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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

االرهاب يضرب لبنان جمددا واستنكارات داخلية وخارجية

أكثر من 20 شهيداً و280 جرحياً يف تفجري الضاحية
ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
يف  وقع  الذي  االنفجار 
بالضاحية  الرويس  منطقة 
ظهر  بعد  لبريوت  اجلنوبية 
إىل  اخلميس  االول  امس 
أكثر من 20 شهيدًا و280 
جريح نقلوا إىل مستشفيات 

املنطقة.
االنفجار  تسبب  كما 
يف  جسيمة  مادية  بأضرار 
واحملال  السكنية  املباني 
والسيارات  التجارية 
الشارع  يف  املركونة 
اليت  وتلك  املستهدف، 
كانت متر يف املكان حلظة 

وقوع االنفجار.
ساعة  من  أقل  وبعد 
االنفجار،  وقوع  على 
على  فيديو  شريط  ُبّث 

التتمة صفحة 31

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

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

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

التتمة صفحة  31

فيما أعداد القتلى جتاوزت الـ 700 والـ »اآلتي أعظم!«

»أخوان«مصر  يهددون بالتصعيد ووزارة الداخلية 
تتوعد بالرصاص احلي ضد »املخربني«

العنف  أعمال  تواصلت 
االول،  أمس  مصر  يف 
قتلى  تشييع  رغم  على 
وسط  املواجهات، 
»اإلخوان  من  تهديدات 
وحلفائهم  املسلمني« 
عليها  ردت  بالتصعيد 
بالتوعد  الداخلية  وزارة 
احلي  الرصاص  باستخدام 
فيما  »املخربني«،  ضد 
القتلى  أعداد  جتاوزت 

.700
دولية  قوى  وصّعدت 
الفض  على  احتجاجاتها 
أنصار  العتصامي  العنيف 
حممد  املعزول  الرئيس 
األمم  طالبت  إذ  مرسي، 
مستقل  بتحقيق  املتحدة 
املسؤولني،  وحماسبة 
األمريكي  الرئيس  وقرر 
باراك أوباما إلغاء مناورات 

حـلويات عــبال يف غـرانفيل
بإدارة مـيالد عــبال

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

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.

Personal service from start to finish for all your 
Financial needs.
Finance for new and used cars,boats,new and 
used plant and equipment and office equipment.
Let us know what you need to finance and let us 
take care of the rest.
call Vivein, your personal finance consultant on 
:   0417  215 880
-Email:lionheart@bigpond.com

حتى  البداية  من  شخصية  خدمة 
النهاية لجميع حاجاتكم املالية.

تمويل للسيارات واملراكب وتجهيزات 
املكاتب واملصانع.

نتكفل  ونحن  املالية  بحاجاتك  أعلمنا 
بالباقي.

سرعة يف الحصول على املوافقة.
املالية  مستشارتك  بفيفيان،  اتصل 

الشخصية على: 880 215 0417

For all your financial needs

ليونهارت للــتمويل
لـجـميع حـاجـاتـكم املـالية

عناصر من الدفاع املدني يعملون على إخماد حريق ناتج عن اإلنفجار )أ ف ب(
إن  قيل  »يوتيوب«  يظهرون موقع  الذين  مسؤوليتهم املسلحني  يعلنون  فيه 

بأنهم  علمًا  التفجري،  عن 
مل يأتوا على ذكر التفجري 

عسكرية مشرتكة.
لكن اجلامعة العربية دعت 
»التضامن«  إىل  أعضاءها 

مع القاهرة.
التصعيد  أن  وظهر 
املتبادل للعنف يف الشارع 
أطاح بأي أمل حلل سياسي 
مبادرة  وقّوض  لألزمة، 
األزهر  شيخ  طرحها  كان 
أمحد الطيب لرأب الصدع، 
نائب  فيما فتحت استقالة 
الدولية  للشؤون  الرئيس 
حممد الربادعي اليت قبلتها 
النار  االول  أمس  الرئاسة 

عليه من مؤيدين للجيش.
الصحة  وزارة  وأعلنت 
اشتباكات  عدد ضحايا  أن 
الذي  الدامي«  »األربعاء 
شهد فض اعتصامي أنصار 
مرسي يف »رابعة العدوية« 
نصر  مدينة  حي  يف 
اجليزة،  يف  و«النهضة« 
 500 من  أكثر  إىل  ارتفع 
احلصيلة  هذه  لكن  قتيل. 
جثة   250 حنو  تتضمن  مل 
نقلها أنصار »اإلخوان« من 
إىل  العدوية  رابعة  مسجد 



www.australia.gov.au/novisa

This is the Australian Government’s message for  
anyone associated with people smuggling: 

YOU WON’T BE
SETTLED IN AUSTRALIA

IF YOU COME HERE BY BOAT WITHOUT A VISA

Đây là thông điệp của Chính Phủ Úc cho bất cứ ai liên hệ đến nạn buôn người.

Nếu quí vị đến đây bằng thuyền không có visa quí vị sẽ không được định cư ở Úc.

THERE’S NO POINT GETTING ON A BOAT ANYMORE
 

 

 

 

 

 

 

 

ñksia cdjdrug iïnkaO ´kEu flfkl=g 

´iafÜ%,shdkq rch fok mKsúvh fuhhs:
Tn ùid n,m;%hla ke;=j fndaÜgqfjka fuys  
meñKsfhd;a ´iafÜ%,shdfõ mosxÑ lrkafka kE.

,J kf;fisf; flj;Jtjpy; rk;ge;jg;gl;lth;fSf;fhd 
x];jpNuypa murhq;fj;jpd; nra;jp:

ePq;fs; tPrh ,d;wp ts;sk; %ykhf ,q;F te;jhy;  

ePq;fs; x];jpNuypahtpy; Fbakh;j;jg;gl khl;Bh;fs;. 
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062
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وّجه البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي نداء إىل »الغارقني يف 
واالباحية  املادية  مستنقعات 
يرتفـعوا  لكي  االستهالكية 
هلـم  تعيد  التـي  القيم  إىل 
وتعطـي  االنسانية  كرامتهم 

معنى لوجودهم«.
وطالب خالل قداس يف الصرح 
أمس  الدميان  يف  البطريركي 
مستنقع  يف  »الغرقى  االول 
وسيلة  اىل  احملولة  السياسة 
وسرقة  واالستقواء  للنفوذ 
املصاحل  ولكسب  العام  املال 
والفئوية  الشخصية  الصغرية 
العام،  الصاحل  حساب  على 
ان يرتفعوا إىل قمم السياسة 
االنسان  خلدمة  شريف  كفن 

واجملتمع واخلري العام«.
ودعا »الغرقى يف مستنقعات 
احلرب وعبادة السالح والسلطة 
وانتهاج العنف واالرهاب لكي 
كرامتهم  مسو  إىل  يرتفعوا 
وقدسية  االنسان  وكرامة 

احلياة البشرية«.
»الغرقى  إلــــى  نـــداء  ووجه 
ارتهاناتهم  مستنقعات  يف 
الشخصية  واملصاحل  للخارج 
والفئوية واملذهبية واملمعنني 

مؤسساتنا  تعطيــــل  يف 
شعبنا  وقهــــر  الدستورية 
والعوز  الفقر  حال  يف  ورميه 
بيته  هجــــرة  على  وإرغامه 
وأرضه ووطنه، لكــي يتقــــوا 
يسـيئون  انهم  ويدركوا  اهلل 

اىل الوطن والشعب«.
أن  على  الراعي  وشدد 
وشعبه  بكيانه  لبنان  »مصلحة 
كل  فوق  تعلو  ومؤسساته 
أمامه كل  آخر بل تبوخ  اعتبار 

االعتبارات«.

الراعي: الغرقى يف مستنقع السياسة 
يسيئون اىل مصلحة الوطن والشعب

بعلبك،  مساجد  أئمة  نّفذ 
يتقدمهم مفيت بعلبك - اهلرمل 
الشيخ بكر الرفاعي، يف مسجد 
حي الصاغة قرب قلعة بعلبك، 
الشعب  مع  تضامنيًا  اعتصاما 
املصري واستنكارًا لـ »عمليات 
اليت حتصل يف ساحات  القتل 

مصر«.
الرفاعي  املفيت  وألقـــى 
أن  »نعترب  فيها:  قال  كلـــــمة 
نكون  أن  اإلميان  أبسط  مـــــن 
ضد مــــا حيدث يف مصر ونرفع 
أن  نـــرى  عندما  عاليًا  الصوت 
هناك شعبًا حماصرًا، وأن نقف 
الطغاة،  ضد  الشعب  هذا  مع 
شعبًا  هناك  أن  نرى  وعندما 
مــــعه  نقف  أن  علينا  يقتل 
وعنــــدما  الـــقاتل  ضــــد 
على  انقالبـــًا  هناك  أن  نــــرى 

ننحاز  أن  علينا  الدميوقراطية 
إىل الدميوقراطية«.

ولفت إىل أن »الرئيس الشرعي 
حممد  الرئيس  هو  مصر  يف 
مرسي وكل ما جيري ويدور ال 

يغري شيئًا يف احلقيقة«.
احلص  سليم  الرئيس  ورأى 
اليت  »األحداث  أن  يف تصريح 
مثرية  مصر  يف  وتقع  وقعت 
للقلق الشديد، فمصر يف مثل 
نفسها  متثل  ال  األحداث  هذه 
فحسب وإمنا تعكس حال األمة 
إن  القول  لذا  مجعاء،  العربية 
يعكس  إمنا  مصر  على  القلق 
العربي  الوضع  على  املخاوف 
ككل، ومن املفرتض يف هذه 
الدول  جامعة  تقوم  أن  احلال 
العربية بدور يف حماولة إلنهاء 

األزمة املدمرة«.

اعتصام ألئمة مساجد بعلبك تضامناً 
مع الشعب املصري

لقوات  العام  القائد  اكد 
باولو  اجلنرال  »يونيفيل« 
الدولية  القوات  ان  سيريا 
ماضية يف  لبنان  جنوب  يف 
اخلرق  شأن  يف  حتقيقاتها 
االسرائيلي للسيادة اللبنانية 
مجيع  داعيًا  اللبونة،  يف 
على  احلفاظ  اىل  االطراف 
املنطقة  يف  واالمن  اهلدوء 
الدولي  للقرار  )اخلاضعة 
1701(. ووصف ما جرى بأنه 

»خطري وجيب أال يتكرر«.
اجليش  من  وحدات  وكانت 
»يونيفيل«  وقوات  اللبناني 
الناقورة  منطقة  يف  نفذت 
املاضني  اليومني  مدى  على 
»العاصفة  باسم  رماية 
استخدام  ختللها  الفوالذية« 
ورشاشات  خفيفة  اسلحة 
باجتاه  ومتوسطة  ثقيلة 
اطار  يف  وذلك  البحر، 
ورفع  اجلانبني  بني  التعاون 
للوحدات  اجلاهزية  مستوى 

العسكرية.
وكان األمني العام لـ »حزب 
اهلل  نصر  السيد حسن  اهلل« 
اعلن وللمرة األوىل مسؤولية 
ُأصيب  انفجارات  عن  احلزب 
فيها أربعة جنود إسرائيليني 
لبنان  جنوب  إىل  تسللوا 

األسبوع املاضي.
مقابلة  يف  اهلل  نصر  وقال 
تلفزيونية »ان مقاتلي احلزب 
منطقة  يف  العبوات  زرعوا 
اجلنود  ان  يعرفون  كانوا 
بها  سيمرون  اإلسرائيليني 
ومت تفجريها على دفعتني«. 
وأضاف أن »املقاتلني فّجروا 
وصول  عند  ثانية  قنبلة 
إىل  إسرائيلية  تعزيزات 

املكان«.
العملية  »ان  اهلل  نصر  وأكد 
ومتعمدة  حمكمة  كانت 
الصدفة«،  وليدة  وليست 
لكنه مل يكشف عن الطريقة 
»حزب  مقاتلو  بها  علم  اليت 
جنود  بتسلل  سلفًا  اهلل« 
بالقول  مكتفيًا  إسرائيليني، 
»إن احلزب لن يقبل اخرتاق 

األراضي اللبنانية«.
»عملية  إن  اهلل  نصر  وقال 
مقصودة  كانت  اللبونة 
خملفات  من  لغمًا  تكن  ومل 
وحــذر  قيل«،  كما  العدوان 

مكان  أي  »يف  أنـــه  من 
اإلسرائيليني  أن  فيه  نشعر 
دخلوا إىل األراضي اللبنانية 
اليت  واألقدام  سنتصرف، 
اللبنانية  األراضي  ستخرق 

سنقطعها وهذا حقنا«.
ورأى أن »اإلسرائيلي حاول 
التخفيف من أهمية املوضوع 
إال أن ما قيل هو أن جمموعة 
حتاول  كانت  إسرائيلية 
اللبنانية  األراضي  اخرتاق 
إنه  قيل  لغم  بها  وانفجر 
بالصدفة، ولكن ما جرى هو 
خرق إسرائيلي واضح، دخلت 
إسرائيليتان،  جمموعتان 
األراضي  إىل  دخلت  األوىل 
متركزت  والثانية  اللبنانية 
وهذه  تأمني،  نقطة  يف 
النقطة كانت حتت مرأى من 
التأكد  مت  وبعدما  املقاومة، 
أن  معلومات  لدينا  وكانت 
من  سيمّرون  اإلسرائيليني 
هناك، مت زرع عبوات، وعندما 
العبوات،  تفّجرت  جاؤوا 
اجملموعة  تدخلت  وعندما 
العبوة  تفجري  مت  الثانية 
الثانية وسقطت إصابات يف 
كانت  فالعملية  صفوفهم، 
بالصدفة،  مقصودة وليست 
املقاومة  من  تصدٍّ  وكانت 

وليست لغمًا أرضيًا«.
أخريًا  نشعر  »بدأنا  وقال: 
خبروق إسرائيلية على احلدود 
ذات طابع عمالني لعمليات قد 
تستهدف املقاومة والناس، 
وهذه العملية يف اللبونة قد 
ال تكون األخرية ولن نتسامح 

مع اخلروق الربية ألرضنا«.
ولفت إىل أن »القرار 1701 
مل ينزع حق املقاومة يف حال 
األراضي  إسرائيل  خرقت 
فاإلسرائيليون  اللبنانية، 
ويزرعون  وخيرجون  يدخلون 
أحد  وال  تنصت  أجهزة 
أقول  ال  وأنا  يردعهم، 
لكن  مقّصر  اللبناني  اجليش 

هذه إمكاناته«.
رئيس  طلب  أن  واعترب 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
من وزير اخلارجية يف حكومة 
عدنان  األعمال  تصريف 
إىل  شكوى  إرسال  منصور 
موقف  »هو  األمن  جملس 

ضعيف«.

قائد »يونيفيل« يطلب 
الّلبنانيون احلفاظ على اهلدوء املسؤولون  عكف 

أمس  سواء  حد  على  واألتراك 
إجياد  حماولة  على  االول، 
املخطوفني  مللف  سعيدة  خامتة 
منطقة  يف  التسعة  اللبنانيني 
والطيارين  السورية  أعزاز 
يف  املخطوفني  الرتكيني 
حتركات  موازاة  يف  بريوت، 
وإمجاع  الرتكية  للديبلوماسية 
ضرورة  على  لبناني  رمسي 

إنهائه.
زغيب،  عباس  الشيخ  وأسف 
اإلسالمي  اجمللس  من  املكلف 
ملف  متابعة  األعلى  الشيعي 
»خطف  ألن  أعزاز،  خمطويف 
الذي  هو  الرتكيني  الطيارين 
أعزاز«،  خمطويف  ملف  حّرك 
الرتكية  »احلكومة  أن  معتربًا 
اخلطف«،  عملّيات  تشرعن 
وملمحًا إىل »حلحلة قريبة للملف 
فاحلراك الرتكي األخري خري دليل 
على أن خطف الطيارين أثر على 
األتراك عدا عن أن هناك إمجاعًا 

رمسيًا لبنانيًا على إنهائه«.
على  »تركيا  أن  إىل  وأشار 

أبواب االنتخابات«.
والم الشيخ زغيب تصّرف فرع 
املعلومات، طالبًا منه أن »يكون 
وعاداّل يف  التصّرف  مهنيًا يف 
ألن  الّلبنانيني  مع  التعامل 
تصرفاته تنسف هيبة الدولة«، 
الداخلية  »وزير  أن  إىل  الفتًا 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
املوقوف  أن  أّكد  مروان شربل 
عالقة  وال  شاهد  صاحل  حممد 
الطيارين  خطف  بعملية  له 
»ماذا  وسأل:  الرتكيني«. 
لإلفراج  املعلومات  فرع  ينتظر 

عنه؟«.
الشارع  يف  التصعيد  وعن 
الذي وعد به أهالي املخطوفني 
االربعاء إذا مل يتم إطالق سراح 
صاحل، قال: »طلبت من األهالي 
ال  لبنان  ألن  التحرك،  عدم 

يتحّمل أي بلبلة بعد اآلن وملف 
املخطوفني حترك جبدية أكرب من 
أراد  »إذا  وأضاف:  السابق«. 
فهو  التحدي  املعلومات  فرع 
الوحيد ألنه ال يستطيع  اخلاسر 

كسر إرادة الشعب«.
الطيار  خاطفي  هوّية  وعن 
ومساعده  اقبينار  مراد  الرتكي 
»الشخص  قال:  اقجه،  مراد 
ال جيب  لكرامته  ينتفض  الذي 

أن نلومه«.
وكان غادر بريوت أمس االول  
االستخبارات  رئيس  نائب 
مع  بلجك  الرمحن  عبد  الرتكية 
وفد أمين عائدًا إىل إسطنبول بعد 
التقى  يومني،  استمرت  زيارة 
املسؤولني،  من  عددًا  خالهلا 
موضوع خطف  معهم يف  وحبث 
الطيارين قبل أسبوع على طريق 
مطار رفيق احلريري الدولي يف 
موضوع  إىل  إضافة  بريوت، 
التسعة  املخطوفني  اللبنانيني 

يف منطقة أعزاز السورية.
اخلارجية  باسم  الناطق  وكان 
جدد  عراقجي  عباس  اإليرانية 
»مهر  وكالة  خالل  من  التأكيد 
تركي  »طلب  وجود  لألنباء«، 
عملية  للمساهمة يف  إيران  من 
املختطفني  طياريها  عن  البحث 
اخلارجية  وزير  وأن  لبنان،  يف 
نظريه  من  تلقى  صاحلي  علي 
الرتكي أمحد داود أوغلو اتصااًل 
أنقرة  خالله  ناشدت  هاتفيًا 
عملية  يف  املساهمة  طهران 
الطيارين  عن  واإلفراج  البحث 
يف  املختطفني  الرتكيني 

لبنان«.
»بشدة  طهران  إدانة  وجدد 
عملية اخلطف جبميع أشكاله ويف 
أي مكان يف العامل وتعتربه أمرًا 
أن  إىل  الفتًا  إنساني«،  غري 
إذا  جهدًا  تّدخر  »لن  طهران 
كان مبقدورها املساعدة يف حل 

األزمة اإلنسانية«.

إيران تذكر بطلب أنقرة مساعدتها 
للبحث عن الطيارين املخطوفني

احلزب  عام  امني  اعلن 
رفعت  الدميقراطي  العربي 
يف  »قتيل  سقوط  عن  عيد 
اليوم  مساء  حمسن  جبل 
مباشرة  النار  اطالق  بسبب 
بانفجار  وابتهاجًا  التبانة  من 
الضاحية وحنن محلنا اجليش 

مسؤوليته«.
اىل  حديث  يف  عيد،  واشار 

رفعت عيد: على اجليش حتمل 
مسؤوليته واال فلن نتحمل ردة فعل 

اهالي جبل حمسن
ان  اىل  »ال.بي.سي.«، 
»قتل احد املواطنني من جبل 
ومطلق  حلظات  منذ  حمسن 
النار معروف باالسم ونطلب 
من اجليش سوقه للعدالة«، 
متمنيا »من اجليش ان يداهم 
فلن  واال  النار  مطلق  منزل 
فعل  ردة  مسؤولية  نتحمل 

اهالي اجلبل«.

اجليش  خمابرات  جهاز  رعى 
فجر  بعلبك  منطقة  يف  اللبناني 
اإلفراج عن  االول، عملية  أمس 
بريتال  بلدة  بني  املخطوفني 
البقاع  منطقة  يف  اللبنانية 
عسال  منطقة  وبني  الشمالي 

الورد السورية.
صفقة  ضمن  العملية  وجرت 
اللبنانيني  عن  اإلفراج  فيها  مت 
عباس  وحسن  علي  الشقيقني 

تبادل خمطوفني من بريتال بـ 3 سوريني
امساعيل من بريتال والسوريني 
عمر  وحممد  خملوف  بالل  الثالثة 
يعرف  مل  فيما  شداد،  وحممد 
مصري صاحل بطرس تركية صهر 
علي وحسن اللذين خطف معهما 

األسبوع املاضي.
وكانت عائلة تركية نفت االربعاء 
خرب اإلفراج عنه، مؤّكدة أنه »ال 
يزال حمتجزًا يف بلدة حوش عرب 

السورية ومل يطلق سراحه«.

مناسبة  إحياء  يشهد  أن  ُينتظر 
»ذكرى شهداء احلزب التقدمي 
كمال  ساحة  يف  االشرتاكي« 
)جبل  عاليه  مدينة  يف  جنبالط 
اطالق  املقبل  االحد  لبنان( 
جبهة  لرئيس  بارزة  مواقف 
النضال الوطين« النيابية وليد 

جنبالط.
اىل  دعوة  تسليم  مت  وفيما 
حضور  اىل  اهلل«  »حزب 

»التقدمي« دعا »حزب اهلل« إىل مهرجانه 
األحد

مصادر  لفتت  االحتفال، 
قيادية يف احلزب التقدمي اىل 
التوقيت  جلهة  املناسبة  أهمية 
متر  اليت  الراهنة  والظروف 
مواقف  جانب  اىل  البالد،  بها 
جنبالط املعلنة يف الوقوف اىل 
جانب رئيس اجلمهورية ميشال 
احلكومة  تشكيل  حيال  سليمان 
واالسرتاتيجية الدفاعية، والنأي 
عن التدخل باالحداث السورية.
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مكتب السنيورة يرد على كالم نصراهلل:

متحامل ويفتقر إىل الدقة 
ويطمس احلقائق

أطلقها  اليت  املواقف  أثارت 
اهلل«  »حزب  لـ  العام  األمني 
يف  اهلل  نصر  حسن  السيد 
مقابلة تلفزيونية ليل االربعاء، 
لسياق  رؤيته  خصوص  يف 
على  ومحلته   2006 متوز  حرب 
الرئيس السابق للحكومة فؤاد 
الذي  واملوقف  السنيورة، 
»الوفاء  كتلة  رئيس  أعلنه 
رعد  حممد  النيابية  للمقاومة« 
ولد  بعبدا  »إعالن  أن  بإعالنه 
من  نيابية  فعل  ردود  ميتًا«، 
تفاوتت  آذار   14 قوى  جانب 
املواقف  هذه  وصف  بني 
إىل  الدعوة  وبني  بالتحامل 
احلكومة  تشكيل  يف  اإلسراع 
يف مواجهة خطف »حزب اهلل« 

البلد.
اإلعالمي  املكتب  وقال 
حديث  عن  السنيورة  للرئيس 
»حيال  كالمه  إن  نصراهلل 
حرب  عن  السنيورة  الرئيس 
متوز متحامل ويفتقر إىل الدقة 
حياول  وهو  احلقائق  ويطمس 
حزبه  قتال  ورطة  من  اخلروج 
إىل  األنظار  لنقل  سورية  يف 
مكان آخر«. وأشار املكتب إىل 

رد مفصل الحقًا.
ورأى عضو كتلة »املستقبل« 
بعد  فرعون  ميشال  النيابة 
زيارته الرئيس املكلف تشكيل 
»البلد  أن  متام سالم  احلكومة 
كله أصبح اآلن خمطوفًا وليس 
فقط الطيار الرتكي ومساعده، 
خمطوفة  واحلكومة  املؤسسات 
والعمل النيابي خمطوف، وعمل 
خمطوف.  املؤسسات  بعض 
وأصبح البلد فقط من القصري 
إىل عربا إىل طريق املطار وإىل 
القرارات األوروبية وما حيصل 
وحقوق  وسورية.  إيران  يف 
الناس ختطف والناس تريد أن 

تعيش«.
»ال  تصريح:  يف  وأضاف 
نستفز حزب اهلل وال غريه وهم 
لديهم مصاحل كبرية لكن أعتقد 
أنه أصبح من الضرورة تأليف 
حكومة وحتريك قانون االنتخاب 
وحتريك املؤسسات، وجيب أال 
خناف الرتهيب، جيب أن تتألف 
الرئيس  أن  وأعتقد  حكومة 
سالم واع جدًا هذا األمر. علينا 
تشكل  ال  حكومة  حنو  التوجه 
استفزازًا ألحد ولكن تستطيع 
الناس  آمال  بعض  حتقيق 
ملؤسسات  التحريك  وبعض 

الدولة ومصاحلها«.
املذكورة  الكتلة  عضو  ورّد 
نصراهلل  على  جمدالني  عاطف 
أّنه  نصراهلل  »نسي  بالقول: 
أعلم«.  كنت  لو  يومها:  قال 
أّن  الواضح  »من  وأضاف: 
إّما  نصراهلل  السّيد  شعار 
ختريب  أو  بالسلطة  التحّكم 
البلد ملصاحل فئوّية وإقليمّية«. 
يف  التشّنج  من  مزيدًا  وتوّقع 
من  »اقرتبنا  وقال:  لبنان«، 
حافة االنهيار على املستويات 
تأليف  هنا ضرورة  من  كافة، 

حكومة متجانسة لكي تضع حدًا 
هلذا الدرك احلاصل«.

ورأى عضو كتلة »املستقبل« 
النائب عمار حوري »أن الرئيس 
سالم عكس بعد لقائه الرئيس 
اجلهد  حجم  سليمان  ميشال 
إىل  للوصول  به  يقوم  الذي 
املصلحة الوطنية اليت تقتضي 
تشكيل حكومة وأيضًا استنفاد 

مجيع الفرص«.
رعد  النائب  كالم  يف  وملس 
»استخفافًا بكل اللبنانيني وهو 
فرض  على  يصر  يزال  ال  أنه 
وهذا  اللبنانيني  على  رأيه 
شيء«.  يف  يفيد  ال  املوقف 
وأكد أنه »مل يعد ميكن حلزب 
اهلل أن يستمر يف القول إن ما 
النقاش  له له، والباقي جيب 
ما  حييد  أن  ميكن  ال  بشأنه. 
البلد ويعتربه  انتزعه من  كان 
يفاوض  ثم  له،  خاصًا  ملكًا 
على باقي مقدرات البلد، هذه 
األمور مل تعد تنطلي على أحد«. 
وشدد عضو الكتلة حممد قباني 
حكومة  تشكيل  »ضرورة  على 
األطراف  مبشاركة  متوازنة 
عدم  أو  مباشرة  السياسيني 

املشاركة«.
اللجنة املركزية  وانتقد منسق 
النائب  »الكتائب«  حزب  يف 
رعد.  كالم  اجلميل  سامي 
وقال يف تغريدة له عرب موقع 
على  أحد  يوقع  »ال  »تويرت«: 
إعالن بعبدا ويصفه باحلرب على 
ال  من  إال  ميتًا  واملولود  ورق 
الذين  وشبابه  لبنان  من  يرى 
ميوتون يف سورية إال حربًا على 

ورق«.
مواقف نصر اهلل ورعد

يف  اعترب  اهلل  نصر  وكان 
الرئيس  »ائتمن  انه  املقابلة 
رئيس  يفوض  ومل  بري  نبيه 
موثوقًا  احلكومة، ألنه مل يكن 
الوفود  مفاوضة  موضوع  يف 
اللحظات  منذ  احلرب  خالل 
األوىل وإىل اللحظات األخرية. 
معركة  السياسية،  واملعركة 
الشديد،  لألسف  التفاوض، 
األمريكي  مع  تكون  أن  قبل 
والفرنسي والربيطاني وجملس 
األمن، كانت مع رئيس احلكومة 

السابق وفريقه السياسي«.
قال  العتيدة،  احلكومة  وعن 
النقاش  »طاملا  اهلل:  نصر 
على موضوع املصلحة الوطنية 
لألسف الشديد يف لبنان حيدث 
عندما  يعرقل.  من  تهم  إلقاء 
متت تسمية الرئيس متام سالم 
لتشكيل احلكومة، وكان الوقت 
انتخابات، وضعت  جو  زال  ما 
شروط، وهو يقول مل توضع 
عليه شروط، طيب حنن نقول 
وضعت عليه شروط، وإن مل 
تكن وضعت عليه شروط فهو 
وضع شروطًا على نفسه تعّقد 

وتعّطل تشكيل احلكومة.
واألمريكي  آذار   14 فريق 
نريد  ال  يقولون  ورائه  من 
احلكومة،  يف  اهلل«  »حزب 

قصد  من  استفزازيني.  وال 
يا  يعين  باالستفزازيني؟ 
تود تشكيل  الرئيس ال  دولة 

حكومة؟«.
سأل:  حيادية،  حكومة  وعن 
يف  حياديون  يوجد  »أين 
هناك  الكالم؟  هذا  ما  لبنان؟ 
عمودي  سياسي  انقسام 
مصنفة،  كلها  والعامل  وأفقي 
هل لدينا تكنوقراط يف لبنان؟ 
ال يوجد شيء امسه تكنوقراط، 
وال يوجد شيء امسه حيادي. 

هذا احتيال«.
البلد  مصلحة  أن  على  وشدد 
نريد  سويًا،  كلنا  نكون  »أن 
أحجامنا  وفق  نشارك  أن 
»انهم  معتربًا  الطبيعية«، 
حكومة  شكلوا  إن  خيطئون 
واقع  أمر  حكومة  واقع،  أمر 
يعين أنت تقوم بشطب نصف 

البلد«.
يشاركوا  لن  حلفاءه  أن  وأكد 
وال  دوننا  من  حكومة  يف 
نشارك من دونهم. وإذ رفض 
حتديد موقفه من هكذا حكومة 
إذا تشكلت، قال إن الرئيس 
ميشال سليمان حيتمل أن يوقع 
على حكومة كهذه بعد اخلطابات 

األخرية اليت ألقاها«.
»أّن  فاعترب  رعد  النائب  أما 
إعالن بعبدا ولد ميتًا ومل يبَق 
منه إاّل احلرب على الورق، وأن 
بعضهم يريد أن يغطي فشله 
الغبار  إثارة  عرب  الدولة  ببناء 

حول سالح املقاومة«.
واستنكر »سكوت بعضهم عن 
اإلسرائيلية  باخلروق  التنديد 
فيما  اللبنانية  للسيادة 
يتحسسون من قذيفة سقطت 
من وراء احلدود على األراضي 

البقاعية«.
ويف امللف احلكومي، جدد رعد 
اإلصرار على أن تكون احلكومة 
السياسية  للقوى  »ممثلة 
كافة، وقال: »أّي خلل حكومي 
مستوى  على  ثغرات  ُيظهر 
التمثيل الوطين داخل احلكومة 
نراوح  جيعلنا  أن  شأنه  من 
ونضّيع  الداخلّية  أزماتنا  يف 
من  ينتج  ما  بانتظار  أوقاتنا 
أزمات اخلارج وما ُيصّدر إلينا 

من تداعيات«.
لـ  العام  األمني  نائب  وقال 
»حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
امس االول، امام جلنة املتابعة 
والقوى  األحزاب  لقاء  يف 
اللبنانية،  الوطنية  والفاعليات 
ان »مسألة تشكيل احلكومة ال 
تزال يف الثالجة بسبب شروط 
قوى 14 آذار ورفضها حلكومة 
وتفضيلها  الوطنية،  الوحدة 
املؤسسات  وتفريغ  الفراغ 
بني  املتعاون  االنتظام  على 
وال  اللبناني،  اجملتمع  قوى 
تزال يدنا ممدودة لكل تعاون 
احلركة  تنشيط  إىل  يؤدي 
الدولة  ومؤسسات  السياسية 
اليد  ولكن  الناس،  ملصلحة 

الواحدة ال تصفق«.

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

بهية احلريري: صيدا ال 
تريد سالحاً إال سالح الدولة

احلريري  بهية  النائب  أملت 
لنعود  اآلن فرصة  »تكون  أن 
لتستقبل  صيدا  مدينة  ونفتح 
مرت  فاملدينة  الناس،  كل 
ولكنها  جدًا  صعبة  مبرحلة 
منوذجًا  تعرفونها  كما  ستبقى 
الفتًة  الواحد«،  العيش  يف 
املدينة  يف  »التنوع  أن  إىل 
هو طبيعي وليس مفتعاًل وهي 
كل  من  فيها  املناطق  ككل 

األطياف«.
وفدًا  استقباهلا  خالل  وقالت 
من طالب قسم املاجستري يف 
إدارة املؤسسات غري احلكومية 
يف جامعة احلكمة واملشاركني 
يف دورة حل النزاعات باحلوار 
يف اجلامعة أمس، أطلعتهم على 
ما شهدته صيدا ومنطقتها من 
األخرية:  األشهر  خالل  أحداث 
صيدا  يصوروا  أن  »حاولوا 
على أنها منوذج للتطرف لكن 
هذا ليس صحيحًا، واآلن صيدا 
الدولة  تكون  أن  إال  تريد  ال 
هي الوحيدة احلاضنة وال تريد 

سالحًا إال سالح الدولة«.
»صيدا متر مبرحلة  أن  وأكدت 
لبنان  النهاية  لكن يف  صعبة 
ولن  رسالة  وسيبقى  رسالة 
هذه  تعكسون  وأنتم  يتغري 
ومهما  اللبنانية،  الروحية 

تعرض له، سيبقى لبنان«.

وقالت: »نريد الدولة، وليس 
فلبنان  غريها،  خيار  لدينا 
غياب  يف  صعبة  بظروف  مّر 
تشعر  األطياف  وكل  الدولة 

بأهمية وجود الدولة«.
»صيدا  أن  احلريري  واعتربت 
جتسد منوذجًا متقدمًا يف العمل 
األهلي ويف نشاط مؤسساتها 

األهلية وجمتمعها املدني«.
ويف السياق، شدد لقاء عقد 
الرئيس  بني  االول،  أمس 
عبد  صيدا  لبلدية  السابق 
من  ووفد  البزري  الرمحن 
القوى اإلسالمية يف خميم عني 
احللوة على »األمن واالستقرار 
داخل املخيم وال سيما منطقيت 
ضوء  يف  والطوارئ  التعمري 
إشاعات  من  تداوله  يتم  ما 
أمين  حادث  وقوع  احتمال  عن 
ما  عربا،  ما حصل يف  وتكرار 
من  عائالت  نزوح  إىل  أدى 

منطقة التعمري«.
على  الفلسطيين  الوفد  وأكد 
»أن األمر عار عن الصحة وأن 
أجل  من  تسعى  القوى  كل 
املخيم  داخل  األمن  ترسيخ 

واجلوار«.
خطاب  مجال  الشيخ  وشدد 
اجملاهدة(  اإلسالمية  )احلركة 
أهمية  على  تصريح  يف 
»التعاون من أجل احلفاظ على 

أمن صيدا وخميماتها والسعي 
لبنان  أمن  على  احلفاظ  إىل 

ككل«.
باسم  الرمسي  الناطق  أما 
أبو  الشيخ  األنصار«  »عصبة 
أن  إىل  فلفت  عقل  شريف 
تبقى  »أن  هدفه  التشاور 
احللوة  عني  وخميم  صيدا 
بث  أجل  ومن  وأمان  أمن  يف 
ودحض  الطمأنينة  رسائل 
اإلشاعات اليت أقلقت الناس، 
ونسعى إىل ترسيخ هذا األمن 
اإلسالمية  الطاقات  وحشد 
فلسطني  أجل  من  والعربية 

وقضية فلسطني«.
»ضرورة  على  البزري  وشدد 
حفظ  أجل  من  اجلميع  تعاون 
األمن واالستقرار داخل املخيم 
»صيدا  أن  معتربًا  واجلوار«، 
وأن  جدًا  جتاوزت حمنة صعبة 
للقوى الفلسطينية واإلسالمية 
إجيابيًا  دورًا  حتديدًا  منها 
األمنية  الظروف  ختطي  يف 

الصعبة«.
اللبنانية  الدولة  وناشد 
»ضرورة التعاطي اإلجيابي مع 
يف  الفلسطينيني  أهلنا  ملف 
إلغاء القيـــود  لبنان من خالل 
والقـــانونية  االجتماعيـة 
حقـــوقهم  وإعــــطائــــهم 

املدنية واحلياتية«.
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GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

لالمم  العام  االمني  دان 
بشدة  مون  كي  بان  املتحدة 
االنفجار الذي وقع يف الضاحية 
اجلنوبية لبريوت ودعا اللبنانيني 

اىل الوحدة.
وحسب ما جاء يف بيان لالمم 

املتحدة، فان بان كي مون قال 
التوتر  من  الفرتة  هذه  »يف 
اللبنانيني  مجيع  على  الشديد، 
خلف  والتجمع  موحدين  البقاء 
على  واحلفاظ  الدولة  مؤسسات 

االمن واالستقرار«.

»مثل  ان  البيان  واضاف 
مقبولة  غري  هذه  العنف  اعمال 
على االطالق وتعزز عزم االسرة 
الدولية على مواصلة دعم االمن 
لبنان يف فرتة  واالستقرار يف 

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزةتوتر اقليمي خطري«.

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

بان كي مون: على اللبنانيني البقاء موحدين 
والتجمع خلف مؤسسات الدولة

»الراي«  صحيفة  علمت 
الذي  االنفجار  ان  الكويتية 
اجلنوبية  الضاحية  يف  وقع 
بعبوة  مفخخة  سيارة  عن  جنم 
»شعابية« معظمها من املواد 

احلارقة، وأدى حبسب احلصيلة 
غري النهائية اىل ما ال يقل عن 

12 قتياًل و120 جرحيًا.
ومل تستبعد مصادر امنية عرب 
االنفجار  يكون  ان  »الراي« 

السيارة  قاد  انتحاري  نفذه 
ما  ان  اىل  مشرية  املفخخة، 
يعزز هذه الفرضية ان السيارة 
انفجرت يف وسط الطريق ومل 

تكن مركونة

»الرأي« الكويتية: إنفجار الضاحية ناجم عن 
سيارة مفخخة بعبوة شعابية

ان  اجليش  قيادة  اعلنت 
انفجار الرويس ناجم عن سيارة 
جارية  والتحقيقات  مفخخة 
تسهيل  إىل  املواطنني  داعية 
وأعمال  املختصة  األجهزة  عمل 

اإلغاثة.
وقد صدر عن قيادة اجليش 
- مديرية التوجيه البيان اآلتي:

 18,20 الساعة  »حوالي 
)امس  اليوم  ظهر  بعد  من 
إنفجار  حصل  اخلميس(،  االول 
الضاحية   - الرويس  حملة  يف 
اجلنوبية، ناجم عن سيارة مفخخة 
يف احمللة الذكورة، ما أدى اىل 
اإلصابات  من  كبري  عدد  وقوع 
يف صفوف املواطنني، وأضرار 
املمتلكات.  يف  جسيمة  مادية 

من  قوة  حضرت  األثر  على 
وفرضت  املكان  اىل  اجليش 
طوقا أمنيا حوله، كما حضر عدد 
ووحدة  املختصني،  اخلرباء  من 
اليت  العسكرية  الشرطة  من 
احلادث،  يف  التحقيق  تولت 
املختص  القضاء  بإشراف 
هوية  وحتديد  مالبساته  لكشف 

الفاعلني.
اجليش  قيادة  تدعو 
املواطنني اىل التجاوب الكامل 
مع اإلجراءات اليت تتخذها قوى 
األجهزة  لتسهيل عمل  اجليش، 
كما  اإلغاثة،  وأعمال  املختصة 
أي  عن  اإلبالغ  اىل  تدعوهم 
حول  لديهم  متوافرة  معلومات 

احلادث«. 

اجليش: انفجار الرويس ناجم عن سيارة 
مفخخة والتحقيقات جارية

التوحيد  حزب  رئيس  اكد 
وئام  السابق  الوزير  العربي 
انه  للـ«أل.بي.سي«،  وهاب 
يتوقع وقوع تفجريات بشكل 
تبلغ  انه  اىل  مشريا  اكثر، 
من  اسابيع  منذ  االمور  هذه 
هناك  وان  االمنية،  االجهزة 

شبكات للقاعدة يف لبنان.

وهاب: انتحاري هو الذي فجر 
نفسه يف الضاحية

واعلن وهاب ان املعلومات 
انتحاري  ان  اىل  تشري 
يف  نفسه  فجر  الذي  هو 
)امس  اخلميس  الضاحية 
ان  عن  وكشف  االول(، 
اىل  تشري  املعلومات  بعض 
الفلسطينية  املخيمات  ان 

اصبحت بقبضة القاعدة.

الذي  االنفجار  على  تعليقًا 
يف  الرويس  منطقة  يف  وقع 
دولة  أدىل  اجلنوبية،  الضاحية 
عون  ميشال  العماد  الرئيس 
قناة  اىل  التالي  بالتصريح 

املنار:
كلمات  من  هناك  ليس 
فظاعة  وعن  شعورنا  عن  تعربرّ 
اجلرمية. أعتقد أنرّ من يقومون 
األعمال ليسوا من طينة  بهذه 
متحررّكة  حيوانات  ا  إنرّ البشر، 
ه ال جيوز  ألنرّ البشر،  هلا شكل 
يف عصرنا هذا إستعمال هكذا 
وسائل لقتل األبرياء وخصوصًا 
ها عبارة عن حكم إعدام مربم  أنرّ
هلم  عالقة  ال  أشخاص  حبقرّ 
ة اليت يقاتل أولئك من  بالقضيرّ

أجلها.
ال نستطيع أن نربرّئ أحدًا وال 
هم أحدًا أيضًا، طاملا أنرّ  أن نترّ
اجلميع بتصررّفاتهم وتصارحيهم 
اليت  األعمال  هذه  كلرّ  ون  يغطرّ
حتصل، وبالتالي ال يبقى هناك 
اجلرمية. مجيعنا  على  دليل  أيرّ 
اخلطاب  هذا  عن  مسؤولون 
من  نلغيه  أن  وجيب  املتطررّف 
اخلالف  كان  ومهما  حديثنا، 
كبريًا، جيب أن نكون قادرين 
الطاولة  إىل  اجللوس  على 

م مع بعضنا البعض. والتكلرّ
اليوم، جند أنرّ بعض الناس 

من قام بهذه اجلرمية ليس من طينة البشر

 العماد عون تعليقاً على انفجار الضاحية: علينا أن نتكاتف ملنع إشعال البلد
من  انطالقًا  إالرّ  يتحررّكون  ال 
غرائزهم، فريتكبون اجلرمية فيما 
وجوههم،  على  ترتسم  البسمة 
هم ينتحرون متامًا كما  واألسوأ أنرّ
ينحرون اآلخرين. ال ثقافتنا وال 
تربيتنا وال تقاليدنا وال عيشنا 
ينصرّ  دين  أيرّ  وال  املشرتك 
الكفر  وحده  األمر،  هذا  على 
ي بالناس إىل هذه احلالة. يؤدرّ

أصف  ان  أستطيع  ال 
يفوق  حصل  ما  ألنرّ  شعوري، 
على  تدلرّ  تعابري  وال  الوصف 
فظاعة املشهد الذي رأيناه يف 
ا  ل كلرّ منرّ هذه اجلرمية. فليتخيرّ
عليه،  وقعت  اجلرمية  هذه  أنرّ 
على أوالده، على أهله وجريانه 
أن  ألحد  ميكن  ال  ائه..!!  وأحبرّ
يقبل بهذه الفظاعة مهما بلغت 

بدائيته وحتجره.
وما هو أفظع من كلرّ ذلك، 
أن من يقومون بتعليمنا حقوق 
وما  ميقراطية  والدرّ اإلنسان 
يقف  من  نفسهم  هم  شابه، 
املتطررّفة  احلركات  هذه  وراء 

اليت يديرون بها العامل.
أكثر  أقول  أن  أستطيع  ال 
من ذلك.. أرجو الشفاء العاجل 
من  بالعزاء  م  وأتقدرّ للجرحى، 
أمل  على  الشهداء،  أهالي 
أمثولة  شهادتهم  تكون  أن 
املتطررّف  اخلطاب  عن  تبعدنا 

والتحريضي، وتفتح أعيننا على 
تنا،  وطنيرّ إىل  وتعيدنا  الواقع 
احلادثة  تكون هذه  أن  وعسى 

هي خامتة األحداث يف لبنان.
رابط  من  ترى  هل  س: 
بني تفجري اليوم يف الضاحية 
من  نعيشه  ما  وبني  ة  اجلنوبيرّ

وز؟  ذكرى إلنتصار مترّ
توقيتها  أنرّ  أعتقد  ج: 
فحوى  ضرب  بهدف  مدروس 
وحتريض  ته،  ورمزيرّ اإلنتصار 
بعض.  على  بعضهم  اس  النرّ
ال أستغرب أن حيصل غدًا أمر 
ة أيضًا،  مشابه يف منطقة سنيرّ
وانطالقًا  األمور،  مسار  ألنرّ 
من اخلطاب الطاغي يف البلد، 
األعمال  هذه  أنرّ  إىل  يشري 
أخرى،  مناطق  يف  ستحصل 
واحدة هنا وواحدة هناك، كي 
وتفقد  اجلنون  من  حالة  تسود 
الناس الضوابط. سبق وعشنا 
كيف  دًا  جيرّ ونعلم  األمور  هذه 

يشعلون النار يف كل مرة.
هذه  أنرّ  تعتقد  هل  س: 
اجلهات تعمد لضرب اإلستقرار 

يف لبنان؟
ج: هذه البداية، ولكن املهمرّ 
ني  كلبنانيرّ مجيعنا  نكافحها  أن 
وأالرّ نتفاعل معها. ال جيوز أن 
املمكن  من  ه  ألنرّ معها  نتفاعل 
صعيد ضد جهة قد  أن نقوم بالترّ

التفجري.  هذا  من  بريئة  تكون 
إىل  مجيعنا  نتحورّل  أن  جيب 
ل  نتوصرّ لكي  وحرٍس  مراقبني 
ألنرّ  الوضع،  هذا  ضبط  إىل 
ردود الفعل السريعة قد تطال 
حنن  الوضع.  وتشعل  أبرياء 
نرتك هذا املوضوع حلكمة قادة 
الختاذ  واملقاومة  اهلل  حزب 
هم  ألنرّ بشأنه،  املناسب  القرار 
جدارًة  واألكثر  املتابعون  هم 

يف التقدير.
س: أال تعتقد أنرّ هذه احلكمة 
الذين  القادة  بها  ى  يتحلرّ اليت 
أشرت إليهم، قد تفتح الطريق 
أمام مزيٍد من التخريب، إذ قد 
بون هذا املوقف؟ يستغلرّ املخررّ

كان  إذا  ولكن  كالرّ،  ج: 
هناك من ردع فيجب أن يكون 
صائبًا وهادفًا، أي جيب بدايًة 
العمل  أن يكون من قام بهذا 

معروفًا. 
التفجري  من  انطالقًا  س: 
حصل  الذي  الكبري  اإلرهابي 

اليوم، إالَم تدعو؟
املشاعر  تزال  ال  ج: 
تقديم  أستطيع  وال  »ساخنة«، 
على  ولكن  ألحد.  النرّصح 
أن  حدث  هكذا  أمام  اإلنسان 
يسيطر على نفسه وأن يتعاطى 
مع املوضوع انطالقًا من خربته 

وجتربته ومعرفته لألحداث.
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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

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

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

كتب سامي كليب

مفاجئا  االنفجار  يكن  مل 
حزب  كان  حجمه.  يف  إال 
كل  أخذ  ذلك.  يتوقع  اهلل 
االحتياطات املمكنة لكنه كان 
يدرك أن منع هكذا تفجريات 
املستحيل.  من  ضرب  هو 

فماذا يف الشكل والنتائج:
- أوال، هذا تفجري احرتايف 
بامتياز. وصول السيارة إىل 
عني املكان، ونوعية املتفجرة 
هواة.  عمل  ليسا  املستخدمة 
للمكان  دقيقة  مراقبة  جرت 
على  السيارة  إيصال  ومت 
األرجح بالتعاون مع عمالء يف 

الداخل.

هلكذا  ميكن  ال  ثانيًا،   -
تفجري أن حيصل إال اذا وقف 
خلفه جهاز استخباراتي كبري. 
فهو يشبه تفجريات إسرائيل 
يف لبنان، ولكنه يشبه أيضًا 
العراق  يف  القاعدة  تفجريات 
والنصرة يف سورية، أو يشبه 
عن  سابقًا  جنمت  تفجريات 
صراع بني أجهزة استخبارات 

كبرية.
- ثالثًا، وقع االنفجار فيما 
حزب اهلل حييي ذكرى انتصاره 
على إسرائيل عام 2006. وقع 
أيضًا غداة إعالن األمني العام 
امليادين  قناة  عرب  اهلل  حلزب 
فّجرت  اليت  املقاومة هي  أن 
بالدورية  مؤخرًا  العبوتني 
تسللت  اليت  اإلسرائيلية 
منطقة  من  لبنان  داخل  إىل 
الصامتة  إسرائيل  اللبونة. 
واملربكة منذ فرتة بسبب هذه 

يف أسباب تفجري الضاحية اجلنوبية لبريوت
العملية النوعية ازداد إرباكها 
إن  ثم   . نصراهلل  كالم  بعد 
كان  اهلل  حلزب  العام  األمني 
املعلومات  هذه  كل  استبق 
مجهوره  أمام  علين  بظهور 
حتّدث  اآلن  ثم  فرتة،  قبل 
اىل تلفزة امليادين على حنو 
مباشر وليس مسجاًل ما أوحى 
بأن لدى نصراهلل اآلن القدرة 
جتروء  أن  دون  الظهور  على 

إسرائيل على استهدافه.
- رابعًا، يأتي هذا التفجري 
يومًا  أقل من 40  بعد  الثاني 
األخري.  الضاحية  تفجري  على 
هذه املرة أيضًا هو يستهدف 
اهلل  حلزب  احلاضنة  البيئة 
الذي  احلزب  بأن  للقول  رمبا 
يف  ويقاتل  إسرائيل  يتحدى 
سورية ليس قادرًا على محاية 
بيئته، إذا ال بد من طرف آخر 
جمددا  تطرح  وهنا  ليحميها 

قضية سالح حزب اهلل.
التفجري  يعقب  خامسًا،   -
محلة دولية وإسرائيلية وعربية 
تصاعدت  اهلل.  حزب  على 
احلزب  اشرتاك  بعد  احلملة 
ما  سورية  يف  املعارك  يف 
أدى اىل مساهمته يف إسقاط 
منطقة القصري وإحداث بعض 
يف  االسرتاتيجية  التحوالت 
من  احلملة  برزت  املعركة. 
خالل زيارة الرئيس االمريكي 
إسرائيل  اىل  أوباما  باراك 
مرات   5 هناك  من  ووصفه 
حزب اهلل بـ » اإلرهابي«. تبع 
االوروبي  اإلحتاد  قرار  ذلك 
اهلل  حلزب  العسكري  اجلناح 
وختلل  اإلرهاب.  الئحة  على 
ضد  خليجي  موقف  املوقفني 

على  آثاره  امتدت  احلزب 
املتهمني  اللبنانيني  من  عدد 
بالقرب من احلزب يف اخلليج 
مراكز  من  إبعاده  مت  حيث 

أعماهلم.
- سادسًا، تأتي العملية يف 
وصول  عن  معلومات  أعقاب 
أسلحة متطورة جدا حلزب اهلل 
األسلحة  هذه  سورية.  عرب 
دمرت  قد  إسرائيل  كانت 
جزءا منها ولكن جزءا آخر قد 
وصل وهو من النوع الذي قد 
االسرتاتيجية،  املعادلة  حيول 
الذي دفع نصراهلل اىل  األمر 
القول سابقًا أن املقاومة هذه 
فلسطني،  اىل  ستدخل  املرة 
وأضاف أن عصر اهلزائم قد 

وىّل.
- سابعًا، يأتي التفجري بعد 
جملوعات  عالنية  تصرحيات 
تابعة  سورية  يف  مسلحة 
للجيش  أو  للنصرة  خصوصا 
احلر إو ألطراف من املعارضة 
املسلحة تهدد احلزب باالنتقام 
بيئته  ويف  الضاحية  منه يف 

احلاضنة.
بعد  التفجري  يأتي  ثامنًا،   -
اخلطاب  على  قصرية  فرتة 
اللبناني  للرئيس  األخري 
فاجأ  الذي  سليمان  ميشال 
اجلميع بانتقاده لسالح احلزب 

ودوره يف سورية.
- تاسعًا، ال بد من اإلشارة 
يف  يأتي  التفجري  أن  إىل 
مرحلة إرباك عربي كبري تتمثل 
أكرب  بعنف  التفجريات  بتجدد 
مصر  ودخول  العراق،  يف 
مؤيدي  بني  دم  محام  يف 
املعزول  الرئيس  ومناهضي 

فيما  وذلك  مرسي  حممد 
امنيا  موقفا  يأخذ  اجليش 
حامسًا ضد اإلخوان املسلمني 
هذا   . عنهم  واملدافعني 
اإلرباك املمتد من العراق اىل 
جيري  ولبنان،  فسورية  مصر 
فيما تسعى الواليات املتحدة 
عملية  مترير  إىل  األمريكية 
إسرائيل  بني  مشبوهة  سالم 
صمت  وسط  والفلسطينيني 

عربي أكثر شبهة.
أن  وخصوصا  عاشرًا،   -
التفجري يعقب إعالن الرئيس 
أن  األسد  بشار  السوري 
من  ضد  ستستمر  املعركة 
يصفهم باإلرهابيني، ويعقب 
كبرية  استعدادات  أيضًا 
املتحاربني  الطرفني  بني 
قدما يف  للمضي  يف سورية 
حتقيق أكرب قدر من اإلجنازات. 
ختلل ذلك حماولة من رئيس 
االستخبارات السعودية األمري 
بندر بن سلطان إغراء الروس 
الرئيس  عن  للتخلي  بصفقة 
نتيجة  وكان  األسد،  بشار 
من  سعودية  أمل  خيبة  ذلك 

التعنت الروسي.
تفجري  إن  القول  خالصة 
أوج  يف  يأتي  الضاحية 
املنطقة،  يف  حمورين  صراع 
هزميته  بأن  طرف  كل  يشعر 
مستحيلة. احملور األول يضم 
وبعض  وإسرائيل  أمريكا 
والثاني  العربية،  الدول 
والصني  روسيا  يضم 
اهلل.  وحزب  وسورية  وإيران 
العالقة  مؤشرات  تبدو  وفيما 
 ، متوترة  األمريكية  الروسية 
وزادها توترا قضية اجلاسوس 
منح  الذي  سنودن  األمريكي 
اللجوء السياسي يف روسيا، 
فإن هذه االضطرابات األمنية 
اخلطرية من العراق اىل لبنان 
عرب سورية، تبدو جزءا أساسا 
وليس  احملاور.  صراع  يف 
بالتالي مهّما معرفة من الذي 
فّجر. األهم هو أن املستفيد 

معروف.

مل تكد متّر دقائق قليلة على 
الرويس  يف  االنفجار  وقوع 
حتى  اجلنوبّية  الضاحية  يف 
ابتهاجًا  الرصاص  إطالق  بدأ 
والقبة  التبانة  منطقيت  يف 
الطرابلسّيتني. ويف وقٍت كانت 
سّيارات اإلسعاف ختلي عشرات 
بينهم  ومن  واجلرحى،  الضحايا 
أطفال ونساء، سقط قتيل من 
حممد  يدعى  السورّية  اجلنسّية 
برصاصة  إصابته  نتيجة  العمر 
سقوط  عن  أفيد  كما  طائشة، 

»ليبانون فايلز«: التبانة تواجه الضاحية 
اجلنوبّية بالرصاص... االبتهاجي

أكثر من جريح.
عن  التعبري  يقتصر  ومل 
إطالق  عادة  على  االبتهاج 
بل  وفرحًا،  حزنًا  املعيبة،  النار 
امللتحني  الشّبان  من  عدد  قام 
والسكاكر  احللويات  بتوزيع 
على  املارة  على  )البونبون( 
أفادت  كما  التبانة.  أوتوسرتاد 
توقيف  عن  موقعنا  معلومات 
يقود  شابًا  اللبناني  اجليش 
من  النار  ويطلق  نارّية  دراجة 

مسدسه يف اهلواء.

احلكومة  رئيس  أصدر 
ميقاتي،  جنيب  املستقيل 
اليوم   مساء  إدارية  مذكرة 
)امس( قضت ب«اعالن احلداد 
العام اجلمعة )امس( على ارواح 
الشهداء الضحايا الذين سقطوا 
للتفجري  نتيجة  اليوم  مساء 
الضاحية  يف  اآلثم  االرهابي 
حبيث  بريوت،  ملدينة  اجلنوبية 
يتوقف العمل ملدة ساعة إعتبارا 
وحتى  صباحا  العاشرة  من 
الظهر على  احلادية عشرة قبل 

مذكرة باحلداد العام: توقف العمل ساعة 
والوقوف 5 دقائق حدادا

وتعدل  اللبنانية،  األراضي  كل 
حمطات  يف  العادية  الربامج 
املدة  هذه  والتلفزيون  االذاعة 
هذه  مع  يتناسب  مبا  )ساعة( 
الواقعة االليمة. ويقف اللبنانيون 
ملدة مخس دقائق عند احلادية 
عشرة قبل الظهر حيثما وجدوا، 
اجلرمية  هلذه  واستنكارا  حدادا 
وطنيا  لبنانيا  وتعبريا  النكراء 
شامال ضد االرهاب واالرهابيني 
الشهداء  عائالت  مع  وتضامنا 

االبرار واجلرحى وعائالتهم«.

حرب  بطرس  النائب  استنكر 
»التفجري الذي حدث يف منطقة 
اجلنوبية  الضاحية  يف  الرويس 
لبريوت وأودى مبئات الضحايا 
بني قتيل وجريح من األبرياء«.

هذا  حرب  النائب  ووصف 
اليوم بانه »يوم حزين«، متمنيا 
االضطالع  األمنية  القوى  على 
بدورها كاماًل لكشف املرتكبني 
ومعاقبتهم. وأكد أن »ما جرى 
من  وطنية  وقفة  يستدعي 
مجيع اللبنانيني ويتطّلب موقفا 

حرب: ما جرى يف الضاحية يستدعي 
وقفة وطنية من مجيع اللبنانيني

القتل  آلة  مواجهة  يف  موّحدًا 
مواجهة  يفرتض  كما  اإلجرامية 
املخاطر  من  النوع  هلذا  موحدة 
من خالل تشكيل حكومة جديدة 
للتصدي  مسؤوليتها  تتحّمل 
ومسؤولية  جبدية  االخطار  لكل 
الوطنية  والوحدة  األمن  حلماية 

يف آن«.
بالتعازي  ختامًا  حرب  وتوجه 
واملصابني  الضحايا  ذوي  إىل 
اجلرمية  هذه  تكون  أن  متمنيًا 

خامتة أحزان لبنان واللبنانيني.
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تكّتل التغيري واإلصالح يقّدم طرحاً حلّل مسألة النازحني من سوريا

الوزير باسيل بعد اجتماع التكّتل: جيب ضبط احلدود مع 
الدولة السورية والتنسيق معها إلعادة النازحني اىل ديارهم

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

العماد  الرئيس  دولة  ترّأس 
تكّتل  إجتماع  عون  ميشال 
التغيري واإلصالح األسبوعي يف 

دارته يف الّرابية.
وبعد اإلجتماع، لفت وزير الّطاقة 
إىل  جربان  املهندس  واملياه 
ضرورة وقف استقبال النازحني 
والفلسطينيني  السوريني 
كامل،  بشكل  احلدود  وضبط 
النازحني  »أزمة  أن  إىل  مشريًا 
إىل  والفلسطينيني  السوريني 
كيانية  وجودية  أصبحت  لبنان 
اهلواجس  رأس  على  ترتبع 
يعانيها  اليت  الكيانية  واألفكار 
لبنان، وهي أزمة يشعر بها أو 
ويكفي  مواطن،  كل  بأخطارها 
آخر  شعبًا  إن  القول  للداللة 
لبنان  سكان  ربع  على  يزيد 
أصبح ينتشر بسرعة على كامل 
أراضيه، وهو ما ال قدرة للبنان 

على إحتماله«.
أمام  حيصل  ذلك  »كل  وقال: 
ومتماد،  فاقع  رمسي  عجز 
سابقا  طرح  قد  كان  والتكتل 
من  معه  للتعامل  أفكارًا 
يتم  مل  أنه  إال  احلكومة،  داخل 
التجاوب معها، بل جرى التهجم 
العنصرية  عناوين  حتت  عليها 
إىل  أدى  مّما  والالإنسانية، 
وصول البلد إىل الكارثة األكرب 

يف التاريخ احلديث«.
وشّدد على »ضرورة طرح أفكار 
االعتبار  يف  األخذ  مع  مرتابطة، 
واألزمة  العليا  لبنان  مصلحة 

اإلنسانية لشعب شقيق«.
التكتل  طرح  »إن  وأضاف: 
يتضمن وقف إستقبال النازحني 
والفلسطينيني  السوريني 
وضبط  سوريا،  من  القادمني 
باستثناء  كامل  بشكل  احلدود 
تتطلب  اليت  الطارئة  احلاالت 
الصحة  وزيري  من  معلال  قرارا 
التنسيق  عن  فضال  والداخلية، 
إلعادة  السورية  الدولة  مع 
النازحني اىل ديارهم، وال سيما 
سوريا،  اآلمنة يف  املناطق  يف 
السياسية  الضمانات  إعطاء  مع 

عند اللزوم«.
ودعا إىل »مقاربة مسألة إنشاء 
للنازحني  موقتة  مدنية  جتمعات 
شروط  هلم  تتوافر  ال  الذين 
اجلانب  على  وذلك  العودة، 
السوري من احلدود، مع تأمني 
اخلارجية  املساعدات  وصول 
إليهم عرب لبنان«، مطالبًا كذلك 
واملنظمات  الدول  مع  بـ«العمل 
كل  لتأمني  املاحنة  الدولية 
النزوح،  جراء  الطارئة  احلاجات 
القائمة  النزوح  حالة  ومتويل 
يف  األخذ  مع  إنهائها،  بغية 
السيادية  املقتضيات  االعتبار 
حصول  طائلة  حتت  اللبنانية 
لبنان  يكون  لن  إنسانية  كارثة 

مسؤواًل عنها«.
النازحني  موضوع  حول  طرح 
من  والفلسطينيني  السوريني 

سوريا اىل لبنان
التغيري  تكتل  من  مقدم 

واالصالح
النازحني  أزمة  إّن  مقدمة:   – أ 
اىل  والفلسطينيني  السوريني 

ازمة  اصبحت  سوريا  من  لبنان 
وجودّية كيانّية ترتبع على رأس 
الوجودّية  واألثقال  اهلواجس 
منها  يعاني  اليت  والكيانّية 
لبنان. ال حاجة اىل تعداد آثارها 
اللبناني  اجملتمع  على  الفظيعة 
من النواحي السياسّية واألمنّية 
واإلنسانية  واالقتصادّية 
واملعيشّية واالجتماعّية والصحّية 
كل  وبأخطارها  بها  يشعر  إذ   ،
وبلدة  مدينة  كل   يف  مواطن 

وحي.
يكفي للداللة القول ان شعبًا آخر 
يزيد عن ربع سكان لبنان اصبح 
يتواجد وينتشر بسرعة على كامل 
أراضيه وهو ما ال قدرة للبنان 
وموارد  ارضًا  ونسيجًا،  شعبًا 
تزايد  يف  واألمر  احتماله،  على 
ويهّدد  ميّهد  ما  مّطرد  وتعاظم 
ذلك حيصل  كل  كبري.  بانفجار 
ومتماٍد  فاقع  رمسي  عجز  امام 
بدأ من داخل احلكومة، وراح بعد 
خمتلفة  ابعادًا  يأخذ  استقالتها 
الذي  التمويل  بطلب  مغلفة 
خمّيمات  اقامة  الفعلي  مضمونه 
ال  كأنه  السوريني  للنازحني 
ما  وواقعًا  ذاكرًة  لبنان  يكفي 
يصيبه جّراء التواجد الفلسطيين 

الشقيق على ارضه.
كان تكتل التغيري واإلصالح قد 
طرح سابقًا افكارًا للتعاطي مع 
هذا املوضوع من داخل احلكومة، 
ااّل انه مل يتم التجاوب معها ال 
بل مت التهجم عليها حتت عناوين 
»العنصرية »و »الالنسانّية« ما 
ادى اىل وصول البلد اىل الكارثة 

األكرب يف تارخيه احلديث.
التكتل  يعي  الواقع،  هذا  امام 
افكار  طرح  ضرورة   اليوم 
ومنطقّية،  واقعّية  مرتابطة، 
آخذة بعني االعتبارمصلحة لبنان 
لشعب  االنساني  واهلم  العليا 
نفس  يف  ومتنبّهة  شقيق، 
اليت  األمنّية  للمؤامرات  الوقت 

حتاك من خلفه.

النقاط  يتضّمن  الطرح:   - ب 
التالية:

النازحني  إستقبال  وقف   -1
والفلسطينيني  السوريني 
وضبط  سوريا  من  القادمني 
باستثناء  كامل  بشكل  احلدود 
والصحية  اإلنسانية  احلاالت 
الطارئة اليت تتطلب قرارًا معلاًل 

من وزيري الصحة والداخلية.
2- التنسيق مع الدولة السورية 

إىل  النازحني  إعادة  أجل  من 
املناطق  يف  سيما  ال  ديارهم، 
السورية،  األراضي  يف  اآلمنة 
السياسية  الضمانات  إعطاء  مع 
العائدين  أمن  اللزوم جلهة  عند 

وحقوقهم.
3- مقاربة مسألة انشاء جتمعات 
مدنية مؤقتة للنازحني الذين ال 
شروط  أو  إمكانية  هلم  تتوافر 
اجلانب  على  وذلك  العودة، 
اللبنانية  احلدود  من  السوري 
وصول  تأمني  مع  السورية،  ـ 
اإلنسانية  اخلارجية  املساعدات 

إليهم عرب لبنان.
4- العمل مع الدول واملنظمات 
تأمني  أجل  من  املاحنة  الدولية 
الطارئة  االنسانية  احلاجات  كل 
حالة  ومتويل  النزوح  جراء  من 
 ، انهائها  بغية  القائمة  النزوح 
من  اعداد  استضافة  اجل  ومن 
النازحني يف دول اخرى واعادة 
او  ديارهم  اىل  اخرى  اعداد 
التجمعات املقرتحة  ايوائهم يف 
اعاله،  املذكورة  احلاالت  وفق 
كل ذلك مع األخذ بعني االعتبار 
اللبنانية  السيادية  املقتضيات 
كارثة  حصول  طائلة  وحتت 
انسانية لن يكون لبنان مسؤواًل 

عنها.
توجيهية  سياسة  إعتماد   -5
خمتلف  قيام  أجل  من  موحدة 
والبلديات  احمللية  السلطات 
نطاقها  يف  النازحني  باحصاء 
تواجدهم  مواقع  وحتديد 
ومراقبتهم ومتابعة األعمال اليت 
يقومون بها وإزالة أي بناء غري 
األمالك  على  سواء  هلم  شرعي 
العامة أو اخلاصة أو املشاعات، 
وضبط أي حتركات مشبوهة هلم 
ووقفها  املستويات  مجيع  على 
فورًا ومعاجلة تفشي أي حاالت 
واإلفادة  إجتماعية،  أو  صحية 
الرمسية  للجهات  ذلك  كل  عن 

املختصة.
3 - خامتة: ان هذا الطرح قابل 
للتنفيذ يف ظل احلكومة احلالية 
حكومّية  قرارات  يتطّلب  وال 
حيتاجه  ما  جل  بل  استثنائّية، 
وحازمة  واعية  وطنّية  سياسة 
اجلمهورية  رئيس  يتبناها 
وقرارات  احلكومة  ورئيس 
وزارية اعتيادّية مرافقة هلا. انه 
وقابل  كربى  وطنية  ألزمة  حل 
توفر  حال  الفوري يف  للتحقيق 
واختذ  االرادة  ووجدت  الوعي 

القرار. 

إىل  الصغرى  مارونستان  قائمقامية  الطريق من  يف 
النظر يف  ُتعيد  السوليديرية احلريرية، تكاد  اململكة 
أوهام  من  الكثري  عنك  وترمي  الوطن  مفاهيم  كل 

قضاياه الكربى.
الكلب.  نهر  اليومي عند مصب  العذاب  يبدأ مشوار 
صاحب  كأن  كلب.  حتى  وال  اليوم،  نهر  ال  حيث 
من  هربًا  فصل،  كل  أو يف  هجره صيفًا،  التسمية 
البيوت الالفظة أحشاءها الوسخة. من  مصبات آالف 
حبر  إىل  ـــ  قال  ـــ  العسل  نبع  وجوار  صنني  فوق 
أسود »متوسخ«. آالف البيوت الناهشة بطن ضفيت 
بشاعتها  بني  كأن  سوريالي.  بتوحش  الوادي، 
والطبيعة ثأرًا لثور آخر من فصيلة جار أدونيس... 
برائحة  عالقة  املأزومة  الصباحية  الرائحة  هلذه  هل 
الفتنة الكربى العابقة يف العامل اإلسالمي امللياري؟ 
عند أول جسر اسُتحدثت له إشارة محراء ـــ كأننا ممن 
مكسور  دركي  جيلس  ـــ  يستشريون  أو  هلم  ُيشار 
الظهر منذ دهر. يتفّيأ لوح صفيح. ال بد أنه استعاره 
من تلك الورشة القريبة، حيث ترتاكم ثروة املضاربة 
العقارية على ملك عام، منذ صدق أحدهم قول الناس 
من  بقايا  الطريق  جانيب  على  البحر!  بّلط  روح  له: 
إىل  حيج  كبري،  حضاري  لبناني  ترفيه حلشد  حفالت 
تلك املساحة كل ليلة. يرتك مجالياته الذوقية على 
اجلدران واألرصفة والطرقات. وحده عامل سوكلني 
املسكني حياول عّدها بتلك العصا الالقطة. وصل يف 
تعداده إىل بضعة مليارات، أي مبعدل ناتج قومي من 
وساختنا أضعاف دخلنا احملسوب لقاء كل رأس فارغ 
أي منا  العظيمة... ال مسؤولية على  األمة  يف هذه 
يف هذه املزبلة الكربى. هي جزء من ثقب األوزون 
وإال  كويتو.  التفاق  واشنطن  رفض  من  أو  قطعًا، 
الوطنية  القمامة  هذه  قبالة  سفارتها  جعلت  ملاذا 

املتواضعة، مقارنة جببل النفايات األكرب هناك؟
تتسارع  دوليًا،  طريقًا  يكون  أن  ُيفرتض  ما  على 
خطوط  تقاطع  من  بدءًا  الكونية،  األزمات  عوارض 
األول  املسؤول  كأنه  والعرض على كوكبنا،  الطول 
عن عجز أي سائق لبناني عن التزام السري بني خطي 
طول، وعن شغفه الكياني باحرتاف القيادة بالعرض، 
وصواًل إىل سباق التشاطر األخالقي على كل سنتمرت 
فارغ من الطريق، بني نصف مليون سيارة مزروكة 
جلجلة  يوم  كل  تعتقها  سيارة  مليون  نصف  زركًا. 
الساحل الكسرواني. جلجلة سببها سبع عشرة خمالفة، 
مشروبات وحمل  ومستوعب  وسوبرماركت  فرن  بني 
دواليب... سبعة عشر مستفيدًا يعتقلون كل صباح 
ومساء نصف مليون إنسان. ذات يوم طلب مسؤول 
برفع  احلاسم  لقراره  متهيدًا  بأمسائهم،  الئحة  كبري 
التعديات وفتح »األسرتاد«. قرأ األمساء جيدًا، متعن 
ويفيق  ينسى،  أن  قبل  الطبيعية،  يف محاياتها غري 

على حسم آخر...
على الطريق البحرية الوضع أفضل، ما يسمح بتسلل 
عوادم الدراجات وزقاقييها بسهولة وسرعة. خملوقات 
أنواع  أبشع  متارس  عجلتني،  على  منها  كل  غريبة، 
يبدأونه  لبنان.  سكان  ثلث  على  السمعي  التعذيب 
عند منتصف الليل، زعيقًا قاتاًل ال يهدأ عند أي نهار. 
الزمر؟ ملاذا ال تزعج  أزمة دولية متنع قمع تلك  أي 
مسؤواًل حريريًا، عّله يشملها بتشكيالته البصبوصية؟ 
األلفني  من  واحد  عنصر  لقمعها  ُيفصل  ال  ملاذا 

بني خلدمة مخسني سخيفًا سياسيًا يف البلد؟ املنصَّ
تكمل الطريق صوب نهر املوت. أي رؤيوية طّوبت 
إقامة هذا اجلسر اجلرمية!؟  التسمية، حتى قبل  تلك 
وظيفة  مبئيت  انتفع  قريبة  »إمارة«  إن صاحب  قيل 
يف ذلك املركز التجاري، فوعده بإقامة عمود اجلسر 
يف منتصف الطريق، كي ال يسد باب رزقه ورزقه. 
ُبين اجلسر واحملول، واحُتفل به، وافُتتح أمّيا افتتاح، 
اجلرمية  بهذه  املعنيون  أال يستحق  األزمة.  وتفاقمت 
حمكمة دولية؟ على جانيب اجلسر املعلق بقايا الفتات 
من عيد اجليش. ملاذا مل ينزعها أهل املؤسسة بعد؟ 
حرصًا عليها وعليهم. أمساء ثابتة، توقع منذ ربع قرن 
نفس العبارات املمجوجة ألمساء وعهود متقلبة. كيف 
لالسم ذاته أن ميجد »القائد« ميشال عون يوم كان 
حيارب سوريا، ثم يؤّله »القائد« إميل حلود يوم كان 
سليمان  ميشال  »القائد«  يقدس  ثم  عون،  حيارب 
يوم كان يف صمته البالغ غري البليغ، واليوم يكرر 
مسخرته؟ صنمّي فاسد يتسول محايته الدائمة. عيب! 
أزيلوا تلك الالفتات وامنعوها أبدًا، أو أفضل، اعتقلوا 

معلقيها، وحاكموهم ميدانيًا...
ُترفع الستارة عن املشهد  بعد مفرتق مرفأ بريوت، 
اللبنانية«  و«سوريا  فوق،  من  حلو  الكافكي: شارل 
على  الطريق  وسط  تقف  فاخرة  سيارات  حتت.  من 
اجلسر فوق، على األرجح ملراجعات بالتينية يف شركة 

اخللوي، مبا يوقف السري حتى ساحة الشهداء، أو مبا 
البؤساء  ومئات  شهيد.  مشروع  عابر  كل  من  جيعل 
يركضون  حتت،  الطريق  فاصل  فوق  قفزًا  يقفزون 
خلف باص أقلع، أو خلف سراب »شغلة« مسرعة... 
أن تدخل املدينة  آخر اإلشارات املطفأة، قبل  جتتاز 
االصطناعية. مجيلة جدًا، مثل وجه جفصيين. ال قلب، 
حزمة  فيها  ما  كل  هنا.  عينني  بسمة  ال  شعور،  ال 
لرزق  اخلانعني  آخر  عدد  عنق على  وربطات  حقائب، 
جلجلة  موعد  يستحق  قليلة  ساعات  بعد  ورزقة... 
العودة. فارق بسيط يطرأ يف نهايتها. اآلن ستعرب 
النفق الشهري عند مدخل مارونستان. هذا الذي علمك 
كتاب التاريخ املدرسي أنه حطم كل الغزاة. فمروا 
كلهم من هنا، ورحلوا، وصمدت أنت. حني متدد زمحة 
السري طول النفق، لتجعله من شركة مياة ضبيه حتى 
مفرتق بلدة فؤاد شهاب، تنتبه إىل وترية اللوحات 
التذكارية احملفورة على الصخر. وتدرك أن مثة أمثولة 
أخرى أسقطها كتاب وزارة الرتبية. فالصحيح أن كل 
غاز كان يطرد من سبقه. فيما أنت تتفرج، وأحيانًا 

كثرية ترفع الفتة مرّحبة...

اعرتافات عابر طريق ...
جان عزيز

الياس الديري
بعيدًا،  وتداعياتها  »اإلخوان«  اعتصامات  ذهبت 
مل  مما  أساساتها،  من  الدولة  أركان  هّز  وحاولت 
السلطة اجلديدة  أمام  أية فرصة  أو  يرتك أي جمال 

»املوقتة« سوى اإلقدام والقوة.
اليت  الكثرية،  واالقرتاحات  واالحتماالت  اخليارات 
طرحها األزهر وبعض الوسطاء على قيادات »اإلخوان« 
ومرجعّياتهم، داخل االعتصامات وخارجها، مل جتد أي 
يعود حممد  باحلوار:  قبول  حتى جمرد  وال  استجابة. 
مرسي اىل الرئاسة او تتعّرض مصر المتحان صعب 

وقاس.
وهذا ما دفع السلطة »املوقتة« لالحتكام اىل احلل 
واستخدامه  اليه  اللجوء  على  ُأجربت  الذي  الوحيد 
أبواب  تدّق  حرائقها  بدأت  أهلّية  حرب  شبح  إلبعاد 

الفتنة الطائفّية أيضًا، وعن سابق تصّور وتصميم.
املنطقة  يف  كبار  مسؤولني  عن  نقاًل  قيل،  حتى 
للحلول  مكان  أو  جمال  مثة  يعد  مل  انه  والعامل، 
واملخارج الوسط. لقد فات األوان: فإما مصر حتت 
مصر  وإما  واالنفتاح،  والدميوقراطّية  احلرية  راية 
»اإلخوان« واالنغالق والضياع... ورمبا االنزالق اىل 

ما هو أشدُّ ضراوة وفتكًا.
ومل يرتّدد مثقفون وصحافيون مصريون يف اجملاهرة، 
وعلى اهلواء مباشرة، بأن تصّدي السلطة العتصامي 
النهضة ورابعة العدوية مل يفاجئ املصريني بصورة 
البعض  أن  سوى  كبرية،  صدمة  يشكل  ومل  عامة، 
سلوك  من  متكنت  »اهلزة«  هذه  نهاية  ان  لو  متّنى 

سبل التسويات املعهودة.
لكن احلكومة املصرية كانت صرحية مع املعتصمني، 
ومع الرأي العام املصري والعربي والدولي، يف انها 
لن ترتك االعتصامات تهدد استقرار مصر ووحدتها 
مبناشدات  اخلطوة  هلذه  مّهدت  وقد  ومستقبلها. 
متتالية للمعتصمني. واستنجدت بكل املراجع للتوسط 
اذا أمكن ذلك. ثم أكدت ملن يعنيهم األمر اختاذها 
اجراءات الخالء امليادين والساحات والشوارع بالطرق 

والوسائل املناسبة...
اآلن حدث ما حدث وما كان متوقعًا. وبالطبع ستبقى 
فرتة  أعصابها  وعلى  واحدة  رجل  على  واقفة  مصر 
طويلة، قبل أن تلملم الذيول وتعاجل اجلروح، وتعيد 

دورة احلياة اىل طبيعتها.
إال أن السؤال املنبثق، تلقائيًا، من هذه التطورات 
وحيث  األخرى،  »امليادين«  صوب  سيتجه  الدرامية 
مرََّ »الربيع اخلريفي«، وحجم »االنعكاسات املصرية« 
على »أخوان« تونس و«أخواتها« يف اجلوار القريب 
هلذه  التصّدي«  »عدوى  تنتشر  وهل  والبعيد... 
بالنسبة  أما  اجلدد؟  والسالطني  والقصور  امليادين 
كأس  لتفادي  املستحيل  بذل  فعليه  لبنان،  اىل 

مماثلة، أو قريبة الشبه بها.
املثل اللبناني يقول: إذا حلق جارك بّل ذقنك...

مصر واإلخوان و«حرب الدميوقراطية«...

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي



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 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

لسلسلة  بغداد  تعرضت 
جديدة من التفجريات املتزامنة 
وعدد  مفخخة،  سيارات  بتسع 
خلفت  الناسفة،  العبوات  من 
بعد  واجلرحى،  القتلى  عشرات 
الوزراء  رئيس  تأكيد  من  يوم 
 800 اعتقال  املالكي  نوري 
يف  بغداد،  حميط  شخص يف 
عملية قال إنها تهدف لضرب 

البنى التحتية لـ »القاعدة«.
يف  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
بيان أن العراق كله حتول إىل 
»ساحة حرب«، متعهدة مالحقة 
فيما  كانوا،  أينما  املسلحني 
على  املتحدة  الواليات  عرضت 
مكافحة  يف  التعاون  احلكومة 

اإلرهاب.
وقال قائد عسكري إن تنظيم 
بتوقيت  يتحكم  »القاعدة« 
خيارات  وميتلك  عملياته، 
وجمموعات  للتنفيذ  خمتلفة 
يفكر  وهو  منفصلة،  منفذة 
اليت  تلك  عن  خمتلفة  بطريقة 
السياسية  القيادات  بها  تفكر 

واألمنية العراقية.
تبنى  »القاعدة«  وكان 
يف  الدامية  العيد  هجمات 
بغداد، معلنًا أنها رد على محلة 
أطلقتها  اليت  الشهداء«  »ثأر 
وال  بغداد،  حزام  يف  احلكومة 
التنظيم  يتبنى  أن  يستبعد 
ويعتربها  االول  امس  هجمات 
بتحطيم  التهديد  على  ردًا 

»البنى التحتية« للتنظيم.
وكان املالكي أعلن يف خطبة 
التلفزيون  شاشة  عرب  قصرية 
شخص   800 اعتقال  الرمسي 
العتاد  من  أكداس  وضبط 
»القاعدة«  معسكرات  وتدمري 

والفصائل املتحالفة معه.

 33 االول  امس  وقتل 
عراقيًا، على األقل وجرح 40، 
أمنية  مصادر  أعلنت  ما  على 
يف سلسلة عمليات استهدفت 
بتسع  بغداد  أحياء شيعية يف 
سيارات مفخخة فيما أعلن بيان 
لوزارة الداخلية أن عدد القتلى 
شوارع  أن  مضيفة  ثالثة، 
البالد حتولت إىل »ساحة حرب 
يستأسد فيها أناس مسعورون 
حتركهم  طائفيًا  متعصبون 

أحقاد وفتاوى دينية«.
الشهور  يف  وتصاعدت 
أحياء  على  اهلجمات  األخرية 
بغداد  يف  وأسواق  سكنية 
موجة  يف  املدن  من  وعدد 
عنف أطلقت خماوف وتكهنات 
»القاعدة«  تنظيم  قدرة  حول 
اخلضراء  املنطقة  اقتحام  على 
وكالة  وكانت  احملصنة. 
الرمسية  اإليرانية  »فارس« 
حتدث  أيام  قبل  تقريرًا  بثت 
تنظيم  له  يعد  سيناريو  عن 
مع  بالتعاون  »القاعدة« 
هذه  القتحام  بعثية  فصائل 
مبنى  واحتالل  وقتل  املنطقة 

التلفزيون الرمسي.
أمين،  قائد  قال  ذلك،  إىل 
رافضًا ذكر امسه، أن »تفجري 
9 سيارات مفخخة يف 7 مناطق 
من بغداد، وسط كل اإلجراءات 
األمنية وقطع الطرق، يعين أن 
القاعدة خطط وفخخ السيارات 
قبل وقت طويل ووضعها أمام 

األهداف املنتخبة.
»القيادات  أن  وزاد 
السياسية العراقية تتورط من 
الرتويج  يف  كافية  خربة  دون 
التنظيم،  لقدرات  ضمنًا 
ربط  حماوالته  من  مستفيدة 

بغداد: البالد باتت ساحة حرب... وعشرات القتلى يف 9 تفجريات
هجماته بتصرحيات سياسية أو 
حتركات أمنية، لتبدو مبظهر من 
اإلرهاب«.  مع  احلرب  يتصدر 
اليت  »النظرية  أن  وأضاف 
معتقلني  اعرتافات  أثبتتها 
إىل  تشري  القاعدة  قادة  من 
أن التظيم حيدد األهداف قبل 
بعناية،  لعملياته  ويعد  شهور 
واحد  كفريق  يعمل  ال  لكنه 
منفصلة  مجاعات  بشكل  وإمنا 
تتحرك كل منها بناء على خطة 

واحدة«.
إعالم  »ساعة   : أن  وزاد 
اجملموعات بساعة الصفر تتحكم 
ومعقدة،  خمتلفة  ظروف  بها 
غري مرتبطة حبدث سياسي أو 
أكملت  اليت  فاجملموعة  أمين، 
سقفًا  تضع  للعملية  التخطيط 
تتحرك  وهلذا  للتنفيذ  زمنيًا 
املناطق  يف  السيارات  لزرع 
وعرفت  مسبقًا  اختارتها  اليت 
قد  وأحيانًا  ضعفها،  نقاط 
الظروف،  لتغري  العملية  تلغى 
الشعبية  األسواق  فحتى 
متاحة  تكون  ال  قد  والساحات 

دائمًا للتحرك حبرية«.
األمين  القائد  ويعتقد 
االنتحاريني  »استخدام  بان 
معينة،  أهداف  لضرب  يتم 
واملناطق  املؤسسات  مثل 
أسلوب  ويعتمد  احليوية، 
يف  ُبعد  من  السيارات  تفجري 
األسواق والتجمعات السكانية، 
أساسيًا  هدفًا  باتت  واألخرية 
وعدم  إليها  الوصول  لسهولة 
ورصد  مراقبة  أنظمة  وجود 
كافية لضبطها، علمًا أن بعض 
قد  لفرتات  تركن  السيارات 
قبل  ايامًا  أو  ساعات  تستمر 

حلظة التنفيذ«.

األركان  هيئة  رئيس  قال 
اجلنرال  املشرتكة  األمريكية 
مارتن دميبسي أمس إن القوات 
األردن  يف  املنتشرة  األمريكية 
مفاعيل  احتواء  على  ملساعدته 
تبقى هناك  السورية قد  احلرب 

لسنوات.
يتحدث  دميبسي  وكان 
املخططني  من  جمموعة  إىل 
الذين  األمريكيني  العسكريني 
املاضية  الشهور  خالل  وصلوا 
تعزيز  إطار  يف  األردن  إىل 
املتحدة  الواليات  مساعدات 
»أف-16«  طائرات  تشمل  اليت 

وصواريخ »باتريوت«.
وأمس االول طلب األردن من 
واشنطن تزويده أسلحة متطورة 
طيار  دون  من  طائرات  تشمل 
لتعزيز املراقبة على احلدود مع 
سورية. ويقدر عدد العسكريني 
األمريكيني يف اململكة اهلامشية 

بنحو ألف.
األمريكي  اجلنرال  وخاطب 
عسكري  مئة  حنو  من  جمموعة 
أمريكي يف قاعدة بضواحي عمان 
قائاًل: »أحد أسباب وجودكم هنا 
واستباقها،  األحداث  فهم  هو 
االكتفاء  علينا  يكون  ال  حبيث 
برد الفعل عليها، بل أن يكون 

لنا تأثري عليها منذ البداية«.
على  الوضع  أن  إىل  وأشار 
األرض مل يشهد تصعيدًا، لكن 
يكون  أن  إىل  حباجة  األردن 
على  فقط  ليس  متامًا  قادرًا 
معاجلة األزمة اإلنسانية بل على 
التصدي ألي تهديد باالعتداء، مبا 

يف ذلك من جانب املتطرفني.
وقال: »أعتقد أننا نتحدث هنا 

عن بضع سنوات، وهلذا سيكون 
)للقوات(.  عدة  تبديالت  هناك 
وهلذا السبب مل حندد أي موعد 
النتهاء عملنا، ألن األمر يتوقف 
يف  الوضع  تطور  كيفية  على 
أيضًا  وسيتوقف  سورية... 
األردنيني  شركائنا  تقدير  على 
هذه  مع  للتعامل  لقدرتهم 

القضية بأنفسهم«.
التقى  الذي  دميبسي  وكان 
ورئيس  الثاني  عبداهلل  امللك 
الزبن  مشعل  األركان  هيئة 
أشار  األربعاء-اخلميس  ليل 
أمس االول إىل أن عمان طلبت 
رمسيًا تزويدها طائرات استطالع 
على  ملساعدتها  طيار  دون  من 
مراقبة احلدود مع سورية، وقال 
مهتمون  »إنهم  للصحافيني: 
ميكننا  مبا  خاص  بشكل  هنا 
مراقبة  يف  ملساعدتهم  فعله 
جدًا  الطويلة  حدودهم  وتأمني 
»لقد  وأضاف:  سورية«.  مع 
حتسني  يف  املساعدة  طلبوا 
مصادر  خمتلف  بني  التكامل 

االستخبارات«.
قال  ذاته،  السياق  ويف 
املستوى  رفيع  أردني  مسؤول 
الواليات  إىل  »قدمت  بالده  إن 
متطورة،  بأسلحة  قائمة  املتحدة 
ويف مقدمتها طائرات من دون 

طيار«.
كشف  املسؤول  ورفض 
قال  لكنه  األسلحة،  هذه  أنواع 
تصاعد  ختشى  باتت  بالده  إن 
داخل  املتطرفة  اجلماعات  نفوذ 
اجملاورة  السورية  األراضي 
للبلدات والقرى األردنية. وأملح 
اليت  األسلحة  من  جزءًا  أن  إىل 

دميبسي: قواتنا قد تبقى يف األردن لسنوات الحتواء 
تفاعالت حرب سورية

تأمل عمان يف احلصول عليها، 
خطر  أي  مواجهة  إىل  يهدف 
عسكري أو أمين من قبل النظام 
السوري أو التنظيمات املتطرفة 

ويف مقدمها »القاعدة«.
جتددت  الوقت،  هذا  يف 
مقاتلي  بني  املواجهات 
النظامية  والقوات  املعارضة 
السورية مدعومة بعناصر »حزب 
الذيابية  حي  يف  اللبناني  اهلل« 
يف منطقة السيدة زينب جنوب 
قذائف  سقوط  مع  دمشق، 
يف  العاصمة،  وسط  على 
املعارضة  مقاتلو  واصل  وقت 
يف  إدلب  ريف  على  هجماتهم 
وواصلت  البالد،  غربي  مشال 
غاراتها  شن  احلربية  الطائرات 
حيث  غربًا  الالذقية  ريف  على 
جديدة  جبهة  املعارضة  فتحت 

أواخر األسبوع املاضي.
السوري  »املرصد  وقال 
مواجهات  إن  اإلنسان«  حلقوق 
بلدة  يف  حماور  على  دارت 
املعارضة  مقاتلي  بني  الذيابية 
النظامية  والقوات  جهة  من 
اللبناني  اهلل«  »حزب  وعناصر 
من  حماولة  ثانية، يف  جهة  من 
األخرية القتحام البلدة، بالتزامن 
مناطق  على  عنيف  قصف  مع 
اشتباكات  أن  وأضاف  فيها. 
السيدة  بلدة  يف  أيضًا  دارت 
زينب جلهة حي غربة، وسقطت 
على  هاون  وقذائف  صواريخ 
القرية الشامية على الطريق بني 
دمشق واملطار الدولي، يف حني 
جددت القوات النظامية قصفها 
وخميم  الثالثني  شارع  على 

الريموك.
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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

كانت  االربعاء،  ليل  حبلول 
قوات األمن املصرية قد أحكمت 
السيطرة على حميط مسجد رابعة 
وميدان  مدينة نصر  العدوية يف 
عملية  بعد  اجليزة،  يف  النهضة 
 10 استغرقت  واسعة  أمنية 
ساعات، وجنحت يف حتقيق هدفها 
األساس املتمثل بفض اعتصامي 
حممد  املعزول  الرئيس  مؤيدي 
الباهظ  الثمن  لكن  مرسي. 
خصوصًا  واملتمثل  للعملية، 
من  املئات  وإصابة  مقتل  يف 
نتائج  أثار خماوف من  الطرفني، 
املستوى  على  تبّدت  عكسية، 
األمين، ومن أبرز مالحمها الظهور 
غري املسبوق ملسلحي »اإلخوان« 
يف شوارع مصر، واهلجمات اليت 
واألديرة  الكنائس  هلا  تعرضت 
من  أكثر  يف  الدولة  ومنشآت 
حالة  إىل  والعودة  حمافظة، 
»الطوارئ« و«حظر التجوال«، كما 
تبّدت على املستوى السياسي يف 
الداخل، حيث برزت بداية تصّدع 
من  املنبثق  اجلديد«  »العهد  يف 
استقالة  بعد  يونيو«   30 »ثورة 
منصب  من  الربادعي  حممد 
للشؤون  اجلمهورية  رئيس  نائب 
اخلارجية، ويف اخلارج، بعد سيل 
وّجهتها عواصم  اليت  االنتقادات 
على  املصري  للجيش  العامل 

خلفية استخدام القوة.
هكذا بدا أن السلطات املؤقتة 
اليت  معاوية،  شعرة  قطعت  قد 
طوال  عليها  احلفاظ  على  أصّرت 
»اإلخوان«  اكثر من 40 يومًا مع 
منذ عزل رئيسهم حممد مرسي يف 
وبعد  املاضي.  متوز  من  الثالث 

عن  االعالن  على  أسبوع  قرابة 
وقف عملية التفاوض مع مؤيدي 
مرسي، غداة جوالت مكوكية قام 
بها وسطاء أمريكيون وأوروبيون 
وبعد  وقطريون،  وإماراتيون 
اتصال  قنوات  لفتح  حماوالت 
تسوية  إىل  تفضي  مباشرة  غري 
الداخلية  وزارة  حددت  لألزمة، 
التكليف  لتنفيذ  الصفر  الساعة 
الصادر من جملس الوزراء بفض 

اعتصامي »رابعة« و«النهضة«.
وفجر االربعاء، حتّركت وحدات 
كبرية من قوات األمن واجليش، 
طريق  باجتاه  باجلرافات،  مدعومة 
رابعة  مسجد  إىل  املؤدي  النصر 
وميدان  مدينة نصر  العدوية يف 
حيث  اجليزة،  يف  مصر  نهضة 
اليت  االمسنتية  احلواجز  ازالت 
أقامها املعتصمون، وألقت واباًل 
من القنابل املسيلة للدموع على 
تقتحم  أن  قبل  االعتصام،  خيام 

االعتصامني.
من  األمن  قوات  ومتكنت 
على  سريع  بشكل  السيطرة 
النهضة،  ميدان  يف  املوقف 
من  عنيفة  اشتباكات  بعد  وذلك 
مؤيدي الرئيس املعزول، أسفرت 
العشرات  وإصابة  مقتل  عن 
األمن.  وقوات  املعتصمني  من 
كان  الظهر  بعد  ساعات  وحبلول 
مناصرو »اإلخوان« وحلفائهم يف 
تيار اإلسالم السياسي يغادرون 
كليًا ميدان النهضة، بعدما وّفرت 
لكثريين  آمنًا  خمرجًا  األمن  قوات 

منهم.
يف  مغايرة  بدت  احلال  لكن 
حميط مسجد رابعة العدوية، البؤرة 
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ثورة مصر أمام االمتحان األصعب!

االسالميني  للمحتجني  الرئيسية 
شهدت  حيث  القاهرة،  يف 
املنطقة اشتباكات عنيفة، امتدت 
حتى كوبري 6 اكتوبر، واستخدم 
من  رشاشة  بنادق  االخوان  فيها 
أدى  ما  »كالشينيكوف«،  طراز 
بني  املئات  وإصابة  مقتل  إىل 

املتظاهرين وقوات األمن.
ويف حماولة لتخفيف الضغط عن 
التحالف  دعا  »رابعة«،  معتصمي 
أنصاره  ملرسي  املؤيد  اإلسالمي 
إىل التظاهر يف كل شوارع مصر 
وقد  املذحبة«.  استمرار  »ملنع 
شهدت مناطق عّدة يف القاهرة، 
أبرزها حي املهندسني، مسريات 
»إخوانية« انتهت بوقوع صدامات 
وقد  األمن.  وقوات  األهالي  مع 
املسريات  هذه  بعض  يف  سجل 
الرئيس  ملؤيدي  مسلح  ظهور 
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جنود مصريون خلف بلدوزر خالل ازالة اعتصام انصار مرسي يف »ميدان النهضة« يف الجيزة االربعاء

احلال  كانت  وكذلك  املعزول. 
املصرية،  املدن  من  العديد  يف 
االسكندرية  شهدت  حيث 
واالمساعيلية  واملنيا  وسوهاج 
مشابهة  اشتباكات  والسويس 

بني اإلسالميني واألهالي.
وقال املتحدث اإلعالمي باسم 
جهاد  املسلمني«  »اإلخوان 
حماولة  ليست  »هذه  إن  احلداد 
دموي  حمو  حماولة  هذه  فض، 
لالنقالب  معارض  صوت  ألي 
القيادي  اعترب  فيما  العسكري«، 
أن  العريان  عصام  »اإلخواني« 
غري  حقيقية  »معركة  جيري  ما 
ميلكون  ال  عّزل  بني  متكافئة 
أنفسهم،  عن  به  يدافعون  شيئًا 
تدعمه  البوليس  من  جيش  وبني 
فوقنا«،  حتّلق  وطائرات  قوات 
مضيفًا »سيسقط مئات الشهداء 
وسيندحر اهلجوم، وتبقى إرادتنا 
جنازير  حتت  أبدًا  تنكسر  ال  حرة 

املدرعات لنحيا أحرارًا«.
رئيس  ألقى  املقابل،  يف 
الدميوقراطي  املصري  »احلزب 
الغار،  أبو  حممد  االجتماعي« 
»اإلخوان«  على  باملسؤولية 
حماوالت  كل  رفضهم  بسبب 
قال  فيما  باحلوار،  األزمة  احتواء 
سكرتري عام »حزب الوفد« حسام 
اخلولي إن »فض االعتصام كان 
مواجهة ال بد أن حتدث«، بسبب 
العنف الذي مارسته اجلماعة خالل 

األسابيع املاضية.
باسم  املتحدث  قال  بدوره، 
مؤنس،  حسام  الشعيب«  »التيار 
يف حديث له، إن »ما حيدث يدل 
مجاعة  عمالة  على  قاطع  بشكل 
املتحدة  الواليات  االخوان لصاحل 
يف اطار خمطط لتحويل مصر إىل 
أن  منطقة مشتعلة«، مشريًا إىل 
اجلماعة »دخلت حربًا ضد الشعب 
بالوكالة عن أمريكا واسرائيل«.

وأعلنت وزارة الصحة املصرية 
عن مقتل 235 متظاهرًا يف احلملة 
ألفني،  من  أكثر  وإصابة  األمنية 
الداخلية املصري  فيما أكد وزير 
حممد ابراهيم مقتل 43 من افراد 

قوات األمن بينهم 18ضابطا.
أن  مساًء  أمين  مصدر  وأكد 
باتت  املصرية  األمن  قوات 
منطقة  على  متاما«  »تسيطر 
أن  على  مشددًا  العدوية،  رابعة 
متامًا«.  »توقفت  االشتباكات 
وّفرت  األمن  قوات  وكانت 
آمنًا،  ممرًا  »رابعة«  ملعتصمي 

منهم،  املئات  خروج  سجل  وقد 
طريقهم  يعرتض  أن  دون  من 

أحد.
وسجلت اعتداءات ممنهجة على 
كنائس واديرة ومنشآت كنسية 
يف القاهرة واحملافظات األخرى. 
ورصدت منظمات حقوقية عشرة 
يف  املسيحيني  على  اعتداءات 
وسوهاج  هجمات(،   10( املنيا 
والسويس   ،)5( والفيوم   ،)1(
والقاهرة   ،)4( واسيوط   ،)3(
)1(، وبين سويف )1(، والعريش 

.)1(
حرية  ملف  مسؤول  وقال 
»املبادرة  يف  واملعتقد  الدين 
الشخصية«  للحقوق  املصرية 
نتيجة  هي  احلوادث  هذه  إن 
للخطاب التحريضي الذي انتهجه 
املسيحيني،  ضد  اإلسالميون 
بعدما »مت تصوير املتظاهرين ضد 
مرسي وكأنهم فقط من األقباط 
العلمانيني«،  من  وجمموعات 
متوقعًا أن »تتصاعد األحداث يف 

الساعات املقبلة«.
االنفالت  الحتواء  حماولة  ويف 
اجلمهورية  رئاسة  أعلنت  األمين، 
البالد  يف  الطوارئ  حالة  فرض 
بيان  يف  وجاء  يومًا.   30 ملدة 
»نظرا  إنه  الرئاسة  عن  صادر 
لتعرض االمن والنظام يف أراضي 
أعمال  بسبب  للخطر  اجلمهورية 
التخريب املتعمدة واالعتداء على 
املنشآت العامة واخلاصة وإزهاق 
أرواح املواطنني من قبل عناصر 
التنظيمات واجلماعات املتطرفة... 
اجلمهورية  رئيس  السيد  أصدر 
 - الوزراء  جملس  موافقة  بعد   -
يف  الطوارئ  حالة  بإعالن  قرارا 
اجلمهورية ملدة شهر  أحناء  مجيع 
تبدأ من الساعة الرابعة بعد ظهر 
االربعاء 14 آب 2013. وقد كلف 
القوات  اجلمهورية  رئيس  السيد 
املسلحة معاونة هيئة الشرطة يف 
االمن  حلفظ  يلزم  ما  كل  اختاذ 
والنظام ومحاية املمتلكات العامة 

واخلاصة وأرواح املواطنني«.
كذلك اعلنت احلكومة املصرية 
القاهرة  للتجوال يف  حظر  فرض 
)اجليزة،  اخرى  حمافظة  و11 
سويف،  وبين  واالسكندرية، 
وسوهاج،  واسيوط،  واملنيا، 
والبحرية،  والفيوم،  وقنا، 
سيناء،  وجنوب  سيناء،  ومشال 
واالمساعيلية(.  والسويس، 
»نظرا  أنه  احلكومة  وأوضحت 

اليت  اخلطرية  األمنية  للظروف 
التجوال  حيظر  البالد،  بها  متر 
)مت  مساء  السابعة  الساعة  من 
تعديلها الحقًا إىل التاسعة مساًء( 
وحتى  صباحًا  السادسة  وحتى 

اشعار اخر«.
نائب  أعلن  الفت،  تطّور  ويف 
للشؤون  اجلمهورية  رئيس 
اخلارجية حممد الربادعي استقالته 
رسالة  يف  وجاء  منصبه.  من 
االستقالة: »كنت أرى أن هناك 
بدائل سلمية لفض هذا االشتباك 
حلول  هناك  وكانت  اجملتمعي، 
مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا 
إىل التوافق الوطين، ولكن األمور 
إليه. ومن  سارت إىل ما سارت 
فإن  املماثلة،  التجارب  واقع 
النهاية  يف  ستأتي  املصاحلة 
غاليًا كان  بعد تكبدنا مثنًا  ولكن 
من املمكن ــ يف رأيي ــ جتنبه«، 
مضيفًا، »لقد أصبح من الصعب 
علّي أن أستمر يف محل مسؤولية 
وأخشى  معها  أتفق  ال  قرارات 

عواقبها«.
»حزب  مؤسسي  وكيل  وقال 
»جبهة  يف  والقيادي  الدستور« 
دراج،  أمحد  الوطين«  االنقاذ 
مبثابة  هى  الربادعي  استقالة  إن 
املصرية،  الدولة  ظهر  يف  طعنة 
خيرب  مل  الربادعي  أن  إىل  مشريًا 
ضحى  وأنه  القرار،  بهذا  أحدًا 

بنفسه من دون سبب معلوم.
استقلت  »لقد  دراج  وأضاف 
على  اعرتاضا  الدستور  حزب  من 
قرار الربادعي، وال أقبل أن أكون 
الربادعي  فيه  يوجد  كيان  داخل 
معركته  يف  الوطن  خذل  بعدما 
ووضعه  االرهاب،  ضد  احلامسة 
يف  األعداء  نريان  مرمى  فى 

الدخل واخلارج«.
محلة  مؤسس  قال  جهته،  من 
»استقالة  إن  بدر  »مترد« حممود 
يف  الربادعي  حممد  الدكتور 
ليس  التارخيية  اللحظات  هذه 
من  اهلروب  سوى  تفسري  هلا 
املسؤولية«. وأضاف »كنا نتمنى 
بدوره  )الربادعي(  يقوم  أن 
العام  للرأي  الصورة  إليضاح 
العاملي واجملتمع الدولي، وشرح 
منظمًا  إرهابًا  تواجه  مصر  أن 
خطورته كبرية على األمن القومي 
اىل  »أرسلت  وتابع  املصري«. 
الربادعي رسالة قلت له فيها إن 
املسؤولية  من  هروب  استقالتك 
ولألسف،  والوطنية،  التارخيية 
آثرت أن جتّمل صورتك اخلارجية 
على  العامل  يف  أصدقائك  أمام 
أمام  الداخلية  صورتك  حساب 
حساب  وعلى  املصري  الشعب 

دورك الوطين«.
االعتصام  فض  قوبل  وفيما 
بني  تفاوتت  دولية  مبواقف 
التنديد باستخدام العنف والدعوة 
وزير  حث  النفس،  ضبط  إىل 
كريي  جون  االمريكي  اخلارجية 
اجراء  على  املصري  اجليش 
فض  أن  معتربًا  انتخابات، 
خطرية  »ضربة  شّكل  االعتصام 
للمصاحلة وآلمال الشعب املصري 
وندد  دميوقراطي«.  انتقال  يف 
العنيف  بالتصدي  األبيض  البيت 
اعالن  خطوة  معارضًا  للمحتجني، 
ذكرت  حني  يف  الطوارئ،  حالة 
قرارا  أن  البنتاغون  يف  مصادر 
ً اختذ بالغاء املناورات املشرتكة 
بني اجليشني املصري واألمريكي، 
النجم  بـ«مناورات  واملعروفة 

الساطع«.
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واملالية  اخلزينة  دائرتا  تتوقع 
ان يبقى عجز املوازنة الفيدرالية 
دوالر  مليار   30.1 حدود  عند 
عن  تغيري  دون   ،14/2013 يف 

توقعات احلكومة الفيدرالية.
يوم  الدائرتان  اصدرت  فقد 
االقتصادية  النظرة  الثالثاء 
 the( االنتخابات  قبل  واملالية 
 Pre-election Economic and
Fiscal Outlook )PEFO((، وهو 
للوضع  مستقل  تقييم  إجراء 

الراهن للموازنة واالقتصاد.
االقتصادي  البيان  وتوقع 
الذي صدر  الفيدرالية  للحكومة 
مليار   33 بـ  تدهورا  آب   2 يف 
املوازنة  عائدات  يف  دوالر 
إىل  األربع  السنوات  مدى  على 

.17/2016
املوازنة  يف  أكرب  عجزا  وتوقع 
يبلغ 30،1 مليار دوالر يف هذه 
السنة املالية، بدال من توقعات 
العجز 18 مليار دوالر يف موازنة 

ايار.
النظرة  توقعات  عن  تتغري  مل 
قبل  ما  واملالية  االقتصادية 
للموازنة  احلكومة  االنتخابات 
و   ،15/2014 املالي   للعام 

.16/2015
النظرة  توقعت  ذلك،  ومع 
فائضا أكرب قليال من 4.2 مليار 

العجز يف املوازنة بقي عند 30،1 مليار  
دوالر دون تغيري

دوالر يف العام املالي 17/2016 
العمال  حكومة  بتوقات  مقارنة 

وهي 4 مليارات دوالر.
ينمو  أن  النظرة  واظهرت 
املئة  بنسبة 2.5 يف  االقتصاد 
و3   14/2013 املالي  العام  يف 
يف   -  15/2014 يف  املئة  يف 

موازاة التوقعات العمالية.
»على  انه  الوثيقة  وتقول 
اليت  العاملية  التوقعات  خلفية 
ال تزال صعبة، من املتوقع أن 
إىل  االسرتالي  االقتصاد  يبتعد 
الذي  النمو  عن  بعيدا  االنتقال 
املوارد  يف  االستثمار  يقوده 
على  نطاقا،  األوسع  النمو  حنو 
قد  االنتقال  هذا  أن  من  الرغم 
ال حيدث بشكل سلس كما كان 

متوقعا«.
وتضيف الوثيقة ان هناك حاجة 
منو  باجتاه  التوازن  »إعادة  إىل 
لتحقيق  املوارد  غري  قطاعات 
املستدام،  االقتصادي  النمو 
رغم أن هذا التحول قد ال حيدث 
بالسالسة نفسها اليت للميزانية 

)لناحية الوقت(.«
احلفاظ  املتوقع  من  ذلك،  ومع 
منخفضة،  فائدة  معدالت  على 
وعلى سعر صرف دوالر اسرتالي 
منخفض لدعم العودة إىل النمو 

يف العام املالي 15/2014.

كيفن  اعالن  من  الرغم  على 
راد انه يريد أن يكون إجيابيا، 
فقد أطلق حزب العمال إعالنني 
طوني  ضد  متلفزين  هجوميني 
يف  فاز  إذا  انه  مدعيا  ابوت 
فانه  ايلول   7 يف  االنتخابات 
على  كبرية  ختفيضات  سيجري 
الضرر  يلحق  وسوف  الوظائف 

بالعائالت.
ويظهر احد اإلعالنني والدة يف 
الفاكهة  بتقطيع  تقوم  مطبخ 
وتسأل:  األطفال  من  الثنني 

ماذا ختبئ يا سيد ابوت؟.
إذا   أنه  انطباع  »لدي  وتضيف 

فزَت، خسرنا حنن«.
على  يركز  الثاني  االعالن 
بالفعل  عنها  أعلن  اقتطاعات 
مكافأة  كتخفيضات  االئتالف 
 )SchoolKids( التالميذ 
والوظائف، ولكن االعالن يقول 
بـ 70  ثغرة  يزال هناك  انه ال 

مليار دوالر يف املوازنة.
القول  اىل  االعالن  وينتهي 
من  آتية..  أبوت  »ختفيضات 

سيأتي دوره تاليا.. أنت؟.
االئتالف  ان  اإلعالنان  ويتكهن 
على  ختفيضات  سيجري 

املدارس واملستشفيات.
كريس  اخلزانة   وزير  ودعا 
ابوت للكشف عن  بوين السيد 
حسابات تكاليف وعود االئتالف 
وقال ان لدى املعارضة خططا 
سرية إلجراء ختفيضات وحشية 
خالل  من  االنتخابات  بعد 

مفوضية تدقيق.
ان  ابوت  السيد  قال  بدوره 
الزعم بوجود ثغرة بـ 70 مليار 
»اخليال«  من  دوالر هو ضرب 
معقولة«  »وفورات  بـ  واعدا 

عنها  اإلعالن  يتم  مل  لكنها 
بعد.

تعاون  نفسه،  الوقت  ويف 
مقلد كيفن راد السيد أنطوني 
أكرويد مع سيناتور حزب العمال 
يف  ماديغان  جون  الدميقراطي 
فيها  أثارا  تلفزيونية  إعالنات 
القلق حول املساعدات اخلارجية 

اىل اندونيسيا.
قبل  من  اإلعالنات  ومتول 
للنظارات  كبري  متجر  صاحب 
وناشط  البصرية  والفحوصات 

حقوق اإلنسان أيان ميلروز.
ان  ماديغان  السيناتور  وقال 
إىل  يهدف  اهلجومي  االعالن 
ارتفاع  على  الضوء  تسليط 
املساعدات  يف  املئة  يف   20
يف  اندونيسيا  اىل  اخلارجية 
امواال  البلد  ذلك  ينفق  حني 
العسكرية  قواته  على  هائلة 
االقلية  اجلماعات  وكبح 
املظلومة، وخاصة يف بابوا نيو 

غيين الغربية.
الشيوخ  جملس  عضو  وقال   
االعالن  يف  الفيكتوري 
 45 يدوم  الذي  التلفزيوني 
ثانية »ملاذا نعطي 647 مليون 
األجنبية  املساعدات  من  دوالر 
إىل إندونيسيا يف حني ان هذه 
مليارات دوالر   8 تنفق  الدولة 
على قواتها العسكرية.. انفقوا  
أو  حبكمة  اخلارجية  مساعداتنا 

انفقوها يف الداخل«.
رفع  يريد  انه  ماديغان  وقال 
انتهاكات  حول  الوعي  مستوى 
من  مقربة  على  اإلنسان  حقوق 
شواطئ أسرتاليا وجعل احلكومة 
مسؤولة عن كيفية إنفاق أموال 

دافعي الضرائب.

حزب العمال يطلق محلة إعالنات 
تلفزيونية هجومية

مع اقرتاب االنتخابات االسرتالية 
يف السابع من سبتمرب القادم، 
حيتاج  أشياء  مخسة  هنالك 
أحد  عن  ملعرفتها  الناخبون 
الوزراء  رئيس  الصراع،  طريف 

األسرتالي كيفن راد: 
لغوية  تركيبات  استعمال   -1

ومصطلحات خاصة
يبدو كيفن راد مولعا باستخدام 
مصطلحات  اخرتاع  و  تعبريات 
عن  تعبريا  به،  خاصة  لغوية 
»هزة  وقائع معينة، مثل قوله 
الذي  الصلصة«  لزجاجة  مجيلة 
يعين به »منح شخص ما فرصة 

أو معاملته بشكل عادل«.
راد  كيفن  ولع  ظهر  كما 
أثناء  الغريبة  باملصطلحات 
حينما  أملانيا،  يف  له  خطاب 
 detailed  « عبارة  استخدم 
programmatic specificity واليت 
وصفت بأنها عبارة غري صاحلة 
أو  اإلجنليزية  باللغتني  للرتمجة 

األملانية.
2- صيد الكامريا: 

كان كيفن رد ضحية لفيديوهني 
أحدهما  كبري  بشكل  انتشرا 
يظهره وهو ينظف أذنه قبل أن 
يقوم بتناول مشع األذن، وذلك 

يف  االستجواب«  »وقت  أثناء 
الربملان، على الرابط التالي:

http://www.youtube.com/
watch?v=_ipvdBnU8F8

 أما الفيديو الثاني فقد التقط 
غضب  نوبة  يف  كان  بينما  له 

شديدة، على الرابط التالي
http://www.youtube.com/

watch?v=uOUFKZBpFTY
3- أمساء مستعارة

من أبرز األمساء املستعارة اليت 
 ،Kevin07 أطلقت على كيفن راد
محلته  أثناء  عليه  أطلق  والذي 
طبيب  و«   ،2007 النتخابات 
بعد  عليه  أطلق  الذي  املوت«، 
»اخلدمات  ختفيضاته يف متويل 

املدنية« بوالية كوينزالند
4- العبارة املفضلة له

من  راد،  كيفن  أنا  »مرحبا، 
هنا  وأنا  كوينزالند،  والية 

للمساعدة«. 
موقع  على  املتابعني  عدد   -5

»تويرت«
لرئيس  املتابعني  عدد  بلغ 
موقع  على  راد  كيفن  الوزراء 

تويرت 1.36 مليون مستخدم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فيديو..مخسة أشياء جيب معرفتها 
عن رئيس وزراء أسرتاليا

التنازلي  العد  اقرتاب  مع 
لالنتخابات األسرتالية الفيدرالية 
السابع من  إجراؤها يف  املزمع 
مخس  هنالك  املقبل،  سبتمرب 
قضايا شديدة األهمية تتلخص 

يف النقاط التالية: 
1- طالبو اللجوء

لعل وصول حنو 50 ألف طالب 
قادمني  أسرتاليا  إىل  جلوء 
السنوات  خالل  إندونيسيا  من 
أكثر  أحد  جيعله  الفائتة  الست 
السياسة  يف  اجلدلية  القضايا 

األسرتالية.
رئيس  راد  كيفن  وكشف 
جديدة  خطة  األسرتالي  الوزراء 
اللجوء  طاليب  كافة  لرتحيل 
متهالكة  زوارق  يف  القادمني 
غينيا  بابوا  إىل  نقلهم  عرب 
هلم  السماح  وعدم  اجلديدة، 

باالستقرار يف أسرتاليا.
من جانبه، أعلن زعيم االئتالف 
الفيدرالي املعارض توني أبوت 
جتاه  صرامة  أشد  موقف  عن 
طاليب اللجوء عرب إعادة سياسة 
» إرجاع املراكب«، واليت تهدف 
إىل إرجاع مراكب طاليب اللجوء 
إىل إندونيسيا جمددا، باإلضافة 
إحداث  يف  االئتالف  رغبة  إىل 
طاليب  احتجاز  ملعسكر  طفرة 

اللجوء يف جزيرة ناورو.
2- التغري املناخي

يعترب كيفن راد من أشد أنصار 
مشكلة  جملابهة  قرارات  اختاذ 
التغري املناخي، كما أنه اقرتح 
انبعاثات  سعر  بتعويم  التبكري 
الكربون بدال من نظام الضريبة 
وذلك  حاليا،  املطبق  الثابتة 

ابتداء من العام القادم.
إلغاء  يف  يرغب  أبوت  لكن 
ضريبة الكربون برمتها، ويعتزم 
عرب  الكربون  ضريبة  من  احلد 
مثل  مباشرة«  »قرارات  اختاذ 
»اجليش  يسمى  ما  تشكيل 
متطوعني  من  املكون  األخضر« 

شباب مناصرين للبيئة.
3- الربودباند

خطة  طرح  يف  العماليون  بدأ 
اجلديدة  الربودباند  شبكة 
وهو  دوالر،  مليار   27 بتكلفة 
اإلنرتنت  مستخدمي  سيمنح  ما 
أكثر سرعات  أحد  أسرتاليا  يف 
إمداد  العامل، عرب  اإلنرتنت يف 
كابالت األلياف البصرية بشكل 
يف  منزل  كل  إىل  مباشر 

أسرتاليا.
أن  أبوت  توني  يرى  بينما 

أهم 5 قضايا يف أسرتاليا قبل االنتخابات

للغاية،  باهظة  التكاليف  تلك 
مليار   18 تتكلف  خطة  عارضا 
إىل  األلياف  تلك  دوالر إلمداد 
ثم   اإلنرتنت،  توصيل  مراكز 

استكماهلا بأسالك حناسية.
5- إجازة رعاية األطفال

أكثر  أحد  أبوت  توني  عرض 
األطفال  رعاية  إجازات  خطط 
تتلقى  حبيث  العامل،  يف  كرما 
عن  كامال  تعويضا  األمهات 
راتبها يف فرتة اإلجازة حلوالي 

26 أسبوعا.
ويف املقابل، تعهد كيفن راد 
بدفع 18 أسبوعا لألمهات، ولكن 

من خالل احلد األدنى لألجر.
5- االقتصاد 

راد  كيفن  من  كل  حذر 
االقتصاد  أن  أبوت من  وتوني 
أخطار كبرية،  األسرتالي يواجه 

مع انتهاء طفرة التعدين.
حافة  وصول  إن  أبوت  وقال 
الناتج  من   %  13 إىل  الديون 
كبري،  رقم  احمللي  اإلمجالي 

متعهدا بدرء أي زيادات.
وتعهد أبوت أيضا بإلغاء »ضريبة 
التعدين« اليت وضعتها احلكومة 
املعدالت  وتقليل  العمالية، 
الضريبية اليت تتكبدها شركات 

التعدين.
أما كيفن راد فأعلن عن رغبته 
التعدين،  ضريبة  استمرار  يف 
وحتويل ضريبة الكربون الثابتة 
إىل تعويم السعر، وصرف 600 
وظاف  خلق  على  دوالر  مليون 
زيادة  إىل  باإلضافة  جديدة، 

استحقاقات التقاعد.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حتدى زعيم املعارضة الفيدرالية 
طوني ابوت رئيس الوزراء كيفن 
ثانية  تلفزيونية  ملناظرة  راد 
التلفزيون  شبكة  تستضيفها 
يوم  بريزبن  يف  نيوز  سكاي 

االربعاء املقبل.
اعرب  العمال  حزب  ان  غري 
السيد  فكرة  حيال  القلق  عن 
ابوت، معتربا انه ميكن الوصول 
إذا  املشاهدين  من  مزيد  اىل 
وبثتها  املناظرة  استضافت 

شبكات تلفزيون جمانية.
كال  ان  الثالثاء  يوم  راد  وقال 
ينبغي  الرئيسية  الشبكات  من 
أن تكون قادرة على استضافة 

نقاش وطين سليم.
يف  للصحفيني  راد  وقال 
الذي  »التلفزيون  ان  تاونزفيل 

يبث جمانا هو متاح للجميع«.
ليست  نيوز  ان«سكاي  ورأى 

كذلك النها تلفزيون مدفوع.«
االنتخابية  احلملة  مدير  وكتب 
رايت   جورج  العمال  حلزب 
يوم  الفنايم  بريان  لنظريه 
جيتمع  ان   مقرتحا  الثالثاء 
»مبتكرة«  مناظرة  يف  الزعيمان 

التلفزيونية  القناة  تستضيفها 
السابعة يوم االحد.

يستضيف   بذلك  انه  وقال 
الصحفيون النقاش مع اجلمهور، 
وهو شكل قال السيد رايت عنه 
أنه يسمح ملاليني من املشاهدين 
غري املشرتكني من قبل يف مثل 
يف  املشاركة  املناظرات  هذه 

العملية السياسية.
بدوره رد السيد راد على حتدي 

ابوت »سأكون هناك«.
التاسعة  القناة  أعربت  وقد 
استضافة  الرغبة يف  عن  أيضا 
ترويقة«،  »منط  على  مناظرة 
العاشرة  الشبكة  تدفع  وكذلك 
»هجينة« يشرتك  باجتاه مناظرة 
االعالم  ووسائل  اجلمهور  فيها 

االجتماعية.
سي  بي  آي  تلفزيون  واقرتح 
  Q & A برنامج  استضافة 

مناظرة ايضا.
وقال السيد ابوت ان منتديات 
وحمافل الناس هي شكل رائع 
املؤكد  ومن  واملناظرة  للنقاش 
الناخبني  مع  تتواصل  أنها 

واإلجابة على أسئلتهم.

رئيس الوزراء يستجيب لطلب زعيم 
املعارضة باقامة مناظرة ثانية 
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يستمر كيفن راد تصدر طوني 
مفضل،  وزراء  كرئيس  أبوت 
غري ان زعيم املعارضة متكن من 
التأييد الشخصي  حتسني نسبة 
جديد  استطالع  اظهر  كما  له 

للرأي قامت به نيوزبول.
فقد كشف آخر استطالع للرأي، 
»االسرتاليان«  الزميلة   نشرته 
االثنني، ان السيد ابوت ضّيق 
راد كرئيس  بينه وبني  الفجوة 
احلملة  بدء  منذ  مفضل  وزراء 
االنتخابية من 14 نقطة اىل تسع 

نقاط.
مستوى  ان  االستطالع  وأظهر   
العمال  حلزب  االولية  االصوات 
اخنفض نقطتني ليصل إىل 35 
يف املئة يف حني ارتفع الدعم 
لالئتالف نقطتني ليصل إىل 46 
التأييد  ازداد  كما  املئة،  يف 
يف   11 إىل  نقطتني  للخضر 

املئة.
االئتالف يتصدر حزب  وما زال 
االصوات  احتساب  بعد  العمال 
يف   48 إىل   52 بـ  التفضيلية 

املئة.

ابوت يضّيق الفارق مع راد كرئيس مفضل للوزراء

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

وفيما يتعلق بسؤال من سيكون 
حافظ  للوزراء،  افضل  رئيسا 
على  تقدمه  على  راد  السيد 
هبط  له  الدعم  ان  غري  ابوت 
من 47 اىل 46 يف املئة مقارنة 
بالسيد ابوت الذي ارتفع الدعم 
بزيادة  املئة،  يف   37 اىل  له 

أربع نقاط.
أجري  الذي  االستطالع  ويضع 
خالل عطلة نهاية األسبوع، السيد 
راد ثانية يف الصدارة بالنسبة 
ملعدل الرضا الذي ارتفع من 38 
اىل 39 يف املئة، بزيادة نقطة 
واحدة عن االسبوع عن األسبوع 
عدم  ارتفع  كذلك  املاضي، 
الرضا من 47 اىل 48 يف املئة، 
بزيادة نقطة واحدة من 47 يف 
املئة يف األسبوع املاضي، وهذا 
املعدل هو األعلى له منذ تغيري 

القيادة.
السيد  اداء  عن  الرضا  وارتفع 
ابوت أربع نقاط ليصل إىل 38 
الرضا  عدم  واخنفض  املئة  يف 
 52 إىل  نقاط  ست  ادائه  على 

يف املئة.

بالغش  راد  كيفن  اتهام  جرى 
بينه  التلفزيونية  املناظرة  أثناء 
طوني  املعارضة  زعيم  وبني 
الساعة  بدأت  اليت  ابوت 
مساء  من  والنصف  السادسة 
االحد املاضي يف نادي الصحافة 

اتهام راد بالغش خالل املناظرة التلفزيونية  باستعماله اوراقا تتضمن ارقاما وبيانات
الوطين يف كانبريا. 

الوزراء قد وضع  وكان رئيس 
يف  تساعده  اوراقا  امامه 
مما  ابوت  طوني  ضد  النقاش 
اتفقا  على  للقواعد  خمالفة  ُعّد 

عليها قبل املناظرة.

وكشف املشرف على النقاش، 
شبكة  يف  السياسي   احملرر 
سبريس،  دافيد  نيوز  سكاي 
بعد املناقشة أن رئيس الوزراء 
خمالفة  أوراقا  استخدم  قد 

للقواعد.
واظهرت لقطات ان السيد راد 
األوراق  من  كومة  حيمل  كان 
وبدا انه كان يرجع اليها مرارا 
وتكرارا بينما كان يتحدث اثناء 

املناظرة.
لكن سبريس قال انه مل يالحظ 
كان  حيث  املواجهة  خالل  ذلك 
اخلاصة يف   وظيفته  على  يركز 
املناظرة  ادارة  يف  االعتدال 

وطرح األسئلة.
عليها   وقع  لقواعد  وفقا 
نادي  واصدرها  الطرفان 
اجلمعة،  يوم  الوطين  الصحافة 
على  الفريقني  على  ُينع  فانه 
وراد،  ابوت  السيد  سواء  حد 

حيازة اي أوراق ُمعدة مسبقا.
وقد عاد كيفن راد إىل اوراقه 

اكثر من مرة خالل املناظرة.
»إنه حيق  القواعد على  ونصت 
وورقة  قلم  حيازة  للزعيمني 
على املنرب وليس أية وثائق أو 

دعائم أخرى«. 
سبريس:  قال  املناظرة  فخالل 
اوراق  كيفن  لدى  »كان 
به  ُيسمح  ال  وهذا  مالحظات،  

مبوجب القواعد«.
وقد فطن نائب املقاعد االمامية 
يف حزب االحرار اندرو روب اىل 
الحق،  وقت  يف  املسألة  هذه 

مشريا إىل مزاعم رئيس الوزراء 
بان االنتخابات هي حول الثقة.

وقال السيد روب معلقا »السيد 
راد قال ان هذه االنتخابات هي 
شيء  أول  وكان  الثقة  حول 

فعله هو الغش«.
واضاف يقول »لقد خرق قواعد 
حيازة  منع  حول  عليها  املتفق 
ان  أعتقد  مالحظات.  اوراق 
زعيم  كأنه  بدا  أبوت  طوني 
ظهر  راد  وكيفن   )leader(

.»)reader( كقارئ
يعتقد  انه  ابوت  السيد  وقال 
حيازة  الغريب  من  كان  انه 

السيد راد اوراقا وبيانات.
وأكد أنه قيل له عدم جلب أية 

مالحظات.
 Gold 104( وقال السيد ابوت لـ
»كنت  ملبورن  يف   )FM radio
ينظر  راد  السيد  برؤية  مهتما 
يف رزمة كبرية من األوراق وبدا 
وبياناته  اوراقه  يقرأ  كان  أنه 

املفتوحة واملغلقة«.
يقول  املعارضة  زعيم  واضاف 
الغرابة،  ببعض  فاجأني  »لقد 
مدعيا بأن  جلب كل تلك األوراق 

هو من ضمن القواعد«.
وقال متحدث باسم السيد راد: 
على  نية  اي  هناك  تكن  »مل 
آخر  بأي شيء  بالقيام  اإلطالق 

غري االمتثال للقواعد«.
رئيس  »وصل  قائال  وتابع 

مرأى  على  املنرب  إىل  الوزراء 
واجلمهور.  اللجنة  من  ومسمع 
اعرتاضات يف  هناك  تكن  ومل 

أي وقت«.
أن  دائما  اعتقدت  »لقد  وقال 
منع  القواعد  هذه  من  اهلدف 
استخدام الدعائم واملستندات، 
مبناظرة  سعيد  الوزراء  ورئيس 
السيد ابوت يف أي وقت خالل 
احلملة االنتخابية دون حيازة اي 

مالحظات.«
وقد انتقد املعلقون السيد راد 
مالحظاته  اوراق  اىل  لتطلعه 
التحدث  وعدم  املناظرة  أثناء 

بصراحة غري مقيدة.
البارزة  الشخصية  وقالت 
غراهام  العمال  حزب  يف 
ريتشاردسون: »لو كنت كيفن 
كائنا  كتبها  من  لطردت  رود، 

من كان«.
االخبار يف سكاي  معلق  وأعلن 
اوسالن  فان  بيرت  السماء  نيوز 
ذلك بـ »الغش« والـ »الفحش« 
- حتى لو كانت القواعد سخيفة 

يف املقام األول.
وقال »القواعد وُضعت الزعيمان 
اتفقا على التقيد بها ... وهو 
وضع غري مؤات لطوني أبوت.. 

كيفن راد خدع«.
وكان السيد راد قد مازح قبل 
على  استعداداته  حول  املناظرة 
تويرت، حيث نشر صورة لنفسه 

حماطا باألوراق.
وقال عرب تويرت »لدي الكثري من 

البيانات الرمسية للمناقشة«.

راد وابوت يتصافحان بعد انتهاء املناظرة
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 
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اسرتاليات

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

أضحت املهاجرة الفيتنامية ثان 
يديران  وزوجها   هيون  هونغ 
متجر السمك الذي كان مملوكا  
املثرية  األسرتالية  للسياسية 
بوالية  هانسون  بولني  للجدل 
ذات  كان  والذي  كوينزالند، 
يوم أكثر متاجر السمك بالوالية 

شهرة.
واملفارقة هنا، هو أن هانسون 
بانتهاج  دائما  متهمة  كانت 
العنصرية  على  تعتمد  سياسة 
مرت  لكن  الغرباء،  وفوبيا 
املتجر  إدارة  وآلت  السنوات 
إىل زوجني فيتناميني قدما إىل 

أسرتاليا منذ 20 عاما.
قامت  تقريبا،  عاما   17 ومنذ 
مت  قد  كان  اليت  هانسون 
عن  برملان  عضوة  انتخابها 
آنذاك   »أوكسلي«  دائرة 
خالله  شنت  خطاب  بإلقاء 
املهاجرين  على  عنيفا  هجوما 
مبدأ  وانتقدت  األسيويني، 
تسري  الذي  الثقافية  التعددية 
إىل  وأشارت  أسرتاليا،  عليه 
أن الوطن يف خطر بسبب هذا 

الفيض من األسيويني.
خالل  هانسون  وواجهت 
الربملان  يف  القصري  مشوارها 
متباينة  فعل  ردود  الفيدرالي 
ترتاوح بني االستهجان الشديد 
والتأييد، لكنها عقبت على ذلك 
بالعنصرية  »وصفي  بقوهلا: 
أن  السخرية،  إىل  يدعو  شيء 
وأهتم  وطنية،  أسرتالية  أكون 
بوطين، فإن ذلك ال يندرج حتت 

بند العنصرية«.
الفيتنامية  املهاجرة  وتبتسم 
ثان هونغ هيون وزوجها حينما 
العديد  املتجر  علي  يتهافت 
ساعدوا  الذين  األشخاص  من 
االنتخابية  محلتها  يف  هانسون 
املاضي.  القرن  تسعينات  يف 
اشرتا  إنهما  الزوجان  وقال 
انتقلت  الذي   Ipswich متجر  
خالل  يد  إىل  يد  من  ملكيته 

العامني املاضيني.
وأضافا أنهما ال يعلمان الكثري 
عن هانسون مؤسسة حزب أمة 
واحدة أو One Nation أكثر من 

كونها كانت مشهورة جدا.
أعلنت  قد  هانسون  وكانت 
االنتخابات  خالل  ترشحها 
املقاعد  أحد  على  القادمة، 

مهاجران يشرتيان متجر مسك كان مملوكا 
لسياسية أسرتالية عنصرية

كوينزالند  حكومة  اتهمت 
بتصدير  الفيدرالية  احلكومة 
مشكلة طاليب اللجوء إليها عقب 
الوالية  إىل  منهم  العديد  نقل 
فحوصات  إلجراء  األسرتالية 
طبية متهيدا لرتحيلهم إىل بابوا 
ناورو،  جزيرة  أو  غيين  نيو 
باإلضافة إىل خطورة فتح جبهة 

جلوء جديدة.
كوينزالند  والية  رئيس  وأعلن 
من  تذمره  عن  نيومان  كامبل 
األسرتالية  احلكومة  حماولة 
اللجوء  طاليب  مشكلة  تصدير 
حمذرا  كوينزالند،  والية  إىل 
جديدة  جبهة  فتح   إمكانية  من 
حكومة  تعهد  بعد  احلدود،  عرب 
راد بإرسال كافة مراكب طاليب 
اجلديدة  غينيا  بابوا  إىل  اللجوء 

أو جزيرة ناورو.
واهلجرة   اجلمارك  ضباط  ووجد 
على  صومالييني  جلوء  طاليب 
واليت  النائية،  »بوجيو«  جزيرة 
نيو  بابوا  جنوب  كم   6 تبعد 
السبت  صباح  وذلك  غيين، 
املاضي، ومت نقلهما إىل جزيرة 
كوينزالند  »ثارسداي«بوالية 
قبل  طبية،  فحوصات  لعمل 
جزيرتي  إىل  إرساهلما  يتم  أن 
مانوس يف بابوا غينيا اجلديدة، 

أو جزيرة ناورو.
وصول  اجلاري  العام  وشهد 
مئات الصوماليني على مراكب 

جزيرة  قبالة  اللجوء  طاليب 
كريسماس.

كما قامت السلطات األسرتالية 
زورق  بتوقيف  املاضي  اجلمعة 
آخر يف جزيرة  Saibai اليت تبعد 
غيين،  نيو  بابوا  جنوب  كم   4
وحتمل طاليب جلوء ذوي أصول 
غربية ويقطنان يف بابوا غينيا 

اجلديدة.
نقل  مت  ذلك،  على  وعالوة 
مركز  إىل  سوري،  جلوء  طالب 
متهيدا  كوينزالند،  يف  صحي 

كوينزالند تتهم حكومة أسرتاليا بتصدير مشكلة طاليب اللجوء إليها

لنقله هو اآلخر إىل مركز احتجاز 
الجئني خارج أسرتاليا.

باسم  الرمسي  املتحدث  وقال 
قام  راد  »كيفن  نيومان: 
األسرتالية  املشكلة  بتصدير 
إىل كوينزالند، لقد عرب رئيس 
يوليو  يف  كوينزالند  حكومة 
املاضي عن خماوفه من سياسة 

طاليب اجلوء اجلديدة«.
ومنذ إعالن حكومة راد عن خطة 
بابوا  إىل  اللجوء  طاليب  نقل 
الثالثة  األسابيع  عرب  غيين  نيو 

طالب   2270 وصل  املاضية، 
جلوء، آخرها مركب مت توقيفها 
بالقرب من جزيرة كريسماس، 

وحتمل 52 من طاليب اللجوء.
تدفق  من  نيومان  حذر  وعندما 
طاليب اللجوء منذ ثالثة أسابيع، 
األسرتالي  اهلجرة  وزير  علق 
توني بريك بقوله: »من الصعب 
ختيل أي شيء أكثر هيسترييا 

من ذلك«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

التلفزيونية  املناظرة  شهدت 
االنتخابية األوىل اليت مجعت بني 
رئيس الوزراء األسرتالي كيفن 
راد وزعيم االئتالف الفيدرالي 
املعارض توني أبوت خالفا حول 
قراءة راد من مالحظات مكتوبة، 
بعكس  املناظرة،  قواعد  خمالفا 
بالقواعد،  التزم  الذي  أبوت 
ورغم ذلك أشارت استطالعات 
الرأي إىل أن راد هو الفائز يف 

تلك املناظرة.
بالغش  اتهامات  راد  وواجه 
الستخدامه ألسلوب القراءة من 
حتى  مسبقا،  مكتوبة  مالحظات 
أندرو روب عضو  الليربالي  أن 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
 « بقوله:  املناظرة  على  علق 
توني أبوت بدا كقائد، وكيفن 

راد بدا كقارئ«.
وبالرغم من أن كل طرف ادعى 
إال  املناظرة،  خالل  الفائز  أنه 
أن  كشفا  رأي  استطالعي  أن 
إىل  باإلضافة  الفائز،  هو  راد 
تغريدات تويرت اليت رجحت كفة 
قال  بينما  كبري،   بفارق  راد 
هو  أبوت  إن  واحد  استطالع 

الفائز.
يذكر أن عودة راد لقيادة حزب 
غيالرد  جوليا  من  بدال  العمال 
منحت احلزب انتعاشة قوية يف 

استطالعات الرأي.
معظم  أن  إال  اآلراء  تلك  ورغم 
املناظرة  أن  اعتربوا  احملللني 
كانت تفتقد احلرارة، وال تبدو 
الناخبني  آراء  على  أنها ستؤثر 
الذين سيتوجهون إىل صناديق 
من  السابع  يف  االنتخابات 

سبتمرب القادم.
وبدا كيفن راد متوترا يف بداية 
بدأت  ذلك  بعد  لكن  املناظرة، 
الثقة تتسلل إليه رويدا رويدا، 
العمالية  حيث قال إن احلكومة 
سياسيا  »أسلوبا  تقدم  سوف 
جديدا، واقتصادا قويا، حمذرا 
ستنتهج يف  املعارضة  أن  من 
حالة فوزها األسلوب الربيطاني 
هائلة  ختفيضات  وتستقطع 
عنه  ينتج  مبا  املوازنة،  يف 
خطر دخول أسرتاليا إىل مرحلة 

الركود.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالعات أسرتالية: راد 
فاز على أبوت يف املناظرة 

التلفزيونيةاألوىل

بوالية نيو ساوث ويلز.  ومتنت 
الفيتناميني  للزوجني  هانسون 
من   « وأضافت:  سعيدا،  حظا 
إىل  مهاجر  يأتي  أن  الرائع 
أسرتاليا، ويصنع حياة لنفسه، 
ويضحى وكأنه أسرتاليا، ويبدأ 
وأعربت  اخلاص«،  نشاطه 
الزوجني  لقاء  يف  أملها  عن 

الفيتناميني.
تغريها  رغم  هانسون  لكن 
الواضح إال أنها رفضت الرتاجع 
بأنها  عن تصرحيات سابقة هلا 
لن تقوم ببيع منزهلا ملسلمني، 
وأضافت: » أنا مثل الكثري من 
األسرتاليني، ال أرغب يف رؤية 
يف  أرغب  ال  تتغري،  ثقافتنا 

تقديم الشريعة اإلسالمية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املهاجرة الفيتنامية ثان هونغ هيون تدير حاليا  متجر السمك الذي كانت تملكه 
السياسية بولني هانسون، والتي اشتهرت بمناهضتها للهجرة إىل أسرتاليا

عززت أسعار الفائدة املنخفضة 
كافة  يف  العقارية  األسواق 
األسرتالية،  الواليات  عواصم 
قياسية  ملحوظة  طفرة  حمدثة 

يف نهاية األسبوع.
وشهدت سيدني األداء األقوى، 
التخليص  »معدل  بلغ  حيث 
املزادي« 83.8 % وهو األعلى 
 15 بنسبة  ويزيد  العام،  خالل 
العام  من  الفرتة  ذات  عن   %

املاضي.
 71 ملبورن  يف  املعدل  وبلغ 
 56.7 يتجاوز  مل  أنه  رغم   ،%
العام  من  الفرتة  ذات  % يف 
إلحصائيات  وفقا  املاضي، 
املركز األسرتالي لرصد أسعار 

العقار.

االقتصادي  قال  جانبه،  من 
االخنفاض  إن  ويلسون  أندرو 
بعد  الفائدة،  ألسعار  التارخيي 
قيام البنك املركزي األسرتالي 
بتخفيض سعر الفائدة النقدي 
املاضي،  الثالثاء   %  2.5 إىل 
منح ثقة هائلة يف سوق العقار، 
مشريا إىل أنه األسبوع اخلامس 
فيه  تسجل  اليت  التوالي  على 
ختليص«  »معدل  سيدني 

يتجاوز 80 %.
ويف أدياليد بلغ املعدل 66.7 
% مقارنة بـ 48.1 % يف ذات 
الفرتة من العام املاضي، كما 
من  بريزبن  يف  املعدل  قفز 
إىل  املاضي  العام   %  38.5

.% 51.4

طفرة يف سوق العقار بأسرتاليا

وصاحب ذلك الصعود ارتفاعا 
العقارات  عدد  يف  موازيا 
شهد  حيث  للبيع،  املعروضة 
أول أسبوعني من أغسطس من 
هذا العام زيادة قدرها 32 % 
يف  العقارات  تلك  أعداد  يف 
الفرتة  بذات  مقارنة  سيدني، 
بلغت  كما  املاضي،  العام  من 

الزيادة يف ملبورن 25 %.
العقارية  املزادات  خبري  وقال 
ومدير  كنغستون  فيلبيب 
 Gary Peer & مؤسسة 
إن  ملبورن  يف   Associates
مزادات  تسع  أقامت  املؤسسة 
كللت  األسبوع،  نهاية  يف 

مجيعها بالنجاح.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مقاالت

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 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

 كرمت عائلة احلواط يف قضاء جبيل رئيس واعضاء جملس بلدية 
- مهرين،  »اولياس«  اقامته يف مطعم  املدينة خالل حفل عشاء 
شارك فيه القنصل ماهر خري ممثال وزير اخلارجية واملغرتبني عدنان 
رئيس مجعية  احلواط،  جان  احملامي  العائلة  جامعة  عميد  منصور، 
من  ولفيف  جبيل  وابناء  احلواط  جوزف  املخدرات«  ضد   - »جاد 

اإلعالميني.
النشيد الوطين، فكلمة ترحيبية جلوزف احلواط، ثم ألقى  بداية 
فيها  حتدث  كلمة  خري يف  تاله  العائلة،  كلمة  مراد  وليم  املربي 
عن تاريخ مدينة جبيل عرب التاريخ، وقال: »بقيت جبيل رغم كل 
السنني، حمافظة على ارثها الرتاثي الثقايف واحلضاري لتصنفها 
منظمة اليونسكو عام 1984 على الئحة الرتاث العاملي، ورغم كل 
لبنان واملنطقة، بقيت  اليت شهدها  الدقيقية والصعاب  الظروف 
جبيل راسخة أبية، فازدادت اليوم ألقا واصبحت مزارا ثقافيا وصرحا 
سياحيا مميزا باالصالة والعراقة، يؤمه اخواننا العرب واالجانب من 

كل ارجاء الدنيا«.
اضاف: »يف هذه املناسبة السعيدة، ود وزير اخلارجية واملغرتبني 
الدكتور عدنان منصور ان يقدم درعا اىل رئيس البلدية عربون ثقة 
وتقدير لشخصه وللجهود الكبرية اليت تبذلوها بتواصل واستمرار 

يف سبيل رفع الشأن السياحي والثقايف يف لبنان«.
ثم سلم القنصل اخلري رئيس البلدية الدرع التقديرية.

 القنصل  ماهر اخلري ممثالً وزير اخلارجية
 واملغرتبني  كّرم رئيس بلدية جبيل  مبناسبة

»جبيل أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2013

واجلالية  سيدني  شربل يف  مار  ورعية  شربل  مار  دير  يستعد 
املارونية خاصة واللبنانية عامة الستقبال الرئيس اجلديد لدير مار 

شربل يف سيدني االب جوزيف سليمان.
رعية مار شربل تعرف االب جوزيف سليمان حق املعرفة، لقد خدم 
فيها ملدة اثنيت عشرة سنة كاهنا راعيًا مملوًء من النعمة والروح، 
واعظًا بليغًا معلما ومرشدًا، هو املشهود له بسهرات االجنيل الغنية 
احلاملة  اهلادفة  اجمللة  »الكلمة«،  جملة  أطلق  من  هو  واحلاشدة، 
لشبيبة  الرعوي  العمل  طور  من  هو  املسيحية،  الكنيسة  رسالة 
الرعية ليصبح على مستواه احلالي، والكثري غريها من النشاطات. 
وايضًا خدم االب سليمان اجلالية كمدير ملدرسة مار شربل فحققت 
املدرسة على عهده الكثري من اإلجنازات. اليوم يعود االب جوزيف 

سليمان رئيسا لدير مار شربل.
سليمان  باألب  اتصلوا  الذين  كل  شربل  مار  دير  يشكر  اذ 
يف  سيدني  إىل  يصل  سوف  اجلديد  الرئيس  ان  يعلن  للتهنئة، 
مار  دير  كرئيس  األوىل  للمرة  اإلهلية  بالذبيحة  وحيتفل  آب   24
شربل يوم االحد يف 25 آب الساعة 11:15 صباحًا. كما وانه سوف 

يستقبل املهنئني يومي االثنني 26 والثالثاء 27 آب.
نصلي لكي ينعم اهلل على خادمه االب سليمان باحلكمة والنعمة 

لكي ينقل رعيتنا اىل العهد اجلديد اليت تعد نفسها به على يده.

االب جوزيف سليمان رئيس لدير مار شربل يف سيدني

بعد ان مضى االسبوع االول من احلملة االنتخابية كان من الواضح 
اذران مالمسة القضايا املهمة واالساسية  ان كال احلزبني الكبريين حيحُ

اليت تواجه الوطن.
نعم ،لقد بدأ اجلانب االقتصادي يطغى على احلملة االنتخابية، بعد 
ان جنح كل من رئيس الوزراء كيفن راد وزعيم املعارضة طوني ابوت 
ب  املعروف  التعليمي  االصالح  خطة  مثل  انتخابية  قضايا  حتييد  يف 
كونسكي وبرنامج رعاية املعاقني واىل حد ما قضية »الجئي القوارب« 
وحتويل كيفن راد الضريبة على الكربون من السعر الثابت اىل السعر 
املتحرك حسب العرض والطلب ومتسك طوني ابوت خبطة املعارضة 
اىل  باالضافة  املباشر«  »بالعمل  واستبداهلا  الضريبة  من  للتخلص 

الثبات على موقفه من الغاء الضريبة على قطاع املناجم.
لن ندخل يف بازار الوعود االنتخابية اليت قدمها كال احلزبني حتى 
االن واليت كان اهمها اعالن زعيم املعارضة عن ختفيض الضريبة على 
750 ألف مؤسسة وشركة من 30% اىل 28.5% والوعد الذي قدمه 
رئيس الوزراء حول رصد مبلغ 450 مليون دوالر لرعاية االطفال قبل 
الوقت لتدبر  الدوام املدرسي إلعطاء االهل متسعًا من  وبعد اوقات 

امورهم.
يف الوقت الذي حيرص كال الزعيمني على التوجه اىل الرأي العام 
ب ان يسمع ال ما جيب ان يسمع، جاءت الرسائل الصرحية من  مبا حيحُ
مصدرين من خارج احللبة السياسية، االوىل جاءت من السكرتري السابق 
من  لكل  السابق  االقتصادي  واملستشار  هنري  كني  اخلزينة  لدائرة 
حكومة جون هاورد وكيفن راد وجوليا غيالرد، والذي حذر من جتاهل 
فيها فرض  مبا  الضرييب  النظام  واصالح  الضريبة  زيادة  اىل  احلاجة 
املعادن واالرض،  الطبيعية ومن ضمنها  املوارد  ضرائب عالية على 
ودعى كذلك اىل اعادة النظر يف ضريبة السلع واخلدمات )جي اس 
تي( وقال: »ال ميكن ان نعتمد على احلظ« جاء كالم هنري يف مقابلة 

مع صحيفة سدني مورنيغ هريالد )الثالثاء 2013/05/06 ص 9( .
الفائدة  خفض سعر  الذي  املركزي  البنك  من  جاء  الثاني  التحذير 
االسبوع املاضي اىل 2.5% وهو ادنى مستوى له منذ 53 سنة وذلك 
من اجل تشجيع املواطنني واملستثمرين على االنفاق، ومن اجل دفع 
يقدم  ان  يستبعد  وال  املستقبل  النمو يف  واستمرار  االقتصاد  عجلة 
البنك املركزي على خفض سعر الفائدة قبل نهاية العام. وكان البنك 
يف تقريره الفصلي الذي اصدره اجلمعة 2012/08/09 قد توقع تراجع 
اعداد  ازدياد  من  وحّذر   %2.25 اىل   %2.5 من  االقتصادي  النمو 

العاطلني من العمل.
عمالية  كانت  سواء  القادمة،  احلكومة  ملعب  اآلن يف  الكرة  اذن، 
او احرارية، وعليه اذا كانت املصلحة الوطنية تقتضي املصارحة على 
خفض  عند  حصل  كما  اآلنية  واالنتخابية  السياسية  املصاحل  حساب 
البنك املركزي للفائدة ،حيث مل يتوان الناطق بإسم املعارضة لشؤون 
اخلزينة جو حقي عن التصريح بأن اخلفض جاء بسبب سوء اداء االدارة 
العمالية واليت ينشغل زعيمها كيفن راد يف الضرب على الوتر الضرييب 
املوجع بأن املعارضة يف حال فوزها سوف تقدم على زيادة ضريبة 
السلع واخلدمات وهنا ال بد ان نشري اىل الدور الذي يلعبه االعالم، 
مثال ،يف الوقت الذي حترص فيه صحيفة سدني مورنيغ هريالد على 
احليادية يف التغطية وتدعو يف نفس الوقت اىل اصالح ضرييب، جند 
ان صحيفة الديلي تلغراف قد فتحت جبهة مع احلكومة وحزب العمال 
بعد ان دعت االثنني 02/آب/2013  وعلى صدر صفحتها االوىل اىل 

اخراج هذه العصابة من احلكم.
لرئيس  االقتصادي  املستشار  كارنوت  روس  دعى  جهته  من 
الوزراء االسبق بوب هوك اىل التخلي عن سياسة الرضى عن النفس 
واألسرتخاء، ورأى انه جيب على االسرتاليني تغيري الثقافة السياسية 

اذا اردنا ان يستمر يف االزدهار )س م ه 2013/08/10 ص 7(.
 ان التحديات الوطنية وحتديات ما بعد االنتخابات واملصلحة الوطنية 
احلقائق  من  اهلروب  عدم  البالد  يف  السياسية  النخب  على  تفرض 
ومصارحة املواطن بعيدًا عن لعنة جوليا غيالرد واليت الحقتها بسبب 
فرضها الضريبة على الكربون من أجل كسب حزب اخلضر اىل جانبها 
يف تشكيل حكومة اقلية،  بعد ان ختلت عن وعد انتخابي بأن حكومة 
ترتأسها لن تفرض هكذا ضريبة ، لذا  فأذا مل نبادر فإننا سوف نبقى 
يف  الفائز  يكن  ايًا  قادمة  ثالث  لسنوات  سياسية  مراوحة  حال  يف 
االنتخابات املقررة يف السابع من ايلول القادم ألن طيف لعنة غيالرد 

يسيطر على احلزبني.
رئيس  األوىل بني  التلفزيونية  املناظرة  اثناء  واضحًا  بدا  ما  وهذا 
الصحافة  نادي  ابوت يف  املعارضة طوني  راد وزعيم  الوزراء كيفن 
الوطين يف كانربا  االحد 2013/8/11 حيث كانت االجابات بالعموميات 
بعيدًا عن االيضاح والتفصيل واعطاء االرقام حتى انه كان ملفت للنظر 
معاجلة   عن  املعارضة  زعيم  اجابة  املثال  سبيل  على  االجابات  بعض 
موضوع  املسنني حيث قال ما معناها انه  سيعمد اىل خفض االعمال 
االدارية او اجابة رئيس الوزراء عن بناء املطار الثاني ملدينة سدني 
انه من برزبن واجابة زعيم املعارضة عن نفس املوضوع  عندما قال 

حيث اعترب ان مطار سدني مل يبلغ اقصى قدرته االستيعابية.
االنتخابية لكل  الطرفني هو شعار احلملة  الواضح من قبل  الشيء 
فريق، فالسيد راد قال باالسلوب اجلديد من اجل مستقبل افضل وبانه 
لن يضع كل البيض يف سلة واحدة،والسيد ابوت ردد اننا امة عظيمة 
،وانه جاهز وفريقه للحكم والنستطيع ان نضيع ثالث سنوات اخرى.

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

احلملة االنتخابية واهلروب من احلقائق

العالناتكم 
يف اهلريالد 

االتصال 
على احد 
الرقمني:

87648186
أو

0403482345
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حمايدة  حكومة  لتشكيل  رفض  من  احمللية  االجتاهات  تبّدلت  كيف 
اىل بدء الكالم اجلدي عنها، وما هي امكاناتها املستقبلية يف حال 

تضافرت العناصر احمللية واالقليمية إلجناحها؟
هيام القصيفي

بعد اربعة اشهر ونيف على تكليف النائب متام سالم تشكيل احلكومة، 
يأخذ  قريبًا  احلكومية  التشكيلة  صدور  امكان  عن  اجلدي  الكالم  بدأ 
منحى خمتلفًا عن االسابيع املاضية. وميكن القول ان الساعات االخرية 
شهدت تغريًا يف اجتاهات الرياح اىل حد اقتناع اكثر من طرف بأن 
احلكومة ستؤلف، وستكون ــــ حبسب وصف مرجع رمسي ــــ »حكومة 

ادارة اخلالفات«.
وذكرت اوساط مطلعة ان فكرة تشكيل حكومة بني الفرتة املمتدة من 
منتصف الشهر اجلاري والنصف االول من ايلول، بدأت تتبلور اكثر 
فأكثر، وانها لن تكون حكومة امر واقع، اي مبعنى فرضها على القوى 
السياسية، بل ستكون حكومة حمايدة شكاًل، وبرضى علين ومبطن من 
القوى االساسية، ألنها لن تكون حكومة استفزازية وستكون مهمتها 

حمصورة من دون رفع سقف التوقعات يف شأن دورها.
االشهر  يف  احلكومة  تشكيل  تعثر  بعد  انه  مطلعة  مصادر  وتؤكد 
وما  دورها  حول  واالقليمية  احمللية  الرؤية  اختالف  نتيجة  املاضية 
هو مطلوب منها، طغى جمددا عامل االستقرار وضرورة احلفاظ عليه 
حلاجات اقليمية، ما يستدعي تسريع عملية التشكيل. وتشري اىل ان 
العامل االساسي وراء االستعجال، بعد طرح خيارات عدة يف اآلونة 
االخرية، تتعلق بوضع احلكومة والرئيس املكلف، جاء انطالقا من ربط 
االزمة اللبنانية باحلرب السورية يف صورة اكثر حدة من ذي قبل. 
وتقول هذه املصادر ان ما وصل من معلومات يشري اىل ان »امرًا 
ما« حيّضر للوضع يف سوريا، وان االوضاع فيها ميكن ان تتجه حنو 
تطورات ملحوظة قد تأخذ منحى خطريًا، لن يكون متوقعًا يف كثري من 

مفاصله.
وحبسب هذه املعلومات، فان خطر انفالش هذه التطورات على لبنان، 
حكومة  تشكيل  استعجال  اىل  واقليمي  حملي  طرف  من  بأكثر  دفع 
جديدة تنحصر مهمتها بالتخفيف من وقع ارتداد التطورات السورية، ال 
اكثر وال اقل. وبدا من الذين يتابعون جبدية تطور االتصاالت احمللية 
وانقاذ  احللول  اجرتاح  ليس  اجلديدة  احلكومة  هدف  ان  واالقليمية 
االدنى  باحلد  التخفيف  امنا  عجائبية،  حلول  عرب سّلة  اللبناني  الوضع 
من تأثريات احلرب السورية، والتداعيات اليومية اليت ميكن ان تنشأ 

نتيجة التطورات السياسية والعسكرية االقليمية.
ان  اجلديدة  احلكومة  لفكرة  التسويق  املكلفني  استعجال  ويؤكد 
السعودية  ــــ  الروسية  االتصاالت  حركة  وبعد  السورية،  التطورات 
التفافية  االمريكية، سريعة، وتستلزم نظرا اىل خطورتها، حركة  ــــ 
لبنانية سريعة ايضا، الستيعاب االنعكاسات املباشرة وامتصاص اي 

ردة فعل ميكن ان حتصل على الساحة اللبنانية.
وحبسب مصادر مطلعة، فانه اضافة اىل احلرب السورية على لبنان 
وضغوط الدول املؤثرة، يعكس تبدل موقف بعض اجلهات من رفض 
لتشكيل حكومة امر واقع اىل القبول حبكومة خارج التموضع السياسي 
احلالي، اخلشية من الوصول اىل استحقاق رئاسة اجلمهورية من دون 
االتفاق على اجراء االنتخابات. وتوحي موافقة املعرتضني السابقني 
على عملية التأليف اعرتافا ضمنيا من جانب هذه القوى بأن التمديد 
يستلزم  ما  لديها،  اولوية  يكون  ولن  يكن  مل  اجلمهورية  لرئيس 
تشكيل حكومة تدير الوضع الداخلي يف انتظار نضوج اي حل يتعلق 

باالستحقاق الرئاسي املقبل، واتضاح الرؤية السورية.
وازاء هذا التطور الذي ال يزال عمليا حتت املعاينة، يبدو مشروعًا طرح 
اسئلة عدة حول االمكانات اليت ستوضع يف يد احلكومة اجلديدة، واين 
حزب اهلل من هذه املستجدات، وهل تقدر حكومة غري سياسية على 

مواكبة التطورات احمللية واالقليمية؟
اخلالفات.  بادارة  عنوانها،  حبسب  اجلديدة،  احلكومة  وظيفة  تنحصر 
وهي يف هذا املعنى ستكون حكومة »شكلية«، اي انها ستكون واجهة 
للقوى السياسية االساسية يف البلد، وهذا يسحب منها تلقائيًا اي 
تورط مباشر يف االزمة الداخلية. وبهذا املعنى فان االسئلة حول قدرة 
حكومة حيادية على فك االلغام وسحب االزمة من الشارع لن تكون يف 
حملها، الن احلكومة اجلديدة ليست هي اليت ستغطي الوضع الداخلي، 
النها اساسًا يف حاجة اىل من يغطيها اقليميًا ودوليًا وحمليًا. وتاليًا، 
فان رعاة هذه التشكيلة يف الداخل واخلارج هم الذين سيغطون عملية 
لبنان،  اىل  الدم من سوريا  امتداد محام  ومنع  لبنان  االستقرار يف 

وسحب فتيل التفجري من اي بقعة حملية.
التأليف، فان اخلشية كانت  االجواء احمليطة بتسريع عملية  وحبسب 
عنها  يرضى  لن  سياسية  غري  حكومة  على  اهلل  حزب  فعل  ردة  من 
ألسباب سبق شرحها. لكن بدا ان مثة توقعات بتغاضي حزب اهلل عن 
احلكومة وال سيما اذا توافرت فيها شروط التعادل بني ممثلي الفئات 
الشيعي  الثنائي  مع  منسجمني  الشيعة  الوزراء  جاء  واذا  السياسية 
وغري عدائيني، وأال يشكل البيان الوزاري انقالبا على ما سبقه من 
بيانات وزارية. ويف هذه االجواء، حّدد احلزب شروط متسكه باحلكومة 
السياسية، لكنه لن يقلب الطاولة ولن ينفذ 7 ايار جديدة، وقد يغض 
الطرف عن تشكيل حكومة »غري استفزازية« السباب براغماتية، منها 
ان احلكومة لن تلغي مفعول وجوده على االرض ولن ختفف من وطأة 
حتركه داخليًا ولن متنعه من ان يغرّي قواعد لعبته اقليميًا. وكذلك فان 
احلزب لن خيفف يف املقابل من تشدده يف امللفات احلساسة، الن ما 

قبل تشكيل احلكومة سيكون غري ما بعدها.
ويف هذا االطار، سيتعدى تشكيل حكومة جديدة ميزان ربح او خسارة 
اي طرف، مبعنى ان تشكيل حكومة غري سياسية لن يكون رحبا لفريق 
14 آذار على فريق التيار الوطين احلر وفريق 8 آذار، ألن التشكيل 
سيكون ابعد من خيار قوى 14 آذار يف فرض اجندة معينة وحتقيق 
مكسب فيها، إذ إن التشكيل سيكون على ايقاع اقليمي ودولي لن 

يكون حزب اهلل بعيدا عنه.

احلكومة املقبلة لـ»إدارة اخلالفات«

احلالة عامة. ما عاد خيتلف حزب عن آخر بشيء. سقطت دفعة واحدة 
احلزبية  واالنتخابات  السياسية  للمكاتب  ـ  الشكلية  ولو  ـ  األدوار 
والنقاشات الداخلية والتكتالت داخل األحزاب. مثة ماكينات انتخابية، 
يزداد تعويلها يف براجمها على اخلدمات واملال أكثر من كل شيء 

آخر، ترّفه عن املنتفعني منها بعشاء هنا وبطولة paint ball هناك.
ينشط حزب القوات اللبنانية، استثنائيًا، يف غالبية أقضية الشمال 
وجبل لبنان: ينصب الشباب خيمًا يف املنت األعلى، يوقدون احلطب 
لسهرة النار، ويتجولون بني التالل على دراجات هوائية. يف زحلة 
البطريرك  القوات،  باسم  نساء،  وعشر  رجاًل  عشرين  حنو  يستقبل 
والكحالة  كسروان  يف  وكذلك  عشاء،  جبيل  يف  الراعي.  بشارة 
بعيد  االحتفال  »كاتو«.  تلو  القوات(  علم  )بشكل  »كاتو«  وزحلة. 
األب، يسبقه احتفال بعيد األم، ويليه قداس احتفالّي بذكرى تلو 
ذكرى: عيد ميالد مسري جعجع، ذكرى اعتقاله وذكرى إطالق سراحه. 
ال ينافس القوات يف كثافة النشاطات ونوعيتها إال حزب الكتائب: 
يف املنت الشمالي نّظم الشباب بطولة Paint Ball، حصل فريق قسم 
ضهر الصوان الكتائيب بعد فوزه بها على تذاكر سفر إىل مدينة مرمريس 

الرتكية.
احلزب اهلرم »مودرن« أكثر من غريه. ترتاوح أنشطة احلزب السوري 
القومي االجتماعي بني االحتفال بذكرى والدة مؤسسه الزعيم أنطون 
سعادة وذكرى إعدامه، وتنظيم املخيم اإلعدادي لألشبال تلو املخيم. 
أما تيار املستقبل فريكز نشاطه احلزبي على تنظيم »كرمس« تلو 
بالنيابة عن  الغذائية  توزيع املساعدات  آخر لألطفال صباحًا، وعلى 
كان  مساء.  السوريني  الالجئني  على  السعودية  العربية  اململكة 
أخريًا، عظة يف مسجد  لتيار املستقبل،  النوعي  النشاط املستقبلي 
املهاجرين يف اجلناح لتوعية حنو 20 فتاة، حبضور 20 صبيًا، على 
خماطر التحرش بهن. وهذا أفضل من حركة أمل اليت يقتصر النشاط 
الرئيسي ملسؤوليها على فض املشاكل يف الشياح وجوارها، وتوزيع 
اجلريدة احلزبية. بينما يكتفي حزب اهلل باالحتفاالت الدينية وتنظيم 
التيار  محالت غرس األشجار ومعارض للفنون العاشورائية. بعكس 
الوطين احلر الذي تزدحم مفكرته: عشاء يف زحلة، إفطار يف »برغر 

كينغ«، »سهرة صاج« يف غزير و«صبحية صاج« يف دلبتا.
ُتظلم األحزاب والقوى السياسية فعاًل حني تتهم بالربودة واجلمود؛ 
يف  ونقاش  سياسي  وتثقيف  اجتماعات  مزدهرة:  احلزبية  احلياة 
األحداث وانتخابات. دليل؟ نظمت هيئة عربين يف التيار الوطين احلر 
لقاء أخريًا مع »احمللل السياسي« جوزف أبو فاضل. يقابل أبو فاضل 
يف جهوده لتثقيف العونيني، نوفل ضو تثقيفًا للقوات. تسأل أحد 
نظمها  دورة ممّيزة  عن  فيخربك  السياسي  التثقيف  عن  الكتائبيني 
الفنون  كلية  إىل  الدخول  امتحان  باجتياز  الراغبني  للطالب  احلزب 
اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية. احملاضرة اليت ألقاها نائب رئيس احلزب 
القومي توفيق مهنا ملناسبة ذكرى ميسلون محلت عنوان: »سوريا 
»ملعتها« كانت ربط مهنا بني تدمري  نهج صمود وملحمة بطولة«. 
اجليش السوري وتفكيك اجليش العراقي واستهداف اجليش املصري 

وشل اجليش اللبناني. وتكر سبحة النشاطات احلزبية املهمة.
فحسب.  الكتائبية  البيوت  أقفال  فوق  خيطانها  العناكب  تغزل  ال 
وفيما  أحد،  يدخلها  ما  نادرًا  مكاتب  أجور  يدفع  احلر  الوطين  التيار 
تهوى القوات استئجار كراجات السيارات. عبثًا تسأل يف األشرفية، 
حزبيًا يف  تناقشوا  كانوا  إذا  عما  قواتّيًا  أو  عونّيًا  أو  كتائبّيًا  مثاًل، 
قضية خطف القبطان الرتكي ومساعده؟ أو عّما إذا كانت مكاتبهم 
احلزبية تشهد انتخابات، ولو شكلية، لتوزيع املسؤوليات. ال شيء 
من ذلك كله. حيسب أحد الشبان خلف الطيونة السنوات اليت مرت 
على شغل مسؤول حركة أمل يف احلّي مسؤوليته، ليجزم أنه منذ ولد 
قبل واحد وعشرين عامًا يعرفه يف موقعه هذا. تيار املستقبل، كما 
التيار الوطين احلر، بات خيتصر بامسني أو ثالثة يف هذه البلدة وباسم 
واحد يف هذا القضاء وذلك. حياول العونيون احلفاظ على ماء وجههم 
نسبيًا، فرتّكب قيادتهم مشاورات شكلية للقول إن ترشيح احملامي 
العونيني  احملامني  بإمجاع  مت  احملامني  نقيب  ملوقع  بركات  فادي 
عليه، أما املستقبل فال يتكبد عناء مسرحيات كهذه. يتغري مسؤول 
التيار  يف  النقابات  مسؤول  يتغري  وال  القومي  احلزب  يف  الطالب 
الوطين احلر. يعقد مثانية أو تسعة كتائبيني اجتماعًا أسبوعيًا يف بيت 
والثلث  القهوة  لشرب  ثلثه  قرب ساحة ساسني خيصص  الكتائب 
لتبادل األخبار اخلاصة والثلث املتبقي ملالحقة مطالبهم املتفرقة مع 
أحد من احلاضرين يتوقع أن خيربه اجلميل  النائب نديم اجلميل. ال 
خبفايا سياسية مل يسمع بها من قبل أو يعلمه مبا سيحصل يف األيام 
موظفات  أربع  أو  ثالث  مثة  احلر  الوطين  التيار  مكتب  يف  املقبلة. 
ينّقحن لوائح الشطب ضمن ما بات يعرف مباكينة التيار االنتخابية، 
لكن ال نقاش سياسيًا: ال ميكن توقع مساع ناشَطني يتناقشان يف 
وجهيت نظر خمتلفتني بشأن عالقة العونيني وحزب اهلل أو صوابية 
الكمني الذي أعد لرئيس بلدية عرسال أو عدمها. ال يغيب النقاش 
يف السياسات الكربى اليت تنتهجها األحزاب كالتحالفات السياسية 
والربامج االقتصادية واملواجهة اإلدارية أو عدمها فقط، يغيب احلوار 

يف التفاصيل الصغرية أيضًا.
حتولت القوى السياسية من أحزاب تدّرس يف مراكزها عقائد وفلسفات 
حزبية إىل جمرد ماكينات انتخابية. وحتول احلزبيون من مناضلني إىل 

أحزاب لبنان »عايشة من قلّة املوت«: سهرات نــار وكاتو ومناقيش صاج
غسان سعود

جمرد آالت. يف حزب الطاشناق هناك ما يعرف بالنوادي: يف كل 
حي ناد، ميضي الطاشناقيون معظم ساعات العصر فيه، يتبادلون 
قرأوه  ما  يعرضون  املطروحة،  القضايا  بشأن  النظر  وجهات  شتى 
وما مسعوه وحتليالتهم الشخصية، ينتخبون دوريًا مسؤوليهم هناك 
ومندوبيهم إىل اللجنة املركزية الذين يعودون إليهم أسبوعيًا مبواقف 
نواة  هؤالء  ويشكل  املطروحة،  القضايا  من خمتلف  الرمسية  احلزب 
األخرى ال تعمل  القوى  الرئيسية. لكن  االنتخابية  الطاشناق  ماكينة 
بهذه الطريقة؛ كأنها ال تعلم أن قوائم الشطب واخلدمات واإلعالم ال 
تكفي وحدها لضمان تأييد الرأي العام، وال بّد من تدريب يومّي على 

مقاربة خمتلف القضايا املطروحة إلقناع من يلتقون بهم مبوقفهم.
ال أحد يف األشرفية يكرتث مبكاتب التيار الوطين احلر أو القوات أو 
الكتائب، ترى العشرات يف مكتب املرشح زياد عبس أو يبحثون يف 
كرم الزيتون عن مكتب ميشال جبور. يقدم املكتبان األخريان أدوية 
وبعض الوظائف ومساعدات مالية، فيما تقدم املكاتب احلزبية قهوة 
منتهية الصالحية ومتضي ساعة بـ »تفقاية البزر« ريثما حيني دورك 

يف »دق الطاولة«.
قبل حنو ثالث سنوات، احتفل حزب املردة باستحداث أكادميية حزبية، 
ومل يلبث أن احتفل قبل ثالثة أشهر بتخريج طالب هذه األكادميية. 
لكن ال أحد يعلم أين ختتفي هذه »الكادرات« السياسية املفرتضة: 
مثاًل  زغرتا  كرم يف  سليم  النائب  حمل  املتفوقني  أحد  حيل  ال  ملا 
الكورة، أو حتل فريا ميني حمل إسطفان  الوزير فايز غصن يف  أو 
الدويهي ليحل مسؤول إعالمي جديد حملها، وملا ال يطل احلزب على 
الكسروانيني واجلبيليني بغري مسؤولته احلالية اليت مل حتظ مبوقعها 
ألنها متخرجة األكادميية طبعًا ومل تقدم ما يشجع على التجديد هلا مرة 
تلو أخرى. ما تسمعه عن أكادميية القوات بدورها شيء وما تراه من 

ناشطيها شيء آخر.
ال حياة سياسية، يف األشرفية كما يف الشياح والطريق اجلديدة، وال 
حياة حزبية. األحزاب جمرد ماكينات انتخابية جتتمع يف عشاء هنا أو 
نشاط ترفيهي هناك؛ وجمموعة مرشحني براجمهم الوحيدة: كراتني 

إعاشة وأدوية جمانية ومساعدات مدرسية وبعض الوظائ

ميشيل تويني
ال جدوى من القول ان عملية خطف الطيارين الرتكيني خطرة على غري 
صعيد، كون اخلطف مضرًا بالسياحة واالقتصاد واالمن، وخصوصًا 
تركيا  بني  الثنائية  العالقة  اىل  اضافة  للبنان،  الدولية  العالقات 
الضوء  ان يسلط  ما جيب  لكن  ذلك،  عند كل  نتوقف  لن  ولبنان. 
يومًا  فأكثر  اكثر  تفقدها  تنفك  وال  هيبتها،  فقدت  دولة  هو  عليه 

بعد يوم.
هكذا ُخِطف الطياران الرتكيان على طريق املطار يف عملية ساخرة 
أعزاز  خمطويف  ذوو  توىّل  وقد  هيبة،  هلا  تعد  مل  دولة  تستهدف 
اليت  أمنها،  واجهزة  الدولة  تهديدهم  عرب  منها  تبقى  مبا  االطاحة 
اخالئه  بوجوب  التحقيق،  رهن  املخطوفني  هؤالء  ألحد  قريبًا  اوقفت 
وإال فإنهم سيطوقون مقر فرع املعلومات وقد خيطفون عسكرييه! 
رمبا يكون املوقوف من آل صاحل غري متورط يف خطف الرتكّيني، 
لكن من واجبات الدولة والسلطات املختصة ان تقوم بالتحقيق مع 
بأقل  تقوم  ان  الدولة  على  اليوم ممنوعًا  بات  لقد  به،  كل مشتبه 
ميكن  ال  املخطوفني  اهالي  وضع  ان  علمًا  ومسؤولياتها،  واجباتها 
اال ان يتعاطف معه كل واحد منا على الصعيد االنساني. لكن ان 
يصبح كل من له خمطوف او مفقود او شهيد او متضرر - وما اكثر 
خارجًا عن نطاق القانون ويهدد باخلراب، فهذا غري  هؤالء يف لبنان – 
مسموح وال مقبول يف أي من دول العامل، كما ان يطال التهديد كل 
تركي يف لبنان باخلطف وكأنه عضو يف عصابة ارهابية خارجة عن 
القانون. وهذا بدا واضحًا على لسان الناطقة باسم االهالي احلاجة 
حياة عوالي اليت قالت أمام شاشات التلفزيون ان قسمًا كبريًا من 
كل  بريوت خلطف  شوارع  سينتشر يف  أعزاز  املخطوفني يف  ذوي 
تركي يرونه... فما اروع هذا املنطق الذي جيعل من لبنان غابة قبائل 

وعصابات ومسلحني حتكمها فقط شريعة الغاب.
االعلى  الشيعي  اجمللس  من  املكلف  منطق  فهو  االخطر  املنطق  أما 
ملتابعة هذه القضية الشيخ عباس زغيب، الذي حّول موضوع التحقيق 
شيعية، عرب تساؤله عما كان سيحصل لو  مع صاحل قضية سّنية – 
ان صاحلًا هذا كان شادي املولوي. فهل كانوا جيرؤون على التحقيق 

معه؟
هذا ال يعين اننا نعترب ما أحاط مسألة املولوي مفخرة هلذه احلكومة 
ال  املقابل  لكن يف  الدولة،  بهيبة  مهنيًا  ألنها شكلت مسًا  اهلزيلة 
يسمح الي كان بأن يتذرع كل مرة خبطيئة سابقة لكي يأتي خبطيئة 
مماثلة. لقد شبعنا تهديدًا ووعيدًا من اجلميع جتاه الدولة، ورمبا حان 
الوقت ان تضرب هذه الدولة بيد من حديد، ألنها، شئنا ام أبينا، 
لو كانت كما هي  يفرتض ان متثل كرامتنا كشعب ووطن، وحتى 

احلال دولة خمطوفة على طريق املطار.

دولة خمطوفة على طريق املطار!
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وصل اخلالف بني أمريي »جبهة 
العراق  و«دولة  النصرة« 
مل  القطيعة.  حّد  اإلسالمية« 
وفق  التسوية  حماوالت  ُتفلح 
مغلوب«  وال  غالب  »ال  صيغة 
شقاقًا  اخلالف  فانعكس  بعد، 
الُسبل  وتفّرقت  امليدان  يف 
مستجدات  هنا  بـ«اجملاهدين«. 
املقرتح  واحلل  اخلالف 
وتسريبات يصف فيها ُرسل أبو 
النصرة«  »جبهة  البغدادي  بكر 
حممد  أبو  وأمريها  بـ«العصابة« 

اجلوالني بـ«اجلندي املنشّق«.
مل ُيقطع النزاع بعد. خالف ُأمراء 
»سوريا  يف  القاعدة  تنظيم 
احتدامًا.  يزداد  الكربى« 
والشقاق وصل حد الطالق بني 
اإلسالمية«  العراق  »دولة  أمري 
القرشي  احلسيين  بكر  أبو 
النصرة  »جبهة  وأمري  البغدادي 
ألهل الشام« أبو حممد اجلوالني. 
بعد،  ُتثمر  مل  املصلحني  جهود 

اجلوالني v/s البغدادي: حرب أمراء القاعدة

تكشف معلومات الجهاديني أّن »دولة العراق« تتقدم على حساب 
»النصرة« )فادي الديراني - رويرتز(

صورة وزعتها »شام نيوز« ملقاتلني يتلقون دروسًا عسكرية يف درعا جنوبي دمشق )أ ف ب(

رضوان مرتضى

فيما ُترّكز حماوالت احتواء اخلالف على »حصره بالقادة من دون 
تسّربه إىل اإلعالم والعسكر«، ال سيما أن جبهة القتال يف سوريا 
وانضمامهم  »اجملاهدين«  من  كبري  عدد  انشقاقات  تشهد  بدأت 
بـ«الدولة اإلسالمية يف  الوليد املسّمى  القاعدة  إىل صفوف فرع 
العراق والشام«، حتت راية الشيخ البغدادي. كما بدأ يسري بني 
اجملموعات اجلهادية خالف شرعي حيال »خطيئة« خمالفة ولي األمر 
اليت ارتكبها الشيخ اجلوالني برفضه النزول عند رغبة أمريه، مقابل 
دون  من  االندماج  بإعالنه  خطًأ  ارتكب  البغدادي  أن  يعتربون  من 
استشارة قيادة »القاعدة«، كون سوريا »والية مكانية« لـ«جبهة 
النصرة« ويرأسها اجلوالني، يف حني يقتصر حكم البغدادي على 
العراق. علمًا أن اخلالف بني اجلهتني مرّده رفض اجلوالني عرض 
البغدادي بدمج اجلماعتني حتت مسّمى واحد، وإصرار األخري على 
أمين  الدكتور  القاعدة«  »تنظيم  زعيم  تدّخل  استدعى  ما  الدمج 
الظواهري للفصل يف اخلالف، فاقرتح إبقاء القديم على قدمه حتى 

ُيقضى األمر بشأن النزاع املستجد.
رسالة  أّن  لـ«األخبار«  جهادية  مصادر  أّكدت  السياق،  هذا  ويف 
شهر  من  التاسع  يف  »اجلزيرة«  قناة  عرضتها  اليت  الظواهري 
حزيران املاضي صحيحة مئة يف املئة، كون الظواهري دعا فيها 
الفصل  اخلالف حلني  قبل  عليه  كان  ما  على  الوضع  »جتميد  إىل 
العراق والشام« وإبقاء  »الدولة اإلسالمية يف  إلغاء  فيه«، طالبًا 
»دولة العراق اإلسالمية« على امسها وأمريها البغدادي، و«جبهة 
النصرة« كما هي وأمريها اجلوالني، باعتبار أن كال الشيخني أخطآ 
دون  من  الدولة  إعالنه  البغدادي  خطأ  الظواهري.  رسالة  حبسب 
مشورة وخطأ اجلوالني إعالنه رفض الدولة وإعالن انتمائه للقاعدة 

من دون استشارة الظواهري.
غري أن واقع امليدان حنا باجتاه خمالف ملشيئة الظواهري، إذ انسحب 
التخّبط احلاصل على مستوى القيادة على العسكر الضائعني بني 
تعدد الوالءات. فانقسم رفاق السالح على بعضهم. وعزز ذلك، 
تنافٌس قديم بني الظواهري والبغدادي الذي يعترب نفسه األْوىل 
تبادل  وقع  وعلى  الدن.  بن  أسامة  الراحل  القاعدة  زعيم  خبالفة 
الّتهم بـ«خمالفة شرع اهلل وعدم االنصياع للفتوى الشرعية امللزمة 
بني  القتال  حُتّرم  فتاوى  خرجت  التنظيم«،  إمارة  عن  الصادرة 
ُشّق صف  حّدًا غري مسبوق. هكذا  التوّتر  بعدما وصل  اجلهاديني 
ُيعّد رأس حربة جمموعات املعارضة  الذي  النصرة«  »جبهة  تنظيم 
الصف  توّحد  عن  وعوضًا  السورية.  الدولة  تقاتل  اليت  املسّلحة 
حتت إمرة واحدة، تفّرق عسكر القاعدة بني »اجلبهة« و«الدولة«. 
فقد تناقل موقع »يوتيوب«، أول من أمس، مقطعًا مصّورًا لعملية 
انتحارية يف مطار مّنغ يف حلب أعلنت »الدولة اإلسالمية يف العراق 
والشام« مسؤوليتها عن تنفيذها، علمًا أن أبرز هجوم »استشهادي« 
النصرة« متثل يف اقتحام مبنى قيادة األركان يف  نّفذته »جبهة 
العاصمة دمشق يف أوائل آب ٢٠١٢. ورغم التنافس السائد، مل 
علمًا  التنظيمني،  أتباع  بني  مسّلح  اشتباك  أي  وقوع  بعد  ُيسّجل 
أنهما يتشاركان املناطق املسيطر عليها يف حمافظات الرقة وإدلب 
وحلب ودير الزور واحلسكة، وصواًل إىل ريف الالذقية الشمالي مع 
الغلبة لصاحل »الدولة اإلسالمية« فيها، وكلما اقرتبنا جنوبًا باجتاه 
احلدود السورية العراقية، فيما ُيسّجل الوجود األكرب ملقاتلي »جبهة 
ومحص  دمشق  )ريف  واجلنوبية  الوسطى  املناطق  يف  النصرة« 
ودرعا والقنيطرة ومحاه(. وحبسب املعلومات، ظهر االنقسام إىل 
العلن عرب اعتماد اجملموعات اجلهادية ذات اهلوى القاعدي شعارين، 
يعرب كل واحد منهما عن انتماء الفصيل الذي يرفعه. وبعدما كان 
شعارها الوحيد راية »جبهة النصرة«، وهي عبارة عن راية االسالم 

هو  جديد  شعاٌر  برز  النصرة«،  »جبهة  أسفلها  ُخّط يف  السوداء، 
راية »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« اليت تقاتل حتت راية 
دائرة  النبّوة« يف  »ختم  داخله  املرسوم  املعروف  القاعدة  تنظيم 
بيضاء )حممد رسول اهلل(، لكّنه ُذّيل بعبارة )عراق ـــ شام(. ويف 
ظل ترّقب التسوية املنتظر نضوجها إثر اجتماع قادة التنظيم يف 
توقيت مل ُيدد سوى أنه سُيعقد بعد شهر رمضان، ُأخليت الساحة 
لـ«ُرسل تنظيم القاعدة« الذين بدأوا جوالتهم على رموز بارزة يف 

التنظيم بني سوريا ولبنان والعراق وباكستان وأذربيجان.
وعلمت »األخبار« من أوساط جهادية أن »الشيخ البغدادي أوفد 
رسولني من قبله للمشاركة يف املفاوضات اجلارية إلنهاء النزاع، 
أحُدهما ُيلّقب بـ«زناد اإلسالم« الذي ُيعد املنسق اخلارجي لـ«دولة 
التزكية  فقد  »اجلوالني  أن  ُيرّوج  والذي  اإلسالمية«،  العراق 
الدولة املنشّق«، فيما تكشف املصادر نفسها أن  ُجندي  وأصبح 
نفسها  الشخصيات  مع  التواصل  بنفسه  يتوىّل  اجلوالني  الشيخ 
إلكرتونيًا. إزاء ذلك، تكشف معلومات اجلهاديني أّن »دولة العراق 
اإلسالمية« تتقدم على حساب تراجع »جبهة النصرة«، ال سيما بعد 
مبايعتها من قبل عدد من شيوخ وعشائر وكتائب إسالمية، بينها 
»كتيبة الليبيني« و«جيش املهاجرين واالنصار« و«جملس شورى 
الوقت نفسه، ينقل هؤالء أن هناك جمموعات  املهاجرين«. ويف 
جهادية متعاطفة مع »جبهة النصرة« كـ«لواء أحرار الشام« و«لواء 

أنصار احلق«، أعلنت مبايعتها للشيخ اجلوالني مؤخرًا.
ويف هذا السياق، تنقل املصادر نفسها أّن أتباع الشيخ البغدادي 
أتباع »جبهة النصرة« بوصفهم »عصبة اجلوالني«.  ُيّرضون ضّد 
ويتهمونهم بأنهم »عصاة وُبغاة ومنافقون ُيريدون إسقاط رمزية 

الشيخ البغدادي يف البالد«.
وحبسب هؤالء، فقد تطور األمر إىل وقوع »إشكال كبري بني قيادات 
وجملس شورى جبهة النصرة مع قيادة دولة العراق اإلسالمية«. 
إزاء ذلك، تنقل أوساط جهادية سورية أّن »اجلوالني تلقى رسالة 
وإصالح  التناحر  لوقف  فيها،  عليه  يقرتح  الظواهري  من  جديدة 
األمر، إلغاء اجلبهة واملبايعة مع الدولة اإلسالمية«، لكن األخري رّد 
عليه بأنه ماٍض يف خياره بانتظار الفصل من إمجاع قادة التنظيم.
على  املآخذ  من  عدد  اجلوالني  عن  ُينقل  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
البغدادي. أواًل اعتباره أن »إعالن الدولة إالسالمية حصل من دون 
استشارة الفصائل املقاتلة يف الشام«. ومأخذه على »طلب الشيخ 
مع  العلن  إىل  اخلالف  إخراج  واختياره  لنفسه«،  البيعة  البغدادي 
الكتائب.  داخلي بني  اقتتال  احتمال وقوع  ما يستتبعه ذلك من 
فضاًل عن تقديراته اليت رأت أن اخلطوة جاءت متسّرعة وغري موّفقة 
الذي  العام  واالضطراب  السوري  الوضع  استقرار  »عدم  بسبب 
ُيعطي الفرصة للعدو املرتبص، الداخلي )»النصريي«(، واخلارجي 
)األمريكي(، حبيث جاء هذا اإلعالن على طبق من ذهب لُيستخدم 

ضد اجملاهدين«.

خالفات األمراء

ليس جديدًا اخلالف بني أمراء »تنظيم القاعدة«، إمنا جديدهم تبادل 
الردود عالنية عرب اإلعالم. أزمة أمراء القاعدة يف سوريا، تكّررت 
منذ سنوات يف العراق. فقد سبق أن وقع خالف بني زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن وأمري التنظيم يف بالد الرافدين أبو مصعب 
الزرقاوي. كذلك وقع خالف بني الرجل الثاني يف التنظيم حينها 
الدكتور أمين الظواهري والزرقاوي أيضًا. أما خلفيات هذا اخلالف، 
فكان بسبب مآخذ كل من الظواهري وبن الدن على تشدد الزرقاوي 

ومغاالته يف استهداف أبناء املذاهب األخرى من دون الرتكيز على 
احلرب ضد قوات االحتالل األمريكي. وقد خرج إىل الضوء مضمون 
رساليت بن الدن والظواهري، حبيث نصح األخري أمري التنظيم يف 
بالد الرافدين بـ«أن ال يستنزف جهده يف قتل عامة الشيعة ويف 
ُتنّفر  ال  الذبح كي  مشاهد  بث  عن  يكف  وبأن  مساجدهم  مهامجة 
املسلمني من تنظيمه على تقدير أن نصف املعركة ساحتها التشويه 
ليس  كبريًا«.  وجهدًا  وقتًا  األمريكيون  له  جيند  الذي  اإلعالمية 
أبو حممد  وأستاذه  الزرقاوي  آخر بني  ُيسّجل خالف  هذا فحسب، 
املقدسي، الذي ُيعد أحد أبرز منظري التيار السلفي اجلهادي. وقد 

متحور هذا اخلالف حول أسلوب عمل وتأسيس اإلمارة اإلسالمية.

األمري واجلندي

على  صراعًا  الضوء  إىل  العلنية  القاعدة  ُأمراء  مناظرات  أخرجت 
مستوى قيادة التنظيم. بطاله شيخان يتنازعان اإلمارة اإلسالمية 
بني »أمري جبهة« و«أمري دولة«. األول أمري »جبهة النصرة ألهل 
الشام« أبو حممد اجلوالني الذي ُيلّقب بـ«الفاتح«. خرج امسه إىل 
بعد   ،٢٠١١ العام  من  السورية  لألزمة  األوىل  األشهر  يف  العلن 
ُيومها  البيضاء«،  »املنارة  إصدار  من  مصّور  تسجيل  يف  ظهوره 
أعلن عن تشكيل اجلبهة. أما هوية اجلوالني فبقيت سرّية مل ُتكشف 

حتى حقيقتها بعد.
يتنّقل الرجل ملّثمًا، فُيبقي لثامه على وجهه حتى يف االجتماعات 
»جهاديني«  معلومات  املقاتلة.  األلوية  قادة  مع  يضرها  اليت 
إىل  مشريًة  العراق،  األمريكيني يف  قتال  أّنه شارك يف  تكشف 
أّنه قضى سنوات عدة يف الزنازين العراقية. وإثر اندالع »الثورة 
السورية«، أوفده أمري دولة العراق اإلسالمية إىل سوريا لتأسيس 
تنظيم  أمري  أما  النصرة«.  بـ«جبهة  الحقًا  ُعرفت  جهادية«  »نواة 
عمر  أبو  خلف  فقد  البغدادي،  بكر  أبو  اإلسالمية«  العراق  »دولة 
العام  القوات األمريكية يف  ُقتل يف اشتباك مع  الذي  البغدادي 
٢٠١٠. ويعّد البغدادي أحد املشايخ املقّربني من أبرز أمراء القاعدة 

أبو مصعب الزرقاوي.
ملع جنمه بعد إعالنه الوحدة عرب دمج »جبهة النصرة« بـ«دولة العراق 
والشام«.  العراق  اإلسالمية يف  »الدولة  اإلسالمية« حتت مسمى 
وإيفاده  النصرة«  »جبهة  تأسيس  بشأن  تفاصيل سرّية  وكشفه 
»تنظيم  زعيم  مواجهته  للبغدادي  ويسّجل  الغاية.  هلذه  اجلوالني 
القاعدة« أمين الظواهري عرب تسجيل صوتي صادر عن »مؤسسة 
الفرقان لالنتاج اإلعالمي«، محل عنوان »دولة اإلسالم يف العراق 
والشام باقية«، أّكد فيها متسكه خبياره دمج »اجلبهة« و«الدولة« 

حامسًا أمره بأنه لن ُيساوم ولن يتنازل عنها.
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ضابط شاهني يعقد »صفقة« شراء »حافظات 
معلومات«.. معّطلة

من شهر  والثالثني  احلادي  جلسة حماكمته يف  انتهت  حيث  من 
أيار املاضي، استئأنفت احملكمة العسكرية الدائمة حماكمة املقدم 
اسرائيلي،  مع  التعامل  جبرم  املتهم  شاهني  غزوان  اجليش  يف 
بالرتكيز على حافظات مخس للمعلومات )USB(، ضبطت حبوزته، 

ومل يستطع خرباء يف املعلوماتية فكها ومعرفة حمتوياتها.
وعلى الرغم من أن الضابط شاهني »ضعيف« يف اللغة األجنبية، 
وغري ملّم باستعمال الكمبيوتر، فإنه عقد »صفقة راحبة« بشرائه 7 
حافظات للمعلومات من »بائع جّوال« بسعٍر مغٍر قبل سبعة أعوام 
من اآلن، تبني له أن مخسًا منها معّطلة وهي نفسها اليت »عجز« 

خبريان عن فكها كونها حتوي برناجمًا خفيًا وفق تقريرها.
وانطالقًا من هذا التقرير، استوضح رئيس احملكمة العميد الركن 
تلك  لشرائه  حاجته  حول  شاهني  املتهم  ابراهيم  خليل  الطيار 
وفق  تعمل،  مل  أنها  رغم  بها  احتفاظه  وسبب  ومثنها  احلافظات 
زعمه، فكان رّد شاهني ما خالصته: »وقعت ضحية مثن احلافظات 
البخس«، مربرًا احتفاظه بها اىل كونه أراد »حماسبة« البائع »يومًا 

ما«.
وذهب شاهني اىل اتهام احملققني بالتالعب باملضبوطات. بعدما 
التزوير حبد  »هذا هو  منزله وقال:  حافظات يف  أي  نفى ضبط 

ذاته«.
وساندت احملامية مي اخلنسا موكلها شاهني يف هذا اجملال، اىل 
حد اعتبار تقرير اخلرباء بأنه تقرير مزّور، األمر الذي رفضه رئيس 

احلكمة كون هذا االتهام موّجه اىل احملكمة أيضًا.
اهلاتفية  باالتصاالت  تتعلق  شاهني  ملف  يف  ثانية  مسألة  ومّثة 
»املشبوهة«، حيث قررت احملكمة تكرار دعوة شاهدين اىل جلسة 
الثامن عشر من تشرين األول املقبل، قال شاهني عنهما أنهما 

اللذان استعمال خط تيلي كارت تواصل مع رقم أمين اسرائيلي.
الرئاسة  مدًا وجزرًا بني  ولطاملا شهدت جلسات حماكمة شاهني 
برئيس  دفع  ما  ثانية،  جهة  من  ووكالئه  املتهم  وبني  جهة  من 
احملكمة اىل التأكيد قبل رفع اجللسة بأن اهلدف هو الوصول اىل 
التحقيق، مضيفًا: »سأمكث هنا ساعات وأيامًا وشهورًا، حتى بلوغ 

احلقيقة«.
وحبضور وكالئه احملامني منيف محدان وبشارة أبو سعد وعبد اهلل 
سعد، ومي اخلنسا وجهاد املقهور، سئل شاهني عما يقوله يف 
خالصة تقرير جلنة اخلرباء اليت عّينتها وزارة االتصاالت حول عدم 
عند  لدى حمل  فقال: كنت  املضبوطة  احلافظات  فتح  من  متكنها 
مستديرة احلايك عندما حضر بائع جّوال عارضًا على صاحب احملل 
احملل  من  خرج  وعندما  للكمبيوتر،  واكسسوارات  حافظات  شراء 

حلقت به واشرتيت منه 7 حافظات بسعر 6 دوالرات للواحدة.
سئل: سبق ألحد وكالئك أن أبرز فاتورة تفيد بأن سعر احلافظة 
للمعلومات 25 دوالرًا وذلك عام 2006، فيما اشرتيت الواحدة قبل 

3 أعوام من ذلك العام بستة فقط فأجاب: أنا أستغرب ذلك.
وعن مدى إملامه باستعمال احلافظات قال:

كنت ال أزال يف بداية دراسة استعمال الكمبيوتر.
وعن حاجته هلا قال: بدل استعمال القرص املدمج كنت أريد أن 

أحفظ امللفات داخلها، وخمافة حموها اذا وضعتها على القرص.
وسئل عن مدى حاجته للحافظات مجيعها فقال: »كانوا رخاص«.

وبعد استيضاحه عن كيفية استعماهلا داخل الكمبيوتر قال شاهني 
انه مل يسمع سابقًا انه ميكن تشغيل حافظة املعلومات من دون 

تشغيل الكمبيوتر.
وبسؤاله قال: بعد فرتة من شرائي للحافظات حاولت استعماهلم 

إمنا اشتغل منها اثنان فقط.
يف  »بدائي«  أنه  مضيفًا  معّطلني  اآلخرين  أن  لي  تبنّي  وحينها 

استعمال الكمبيوتر.
وأفاد شاهني أنه سأل أحدهم عن سبب عدم تشغيل احلافظات، 

فأعلمه بأنها قد تكون معطلة.
وعن سبب احتفاظه بها قال: ال بد أن يأتي يوم وألتقي بالبائع 
هاتفه  رقم  منه  ألطلب  يغّشين  أنه  أعتقد  أكن  ومل  حملاسبته، 

وأضاف: »أنا وقعت ضحية سعرهم الرخيص«.
وسئل: بعد حتليلهم تبنّي أنهم على مستوى عاٍل، فأجاب: هذه 

تركيبة مثل كل امللف.
وبسؤاله قال إنه سأل قنصل غانا عن احلافظات وأبلغه أن يف 

السوق جتارًا »زعربجية«.
وردًا على سؤال أفاد شاهني انه ضعيف باللغة األجنبية.

وبسؤاله عن 4 حافظات ضبطت يف منزله قال: غري صحيح، هذا 
هو التزوير حبد ذاته واعترب هذا األمر إخبارًا للنيابة العامة. فهناك 

تالعب باملضبوطات.
تقوله.  ما  يف  سأجاريك  أنا  قائاًل:  احملكمة  رئيس  إليه  وتوجه 
فيما  املعلومات  حافظة  استخدام  مبعرفة  بدأُت   2012 العام  ففي 
أنت استخدمتها عام 2007 وأنت ال تعرف استعمال الكمبيوتر أو 
عليها حماضرات.  أنقل  وكنت  أتعلم،  كنت  أنا  فأجاب:  اللغات، 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
الكمبيوتر، فأجيبك  أفتح صفحة ألكتب على  أن  واذا طلبت مين 

بأني ال أعرف.
احلافظات،  استخدم  عندما  ينطفئ  مل  الكمبيوتر  أن  أكد  وبعدما 

أوضح بأنه علم بأنها معطلة ألنها مل تظهر على الشاشة.
وهنا تدخلت احملامية اخلنسا، موضحة أنه مت شراء احلافظات من 

بائع جوال وميكن ألي شخص أن يتعرض للغش.
وعاد شاهني ليوضح انه اشرتى جهازًا حممواًل من إيطاليا بسعر 
1500 دوالر، فيما كان سعره يف لبنان 2500 دوالر، وقد اشرتاه 

ليتعلم عليه.
من  معلومات  حافظيت  شراء  سائقه  من  طلب  انه  شاهني  وأكد 

الضاحية بعدما علم بأن اليت حبوزته معّطلة.
وتدخلت اخلنسا جمددًا معتربة أن تقرير جلنة اخلرباء مزّور، فبادرها 
رئيس احملكمة: ال أمسح بهذا الكالم، واتهامك للجنة هو اتهام زور 
وبالتالي أنت تتهمني احملكمة. وتابعت اخلنسا تقول إن الوقائع يف 
التقرير غري صحيحة، فرّد رئيس احملكمة حبزم قائاًل: أنت حمامية 
وجيب انتقاء ألفاظك، فهذا الكالم غري مقبول. ميكن أن تتحفظي 
على التقرير، إمنا ال ميكن اعتباره مزورًا، وإذا رأيت تزويرًا فيه 

فيمكن أن ترفعي دعوى اذا كان لديك ما يثبت ذلك.
وأوضح احملامي سعد من جهته بأن مديرية املخابرات أبرزت صورة 
تظهر وجود 6 حافظات للمعلومات، فيما التحقيق يشري اىل وجود 

سبعة. ومتنى احملامي أبو سعد من جهته عرض املضبوطات.

مذكرات توقيف بأعمال إرهابية
توقيف  مذكرة  صوان  فادي  العسكري  التحقيق  قاضي  اصدر 
وجاهية حبق موقوف بعدما استجوبه جبرم االنتماء اىل تنظيم مسلح 
بهدف القيام باعمال ارهابية والقاء قنابل ومتفجرات واستهداف 

السيارات املارة على طريق املصنع وكذلك اجليش اللبناني.
كذلك اصدر مخس مذكرات توقيف غيابية حبق مخسة فارين ممن 
اشرتكوا معه، وسطر بالغات حبث وحتر ملعرفة كامل هوية اربعة 

سوريني من ضمن اجملموعة.

عصابة بلباس عسكري
رصدت شرطة بلدية نهر ابراهيم ليل االحد - االثنني عند الثالثة 
اللبناني  الدرك  بلباس  اشخاص  ثالثة  من  مؤلفة  عصابة  فجرًا، 
اجلرم  يف  احدهم  اعتقال  فتم  السيارات،  احدى  سرقة  حياولون 
املشهود بينما استطاع اآلخران الفرار. وقد اعرتف املدعو ف.أ.علو 

بفعلته وأودع القضاء املختص.

إمخاد حرائق يف 6 بلدات
عناصر  مع  باالشرتاك  عمالنيا،  املنتشرة  اجليش  وحدات  عملت 
الدفاع املدني، على امخاد حرائق شبت يف خراج بلدات: صيدا، 

ميس اجلبل، بنت جبيل، برعشيت، عقبة وبكفتني.
وقدرت املساحات املتضررة بنحو 67 دومنا من االعشاب اليابسة 

واالشجار املثمرة.

سرقة 5 آالف دوالر من مسجد يف البقاع
ازهر  ادعى يف خمفر شتورا مسؤول املالية واحملاسبة يف جامع 
البقاع الشيخ حممد القطان ان جمهولني اقدموا على الدخول إىل 
مكتب احملاسبة يف اجلامع بواسطة الكسر واخللع وسرقوا منه حنو 

مخسة آالف دوالر امريكي.
كذلك ادعى السوري جورج ابراهام طاشجي يف خمفر املعلقة بأن 
ازرق،  لون  تويوتا  نوع  اجليب  سيارته  سرقة  على  اقدم  جمهوال 
وذلك من امام موقف مبنى سكنه، الكائن يف حي ستارغيت يف 

زحلة.
كما ادعى ياسر حسن الفليطي يف خمفر املعلقة بأن جمهوال اقدم 
على سرقة سيارته نوع مازدا 626 صنع 1986 لون ازرق، من امام 

نادي املالهي على الطريق العام يف بلدة ابلح.

جثة ألربعينية يف جبل حمسن
عثر على جثة امرأة يف العقد الرابع من العمر يف طلعة العمري يف 
جبل حمسن. وتبني ان الوفاة نامجة عن نوبة قلبية. وقد حضرت 

القوى االمنية الجراء التحقيقات الالزمة ومعرفة هويتها.

مقتل خطيبني حبادث اصطدام يف طرابلس
  

تسبب حادث سري مرّوع عند مدخل طرابلس اجلنوبي قرب معرض 
طرابلس مبقتل الشاب خريالدين الصايغ )24 عامًا( وخطيبته ناهد 
لبابيدي )22 عامًا(. وذلك بعد اصطدام سيارة مسرعة بهما عند 

منتصف الليل، فر سائقها. وعمل الصليب األمحر والدفاع املدني 
على انتشال جثة الفتاة من السيارة بصعوبة نظرًا لقوة احلادث. 
والحقت القوى األمنية السائق الفار بعد أن حددت هويته وتعمل 

على توقيفه.

اجليش يوقف 800 شخص يف شهر متوز
املاضي  متوز  شهر  خالل  اللبناني  اجليش  من  وحدات  اوقفت 
800 شخص من جنسيات خمتلفة. كما ضبطت ممنوعات واسلحة 

وسيارات وصهاريج ودراجات نارية خمالفة.
واعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا انه »يف اطار احلفاظ على االمن 
واالستقرار ومكافحة اجلرائم املنظمة على انواعها، وبنتيجة التدابري 
اللبنانية  االمنية اليت اختذتها وحدات اجليش يف خمتلف املناطق 
خالل شهر متوز املنصرم، اوقفت هذه الوحدات حنو 800 شخص 
مذكرات  مبوجب  للعدالة  مطلوب  بعضهم  خمتلفة،  جنسيات  من 
توقيف، والبعض االخر الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة، تتعلق 
بالتجوال داخل االراضي اللبنانية من دون اقامات شرعية، وحيازة 
اىل  اضافة  احلدود،  بها وتهريب بضائع عرب  واالجتار  املمنوعات 
قيادة سيارات ودراجات نارية من دون اوراق ثبوتية، وقد مشلت 
املضبوطات 123 سيارة و5 صهاريج و43 دراجة نارية وزورقي 
صيد اضافة اىل كميات من االسلحة والذخائر واالعتدة العسكرية 

املتنوعة واملخدرات واملواد املهربة.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة الجراء 

الالزم«.

نشاالن حاوال »اصطياد« الزبائن فوقعا يف 
»مصيدة« القوى األمنية

حاول نشاالن »اصطياد الزبائن« يف سوق املرج الشعيب، فكان ان 
وقعا يف مصيدة القوى االمنية حيث متكنت دورية لفرع املعلومات 
من توقيفهما وهما فؤاد حممد العلي، وعلي خالد ابراهيم )مكتومي 
القيد( من سكان حملة دير زنون بعدما حاوال القيام بعمليات نشل 

يف سوق املرج الشعيب.
من جهتها متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف 15 مطلوبًا 
بينهم ثالثة سوريني وفلسطيين جبرائم خمتلفة وحجزت 26 دراجة 

نارية و11 سيارة خمالفة.
ففي حملة البسطا مت توقيف )س.م.أ( جبرم سرقة جموهرات.

)م.ع.ع(  والسوري  )ع.ع.د(  توقيف  مت  الشام  طريق  ويف حملة 
بعدما ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.

ويف حملة الروشة مت توقيف )ح.س.غ( بعدما ضبط حبوزته كمية 
من حشيشة الكيف.

ويف حملة وسط بريوت مت توقيف )م.ج.ا( بعدما ضبط حبوزته 
كمية من حشيشة الكيف.

ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف )م.ك.ح( بعدما ضبط حبوزته 
مسدس حربي غري مرخص و)م.ح.ع( وهو مطلوب مبوجب مذكرة 

توقيف جبرم خمدرات.
بعدما ضبط  )ج.ج.م(  و  )ر.م.غ(  توقيف  اجلميزة مت  ويف حملة 

حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
)ن.م.ن(  الفلسطيين  توقيف  مت  البيضاء  الرملة  حملة  ويف 
حربي  من سالح  نار  اطالق  اتصال جبرم  وثيقة  مبوجب  املطلوب 

غري مرخص.
داخل  من  السرقة  جبرم  )ع.م.ا(  توقيف  مت  احلمرا،  حملة  ويف 

السيارات.
الشام مت توقيف )ح.ح.هـ( وحبوزته كمية من  ويف حملة طريق 

الكوكايني.
ويف حملة عني املريسة مت توقيف ) ش.ن.أ( والسوريني )د.أ.ح( 

و) م.أ.ح( بعد ان ضبط حبوزتهم كمية من احلبوب املخدرة.
الفصائل  اىل  املقرتف  اجلرم  حبسب  املوقوفني  احالة  مت  وقد 

االقليمية املعنية الجراء املقتضى القانوني حبقهم.
بيان  يف  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  اعلنت  ذلك  اىل 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  ضمن  انه 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتواريخ 
7-8-9-10 و 2013/8/11 من توقيف 125 شخصا الرتكابهم أفعاال 
جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 28 جبرائم خمدرات، 
البالد  ودخول  مشروعة  وغري  الصالحية  منتهية  إقامة  جبرائم   25
خلسة، 15 جبرائم سرقة، 10 دون أوراق ثبوتية، 8 جبرم صدم 
وتسبب بوفاة، 7 جبرم ضرب وإيذاء، 6 جبرم إطالق نار، 3 جبرم 
شيك دون رصيد، 3 جبرم دعارة، 3 جبرم إعتداء بالضرب، 2 جبرم 
إساءة معاملة، 2 جبرم ختلف عن دفع نفقة مالية، 2 جبرم سكر 
بسكني،  أسلحة، طعن  حيازة  جبرائم:  و5  خطف،  2 جبرم  ظاهر، 
سلب، إحتيال، و4 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية 

خمتلفة.

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

قضاء وقدر
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العام  األمني  ذاكرة  سّجلت 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصر 
اهلل كثريًا من حمطات 33 يومًا 
الذكرى  يف  مّتوز  عدوان  من 
السابعة النتصار املقاومة على 
وجاءت  اإلسرائيلي.  العدو 
تلك اإلطاللة مليئة باملعلومات 
والتفاصيل  واملعطيات 
اليت  والسياسية  العسكرية 
حتى  العدوان  ذلك  رافقت 
سبع  مرور  برغم  انتهائه، 

سنوات عليه.
يف  اهلل  نصر  السيد  وقال 
بن  غسان  الزميل  مع  حوار 
»امليادين«  قناة  على  جّدو 
املقاومة:  انتصار  بذكرى 
يبقى  أن  علينا  ُيعَرض  »كان 
السالح معنا، مقابل أن نقدم 
هلم التزامًا ضمنيًا بأن نتخلى 
عن قضية فلسطني ومواجهة 
األطماع االسرائيلية. وما قيمة 
هذا السالح اذا مل يكن للدفاع 
فاملشكلة  وبلد؟  قضية  عن 
مقاومة  اننا  معنا  احلقيقية 

ومصّرون أننا مقاومة«.
أن  عن  نصراهلل  وكشف 
خرق  اللبونة  يف  جرى  »ما 
إسرائيلي واضح، فقد دخلت 
جمموعتان اسرائيليتان االوىل 
داخل  مهمة  لديها  كانت 
والثانية  اللبنانية،  االراضي 
مهمتها التأمني، وعددهم يف 
اجملموعتني حوالي 12 اىل 13 
كانت  النقطة  هذه  شخصًا، 
يف  اجملاهدين  مرأى  حتت 
املقاومة، ومت زرع عبوات هنا، 
وضعت  جديدة  عبوات  وهي 
قبل مدة، وليست من خملفات 
ُفجرت  االسرائيلي،  العدو 
االوىل،  اجملموعة  يف  االوىل 
وعندما دخلت اجملموعة الثانية 
ُفجرت  التأمني(  )جمموعة 
العبوة الثانية، اعتقد انه ليس 
هناك قتلى الن املنطقة فيها 
أشجار كثيفة لكن هناك عدد 
العملية  االصابات، وهذه  من 
تكن  ومل  ومقصودة،  متقنة 

بالصدفة«.
جرت  اليت  »العملية  أن  وأكد 
تكون  ال  قد  اللبونة  يف 
املقاومة  أن  وأعلن  األخرية« 
اخلروقات  مع  تتسامح  »لن 
مكان  أي  يف  ألرضنا.  الربية 
االسرائيليني  ان  فيه  نشعر 
االراضي  اىل  فيه  دخلوا 
بالشكل  سنواجههم  اللبنانية 
اليت  واألقدام  املناسب، 
اللبنانية  االراضي  اىل  تدخل 

سنقطعها«.
يف  »هناك  اهلل:  نصر  وتابع 
اسرائيل  يعترب  ال  من  لبنان 
او   8 ان  فرضنا  فلو  عدوًا، 
دخلوا  سوريني  جنود   10
أن  البعض  يعترب  لبنان،  اىل 
سوريا عدو، أما اسرائيل فال 
مشكلة، لذلك ال نستغرب ان 
يقول أحد يف الغد أن من حق 
لبنان  يف  خترق  ان  اسرائيل 

ويربر هلا ذلك«.
وحول طلب رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان تقديم شكوى 

ضد خرق اسرائيل بـ«اللبونة« 
نصر  رأى  املتحدة  االمم  اىل 

اهلل أنه »موقف ضعيف«.
حزب  »أن  نصراهلل  وكشف 
اهلل يف حرب متوز كانت لديه 
القدرة على أن يقصف مدينة 
تل ابيب، وانا عندما قلت ما 
بعد بعد حيفا كنت اقصد تل 

ابيب«.
أسباب  من  »واحدة  أن  ورأى 
احلرب  يف  االسرائيلي  فشل 
كان فشله يف احلصول على 

املعطيات واملعلومات«.
احلرب  »خالل  أنه  وأوضح 
وسلمناهم  العمالء  اعتقلنا 
نصّف  ومل  اللبنانية،  للدولة 

أحدًا منهم«.
»أثناء  أنه  اهلل  نصر  وكشف 
احلرب خرجت من الضاحية مع 
احلاج عماد إىل بريوت وجتولنا 
مشهد  من  وتفاجأت  فيها 
دولتني.  يف  وكأننا  الزمحة 
متشينا  نزلنا  عماد  واحلاج  انا 
وأكلنا  سندويشات  واشرتينا 

بوظة«.
عددًا  »أقمنا  نصراهلل:  وتابع 
أجل  من  العمليات  غرف  من 
تأمني استمرارية املواجهة يف 

هذه احلرب«.
وأكد نصراهلل أنه »أثناء حرب 
حصلنا  بدايتها،  ومنذ  متوز، 
من  مباشر  بشكل  سالح  على 
الصواريخ  من  وكثري  سوريا، 
اليت استخدمناها يف حرب متوز 
كانت صناعة حملية سورية«.

»أثناء  أنه  نصراهلل  وأعلن 
مع  اتصال  حصل  احلرب 
بالقناة  بّشار األسد،  الرئيس 
من  رسالة  وُنقلت  املختصة، 
استعداد  تؤكد  لي  االسد 
احلرب  يف  لالخنراط  سوريا 
ضد اسرائيل، وكان يرى أن 
على  ودولية  إقليمية  اهلجمة 
داخلي،  تواطؤ  مع  املقاومة، 
على  القضاء  مت  لو  وأنه 
ستستمر  فاملعركة  املقاومة 
يفرتض  وكان  سوريا،  اىل 
قد  االسرائيلية  القوات  ان 
تكمل من حاصبيا حنو املصنع 
القيادة  وكانت  ودمشق، 
املبادرة  تدرس  السورية 
حنو  سورية  قوات  إلدخال 
القوات  ملواجهة  حاصبيا 
لألسد  قلت  االسرائيلية. 
اىل  ونتجه  ممتاز  وضعنا  ان 
نصر، وسيفشلون يف حتقيق 
لست  وانا  اهدافهم،  من  أي 
قلقًا وال اعتقد ان دمشق يف 
ادعو  ولذلك  اخلطر،  دائرة 
تقدموا  ال  وان  الرتيث  اىل 
اىل اي خطوة، وقلت ال نريد 
يف  اقليمية  حرب  حتصل  ان 
ننتصر  ان  وقادرون  املنطقة 

بهذه املعركة«.
أشار  اللبناني،  الشأن  ويف 
»رئيس  أن  إىل  اهلل  نصر 
يكن  مل  آنذاك  احلكومة 
يف  الينا  بالنسبة  موثوقًا 
احلرب،  خالل  التفاوض  ملف 
كانت  االساسية  واملعركة 
السابق  احلكومة  رئيس  مع 

فريقه  ومع  السنيورة(  )فؤاد 
اعطيناهم  ولو  السياسي، 

رقابنا لقّصوها«.
أن  عن  اهلل  نصر  وكشف 
السياسي  »السنيورة وفريقه 
وجهة  احلرب  بداية  منذ  تبنيا 
ملقاومتنا،  املعادية  النظر 
ومنذ بداية احلرب، السنيورة، 
وفريقه السياسي ومن وراءه، 
اتصل بنا وطلب تسليم سالح 
بقوات  والقبول  املقاومة 
وتسليم  اجلنسيات  متعددة 
تنازلوا  وبعدها  األسريين، 
للحكومة  تسليمهما  وقالوا 

اللبنانية، وقلنا ال«.
الرئيس  تفويض  سبب  وعن 
مع  للتفاوض  بري  نبيه 
احلرب  لوقف  الدولي  اجملتمع 
حلود،  إميل  الرئيس  وليس 
أشار نصر اهلل إىل أن »لدينا 
محل  الذي  بلحود  الثقة  ملء 
يف  وسبقنا  ثقيلة  أمحااًل 
على  حريصًا  وكان  املواقف، 
حضور جلسات جملس الوزراء 
مدافعًا، فال مشكلة مع شخص 
حلود، وإمنا املشكلة كانت مع 
كان  الذي  الدولي  اجملتمع 
الداخل  من  وجزء  يقاطعه 
حيّرض عليه، وبالتالي مل يبق 
فمن  والسنيورة،  بري  سوى 

أئتمن؟ بالطبع بري«.
»خلفية  أن  اهلل  نصر  وأكد 
وإمنا  مذهبية  ليست  األمر 
كان  فلو  سياسي،  مشروع 
أو  احلص  سليم  الرئيس 
رئيسًا  كرامي  عمر  الرئيس 
على  ائتمناهم  لكنا  للحكومة 

أعراضنا ودمائنا وأموالنا«.
مل  السنيورة  »إن  وقال: 
اإلطالق  على  به  موثوقًا  يكن 
اللحظات  منذ  امللف  هذا  يف 
األوىل للحرب وحتى اللحظات 
األخرية«، آسفًا ألن »املعركة 
كان  والتفاوض  السياسية 
مع  تكون  أن  الداخل قبل  مع 

اخلارج«.
ورأى »أن هدف 14 آذار ليس 
وضع اسرتاتيجية دفاعية وال 
هدفهم:  وإمنا  لبنان  محاية 
ويعطيكم  السالح  اعطونا 
إىل  االنتباه  الفتًا  العافية«، 
أن »هذا الفريق مارس علينا 
السنيورة  أّخر  وقد  ضغطًا، 

التأخري يف  خالل  من  احلرب، 
إعطاء إجابة لبنان لألمم املتحدة 
يف  يومني،  الـ1701  بشأن 
يقتل  فيه  كان  الذي  الوقت 
وذلك  منازهلا،  وتدّمر  الناس 
نعطيه  كي  علينا  للضغط 
ضمانات بأننا سنسحب سالحنا 
فإن  وإال  الليطاني  جنوبي 
واليونيفيل  اللبناني  اجليش 
فرفضنا  املنازل،  سيداهمون 
ذلك وتأخر وقف إطالق النار، 
بري  مع  العالقات  وتوترت 
وحلود وكانت ستنفجر داخليًا، 
يف حني أن إسرائيل وأمريكا 
وقف  إال  يريدون  يعودوا  مل 

احلرب«.
نايف  »األمري  أن  إىل  وأشار 
كان  الذي  العزيز،  عبد  بن 
السعودية  للداخلية  وزيرًا 
أن  لبنانيًا  زعيمًا  أبلغ  آنذاك، 
هناك قرارًا دوليًا بسحق حزب 
اهلل، وهو نفس ما كان يقوله 
األمريكيون واإلسرائيليون«.

مبارك  حسين  »نظام  وقال: 
والسعودية كانا متورطني يف 
احلرب  فإن  اآلن  أما  احلرب، 
بالفريق  احلزب  على  مستمرة 
واآلن  نفسهما،  والعقلية 
ُيستخدم كّل شيء حتى  بات 
اخلطاب املذهيب، فال حمرمات 

يف احلرب على املقاومة«.
وزير  »أن  نصراهلل  وكشف 
خارجية قطر آنذاك الشيخ محد 
بن جاسم أخربه األخري بذهوله 
وإسرائيل  أمريكا  طلب  من 
بشكل  النار  إطالق  وقف 
أهداف  عن  وتراجعهما  مفاجئ 
»ما  أن  إىل  مشريًا  احلرب«، 
حصل هو نتيجة تراكم إجنازات 
يومًا،   33 على مدى  املقاومة 
أهدافه  كّل  استنفد  فالعدو 
وإمكاناته ومل يعد أمـــــامه إال 

وقــف احلرب«.
هناك  كان  »لو  وأضاف: 
ووطنية  منسجمة  حكومة 
احلرب  أنهينا  كنا  وخملصة 
وفرضنا  لبنان،  بشروط 
اإلسرائيلي  على  شروطنا 
وكنا اسرتجعنا أسرانا ومزارع 
املعركة  لألسف  ولكن  شبعا، 
الداخل وليست مع  مع  كانت 

اجملتمع الدولي«.
وأكد نصر اهلل أنه مل يفاجأ من 

موقف العماد عون ووقوفه إىل 
جانب املقاومة يف حرب متوز، 
واضح  »عون  أن  إىل  مشريًا 
التعبري  يف  وصادق  الرؤية 
يف  خياراته  حسم  وهو  عنه، 
املوضوع االسرتاتيجي«، معربًا 
الشخصيات  لكّل  شكره  عن 
إىل  وقفت  اليت  واألحزاب 
جانب »حزب اهلل« خالل الـ33 

يومًا«.
الشأن  إىل  نصراهلل  وتطّرق 
»عندما  أنه  فاعترب  احلكومي، 
مّتت تسمية الرئيس متام سالم 
لرئاسة احلكومة وضعت عليه 
الشروط، وإن مل يكن ذلك، 
فهو وضع على نفسه شروطًا 
احلكومة«،  تشكيل  لتعقيد 
ال  إنه  يقل  مل  »هو  مضيفًا: 
يريد أن يشارك حزب اهلل يف 
احلكومة بل ال يريد استفزازيني 
وحزبيني، واللبنانيون يعرفون 
َمن املقصود بذلك، ثم أن 14 
آذار واألمريكيني قالوا صراحة 
مشاركة  يريدون  ال  إنهم 

احلزب«.
ولفت االنتباه إىل أنه »عندما 
يقول سالم هذا الكالم، فهذا 
تشكيل  يريد  ال  أنه  يعين 
تريد ذلك  وإذا كنت  حكومة، 
وأنت ترى أن هناك أزمة ثقة 
موجودة فمستحيل أن تتشكل 
قاملصلحة  حياديني،  حكومة 
يفرتض  املوجود  والظرف 
حكومة سياسية، ثّم أنه ليس 
هناك من حياديني ومستقلني 
احتيال وغري  البلد، فهذا  يف 
»تيار  أن  معتربًا  صحيح«، 
املستقبل ممكن أن يأتي بـ20 
ويقول  عليه  حمسوبني  وزيرًا 
أهون  فهو  حياديون،  إنهم 
عليه أن يوّزر مستقالً أكثر من 

حمسوب عليه«.
سعد  الرئيس  طرحه  وعما 
يف  يشارك  ال  بأنه  احلريري 
مشاركة  عدم  مقابل  احلكومة 
نصراهلل:  سأل  اهلل«،  »حزب 
ال،  بالطبع  زاهد؟  هو  »هل 
أمريكي  طلب  هذا  ولكن 
حتديدًا،  وسعودي  وعربي، 
الفريق  من  يريدون  ال  فهم 
شراكة  له  يكون  أن  اآلخر 
مذكرًا  احلكومة«،  يف  حقيقية 
من  بالرغم  بسالم  قبلنا  »أننا 
واملوضوع  آذار،   14 من  أنه 
موضوع خّط سياسي، وكّل ما 
حكومة  نريد  أننا  فريقنا  قاله 
حبسب  الكتل  فيها  تتمثل 

أحجامها«.
وإذ أكد »أننا ما زلنا مع سالم 
كرئيس  به  ونقبل  ونؤيده 
للحكومة«، أشار إىل أنه »غري 
رفضنا  أننا  ُيقال  ما  صحيح 
يف  اآلخر  الفريق  مشاركة 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، 
ألنهم عطلوه على مدى شهرين 
بعضهم  بني  مشاوراتهم  يف 
البعض، فالكتائب كانت تريد 
املشاركة، وكان من حقهم أن 
الفتًا  ضامن«،  بثلث  يطالبوا 
مل  اليوم  »أننا  إىل  االنتباه 
نرفض املشاركة يف احلكومة 
كما رفضوا يف حكومة ميقاتي، 

الكالم عن حكومة حياديني هو احتيال والظرف يف البلد يفرتض حكومة وحدة وطنية حقيقية

نصر اهلل: سنقطع أقدام العدو إذا دخل األراضي اللبناني..  تفجري اللبونة عملية متقنة ومقصودة ولن تكون االخرية
بل نؤكد أن الظرف حيتاج إىل 

حكومة مبشاركة اجلميع«.
لن  حلفاءنا  أن  على  وشّدد 
من  احلكومة  يف  يشاركوا 
نشارك  لن  أننا  كما  دوننا، 
من دونهم«. وعّما إذا أقدموا 
على تشكيل حكومة أمر واقع، 
أجاب نصراهلل: »خيطئون حبق 
لتشكيلها  ذهبوا  اذا  البلد 
انهم  يعين  كهذه  وحبكومة 

يشطبون نصف البلد«.
اآلخر  الفريق  كان  إذا  وعما 
لتشكيلها؟  القدرة  ميتلك 
عالقة  له  »املوضوع  قال: 
بالعقل واحلكمة واالستقرار«، 
يف  كنت  »أنين  إىل  مشريًا 
الرئيس  ان  أعتقد  ال  السابق 
ميشال سليمان قد يوقع على 
واقع،  امر  حكومة  تشكيلة 
ولكن بعد خطاباته االخرية رمبا 
يفعل، فهناك ضغط أمريكي 

وسعودي كبري«.
وال  سليمان  مواقف  وعن 
قال:  األخري،  خطابه  سيما 
يرد،  مل  واحلزب  رأيه  »هذا 
األخري  خطابه  يف  وطروحاته 
ليست رمسية ولكنها مطروحة 
أن  إىل  مشريًا  للنقاش«، 
يقولوا  أن  واألسوأ  »األسخف 
إن احلزب يرّد على سليـــــمان 
على  صــــواريخ  خالل  من 
الــــريزة وبالقــــرب من القصر 

اجلمــــهوري«.
السعودية،  مع  العالقة  وعن 
أشار نصراهلل إىل أن »املوقف 
السعودي من احلزب هو إعالن 
عداوة ومن طرف واحد نتيجة 
مل  فنحن  السوري،  الوضع 
إن  نقول  وإمنا  العداوة  نعلن 
هناك إشكااًل، وإمنا هي متارس 
العداوة مع احلزب يف العالقات 

واألمن والسياسة..«.
وعن التحقيقات بشأن انفجار 
بئر العبد، أوضح أن »املوضوع 
يف يد خمابرات اجليش، ونبذل 
واعدة،  أمور  وهناك  جهدًا 
نتهم  أن  نستطيع  ال  ولكن 
ما  لدينا،  يقني  ال  ألن  أحدًا 
مشريًا  االحتماالت«،  يف  زلنا 
ملنع  جهدنا  نبذل  »أننا  إىل 
إىل  مفخخة  سيارات  دخول 
أيضًا  هذه  ولكن  الضاحية، 

مسؤولية الدولة«.
عالقة  »ال  أن  نصراهلل  وأكد 
وال  قريب  من  ال  اهلل  حلزب 
الطياريني  خبطف  بعيد  من 
نفعل  فنحن مل مل  الرتكيني، 
وطبعًا  ُنسأل،  ومل  نعلم  ومل 
ال نقبل بهذه الطريقة، بالرغم 
أسبابًا  ميلك  الفاعل  أن  من 
للقيام بذلك«، مشريًا إىل أن 
»املوضوع يوّظف سياسيًا ضد 

احلزب«.
وختم نصراهلل بتوجيه رسالة إىل 
مجهور »حزب اهلل« وإسرائيل 
زمن  »انتهى  قائاًل:  والعامل، 
جيري  ما  كّل  برغم  اهلزائم، 
يف املنطقة والظالم واليأس 
فاملنطقة ستعرب هذه املرحلة، 
وما تتطّلع إليه إسرائيل كقوة 
على  شروطها  تفرض  عظمى 

دول املنطقة انتهى«.

نصر اهلل
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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..

 تشكيلة واسعة جدا من قوالب الكايك واملشكـّل 
والبيتي فور والشوكوال واآليس كريم وغريها

نفتح 7 أيام يف األسبوع

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

من الـ 7 صباحا حتى الـ 1 فجرًا
خربة طويلة.. نظافة تامة.. 

معاملة ودودة
لالتصال هاتف: 
)02(9637 8092

زينة تجهز أحدى الطلبيات نؤمن الطلبيات والتوصيالت لكافة املناسبات
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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

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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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 17 August 2013  2013 أب   17 السبت 
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أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر
بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

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

%2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

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

Next to 
ANzAc St

أسعار ال تنافس وصدق 
يف املعاملة 

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة فصل الصيف

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية

تتوفر لدينا 
تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة 
من املفروشات 

اخلارجية 
واهلدايا
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اعداد:  أكرم املغوّش

لتحصيل  تسعى  اليت  هي  الراقية  املرأة 
االخالق  االوىل  املرتبة  يف  وتضع  العلوم 

والرتبية سندًا هلا لتصبو اىل النجاح .
ومن صبايا اجلالية اليت تصح عليها هذه 
ابراهيم  سعاد  احلسناء  الشابة  الصفات 
ابراهيم  سلمان  اسعد  السيد  كرمية  عواضة 
والسيدة مريم حجازي وعقيلة رجل االعمال 
وهلما  عواضة  حسن  ساذالند  بلدية  وعضو 
ثالثة اوالد وبنت آدم  وسالي وعلي ويعقوب 
واالعدادية  اجلامعية  دراستهم  يتابعون 

واالبتدائية بتفوق.
اىل  وهاجرت  بريوت  يف  سعاد  ولدت 
الورود  عمر  يف  وهي  اهلها  مع  اسرتاليا 
وترعرعت يف مدينة وولنغونغ وحصلت من 
جامعة تشالز ستوت على اجازة يف التعليم 
وبدأت العمل يف حقل اختصاصها وهي حاليًا 
 )Kinderoos(احلضانة مدارس  وتدير  تعّلم 
اليت متتلكها  مع زوجها االستاذ الناجح حسن 
عواضة وطبقًا للمقولة القائلة )وراء كل رجل 
ناجح امرأة ناجحة وبالعكس( وتعود جبذورها 
اىل بلدة عيرتون يف اجلنوب اللبناني املكافح 
واملنتصر بعزمية االبطال وقيادة االحرار وهي 

تتقن اللغة العربية اىل جانب االنكليزية.
تقول العزيزة سعاد افتخر بزوجي احلبيب 

افتخر  كما  الكرام  وأهلي  االحباء  واجنالي 
وأعتز أيضًا بالنجاح العلمي والثقايف الذي 
واجلالية  خاص  بشكل  عمي  اسرة  حققته 
حتصيل  على  عام  بشكل  والعربية  اللبنانية 
والسياسي  االقتصادي  والنجاح  العلوم 
املتعددة  اسرتاليا  العظيمة  البالد  هذه  يف 
بأن  اهلل  من  واطلب  والثقافات  احلضارات 
يتحقق السالم يف العامل وخاصة يف بالدنا 
احملتلني  كابوس  يزول  ان  بعد  العربية 
ظامل  لكل  أقول  أن  لي  ويطيب  والظاملني 

استباح حرية الناس :
اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس 

   فتذكر قدرة اهلل عليك
احلسناء املربية سعاد ابراهيم عواضة وجه 
مشرق بالعلم واخلري واحملبة والثقافة وقبول 
اجلهلة  على  ترد  أن  هلا  وحيلو  االخر  الرأي 
بقول االمام علي :ما حاججت عاقاًل اال وغلبته 

وما حاججت جاهاًل اال وغلبين.

النجم الكبري صبحي توفيق مطرب اصيل يغين الطرب االصيل

املطرب العريق صبحي توفيق مطرب االغنية الطربية اخلالدة واالصيلة زار اسرتاليا 12 مرة 
وأحيا حفالته اليت كانت مبثابة مهرجانات يف كل املدن االسرتالية فكان النجاح والتألق حليفه 
ومصدر اهلامه  ويف كل مرة كنت اجري معه مقابلة صحفية كان يردد نفس الكالم ويقول 
لي أخي أكرم انين اكن للجمهور العربي يف اسرتاليا كل احملبة والتقدير  مع احرتامي وتقديري 
ولكن  اليها  هاجر  اليت  واالوطان  والبالد  الكبري  العربي  الوطن  العربي يف  للجمهور  الكبريين 
اواًل  البالد االسرتالية اجلميلة يشجعين للعيش واالقامة الطويلة معه  الغالي يف هذه  مجهورنا 

لطيبة هذا اجلمهور والثاني جلمال اسرتاليا .
ويف هذه املرة وبدعوة من الفنان النجم سايد فارس صاحب قاعات البلفيو والذي شارك 
النجم املبدع صبحي توفيق كانت احلفلة املهرجان من امجل سهرات العمر غناًء وفنًا ومجاالًً واناقة 
بالنجمني  الألئقة  الكلمات والقصائد  الشاعر بدوي معوض بأمجل  ووجوهًا وتقدميًا من املعّرف 
املتألقني الكبريين وادارة الشيف املتألق ايضأ ميشال غزي وفريق العمل وال ننسى السيدة 
مارو عقيلة النجم سايد وابنهما  باستقبال الضيوف الذين اضفوا على اجلمال مجاال، مجال ابداع 
الليلة يف قاعة  صبحي توفيق وفرقته املوسيقية  ومجال الطرب االصيل الذي سيتكرر هذه 
سايد  االغنية  فارس  املتألق  والفنان  توفيق  االصيل صبحي  الطرب  رائد  مع  الفخمة  البلفيو 

فارس. ال تدعوا الفرصة تفوتكم وحنن ننتظر الفرج واالنتصار على اجلراح بعودة احلق الهله.

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم الكبري صبحي توفيق يتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش

احلسناء سعاد ابراهيم عواضة
االخالق والعلوم مصدر النجاح 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

القائِم وهُج  جنبيك  من  قد شّع 

وليُدُه أنت  للمجد  دعوا  ان 

انت صفريها للحرب  دعوا  وان 

سالمها انت  للسلم  دعوا  وان 

سياجُه انت  للعلم  دعوا  وان 

السما املهيمن يف  الرّب  فكأمنا 

خالٍق حكمة  االنواُر  وكأمنا 

ببابِه الفصيُح  وقف  من  فأنت 

واللغه الفصاحة  مجع  من  وانت 

حالوًة اخلطاب  اعطى  من  وانت 

ومن صّرف احلرف اجلميل قواعدًا

بظالل سيفك قد حسمت معاركًا

حممٍد عّم  بن  علّي  فأنت 

االمام على )ع(

وحيتمي الغفرُي  اجلمع  له  يلجأ 

اخلامِت بنان  يف  جررته  ملا 

ترمتي واجلحافل  االسّنة  بني 

ينتمي طباعك  اىل  السالم  ان 

اهلائِم النفيس  الدرِّ  جوهر  يا 

املتبّسِم بوجهَك  الضياَء  فلق 

املتوّسِم بنوره  الظالَم  فضَح 

املتالطِم ببحرك  يغوُص  حتى 

العامِل ضمري  يف  استقّرت  اذ 

العائم كاحمليط  جتّلى  حتى 

بنواعِم حنوه  تتوّج  حتى 

الصارِم الفقار  ذو  تنّزه  حتى 

هاشِم ساللِة  ومن  البتول  زوج 

1 )قال(  
يكونوا  أن  يستحّقون  ال  الناس،  أكثر 

خصومًا!.  
**

2 )قصائد(  
Caldwell   Grant

)غرانت كالدويل( 
ـ شاعر أسرتالي ـ ترمجة عن اإلنكليزّية:  

أ )ماشيًا يف الشارع(  
فيما كنُت أمشي يف الشارع 

رأيُت رجاًل ينظر صوَب السماء 
ونظرُت صوَب السماء 

فلم أَر شيئًا! 
وسألُته: »تنظر إىل ماذا أّيها الصديق«؟     

قال: »أنظُر إىل السماء«!. 
**

ب )ماشيًا يف الشارع 2(   
فيما كنُت أمشي يف الشارع 
رأيُت رجاًل ينظر صوَب شجرة 

ونظرُت صوَب الشجرة 
فلم أَر شيئًا 

وسألُته: »تنظر إىل ماذا أّيها الصديق«؟  
انقّض  ذاك  اللعني  العقعق  »طائر  قال: 

علّي« 
ونظرُت ِمْن جديد إىل الشجرة 

وفيما أنا أنظُر 
طاَر 

قلُت: »طار«  
قال: »أين«؟  

وهو ينظر إىل اجلهة املعاكسة. 
 **

ج )َجّنٌة(  
1 ـ 

عندما يكون شخص يف حفرة 
يقرتب أناس ويصرخون: 

»هاي! اخرْج ِمَن احلفرة«!. 
 

2 ـ 
عندما يكون شخص يف حفرة 
وأناس يقرتبون ويصرخون: 

»هاي! اخرْج ِمَن احلفرة«! 
ال يقرتبون كثريًا خوفًا ِمن السقوط 

هم فيها أيضًا 
وهذا تصّرف منطقي. 

3 ـ 
عندما يكون شخص يف حفرة 

وأناس يقرتبون ِمَن احلاّفة 
ويصرخون: »هاي! اخرْج«    

يطلب الشخُص حباًل 
يرمون له حباًل ويغادرون 

هاّزين أسفًا رؤوَسهم. 
**

د )قفٌص(  
عندما تطري بّبغاءات 

وهي تزعق  
يناديها بّبغاء من جنسها 

وهو يف قفص 
وُيصغي 

يناديها وُيصغي 
يناديها وُيصغي 

ويناديها ويلتفت 
وينقر املرآة البالستيكّية الصغرية 

ذات اجلرس يف األسفل. 
**

3 )قال( 
تكون خصمًا  أن  الناس، ال يستحّقون  أكثر 

هلم. 
SHAWKI1@OPTUSNET.COM.AU

ماشياً يف الشارع 
شوقي مسلماني 

العالناتكم يف 
الهريالد

االتصال على 
احد الرقمني

1287648186
0403482345
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Melbourneملبورن

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 St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 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

أرشيف  ترميم  على  املتحدة  الواليات  الوطين يف  األرشيف  عمل 
يهود العراق، الذي يتضمن سجالت مدرسية وجمموعة نفيسة من 
الوثاق، اليت غمرتها املياه يف بغداد. ومن املنتظر إعادتها إىل 

العراق خالل العام املقبل.
فرح فتاة ذات شعر داكن، تظهر يف صورة فوتوغرافية التقطت 
أثناء دراستها، ووجدت يف الطبقة السفلية ملقر الشرطة السرية 
الصور  العديد من  املياه إىل جانب  لصدام حسني، وقد غمرتها 

والوثائق األخرى.
وقال اخلرباء إن هذه الصورة التقطت لفرح يف اخلمسينات عندما 
كانت يف الثالثة عشرة من عمرها، وتتابع دراستها يف املدرسة 
املتوسطة اليهودية يف بغداد. وقد مت العثور على هذه الصورة 
ووثائق وصور أخرى عندما غزت القوات االمريكية العراق قبل عقد 
من الزمن، وتتضمن كتاًبا مقدًسا باللغة العربية عمره 400 سنة، 

وكتاب تلمود عمره 200 سنة من فيينا.
ومن ضمن األرشيف اليهودي، الذي مت العثور عليه، كتاب صغري 
لصالة عيد الفصح، يعود إىل العام 1902، وكتاب صالة باللغة 

املطبوعة  اخلطب  من  1930، وجمموعة  العام  إىل  يعود  الفرنسية 
بشكل مجيل من قبل حاخام يف أملانيا يف العام 1692. وهناك 
أيًضا جملدات مليئة بالسجالت املدرسية لطالب من العام 1920 

إىل العام 1975.
غزو  خالل  للتلف  تعّرض  الذي  األرشيف،  هذا  وحفظ  ترميم  بعد 
كبري  معرض  الفتتاح  األمريكية  احملفوظات  إدارة  العراق، ختطط 
)أكتوبر(.  األول  تشرين   11 عليها يف  عثر  اليت  املواد،  لبعض 
متفوقة  أطفال، طالبة  األكرب بني سبعة  كانت فرح شينا، وهي 
قاله  ملا  وفًقا  إخوتها،  تطوير  على  ساعدت  به  حيتذى  ومنوذًجا 
شقيقها سامي شينا، الذي أشار إىل أنه مل يكن يعلم أن سجالتها 
قد ظهرت مع األرشيف الذي مت اسرتجاعه، وأنه مل يكن يعلم عنها 

الكثري حتى اللحظة.
وقال شينا إن شقيقته فرح توفيت مبرض السرطان يف إنكلرتا يف 
العام 1968، وكانت تبلغ 29 عاًما، وتركت وراءها زوًجا وطفلني 
هامبورغ،  دوريس  وقالت  أوكسفورد.  يف  ودفنت  صغريين، 
مديرة الربامج يف قسم صيانة احملفوظات، إن سجالت فرح كانت 

من بني ما يقرب 2700 كتاب وعشرات اآلالف من الوثائق، اليت 
السرية يف  للشرطة  املهدمة  السفلية  الطبقة  من  اسرتدادها  مت 

بغداد.
القوات  قبل  من  العراقي  اليهودي  األرشيف  على  العثور  ومت 
األمريكية يف 6 أيار )مايو( 2003، يف مقر املخابرات التابع للرئيس 

الراحل صدام حسني، الذي اعتاد مراقبة اليهود العراقيني.
وكان معظم اليهود هربوا من العراق بسبب أعمال العنف والرتهيب 
يف البالد، تاركني وراءهم آثار غنية عن تارخيهم، الذي يعود إىل 
2500 عام، وفًقا ملسؤولني يف احملفوظات. وقالت هامبورغ إنه 
مت جلب املواد إىل األرشيف الوطين األمريكي، مبوافقة السلطات 

العراقية، حلفظه وترميمه يف وقت الحق من العام 2003.
والعنف  التمرد  يف  العراق  سقط  عندما  توقف  املشروع  لكن 
الطائفي، ومل يكن من الواضح من الشخص املسؤول يف احلكومة 
العراقية، الذي ينبغي التواصل معه لتنفيذ هذا املشروع. وقال 
أحد املسؤولني يف احملفوظات األمريكية إن العراق أراد استعادة 
األرشيف اليهودي، »لكن كنا نريد ضمانات بأنه سيتم االعتناء 
العراق،  إىل  االستقرار  من  القليل  عودة  ومع  وصيانته«.  به 
يف  للعراق  االقتصادي  الدعم  لتمويل  دوالر  ماليني   3 ضخ  مت 
ذكر  حسبما  املشروع،  على  العمل  جتديد  أجل  من   ،2011 العام 

املسؤول.
العراقية،  اآلثار  وزارة  إىل  اليهودي سيعود  األرشيف  إن  وقال 

على الرغم من أنه من غري الواضح أين سيتم حفظه أو عرضه.
اخلرباء  من  اثنان  ينتقل  أن  املقرر  من  العام،  هذا  خريف  ويف 
العراقيني إىل إدارة احملفوظات األمريكية لدراسة املواد وإجراءات 
احلفظ، حتى يتمكنوا من رعاية األرشيف عندما يعود إىل العراق. 
أما اآلن، فإن العمل يسري بسرعة يف فرع احملفوظات يف كوليدج 
بارك، حيث يعمل فريق من اخلرباء بوساطة معدات عالية التقنية 

لتنظيف ورقمنة وترميم السجالت والوثائق.

مليس فرحات

احملفوظات األمريكية تعيد ترميم أرشيف يهود العراق

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia 

and New Zealand
www.wlcu.com.au

Address:  P.O Box 299 Essendon North 
3041

Mr Tony Yacoub President of the World 
Lebanese Cultural Union (WLCU) 

Geographical Region Council (GRC) for 
Australia & New Zealand

together with
Mr Youssef Saba President of (WLCU) 

State Council of Victoria
Cordially invite you

To celebrate the Independence Day of 
Lebanon

with the unveiling of the Bust of 
Gibran Khalil Gibran 

(1883 - 1931) 
on Saturday 23rd   November 2013

4:00pm sharp to 6:00pm
at The State Library of Victoria 

(Experimedia Room)
328 Swanston Street, Melbourne
Please reply by 3 November 2013
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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
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

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

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

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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›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚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

كتب اكرم املغـّوش
مبناسبة  حفاًل  روكدايل  بلدية  واعضاء  رئيس  اقام 
احملامي شوكت  السيناتور  السعيد حضره  الفطر  عيد 
مسلماني والشيخ يوسف نبها امام جامع الرمحن ووكيل 
مؤسسة املربات اخلريية والشيخ كمال مسلماني ممثل 
اجمللس االسالمي الشيعي االعلى واعضاء بلديات من 
ابناء اجلالية العربية االساتذة جو عواضة وحسن عواضة 
وطارق ابراهيم وعلي كرنيب ورجال اعمال وفاعليات 
ومتثلت اهلريالد وتلفزيون الغربة مبدير العالقات العامة 
عضو  ومرحبًا  معرفًا  حتدث  املغّوش..  اكرم  الزميل 
البلدية املهندس جو عواضة وقدم على التوالي رئيس 
مسلماني  شوكت  والسيناتور  اوبراين  شاين  البلدية 
والشيخ يوسف نبها والشيخ كمال مسلماني حيث هنأوا 
اجلالية واحلضور بعيد الفطر السعيد ومتنوا للجميع اخلري 

والسرتاليا احلبيبة وللعامل السالم .

بلدية روكدايل تقيم 
افطارا رمضانيا

رئيس واعضاء البلدية مع املشايخ والسيناتور مسلماني

اعضاء البلدية مع عقيالتهم مع املدير العام مرييديث واالس والزميل املغوش

عواضة، السيناتور مسلماني، الزميل املغوش ولؤي مصطفى

الشاعر عصام ملكي يكرم الشاعر الدكتور مجيل الدويهي وعائلته

باالحتفاء  كعادته 
باالصدقاء من شعراء وادباء 
الشاعر  اقام  واعالميني 

ملكي  عصام  املضياف 
يولنده  السيدة  وعقيلته 

شرف  على  تكرمييأ  حفاًل 
الضيف االكادميي الدكتور 
الدويهي  مجيل  املمّيز 
ختلله  وكرميتهما  وعقيلته 
وشعر  وضيافة  عشاء 
الساده  وحضره  وكلمات 
توما  جو  االعمال  رجال 
واالب  الشدياق  وسليم 
وصهره  عباسي  افرام 
والشعراء  غادة  اخته  زوج 
ومارون  منصور  جورج 
)السر(  حنا  وطوني  طراد 
وعباس  انطون  وانطون 
ايلي  واملهندس  مراد 
والزمالء  وعقيلته  القزي 
صاحب  ضناوي  نبيل 
موقع  حترير  ورئيس 
االلكرتوني  العنكبوت 
مدير  املّغوش  واكرم 
جبريدة  العامة  العالقات 
الغربة  وتلفزيون  اهلريالد 
بهية  االلكرتوني واحملامية 
ابومحد وعادل مجال الدين 
دكان  وبسام  وعقيلته 

وسليم حاوي.
حتدث الشاعر ملكي مرحبًا 
وعائلته  مجيل  بالدكتور 
السهرة  وبدأت  والضيوف 
القصائد  الشعراء  بتبادل 
اجلميلة  والكلمات  املمتعة 
بالدكتور  مجيعًا  مرحبني 
الذي  الدويهي  الشاعر 
حتدث بدوره شاكرًا الشاعر 
هذه  على  وعقيلته  ملكي 
حيث  والتكريم  احلفاوة 

اعتربه تكرميًا للجميع.

كتب اكرم املغـّوش

الشاعر عصام ملكي وعقيلته يوالندا مع االب افرام عباسيملكي، عباس، شدياق، املغوش، الدويهي وعقيلته ودكان

النسر، املغوش، ابو حمد، منصور، طراد، ملكي والدويهيالشاعران جورج منصور ومارون طراد وجو توما وحضور
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أظهرت دراسة جديدة أن الرجال الذين ال يتناولون وجبات الفطور، 
معرضون لإلصابة بأزمة قلبية مفاجئة، بنسبة 27 يف املئة أكثر من 

غريهم.
جامعة  من  باحثني  أن  األمريكي  نيوز«  دي  »هيلث  موقع  وأفاد 
تتسبب  اليت  بالعوامل  مرتبطة  األكل  عادات  أن  أكدوا  »هارفرد«، 

بأمراض القلب.

ونقل عن إيريك ريم وهو املعد الرئيس للدراسة قوله أن »الرجال 
الوزن  زيادة  من  للمعاناة  عرضة  أكثر  الفطور  يتناولون  ال  الذين 

والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدالت الكوليسرتول«.

وأضاف أن الرجل الذي ال يتناول الفطور مييل أكثر للتدخني وش 
الذين  عند  بنسبة %55  يرتفع  القلب  بأمراض  الرجال  إصابة  خطر 

يتناولون أطعمة يف وقت متأخر من الليل.
ومل تشمل الدراسة أية نساء.

 هل ميكن ممارسة العالقة  فوائد بذور العنب
احلميمة بأمان بعد نوبة قلبية؟

إنذار لألشخاص لتغيري أسلوب  تعترب اإلصابة بنوبة قلبية مبثابة 
حياتهم، من خالل االمتناع عن التدخني، أو تناول الطعام الصحي، 

أو جمرد الرتكيز على فعل أمور حيبون فعلها.

وملواجهة هذا اخلوف، فإن مجعية أمراض القلب األمريكية أصدرت 
مؤخرا مبادئها التوجيهية األوىل ملساعدة األشخاص الذين يقدمون 
الرعاية الصحية من تقديم املشورة للمرضى حول استئناف احلياة 
اجلنسية الصحية بعد النوبات القلبية، أو اخلضوع لعملية زرع للقلب، 
هذا  بشأن  مشورة  أي  إليهم  ُتقدم  ال  غالبا  املرضى  أن  خاصة 

املوضوع.

ويف احلقيقة، فإن دراسة نشرت العام املاضي، ومشلت 1900 
شخصا تعرضوا لنوبات قلبية، أشارت إىل أن ثلث النساء وأقل من 
نصف الرجال حصلوا على توجيهات حول استئناف نشاطهم اجلنسية 
بعدما خرجوا من املستشفى، حيث أفاد 44 يف املائة من هؤالء أنهم 

مل ميارسوا اجلنس بعد مرور عام من اإلصابة.

هذه  إن  كاستيالنوس  ماديلني  األمريكية  الدكتورة  وقالت 
التوصيات مهمة "كونها تعرتف برتدد الثنائي من استئناف نشاطه 
اجلنسي، رغم أن اخلطر احلقيقي الستئناف النشاط اجلنسي منخفض 

للغاية."

القلب  أمراض  مجعية  أصدرتها  اليت  التوصيات  بعض  وهنا 
األمريكية:

بعد  اجلنسية  حياته  استئناف  من  الثنائي  خياف  ال  أن  جيب   -
اإلصابة بنوبة قلبية، ألن اجلنس لن يؤدي حبد ذاته إىل اإلصابة 
بنوبة قلبية لدى غالبية األشخاص. وإذا مل يشعر الشخص بأي أوجاع 
يف القلب مثل عدم القدرة على التنفس، أو الشعور بالدوار، فإن 

ذلك يعين أن العملية اجلنسية ال تشكل أي خطر عليه.

أمرا  يعترب  ما  املرضى،  بعض  لدى  اجلنسية  احلياة  تتغري  قد   -
طبيعيًا يف بعض احلاالت.

وتنصح مجعية أمراض القلب األمريكية، باختاذ وضعيات العالقة 
ممارسة  من  الشخص  يتمكن  مل  وإذا  االعتبار.  عني  يف  اجلنسية 
من  نفسه  أن حيرم  ال جيب  فإنه  طبيعي،  بشكل  اجلنسي  النشاط 

احلميمية اجلسدية مثل العناق، والتقبيل.

لدى  االنتصاب  على  القدرة  عدم  معدالت  أن  األحباث  أظهرت   -
الرجال املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية، تبلغ مرتني أكثر 
من الرجال الذين ال يعانون من هذه احلالة، ولكن النساء قد يواجهن 

حتديات جنسية قبل وبعد االصابة بأزمة قلبية.

ويف هذا الشأن، قالت كاستيالنوس "أنا أقدر أن مجعية أمراض 
القلب األمريكية كانت حريصة أن تشري إىل أن احلياة اجلنسية للمرأة 
اجلنسية  الشكاوى  وأن  األحيان،  من  الكثري  يف  تهمش  أن  ميكن 
املرتبطة بعدم قدرتها على الشعور باإلثارة ميكن أن تكون مؤشرا 
لدى  احلال  هو  كما  متاما  القلب،  بأمراض  إصابتها  الحتمال  خطريا 

الرجال الذين يعانون من الضعف اجلنسي."
- ويعترب التواصل أمرا أساسيا. وإن الرسالة األقوى اليت تريد 
مجعية أمراض القلب األمريكية ايصاهلا، مفادها أن األطباء واملرضى 
جيب أن يضعوا جانبا أي شعور باخلجل وأن يتحدثوا باألمور اجلنسية 

بشكل طبيعي.

توصل علماء إىل تطوير عقار جديد أطلق عليه اسم "احلبة السحرية" 
األكثر  السكر  اإلصابة مبرض  حاالت  تطور  وقف  على  القدرة  لديه 
تعقيدا خاصة يف مراحله األوىل ليصبح أحد األسلحة الفتاكة واحليوية 

يف القضاء على هذا املرض الذين يفتك باملاليني حول العامل.

"تيبليزوماب"  عقار  على  أجريت  اليت  األولية  التجارب  وأظهرت 
التجرييب جناحه يف وقف التدمري الكامل للخاليا املنتجة لالنسولني 
وهو مايعين احليلولة دون تنامي حدة املرض يف حال اإلصابة به أو 

الوقاية منه يف حال عدم اإلصابة به بعد.
ويرى الباحثون يف امريكا أن العقار املطور اجلديد يفتح اجملال 
إلمكانية جديدة وحقيقية للتشخيص املبكر والعالج للمرض قبل وقت 
كاف من بدايته خاصة مرض السكر النوع األول الذي يلعب العامل 
الشخص  وقوع  دون  للحيلولة  به  اإلصابة  مهما يف  دورا  الوراثي 
فريسة لألعراض اجلانبية مثل فقدان البصر وأمراض القلب والفشل 

الكلوي وبرت االطراف.
وشدد الباحثون على أن أكثر الفئات استفادة من احلبة السحرية 
والذين  لإلصابة  االوىل  املراحل  مايزالون يف  الذين  املرضى  هما 
مستويات  استقرار  على  السيطرة  على  قادرة  أجسامهم  التزال 
الدم ليستقر على املستوى املعتدل دون احلاجة حلقن  السكر يف 

االنسولني.
وأسفرت التجارب األولية اليت أجريت على العقار اجلديد، واليت 
الطبية  السكر"  "أمراض  االخري من جملة  العدد  نتائجها يف  نشرت 
إنتاج  على  اجلسم  حتفيز  يف  فاعليته  االنرتنت،  على  االمريكية 
لتدخالت  احلاجة  دون  متواصلني  عامني  ملدة  الطبيعي  االنسولني 

خارجية.

 قريبا..حبة سحرية ستجعل اإلصابة 
مبرض السكر من املاضي 

 العسل اكثر فعالية من املضادات احليوية

كمادة  استخدامه  اىل  فباالضافة  عديدة،  خبواص  العسل  ميتاز 
وقد  وعالجها.  االمراض  بعض  من  الوقاية  يف  يستخدم  غذائية، 

اكتشف العلماء خاصية جديدة يف العسل اجلديد،

حيث تبني انه اكثر فعالية يف إلتئام اجلروح ومكافحة العدوى. 
اطلق العلماء على العسل اجلديد اسم "Surgihoney " واختربوه يف 
مستشفيات مقاطعة هامبشاير الربيطانية مدة سنة كاملة، يف عالج 
لقد  واملسنني.  وامهاتهم  اجلدد  واملواليد  بالسرطان  املصابني 
بينت نتائج االختبار بأن اجلروح والقرح حتى املصابة منها ببكترييا 
اسرع  بصورة  تلتئم  احليوية(  املضادات  الغلب  )املقاومة   MRSA
خالل ايام معدودة. كما ان عدد النساء اللواتي اصنب بعدوى بعد 
العسل  ساعد  كما  النصف.  اىل  اخنفض  القيصرية  العملية  اجراء 
الغدد  تقيح  من  يعانون  الذين  واالشخاص  اجلنود  جروح  عالج  يف 
قسطرة يف  هلم  وضعت  الذين  واملرضى  الشباب(  )حب  الدهنية 
اثناء خضوعهم للعالج الكيميائي. ويقول الدكتور ميتيو درايدن من 
ثورة يف  "اكتشافنا هذا سيساعد يف حتقيق  هامبشاير  مستشفى 
عالج اجلروح والتقرحات". ويضيف العامل قوله"لقد اجريت اختبارات 
وجتارب عديدة، وقارنت النتائج مع اليت حصل عليها املرضى من 
استخدامهم انواع خمتلفة من العسل. لقد بينت املقارنة بأن العسل 
من  انواع خمتلفة  على  ويقضي  فعالية  اكثر   "Surgihoney" اجلديد 
على  املاضية  السنة  اختربته يف  لقد  االخرى.  االنواع  البكترييا من 
املرضى وكانت النتائج مذهلة. هناك العديد من املواد اليت تقاوم 
دواء  البكترييا ولكن اغلبها ال يساعد على التئام االنسجة. العسل – 
طبيعي مدهش،انه يقتل البكرتيا دون أن يصيب االنسجة بالضرر". 
ينتج العسل "Surgihoney" رجل االعمال يان ستايبلز، الذي اشرتى 
مزرعة يف جنوب تشيلي وجهزها مبنحلة، ومن ثم دعا العلماء اىل 
دراسة اخلواص العالجية العجيبة للعسل الذي ينتجه. وعلى الرغم من 
 Medicines and Healthcar products Regulatory Authority أن منظمة
قد سجلته رمسيا إال انه غري متوفر يف االسواق حتى الوقت احلاضر. 

 »النشوة اجلنسية« أفضل للدماغ من 
الكلمات املتقاطعة

أن  يؤكد  أمريكي  باحث 
النشوة اجلنسية تساهم بزيادة 
الدماغ من خالل تسريع  نشاط 
والغذاء  األوكسجني  وصول 

له.
نّشط دماغك بأمور أفضل...
لندن - ذكر باحث أمريكي أن 
مترينًا  تشكل  اجلنسية  النشوة 

أكثر فعالية لدماغ النساء من حل الكلمات املتقاطعة.
اليت نشرتها دورية  الدراسة   " اون الين  ايست  ونقلت "ميدل 
"ديلي ميل" الربيطانية، أن الربوفسور يف علم األعصاب، الربوفسور 
باري كوميساروك، من جامعة روجترز بوالية نيوجريسي األمريكية، 
أجرى دراسة على النساء مبختربه يف قسم علم النفس يف اجلامعة، 
بلوغهّن  عند  النساء  دماغ  إىل  الدم  دفق  قياس  إىل  عمد  حيث 

النشوة.
واستنتج أنه "عند بلوغهّن النشوة، يرتفع دفق الدم )يف الدماغ("، 

معتربًا أن ذلك يساعد يف إيصال املغذيات واألكسيجني إليه.
وأضاف أن "التمارين العقلية تزيد نشاط الدماغ يف مناطق معينة 
فحسب"، غري أنه أّكد أن "النشوة اجلنسية تنّشط الدماغ بأكمله"، 

مؤكدًا أيضًا أن الشعور بالنشوة حيول دون الشعور باألمل.
وقال كوميساروك "ال نعلم أي شيء عن املتعة"، مشددًا على 

ضرورة فهم الطريقة اليت ينتجها بها الدماغ.
ويذكر أن الباحث بدأ إجراء دراسات على النشوة عند النساء يف 
أن  قبل  الفئران  على  دراساته  بدأ  وقد  املاضي،  القرن  ستينات 

ينتقل إىل النساء يف مثانينات القرن املاضي. 
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بكرة  الودية  الدولية  املباريات  من  كبري  عدد  االربعاء  أقيم 
سويسرا،  مضيفتها  أمام  الربازيل  خسارة  أبرزها  كان  القدم 

وإيطاليا أمام ضيفتها األرجنتني.
وهنا التفاصيل:

ــ يف بال، منح املدافع الربازيلي داني الفيش سويسرا الفوز 
على بالده )1 صفر(.

بكرة  اخلطأ  طريق  عن  الوحيد  املباراة  هدف  الفيش  وسجل 
رأسية اثر عرضية من اجلهة اليمنى لعبها حارس سيفريوفيتش 

.)48(
وهذه املباراة االوىل للربازيل منذ احرازها كأس القارات يف 

حزيران الفائت على ارضها.
مهامجها  خالل  من  املباراة  على  السيطرة  الربازيل  وحاولت 
هز  يوفقا يف  مل  هالك  وزميله  »برشلونة«  مهاجم  لكن  نيمار، 

الشباك السويسرية.
يف الطرف املقابل، تألق العب وسط »بايرن ميونيخ« االملاني 

جريدان شاكريي وارهق الدفاع الربازيلي وحارسه جيفرسون.
ــ يف روما، فازت االرجنتني على مضيفتها إيطاليا )2 ـ 1(، 
من  يتعافى  الذي  ميسي  ليونيل  االوىل  جنم  غياب  رغم  على 

اصابة.
ولدى الطرف اإليطالي، غاب املهاجم املشاكس ماريو بالوتيلي 

الصابة يف ركبته.
يف  خطأ  بعد  لالرجنتني  التسجيل  هيغواين  غونزالو  وافتتح 
وسدد  بالدفاع  فتالعب  روسي،  دي  دانييلي  من  التشتيت 
كرة صاروخية متوسطة االرتفاع هزت شباك احلارس املخضرم 

جانلوجيي بوفون )20(.
اجلهة  على  بانيغا  إيفر  اىل  هيغواين  مرر  مرتدة،  هجمة  ومن 

اليمنى فضاعف االرقام ملصلحة الضيوف )49(.
اينسينيي )22  لورنزو  املباراة عرب  اجواء  ايطاليا اىل  وعادت 
الشباك  مرتا سكنت   25 حنو  من  لولبية  كرة  الذي سدد  عاما( 

االرجنتينية بعد متريرة من اوسفالدو )76(.
على  إسبانيا  وأوروبا  العامل  بطلة  فازت  غواياكيل،  يف  ـ 
وسانيت   ،)25( نيغريدو  أللفارو  بهدفني  اإلكوادور  مضيفتها 

كازورال )63(.
ــ يف لندن، حققت إنكلرتا فوزا صعبا على جارتها اسكتلندا 

)3 ـ 2(.
ومنح املدرب روي هودجسون فرصة املشاركة اساسيا للمهاجم 
واين روني )27 عاما(، الذي غاب عن مباريات فريقه »مانشسرت 
رغبته  عن  احلديث  ظل  ويف  االصابة،  بسبب  االخرية  يونايتد« 
اجلارفة برتك فريقه اىل »تشلسي« اللندني، فخاض 66 دقيقة 

قبل استبداله.
العام  يف  االوىل  منذ  املنتخبني  بني  الـ111  املباراة  وكانت 

1872، وذلك يف الذكرى الـ150 النشاء االحتاد اإلنكليزي.
تسديدة  من  السكتلندا  التسجيل  موريسون  جيمس  وافتتح 

بعيدة )11(.
بالدفاع  وتالعب  والكوت  ثيو  توغل  بعدما  إنكلرتا  وعادلت 
قبل ان يسجل يف شباك احلارس الن ماكغريغور هدفه الدولي 
انكليزي يسجل يف مرمى  اخلامس )29(. واصبح والكوت اول 
اسكتلندا على ارض ملعب »وميبلي« منذ بول غاسكوين يف بطولة 

اوروبا 1996.
ويف الشوط الثاني، ختلفت إنكلرتا جمددا بهدف من املهاجم 

املخضرم كيين ميلر )49(.
داني  يونايتد  مانشسرت  ملهاجم  رأسية  من  اإلنكليز  وعادل 

ولبيك بعد عرضية مجيلة من ستيفن جريارد )53(.
األوىل،  الدولية  مباراته  عاما(، يف   31( المربت  ريكي  ومنح 
االنكليز الفوز من ملسته االوىل بكرة رأسية بعد اربع دقائق على 

نزوله بديال )70(.
وعادلت  مرتني  تأخرها  املانيا  قلبت  كايزرسالوترن،  يف  ــ 

الباراغواي )3 ـ 3(.
وتقدمت الباراغواي سريعا بهديف خوسيه نونيز )9(، وويلسون 
بيتوني )13(، لكن العيب املدرب يواكيم لوف ردوا بسرعة ايضا 

من خالل إيلكاي غوندوغان )18(، وتوماس مولر )31(.
طريق  عن  االسرتاحة  قبل  جمددا  التقدم  الضيوف  واستحق 

اجلناح ميغيل ساموديو )1+45(.
وماريو  شفاينستايغر  باستيان  عنها  غاب  اليت  املانيا  لكن 

غوتسه، سجلت هدف التعادل عرب الرس بندر )75(.
اجلارتني  مواجهة  على  السليب  التعادل  خيم  بروكسل،  ــ يف 

بلجيكا وفرنسا.
وزج املدرب الفرنسي ديدييه ديشان بالعيب الوسط الشابني 
عاما(،   20( كوندوغبيا  وجوفري  عاما(،   22( غويالفوغي  جوشوا 
يف حماولة منه لتعويض فراغ بليز ماتويدي ويوهان كاباي وبول 
ايلول  من  السادس  يف  جورجيا  مواجهة  يف  املوقوفني  بوغبا 

املقبل ضمن تصفيات »مونديال 2014«.
العب  ابيدال  إريك  على  الدفاع  قلب  ديشان يف  اعتمد  كما 
»برشلونة« اإلسباني السابق ولوران كوسيلين العب »أرسنال« 
اإلنكليزي الذي خاض مباراته الـ62 واالوىل منذ شباط من العام 

فوز إسبانيا واألرجنتني وإنكلرتا وتعادل أملانيا وخسارة الربازيل وديًا

مهاجم إنكلرتا المربت )إىل اليمني( يسجل هدف الفوز يف مرمى اسكتلندا

.2012
بهدف  هولندا  ضيفتها  مع  الربتغال  تعادلت  فارو،  يف  ـ 
لكريستيانو رونالدو )87(، مقابل هدف لكيفن سرتومتان )17(.

ــ يف استوكهومل، قاد املهاجم زالتان إبراهيموفيتش السويد 
اىل الفوز على ضيفتها النروج )4 ـ 2(.

 2( ثالثية  الفرنسي  جرمان«  سان  »باريس  هداف  وسجل 
فيما   ،)75( الرباعية  سفنسون  انديرس  واكمل  و58(،  و29 
سجل للضيوف حممد عبد القوي )38 من ركلة جزاء(، وستيفان 

يوهانسون )43(.
 2( االوروغواي  ضيفتها  امام  اليابان  خسرت  مياغي،  يف  ــ 

.)4
وسجل لألوروغواي دييغو فورالن )27 و29(، ولويس سواريز 
)52(، والفارو غونزاليز )58(، ولليابان شينجي كاغاوا )54(، 

وهيسوكي هوندا )72(.
سجلها  أهداف  بثالثة  اوغندا  على  مصر  فازت  اجلونة،  ــ يف 
وحممد   ،)22( الربتغالي  آيف«  »ريو  العب  »كوكا«  حسن  امحد 
صالح  وابراهيم   )57( السويسري  »بال«  العاب  صانع  صالح 

العب »العروبة« السعودي )83(.
وهنا النتائج:

ـ اليابان * األوروغواي )2 ـ 4(.
ـ كوريا اجلنوبية * البريو )صفر ـ صفر(.

ـ مصر * أوغندا )3 ـ صفر(.
ـ طاجيكستان * اهلند )3 ـ صفر(.

ـ رواندا * ماالوي )صفر ـ 1(.
ـ إندونيسيا * الفيليبني )2 ـ صفر(.
ـ كازاخستان * جورجيا )1 ـ صفر(.
ـ بيالروسيا * مونتينيغرو )1 ـ 1(.

ـ أذربيجان * مالطة )3 ـ صفر(.
ـ إستونيا * التفيا )1 ـ 1(.

ـ فنلندا * سلوفينيا )2 ـ صفر(.
ـ تشيلي * العراق )6 ـ صفر(.

ـ مولدافيا * أندورا )1 ـ 1(.
ـ لوكسمبورغ * ليتوانيا )2 ـ 1(.

ـ زامبيا * السنغال )1 ـ 1(.
ـ تركيا * غانا )2 ـ 2(.

ـ رومانيا * سلوفاكيا )1 ـ 1(.
ـ أوكرانيا * إسرائيل )2 ـ صفر(.

ـ السويد * النروج )4 ـ 2(.
ـ كولومبيا * صربيا )1 ـ صفر(.

ـ ليشتنشتاين * كرواتيا )2 ـ 3(.
ـ جنوب أفريقيا * نيجرييا )صفر ـ 2(.
ـ البوسنة * الواليات املتحدة )3 ـ 4(.

ـ النمسا * اليونان )صفر ـ 2(.
ـ اجملر * تشيكيا )1 ـ 1(.

ـ ألبانيا * أرمينيا )2 ـ صفر(.
ـ سويسرا * الربازيل )1 ـ صفر(.
ـ مقدونيا * بلغاريا )2 ـ صفر(.
ـ أملانيا * الباراغواي )3 ـ 3(.
ـ بولندا * الدمنارك )3 ـ 2(.

ـ إيطاليا * األرجنتني )1 ـ 2(.
ـ ويلز * أيرلندا )صفر ـ صفر(.

ـ بلجيكا * فرنسا )صفر ـ صفر(.
ـ إنكلرتا * اسكتلندا )3 ـ 2(.
ـ الربتغال * هولندا )1 ـ 1(.

ـ تونس * الكونغو )3 ـ صفر(.
ـ اجلزائر * غينيا )2 ـ 2(.

ـ أيسلندا * جزر فارو )1ـ صفر(.
ـ اإلكوادور * إسبانيا )(.

نقاط،  بست  األوىل  اجملموعة  ترتيب  ُعمان«  »منتخب  تصدر 
نظيفني  بهدفني  أرضه  على  »السنغافوري«  االربعاء  بإسقاطه 
لقاسم سعيد )14(، وعيد الفارسي )45(، يف مباراة مؤجلة من 

اجلولة الثانية لتصفيات »كأس آسيا ـ أسرتاليا 2015«.
وسبق لـ«العماني« الفوز على »السوري« بهدف وحيد، بينما 
اجلولة  برباعية نظيفة يف  »األردني«  أمام  »السنغافوري«  خسر 

األوىل.
»األردني«  مع  »السوري«  مباراة  نتيجة  »الُعماني«  وينتظر 
»السوري«  فوز  حال  يف  ألنه  اليوم،  طهران  يف  تقام  اليت 
سيبقى منفردًا بالصدارة، وكذلك يف حال التعادل، أما إذا فاز 

»األردني«، فإن الصدارة ستؤول إليه بفارق األهداف.
على  أدنى شك صعبة  بال  فهي  اليوم،  مباراة  إىل  وبالنسبة 
»السوري« انعكاسا للظروف الصعبة اليت تعيشها بالده منذ حنو 
انعكست سلبا على اجملاالت احلياتية  عامني ونصف عام واليت 
كافة ومنها املشهد الرياضي الذي تأثر بدوره بشكل كبري وأدى 
إىل اكرب هجرة لالعبني يف تاريخ الرياضة السورية عامة وكرة 
انتشر  العب   100 من  بأكثر  عددهم  قدر  حيث  خاصة،  القدم 
معظمهم يف أندية العراق واألردن ولبنان وعمان واليمن والبحرين 
والسعودية. كذلك، تضاعفت معاناة الكرة السورية حبرمانها من 
سالحي األرض واجلمهور نتيجة لقرار احلظر الذي فرضه »االحتاد 
الدولي« وبعده »اآلسيوي« مبنع املنتخبات والفرق السورية من 
األردن  مالعب  فكانت  مالعبها،  على  الرمسية  املباريات  خوض 
وإيران هي البديل الذي اختاره »االحتاد السوري«. وجاءت ضآلة 
معاناة  من  لتضاعف  اليوم  ملباراة  والتحضري  االستعداد  مرحلة 
دمشق  يف  داخلي  تدرييب  مبعسكر  اكتفى  الذي  »السوري« 
بالالعبني احملليني ختللته مباراتان مع فريق »اجليش« قبل ان 
يتوجه إىل طهران يف معسكر متمم خاض خالله مباراة واحدة مع 
نادي »صنعت ساري« احد فرق الدرجة األوىل وفاز فيها بهدفني 
نظيفني. وعلى الرغم من تأخر انضمام الالعبني احملرتفني ملعسكر 
طهران إال ان املدير الفين انس خملوف أعرب عن رضاه عن وضع 
الالعبني ومحاستهم ورغبتهم يف اخلروج بنتيجة اجيابية على الرغم 

من صعوبة املباراة أمام »األردني«.
احملليني  الالعبني  من  خليط  على  السوري  املدرب  وسيعتمد 
واحملرتفني يف تشكيلته الرئيسية اليت قد تضم احلارس مصعب 
بلحوس وامحد الصاحل )الشرطة السوري(، محدي املصري )النفط 
العراقي(، مؤيد عجان )نفط اجلنوب العراقي(، برهان صهيوني 
)دهوك العراقي(، حممود مواس )الرفاع البحريين(، عدي جفال 
العراقي(،  )زاخو  رافع  رجا  السوري(،  )الشرطة  حبيب  وقصي 
)الرفاع  الدوني  وامحد  الرتكي(،  باشا  )قاسم  ملكي  سنحريب 

البحريين(.

تصفيات »كأس آسيا ـ أسرتاليا 2015«

»الُعماني« يتصدر بانتظار نتيجة 
»السوري« مع »األردني« 

الشمالية ضربة آلمال روسيا بتصدر اجملموعة  أيرلندا  وجهت 
لـ«مونديال الربازيل 2014«، بفوزها عليها  االوروبية السادسة 

بهدف سجله مارتن باترسون )43( االربعاء، يف بلفاست.
وجتمد رصيد العيب املدرب اإليطالي فابي كابيلو عند 12 نقطة 
من ست مباريات، بعد تلقيهم خسارتهم الثانية يف التصفيات، 
مباراة  لعبت  اليت  الربتغال  الفارق نقطتني مع املتصدرة  وبقي 
اكثر، فيما اصبحت أيرلندا الشمالية رابعة مع ست نقاط حمققة 

فوزها االول.

األيرلندي الشمالي باترسون )9( يحتفل بتسجيله هدف الفوز يف مرمى 
روسيا )رويرتز(

التصفيات األوروبية:خسارة مفاجئة لروسيا
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متفرقات

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

قبعيت البلدة الرابضة يف أعلى مشال لبنان قضاء 
عكار وشعبها املؤمن بالوطنية والكرامة واحلفاوة. 
رمضانية  افطار  مأدبة  قبعيت  بلدة  أهالي  أقامت 
تكرميية لسماحة مفيت عكار الشيخ زيد بكار زكريا 
خالد  الشيخ  وفضيلة  خضر حممد  الشيخ  وفضيلة 
حضرها  غرينيكر.  األصيل  مطعم  يف  امساعيل 
ورؤساء  الكرام  قبعيت  بلدة  أبناء  من  كبري  حشد 
مفيت  مساحة  كلمة  القى  املأدبة  خالل  اجلمعيات. 
الشيخ زيد متنى فيها لالهالي مجيعا صوما  عكار 
والتسامح  والتضامن  احملبة  عن  وحتدث  مباركا 
كما  خارجا  اخلالفات  ونبذ  البعض  حول  وااللتفاف 
واحلفاوة  والكرم  الدعوة  هذه  على  االهالي  شكر 
وتاله الشيخ خضر ايضا فأثنى على كالم املفيت 
للجميع  متمنيا  واحملبة  واحلفاوة  الكرم  على  زيد 
رمضان مباركا وعيد فطر سعيد.. اعاده اهلل على 

اجلميع باخلري والربكات.

Saturday 17 August 2013  2013 آب   17 السبت 

أهالي قبعيت يف افطار رمضاني

ابناء بلدة قبعيت 

 بالل حمزة وفضيلة املشايخ

 حمزة,  عبود وعبداهلل

 الشيخ خضر يلقي كلمته سماحة املفتي يلقي كلمته

 حمزة ومشايخ وحضور

 حماٍم أمريكي يضع اسم ابنه وابنته.. 
يف وصية رجل آخر

يواجه حمام أمريكي دعوى قضائية بعد أن أقدم على إدراج امسي 
دوالر  مليون  نصف  وسرقة  موكليه،  أحد  وصية  وابنته يف  ابنه 

منه.
وذكرت صحيفة »شيكاغو تريبيون« األمريكية أن سيتفني مانر، 
وهو حمام من بارينغتون، يواجه دعوى قضائية يتهم فيها بإدراج 
اسم ابنه وابنته على وصية موكله، غلني بورين، حيث أورد يف 
فيما  بورين،  عقارات  من   %40 على  ولديه حيصالن  أن  الوصية 
يذهب الباقي إىل أوالد األخري الثالثة، كما اتهم باختالس 500 ألف 

دوالر من موكله.

من جهته، أعرب جورج كولينز، احملامي الذي ميثل ماينر، عن رغبة 
موكله يف االعرتاض على هذه التهم.

أمر صادر عن حمكمة االستئناف أن ماينر وبورين يعرفان  وذكر 
بعضهما بعضا منذ سبعينات القرن املاضي، حيث ان ماينر كان 
يواعد ابنة بورين، قبل أن يواعد األخري والدة الثاني، مشريا إىل 

أن ماينر كان يدعو بورين أبي.

يذكر أن بورين ساعد ولديه يف مقاضاة والدتهما وطليقته عام 
2009، اثر تهمة سوء أداء دورها كأم.

 ضريبة على تكبري الشفاه يف كوريا 
اجلنوبية!

الكورية اجلنوبية تسعى للبحث عن سبل جديدة  يبدو أن احلكومة 
لتمويل نفقاتها، منها فرض ضريبة القيمة املضافة على عمليات 

التجميل ورجال الدين،
فقد أظهر مشروع القانون الضرييب الذي عرضته احلكومة الكورية 
اجلنوبية الساعية إىل متويل النفقات االجتماعية أن عمليات التجميل 
القيمة  على  للضريبة  اآلن فصاعدا  من  الدين سيخضعون  ورجال 

املضافة يف البالد.

وقالت وزارة املال إن ذلك يشمل تكبري الشفاه وجراحة الفكني، 
وهي عملية منتشرة يف البالد، ونزع شعر اجلسم بطريقة نهائية 
العام 2014.  اعتبارا من  وستخضع لضريبة نسبتها 10 يف املئة 
وحتى اآلن كانت مخس عمليات جتميل »تقليدية« ختضع للضريبة 

وهي األنف والثديان واجلفنان وشفط الدهون وشد الوجه.

 مضيفة تنقل اجلرذان إىل الطائرة يف 
مالبسها الداخلية

اتهمت مضيفة يف نيويورك أنها ختبئ اجلرذان يف مالبسها الداخلية 
املضيفة  زمالء  ورفع  الطائرة.  إىل  الطريقة  بهذه  نقلها  أجل  من 
دعوى قضائية ضدها. وقد مثلت موظفة اخلطوط اجلوية األمريكية 

لوين جيامباتيستا البالغة من العمر 55 عامًا أمام احملكمة.
مضيفة تنقل اجلرذان إىل الطائرة يف مالبسها الداخلية

ووصفت املضيفة مزاعم زمالئها بالكذب واهلراء. وقالت إن هذه 
دعوى  رفعت  فقد  لذلك  عقب.  على  رأسًا  حياتها  قلبت  القضية 

مضادة يف حمكمة بروكلني.
جلسة  احلافلة  من  اخلروج  يف  مرة  ساعدها  الذي  الطيار  وحضر 
احملكمة ليقدم شهادته ضد املضيفة. وقال إنه الحظ فأرًا حيًا يف 
جيب املرأة واعتقد أن هذا حيوان املضيفة األليف الذي ال تريد 
أن تفارقه حتى يف الرحلة. وقالت زميلة أخرى إنها رأت املضيفة 
تطعم حيواناتها األليفة خالل الرحلة من سانت مارتن إىل ميامي. 

وأكد أعضاء الطاقم أنهم مشوا رائحة فئران على منت الطائرة.
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تتــمات
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أكثر 120 شهيدا وجرحيا ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بعد  اهلل،  حزب  إىل  ثانية«  »رسالة  عن  حتدثوا  بل  مباشرة، 
عائشة  بـ«سرايا  أنفسهم  املسلحون  ويسمي  األوىل«.  »الرسالة 
أم املؤمنني للمهام اخلارجية ». وميكن العثور على موقع يوتيوب 
على شريط فيديو آخر للمجموعة ذاتها مت بثه بعد تفجري الضاحية 

األول.
يوما   40 خالل  اجلنوبية  للضاحية  الثاني  االستهداف  هو  وهذا 
بعدما كان انفجار مماثل وقع يف بئر العبد يف بداية شهر رمضان 

الفائت.
ما  مفخخة  ناجم عن سيارة  االنفجار  أن  اجليش  قيادة  وأعلنت 
املواطنني  االصابات يف صفوف  من  كبري  عدد  وقوع  اىل  أدى 
املواطنني  القيادة  املمتلكات. ودعت  مادية جسيمة يف  واضرار 
اجليش،  قوى  تتخذها  اليت  اإلجراءات  مع  الكامل  التجاوب  اىل 
لتسهيل عمل االجهزة املختصة واعمال االغاثة، كما دعتهم اىل 

االبالغ عن أي معلومات متوافرة لديهم حول احلادث.
استنكار واسع للجرمية

وأثارت اجلرمية موجة واسعة من االستنكار. وأعلن رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي احلداد الوطين اجلمعة )امس(، ودعا 

اىل عقد اجتماع جمللس الدفاع األعلى.
باجلبان،  االنفجار  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس  ووصف 
االرهاب  بصمات  حيمل  االجرامي  االسلوب  هذا   « أّن  مؤكدا 
رئيس  واعترب  اللبنانيني«.  االستقرار وصمود  لزعزعة  وإسرائيل 
اجمللس النيابي نبيه بري »أن يد االجرام واالرهاب هي من دون 
شك يد اسرائيلية سوداء«، الفتًا إىل »أن اجلرمية ال ختدم اال العدو 
لتفويف  احلذر  منسوب  رفع  »إىل  اللبنانيني  ودعا  االسرائيلي«. 

الفرصة على العدو الذي يرتبص بنا شرًا«.
على  الرد  أن  على  سالم  متام  املكلف  احلكومة  رئيس  وشدد 
االنفجار يكون بالتعالي على اجلراح والتأكيد على الوحدة الوطنية 
لتحقيق املصلحة الوطنية وإجهاض املخطط اخلبيث الذي يرمي إىل 

أذية اللبنانيني وزرع الفرقة بينهم.
يف  جيري  »ما  أن  اجلميل  أمني  الكتائب  حزب  رئيس  وأكد 
الضاحية يصيب كل لبنان، لذلك على القوة االمنية كشف خيوط 
هذه االنفجارات حتى ال تتكرر، ولكي يعلم اجملرم أنه لن يهرب 

من قبضة العدالة ».
ولفت إىل أن »هذا احلدث جيب ان يكون رسالة لكل االحزاب 
واللبنانيني بأن ال احد حمصن يف البلد يف ظل التشرذم والسجاالت 
العقيمة اليت تعطل املؤسسات خصوصًا االمنية«. ودعا إىل تأليف 

حكومة جامعة مقدمًا التعازي إىل حزب اهلل.
وليد  النائب  اإلشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس  اعترب  بدوره، 
جنبالط أّن »الضاحية استهدفت يف يوم التضحيات اهلائلة جلميع 
اللبنانّيني يف مواجهة إسرائيل يف العام 2006« ، متهما اسرائيل 

بالتفجري .
أّن »علينا أن ننأى بأنفسنا عّما حيصل يف اخلارج  وأشار اىل 

وننكّب على تأليف حكومة وحدة وطنّية إذا أمكن«.
أحد  من  وما  مستغرب  غري  للضاحية  األمين  اخلرق  »أّن  ورأى 
ميكنه محاية نفسه من مثل هذا اخلرق«، مقرتحًا إنشاء غرفة أمنّية 
للتنسيق بني القوى األمنّية وحزب اهلل. وأكد أّن » أصابع االتهام 
توّجه يف الطليعة اىل إسرائيل املستفيدة االوىل مّما حيصل ». 
وشدد على أن »احلوار مل ينقطع مع حزب اهلل ولكن نتمنى ان يتوج 

حبكومة وحدة وطنية«.
ولفت الرئيس سعد احلريري إىل أن »هذه اجلرمية املروعة اليت 
أرادت النيل من املواطنني األبرياء يف الضاحية اجلنوبية، هي حلقة 
يف مسلسل إرهابي خبيث يرمي اىل إضرام نار الفتنة والشر يف 
كل أرجاء لبنان، وضرب مقومات هذا البلد الذي جياهد لالبتعاد 

عن احلرائق احمليطة ».
اللبنانيني بكل أطيافهم الروحية والسياسية  وأشار إىل أن » 
ال ميكن إال ان يدينوا هذه اجلرمية اإلرهابية بأشد العبارات وأن 
مع  السيما  الضاحية،  أبناء  من  أهلهم  مع  تضامنهم  عن  يعربوا 
اهالي الشهداء والضحايا واملتضررين، يف مواجهة أية خمططات 
تستهدف أمنهم وكرامتهم وتعمل على استدراج لبنان اىل هاوية 

الفتنة واالقتتال األهلي من جديد«.
ودعا اجلميع »إىل التحلي باحلكمة وضبط النفس وعدم االجنرار 
لوقوعنا يف  الفرص  يتحّينون  الذين  لبنان،  أعداء  يريده  ما  اىل 
الدولة  وحدة  من  املتبقية  البقية  على  والقضاء  الفتنة  شرك 

واستقرارها«.
إىل  السنيورة  فؤاد  النائب   « »املستقبل  كتلة  رئيس  وأشار 
أننا »يف هذه اللحظات نشعر بالغضب واحلزن واالسف والتضامن 
الكامل مع عائالت الشهداء واجلرحى واهلنا يف الضاحية اجلنوبية 

الذين يتعرضون لالرهاب واالستهداف من يد االجرام«.
وأضاف: »اننا يف هذه اللحظات االليمة نقف وقفة رجل واحد 
يف مواجهة اجملرمني اىل جانب االبرياء واملدنيني العزل من اهلنا 

يف الضاحية«.
واعترب رئيس تكتل التغيري واالصالح النائب ميشال عون أّن من 
ارتكبوا انفجار الضاحية ليسوا بشرا إمنا حيوانات متحركة بأشكال 
بشرية. وأشار إىل أنه ال يستطيع أن يربئ أحدا وال أن يتهم أحدا 

بالوقوف وراء االنفجار.
اخلطاب  عن  اليوم  مسؤولون  األفرقاء  مجيع  أّن  إىل  ولفت 

املتطرف الذي جيب أن ُيلغى من اخلطاب السياسي.
ومتنى أن يكون انفجار اليوم خامتة هذه األعمال، داعيا للكف عن 

اخلطابات املتطرفة والعودة للوطنية.
وأكد وجود رابط بني انفجار اليوم وتوقيته يف ذكرى انتصار 
أي  حصول  يستبعد  ومل  متوز،  حرب  إسرائيل يف  على  املقاومة 

تفجري يف منطقة سنية لزرع الفتنة.
وشّدد على أهمية مكافحة خمطط الفتنة من قبل مجيع اللبنانيني 
وحرس  مراقبني  إىل  للتحول  اجلميع  داعيا  معها،  التفاعل  وعدم 

حتى يضبطوا هذا الوضع .
»االنفجار  فرجنية  سليمان  النائب  املردة  تيار  رئيس  وشجب 
االنتصار«،  يوم  يف  اجلنوبية  الضاحية  استهدف  الذي  االرهابي 
مؤكدًا »ان مثل هذه االعمال تزيد املقاومة ومجهورها وحلفاءها 

يف لبنان واملنطقة اصرارا ومتسكا ومتاسكا«.
التعويض  »ميكن  أنه  باسيل  جربان  واملياه  الطاقة  وزير  وأكد 
للمقاومة«. واعترب  أخرى  بانتصارات متتالية  الضاحية  انفجار  عن 
أن االنفجار »ضربة اسرائيلية وجهت اليها من الداخل«، متهمًا من 

يريدون ابعاد حزب اهلل عن احلكومة بانهم وراء التفجري.
وطالب رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع األجهزة األمنية 
والقضائية الرمسية باختاذ التدابري الالزمة لكشف اجملرمني الذين 
يقفون وراء التفجري وسوقهم للعدالة، ورأى »أن استهداف أي 

منطقة يف البلد هو استهداف لكل لبنان«.
وشدد جعجع على انه »ال اسقرار وال أمن فعليني من دون قيام 
دولة فعلية يف لبنان متارس وحدها بأجهزتها العسكرية واألمنية 

الشرعية سيادتها على كامل األراضي اللبنانية«.
ورأى نائب رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد 
األمري قبالن، ان هذا »التفجري االرهابي خيدم املشروع الصهيوني 
يف استهداف الضاحية اجلنوبية وعنفوان ابنائها املقاومني، واليت 
انتصرت على العدوان الصهيوني اذ حيمل هذا التفجري بصمات 

ارهابية ختدم اسرائيل يف اهدافها وخمططاتها«.
وشدد وزير الدفاع فايز غصن على عدم إمكانية ضرب املقاومة، 
األهلي ومقصد جلميع  للسلم  الضاحية هي موقع  أّن  إىل  مشريا 
الفئات اللبنانية . وأطلق صرخة مدوية، داعيا هؤالء » اجملانني« 

إىل الكف عن اللعب بدماء األبرياء.
ورأى وزير الصحة علي حسن خليل ان هذا العمل يتطلب وقفة 
مسؤولة لقطع الطريق على حماوالت ادخال لبنان يف اتون النار.

واعترب وزير العمل سليم جريصاتي »ان على الدولة أن تكف عن 
أي حسابات خاطئة مع املقاومة« ، مشريا إىل »أّن نسيجنا الوطين 

اليوم مستهدف عرب استهداف املقاومة«.
وشّدد على ضرورة التفاف اجلميع حول املقاومة، مؤكدا رفض 

الذهاب للفتنة »اليت يستدرجنا إليها أعداؤنا«.
وتوقع رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني النائب طالل ارسالن 
»أن تزيد هذه الظواهر نتيجة التحريض الطائفي املذهيب البغيض 
الذي جعل من البعض جمموعة هستريية يوّدون النيل من كل ما 

متثله املقاومة وحلفاء املقاومة وتأثريها املباشر«.
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي أن »انفجار 
البلد  أن  ويؤكد  املناطق،  وكل  لبناني  كل  يستهدف  الضاحية 
هذه  مثل  وقوع  ملنع  التكاتف  اجلميع  على  لذلك  أمنيا  مكشوف 
االنفجارات«، الفتا اىل وجود »يد خفية تريد التسلل اىل لبنان 
طي  هنا جيب  من  لبنان،  يشهده  الذي  احلاد  االنقسام  مستغلة 

صفحة التجاذبات و االنقسامات«.
وأّكد عضو كتلة »املستقبل » النائب هادي حبيش أن » انفجار 
الضاحية ياتي ضمن سلسلة من االنفجارات اليت تستهدف لبنان 

منذ فرتة«.
السالح  وتسليمها  االمنية  االجهزة  دعم  »ضرورة  على  وشدد 
كخيار اول، ومن ثم تشكيل حكومة لكي حنمي لبنان من الوقوع 

يف احندار اكرب ».
واعترب عضو تكتل التغيري واالصالح النائب االن عون ان »هذا 
االنفجار يأتي نتيجة إنهيار منطق النأي بالنفس »، الفتا اىل انها 
أننا  وأكد  االقليمي«.  للصراع  ساحة  اىل  لبنان  لتحويل  »حماولة 
»كلنا معنيون بإنفجار الضاحية وحنن مجيعا مستهدفون وما حصل 

يف الضاحية قد ينتقل اىل كل لبنان«.
وأكد عضو تكتل التغيري واإلصالح النائب ناجي غاريوس، أن 
» االنفجارات اليت تستهدف منطقة الضاحية يبدو انها ممنهجة، 
وتستهدف املناطق املقتظة بالسكان ، كما أن انفجار اليوم قد 

يعيد لبنان 20 عاما اىل الوراء«.
وطالب غاريوس »القوى االمنية بضرورة الوصول خليوط ملثل 

هذه االنفجارات حليلولة دون تكرارها«.
وقال النائب السابق لرئيس اجمللس النيابي إيلي الفرزلي :«ال 
شك أن هذه الضاحية هي عاصمة املقاومة وكانت دائما مستهدفة 
وبصرف النظر عن اجلهة اليت اقدمت على هذا العمل فاملستهدف 
بشكل رئيسي البيئة احلاضنة للمقاومة والرد احلقيقي على هذا 

التصرف باملزيد من الصمود«.
ومحل املدير العام السابق لألمن العام اللواء مجيل السيد قوى 
14 آذار مسؤولية سياسية ومعنوية عن خلق بيئة ملثل هذه األعمال 

من خالل التحريض الطائفي .
و اعترب أّن هناك مسؤولية مباشرة يتحّملها الرئيس السنيورة 
اليت  واالنفجارات  الصواريخ  موجة  يف  احلريري  بهية  والنائب 

حصلت، الفتا إىل أنها كلها حصلت بعد أحداث عربا وال عالقة هلا 
بسوريا، رابطا هذه األمور مبناخ أوجده كل من السنيورة واحلريري 

بعد أحداث عربا .
ذيول  من  تبقى  ما  ملعاجلة  واحلريري  السنيورة  السيد  ودعا 
تلك الظاهرة، مطالبا أهل خميم عني احللوة باللتعاون مع اجليش 

اللبناني لتسليم العناصر املخلة باألمن.
التفجري  هذا  »أن  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  واعترب 
اإلرهابي الدموي الذي حصل بالتزامن مع ذكرى انتصار املقاومة 
يف حرب متوز 2006 ، هو إرهاب صهيوني بامتياز جرى تنفيذه 
بواسطة أدوات هذا العدو اجملرم، سواء أكانوا عمالء أو جمموعات 
إرهابية متطرفة«، حمّمال الدول والقوى اليت حترض على املقاومة 
املسؤولية املباشرة عن االرهاب الذي يستهدف لبنان واملنطقة.

ودانت السفري االمريكية مورا كونيللي بشدة التفجري وجددت 
ادانة اي عنف يف لبنان داعية الفرقاء كافة اىل ضبط النفس.

ودان وزير االعالم السوري عمران الزعيب بشدة العمل االرهابي 
يف الضاحية اجلنوبية.

»أخوان« مصر يهددون ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

العدوية إىل مسجد اإلميان يف شرق القاهرة ومل تسجل رمسيًا.
بني  االول  أمس  حمافظة  من  أكثر  يف  املواجهات  وجتددت 
أنصار مرسي من جهة وأهالي وقوات األمن من جهة أخرى، وسط 
واملقرات  مصر  جنوب  يف  خصوصًا  الكنائس  استهداف  تواصل 
األمنية واحلكومية، وأبرزها مقر حمافظة اجليزة الذي أحرقه أنصار 

»اإلخوان«.
وقتل 3 من أفراد الشرطة خالل تصديهم حملاولة اقتحام قسم 
شرطة حلوان يف القاهرة. كما ُقتل 3 مواطنني يف اإلسكندرية 
إثر اشتباكات مع أنصار مرسي الذين حاولوا الوصول إىل كنيسة 

القديسني.
بين  يف  الوسطى  مدينة  يف  كنيسة  مرسي  أنصار  واقتحم 
سويف وأحرقوها، وكنيستني آخرتني يف عزبة النخل يف القاهرة، 
واتهمت أسرة رجل وزوجته قتال يف إحدى قرى حمافظة سوهاج 
يف الصعيد أنصار الرئيس املعزول بقتلهما. وقتل 7 جنود يف 
اجليش وأصيب 5 يف هجوم استهدف مكمن الصفا على الطريق 

الدائري يف العريش يف سيناء.
وتكدست جثث القتلى أمام املشارح يف خمتلف احملافظات أمس 
من أجل استخراج تصاريح للدفن، وإثبات أسباب الوفاة. واقتحم 
أهالي قتلى مشرحة زينهم يف القاهرة، لكن األطباء وأمن املشرحة 

متكنوا من السيطرة على املوقف وأخرجوهم الستئناف عملهم.
بعد  الثرى  توارى  ذويها كي  جثامني  األسر  عشرات  وتسلمت 
غري  بعنف  السلطات  املشيعون  وتوعد  الدفن.  إجراءات  إنهاء 
مسبوق. وهتفوا: »سلمية ماتت« و »معادنا بكرة«، يف إشارة إىل 

تظاهرات اجلمعة )امس(.
يف املقابل، أدى مئات الضباط يتقدمهم وزير الداخلية وقيادات 
عسكرية صالة اجلنازة على عشرات من أفراد الشرطة قتلوا يف 

املواجهات.
املواجهات  تلك  قتلوا يف  فردًا   43 إن  الداخلية  وزارة  وقالت 

بينهم 18 ضابطًا منهم لواءان.
وسط  مرسي  أنصار  وأيضًا  الشرطة  قتلى  جنازات  وُشيعت 
أجواء من الشحن املتبادل ُتنذر باستمرار املواجهات الدامية بني 
الطرفني. وتوعدت وزارة الداخلية باستخدام الذخرية احلية ضد من 

يهاجم مقراتها.
القوات  كل  إىل  توجيهاتها  »أصدرت  إنها  بيان  يف  وقالت 
باستخدام الذخرية احلية يف مواجهة أية اعتداءات على املنشآت أو 

القوات فى إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي«.
وأكدت »دعم كل القوات املكلفة بتأمني ومحاية تلك املنشآت 
باألسلحة والذخائر الالزمة لردع أي اعتداء يستهدفها«. وتعهدت 
»مالحقة كل من شارك يف أية اعتداءات طالت القوات أو املنشآت 

حتى ينال عقابه«.
أي مكان  اعتصام يف  بأي  ُيسمح  لن  أنه  الداخلية  وأكد وزير 
يف البالد. ودخلت قوات الشرطة مساء االربعاء يف مواجهات مع 
أنصار مرسي يف أكثر من حمافظة من أجل فض جتمعاتهم بالتزامن 

مع سريان حظر التجوال يف تلك احملافظات.
مجاعة  تقوده  الذي  الشرعية«  »دعم  حتالف  لوح  حني  ويف 
املوقت  احلكم  الشارع«، شدد  عارمة يف  »فوضى  بـ  »اإلخوان« 
على اإلصرار على املضي قدمًا يف تنفيذ خريطة الطريق اليت كان 

حددها اجليش مطلع الشهر املاضي.
وقال الناطق باسم »اإلخوان« جهاد احلداد لوكالة »رويرتز« إن 
اجلماعة وحلفاءها تلقوا »ضربة قوية جدًا«، وإنهم فقدوا قدرتهم 
على التنسيق املركزي، مشريًا إىل إن إراقة الدماء زادت صعوبة 
نائب  أيده  ما  للحكومة،  بالسلمية  بااللتزام  اجلماعة  أعضاء  إقناع 
رئيس حزب »الوطن« السلفي املنخرط يف حتالف »دعم الشرعية« 
»فوضى  بـ  »احلياة«  إىل  الذي هدد يف تصرحيات  يسري محاد 

عارمة يف الشارع«.
أي  ولن تستقيم  عارمة،  عنف وفوضى  هناك  »سيكون  وقال 
رئيس  هناك  أن  يظن  من  واهم  االنقالب...  على  تقوم  دولة 

ستستقيم له األمور يف املستقبل«.
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 أب وابنه خيرجان من أدغال فيتنام بعد 40 عاما من االختباء 

فرانس برس-  نقل فيتنامي يف الـ88 وجنله البالغ 42 عاما، يبدو 
أنهما عاشا على مدى 40 عامًا يف أدغال وسط البالد، إىل البلدة 

اليت فرا منها خالل حرب فيتنام.
وفاة  بعد  األدغال  إىل  ثانه  فان  هو  فر  السبعينيات  مطلع  ويف 
والدته واثنني من أطفاله خالل غارة جوية أمريكية. وقد اصطحب 

معه جنله هو فان النغ، الذي كان يبلغ حينها سنتني من العمر.

وشاهد مؤخرًا سكان مقاطعة كوانغ نغاي الرجلني مؤخرا يف الغابة 
وأبلغوا السلطات بوجودهما فتحركت إلخراجهما من األدغال. ومت 
العثور على الرجلني، "وهما يقيمان يف كوخ يرتفع مخسة أمتار عن 

األرض"، حسب ما أكدت صحيفة حملية.

وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على املعلومات من النجل األصغر 
للرجل الفار الذي كان يف شهره الثالث عند وقوع الغارة األمريكية، 
والذي أكد أنه كان يعرف مكان وجود أبيه وأخيه منذ فرتة طويلة، 

وكان يزورهما مرة يف السنة.

وقالت الصحيفة اإللكرتونية "دان تري" نقاًل عن السلطات احمللية 
العام 2004 أن يعيد والده وشقيقه  الولد األصغر حاول يف  إن 
إىل ديارهما، لكنهما رفضا "مفضلني احلياة املستقلة على احلياة 

التقليدية للعائالت الفيتنامية".

الفيتنامية  السلطات  احمللي  التلفزيون  بثها  مشاهد  وأظهرت 
وهي خترج الرجلني النحيلني جدًا رغمًا عنهما من األدغال. وكان 
الوالد ممدًا على محالة، فيما كان ابنه يالقي صعوبة يف املشي 

الصحيح.

ويبدو أن الرجلني كانا يقتاتان من الفاكهة والذرة اليت يزرعانها. 
ويعاجل الوالد حاليا يف مركز صحي حملي فيما يقيم ابنه مع بعض 

األقارب.

وأعرب  حملية.  هلجة  من  قليلة  بكلمات  سوى  الرجالن  ينطق  وال 
على  وجنله  الرجل  إمكانية  من  قلقهم  عن  والسلطات  أقاربهما 
التكيف مع احلياة العصرية، خصوصًا االبن الذي مل يعرف إال حياة 

األدغال. 

 غلطة.. مبليون دوالر 

حول  حيث  فادحا،  خطأ  املتحدة  الواليات  كازينو يف  ارتكب   
جائزة قيمتها مليون دوالر إىل الشخص اخلطأ،

غري أنه مل يتوان عن تصحيح خطئه وحتويل مبلغ مماثل للفائز 
الفعلي. وذكرت وسائل إعالم حملية أن املسؤولني يف كازينو 
هورشو بسينسيناتي األمريكية قدموا جائزة بقيمة مليون دوالر 
إىل أمريكي يدعى كيفن لويس، ليتبني الحقا أنه ليس الفائز 
الفعلي، بل شخص آخر حيمل االسم عينه، ومن الفئة العمرية 
شخصية  معلومات  ويشاطره  سينسيناتي،  يف  ويقيم  ذاتها، 

عديدة.
وقال املسؤول يف الكازينو، كيفن كالين، إن اخلطأ كان خطأنا، 
موضحا أنه هلذا السبب وانطالقا من التزامنا القيام بالصواب 

بالنسبة إىل زبائننا قدمنا مليون دوالر لكل منهما. 

 غريق عاد من حافة املوت فأشبعه شقيقه ضرباً!
متابعة:  غريق عاد من حافة املوت فأشبعه شقيقه ضربًا! سبق– 
عاد الشقيق األصغر من حافة "املوت غرقًا"، ليعاقبه أخوه األكرب 
بسيل من اللكمات! ملخص واقعة شهدها ساحل اخلليج يف الكويت 

يوم اخلميس املاضي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، اخنرط شاب مصري يف السباحة، 
تاركًا شقيقه األكرب ينتظره على الشاطئ، قبل أن ينتبه األخري إىل 
اختفاء شقيقه، وحني مر وقت طويل من دون ظهور السابح، سارع 
الشقيق األكرب بإبالغ العمليات، حيث انطلق إىل املكان رجال األمن، 
ومنقذون حبريون، وانربوا لتمشيط أرض الشاطئ، وسطح املياه 

يف وقت واحد.

وبعد حنو ساعتني من عملية البحث من دون العثور على الغريق، 
لسماع  فيها  تأهب  اليت  اللحظة  ويف  األكرب،  الشقيق  هاتف  رن 
خرب العثور على جثة أخيه، فوجئ باملتحدث خيربه بأن األخ الغائب 
الذي يبحث عنه إىل جانبه، ومل يستطع االتصال به طوال الساعات 

املاضية؛ ألنه ال حيمل اهلاتف بداعي السباحة.

انتابته  األكرب  "الشقيق  أن:  أمين  مصدر  عن  "الصحيفة"  ونقلت 
موجة من الفرح عندما وجد شقيقه الذي تصور أن املياه ابتلعته، 
ال يزال واقفًا على قدميه يف عداد األحياء، فما كان من الشقيق 
أن اندفع إىل شقيقه العائد من املوت، وانهال عليه صفعًا ولكمًا؛ 
عقابًا على إهماله يف التعامل مع املوقف، وسط ذهول اجلميع من 

رواد الشاطئ، ورجال اإلنقاذ".

أنه أوشك على الغرق  العائد حكى  وأكمل املصدر: "أن الشقيق 
الشاطئ، حيث  إىل  وأخرجه  الساحبني،  أحد  ينقذه  أن  قبل  فعاًل، 
جلسا يتجاذبان احلديث مدة ساعتني، قبل أن يسرتعي انتباههما 
الصخب الذي اجتاح املكان، ومل يكن يعرف أن اجلميع كانوا يبحثون 

عنه هو شخصيًا..

 “سفينة احلب” يف رحلتها األخرية قبل أن تلفظ أنفاسها

اسطنبول - رويرتز - قال مصدر مالحي امس االربعاء ان سفينة 
املسلسل  حلقات  يف  بظهورها  اشتهرت  اليت  باسيفيك  الرحالت 
يف  أحبرت  السبعينات  يف  احلب"  "سفينة  االمريكي  التلفزيوني 
رحلتها االخرية اىل حوض لتفكيك السفن على ساحل تركيا املطل 

على حبر اجية.
سفينة احلب

تدوير  اعادة  لشركات  الرتكية  الرابطة  من  جويكر  ارسني  وقال 
اثناء  برنسيس"  "باسيفيك  اليت كان امسها  السفينة  ان  السفن 
استخدامها يف املسلسل الكوميدي االمريكي ستفكك للحصول على 

ما بها من معدن وأجزاء نافعة.

وعرض املسلسل يف شبكة إيه.بي.سي. يف الفرتة من 1977 اىل 
1986. وكانت أحداثه تدور على منت السفينة باسيفيك برنسيس 
اليت كانت تبحر يف اغلب رحالتها من كاليفورينا اىل املنتجعات 

املكسيكية.

وقال جويكر "اجري هلذه السفينة تعديالت عدة على مدى عمرها. 
باهظ  االن  وجتديدها  سنوات  مخس  ملدة  اخلدمة  من  وأخرجت 

التكاليف".

ومتلكت شركة ازمري العادة تدوير السفن باسفيك برنسيس اليت 
يبلغ عمرها 42 عاما مقابل 2.5 مليون يورو )3.3 مليون دوالر(.

وقال جويكر ان السفينة الفخمة وصلت آتية من جنوة يف ايطاليا 
اىل ساحل بلدة علي أغا يف تركيا يف ساعة متأخرة اول من امس 

الثالثاء بعد رحلة شاقة يف عاصفة هوجاء.

ومل تتمكن السفينة وقد تسرب اليها املاء من الوصول اىل مقصدها 
يف تركيا اال مبساعدة زوارق قطر وهي متيل االن على جانبها.

 رئيس وزراء النروج يعمل سائق 
سيارة اجرة ليوم واحد

عمل رئيس وزراء النروج سائق سيارة اجرة يف وسط اوسلو ملدة 
يوم يف حزيران/ يونيو ما جعل الركاب الذين أقلهم يتساءلون إن 

كان زعيمهم املنتخب قد ترك منصبه.
ونظارة مشسية  أجرة  زي سائق سيارة  ينس شتولتنربغ  وارتدى 
ونقل الركاب يف شوارع العاصمة النروجية لساعات عدة ومل يؤكد 

شخصيته احلقيقية اال بعد ان تعرف الركاب عليه.

واستخدمت كامريات خلفية لتصوير هذه املغامرة اليت أشرفت عليها 
ونشرت  انتخابه.  العادة  شتولتنربغ  اطار محلة  اعالنية يف  وكالة 
على  االحد  امس  العمل  هلذا  لقطات  اليومية  )يف.جي(  صحيفة 
صفحة رئيس الوزراء على موقع التواصل االجتماعي )فايسبوك(.

وقال شتولتنربغ للصحيفة انه كان يريد ان يستمع اىل آراء الناس 
احلقيقية يف السياسة. وأضاف "اذا كان هناك مكان يقول فيه 
هو  املكان  هذا  فان  االشياء  معظم  حول  حقا  يريدونه  ما  الناس 

سيارة االجرة. سيتحدثون من أعماقهم مباشرة".

"وهل  السائق  شخصية  اىل  تعرف  ان  بعد  الركاب  احد  وقال 
بدأت العمل كسائق سيارة اجرة؟"، وقال آخر "هل تركت رئاسة 

الوزراء؟".

واعرتف شتولتنربغ الذي يقود النروج منذ مثاني سنوات بانه غري 
معتاد على قيادة السيارات حيث انه جيلس عادة يف املقعد اخللفي 

بالسيارة اليت يقودها سائق.
ويف احدى املراحل توقف رئيس الوزراء بشكل مفاجئ حني داس 

بقدمه خطأ على مكابح السيارة.
وقال أحد الركاب "لست سعيدا بقيادتك للسيارة" وقال آخر "أظن 

أنين سأعيش" فيما قال ثالث "قيادتك للسيارة سيئة فعال".

ومقابلة الساسة يف النروج وغريها من دول مشال أوروبا اسهل 
من إمكان الوصول إىل زمالئهم يف الدول االوروبية األخرى. وميكن 
أن يقابل املرء شتولتنربغ بالصدفة على سبيل املثال أثناء قضائه 

العطلة االسبوعية مبنطقة االشجار احمليطة بأوسلو.
ان  اذا كان سيفكر يف  وردا على سؤال صحيفة )يف.جي( عما 
انتخابه  إعادة  أجرة يف حال خسارته حماولة  يعمل سائقا لسيارة 
سيارات  ولراكيب  لألمة  تقدم  خدمة  أفضل  أن  "أعتقد  قائال  رد 
األجرة يف النروج هي أن أكون رئيسا للوزراء وليس سائق سيارة 

أجرة".

سبتمرب.  ايلول/  من  التاسع  يف  الربملانية  االنتخابات  وستجرى 
وتضع استطالعات الرأي حزب شتولتنربغ وهو حزب العمال خلف 

احملافظني املعارضني. 

 بوتني يسري وحيدا يف بطرسبورغ
مراسم  يف  املشاركة  بعد  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  قرر 
تشييع مدرب اجلودو أناتولي راخلني، الذي كان أحد أوائل مدربي 

بوتني حينما كان يف سن املراهقة،
قرر أن يسري وحده يف أحد شوارع مدينة بطرسبورغ، حيث عاش 
راخلني وفارق احلياة. ويبدو يف التسجيل أحد مرافقي بوتني وهو 
يفتح له باب السيارة، لكن الرئيس الرسي واصل سريه باجتاه 
مغاير، كما بدا وكأنه همس بشئ للرجل الذي أومأ برأسه، فيما 
كانت الكامريا ترافقه عن بعد، لرتصده من زاوية أخرى أثناء سريه 
باجتاهها. يظهر بوتني وهو يسري يف شارع خاٍل من الناس، إىل 
أن تلتقط عدسة الكامريا الرئيس الروسي وهو يعرب شارعا يطل 
على نهر النيفا، مواصال سريه باجتاه النهر ومفضال االنزواء .. ولو 

لشئ من الوقت.
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 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
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 شبكة فيسبوك للتواصل االجتماعي اشرتت 
تقنية ترمجة الكالم املنطوق

اشرتت شبكة Facebook للتواصل االجتماعي تقنية ترمجة الكالم 
املنطوق التابعة لشركة Mobile Technologies اليت وضعت ملحق 
لغات  إىل  وترمجته  املنطوق  الكالم  التقاط  على  القادر   Jibbigo

أخرى.
 سيساعد هذا املكتسب مستخدمي شبكة التواصل هذه يف إهمال 
احلاجز اللغوي. ومت إطالق هذا امللحق عام 2009 وهو ميّكن من 
تسجيل خرب منطوق بإحدى اللغات الـ20 املمكنة وترمجته إىل لغة 
أخرى . ووضع امللحق املذكور لصاحل iOS )املنظومة العملياتية 
ترافق  اليت  املفيدة  التجهيزات  من  وأصبح   Androidِو اخلاصة( 
السياح وبديال جديا وسريع التجاوب لكتب التكلم بدون مرتجم 
النظامية. تلخصت الفوائد املادية مللحق Jibbigo يف إمكانية شراء 
منوذج مستقل له ميكن من التقاط وترمجة كالم أجنيب منطوق من 
دون ضرورة االتصال بإنرتنت الذي يزداد سعره أثناء املكاملات 
الدولية. وفقا ملا جاء يف جملة TechCrunch ستلتحق جمموعة من 
فريق عمل شركة Mobile Technologies بفريق املصممني التابع 
لشبكة Facedook مع أنه رفضت الشركة اإلشارة إىل عددهم وإىل 
شروط أخرى للصفقة. سيقدر أكرب شبكة للتواصل االجتماعي يف 
العامل على حتقيق الكثري مستفيدة من التكنولوجيا اجلديدة. قد 
ناطقة ملستخدمي  اللغات وترمجة  متعددة  ما خماطبة  يوما  تظهر 

الشبكة السائحني وإمكانية ترمجة منشورات الشبكة إىل لغات .

 أسراب كبرية من طيور اللقلق 
األبيض حلقت فوق مساء دمشق 
يف طريق رحلتها إىل إفريقيا 

حلقت أسراب كبرية من اللقالق البيضاء فوق دمشق مساء أمس 
يف طريق رحلتها إىل افريقيا، بعد أن قضت فرتة الصيف الدافئة 

يف أوروبا، قامت فيها بتحضني البيض.
وأوضح الدكتور دارم طباع مدير مشروع محاية احليوان يف سورية 
يف تصريح ملندوب سانا اليوم أن رحلة اللقالق تتم عادة خالل 
شهري آب وأيلول من كل عام، حيث تقضي الطيور الشتاء يف 
اآلالف، ويتجه بعضها غربًا  بأعداد تفوق  وأوغندا  سهوب كينيا 
إىل السودان وتشاد وصواًل إىل نيجرييا مشريا إىل ان سورية من 
املراكز املهمة هلجرة اللقلق وتتوقف يف أكثر من مثانني موقعا 
انها تسرتيح  بتأمني غذائها واملاء إضافة إىل  فيها حيث تقوم 

فيها قبل أن تتابع رحلتها الطويلة.

ولفت إىل أن رحلة اللقلق تستغرق 26 يومًا يف حني تدوم رحلة 
العودة 49 يومًا ويكون اخلط الشرقي هلذه الطيور الذي مير فوق 
بالد الشام األهم نظرا ملشاركة أكثر من 350 ألف طائر فيه ومتتد 
رحلته من وسط أوروبا عرب مضيق البوسفور مرورًا ببالد الشام 

لتنتقل إىل وادي النيل وتصل إىل أماكن تشتيتها املعتادة.

وأكد طباع أهمية رحلة اللقلق يف محاية وتنظيف املناطق الزراعية 
وسعادة  فرحة  مصدر  أنها  إىل  مشريا  األفات  من  بها  متر  اليت 

للناس ويتفاءل بها البعض على اعتبارها مؤشرا لإلخصاب.
35 عامًا يعتاد فيها على أسلوب حمدد  اللقلق يعيش  أن  وبني 
يف احلياة و نادرًا مايغري أماكن حتضينه للبيض وتكاثره وأماكن 

هجرته ومواقع تشتيته.

 امرأة تنتقم من صديقها اخلائن بطريقة معقدة 

كتشفت سيدة أمريكية خيانة صديقها الذي ارتبطت معه بعالقة عاطفية، 
وذلك بعد أن ترك حسابه على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« 

مفتوحا.
السيدة األمريكية انتقمت من صديقها بطريقة معقدة وصعبة حيث تركت 
له رسالة مكتوبة تداوهلا مستخدموا اإلنرتنت يف الواليات املتحدة على 
نطاق واسع بسبب حجم األمل الذي حققته السيدة لصديقها باإلضافة إىل 

نربة السخرية الواضحة يف الرسالة.
وأوضحت الرسالة اليت تركتها السيدة حلبيبها اخلائن أنها مجعت له كل 
متعلقاته الشخصية وتوزيعها يف أماكن خمتلفة يف العراء مما يسهل من 

سرقتها أو تدمريها.

وقالت السيدة اليت مل يتم الكشف عن هويتها يف نص خطابها :
»حبييب .. ترى من ترك حسابه على فايسبوك مفتوحا وتلقى رسالة من 
حبيبته األخرى اليت تدعى )كيلسي(؟ .. نعم أنه أنت. ال ختف على أبدا فأنا 
مل أحطم عالقتك بها. وألنين أعرف مدى حبك لأللعاب قررت تصميم لعبة 

خاصة من أجلك أنت، ال تقلق انا مل أحطم متعلقاتك بل مجعتها كلها«.
وتابعت »إذا أردت العثور على متعلقاتك فسوف جتد مالبسك كلها يف 
أول مكان التقينا فيه، أما ألعاب الفيديو اخلاصة بك فستجدها يف أول 
مكان تبادلنا فيه القبالت، أما حاسبك الشخصي فستجده يف أول مكان 
ابتعنا منه لعبة فيديو، أما كل متعلقاتك األخرى مبا فيها صورنا معا على 

مدى عامني فقد أرسلتها إىل بيت حبيبتك األخرى )كيلسي(«.
واختتمت الرسالة بقوهلا »استمتع باللعب، وباملناسبة أنا مل أمزق أو أحطم 
أي من أشياءك ولكن يف الوقت نفسه ال أضمن لك أن حيافظ أحدا من 

املارة على متعلقاتك .. حظ سعيد«.

 ترقبوا”ايفون 6 “...سينطلق يف 10 ايلول
وال  تابعة جمللة  مدونة  شرت 
أنها  األحد،  جورنال،  سرتيت 
تفيد  معلومات  إىل  توصلت 
أن شركة آبل ستطلق هاتفها 
اجلديد يف العاشر من سبتمرب/

أيلول القادم.
ومن املرجح أن تطلق الشركة 
 iPhone 5s أو iPhone 6 تسمية
على اهلاتف، وسيتوافق موعد 
مع  اهلاتف  هذا  عن  اإلعالن 
شركة  وضعته  الذي  اجلدول 
 iPhone آبل عند إطالقها هاتف
2007، حيث قامت  عام  األول 
جديدة  نسخة  بإطالق  الشركة 
نفسه  الوقت  يف  اهلاتف  من 

كل عام.

انتقاد  ويأتي هذا اإلعالن مع 
التعدالت  بأن  للشركة  النقاد 
هواتفها  على  أجريت  اليت 

اللوحية  حواسيبها  وعلى 
الوقت  ويف  لإلبداع"،  "تفتقر 
آبل  شركة  فيه  فازت  الذي 
مؤخرًا يف دعوى قضائية ضد 

شركة سامسونغ.

نظام  على  اهلاتف  وسيعمل 
يعد  الذي   ،iOS 7 تشغيل 
أحدث أنظمة التشغيل للشركة، 
ويتوقع أن تكون شاشته أكرب 
سباق  لدخول  سابقيه  من 

الشاشات الذكية.

ومن الطبيعي أن تكون أنظمة 
اجلديد  اهلاتف  يف  املعاجلة 
يستمر  وأن  قبل،  مما  أسرع 
أطول،  ملدة  البطارية  شحن 
جودة  حتسني  إىل  باإلضافة 
وكالة  حبسب  فيه  الكامريا 

 .cnn

 جراح روسي سرق اهلريوين من معدة مريضه
إىل  الروسية  الشرطة  أشارت 
جراح  على  القبض  "ألقت  انها 
إنتشاء،  حالة  يف  وهو  روسي 
كيس  سرقة  على  أقدم  بعدما 
من اهلريوين من معدة مريض 

أثناء إخضاعه جلراحة".
ويف بيان، أضافت انها "عثرت 
على كيس فيه 5 كيلوغرامات 
من اهلريوين يف ثياب اجلراح، 
بعد أن أجرى جراحة لتاجر خمدرات 
مبدينة  بوغوتول  مستشفى  يف 

كراسنويارسك الروسية، وظهر 
نشر  مصور  شريط  يف  اجلراح 
على موقع الشرطة االلكرتوني 
وحمتجز  أزرق  زيًا  يرتدي  وهو 
يف قمرة صغرية، حيث تسأله 
إحتجازه، لريد  امرأة عن سبب 
املسألة  على  التعليق  برفض 

من دون حضور حماميه".
"اجلراح  ان  إىل  أشارت  كما 
يواجه، يف حال إدانته، السجن 

15 عامًا".

 مارلني مونرو عشيقة كينيدي لزوجته: جون سيتزوجين
واشنطن - فرانس برس - ال شك أن أخبار جنمة اإلغراء ماريلني مونرو 
ال تزال تستقطب اهتمام الكثريين، السيما من جهة عالقتها بالرئيس 

األمريكي الراحل جون كينيدي.

اتصلت  إنها  حتى  اجلنون  درجة  إىل  جبون  مغرمة  ماريلني  كانت  فقد 
الثالثاء  صدر  كتاب  وفق  ستتزوجه،  أنها  هلا  لتؤكد  جاكي  بزوجته 

للصحايف األمريكي كريستوفر أندرسن.
مرحب  اإلثارة"  "رمز  أن  أعصاب  بربودة  أجابتها  األوىل  السيدة  أن  إال 
بها يف البيت األبيض، وفق هذا الكتاب الذي يكشف تفاصيل السنة 
األخرية من حياة أحد األزواج األكثر شهرة يف القرن العشرين. وحيمل 
الكتاب عنوان "ذيز فيو بريشوس دايز. ذي فاينل يري أوف جاك ويذ 

جاكي".

مارلني مونرو عشيقة كينيدي لزوجته جون سيتزوجين
وستهتمني  إذًا  املنزل  مذهل، سأترك  "هذا  كينيدي:  جاكي  وأضافت 
أكدت  األوىل  السيدة  أن  أيضا  الكتاب  املشكالت". وكشف  بكل  أنت 
حدوث  حال  يف  واشنطن  يف  معه  واألوالد  هي  ستبقى  أنها  لزوجها 

هجوم نووي.
وإىل  باتريك  طفلهما  وفاة  بعد  الزوجني  حزن  إىل  الكتاب  تطرق  كما 
الكاتب يف عمله  الزوجية املتعددة. وحاول  الرئيس األمريكي  خيانات 
هذا أن يعرف ما إذا كان جون كينيدي البالغ من العمر آنذاك 46 عاما 
الذي  كتابه  يف  ليستنتج  بالفعل.  متحابني  عاما(   33( جاكي  وزوجته 
ينتهي عند اغتيال الرئيس يف داالس يف نوفمرب/تشرين الثاني 1963 

أن العشيقة الوحيدة اليت كانت تثري قلق جاكي كانت ماريلني مونرو.
اليت كانت على علم خبيانة زوجها هلا مل تكن تشعر  فالسيدة األوىل 
بأن ماريلني تشكل خطرا شخصيا عليها، لكنها كانت ختشى أن تؤثر 
الفضيحة يف نظرة الرأي العام إليها، وفق الكاتب. لكن املقربني من 
البيت األبيض قالوا إن كينيدي مل يعترب ماريلني مونرو  الرئيس يف 

يوما مبثابة زوجته.
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  KEVIN Rudd has been ac-
cused of cheating during 
the leaders’ debate after 
using speaking notes to 
help him against Tony Ab-
bott. 
The debate’s moderator, 
Sky News political editor 
David Speers, revealed fol-
lowing the debate that the 
Prime Minister had used 
the paperwork against the 
rules.
Footage of Mr Rudd shows 
he was holding a pile of 
papers and he appeared to 
repeatedly reference them 
while talking.
But Speers said he had not 

Election debate: Kevin Rudd accused of cheating after 
using notes during debate

noticed during the show-
down as he was focusing 
on his own job moderating 
and asking questions.
According to the rules 
signed off by both parties 
and issued by the National 
Press Club on Friday, both 
Mr Abbott and Mr Rudd 
were prohibited from hav-
ing pre-prepared paper-
work.
Back to his notes... Kevin 
Rudd again refers to his 
papers during the Leaders 
debate. 
“The leaders may have a 
pen and paper on the lec-
tern and no other docu-

Shaking hands.... The PM and Mr Abbott end the debate at the National 
Press Club in Canberra.

mentation or props,’’ the 
rules state.
In the debate wrap up, 
Speers said: “Kevin Rudd 
had notes. That wasn’t al-
lowed under the rules.’’
Liberal frontbencher An-
drew Robb later seized on 
the issue, pointing to the 
Prime Minister’s claims 
the election was about 
trust.
“Mr Rudd said this elec-
tion is about trust and 
the first thing he did was 
cheat,” Mr Robb said.
“He broke the agreed rules 
about no notes. I think 
Tony Abbott looked like 
a leader and Kevin Rudd 
look a reader.”
Mr Abbott said he thought 
it was odd that Mr Rudd 
had notes.
He confirmed he was told 
not to bring any notes.
“I was interested to see 
that Mr Rudd turned up 
with a big wad of papers 
and he did seem to be 
reading his opening and 
his closing statements,’’ 
Mr Abbott told Gold 104 
FM radio in Melbourne.
“It did strike me as a little 

Accused of cheating...The PM Firing : Tony Abbott makes a point during the debate

odd, given that they were 
the rules, that he brought 
all those papers in.’’
A spokesman for Mr Rudd 
said: “There was abso-
lutely no intention to do 
anything other than com-
ply with the rules.
“The PM arrived at lectern 
in full view of the audience 
and the panel. There were 
no objections raised at 
any time.
“We have always believed 
this rule is aimed at pre-
venting the use of props.

“The PM is happy to de-
bate Mr Abbott at any time 
during the election cam-
paign without notes.”
Commentators panned Mr 
Rudd for looking down 
at his notes during the 
debate and not speaking 
frankly off-the-cuff.
Labor figure Graham 
Richardson said: “If I was 
Kevin Rudd, I would sack 
whoever wrote them.”
The key moments of last 
night’s debate 
Sky News commentator 
Peter Van Onselen de-
clared it “cheating” and 
said it was “outrageous” - 
even if it was a silly rule in 
the first place.
“The rules are laid out and 
both leaders have agreed 
to it ... it is a disadvantage 
to Tony Abbott,” he said.
“Kevin Rudd cheated.”
Mr Rudd had joked be-
fore the debate about his 
preparations on Twitter, 
where he posted a photo 
of himself surrounded by 
paperwork.
“I have lots of official 
briefs for the debate,” he 
tweeted.

A Coalition government 
will work with surf lifesav-
ing, the Royal Life Saving 
Society and AUSTSWIM 
to reduce the number of 
drownings across Aus-
tralia says Martin Zaiter, 
Liberal Candidate for Par-
ramatta.
“This is a practical plan 
that works with water 
safety experts to reduce 
the number of drownings 
on our beaches, water-
ways and rivers and in 
pools and bathtubs,” Mr 
Zaiter said.
“Australians love the wa-
ter, but sadly five people 
every week lose their life 
to drowning.
“Most drownings are, in 
some way, avoidable: that 
is why we must invest in 
prevention.
“Our policy funds the ex-
perts whose work saves 
lives every day: Austra-
lia’s surf lifesaving clubs, 
the Royal Life Saving So-
ciety and AUSTSWIM. 
“Our plan will provide lo-
cal surf clubs will average 
grants of $25,000 over 
five years to assist them 
purchase needed equip-
ment, first aid and medi-
cal supplies.  

COALITION RELEASES PRACTICAL 
PLAN TO REDUCE DROWNINGS

“A typical surf club 
spends $3,000 a year on 
medical supplies like lo-
tions, band-aids and ban-
dages, so these grants 
will help surf clubs make 
ends meet.
“We will also provide $2 
million to expand the suc-
cessful Beach Drowning 
Black Spot Reduction 
programme.
“As currents can be as 
dangerous as rips, our 
policy also works with the 
Royal Life Saving Society 
to Australia to identify 
ways of improving water 
safety on our inland wa-
terways.   This includes 
targeting alcohol con-
sumption, the safe use 
of watercraft as well as 
providing practical train-
ing on things like water 
safety and CPR.
“This is a practical policy 
that will, over time, save 
many families from heart-
ache.
“The Coalition’s $15 mil-
lion commitment is part of 
our Real Solutions Plan to 
build a stronger Australia 
and a better future – for 
all Australians.”
Media Enquires:  Helen 
Russell – 0410 590 095
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THE departments of Trea-
sury and Finance expect 
the federal budget defi-
cit to be $30.1 billion in 
2013/14, unchanged from 
the government’s own 
forecast. 
They released on Tues-
day the Pre-election Eco-
nomic and Fiscal Outlook 
(PEFO), which is an inde-
pendent assessment of 
the current state of the 
budget and the economy.
The federal government’s 
economic statement re-
leased on August 2 fore-
cast a $33 billion deterio-
ration in budget revenue 
over the four years to 
2016/17.
It projected a larger bud-
get deficit of $30.1 bil-
lion in this financial year, 
rather than the $18 billion 
shortfall forecast in the 
May budget.
The PEFO budget fore-
casts for 2014/15 and 
2015/16 were also un-
changed from the govern-
ment projections.
However, it predicted a 
slightly larger surplus of 
$4.2 billion in 2016/17 
compared to Labor’s $4 
billion forecast.
PEFO shows the econo-
my will grow by 2.5 per 
cent in 2013/14 and three 
per cent in 2014/15 - in 
line with Labor’s expecta-
tions.
“Against the backdrop of 
a still-challenging global 
outlook, the Australian 
economy is expected to 
transition away from re-
source investment-led 
growth towards broader-
based growth, although 
this transition may not 
occur as smoothly as 
forecast,” the document 
says.
“A rebalancing of growth 
towards the non-resource 

Budget deficit unchanged at $30.1b: PEFO 

THE Economic and Fis-
cal Outlook statement 
prepared by the Depart-
ments of Finance and 
Treasury is set to be re-
leased today, prompting 
a fresh round of cam-
paigning over who is 
best placed to steer the 
Australian economy. 
In Townville, Prime Min-
ister Kevin Rudd an-
nounced an extra $30 
million in funding for 
child educators and aged 
care workers.
In other news, Opposition 
Leader Tony Abbott’s 
gaffe from yesterday - in 
which he mistakenly used 
the phrase “suppository 
of all knowledge” - has 
gone global, with news-
papers in the UK and the 
ABC and CNN networks 
in the USA all giving it a 
run.
The Prime Minister said 
he had a lot of time for 
Tasmanian Independent 
Andrew Wilkie, who has 
accused Labor of run-
ning dishonest ads in his 
seat of Denison.
Billboards say: “Vote 
Wilkie - Get Abbott.”
Mr Rudd said he did not 
know anything about 
ads, but if Mr Wilkie had 
contacted him about his
concerns, he would cer-
tainly respond. 
TONY Abbott has un-
veiled a policy to tar-
get mobile phone black 
spots. 
Campaigning in the 
Blue Mountains, west of 
Sydney, the Opposition 
Leader was greeted by 
Madeline Jones, 3, who 
called him “Tony Rab-
bit”. 
“Look Mum it’s Tony 
Rabbit,” she said. 
Madeleine’s mum Laura 
said she and her husband 
had a farm in the area and 
not having mobile recep-
tion was a worry. 
Mr Abbott announced 
$100 million would be set 
aside to improve service.

Federal election 2013: Labor’s $30 mil-
lion for educators, Tony Abbott’s gaffe 

In his Townsville press 
conference, Mr Rudd said 
all national free-to-air TV 
networks
should be able to host 
leadership debates be-
tween the two leaders.
“I’ll be there,” he said of 
all invitations.
The Prime Minister  vis-
ited the Townsville army 
barracks on Tuesday.
Mr Rudd has again played 
down the opening of a 
new asylum
route across the Torres 
Strait from PNG after two 
Somalis were found on a
remote Australian island 
on Saturday.
He said arrivals in the 
Torres Strait, a porous 
border,
would be treated the 
same as those who arrive 
at Christmas Island.
In a bizarre addition, Mr 
Rudd said arrivals from
Antarctica would be cov-
ered by the government’s 
PNG resettlement solu-
tion.
KEVIN Rudd has an-
nounced $30.6 million to 
train more early child-
hood educators and dis-
ability and aged care 
workers.
The money, to be spent 
over two years, will train 
5800 extra workers like 
nurses, disability sup-
port carers, allied health 
professionals and case 
managers.
Mr Rudd said the training 
was vital as demograph-
ics changed, the aged 
care workforce was set to 
triple and DisabilityCare 
created up to 90,000 new 
jobs.
Mr Rudd also said Op-
position Leader Tony Ab-
bott was hiding his plans 
for deep cuts to make up 
his
revenue shortfalls.
“It’s not that they can’t 
add up ... It’s not that 
they haven’t had time,” 
he said.
Addressing media in 

Townsville, Prime Min-
ister Kevin Rudd calls 
Queensland Premier 
Campbell Newman the 
“entree” and Opposition 
Leader Tony Abbott “the 
main course”.
Former Speaker Peter 
Slipper is still not saying 
if he will recontest the 
seat of Fisher in the Sep-
tember 7 elections.
At a candidate’s event in 
Maleny he said he was 
“potentially” a candidate 
and that he was “consid-
ering his options”.
Former Treasurer Peter 
Costello has penned a 
scathing opinion piece 
for News Corp, saying 
Labor is trying to run a 
scare campaign on the 
GST but it is falling flat.
“I introduced the GST, so 
I know a good scare cam-
paign when I see one,” 
he writes.
September 7 is also 
“World Beard Day” and 
members of the Gold 
Coast  Facial Hair Club 
think Kevin Rudd and 
Tony Abbott could en-
hance their electoral ap-
peal by cultivating full 
Ned Kelly-style bears.
“There are no real men 
in politics, most of them 
are all clean-shaven,” 
says Gary Brudnell, who 
helped found the club 
last year.
Independent federal MP 
Andrew Wilkie has ac-
cused Labor of
running a dishonest and 
defamatory advertising 
campaign about him in 
his
Tasmanian seat of Deni-
son.
The newspaper ads and 
billboard, which Mr Wilk-
ie says are
approved by the Tasma-
nian ALP branch, feature 
an image of Mr Wilkie 
and
Opposition Leader Tony 
Abbott shaking hands 
with the slogan “Vote 
Wilkie -

sectors is needed to de-
liver sustained economic 
growth.
“While this transition has 
commenced, it is now ex-
pected to take longer than 
at budget (time).”

However, sustained low 
interest rates and a low-
er Australian dollar ex-
change rate are expected 
to underpin a return to 
around trend growth in 
2014/15.

Brendan O’Connor

More than $477,800 for 
Bankstown City Council’s 
Lights, Camera, Bank-
stown! Project under the 
Federal Labor Govern-
ment’s National Crime 
Prevention Fund that uses 
money confiscated from 
criminals to fund commu-
nity safety infrastructure 
and youth outreach ser-
vices. 
Jason Clare, Minister for 
Home Affairs and Minister 
for Justice, and Member 
for Blaxland, announced 
the project with Tony 
Burke, Member for Wat-
son, and Khal Asfour, 
Mayor of Bankstown. 
“This is a fantastic result 
for Bankstown”, Mr Clare 
said. 
“This funding will be used 
to install CCTV and pan–
tilt–zoom cameras and 
upgrade existing lighting 
across the Bankstown 
council area.
“It will target crime 
hotspots and make the 
area safer for local resi-
dents”. 
Member for Watson, 
whose electorate takes in 
Bankstown Local Council 
area, welcomed the an-

nouncement.
“When I doorknock and 
talk to locals, crime al-
ways comes up as one of 
their main concerns”, Mr 
Burke said. 
“We deserve to feel safe 
in our community.
“We are taking money 
from criminals and invest-
ing it across the country 
to help young people who 
are at risk of falling into 
a life of crime” Mr Clare 
said.
The National Crime Pre-
vention Fund targets 
crime hotspots and 
funds:
•	 Grants	 to	 local	
councils for safety in-
frastructure including 
closed-circuit television 
(CCTV) systems and light-
ing;
•	 Youth	 mentoring	
and outreach programs 
run by not-for-profit com-
munity organisations in-
cluding Police Citizens 
Youth Clubs, Blue Light 
organisations and Father 
Chris Riley’s Youth Off 
The Streets. 
Funds for the program 
have been included in the 
Budget.

More than $400,000 for CCTV 
for Bankstown City Council 
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PRIME Minister Kevin 
Rudd says he’s had big-
ger challenges than being 
behind in the polls. 
The latest Newspoll shows 
the coalition maintain-
ing a 52-48 lead in two-
party terms, four weeks 
out from the September 7 
election.
Mr Rudd says the Labor 
party remains the under-
dog.
“I’m a positive sort of guy 
with a positive set of plans 
for the country’s future 
and I’m not fazed by any 
of this,” he told reporters 
in Sydney on Monday.
“I’ve been around for a bit 
and I’ve been around for 
a few things somewhat 
more challenging than 

Rudd shrugs off latest poll results 
this.”
Mr Rudd said he was not 
concerned by a factional 
battle in Victoria over the 
seat of Hotham, follow-
ing the party’s decision 
to sack candidate Geoff 
Lake.
“I’m sure as is usual these 
will be the subject of ro-
bust discussions and de-
bate,” he said.
Mr Lake, a former Mo-
nash City councillor, was 
dumped over his conduct 
towards a female council-
lor more than 10 years 
ago.
The ALP national execu-
tive is due to decide on 
the replacement Hotham 
candidate at 2pm (AEST) 
on Monday.

TONY Abbott’s request 
for a so-called «people’s 
forum» showdown against 
Kevin Rudd isn’t washing 
with Labor, who want the 
next few televised de-
bates broadcast on free-
to-air TV. 
The opposition leader has 
challenged the prime min-
ister to join him in taking 
questions from the public 
at an event hosted by pay 
television network Sky 
News in Brisbane next 
Wednesday.
But the ALP has written 
to the coalition express-
ing concern about Mr Ab-
bott’s idea, arguing more 
viewers could be reached 
if the debates were host-
ed by free-to-air TV net-
works.
Mr Rudd on Tuesday said 
each of the major net-
works should be able to 
host a proper national de-
bate.
«Free-to-air television 
is available for every-
body,» he told reporters 
in Townsville.
«Sky is not, because it’s 
on pay TV.»
The ALP’s campaign di-
rector George Wright 
wrote to his counterpart 
Brian Loughnane on 
Tuesday proposing the 
leaders meet for an «inno-
vative» debate hosted by 

Rudd responds to Abbott’s debate challenge 
Channel Seven on Sun-
day.
It’s believed journal-
ists would host the de-
bate with an audience of 
swinging voters present, 
a format Mr Wright said 
would allow millions of 
previously unengaged 
viewers to join in the po-
litical process.
«I’ll be there,» Mr Rudd 
said.
Channel Nine has also 
expressed a desire for a 
«breakfast style» debate, 
and Network Ten is push-
ing for a «hybrid» of a 
moderated debate involv-
ing audience and social 
media participation.
ABC>s Q&A program has 
also proposed hosting 
another debate.
Mr Abbott said the 
people>s forums were 
a great format and he’d 
certainly be turning up to 
meet voters and take their 
questions.
«The journos already have 
their vehicles for asking 
questions of me and Mr 
Rudd,» he told reporters 
on Sydney>s outskirts on 
Tuesday.
«I think the people should 
have a go.»
He said he wanted the 
forums to be open to as 
many media outlets as 
possible.

SOUTH African mine 
unions have spurned the 
gold industry’s new 5.5 
per cent wage hike offer, 
once again threatening 
strikes in the struggling 
key economic sector. 
The powerful National 
Union of Mineworkers 
(NUM), which represents 
more than 64 per cent 
of workers, and smaller 
grouping Solidarity said 
the improved deal was 
unacceptable.
“We think they’re making 
a joke of themselves,” 
NUM spokesman Lesiba 
Seshoka told AFP on 
Tuesday.
The looming August 24 
deadline for a settlement 
meant both sides needed 
to make concessions, 
according to Solidarity 
general secretary Gideon 
du Plessis.
“The employers will have 
to offer more than what 
is budgeted for,” he said 
in a statement.
“Unions will have to get a 
mandate from their mem-
bers to demand less than 
what our members’ cur-
rent expectations are to 
avoid a strike,” Du Ples-
sis added.
Gold companies raised 
their offer from five to 5.5 
per cent for wages and 

Unions reject new gold mines offer 
living allowance.
“At an entry level this 
increase translates into 
a guaranteed pay of 
9,095 rand ($A1,011) per 
month,” the Chamber 
of Mines said in a state-
ment.
The industry also moot-
ed a gain share arrange-
ment that could add one 
per cent to basic wages.
But the NUM has de-
manded 60-per cent 
increases and its rival 
the Association of Min-
eworkers and Construc-
tion Union (AMCU) 150 
per cent.
Workers would down 
tools if talks that con-
tinue next week fail, said 
NUM’s Seshoka.
“If we don’t agree ... we’ll 
issue a statement of non-
resolution. That means 
we can go on strike.”
The deadlock occurs in 
the week South Africa 
commemorates police 
shooting dead 34 strik-
ers at Lonmin’s platinum 
mine in Marikana on Au-
gust 16 last year.
Once the world’s larg-
est gold producer, South 
Africa’s mining sector 
has been pummelled by 
chronic under-invest-
ment and poor labour re-
lations.

TONY Abbott’s “sex ap-
peal” gaffe gives a glimpse 
into the opposition lead-
er’s views on women, La-
bor frontbencher Penny 
Wong says. 
On his first trip to the key 
marginal seat of Lindsay 
in western Sydney on 
Tuesday, Mr Abbott was 
asked how Liberal can-
didate Fiona Scott com-
pared with her coalition 
predecessor Jackie Kelly.
“They’re young, they’re 
feisty and, I think I can 
probably say, have a bit 
of sex appeal,” Mr Abbott 
told reporters.
Senator Wong says that’s 
what happens when the 
opposition leader goes 
off script.
“When he goes off script 
you get a bit a glimpse 

Abbott sex appeal gaffe no surprise: Wong 
into what he really thinks,” 
she told ABC radio on 
Wednesday.
“I wasn’t altogether sur-
prised and nor were many 
Australian women, I sus-
pect. This is consistent 
with some of the views 
Mr Abbott has expressed 
over many, many years.”
But shadow treasurer Joe 
Hockey said it was time to 
move on from the gaffe.
“I think spending so much 
time talking about it is en-
tirely trivial,” he told ABC 
radio.
“I think there are things 
that matter much more 
to the Australian people 
that we should be dealing 
with.”
Mr Hockey said Mr Abbott 
had no “ill intentions” 
with his comments.

TONY Abbott has chal-
lenged Labor to follow his 
lead and preference the 
Australian Greens last. 
The opposition leader has 
instructed the Liberal Party 
across the country to pref-
erence the Greens last for 
the September 7 election, 
saying the last three years 
of minority government 
have produced a record 
of “ineptitude and disap-
pointment”.
Mr Abbott called on Prime 
Minister Kevin Rudd to fol-
low suit.
“Show some leadership. 
Stand up for yourself,” he 
told reporters in Brisbane.
“I’m going to put the 
Greens last. Mr Rudd, what 
are you going to do?”
Mr Abbott’s move is de-
signed to eliminate the 
Greens from parliament’s 
lower house.
It could mean the Greens’ 
Adam Bandt - elected in 
2010 on the back of Liber-
al Party preferences - fac-
es an even tougher chal-
lenge to retain his seat of 
Melbourne at the election.
Mr Abbott said he didn’t 
regret preferencing the 
Greens before Labor at the 
2010 election.
“That was then, this is 
now,” he said.
The last three years had 
been a “litany of betrayals, 
of broken promises, of dis-
appointed hopes”, and the 
Australian people couldn’t 
afford any repeat of that.
That’s why he’d decided to 
make this “captain’s call”, 
and Mr Rudd should be 
“man enough” to do the 
same.
“This election is about 
producing a strong gov-
ernment, a majority gov-
ernment, with a clear ma-
jority in the parliament,” 
he said.
Mr Abbott said it was a 
different question when it 
came to doing deals with 
other minor parties.
There is a “world of differ-
ence” between the Greens 
and virtually every other 
political party contesting 
the federal election, he 
said.
The Greens were against 
economic growth and were 
pushing for a bank levy, 
higher mining and carbon 

Abbott challenges Rudd on Greens deals 
taxes, open borders and 
100 per cent renewable 
energy target, he said.
“These are quite frankly 
fringe economic policies, 
to put it at its kindest, and 
no one has that kind of 
economic policy,” he said.
Both major parties needed 
to send a strong signal that 
they won’t jeopardise Aus-
tralia’s prosperity by giv-
ing the Greens a chance to 
run the next government.
Mr Abbott was asked 
whether he would do deals 
with the Greens on pass-
ing legislation in the Sen-
ate.
“We are going to get our 
program through the par-
liament,” Mr Abbott said.
“If we are thwarted by a re-
calcitrant parliament, well 
there are options under 
the constitution that we 
won’t hesitate to take,” he 
said, hinting at a possible 
double dissolution elec-
tion.
He said his decision was 
about principle and “stand-
ing up for the things you 
believe in”.
Greens leader Christine 
Milne says it’s “absolutely 
realistic” the party can re-
tain Melbourne.
“This is actually what we 
thought would happen. It’s 
the basis on which Adam 
Bandt’s campaign has 
been running,” she told 
ABC radio.
“It’s just really the signal 
we need to go even harder 
to get this seat for Adam 
because I think he’s been 
a great member for Mel-
bourne and been a won-
derful deputy leader for 
the Greens.”
Senator Milne says Greens 
need to be re-elected to 
fight against university cuts, 
which she says both major 
parties are supporting.
“We need Adam there as a 
strong voice for research 
development for univer-
sities and against those 
cuts, and also on asylum 
seekers,” she said.
“If the Greens aren’t there, 
who is going to stand up 
and talk about caring for 
people and compassion 
and decency when both 
of the old parties just want 
to engage in a race to the 
bottom?”
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KEVIN Rudd has ignited 
an internal backlash in-
side the Labor Party af-
ter refusing to rule out 
preference deals with the 
Greens in lower house 
seats. 
Several senior Labor of-
ficials are now privately 
demanding the Prime 
Minister follow Tony Ab-
bott’s lead and put the 
fringe-left party last on 
the Labor how-to-vote 
cards.
Mr Rudd on wednesday 
took a swipe at Julia Gil-
lard, claiming he would 
not repeat the mistake of 
2010 and do deals with 
the Greens to form a mi-
nority government in the 
case of a hung parlia-
ment.
But he batted away the 
question of preference 
deals with the party that 
Labor formed a coalition 
with after the last elec-
tion.
“All preference matters 
are handled by the nation-
al secretary of our party 
and I am not aware of what 
agreements have been 
reached, I intend to leave 
it with them,” he said.
“These are organisational 
matters.”
But his comments drew 
immediate fire from sev-
eral key Labor figures 
who disputed Mr Rudd’s 
claim and said that he 
should take a stand.
“It’s Kevin’s decision at 

the end of the day,” one 
senior Labor figure said 
after a high-level meeting 
was called at the cam-
paign headquarters.
“He should have been 
prepared for this, but he 
wasn’t.”
Mr Rudd was accused of 
“squibbing” it by some 
colleagues, who claimed 
that it was not just the 
party’s decision but Mr 
Rudd’s.
“What have the greens 
given us apart from elec-
toral Armageddon,” said 
one senior Labor MP.
“If we do any dirty deals 
with them we might as 
well give ourselves Ebola 
as well. And Kevin should 
be taking the lead on 
this”
Labor campaign director 
George Wright confirmed 
a decision on whether La-
bor will direct voters to 
put the Greens last or at 
least behind the Liberal 
Party will be made within 
the next 24 hours.
With pre-polling opening 
next Tuesday, Labor has 
only several days to fina-
lise its preference direc-
tions in all seats.
Several senior Cabinet 
Ministers are pushing for 
the PM to make a broad 
statement to deny the 
Greens any preference 
directions to voters.
Mr Rudd yesterday did 
confirm that he like Mr 
Abbott would not do any 

Labor seeing red as Kevin Rudd woos Greens 

deals to form a govern-
ment with the Greens or 
Independents in the case 
of a hung parliament.
“I don’t think I could be 
any clearer, there will be 
no coalition agreements 
with minor parties, no 
negotiations like we’ve 
seen in the past, no deals 
like we have seen in the 
past,” Mr Rudd said in a 
clear shot at Ms Gillard.
Several Labor MPs and 
officials have publicly 
called on the party to 
distance itself from the 
Greens.
Senior ministers such as 
Bill Shorten and Chris 
Bowen have been out-
spoken critics of Labor’s 
close relationship with 
the fringe left party. Mr 
Abbott accused Mr Rudd 
of trying to “sneak back 
into office” by doing a 
preference deal with the 
Greens.
“What is clear today 
is that for Kevin Rudd, 
green means go,” Mr Ab-
bott said.
“Kevin Rudd is hoping 
to sneak back into office 
by doing deals on prefer-
ences and coming into 
an arrangement with the 
Greens on power sharing 
as part of a minority gov-
ernment.
“Yet again Mr Rudd is 
prepared to sell the soul 
of the Labor party to the 
Greens in order to realise 
his own ambitions.

Kevin Rudd and Greens leader Christine Milne. Digitally altered image / . Source: DailyTelegraph

DESPITE Kevin Rudd say-
ing he wants to be posi-
tive, Labor has launched 
two TV attack ads against 
Tony Abbott claiming if 
he wins the September 7 
election he will make big 
cuts to jobs and will hurt 
families. 
One of the ads features 
a mother at the kitchen 
bench cutting up fruit for 
two children who asks: 
‘’What are you hiding Mr 
Abbott?’’
‘’I get the feeling that if 
you win, we lose.’’
The second commer-
cial focuses on some of 
the Coalition’s already 
announced cuts to the 
SchoolKids Bonus and 
jobs but says there is still 
a $70 billion hole in the 
Budget.
‘’Abbott’s cuts are com-
ing,’’ says the ad. ‘’Who’s 
next in line. You?’’
The ads speculate the Co-
alition could make cuts to 
schools and hospitals.
Treasurer Chris Bowen 
has been calling on Mr 
Abbott to release the 
costings for the Coali-
tion’s promises and said 
the Opposition has secret 
plans to make savage cuts 
after the election through 
a commission of audit.
Mr Abbott has said the 
claim of a $70 billion hole 

is a ‘’fantasy’’ and prom-
ised ‘’sensible savings’’ 
but they have not all been 
announced. 
Meanwhile, Kevin Rudd 
impersonator Anthony 
Ackroyd has teamed up 
with Democratic Labour 
Party Senator John Madi-
gan in TV ads raising con-
cern about foreign aid to 
Indonesia.
The ads are funded by 
Optical Superstore owner 
and human rights cam-
paigner Ian Melrose.
Senator Madigan said the 
ad blitz aimed to high-
light a 20 per cent rise in 
foreign aid to Indonesia 
while that country spent 
big on its military and op-
pressed minority groups, 
especially in West Papua.
‘’Why are we giving $647 
million in foreign aid to In-
donesia when they spend 
$8 billion on their mili-
tary,’’ the Victorian Sena-
tor says in the 45-second 
TV ad.
‘’Spend our foreign aid 
wisely or spend it at 
home.’’
Senator Madigan said he 
wanted to raise aware-
ness about human rights 
abuses close to Austra-
lia’s shores and make the 
government accountable 
for where taxpayer money 
was spent.

Labor launches TV attack 
ads 

OPPOSITION Leader 
Tony Abbott is offering 
Tasmanian voters a tai-
lor-made plan to boost 
the state’s economy by 
building infrastructure 
and transport links. 
The Liberals are target-
ing two Labor-held seats 
in election battle in the 
Apple Isle, which has 
the highest jobless rate 
in Australia at 8.2 per 
cent, and little economic 
growth.
It was unacceptable that 
Tasmania also had the 

lowest life expectancy in 
the country and the low-
est average wages, Mr 
Abbott said.
He announced the sec-
ond phase of a plan to lift 
Tasmania out of its “dire” 
economic circumstances 
by spending a total of 
$438 million upgrading 
Hobart International Air-
port and the 176km-long 
Midland Highway.
“Over the last few years, 
in particular, it really has 
become pretty dire down 
here,” Mr Abbott told re-

Abbott unveils Tasmania growth 
plan 

porters in Launceston in 
the Labor seat of Bass on 
Thursday.
“Tasmania shouldn’t be 
like this.
“We have a growth plan 
that has been tailor-made 
for Tasmania.”
Mr Abbott blamed “La-
bor-Green governments” 
in Hobart and Canberra 
for Tasmania’s predica-
ment.
The opposition leader 
pledged $38 million to ex-
pand Hobart International 
Airport and improve its 
freight and aircraft han-
dling capacity.
An extra 500m of runway 
would be built and would 
secure the city as a world 
centre for Antarctic and 
Southern Ocean research 
by providing a gateway to 
large, heavily-laden air-
craft on their way south.
The airport project could 
create 200 jobs.
The coalition has also 
promised $400 million 
to upgrade the Midland 
Highway.
The initiatives build on 
last week’s $6.5 million 
announcement to sup-
port 2000 long term job-
less into work by offering 
subsidies to businesses.
A coalition government 
would also set up a Tas-
manian Major Project 
Approval Agency aimed 
at cutting red tape and 
encouraging new invest-
ment in the state.
The agency would be a 
one-stop shop for new 
projects that require 
some form of federal reg-
ulatory approval for com-
pliance reporting such as 
the Australian Securities 
and Investments Com-
mission.
The seat of Bass is held 
by Labor’s Geoff Lyons 
with a 6.7 per cent mar-
gin.
The Liberals are also tar-
geting Braddon, held by 
Labor’s Sid Sidebottom 
on 7.5 per cent.
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Available Only at McDonald’s Punchbowl

EID FITER MOUBARAKعــيد فــطر مــبارك

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

مرشح مقعد بالكسالند حلزب االحرار انطوني خوري لـ »اهلريالد«:
االئتالف أفضل الدارة اقتصاد البلد ومحاية حدودنا من قوارب اللجوء

* هل لنا ببطاقة هوية ملرشح 
بالكسالند  ملقعد  االحرار  حزب 

الفيدرالي أنطوني خوري؟
- من مواليد مجدليا يف شمال 
لبنان، سافرت مع والديّ واخوتي 
حيث   1951 عام  اسرتاليا  اىل 
ونصف  سنوات   3 بعمر  كنت 

وسكنـّا يف باراماتا.
االبتدائية  دروسي  تلقيت 
باراماتا  يف  الفرير  مدرسة  يف 
يف  الثانوية  املرحلة  وأكملت 

مدرسة الفرير يف لويشام.
مجال  يف  العمل  بدأت 
الـ  سنّ  يف   كنت  عندما  البناء 
الحادية  سن  ويف  سنة،   18
لبنان  اىل  سافرت  والعشرين 
صبيا  اهلل  ورزقنا  وتزوجت 

وابنتني وانا اآلن جدّ.
تم تعييني قنصال عاما فخريا 
وما  سنة   16 منذ  لبنغالدش 
زلت  يف هذا املنصب حتى اآلن. 
حصلت  عاما  سنة   18 ومنذ 
ماكواري  جامعة  يف  مقعد  على 
دراسات  قسم   - سيدني  يف 

الشرق االوسط وشمال افريقيا 
مجلس  رئيس  منصب  وشغلت 
االدارة فيه مدة 9 سنوات اىل ان 

قدمت استقالتي منذ سنتني.
حزب  اىل  انتسبت  متى   *

االحرار وملاذا؟
لسياسة  تأييدي  رغم   -
وأفكاره  ومواقفه  االحرار  حزب 
ومبادئه اال انني لم انتسب اليه 
رسميا اال قبل 3 أشهر، وسبب 
االقتصادي  الوضع  انتسابي هو 
البلد  اليه  وصل  الذي  املرتدي 
بفعل االدارة االقتصادية السيئة 
الدولة  الذي جعل  العمال  لحزب 
ترزح تحت عجز مالي بمليارات 
تشهد  كانت  بعدما  الدوالرات 
فائضا يف املوازنة. فهناك الكثري 
ابوابها  اقفلت  التي  املصالح  من 
او نقلت اعمالها اىل الخارج، كما 
للعائالت  بالنسبة  النفقات  ان 

أصبحت تفوق بكثري املداخيل.
العمال  ادارة حزب  كانت  لقد 
الحدود  لحماية  بالنسبة  كارثية 
القوارب  الجئي  لناحية  وخاصة 

اكثر  اسرتاليا  اىل  دخل  حيث 
لجوء خالل  ألف طالب  من 36 
حزب  حكم  من  سنوات   6
العمال الذي فشلت سياسته يف 
القوارب  الجئي  تدفق  من  الحد 
الضرائب  دافعي  يكلفون  الذين 
االسرتاليني حواىل مليار ونصف 
املليار دوالر يف السنة، بينما يف 
العام االخري من حكم جان هاورد 
دخل اىل اسرتاليا 7 طالبي لجوء 

فقط.
انني ارى ان الحكومة العمالية 
باهظة  امواال  وتنفق  أنفقت 
االقتصاد  تخدم  ال  أمور  على 
وخاصة،  ينبغي  كما  الوطني 
يف  القوارب،  الجئي  اىل  اضافة 
برنامج تركيب العوازل الحرارية 
للمنازل، الذي ذهب ضحيته عدة 
اشخاص بسبب قلة او عدم خربة 
امللتزمني ورزمة اصالح املدارس 
بشكل  االموال  انفقت  حيث 
دافعي  كلف  مما  مدروس  غري 

الضرائب مليارات الدوالرات.
* ما هي الضواحي التي يضمها 

مقعد بالكسالند الفيدرالي؟
مقعد  سكان  عدد  يبلغ   -
من  اكثر  الفيدرالي  بالكسالند 
من  ويمتد  منتخب  ألف   100
بانكستاون  مطار  اىل  غرانفيل 
ريجنتس  اىل  بارك  وود  ومن 
بانكستاون،  ويشمل  بارك 
جورجز  بارك،  كوندل  ياغونا، 
هول، يانورا، غيلدفورد، برييلال، 

غرانفيل وغريها.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

قولها؟
غاية  يف  الناخب  صوت  ان   -
يمأل  عندما  عليه  لذا  االهمية 
االستمارة ان يضع اسم انطوني 
كما   )1( رقم  املربع  يف  خوري 

عليه ملء جميع املربعات.
للتغيري  فرصته  هي  هذه 
مع  يتعامل  العمال  حزب  ألن 
باعتبارها  بخفة  بانكستاون 
ال  فهو  ولهذا  عمالية  منطقة 
اهمية  من  تستحق  ما  يعطيها 

بدأت املعارك االنتخابية تستعر بني العمال واالئتالف يف سائر احناء اسرتاليا، ومن مرشحي حزب االحرار اللبناني  
انطوني خوري عن مقعد بالكسالند الذي يقول ان حزب العمال فشل يف ادارة اقتصاد البلد ويف محاية احلدود ويف 

عدد كبري من النواحي وان االئتالف افضل من اعمال ملستقبل اسرتاليا.
زار السيد خوري مكاتب اهلريالد وكان معه هذا احلديث:

الحيوية  املشاريع  لناحية 
على  تساعد  التي  والضرورية 
نمو املنطقة وتطورها وازدهارها 

ورفاهية شعبها.
الجالية  من  بالشكر  أتقدم 
الدعم  على  والعريبة  اللبنانية 
حملتي  يف  لي  توفره  الذي 
اكون  ان  واعدها  االنتخابية، 
صوتها يف الربملان الفيدرالي اذا 
حال  يف  وخاصة  الحظ  حالفني 

فوز االئتالف بالحكم.    

الزميل انطونيوس بو رزق حياوور مرشح االحرار ملقعد بالكسالند انطوني خوري



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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