عام 1944 .
كما رافق القضية العربية يف فجر نهضتها وكان 
يتلقى الرسائل من الشريف فيصل بن احلسني 
ابناء  مع  الثوار  كتائب  يقود  وكان   1917 عام 
عمه القاده االبرار معذى وسليم واسد وامساعيل 
اشقائه   وابناء  ومحد  وصاحل  وجابر  ويوسف 
مصطفى وسعيد املغوش وسواهم حيث استشهد 
املستعمرين  ضد  الوغى  ساحات  يف  معظمهم 
وكان  وفلسطني  ولبنان  سورية  يف  الغامشني 
اىل جانب القائد العظيم وشيخ اجملاهدين االكرب 

الشيخ البطل خليل ابراهيم املغّوش تاريخ حافل باجلهاد واملكرمات
حمررًا  كتب أكرم برجس املغّوش دمشق  دخل  يوم  االطرش  باشا  سلطان 

امليامني  والثوار  االوغاد  العثمانيني  دنس  من 
ينشدون مع البطل القائد معذى املّغوش:

....... لنا  املرجه  ......ترى  املرجه  وسعوا 
وسعوا املرجه .......لتلعب خيلنا   

       وشامنا فرجه وهي مزينا   ........
وخيلك يا سلطان  .....تسابق خيلنا

نشيد  املغوش  معّذى  الفارس  البطل  وينشد 
الثوار  معه  ويردد  العثمانني  طرد  يف  النصر 

االشاوس 
    عرش املظامل انهدم 

                   والعز طب بالدنا 
      راحت عليكم يا عجم 

                      خوض املعارك دابنا 
       احنا محاتك يا علم

                      بارواحنا  واكبادنا
هذه املرجه الدمشقية اليت تعمدت بدماء اول 
كوكبة من شهداء االمة العربية من قادة الثورة 
العربية وزعماء جبل املوحدين الدروز الذين شنقهم 
السفاح العثماني سامي الفاروقي )وهو مستعرب 
 1911 عام  فلكه(  يف  سار  ومن  عليه  للعار  يا 
سنوات  ايار خبمس  من  السادس  شهداء  وقبل 
تغافل احلاقدون عن ذكرها وهم االبطال القاده: 
ذوقان االطرش والد القائد العظيم سلطان باشا 
االطرش والشهيد مصطفى وعلي واللواء الشاعر 
زيد االطرش ،والشيخ ابو طرودي محد املّغوش 
الكبري  واجملاهد  وحييى  ابراهيم  الشهداء  شقيق 
القاضي الشيخ ابو شاهني حممد املّغوش ووالد 
الشهيد  وجد  وسليم  معذى  االبطال  الشهداء 
سعيد املّغوش وعم الشهداء انيس وسالمه واسد 
ويوسف وامساعيل املّغوش، وحييى ومزيد عامر 
القلعاني وهزاع عزالدين .وقد استضاف  وحممد 
امري بالد جند  الشيخ خليل املغوش  البطل  جدنا 

يف  العامرة  مضافته  يف  الرشيد  سلطان  االمري 
محد  الشيخ  البطل  عمه  مع  حارتني  أم  بلدتنا 
يف  دخل  حيث  خلخلة  يف  مضافتنا  يف  واجناله 
محاية الشيخ البطل واكد زهرالدين مستجريًا من 
غدر االتراك  يف الثوره الكبرية وجاؤوا به مكرمًا 

وهم ينشدون :
نبيع رواحنا من شانك يا ابن الرشيد

          يا اغلى ضيف نازل  يف غاب اسود
الدنيا بن خللي تشيت رصاص وبارود

         وبشعرا من رأسك نفدي كل العربان
ومن مضافات اجدادنا اىل مضافات احرار جبلنا 
االتراك  هزمية  وبعد  واحلمايه  والتكريم  الغالي 
القائد  بقيادة  الكربى  السوريه  الثوره  تقوم 
اجلليل سلطان باشا االطرش  وحيقق االنتصارات 
ورفاقه  القائد  ويضطر  الفرنسي  املستعمر  على 
اىل مغادرة اجلبل بعد ان ختلى الكثري عن دعم 
باالستقالل  يتنعمون  اليوم  هم  ممن  الثورة 
ويقاتلون جيشنا البطل وكأن التاريخ يعيد نفسه 
عندما انشد القائد البطل صياح احلمود االطرش  

ورددت معه امرية الغناء امسهان:
يا ديرتي مالك علينا لوم .....التعتيب لومك 
على من خان .....وان ما تعدل حقنا املهضوم....

يا ديرتي ما احنا الك سكان
الصحراء  اال  ورفاقه  قائدنا  جيد  مل  وعندما 
فحاول بعض الرعاع يف البادية مضايقة االبطال 
فتقدم شيخ اخلريشة السعودي من أمري جند قائاًل 
له هذه شائعات  املغرضني الضالني وكتب له 
شعرًا ردًا على حماسن بين معروف  ابطال العروبة 

والتاريخ الصحيح هم اصحابه وبناته قائاًل:
العز عز اهلل ولي االنفاس.....وعز اخر لالبسني 

العمايم
الدروز لو ركبو على اخليل فراس ....يامرياهلل 

يعزهم دوم دايم 
عنهم  تفك  اجناس  كل  مرتقب  ياللي  اهلل  يا 

غايالت الظاليم
ابرهيم  ابو  الذكر  والطيب  البطل  جدي  وكان 
العربية  النهضة  رواد  أوى  قد  املًغوش  خليل 
وشهداء السادس من ايار قبل اعدامهم  يف دارته 
العريسي  الغين  عبد  وهم  حارتني  ام  بلدتنا  يف 
وعمر محد وتوفيق بساط وابراهيم هاشم واالمري 
معذى  عمه  أبناء  مع  طويلة  مدة  الشهابي  عارف 
وسليم املغوش يف بيتنا يف خلخلة وانقذوهم من 
العثمانني كما اوى اجملاهدون بدري وفايز  غدر 

ومأمون املؤيد العظم وعلي مسلم ورفاقهم وامن 
التحاقهم باالمري فيصل يف العقبة .

انه  العظم  املؤيد  مأمون  اجملاهد  روى  وقد 
بك  سليم  الزعيم  اجملاهد  حضر  االيام  احد  يف 
املّغوش من خلخلة اىل ام حارتني وقال البن عمه 
خليل بك املّغوش ان للحكومة العثمانية جواسيس 
فماذا يكون عذرنا عند بين معروف والدماشقة اذا 
غدروا بضيوفنا المسح اهلل  فاالفضل ان ننصحهم 
ابو  الشيخ  جواب  .فكان  اخلطر  لتفادي  بالنزوح 
الذي تتوقعه ال  اذا صح هذا  ابراهيم خليل بك 
من  واخرجوهم  عليهم  القبض  والقوا  اهلل  مسح 
داري وانا على قيد احلياة فيحق هلم ان يقولوا 
ان خليل املّغوش قد غدر بضيوفه  المسح اهلل 
ام اذا اخرجوهم على جثيت فليعذرني كل الناس 
فسارع  احلوار  هذا  يسمع  مأمون  اجملاهد  وكان 
بعضهم  مع  وتذاكروا  ورفاقهم   اخوانه  واخرب 
وقالوا )رفع املروة عن اهل املروه مروة ( ويف 
اليوم التالي قرروا السفر اىل العقبه وقدم هلم 
الرمان  ام  بلدة  اىل  ملرافقتهم  والرجال  اخليل 
ومعروف  والرببور  االطرش  آل  ابطال  حيث 
واهلادي والعاقل وغربة وابوطافش وسواهم من 
االشاوس كما عائالت جبل الكرامة النهم نشأوا 
على الفضيلة وحب الوطن والتضحية وهنا نثبت 
بعض الوثائق التارخيية :)قيادة اجليوش العربية 

..ديوان االمري ..رقم (
املكرم االعز خليل بك املّغوش

بعد السالم عليكم ورمحة اهلل ارسلنا لكم هذا 
ان  عز شأنه  املوىل  ثقة من  على  الكتاب وحنن 
بالد معان والطفيله والكرك ستقع بأيدينا بهذين 
اليومني وعقبه متوجهني اىل دياركم لنكون حنن 
واالنسانية  العرب  اعداء  واحدة على  يدًا  واياكم 
ان  واالمل  سرنا   ما  شجاعتكم  عن  وقد مسعنا 
تكونوا مجيعًا على امت االستعداد للقيام العام كما 
هو املأمول منكم وقريبًا ان شاء اهلل تأتيكم  قوة 

من مدافع ورشاشات وخالفها واهلل املوفق 
25 ربيع االول 336      
قائد اجليوش الشمالية
ختم
من طرفنا حضرة االخ نسيب بك البكري يهديكم 

ازكى حتياته
                                                              

توقيع
وهذه رسالة ثانية نثبتها كما هي :

..ديوان  الشمالية  العربية  اجليوش  ..قيادة 
االمري ..رقم..تاريخ 

حمبنا الشهم الغيور الشيخ ابو ابراهيم خليل بك 
املّغوش احملرتم 

وبعد  االسالم  وحتية  السالم  مزيد  نهديكم 
سبق لكم كتابًا منا واخربناكم باننا ابتدأنا حتضري 
مجع  واملنه  احلمد  وهلل  المتامنا  وبالنظر  يلزم  ما 
املطلوب من طيارات ورشاشات ومدافع ولرغبتنا 
ملقابلتكم ومن تعتمدوا عليه من املشايخ اتفقوا 
اتفق  ومن  الطرشان  بكوات  وجوه  احبابنا  مع 
برغبتهم  بلغنا  الذين  املشايخ  اعزائنا  من  معهم 
مانعًا  لديكم  ليس  كان  وان  الينا   احلضور  يف 
اما االجتماع  العمل  لزيادة سرورنا ولالسراع يف 
تقررونه  حسبما  جيوشنا  مقر  او  باير  او  العمري 
ان شاء اهلل سرتون قرب طالئع جنودنا  وقريبًا 
من  بالقرب  االلداء  االعداء  صدور  يف  املظفرة 
دياركم لذلك حنن بانتظار جوابكم بهذا اخلصوص 
وحامله الشيخ جنيب حييى كيوان يفهمكم الكفاية 
شفاهًا هذا ونهدي سالمنا لكافة افراد عائلتكم 
ومجيع مشايخ بلدتكم املكرمني وسالم اهلل عليكم 

ورمحته وبركاته .قائد اجليوش الشمالية 
بن ملك العرب
                                                                        
ختم 
اهدي وسيدي االخ فوزي سالمنا ونأمل سرعة 

جميئك مع املشايخ واهلل حيفظك 
       نسيب

..وختامًا ننحين خشوعًا واكرامًا واحرتامًا جلدي 
البطل اخلالد والعظيم ابو ابراهيم خليل املغّوش 
وكافة الشهداء االبرار واملقاومني االبطال وحنن 

نردد معهم :تربة وطنا منبيعا بالذهب 
ودم االعادي جنبلو برتابها... لك اخللود 

                          

الشيخ اجملاهد خليل ابراهيم املغوش
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افــطار

شارك فيه نواب  وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية
جملس اجلالية اللبنانية يقيم افطاراً حاشدساً يف مطعم طوني 

اللبنانية  الجالية  مجلس  رئيس  أقام 
وعضو بلدية ليفربول االستاذ علي كرنيب 
رجال  حضره  افطار  حفل  املجلس  وأعضاء 
مجلس  من  وأعضاء  ونواب  ووزراء  دين 
الشيوخ ورؤساء واعضاء بلديات واملهندس 
ومعتمدا  نبها  يوسف  الشيخ  حمود،  علي 
الشيخ  الدرزية  الطائفة  عقل  مشيخة 
الباقي  عبد  نجيب  والشيخ  عساف  ملحم 
الزميل  الهريالد برئيس تحريرها  وتمثلت 

انطونيوس بو رزق ومدير العالقات العامة يف الهريالد وتلفزيون الغربة 
االلكرتوني الزميل اكرم املغـّوش .

بداية قرأ الحاج حسن بزي رئيس جمعية الزهراء آيات من الذكر الحكيم 
الياس طنوس مرحبًا ومهنئًا بشهر  ثم تحدث معرفًا امني السر االستاذ 
االستاذ  العربي  البنك  عام  مدير  قدم  ثم  املبارك  العيد  وقدوم  رمضان 

فريغسون يلقي كلمته

كتب اكرم املغوّش

السيد لوري فريغسون حيث شكرا  الفيدرالي  العمالي  والنائب  جو رزق 
رئيس واعضاء املجلس وقدما التهاني بعيد الفطر السعيد ومسك الختام 
هنيئًا  افطارًا  للصائمني  ومتمنيًا  الرتحيب  مكررًا  كرنيب  االستاذ  تحدث 
وعيدًا سعيدًا وتمنى السرتاليا الحبيبة كل الخري والتقدم واالزدهار ولبالدنا 

العربية االنتصار على الجراح.

واكد كرنيب ان الجيش اللبناني هو الضمانة الكربى لشعبنا كما جيوشنا 
الجيش  شهداء  كافة  على  وترحم  وحماته  الوطن  سياج  النهم  العربية 
واملقاومة والشعب النهم شهداء الوطن كل الوطن وخلص اىل القول شاكرًا 
ملدير البنك العربي االستاذ جو رزق رعايته هذا االفطار للمجلس والجالية 

العربية وكل عام وانتم بخري.

الحاج حسن بزيطنوس يلقي كلمتهرزق  يلقي كلمتهكرنيب يلقي كلمته

املهندس علي حمود والشيخ يوسف نبها جوزيف رزق، اميل شاهني والبنك العربي ونزيه موسى وحضور

احمد ديب وابناء مرياطة والزمالء انطونيوس بو رزق واكرم املغوش وجورج قزيحسن موسى وعلي  كوثراني وحضور

القنصل جورج البيطار غانم وجوزيف رزق يتوسطان اللجنة االدارية للمجلس

 اللجنة االدارية للمجلس مع لوري فريغسون والزميل املغوش والحاج بزي

الزميل خضر رمال واصدقاء اللجنة االدارية للمجلس مع لوري فريغسون واميل شدياق وحضور

القنصل غانم يتوسط علي مراد، بسام دكان علي كرنيب ود. علم الدين املشايخ مع فريغسون واالشوح وحضور

رئيس أراكس
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Advertisement

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

» .
.

.  

Ramadan is a sacred and holy religious celebration for Muslims in Australia and around the world.  
 

We wish to congratulate the Muslim community on the Eid al-Fitr, marking the end of the blessed 
month of Ramadan and we would like to wish all a Ramadan Kareem and Eid Mubarak.  

  
  
 

            Guy Zangari, MP 
                Member for Fairfield 
     Shadow Minister for Citizenship  
                   and Communities 

         Nick Lalich, MP 
       Member for Cabramatta 
        Deputy Opposition Whip 

Ramadan Kareem and Eid Mubarak 
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املفيت قباني ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

دماء  بعضكم  وإحراق  بينكم،  لاليقاع  عدوكم  لكم  ويعدها  يدبرها 
لكم  ويعدها  يدبرها  اليت  الكربى  الفتنة  »احذروا  وقال:  بعض«. 
وحدة  حققوا  لبنان،  وطنكم  وتدمري  وإحراق  بينكم،  لاليقاع  عدوكم 
صفكم واجتماع كلمتكم، وسدوا اخلرق بينكم، فإمنا يأكل الذئب من 

الغنم املتباعدة«.
ابناءكم  »سوسوا  قائاًل:  الطائفة«،  عن  املسؤولني  »اىل  وتوجه 
مبا يرضي اهلل ورسوله، أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه، امجعوا كلمة 
املسلمني، وحدوا صفهم، ابعدوهم عن استنزال طائفتهم وإدخاهلا 
يف شقاق ونزاع مع بعضهم ومع الغري، ال تغرنكم السلطة واجلاه، 

فإنكم اليوم يف الدنيا، وغدًا عند اهلل موقوفون«.
واستقبل قباني يف منزله وفدًا ضم قائد اللواء اللوجسيت العميد 
مخيس،  جورج  العميد  بريوت  خمابرات  فرع  ورئيس  سبعلي  يوسف 

مهنئًا بالعيد.
املفيت الرفاعي

عيد  خطبة  الرفاعي، يف  أمين  الشيخ  اهلرمل   - بعلبك  مفيت  شدد 
الفطر السعيد يف مسجد االمام االوزاعي يف بعلبك، على أن »حنرص 
مجيعا على استمرارية أجواء اإلميان والعبادة والتقوى يف كل حني، 
فمن كان يعبد رمضان فانه قد انقضى ومن كان يعبد اهلل فان اهلل 
حي ال ميوت«، داعيا إىل »استمرار اجواء احملبة والتسامح اليت كانت 

سائدة يف رمضان«، متمنيا أن »تنعكس اجيابا على الوطن«.
 وطلب من السياسيني »رفع أيديهم عن دار الفتوى وعدم التدخل 
بشؤونها«، وقال: »هل يعقل التالعب بالذهب الذي هو صمام أمان 
النقد؟ وكذلك دار الفتوى فهي صمام أمان حتفظ البلد وأهله وهي 

ذاكرة وتاريخ وحاضر ومستقبل«.
والتعالي  املرحلة  اىل دقة  االنتباه  »ضرورة  على  الرفاعي  وأكد   
عن اجلراحات، ووجوب احلذر من املخططات الرامية اىل ادخال البلد 
يف أتون الفتنة اليت ال تبقي وال تذر ولنتعامل مببدأ الفضل )ادفع 
باليت هي أحسن( ولنتنازل لصاحل اجيالنا وسالمة جمتمعنا«. وقال: 
»بات ضروريا اكثر من أي وقت مضى تشكيل حكومة تنهض بالوطن 
جبارة  تنتهي وحتتاج جهودا  تكاد  ال  اليت  على حل مشكالته  وتعمل 

لالنتهاء منها«. 

الشيخ حسن
وأم شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسن املصلني 
يف مقام االمري عبداهلل التنوخي يف عبيه. ودعا اجلميع »إىل التيقظ 
واالنتباه ملا هو أحق باالتباع«. وقال: »إن هذا البلد يكون كما نكون 
حنن فعاًل. ال أحد يصنعه لنا إال ما جتنيه أيادينا وأفعالنا«. ودعا اىل 
والدة  تعطل  اليت  املضادة  والشروط  الشروط  دائرة  من  »اخلروج 
احلكومة حتى الساعة، ثم التقدم إىل احلوار، الذي دعا اليه رئيس 

اجلمهورية«.

طرابلس
مفيت  توجه  الفتة،  امنية  بإجراءات  أحيطت  اليت  طرابلس،  ويف 
بكلمة  لبنان  خارج  املوجود  الشعار  مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس 
اىل ابناء املدينة استعاد فيها مبادرة زعيم »تيار املستقبل« الرئيس 
يرى  ان  اماًل  املسافات«،  يقرب  الذي  احلوار  »اىل  احلريري  سعد 
والضاحية، بني  الشمال واجلنوب، بني بريوت  زيارات بني  »تبادل 
رموز السياسيني والفرقاء، لنقول للعامل هذه ثقافتنا، وهذا تديننا 
وأننا جديرون بأن نبين بلدًا ووطنًا وحضارة«. وقال: »علينا أن نقوم 
بسلوك نهدم فيه كل احلواجز اليت تكاد تفصل بني املناطق لنعلن أن 
بريوت للجميع وأن الضاحية للجميع وأن لبنان للجميع ولن يكتب له 

بقاء إال بتعاون اللبنانيني وبتالقيهم«.
وحذر »ألف مرة ومليون مرة من التقاتل أو التناحر ومن استباحة 

أحد لدم اآلخر أو عرضه او ماله«.

 صيدا
ويف صيدا خيمت أحداث عربا على خطب العيد وال سيما خطبة مفيت 
صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الذي أّم صالة العيد يف مسجد 
بهاء الدين احلريري، مبشاركة رئيس كتلة »املستقبل« النيابية فؤاد 
السنيورة، ومدير مكتب الرئيس سعد احلريري نادر احلريري. ولفت 
يف خطبته اىل ان صيدا »مل تعرف يف تارخيها وال يف تربيتها وال يف 
مزاجها التفتيت املذهيب والشحن الطائفي والفنت الدينية املتنقلة. 
هذه املدينة رفضت، وترفض أن تؤخذ عنوة على رغم ارادة ابنائها 
أو  أمين  أو  حزبي  أو  مذهيب  أو  أو خطف ديين  أسر  أو  اعتقال  اىل 
اي أمر يفرض عليها. هذه املدينة كانت وما زالت تراهن وتتمسك 
مبشروع الدولة العادلة القوية والعاملة على حتقيق العدالة واملساواة 

بني ابنائها«.
وأضاف قائاًل: »نشعر اليوم ان التماسك الوطين والوحدة الوطنية 
يف خطر، وأن انتشار السالح يشكل خطرًا واألخطار اآلتية من الصراع 
يف سورية تشكل خطرًا، والتدخل يف هذه احلرب يشكل خطرًا على 
هذا الوطن«، مؤكدًا أن »صيدا ستبقى منوذجًا للخالص الوطين يف 
وحدة الصف والكلمة، هذه املدينة اليت سلكت مسلك االعتدال يف 
كل تصرفاتها، ومل تكن املشكلة معها يف اختالف دين او مذهب، 
بل قبلت اآلخر وحاورت وناقشت بكل موضوعية، ومل تكن مشكلتها 
مع الشيعي أو مع املسيحي أو الدرزي، بل كانت مشكلتها مع امن 

وسالح غري شرعي وغري قانوني وغري نظامي، واعتربت أن العدو هو 
أمر  األحزاب  تسلط  وأن  مطلوب  أمر  املقاومة  ثقافة  وأن  إسرائيل، 

مرفوض«.

روحاني جيمد قرارات...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أو مل تعّلق السلطات عليها، بينها خطط لتوظيف نصف مليون شخص. 
تغيري  أو  موظف  نقل  أو  توظيف  أي  مذّكرة حتّظر  جهانكريي  وأصدر 
هذا  قرارًا يف  احلكومة  اختاذ  حني  إىل  إدارية،  وهياكل  عمل  عقود 

الصدد.
أتى ذلك بعدما رأس الرئيس حسن روحاني اجتماعًا حلكومة جناد، 
حضره جهانكريي وقّدم خالله حممد رضا رحيمي، النائب األول لنجاد 
سابقًا، تقريرًا عن »أدائه يف احلكومة وكيفية عقد اجتماعاتها واللجان 

التابعة هلا«، كما أفادت وكالة »مهر«.
وأعرب روحاني عن »شكره للجهود واخلدمات اليت قّدمها« وزراء 
احلكومة املنتهية واليتها، فيما أبدى جهانكريي »تقديره للجهود اليت 
بذهلا رحيمي«، الفتًا إىل أن احلكومة العتيدة »ستستفيد من جتارب 

املسؤولني السابقني وتعاونهم«.
يف غضون ذلك، برز تباين يف مواقف قادة عسكريني، من الدور 
االقتصادي الذي يؤديه »احلرس الثوري« يف البالد. وأعرب رئيس 
األركان اجلنرال حسن فريوزآبادي عن استعداد القوات املسلحة لوقف 
نشاطها االقتصادي، إذ قال لصحيفة »بهار«: »إذا مل حتتج احلكومة 
منشآتنا، سيستعيدها اجليش«. وشدد على أن القوات املسلحة مل 
تنخرط يف نشاطات اقتصادية لكسب مزيد من الدخل، وال تنافس 

املنتجني احملليني.
»الباسيج« )متطوعي  لكن اجلنرال حممد رضا نقدي، قائد  جهاز 
حملية«،  »إمكانات  بـ  االستعانة  إىل  روحاني  دعوته  جدد  احلرس(، 
مضيفًا »عكس ما يعتقده بعضهم، فإن امللحمة االقتصادية هي يف 
يد الشعب، ويستحيل على أّي حكومة إجناز ذلك، من دون إبداعه. 
من  يشري  أنه  وأوضح  منتجًا«.  عنصرًا  يتحّول  أن  إيراني  كل  على 
خالل حديثه عن املشاركة الشعبية، إىل حضور »الباسيج« يف القطاع 

االقتصادي.
هت إىل اخنراط »احلرس الثوري« يف النشاط  ُيذكر أن انتقادات ُوجِّ
عرب  املسلحة،  القوات  إىل  عامة  شركات  ملكية  ونقل  االقتصادي، 
روحاني  عن  نقلت  إسالمي«  »مجهوري  صحيفة  وكانت  ختصيصها. 
قوله عام 2009 إن »القطاع اخلاص يف إيران تعّرض لفرتة طويلة، 
شبه  قطاع  أيدي  عالق يف  اآلن  لكنه  احلكومي،  القطاع  من  لعرقلة 

حكومي وشبه عسكري«.
على صعيد آخر، أوردت جملة »جينز انتيليجنس ريفيو« أن صورًا 
التقطتها أقمار اصطناعية أظهرت أن إيران شّيدت قرب بلدة شاهرود 
إلطالق  موقعًا  طهران،  شرقي  مشال  كيلومرت  مئة  حنو  تبعد  اليت 

صواريخ ميكن استخدامه يف اختبار صواريخ باليستية.
وأشارت إىل عمليات بناء مكثفة خالل السنوات الثالث األخرية يف 
الصواريخ  لتحضري  ومنطقة  إطالق،  ومنصة  برجًا  الذي يضّم  املوقع 
لإلطالق، وقسمًا لإلدارة والدعم. ولفتت إىل أن موقع شاهرود هو 
أحد ثالثة مواقع ستستخدمها ايران يف برناجمها الفضائي، إذ قال 
رئيس حترير اجمللة ماثيو كليمنتس: »حتليل صور املوقع يشري إىل 
انه سيكون منشأة اسرتاتيجية ُتستخدم يف اختبار صواريخ باليستية، 
الربنامج  يف  الستخدامهما  جاهزتني  األخريني  املنشأتني  يرتك  ما 

اإليراني الطموح إلطالق أقمار اصطناعية«.
افتتاح مركز  نيتهم  أسابيع  أعلنوا قبل  إيرانيون  وكان مسؤولون 
فضائي إلطالق أقمار اصطناعية. لكن دواًل غربية قلقة من احتمال 
استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية اليت تضع أقمارًا اصطناعية 

إيرانية يف املدار، يف إطالق رؤوس حربية نووية.

بندر يعرض...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ونقلت وكالة »رويرتز« عن ديبلوماسيني أوروبيني ومصادر يف 
الشرق األوسط قوهلا إن رئيس االستخبارات السعودية األمري بندر بن 
سلطان قّدم إىل الرئيس الروسي فالدميري بوتني، خالل لقائهما يف 
موسكو األسبوع املاضي، عرضًا لشراء أسلحة روسية وعدم منافستها 

يف تصدير الغاز إىل أوروبا.
وقالت مصادر يف املعارضة السورية، مقربة من الرياض، إن بندر 
عرض على بوتني أن تشرتي السعودية أسلحة روسية بقيمة 15 مليار 
دوالر، وتعهد بأن ال تهدد مبيعات دول اخلليج من الغاز موقع روسيا 

كمصّدر أساسي للغاز إىل أوروبا.
موسكو  الرياض  طالبت  ذاتها،  املصادر  حبسب  املقابل،  ويف 
بالتخفيف من دعمها القوي للرئيس السوري بشار االسد واملوافقة 
على عدم استخدام حق النقض )الفيتو( بوجه أي قرار مستقبلي قد 

يتخذه جملس األمن الدولي حبق سوريا.
أن  »رويرتز«،  لوكالة  املوضوع،  على  مطلع  خليجي،  وأكد مصدر 
بندر عرض على بوتني شراء كميات ضخمة من األسلحة الروسية، لكنه 
أشار إىل انه مل يتم حتديد قيمة الصفقة. يذكر أن الرياض أوقفت 
وتتضمن   ،2008 العام  موسكو يف  مع  وقعتها  كانت  تسلح  صفقة 

شراء 150 دبابة و100 طوافة حربية ومدرعات.
قوله  السعودية،  من  مقرب  لبناني،  سياسي  عن  الوكالة  ونقلت 

إن اللقاء بني بندر وبوتني استمر أربع ساعات. وأضاف »السعودية 
خرجت مرتاحة من اللقاء« من دون تقديم تفاصيل.

مل  بندر  على  األولي  بوتني  رّد  إن  غربيون  ديبلوماسيون  وقال 
يكن حامسًا. وتوقع ديبلوماسي غربي يف الشرق األوسط أال يوافق 
الرئيس الروسي على املتاجرة مبوقف موسكو يف املنطقة يف مقابل 
صفقة أسلحة، مشريًا إىل أن املسؤولني الروس متشككون يف أن 

متلك الرياض خطة واضحة لالستقرار يف سوريا إذا سقط األسد.
وقال املسؤول يف املعارضة السورية »كان هناك تواصل رفيع 
»حاول  وأضاف  االجتماع«.  قبيل  والسعودية  روسيا  بني  املستوى 
املتشددون  اإلسالميون  يسيطر  أن  من  موسكو  خماوف  تهدئة  بندر 
على سوريا بعد سقوط األسد، وأن تصبح سوريا ممرًا للغاز اخلليجي، 
خصوصًا القطري، على حساب روسيا. عرض بندر )على بوتني( تكثيف 

التعاون مع موسكو يف اجملاالت العسكرية والطاقة واالقتصاد«.
وزير  أن  بيان،  يف  الروسية،  اخلارجية  وزارة  أعلنت  ذلك،  إىل 
اخلارجية سريغي الفروف سيبحث مع األمني العام لألمم املتحدة بان 

كي مون، يف نيويورك اليوم، مؤمتر »جنيف 2« حول سوريا.
ويف الوقت الذي تتواصل فيه االشتباكات يف ريف الالذقية بني 
عناصر تنظيم »القاعدة« والقوات السورية، ذكر »املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان« إن »62 مسلحًا قتلوا، وفقد مثانية، يف كمني نصبه 
اجليش السوري هلم يف املنطقة الواقعة غرب مدينة عدرا الصناعية« 

يف ريف دمشق.
عن مصدر عسكري سوري  )سانا(  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت 
قوله إن »وحدات اجليش قضت يف كمني حمكم على جمموعة إرهابية 
الشرقية  الغوطة  إىل  التسلل  حاولت  النصرة  جلبهة  تابعة  مسلحة 

واالعتداء على إحدى النقاط العسكرية«.

CIA حتّذر من حتّول سوريا إىل معقل لـ »القاعدة«
 إدانة اإلرهاب واالحتاد ضّده مطلب موسكو احلالي، فهي تعترب أن 
إبقاء الوضع على حاله يعطي األفضلية ملتشددي القاعدة يف سوريا، 
احتمال  من  األمريكية  املركزية  االستخبارات  وكالة  حّذرت  الذين 

سيطرتهم على أسلحة كيميائية.
املركزية  االستخبارات  وكالة  مدير  نائب  لسان  على  جاء  حتذير   
بأنها أكرب  الذي وصف احلرب يف سوريا  األمريكية، مايكل موريل، 
خطر على األمن القومي األمريكي. وعرب موريل، يف تصريح لصحيفة 
احلالية قد  السورية  بأّن احلكومة  رأيه  »وول سرتيت جورنال«، عن 
تسقط، وستتحول البالد إىل معقل جديد لتنظيم »القاعدة«. وأشار 
إىل أن أعدادًا كبرية من املقاتلني األجانب يتوجهون إىل سوريا للقتال 
يف صفوف جمموعات على صلة بـ«القاعدة«، حمذرَا من انتقال العنف 
هناك إىل لبنان واألردن والعراق. وقال موريل إنه ينظر بشكوك إىل 

خطط اإلدارة األمريكية لتسليح مقاتلي املعارضة السورية.

احلكومة املصرية ال ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

عن  مبصر،  السلطة  يف  القيادات  كبار  لقائه  بعد  تيمرمانز،  فرانز 
السياسي، ألن  اجلمود  »فشلت يف كسر  الدبلوماسية  الوساطة  أن 
احلكام اجلدد للبالد ال يرون أي فائدة من احلوار مع مجاعة اإلخوان 

املسلمني«، اليت ينتمي إليها الرئيس السابق حممد مرسي.
وقالت مصادر احلكومة املصرية إن القاهرة ال تفضل التعليق على 
البالد، ألن  الداخلية يف  األوضاع  األوروبي« جتاه  األمريكي  »القلق 
»مصر أدرى مبصاحلها وأدرى مبا ينبغي عليها القيام به«، وأضافت 
أن الوفود األجنبية اليت زارت العاصمة املصرية طيلة األيام األخرية مل 
يكن مطلوبا منها تقديم وساطة، ولكنها هي اليت طلبت احلضور ملصر 

ملعرفة ما يدور، فقلنا هلم أهال وسهال ألنه ليس لدينا ما خنفيه.
ومسؤولة  كريي،  جون  األمريكي،  اخلارجية  وزير  من  كل  وأعلن 
بيان  آشتون، يف  كاثرين  األوروبي،  االحتاد  اخلارجية يف  السياسة 
املواجهات  من  املزيد  جتنب  »رغم  أنه  املاضية  قبل  الليلة  مشرتك 
بالقلق واالنزعاج لعدم  زلنا نشعر  الدموية حتى اآلن )مبصر(.. فما 
األزمة  حلل  سبيل  إىل  اآلن  حتى  واملعارضة  احلكومة  زعماء  توصل 

اخلطرية واالتفاق على تنفيذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة«.
وقطر  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  من  مبعوثون  وزار 
احلكومة  لكن  األزمة،  حلل  حماولة  أيام يف  لعدة  القاهرة  واإلمارات 

والرئاسة قالتا إن هذه املساعي فشلت.
وردت واشنطن بالقول على لسان املتحدثة باسم اخلارجية، جني 
وأن  بالفشل،  األجنبية  الوفود  جهود  وصف  من  قلقة  إنها  ساكي، 
الوقت الراهن يتطلب البدء يف حوار ميكن أن يساعد يف إعادة اهلدوء 
يف األجل الطويل. بينما أجاب الوزير اهلولندي، تيمرمانز، عن سؤال 
لوكالة »رويرتز« أمس عن سبب فشل الدبلوماسية، بقوله: »بعد أن 
حتدثت إىل الرئيس املؤقت ورئيس الوزراء ووزير اخلارجية، انطباعي 
أنهم ببساطة ال يرون أي فائدة يف هذه املرحلة من احلوار مع مجاعة 

اإلخوان«.
وقالت مصادر احلكومة املصرية إن زيارات الوفود األجنبية للقاهرة 
يف ظل األزمة الراهنة »مسموح بها ألنه ليس لديها ما ختفيه«، 
لكن »القرار النهائي بشأن معاجلة األزمة قرار مصري«. ومن جانبه 
أعلن السفري بدر عبد العاطي، املتحدث باسم وزارة اخلارجية، أمس 
احلقيقية  الثورة  ونقل صورة  شرح  على  تركز  الوزارة  أن  االول 
التأييد السياسي واالقتصادي، وأن وزير  للعامل اخلارجي وحشد 
اخلارجية نبيل فهمي قام بإجراء اتصاالت تليفونية مع أكثر من 53 

وزير خارجية من دول العامل املختلفة.
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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

Saturday 10 August 2013  2013 آب   10 السبت 

افطار حمالت ابوحسني يف غرانفيل 
عن روح االخ واالب املؤسس احلاج ابو 

حسني  حممد خضر 
اقام احلاج العزيز ابو امحد مصطفى خضر وعائلته واجناله وابن 
وشقيقاته  ووالدته  وعائلته  حسني  املهندس  احلاج  شقيقه 
واالصهره واالحفاد  حفل افطار عن روح االخ والوالد ابو حسني 
حممد خضر مؤسس حمالت ابوحسني يف غرانفيل حبضور ابنتهم 
غوراني  خيسنتو  االختصاصي  الدكتور  وزوجها  منى  االمريه 
وبناتهما ومجع غفري من االهل واالقارب واالصدقاء والزميل اكرم 

املغّوش.
وبدورهم يتقدمون مجيعًا من ابناء اجلالية العربية بأطيب التهاني 
وعلى  باخلري  اجلميع  على  اهلل  اعاده  السعيد  الفطر  عيد  مبناسبة 
اسرتاليا احلبيبة والعامل بالسالم واالزدهار وعودة اراضينا احملتله 
وان نفرح للحاج حسني وزوجته مبولود حيمل اسم والده الطيب 
الذكر وللدكتور خيسنتو وزوجته مولودًا يكون عميدًا لشقيقاته ان 

شاء اهلل وكل عام وانتم بالف خري .

جملس اجلالية يهنئ
يتقدم جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز من ابناء اجلالية 
االسالمية عامة واللبنانية خاصة خبالص التهاني واطيب االماني 
االمة  وعلى  عليكم  اهلل  اعاده  املبارك  الفطر  عيد  حلول  مبناسبة 
االسالمية وعلى وطننا احلبيب لبنان باخلري واليمن والربكات وكل 

عام واجلميع بألف خري.
صادر عن االعالم
جهاد حيدر

يتقدم عضو بلدية ليفربول رئيس جملس اجلالية اللبنانية يف نيو 
واللبنانيني خاصة  ساوث ويلز علي كرنيب من املسلمني عامة 
بأحر التهاني واطيب االمنيات مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 
اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات وعلى وطننا احلبيب 
الغالية باملزيد من  باألمن  والسالم واالستقؤاؤ وعلى اسرتاليا 

التقدم واالزدهار، وكل عام واجلميع بألف خري.

علي كرنيب يهنئ

نجل  لبنان  من  “فوزي”  الدويهي  الشيخا  جاد  عودة  بعد 
املرحوم ابو بربر الدويهي يقام قداس لراحة نفس الفقيد 
السادسة مساء  يف كنيسة  الساعة  آب  وذلك يف 13 

سيدة لبنان املارونية يف سيدني.
الداعون: يف اسرتاليا ولده جاد الدويهي شقيق املرحوم 
يف اسرتاليا جورج الدويهي وعائلته وعموم آل الدويهي 

يف الوطن واملهجر وعموم ابناء زغرتا الزاوية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

الدعوة عامة

قداس لراحة نفس املرحوم نزيه الشيخا 
الدويهي “ابو نزيه” املتويف يف لبنان

 كيم كارداشيان أبكت والدتها!

على  األوىل  للمّرة  الواقع كيم كارداشيان  تلفزيون  أطّلت جنمة 
حمّطة تلفزيونية بعد إجنابها إبنتها "نورث ويست" من حبيبها النجم 

كانيي ويست .
من  حلقة  يف  عرض  فيديو  خالل  من  كريس  وظهرت 
. جينري  كريس  والدتها  تقدمه  الذي   Kris  برنامج 
أن  فيها:"أوّد  تقول  لوالدتها  رسالة  الفيديو  يف  كيم  ووجهت 
أهنئك على برناجمك اجلديد، آسفة لعدم متكين من احلضور بشكل 

شخصي ، ولكين يف هذا الوقت أعشق حياتي يف املنزل ".
وتابعت كيم:"أتابعك كل يوم وأنت رائعة ، لقد ولدتي لتقومي 

بهذا ، احبك كثريًا".
النجم  تأثرت كريس فبكت حبضور ضيفها  الفيديو  وبعد عرض 

"شون ديدي" الذي قّدم الفيديو بشكل مشّوق.
كيم ظهرت بوجه مشرق ومجيل ومل يظهر سوى القليل من القسم 

العلوي من جسمها الذي تبدو فيه مرتديًة بلوزة بيضاء اللون.
وقد ختمت كريس شاكرًة كيم وشون على هذه املفاجأة اجلميلة 

 بريطانية تتخفى يف زي إسالمي 
لتخطف ابنتها من مصر

بريطانية  جنحت 
اسرتداد  مهمة  يف 
خطفها  اليت  ابنتها، 
مصري  والدها 
بعد  وذلك  اجلنسية، 
زي  يف  ختفت  أن 
من  مٌكنها  إسالمي 

تنفيذ خطتها.
أبو  "أليكس  وقررت 
اليت تبلغ من  العال"، 
أن  عامًا،   29 العمر 
ختوض مغامرة سفرها 

لتقوم  االسكندرية  من حمافظة  بالقرب  الدوار"  "كفر  مدينة  إىل 
خبطف ابنتها اليت كان والدها قد اصطحبها معه إىل هناك دون 

أن ُيعلم والدتها، حسبما ذكرت صحيفة "صن داي" الربيطانية.

وجنحت "أليكس" يف تنفيذ مهمتها مبساعدة "دنيا الناهي" وهي 
كاتبة بريطانية مسلمة، واملعروفة بقدراتها على مجع املعلومات 

عن اجلرائم حتى إنها ُلقبت باسم "جني بوند".

وقامت السيدتان مبراقبة منزل الطفلة "منى" اليت تقيم فيه مع 
والدها وعائلته يف كفر الدوار حتى متكنت األم من خطفها وهي 
خارج  بالطفلة  هربتا  ثم  مالحمها،  إخفاء  من  مٌكنها  نقابًا  ترتدي 
البالد بعد أن قامتا بدفع ِرشوة ألحد موظفي اجلوازات يف مطار 

القاهرة ليمكنهما من السفر بالطفلة دون موافقة والدها.

 300 روسي حيملون طرحة 
زفاف.. طوهلا 3,5 كيلومرتات!

شارك حنو 300 مدعو إىل حفل زفاف روسي، حبمل طرحة فستان 
العروس اليت تعّدى طوهلا الـ3 كيلومرتات ونصف.

وذكرت قناة )روسيا اليوم( أن عروسًا من مدينة أومسك ارتدت 
فستانًا طوله أكثر من 3 كيلومرتات ونصف شارك يف محله حنو 

300 مدعو.
وأضافت أن رجلي أعمال حمليني، أرادا نشر اسم مدينتهما من 
على  عثورهما  مسألة  أن  غري  األطول،  الطرحة  فكرة  طرح  خالل 
عروس توافق على ارتداء هذه الطرحة اإلستثنائية استغرق عامًا 

كاماًل.
وبعد أن أعلنت الشابة الروسية موافقتها ارتداء الطرحة، مسحت 
سلطات املدينة هلا ولعريسها بتسجيل زواجهما يف إحدى الساحات 
املركزية، إذ استلما شهادة من املسؤولني عن تسجيل األرقام 
القياسية يف روسيا بإدراج الطرحة يف كتاب األرقام القياسية 
دخول  إىل  بسعيهما  اقرتاحًا  العروسان  تلقى  فيما  البالد،  يف 

موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية.
ُيذكر أن طرحة الزفاف األطول حتى اآلن مسجلة باسم الربيطانية 
ساندرا ميتشلب، اليت يقل طوهلا عن طول طرحة “أومسك” بـ328 

مرتًا. 

 مخسة مفاهيم خاطئة خلسارة الوزن
هل يعترب األشخاص الذين ال يعانون من وزن زائد، أن صحتهم جيدة؟ 
يبدو أن هناك مخسة مفاهيم خاطئة حول خسارة الوزن واحملافظة على 

.CNNصحة جيدة، حبسب ما نشرت جملة تايم الشقية لـ

1. جيب أن خيسر األطفال الوزن لتجنب السمنة
أن  إىل  األمريكية،  "النسيت"  جملة  يف  نشرت  حديثة  دراسة  وأشارت 
الباحثني يف املعهد الوطين ألمراض السكري، واجلهاز اهلضمي، والكلى، 
وتأثريها  الوزن  زيادة  بني  للتفريق  حسابي  منوذج  تطوير  إىل  عمدوا 
على  تؤثر  أن  ميكن  اليت  اإلضافية  الباوندات  عدد  مقابل  االجيابي، يف 

السمنة.
وأظهر النموذج أن بعض األطفال يتخلصون من السمنة يف سن البلوغ حتى 
إذا مل خيسروا الوزن قبل تلك املرحلة، وذلك ألن السمنة ليست عبارة عن 
وزن فقط، إمنا حتتسب من خالل نسبة الطول على الوزن املعروف باسم 
مؤشرات كتلة اجلسم.س وبينما يكرب األطفال، حيول اجلسم الدهون إىل 
العضالت، واليت تزن أحيانا أكثر من األنسجة الدهنية. لذا فإن األطفال 
الذين يتمتعون مبؤشر كتلة اجلسم مرتفع، والذين قد يعتقد أنهم يعانون 

من السمنة، قد ال يعانوا فعليا من الوزن الزائد.

 2. يعترب تناول الربوتني أفضل للشعور باالمتالء والسيطرة على عدد السعرات احلرارية
من الصحيح أن تناول الربوتني يعطي شعورا باالمتالء، إال أن تناول 

األلياف يعترب أمرا أفضل، ألنها تتضمن عدد أقل من السعرات احلرارية. 
وللتأكد من أن الشخص ال يشعر باجلوع، وحيصل على مجيع العناصر 
الغذائية، فإنه جيب أن يكثر من تناول الفاكهة، واخلضار، واحلبوب.

3. البدانة تؤدي إىل األمراض
ويعترب مستوى اللياقة البدنية لدى الشخص، فضال عن وزنه، أمرا أساسيا 
األشخاص  أن   2012 العام  يف  أجريت  دراسة  وأظهرت  العامة.  للصحة 
الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة، ال يعانوا من خطر أكرب لإلصابة 
ولكن  العاديني،  األشخاص  بوزن  مقارنة  والسرطان،  القلب،  بأمراض 

فقط إذا كانت عملية األيض صحيحة لديهم مثل نظرائهم األقل وزنا.

4. ميكن تناول مجيع األطعمة وممارسة التمارين الرياضية خلسارة الوزن
وجبات  تعديل  خالل  من  احلرارية  السعرات  من  التقليل  حماولة  وتعترب 
الطعام يوميا، من بني الطرق األفضل خلسارة الوزن. ويف احلقيقة، فإن 
استهالك سعرات حرارية أقل، والقيام بتمارين رياضية أكثر هو الطريقة 

األفضل خلسارة الوزن.

5. قضاء فرتات طويلة يف ممارسة التمارين الرياضية اخلفيفة أفضل
السعرات  ذوبان  إن  تقول  اليت  اخلرافة  تصحيح  التغذية  خرباء  وحياول 
احلرارية حيصل بشكل أسرع من خالل ممارسة التمارين الرياضية اخلفيفة، 

مقارنة مبمارسة التمارين الرياضية الصعبة.
وقال مدير اللياقة البدنية يف مركز بريتكني لوغفييت األمريكي، سكوت 
دانبريغ "من الصحيح أن اجلسم حيرق نسبيا سعرات حرارية خاصة بالدهون 
ممارسة  خالل  من  بالكاربوهيدرات  اخلاصة  احلرارية  السعرات  من  أكثر 
التمارين الرياضية اخلفيفة، ولكن إذا قام الشخص بزيادة حدة التمارين 
إىل  سيؤدي  ذلك  فإن  الدموية،  واألوعية  القلب  منطقة  يف  الرياضية 

خسارة كميات أكرب من السعرات احلرارية." 
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LABOR plans to inject an 
extra $200 million into 
the car industry and en-
sure 100 per cent of the 
commonwealth car fleet 
is Australian-made. 
But Opposition Leader 
Tony Abbott says the 
best thing Prime Minister 
Kevin Rudd could do for 
the industry is to scrap 
its fringe benefits tax 
changes on employer-
provided cars.
Jobs and the economy 
are top of the agenda as 
Mr Abbott and Mr Rudd 
begin criss-crossing 
the country on the first 
full day of campaigning 
ahead of the September 
7 election.
Industry Minister Kim 
Carr says Labor has yet 
to settle on how the $200 
million, which comes 
from the budget’s con-
tingency reserve, will be 
spent.
“I will continue my dis-
cussions with industry 
as to how this additional 
funding can best support 
growth in sales,” Senator 
Carr said in a statement.
The all-Australian car 
mandate for the com-
monwealth passenger 
vehicle fleet could boost 
sales by 18,000 a year, 
he said.
The car industry, which 
provides thousands of 
jobs in marginal seats 
especially in Victoria 

Cars and jobs on federal elec-
tion agenda 

and South Australia, has 
been rocked by the high 
Australian dollar and 
overseas competition.
States and territories will 
also be asked to commit 
to the same Australian-
made target.
Mr Rudd started the day 
in Canberra, chairing 
the final cabinet meeting 
before government offi-
cially goes into caretaker 
mode at 5.30pm (AEST).
He said the car industry, 
which had been under 
pressure well before the 
FBT changes were pro-
posed, was responsible 
for more than 250,000 
jobs.
“I have said before that 
I do not believe manu-
facturing is an industry 
just for the past; it’s an 
industry for the future,” 
Mr Rudd told ABC radio 
on Monday.
He said the government’s 
position was in contrast 
to the opposition’s which 
would “lop off” $500 mil-
lion in industry support.
Mr Abbott said Labor had 
announced three new 
taxes in Friday’s eco-
nomic statement, which 
should act as a warning 
to voters about its future 
plans.
“If the government hits 
you with three new taxes 
before the election, what 
do you think they’ll do af-
terwards?” he said.

PM Kevin Rudd is expected to announce a package to help the bat-
tling car industry ahead of election. Source: AAP

However while the oppo-
sition leader has pledged 
to scrap the FBT change, 
he has not ruled out 
keeping the tax rise on 
tobacco and a new bank 
levy.
The first Newspoll of the 
campaign shows the co-
alition maintaining its 
52-48 per cent two-party 
preferred lead.
Mr Abbott will be in Bris-
bane on Monday before 
heading to Sydney.
The union representing 
motor industry workers 
said the use of locally-
made cars at all levels of 
government had dropped 
over the past decade 
from 66 per cent to 33 
per cent.
“So it’s important that 
states and local govern-
ments follow the com-
monwealth’s lead,” Aus-
tralian Manufacturing 
Workers’ Union national 
secretary Paul Bastian 
said.
The union also called on 
the coalition to state its 
support for the car-mak-
ing sector.
“The coalition needs to 
also back in procure-
ment of Australian cars 
for government fleets 
and end its threats to 
push the industry off-
shore through a massive 
cut to co-investment,” Mr 
Bastian said.
Mr Abbott said it was 
scandalous Labor 
couldn’t say exactly what 
the $200 million would 
be used for.
“They throw taxpayer 
money around like con-
fetti,” he told reporters in 
Brisbane.
“I have more respect for 
your money than to make 
blank cheques to indus-
tries which, let’s face it, 
have been very good at 
using taxpayers’ money 
but haven’t always been 
that good at maintaining 
production and jobs.”

Opposition Leader Tony 
Abbott and PM Kevin Rudd 
are at odds over the run-
ning of a national debate. 
KEVIN Rudd has agreed 
to debate Tony Abbott this 
Sunday. 
Liberal party federal direc-
tor Brian Loughnane has 
released correspondence 
with his ALP counterpart, 
George Wright, in which 
the showdown was con-
firmed.
It will be held at the Nation-
al Press Club in Canberra 
and Mr Abbott wants ques-
tions to be taken from jour-
nalists, the audience and 
social media.
“Thank you for finally con-
firming Mr Rudd’s agree-
ment to Mr Abbott’s pro-
posal for a debate this 
Sunday,” Mr Loughnane 
said.
“The Coalition believes 
this is the most important 
election in a generation.
“I note that Mr Rudd has not 
responded to Mr Abbott’s 
proposal for Leader’s de-
bates in Western Sydney 
and Brisbane. I look for-
ward to confirmation that 
Mr Rudd will agree to these 
important forums.”
The only other time the two 
men have debated is in 
2010, on health reform.
It was also at the National 
Press Club in Canberra.
Labor and the Coalition 
have been at odds over 
leadership debates and 
Government plans to con-
tinue a multimillion-dollar 
advertising campaign on 
asylum seekers.
Prime Minister Rudd has 
said he wants Opposition 
Leader Mr Abbott to de-
bate him on Sunday with 
the Seven Network to host 
the broadcast and voters 
firing in questions using 
Facebook.
But Mr Abbott wanted the 
National Press Club to be 
the forum.
ALP national secretary 
George Wright issued the 
debate challenge in a letter 
to his Liberal counterpart 
Brian Loughnane, request-
ing the debate take place 
in Sydney and that “Chan-
nel 7 in conjunction with 
Facebook host this first 

Federal Election 2013: Kevin Rudd and 
Tony Abbott to debate on Sunday 

debate between the Prime 
Minister and Mr Abbott”.
Labor argued that this 
format - which has never 
been used in Australian 
elections - “would ensure 
that millions of voters have 
the opportunity to both 
participate and watch both 
leaders debate the issues 
of importance to them and 
our nation’s future”.
Mr Wright also argued that 
the use of social media 
would “facilitate greater 
participation” by young 
people in the election pro-
cess.
Mr Abbott also wants a 
series of community-style 
debates in Sydney and 
Brisbane.
The stoush over the elec-
tion debates is mirrored by 
the brawl over taxpayer-
funded advertising during 
the “caretaker” period.
Confidential documents 
reveal the Government 
wants to saturate the elec-
torate with television, radio 
and newspaper advertise-
ments - a move slammed 
as a “blatant misuse” of 
taxpayer money.
The campaign - which has 
been running since the 
Prime Minister struck a 
deal to send asylum seek-
ers to Papua New Guinea 
nearly three weeks ago - 
has already cost about $5 
million.
Labor is desperately hop-
ing to neutralise the issue 
during the campaign as it 
defends a raft of marginal 
seats.
But Mr Abbott has accused 
the PM of “conveniently” 
forgetting his 2007 pledge 
to ban blatant political ad-
vertising and called on his 
rival to halt the campaign.
“All asylum seeker adver-
tising for Australian audi-
ences and paid for by the 
taxpayer is opposed and 
under the Caretaker Con-
vention must cease imme-
diately,” Mr Abbott warned 
the PM, in a letter sent last 
night.
Once caretaker provisions 
are introduced, govern-
ments require opposition 
approval to advertise on 
“matters of contention” 
between the parties such 

as asylum seekers or the 
Gonski education reforms.
Attorney-General Mark 
Dreyfus, in a letter to Mr 
Abbott, claims the cam-
paign is “critical” to get-
ting the message across to 
“diaspora communities” to 
deter people from Sri Lan-
ka, Afghanistan, Iran and 
other countries from mak-
ing the dangerous trek.
“Given the shared commit-
ment of all political parties 
in Australia to the preven-
tion of people smuggling, 
I seek the Opposition’s 
agreement to the continu-
ation of this campaign,” Mr 
Dreyfus said.
Documents show the ad-
vertisements are planned 
to run across television, 
newspapers and radio un-
til the end of August - and 
possibly into September.
Ethnic media will also be 
targeted as part of a cam-
paign that warns “You 
won’t be settled in Austra-
lia” if you arrive without a 
visa.
The letter from Mr Dreyfus 
concedes that a number of 
expensive campaigns - in-
cluding on Gonski educa-
tion reforms, superannua-
tion and Medicare Locals 
“maybe perceived” to be 
contentious and have been 
halted.
But it’s the Government’s 
push to continue taxpay-
er-funded advertising on 
asylum seekers that has 
angered the Opposition.
“We do not support the 
continuation of a multi-mil-
lion dollar taxpayer funded 
campaign aimed at Austra-
lia voters, rather than peo-
ple residing overseas,” Mr 
Abbott writes, in his letter 
to the PM.
Advertising in Australia “in 
an election campaign is 
nothing more than a blatant 
misuse of taxpayer money 
for political purposes,” Mr 
Abbott said.
The Opposition Leader ac-
cuses the PM of “conve-
niently” forgetting his 2007 
election commitment “and 
only consulting with the 
Opposition now because 
you are legally bound to 
do so under the Caretaker 
Conventions”.
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Despite costing Australian 
households $9 billion a 
year, new research reveals 
Labor’s Carbon Tax is fail-
ing to significantly reduce 
Australia’s emissions.
The report by Frontier 
Economics is a devastat-
ing analysis of the Gov-
ernment’s policy which 
is charging taxpayers bil-
lions of dollars for virtu-
ally no effect.  
While the Government has 
promised to abolish the 
Carbon Tax, all it is doing 
is changing its name.  
Renaming the Carbon 
Tax doesn’t hide the fact 
that this is still a tax on 

PM Kevin Rudd is expected 
to announce a package to 
help the battling car in-
dustry ahead of election. 
Source: AAP 
LABOR plans to inject an ex-
tra $200 million into the car 
industry and ensure 100 per 
cent of the commonwealth 
car fleet is Australian-made. 
But Opposition Leader Tony 
Abbott says the best thing 
Prime Minister Kevin Rudd 
could do for the industry is 
to scrap its fringe benefits 
tax changes on employer-
provided cars.
Jobs and the economy are 
top of the agenda as Mr 
Abbott and Mr Rudd begin 
criss-crossing the country 
on the first full day of cam-
paigning ahead of the Sep-
tember 7 election.
Industry Minister Kim Carr 
says Labor has yet to settle 

Cars and jobs on federal election agenda 

electricity bills which will 
continue to hurt Austra-
lian households and busi-
nesses. 
The Frontier Economics 
report is in line with the 
Government’s own model-
ling which shows Austra-
lia’s emissions increasing 
from 560 million tonnes 
to 637 million tonnes by 
2020 under the Carbon 
Tax.
The Coalition’s Direct Ac-
tion Plan will ensure we 
reach our target of a five 
per cent reduction in emis-
sions by 2020 without a 
tax on electricity, families 
and jobs.

on how the $200 million, 
which comes from the bud-
get’s contingency reserve, 
will be spent.
“I will continue my discus-
sions with industry as to 
how this additional funding 
can best support growth in 
sales,” Senator Carr said in 
a statement.
The all-Australian car man-
date for the commonwealth 
passenger vehicle fleet 
could boost sales by 18,000 
a year, he said.
The car industry, which pro-
vides thousands of jobs in 
marginal seats especially in 
Victoria and South Austra-
lia, has been rocked by the 
high Australian dollar and 
overseas competition.
States and territories will 
also be asked to commit to 
the same Australian-made 
target.

Labor’s Carbon Tax fails 
as climate change policy

Tony Abbott has told the prime 
minister’s department the first 
order of business under a co-
alition government will be to 
repeal the carbon tax. 
During a visit to a meatworks 
in the Queensland seat of 
Blair, Mr Abbott said he was 
“fair dinkum” about abolishing 
Labor’s carbon tax on big cor-
porate polluters.
“I have today written to the 
head of the Department of 
Prime Minister and Cabinet to 
say that the first act of an in-
coming coalition government 
will be to prepare the carbon 
tax repeal legislation,” he said.
The repeal would make the 
JBS Australia meatworks $5 
million a year more competi-
tive, Mr Abbott said.
The opposition leader said 
Prime Minister Kevin Rudd’s 
plan to scrap the fixed price 

and move earlier to an emis-
sions trading scheme in 2014 
was “fakery”.
The meatworks received $4.4 
million under Labor’s carbon 
tax to help it cut its emissions.
Asked about the grant, Mr Ab-
bott said the carbon tax was 
still a “massive hit” on the 
business.
“As the carbon tax goes up ... 
the hit gets bigger,” he said.
“Rather than get a govern-
ment grant to deal with a 
regulatory burden, wouldn’t it 
be better if there had been a 
government grant to help this 
business improve its core ef-
ficiency?”
The coalition has also written 
to the Clean Energy Finance 
Corporation to formally advise 
the board it does not support 
the CEFC or the $10 billion 
earmarked for projects.

Abbott makes carbon tax 
first agenda item

AUSTRALIANS will be giv-
en the election they were 
denied three years ago by 
Julia Gillard when the na-
tion goes to the polls in a 
September 7 cliff-hanger. 
In five weeks’ time voters 
will be given the chance to 
finally deliver their verdict 
on Kevin Rudd.
At 3.15pm yesterday, after 
only five weeks back in 
the job, the Prime Minis-
ter drove to Government 
House in Canberra and 
asked Governor-General 

Quentin Bryce to dissolve 
the hung parliament.
The Labor leader then 
promised a “new way” if 
re-elected, claiming to be 
the underdog in an elec-
tion which, if held yester-
day, would have delivered 
Coalition leader Tony Ab-
bott as the prime minister.
Mr Abbott’s message was 
that with the poll date 
called, the nation could 
finally be put out of its 
misery after three years of 
chaos.

Prime Minister Kevin Rudd 
urges public to trust him as he 
calls September 7 election 

Opposition leader Tony Abbott says he would keep some tax increas-
es announced in the mini budget. Source: AAP

Families in Parramatta will be 
an average of over $550 bet-
ter off next financial year as a 
result of the Coalition’s plan to 
scrap the carbon tax said Lib-
eral candidate, Martin Zaiter.
“Kevin Rudd’s carbon tax adds 
to the cost of living. It is a tax 
on electricity, it’s a tax on gas 
and it hurts family budgets,’’ 
said Mr Zaiter.
“As the carbon tax goes up, so 
will families’ cost of living. 
“Only the Coalition will reduce 
your cost of living by abolish-
ing the carbon tax.’’
Mr Zaiter said that on the Gov-
ernment’s own figures, the 
carbon tax will increase six-
fold between mid-2014 and 
mid 2019 – reaching $38 a 
tonne by 2019 and increasing 
to $350 a tonne over time.
“That means if Labor is re-
elected, average families will 
pay $3,000 in carbon tax over 
the next six years. 
“Only the Coalition will scrap 
the carbon tax lock, stock and 
barrel.
“And the Coalition will also 
keep the current income tax 
thresholds and the current 

pension and benefit fortnightly 
rates while scrapping the car-
bon tax.’’
Mr Zaiter said this means local 
workers, families and pension-
ers will keep the tax cuts and 
fortnightly pension and benefit 
increases provided in Labor’s 
carbon tax package, but with-
out the carbon tax.
“As a result, these tax cuts and 
fortnightly benefit increases 
will become genuine cost of 
living relief, worth around $4 
billion a year, rather than par-
tial compensation for Labor’s 
damaging carbon tax hit.’’ 
Mr Zaiter said this means that 
– based on the Government’s 
own figures – under the Coali-
tion:
• average families will be better 
off by more than $550 a year in 
2014-15, rising to around $900 
a year in 2019-20; and
• over the next six 
years, average families will 
be $3,000 better off under the 
Coalition than under Kevin 
Rudd’s carbon tax.

MEDIA ENQUIRIES: Helen Rus-
sell – 0410 590 095

PARRAMATTA FAMILIES WILL BE OVER $550 BETTER 
OFF BY SCRAPPING THE CARBON TAX

To compliment the existing 
computer training program, 
Auburn Digital Hub has 
introduced a new series 
of free publicly-available 
classes, including; Cyber 
Safety and Data Privacy, 
and Internet Connectivity 
Options.
Everyone in the local com-
munity is welcome to par-
ticipate in the free training 
sessions held at Auburn 
Library so individuals can 
make the most of the Na-
tional Broadband Network 
(NBN). 
The NBN is a next-gener-
ation broadband network 
providing more reliable, 
high-speed broadband ac-
cess to all Australians. It 
has the potential to revolu-
tionise the way Australians 
connect to the Internet and 
do business. 
The Digital Hub classes 
provide information that 
will assist locals with 

learning a range of differ-
ent skills, including:
• Computer Basics
• Internet Basics
• Introduction to Business 
Applications
• E-Commerce
• Internet Connectivity Op-
tions
• Cyber Safety & Data Pri-
vacy
The Auburn Digital Hub 
has professional trainers in 
conjunction with Lidcombe 
TAFE, and is fully equipped 
with the latest technology 
and equipment.
Training courses are free, 
and will be held over com-
ing months.
To see the full schedule 
of training sessions visit 
the Council website under 
“What’s On” or call Au-
burn Library on: (02) 9735 
1250.
For more information, con-
tact Andrew McBride on: 
9735 1301. 

DEVELOP YOUR SKILLS AT AUBURN DIGITAL HUB

Caption: Auburn Library is providing the community with access to cut-
ting edge technology and business opportunities thanks to the NBN.

Katrina Hodgkinson, 
Minister for Primary In-
dustries has granted a 
one month extension on 
submissions to the pro-
posed changes to rec-
reational fishing rules in 
NSW, including bag and 
size limits. 
“I encourage all recre-
ational fishers to make 
submissions by the 
close date of Saturday 
the 31st August 2013. 
Fishing is a big part of 
the East Hills Electorate 
and one of the main ac-
tivities carried out along 
the Georges River.” 

Glenn Brookes, Member 
for East Hills said. 
Discussion papers and 
submission forms are 
available at most bait 
and tackle shops and 
fisheries throughout the 
state.
Copies of the paper can 
be found online at www.
dpi.nsw.gov.au/reviews/
fishingrules
It is easy to make a sub-
mission on the various 
options via the online 
submission form or by 
post, email or fax.
Media: Jim Daniel 0408 
461 952

HAVE YOUR SAY ON PROPOSED 
CHANGES TO FISHING RULES
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Advertisement

عـيد فــطر سـعيد ومـبارك
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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

EID FITER MOUBARAK عــيد فــطر مــبارك
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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

Available Only at McDonald’s Punchbowl

EID FITER MOUBARAKعــيد فــطر مــبارك



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
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