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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

املناخ السياسي اىل مزيد من التأزم و»الوفاء للمقاومة« تنتقد بعض »14 آذار«
اسرائيل تربئ »حزب اهلل« من اطالق الصواريخ على »الشمال«

اللبنانيون  فوجئ 
أربعة  جمهولني  بإطالق 
من  »غراد«  صواريخ 
العمليات  منطقة  داخل 
اللبناني  املشرتكة للجيش 
)القوات  »يونيفيل«  و 
جنوب  العاملة يف  الدولية 
لبنان( جنوب الليطاني يف 
اجتاه األراضي الفلسطينية 
اجليش  وذكر  احملتلة. 
منظومة  أن  اإلسرائيلي 
أسقطت  احلديد  القبة 
واحدًا منها، وأن الصواريخ 
الباقية سقطت يف مناطق 
تقع  مأهولة  غري  ساحلية 
بني عكا ومستعمرة نهاريا، 
على  ردَّ  يكون  أن  نافيًا 
املنطقة اليت انطلقت منها 
تبني،  واليت  التتمة صفحة 6الصواريخ 

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

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

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف
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روسيا تقّدم براهني والغرب يتجّنب االتهام وأوباما 

يطلب تدخل االستخبارات

جرمية الغوطة: ما قصة 
صاروخي »لواء اإلسالم«؟

الغربيون  تردد  ملاذا 
الذهاب  يف  واألمريكيون 
األمن  جملس  أمام  بعيدًا 
الدولي، يف اتهام النظام 
السوري باستخدام السالح 
غوطة  يف  الكيميائي 

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 Vivien, your personal finance consultant on:   
0417  215 880
-Email:lionheartfinance@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

لبنانية  أمنية  مصادر  وفق 
من  أطلقت  أنها  رمسية، 
بلدة  يف  البساتني  منطقة 
مدينة  من  القريبة  احلوش 
مأهولة  غري  وهي  صور 

بالسكان.
على  اسرائيل  وهددت 
التسامح«  بـ«عدم  الفور 
وزرائها  رئيس  وقال 
»أننا  نتانياهو  بنيامني 
وجنهض  مواطنينا  حنمي 
بنا...  املس  حماوالت 
ميسنا  من  كل  وليعلم 
أننا  بنا  املس  حياول  أو 
الصحف  لكن  سنؤذيه«. 
اىل  سارعت  االسرائيلية 
تربئة »حزب اهلل« وحتدثت 
عن عالقة »اجلهاد االسالمي 

باحلادث«.

األمنية  املصادر  وأكدت 
الصواريخ  أحد  أن  اللبنانية 
يف  وسقط  طريقه  ضل 
عل  الواقع  القطيعة  وادي 
مقربة من بلدة علما الشعب 
)قضاء صور( من دون أن 
وقالت  أضرار.  أي  حيدث 
إن قوة من اجليش اللبناني 
بعد  توجهت  »يونيفيل«  و 
املكان  اىل  قصري  وقت 
الذي أطلقت منه الصواريخ 
منصات  أربع  على  وعثرت 
خشبية استخدمت إلطالقها، 
احلربي  الطريان  كان  فيما 
وطريان  اإلسرائيلي 
واالستطالع  التجسس 
على  حيلق  ك«  »إم 
بلدة  فوق  منخفض  دمشق؟ارتفاع 

أن  عربية  مصادر  ترجح 
الغربية  البعثات  تكون 
تلقت  قد  واألمريكية 
القصف  عملية  عن  رواية 

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

سوري وزوجته يبكيان على جثث خالل تشييعها يف الغوطة الشرقية 
االربعاء. )أ ف ب(

الرئيس مبارك خرج من السجن بهدوء 
إىل مستشفى عسكري

انتقال  عملية  مرت 
سابقا  املصري  الرئيس 
السجن  من  مبارك  حسين 
على  اجلربية،  االقامة  اىل 

يف  بهدوء  رمزيتها، 
يناير«   25 »ثورة  أوساط 
 ،2011 عام  أطاحته  اليت 
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خالف فلسطيين - إسرائيلي على 
الدور األمريكي يف املفاوضات

وسط خالف فلسطيين – 
اسرائيلي على دور الرعاية 
للمفاوضات  االمريكية 
االول  امس  شدد  بينهما، 
الرئيس الفلسطيين حممود 
التزامه حتقيق  عباس على 

السالم العادل والدائم مع 
أساس  على  االسرائيليني 
إنهاء االحتالل واقامة دولة 
فلسطينية على حدود 1967 

عاصمتها القدس.
التتمة صفحة  31



Page 2صفحة 2      Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

خدمات  يف  ملساعدتكم  العربية  باللغة  متحدث  يتوفر 
الرتمجة يومي الثالثاء واجلمعة من كل اسبوع.
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لبنانيـات
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أثار إطالق الصواريخ من جنوب 
مستنكرة  فعل  ردود  لبنان 
اجلمهورية  رئيس  مستوى  على 
ورئيس  سليمان  ميشال 
جنيب  املستقيلة  احلكومة 
متام  املكلف  والرئيس  ميقاتي 

سالم.
فرأى سليمان يف العملية »خرقا 
للسيادة  وجتاوزا   1701 للقرار 
االجهزة  إىل  وطلب  اللبنانية«، 
املعنية العمل على كشف الذين 
على  وإحالتهم  عليها  أقدموا 

القضاء.
وكان رئيس اجلمهورية تابع ما 
الدولي  األمن  جملس  به  يقوم 
استعمال  موضوع  معاجلة  يف 
سوريا  يف  الكيميائية  األسلحة 
حال  يف  كليا  »يتنافى  والذي 
والقيم  املبادئ  مع  ثبوته 

اإلنسانية«.
البالغ  »قلقه  أبدى  وإذ 
الستعمال هذه األسلحة من أي 
بلد  يف  وخصوصا  كان  طرف 
جماور للبنان«، أعرب عن »أمله 
يف ضرورة أن يتوصل جملس 
يف  ملموسة  نتيجة  إىل  األمن 

هذا املوضوع«.
أثنى سليمان  آخر،  على صعيد 
يبذهلا  اليت  »اجلهود  على 
يف  األمنية  والقوى  اجليش 
اإلرهابية  الشبكات  كشف 

والتخريبية«.

تعزيز  »أهمية  على  وشدد 
واالستقصاءات  اإلجراءات 
هذه  عن  املسؤولني  ملالحقة 
األعمال والقائمني بها والقبض 
الفنت  دابر  وقطع  عليهم 
واألعمال اإلجرامية اليت يقومون 

بها«.
احلادثة  ميقاتي«أن  ورأى 
الوضع  لتوتري  واضحة  حماولة 
األمين يف اجلنوب وحتويل لبنان 
جمددا ساحة لتصفية الصراعات 
وتوجيه الرسائل يف هذا االجتاه 

او ذاك«.
وقال »إن احلكومة تدين حادثة 
وتعتربها  الصواريخ  اطالق 
جملس  لقرار  صارخا  إنتهاكا 
 ،1701 الرقم  الدولي  األمن 
وتؤكد أن اجليش بدأ، بالتعاون 
يف  العاملة  الدولية  القوة  مع 
لكشف  مكثفا  حتقيقا  اجلنوب، 
واحالة  احلادثة  هذه  مالبسات 
القضاء،  على  عنها  املسؤولني 
من  للنيل  حماوالت  أي  ومنع 
االستقرار الذي ينعم به اجلنوب 

وال سيما املنطقة احلدودية«.
العمل  سالم  دان  جهته،  من 

ووصفه بانه »عمل مشبوه«.
الذي  الوقت  »يف  وقال: 
حالة  املنطقة  فيه  تعيش 
ويشهد  وأمين  سياسي  غليان 
أزمته  من  جديدة  فصوال  لبنان 
السياسية املديدة واحداثا أمنية 

 سليمان وميقاتي وسالم نّددوا بإطالق الصواريخ
وطلبوا إحالة الفاعلني على القضاء

متنقلة، قررت عقول وأيد خبيثة 
وتضعها  البالد  بأمن  تعبث  أن 
اخلطورة  احتماالت شديدة  امام 

انطالقا من بوابتها اجلنوبية«.
الصواريخ  القاء  »ان  اضاف: 
يف  صور  منطقة  من  االربعة 
الفلسطينية  االراضي  اجتاه 
الضرر  يلحق  قد  عمل  احملتلة 
بلبنان ويورطه يف مسار يؤدي 
اىل استجالب عدوان من جانب 

العدو االسرائيلي«.
»بالتعاون  اجليش  سالم  ودعا 
مع قوات حفظ السالم الدولية 
حتديد  على  بسرعة  العمل  اىل 
القبض  والقاء  الفاعلني 

عليهم«.
من جهة اخرى، ابدى سالم قلقه 
املأسوي  احلدث  من  الشديد 
دمشق  غوطة  يف  حصل  الذي 
وراحت ضحيته اعداد هائلة من 
ووصفه  السوريني،  املدنيني 
بكل  مستنكرة  جرمية  بانه 
املعايري االخالقية واالنسانية«. 
وقال ان »إدخال عنصر السالح 
الصراع  معادلة  الكيميائي على 
يف سوريا قد تكون له ترددات 

مستقبلية خطرية«.
حتقيق  إجراء  »ضرورة  وأكد 
دولي جدي وعاجل يف مالبسات 
وقوف  وأهمية  اجلرمية،  هذه 
مثل  وجه  يف  الدولية  األسرة 

هذه األعمال ومنفذيها«.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
التينة  عني  يف  بري  نبيه 
»تكتل  من  وفدا  االول  أمس 
ضم  واالصالح«  التغيري 
وشكيب  باسيل  جربان  الوزراء 
وسليم  عبود  وفادي  قرطباوي 
على تصور  واطلعوه  جريصاتي 
الالجئني  ملف  ملعاجلة  التكتل 

السوريني.
اللقاء:  بعد  باسيل  وصرح 
الرؤساء  »يف اطار اجلولة على 
بأزمة  املعنيني  واملسؤولني 
اللجوء السوري، عرضنا لدولته 
الطرح املقدم من التكتل. طبعا 
اهلواجس واملخاوف موجودة عند 
اليوم  املطلوب  ولكن  اجلميع، 
املشكلة.  هذه  حلل  العمل  هو 
واعتقد ان هذا االمر هو مبثابة 
حي،  كل  يف  موجود  انفجار 
ختيلوا  للغاية.  كبرية  وآثاره 
حي  كل  يف  انفجارات  حصول 
للبنان  كبري  تفجري  هذا  وبلدة، 
ان  جيوز  وال  اللبنانيني،  ولكل 
يستمر خصوصا يف ظل توقعات 
اهليئات الدولية يف شأن زيادة 
وخصوصا  الالجئني،  ارقام 
موضوع  شأن  يف  نسمعه  ما 
التمويل الذي هو أخطر ما يكون 
بالنسبة لتكريس بقاء النازحني 

السوريني يف لبنان«.
وقال: »من وجهة نظرنا ان أي 
حياتهم  ظروف  لتحسني  متويل 
على  تشجيعهم  هو  لبنان  يف 

يف  ليس  ازمة  واحداث  البقاء 
ذلك،  من  اكثر  بل  املخيمات 
من  أكثر  بقاء  تكريس  وهو 
اللبناني  الشعب  نصف  عدد 
مليون   15 وجود  تصوروا   .
او  انكلرتا  اىل  نزحوا  فرنسي 
العكس. هذا هو حجم املشكلة، 
جيري  كان  اذا  باالحرى  فكيف 
ائتماني؟  صندوق  عن  احلديث 
على  نتكلم  اننا  ذلك  معنى 
وتكريس  بقاء  لتمويل  قروض 
كيانية.  شعبية  انسانية  ازمة 
رمسي  قرار  انتظار  يف  حنن 
من  للمسؤولني  اجتماع  وعقد 
املطلوبة  اخلطوات  اختاذ  أجل 
الالجئني  عدد  بتناقص  للبدء 
السوريني، وهذا حتذير لكل من 

يقف متفرجا«.
سئل: هل لديكم خطة معينة للحد 
من هذا النزوح؟، اجاب: »لدينا 
اهليئات  مع  عنها  نتكلم  خطة 
عن  فالكالم  ايضا.  االمنية 
قانون دولي يف هذا اخلصوص 
ليس صحيحا. اعتقد انه ال تركيا 
وال االردن جرى احلديث معهما 
على  واجبارهما  دولي  بقانون 
أخطأ  لبنان  النازحني.  استقبال 
مسح  عندما  اساسا  نفسه  حبق 
بدخول هذه االعداد الكبرية وال 
والتكلم  الثمن  يدفع  ان  جيوز 
معه بالقانون الدولي«. وسأل: 
يف  النازحون  يكون  ال  »ملاذا 
القصري بعدما باتت منطقة أمنة 

بّري حبث ووفد »التكّتل« يف ملف الالجئني
باسيل: حتسني ظروفهم تشجيع على البقاء

ويستوعب  جدا  واسع  وريفها 
الكثريين«.

من جهته، لفت جريصاتي اىل 
مع  متوافقة  التكتل  مبادرة  ان 

القانون الدولي.
من  وفدا  استقبل  بري  وكان 
امينه  برئاسة  الطاشناق  حزب 
خاتشرييان  اغوب  اجلديد  العام 
التطورات.  يف  معه  وحبث 
كذلك استقبل السفري الروسي 
الكسندر زاسبكني وعرض معه 

االوضاع.
جلسة للجان

اىل  بري  دعا  ذلك،  اىل 
املال  للجان:  مشرتكة  جلسة 
والعدل،  االدارة  واملوازنة، 
واملغرتبني،  اخلارجية  الشؤون 
والداخلية  الوطين  الدفاع 
والتعليم  الرتبية  والبلديات، 
العالي والثقافة، الصحة العامة 
االجتماعية،  والشؤون  والعمل 
والتجارة  الوطين  االقتصاد 
االشغال  والتخطيط،  والصناعة 
العامة والنقل والطاقة واملياه، 
والبيئة، العاشرة والنصف قبل 
اجلاري،  من   27 الثلثاء  ظهر 

لدرس:
1 - مشروع القانون الوارد يف 
املتعلق   8942 رقم  املرسوم 
االلية  املركبات  باسترياد 
االخضر  املازوت  على  العاملة 

والغاز الطبيعي.
الوارد  القانون  مشروع   -  2
 10889 رقم  املرسوم  يف 
لتعديل القانون رقم 341 تاريخ 
2001/8/6 )ختفيف تلوث اهلواء 
الناتج عن قطاع النقل وتشجيع 
الوقود  استعمال  اىل  االجتاه 

االقل تلويثا(.
الوارد  القانون  مشروع   -  3
يف املرسوم رقم 8992 لطلب 
اتفاقية  ابرام  على  املوافقة 
االرث  ملشروع  اضايف  متويل 
الثقايف والتنمية بني اجلمهورية 
اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء 

والتعمري .
4 - اقرتاح القانون النشاء هيئة 

ادارة الكوارث.
يف  النصاب  يكتمل  مل  واذا 
اللجان  جتتمع  احملدد،  املوعد 
والنصف  عشرة  احلادية  يف 
بثلث  نفسه  اليوم  ظهر  قبل 

اعضائها.

الرئيس بري مستقباًل وفد الطاشناق يف عني التينة أمس االول 

امس  املتحدة  الواليات  أعلنت 
قائمتها  على  أدرجت  أنها 
السوداء أربعة عناصر من »حزب 
واشنطن  تصنفه  الذي  اهلل« 
منظمة إرهابية، خصوصًا بسبب 
دعمهم لنظام الرئيس السوري 

بشار األسد.
اخلزانة  وزارة  وأوضحت 
األربعة  أن  بيان  األمريكية يف 
وهم خليل حرب، حممد كوثراني، 
حممد منصور وحممد قبالن. وهم 
متمردين  بدعم  أيضًا  متهمون 
وتقديم  العراق  يف  إسالميني 

لـ«فصائل« خمتلفة  مالي  دعم 
يف اليمن، ولـ«قادة عسكريني 
إرهابية«  أعمال  عن  مسؤولني 
واألردن  مصر  من  كل  يف 

وقربص وإسرائيل.
»خالفًا  أنه  الوزارة  وأضافت 
للتأكيدات اليت تفيد بأن حزب 
لبنانية،  »مقاومة«  منظمة  اهلل 
تسعى  العاملية  شبكته  أن  إال 
السيئ  نفوذه  توسيع  اىل 
إيران،  داعميه،  أبرز  ونفوذ 
األوسط  الشرق  امتداد  على 

وأبعد«.

ومبوجب هذه العقوبات، سيتم 
هلؤالء  موجودات  أي  جتميد 
األشخاص األربعة يف الواليات 

املتحدة.
وأكد ديفيد كوهني نائب وزير 
مكافحة  شؤون  املكلف  اخلزانة 
اإلرهاب انه »سواء لناحية نقله 
مقاتلني أجانب اىل جبهة احلرب 
األهلية يف سوريا أو جلهة زرعه 
عمالء سريني يف أوروبا والشرق 
األوسط ومناطق أخرى، ال يزال 
إرهابيًا  تهديدًا  ميثل  اهلل  حزب 

عامليًا كبريًا«.

اخلزانة األمريكية تفرض عقوبات على أربعة 
عناصر من »حزب اهلل«
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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

»الوفاء للمقاومة«: خمابرات يف 
املنطقة هي اليت دّبرت تفجري الرويس

نددت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
االول  أمس  اجتماعها  إثر 
رعد  حممد  النائب  برئاسة 
بـ«العمل االرهابي اجلبان الذي 
الضاحية«،  أهالي  استهدف 
»للوقفة  تقديرها  وأعربت عن 
التضامنية الواسعة ضد اجملزرة 
ومرتكبيها وضرورة مالحقتهم 

واالقتصاص منهم«.
التفجري  هذا  »ان  ورأت 
االرهابي دبرته أجهزة خمابرات 
تستثمر  املنطقة  يف  دنيئة 
االرهابيني  من  جمموعات 
من  وتستفيد  التكفرييني، 
احلاضنة السياسية التحريضية 
بعض  ويغذيها  يشكلها  اليت 

قوى الرابع عشر من آذار«.
هذه  فشل  »ان  رأت  كما 
يف  التكفريية  اجملموعات 
التآمرية  الغايات  حتقيق 
املرسومة هلا يف سوريا وعند 
اللبنانية،   – السورية  احلدود 
دفع مشغليها اىل استخدامها 
علهم  اللبناني  الداخل  يف 
الذريع  فشلهم  عن  يعوضون 
قيام  »ان  وأكدت  هناك«. 
الوطين  بواجبه  اهلل  حزب 
الذي  والشرعي  واالنساني 
التصدي  ضرورة  عليه  أملى 
على  حفاظًا  وأسيادهم  هلؤالء 
ومقاومته  ووحدته  لبنان 
الواحد  والعيش  والتنّوع 
بد  ال  واقعي  قرار  هو  فيه، 
ألن  التضحيات  تكن  أيًا  منه 
ومقاومته  وشعبه  لبنان  بقاء 
يستلزم هذا التصدي ملشروع 
مالقاة  له  يراد  ولئيم  حاقد 
لفرض  االسرائيلي  املشروع 
أهلنا  على  واخلضوع  االذعان 

وشعوبنا«.
وشددت على »ان حكومة الوحدة 
السياسي  احلل  هي  الوطنية 
الذي  واملوضوعي  اجلامع 
االرهابيني  عن  الغطاء  يرفع 
ويفضح  بالبلد،  والعابثني 
املعطلني ملسار بناء الدولة«، 
معتربة ان »االجتاه لفرض أمر 
واقع استفزازي وغري ميثاقي 
اجلديدة  احلكومة  يف  وأبرت 
األزمة«.  يفاقم  أن  شأنه  من 

ورأت »ان تعطيل بعض قوى 
ملسار  آذار  من  عشر  الرابع 
جامعة  سياسية  حكومة  تأليف 
الدستورية  املؤسسات  ولعمل 
لبنان  يف  السياسية  وللحياة 
أنظمة  مشاريع  على  والرهان 
ملصاحلة  ترّوج  استبدادية 
الصهيوني،  العدو  مع  واهمة 
يهدد  وطين  غري  التزام  هو 

للبالد«.  واالستقرار  السيادة 
اىل  املسؤولني  ودعت 
ملف  إلنهاء  اجلهود  »تكثيف 
يف  اللبنانيني  املخطوفني 
الطيارين  ملف  ومعاجلة  أعزاز 
نهاية  يوفر  ما  الرتكيني وفق 
سليمة تقطع الطريق على أية 
تداعيات حمتملة قد تغدو أكثر 

تعقيدًا«.

أعضاء كتلة »الوفاء للمقاومة« يقفون دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا متفجرة الرويس. )ابرهيم الطويل(
ترأس وزير الداخلية والبلديات 
مروان شربل أمس  االوالجتماعا 
لالجهزة االمنية التابعة للوزارة، 
حضره املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابرهيم على رأس 
وفد من املديرية، املدير العام 
بالوكالة  الداخلي  االمن  لقوى 
العميد ابرهيم بصبوص ورئيس 
شعبة اخلدمة والعمليات العميد 
شعبة  ورئيس  احللو  جوزف 
املعلومات العقيد عماد عثمان.

التنسيق  خطة  على  واطلع 
الوزارة  أجهزة  بني  القائمة 
االرهاب،  ملوجة  للتصدي 
التنسيق  أن خطة  مشددا على 
من شأنها املساعدة يف تاليف 
املفخخة،  السيارات  انفجار 
االمنية  االجهزة  أن  »خصوصا 

بالتعاون  الداخلية  وزارة  يف 
مع االجهزة االمنية االخرى ويف 
مقدمها اجليش اللبناني، كانت 
وال تزال يف طور مالحقة ورصد 
املشتبه  االرهابية  اجملموعات 
يف حتضريها السيارات املفخخة 
واطالق الصواريخ«. ولفت اىل 
أن »منسوب التنسيق بني كل 
االجهزة االمنية يف أعلى درجاته 
االمن  سياسة  على  ويرتكز 
الوقائي الكفيلة حبماية الوطن 

واملواطنني من املخاطر«.
حبث  آخر،  صعيد  وعلى 
الربيطاني  السفري  مع  شربل 
االوضاع  يف  فليتشر  طوم 
االقليمية واللبنانية، وخصوصا 

املستجدات االمنية.
فليتشر  أوضح  االجتماع  بعد 

االوضاع  »تفاصيل  ناقش  انه 
االمنية الراهنة واملخاطر االمنية 
بها  تتسبب  اليت  لبنان  على 
يف  واالزمات  السورية  االزمة 

املنطقة«.
هجوم  »أي  أن  فليتشر  واعترب 
هجوم  هو  مكان  أي  على 
واعتداء على كل لبنان، إذ ال 
يهم موقعه سواء كان مشاال او 
فهو  غربا،  او  شرقا  او  جنوبا 
اللبناني  الشعب  على  اعتداء 

بأكمله«.
يف  بريطانيا  »استمرار  وأكد 
اللبنانية  الدولة  جهود  دعمها 
اآليلة اىل حفظ االمن والنظام 
اجليش  دعم  أيضا  والتزامها 
االمنية  واملؤسسات  اللبناني 

لرتسيخ االستقرار«.

شربل ترأس اجتماعاً ألجهزة الوزارة:
ننّسق خطة للتصّدي ملوجة اإلرهاب

الوزير شربل مرتئسًا اجتماع األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية أمس. )ناصر طرابلسي(

دعا النائب بطرس حرب اىل 
البحث عن مطارات مدنية اخرى 
العامل  دول  بكل  أسوة  تعتمد 
وذلك ملواجهة التعرض لسالمة 
يف  العمل  وانضباط  الطريان 
االمنية  والظروف  بريوت  مطار 

احمليطة به.
ما  »إن  تصريح:  يف  وقال 
العمل  هو  ذلك  إىل  حيدوني 
على عدم عزل لبنان عن العامل 
طريق  إقفال  نتائج  وختفيف 
مطار بريوت الدولي، مما خيفف 
أو  املطار  طريق  إقفال  أهمية 
طالبت  وقد  بإقفاله.  التهديد 
الشمال،  يف  مطارين  باعتماد 
رينه  الرئيس  مطار  أحدهما 
جمللس  سبق  الذي  معوض، 
كمطار  اعتمده  أن  الوزراء 
وهو  لبنان،  يف  ثاٍن  مدني 
املدني،  لالستعمال  جاهز  مطار 
ظروف  يف  استعمل  أن  وسبق 
أمنية معينة، والثاني هو مطار 
البرتون،  قضاء  يف  حامات 
األمنية  األحداث  كانت  والذي 
ألعوام ما بعد 1975 قد فرضت 
حيتاج  والذي  إنشائه،  مباشرة 
التكميلية  األعمال  بعض  إىل 
الستقبال  جاهزا  يصبح  لكي 
أن  العلم  مع  املدني،  الطريان 
اجليش  بتسلم  هو  املطار  هذا 
اللبناني، وأن بعض املساعدات 
العسكرية اليت ترد إىل اجليش 
تهبط  طائرات  بواسطة  تتم 
انه  ورأى  حامات«.  مطار  يف 
أن  إنسانيا  اجلائز  من  »ليس 
التنقل  يف  الناس  حرية  تبقى 

من لبنان وإليه مرتبطة بظروف 
مزاجات  رمحة  حتت  أو  أمنية، 
ال  كما  ذاك،  أو  الفريق  هذا 
جيوز أن يعلن عن إقفال املطار 
للبنان لألسباب  الوحيد  الدولي 
اليت ذكرت، وذلك النعكاساته 
مصلحة  على  اخلطرية  السلبية 
وشدد  صورته«.  وعلى  لبنان 
أن  اجلائز  غري  »من  انه  على 
عصر  يف  اللبنانيون  حيرم 
واخلدمات  املتطور،  الطريان 
يقدمها، حقهم يف  اليت  اهلامة 
االستفادة حبرية وأمن من هذا 
وضع  به  يرتبط  الذي  القطاع 
والسياحي،  االقتصادي  البالد 
قطاعات  منه  تعيش  والذي 
يف  العاملة  القوى  من  كبرية 
فتح  أن  عن  ناهيك  لبنان، 
مطارات مدنية جديدة يفسح يف 
إلجياد  اللبنانيني  أمام  اجملال 
للشباب  جديدة  عمل  فرص 
اللبناني الذي ضاقت احلياة يف 
لقمة  عن  يفتش  فذهب  وجهه 
لبنان«.  خارج  الكريم  العيش 
فخامة  من  »كل  إىل  وتوجه 
رئيس اجلمهورية ودولة رئيس 
األشغال  وزير  ومعالي  احلكومة 
املستقيلة«،  احلكومة  يف 
مطالبا إياهم »بفتح هذا امللف 
موجات  وخارج  وسرعة  جبدية 
التشنجات السياسية والطائفية 
لكي  لبنان،  تدمر  اليت  العبثية 
مادة  اللبنانيني  نتفادى حتويل 
الناس  حاجات  ولتلبية  ابتزاز، 
وإعادة بعض الثقة واإلطمئنان 
إىل حركة الطريان يف لبنان«.

حرب يطالب بفتح ملف مطاري رينه معوض وحامات
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GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

املاروني  البطريرك  دعا 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
اللبنانيني  املنتشرين  الراعي 
يف  انفسهم  تسجيل  اىل 
للحفاظ  النفوس  سجالت 
وعلى  اللبنانية  هويتهم  على 

حقوقهم الكاملة.
خالل  جاء  الراعي  كالم 
استقباله وفد الشباب املتحدر 
انهى  الذي  لبناني  اصل  من 
مؤمتره يف دار سيدة اجلبل يف 
فتقا، وزار الشمال بدعوة من 
يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة 

العامل - اإلنتشار.
ورافقهم يف الزيارة رئيس 
الدويهي  ميشال  اجلامعة 
لشبيبة  العاملي  واملسؤول 
شنتريي  دمياس  اجلامعة 
قديسي  طوني  العام  واالمني 
واخلوري توفيق بو هدير. وسلم 
الوفد درعا تكرميية للبطريرك. 
اشار  كلمة  الدويهي  وألقى 
الشباب  وفد  ان  اىل  فيها 
املتحدر من اصل لبناني يزور 
لبنان للمرة االوىل وقد قدموا 
من 14 دولة يف العامل للتعرف 

اىل البلد االم.
كلمة  شنتريي  ألقى  كذلك 
الراعي  البطريرك  فيها  شكر 
على االستقبال، مؤكدًا التعلق 

بالوطن االم وحمبة اجلميع له.
زيارتكم  »ان  الراعي:  ورد 
كبريًا  كنزًا  نعتربها  للبنان 
هذا  زيارة  على  ونشكركم 
اجلامعة  نشكر  كما  الصرح 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
اليت عملت على تنظيم جميئكم 
اىل لبنان، ونأمل يف ان يثمر 
والرابطة  اجلامعة  مع  التعاون 
املارونية  واملؤسسة  املارونية 
يف  العالقة  لتوطيد  لالنتشار 
خدمة هذا الوطن، وادعوكم اىل 
سجالت  يف  انفسكم  تسجيل 
اهلوية  على  للحفاظ  النفوس 
اللبنانية وعلى حقوقكم كاملة، 
باق،  ولبنان  تبقى  فاالرض 
يف  النظام  ان  تعرفون  وكما 
الدميوغرافيا  على  يقوم  لبنان 
واملسيحيون  املسلمون  اي 
يف  ويتشاركون  متساوون 
وادعوا  واالدارة،  احلكم 
ومسيحيني،  مسلمني  اجلميع، 
القيام بهذه اخلطوة النها  اىل 

ضرورة وطنية«.
وأضاف: »انتم تعيشون يف 
بلدان ال عالقة للدين بالدولة، 
بني  يفصل  الغربي  فالعامل 
الدين والدولة لكن يف املشرق 
لبنان  عدا  ما  دينية  االنظمة 

الراعي دعا وفد شبيبة جامعة االنتشار إىل تسجيل أنفسهم للحفاظ على هويتهم

الدين  بني  فصل  هناك  إذ 
بني  باملساواة  ولكن  والدولة 
املسلمني واملسيحيني. ولبنان 
بلد تعددي وهو رسالة للشرق 
الذي يعيش هذه الفرتة حرب 
التعايش، فالسنة والشيعة غري 
ما  يف  التعايش  على  قادرين 
بينهم وكذلك اليهود والعرب، 
املعتدلني  مع  واالصوليون 
على املستوى االسالمي ولبنان 
يعطيهم هذه الرسالة مسلمني 
مع  بعضنا  نعيش  ومسيحيني، 

واالحرتام  بالتساوي  بعض 
الكبري  لبنان  دور  هو  وهذا 
العربي  العامل  اىل  بالنسبة 
وعليكم انتم ان تعّرفوا العامل 

اىل خصوصية وطنكم«.
العاملي  اجمللس  وفد  وكان 
للشبيبة زار صباحًا متحف جربان 
حيث  بشري،  يف  جربان  خليل 
جوزف  املتحف  مدير  استقبله 
الرب  أرز  غابة  زار  ثم  جعجع. 
اجلامعة  رئيس  دعوة  ولبى 
مأدبة  إىل  الدويهي  ميشال 

غداء يف اهدن وجال بعدها يف 
املدينة وزار حممية غابة أهدن 

وسيدة احلصن.
قبل  زار  الوفد  أن  ويذكر 
وقصر  القمر  دير  بلدة  أيام 
أرجائه،  يف  وجال  الدين  بيت 
ولبى دعوة فادي بو داغر اىل 
الرتاثية  القرية  يف  العشاء 
يف  زعرور«،   - لبنان  »هيدا 
حضور مديرة »الوكالة الوطنية 
لور سليمان  الرمسية  لالعالم« 

صعب.

البطريرك الراعي متوسطًا وفد شبيبة جامعة االنتشار

من  مزيد  االول  امس  صدر 
الغوطة  مبجزرة  املنددة  املواقف 

الشرقية يف ريف دمشق.
التقدمي  احلزب  رئيس   -
جنبالط  وليد  النائب  االشرتاكي 
املشاهد  هول  »أمام  قال: 
دمشق،  ريف  يف  الفظيعة 
اليت  املقاييس  كل  سقطت 
نظريات  اساسها  على  رمست 
وحتطمت  البشرية،  احلياة  تنظيم 
كل املعايري االخالقية واالنسانية 
والنساء  االطفال  اشالء  على 
االعمال  كل  وسخفت  والشيوخ، 
الوحشية والرببرية وحولتها جمرد 
للمرء  حيق  وهنا  عادية.  اعمال 
مواءمة  مدى  عن  يتساءل  ان 
االنظمة الدميوقراطية اليت متارس 
التفرج مع بربرية القصف  هواية 
الكيميائي العنيف، وكأنها مبثابة 
الرببرية الدميوقراطية غري املفهومة 
وغري املربرة على االطالق، وحيق 
ايضا للمرء ان يتساءل عن مصري 
حوهلا  اليت  سوريا  ومستقبل 
ميارس  كبريا  معسكرا  النظام 
واالجرام  والقتل  االعتقال  فيه 
من دون ان حياسب. وحيق للمرء 
هذا  خيتلف  مباذا  يتساءل  ان 
النازية  معسكرات  عن  املعكسر 
اليت مورس فيها القتل اجلماعي 

بدم بارد واصرار وعناد؟«.
»القوات  حزب  رئيس   -
»ان  جعجع:  مسري  اللبنانية« 
اودت  اليت  دمشق  ريف  جمزرة 
واحلقت  مدني   1300 حنو  حبياة 
نتيجة  عدة  بآالف  اصابات 
الكيميائي،  السالح  استعمال 
تشكل حبد ذاتها فعل ابادة يندى 
والذي  االدهى  لكن  اجلبني،  له 
على  والعار  اخلزي  يستدعي 
تعاطي  هو  االنساني،  الصعيد 
على  اجملزرة  مع  االمن  جملس 
رغم هوهلا وفظاعتها، اذ اكتفى 
واملطالبة  واالستنكار  باالدانة 
موقف  اختاذ  من  بدال  بالتحقيق، 
عملي حاسم، وخصوصا ان لديه 
دمشق  يف  دوليني  مفتشني 

نفسها«.
الفعل  ردة  »لغياب  واسف 
املطلوبة مبستوى املأساة املؤملة 
مبا خيالف احلد االدنى من التضامن 

اجلدي انسانيا«.
واحلس  االخالقي  والواجب 
يرتبهما  اللذان  باملسؤولية 
حلماية  دولية  سلطة  اعلى  وجود 
والكوارث  احلروب  ومنع  السلم 
حزب  رئيس  وحيرص  االنسانية. 
التنويه  على  اللبنانية  القوات 
بتمايز املوقف الفرنسي املسؤول 
الظالم  وسط  االمل  يبعث  الذي 

جملس  على  خييم  الذي  الدامس 
االمن.

ويستغرب جعجع بل ويستهجن 
لبنانية  رمسية  مواقف  اي  غياب 
علما  املأسوي،  احلدث  مبستوى 
قبل  حبت  انساني  املوضوع  ان 

اي اعتبار آخر.
- النائب حممد كبارة: »ما جرى 
يف الغوطة الشرقية ليس جرمية 
ابادة  حرب  هو  بل  مذحبة،  وال 
ارتكبته  ما  بشاعتها  يف  تفوق 
واضاف:  زمانها«.  يف  النازية 
من  اكثر  واصابة  مقتل  »ان 
الفي بريء بفعل هجوم الغازات 
الشرقية  الغوطة  على  السامة 
االخري،  يكون  ولن  االول  ليس 
املستخلصة  اجلديدة  العربة  لكن 
على  االبادة  حرب  اعالن  من 
من  ان  هي  السوري  الشعب 
من  جزءا  نظامه  او  بشارا  يطرح 
ايضا  هو  صار  سوريا  يف  احلل 
الشعب  ابادة  حرب  يف  شريكا 
السوري، اليت يشارك فيها حزب 
ودولة  نصراهلل،  حسن  االرهابي 
الولي الفقيه االيراني االرهابية، 
وميليشيات عراق االرهاب بقيادة 

نوري املالكي«.
االعتدال  »لقاء  رئيس   -
مصباح  السابق  النائب  املدني« 
االحدب: »اجرام النظام السوري 
اجلماعية  االبادة  مرحلة  وصل 
آالف  استشهاد  ان  لشعبه. 
والشيوخ  والنساء  االطفال 
والرجال من ابناء الشعب السوري 
الكيميائي  بالسالح  الشقيق 
اشنع  من  جرمية  السوري  للنظام 
اجلرائم يف تاريخ البشرية، وعلى 
اجملتمع الدولي حتمل مسؤولياته 
وارسال فرق حتقيق سريعة اىل 
سوريا بعيدا من الروتني القاتل 
امام  اجملزرة  هذه  هول  لكشف 
العامل امجع واختاذ خطوات جدية 
النظام  هذا  لتعطش  حد  لوضع 

الفاشي للقتل والدم«.
االستقالل«  »حركة  رئيس   -
اجلرمية  »بعد  معوض:  ميشال 
يف  االنسانية  ضد  املروعة 
والغربية يف  الشرقية  الغوطتني 
ريف دمشق حيث استخدم نظام 
الكيميائية  االسلحة  االسد  بشار 
واطفاال  شيوخا  شعبه  ضد 
ونساء، بات واضحا ان ما جيري 
يف سوريا ختطى كل اطر احلرب 
املعروفة واحندر اىل درك االبادة 
حترك  تستوجب  اليت  اجلماعية 
والدولي  العربي  العام  الرأي 
املؤثرة  الدول  على  للضغط 
واملتقاعسة  االمن  مبصري جملس 

حيال ما جيري«.

جنبالط: النظام حّول سوريا معسكراً لإلجرام
 جعجع: غياب رد الفعل على مستوى املأساة
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لبنانيات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
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- هدايا - صب مفاتيح - 
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Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

)تتمة املنشور على الصفحة 1(
وجوارها وصواًل اىل ساحل صور 

– الناقورة.
تكون  أن  املصادر  ونفت 
أربعة  إسرائيل  بإطالق  تبلغت 
قذائف على املنطقة اليت أطلقت 
منها الصواريخ خالفًا ملا رّوج له 

بعض الفضائيات اللبنانية.
باسم  متحدث  قال  وفيما 
»يونيفيل  إن  الدولية  القوات 
الوضع  وتتابع  جرى  ما  حتلل 
لبنان  بني  احلدود  طريف  على 
املصادر  لفتت  وإسرائيل«، 
خرباء  أن  اىل  اللبنانية  األمنية 
اجليش  يف  اهلندسة  سالح  من 
اىل  فورًا  توجهوا  اللبناني 
منه  أطلقت  الذي  البستان 
الصواريخ وكشفوا على املكان 
حبثًا  إلطالقها  استخدم  الذي 
استخدمت  اليت  األجهزة  عن 
يف هذه العملية للتأكد مما إذا 
توقيت  ساعات  بواسطة  كانت 
وضعها  فور  إطالقها  مت  أو 
،عثر  اخلشبية  املنصات  على 
الحقًا على الساعات.وأكدت أن 
الكشف  املوجلة  األمنية  األجهزة 
التحقيق،  وإجراء  البستان  على 
وبعض  صاحبه  استدعت 
كيفية  ملعرفة  فيه  العاملني 
إذا  وما  إليه  الصواريخ  إدخال 

كان أحد العاملني يقيم فيه.
رمسي  فعل  رد  أول  ويف 
اجلمهورية  رئيس  دان  لبناني، 
ميشال سليمان إطالق الصواريخ 
»نظرًا ملا يشكل هذا األمر من 
وجتاوز   1701 للقرار  خرق 
وطلب  اللبنانية«،  للسيادة 
العمل  املعنية  األجهزة  اىل 

اسرائيل تربئ »حزب اهلل«...
عليه  أقدموا  الذين  كشف  على 

وإحالتهم اىل القضاء.
احلكومة  رئيس  ورأى 
»أن  ميقاتي  جنيب  املستقيل 
ضمن  يأتي  الصواريخ  إطالق 
الوضع  لتوتري  حماوالت واضحة 
وحتويل  اجلنوب  يف  األمين 
لبنان جمددًا اىل ساحة لتصفية 
الصراعات وتوجيه الرسائل يف 

هذا االجتاه او ذاك«.
تدين  احلكومة  »إن  وقال 
احلادثة وتعتربها إنتهاكا صارخا 
لقرار جملس األمن الدولي الرقم 
1701 وتؤكد أن اجليش اللبناني 
بدأ، بالتعاون مع القوات الدولية 
العاملة يف جنوب لبنان، حتقيقا 
هذه  مالبسات  لكشف  مكثفا 
احلادثة واحالة املسؤولني عنها 
حماوالت  أي  ومنع  القضاء  اىل 
للنيل من االستقرار الذي ينعم 
املنطقة  سيما  ال  اجلنوب  به 

احلدودية«.
يف  الصواريخ  إطالق  ويأتي 
الذي  السياسي  التأزم  ظل 
يشهده لبنان والذي بلغ ذروته 
مع ارتفاع منسوب املخاوف من 
الذي  اإلرهابي  التفجري  تكرار 
ضرب حي الرويس يف الضاحية 
اآلمال  وتراجع  لبريوت  اجلنوبية 
تشكيل  إمكان  على  املعقودة 
وعودة  اجلديدة  احلكومة 
اخلصوص  هذا  يف  املشاورات 
اىل املربع األول أي من النقطة 
تكليف  بعد  منها  انطلقت  اليت 

الرئيس متام سالم بتشكيلها.
رمسية  لبنانية  مصادر  ورأت 
الصواريخ  إطالق  أن  رفيعة، 
»من  إن  وقالت  مشبوه،  عمل 

استغالل  حياول  وراءه  يقف 
لبنان  يعيشه  الذي  اإلرباك 
الستدراج  اجلنوب  اىل  ونقله 
من  فعل  برد  للقيام  إسرائيل 
يف  االستقرار  يهدد  أن  شأنه 

هذه املنطقة«.
نفسها  املصادر  ُتسقط  ومل 
خماوفها من عودة بعض اجلهات 
اىل استخدام ساحة اجلنوب منصة 
السياسية يف  الرسائل  إلطالق 
أكثر من اجتاه بغية إقحام لبنان 
الفوضى  من  جديدة  دوامة  يف 
والفلتان األمين. وشّكل اجليش 
للتحقيق  رباعية  جلنة  اللبناني 
قوامها  الصواريخ  قضية  يف 
اجليش  استخبارات  من  ضابط 
يف اجلنوب وضابط يف الشرطة 
متفجرات  وخبري  العسكرية 
املنتشر يف  اللواء  من  وضابط 
منطقة عمليات صور، عملت على 
مسح البستان الذي أطلقت منه 

الصواريخ والبساتني األخرى.
ويف القدس قال نتانياهو إن 
خمتلف  على  تتحرك  »إسرائيل 
واجلنوب  الشمال  يف  اجلبهات 
من أجل الدفاع عن مواطنيها«. 
وأضاف سنحمي مواطنينا »بكل 
النقل  وزير  وقال  الطرق«. 
كاتس  يسرائيل  اإلسرائيلي 
أن احلكومة لن تبدي أي تسامح 
من  لقصف  أراضيها  لتعرض 
واجليش  احلكومة  حمماًل  لبنان، 
يف لبنان مسؤولية تعرض مشال 
إسرائيل ألربع قذائف صاروخية 

عصر أمس االول.
الثانية  القناة  كاتس  وأبلغ 
إن  اإلسرائيلي  التلفزيون  يف 
حكومة  وُيلزم  اخلطري  »احلدث 

السريعة  معاجلته  وجيشه  لبنان 
إحباط  عليهما  يتكرر...  ال  كي 
لن  وحنن  احلوادث،  هذه  مثل 
نسمح بأن ُتفتح جبهة قتال على 
حدودنا الشمالية، ويف حال مل 
فإننا  اللبناني  اجليش  يتحرك 
ما  تكرار  الطرق  بكل  سنمنع 

حصل اليوم«.
مصادر  عن  القناة  ونقلت 
احلادث  اعتبارها  رفيعة  أمنية 
يف  أخذه  جيب  »موضعيًا 
متيل  وأنها  الصحيح«،  سياقه 
القصف  وراء  بأن  االعتقاد  إىل 
»اجلهاد  لـ  تابعة  »منظمة  أمس 

اإلسالمي«.
وكانت صافرات اإلنذار دوت 
أمس االول يف مشال إسرائيل 
وحتديدًا من رأس الناقورة حتى 
انفجارات،  دوي  مساع  مع  عكا 

وهرب سكانها إىل املالجئ.
وحبسب القناة الثانية سقطت 
سائر القذائف يف مناطق مفتوحة 
لبنان.  وجنوب  إسرائيل  يف 
وجراء القصف أمر اجليش بوقف 
الرحالت اجلوية باجتاه مطار حيفا 
خشية أن تتعرض الطائرات إىل 

صواريخ »القبة احلديد«.
وقال املتحدث بلسان اجليش 
يف  مردخاي  يوآف  اإلسرائيلي 
»القبة  إن  للصحافيني  اجياز 
يف  صاروخًا  اعرتضت  احلديد« 
املنطقة بني مدينيت عكا ونهريا، 
لبنان  مع  احلدود  إىل  األقرب 
تسقط  مل  القذائف  سائر  وأن 

يف األراضي اإلسرائيلية.
يرى يف  اجليش  أن  وأضاف 
مل  وعليه  »موضعيًا«  احلادث 
قيادة  من  تعليمات  أية  تصدر 

)الدفاع  الداخلية  »اجلبهة 
املدني(.

مشال  يف  مواطنون  وحتدث 
إسرائيل عن حال هلع وخماوف 
احلدود  على  احلرب  جتدد  من 
وسائل  وسارعت  الشمالية. 
اإلعالم إىل طمأنة اإلسرائيليني 
بأنه »كما يبدو، ال عالقة حلزب 
اهلل باإلطالق«، مبعنى أن ال خطر 

يف جتدد احلرب معه.
»حزب اهلل« والسنيورة

املناخ  بدا  ذلك  غضون  يف 
حنو  متجها  الداخلي  السياسي 
ظل  يف  السخونة  من  مزيد 
محلة حادة شنتها »كتلة الوفاء 
للمقاومة« على بعض قوى 14 
الكتلة  اتهام  سياق  يف  آذار 
املنطقة  يف  خمابرات  أجهزة 

بتفجري الرويس.
رئيس  حذر  املقابل،  ويف 
كتلة »املستقبل« الرئيس فؤاد 
السنيورة يف لقاء مع عدد من 
الصحافيني بينهم »النهار« من 
بدأ  اليت  الذاتي  االمن  اجراءات 
بعد  علنا  اهلل«  »حزب  يطبقها 
الضاحية  يف  االخري  االنفجار 
قوى  اعتمدتها  اجراءات  »وهي 
االمر الواقع يف السابق وأثبتت 
فشلها. واذا كان من الضروري 
تنفيذ اجراءات أمنية، فيجب ان 
تنفذها املؤسسات الرمسية من 
جيش وقوى أمن داخلي، ال ان 
او  حزبية  االجراءات  هذه  تكون 
يكون  »ان  واستغرب  فئوية«. 
هناك توزيع لألدوار األمنية يف 
يتوىل  ان  كمثل  البعض  ذهن 
يف  االمن  ضبط  اهلل«  »حزب 
مناطق نفوذه ويطلب من القوى 

تضبط  ان  واجليش  االمنية 
املناطق«.  باقي  يف  االمن 
»حزب  تورط  »ان  اىل  وخلص 
اهلل« يف القتال يف سوريا شّرع 
خمتلف  من  املخاطر  امام  لبنان 
وأمنه  لبنان  وعّرض  االجتاهات 

للخطر«.
قال  السياسية  االزمة  وعن 
اهلل«  »حزب  »إن  السنيورة: 
احلكومة  يف  املشاركة  يريد 
تغطية  على  للحصول  اجلديدة 
تيار  وان  سوريا،  يف  لدوره 
»املستقبل« يقرتح يف املقابل 
ان جنلس اىل طاولة احلوار وان 
يشارك  ال  حكومة  تشكيل  يتم 
فيها »املستقبل« و«حزب اهلل« 
كي تهتم بشؤون البالد املعّطلة، 
لكن احلزب، ويا لألسف، وقبل 
إن  قال  احلوار،  اىل  الذهاب 
ورق  على  حرب  هو  بعبدا  إعالن 

وهذا ما يعّقد املسألة«.
اىل  ذهبنا  »لو  وتساءل: 
وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل 
ماذا ستكتب يف بيانها الوزاري 
اهلل«  »حزب  استمرار  ظل  يف 
وأعاد  سوريا؟«.  حرب  يف 
حكومة  جتارب  أن  االذهان  اىل 
الوحدة الوطنية مل تنجح وال بد 

من جتربة جديدة.
الفرصة  »ان  اىل  ولفت 
عندما حتني ال ميكن وضعها يف 
الثالجة واستعماهلا وقت نشاء. 
إذ انها مثل الوقت الذي حيني 
على  وشدد  وينقضي«.  مرة 
أن خيار احلكومة احليادية ليس 
سيكون  اعتماده  لكن  سهال، 
يف  االستمرار  من  سوءا  أقل 

الواقع احلالي.

غصن  فايز  الدفاع  وزير  رأى 
اىل  وصل  االمين  »الوضع  ان 
مرحلة دقيقة بات فيها االكتفاء 
بالكالم وإطالق املواقف غري جمد، 
وال بد يف املقابل من وعي حجم 
عاتق  على  امللقاة  املسؤوليات 
األمنية  واالجهزة  السياسيني 

برمتها«.
وقال ان »احلرب على اإلرهاب 
بات عنوان املرحلة، خصوصا ان 
له  دين  ال  الذي  اإلرهاب  هذا 
اىل  إال  حيتاج  ال  طائفة،  وال 
وشرذمتهم  اللبنانيني  تفكك 
ليجتاحهم ويغرز أنيابه يف جسد 
واجب  فإن  هنا  ومن  بلدهم. 
وعدم  التضامن  اللبنانيني  كل 
الفتنة  دعوات  اىل  اإلنسياق 
ومواكبة  الطائفي،  والتحريض 
عمل األجهزة األمنية وتسهيله«.

لتسييس  جمال  »ال  انه  وأكد 
من  ال  لتغطيته،  وال  اإلرهاب 
خالل التشكيك يف عمل االجهزة 
حماوالت  خالل  من  وال  األمنية 
تطييف  وتر  على  اللعب  البعض 
األمر  فهذا  ومذهبتها،  األجهزة 
وباللبنانيني،  بلبنان  مضر 
للجميع  تعمل  األمنية  واألجهزة 
املصلحة  انطالقا من  دون متييز 
املصاحل  وليس  العليا  الوطنية 

الضيقة«.
األخري  »االجتماع  ان  وكشف 
وان   ، للدفاع  األعلى  للمجلس 
أنه  إال  سرية،  مقرراته  كانت 
اتسم بكثري من العمق والوضوح 

مبسمياتها«،  األمور  وتسمية 
اجملتمعني،  »كل  ان  اىل  الفتا 
اجلمهورية  رئيسي  سيما  وال 
اإلطالع  بعد  اللذين  واحلكومة، 
األمنية  األجهزة  حبوزة  ما  على 
خطرية  ومعلومات  معطيات  من 
ودقيقة، قد شددا على ضرورة 
مكافحة  يف  األجهزة  يد  إطالق 
تهدف  إرهابية  حماوالت  أي 
واألمن  االستقرار  زعزعة  اىل 
اللبنانيني، وأكدا ضرورة مواكبة 
دعم  كل  وتقديم  األجهزة  عمل 
للقيام  اليه  حتتاج  سياسي 

مبهماتها«.
ولفت اىل ان »املعلومات عن 
وجود خاليا إرهابية تعمل بهدف 
إشعال فتنة من خالل استهداف 
بعض املناطق بالتفجريات ليست 
جديدة، فاجليش اللبناني يتابعها 

غصن: ال جمال لتسييس اإلرهاب وجملس الدفاع أطلق يد األجهزة
ويالحق املتورطني واملشتبه يف 
تورطهم بها منذ مدة«، مشريا اىل 
ان »الكشف عن هذه املعلومات 
جاء نتيجة لسببني، األول حتسسا 
وبالتالي  اخلطر،  باقرتاب  منه 
توعية الرأي العام على خطورة ما 
أي  والثاني، سد  للبنان،  حيضر 
التسلل  لبنان  اعداء  ميكن  ثغرة 
أبناء  بني  الفتنة  إلشعال  منها 

الوطن الواحد«.
وختم منوها بـ«اجلهود اجلبارة 
وباقي  اجليش،  يبذهلا  اليت 
األجهزة األمنية«، داعيا »اجلميع 
ودعم  اجلهود،  هذه  مواكبة  اىل 
جانبه«،  اىل  والوقوف  اجليش 
السياسية  احلواجز  وضع  وعدم 
يعمل  فهو  اجليش  عمل  أمام 
كل  وملصلحة  اللبنانيني  جلميع 

لبنان«.

ترأس حمافظ النبطية حممود املوىل، اجتماعا جمللس االمن الفرعي 
املسؤولني  السرايا، يف حضور  مكتبه يف  النبطية يف  يف حمافظة 
االمنيني يف اجلنوب. وناقش اجملتمعون الوضع االمين يف حمافظيت 
النبطية واجلنوب، وأصدروا بيانا أكدوا فيه »ان االوضاع االستثنائية 
يف البالد تتطلب اجراءات وتدابري استثنائية تقع على عاتق القوى 
العسكرية واالمنية لطمأنة املواطنني«. وتوافق اجلميع على تكثيف 
القوى  وبقاء  النبطية  حمافظة  يف  والدوريات  االمنية  االجراءات 
االمنية على جهوز عال الختاذ املناسب«. وتداولوا اوضاع النازحني 
السوريني يف احملافظة وضرورة تنظيم وجودهم وعدم السماح هلم 

بتجاوز القوانني اللبنانية«.

جملس األمن الفرعي يف النبطية: تكثيف 
اإلجراءات وتنظيم وجود الالجئني
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 أقيم ظهر االربعاء من االسبوع 
ملناسبة  الريزة،  يف  احلالي 
والستني  الثامنة  الذكرى 
تكريم  اجليش، حفل  لتأسيس 
حضره  املتقاعدين،  للضباط 
جان  العماد  اجليش  قائد 
قهوجي ورئيس االركان اللواء 
من  وعدد  وليد سلمان  الركن 
كبار ضباط القيادة، وحشد من 
وممثلي  املتقاعدين  الضباط 

وسائل االعالم احمللية.
النشيد  بعزف  االحتفال  بدأ 
الوطين والوقوف دقيقة صمت 
ألقى  ثم  الشهداء،  أرواح  عن 
اللواء  السابق  االركان  رئيس 
الركن املتقاعد شوقي املصري 
القوى  قدماء  رابطة  كلمة 
فيها  أشاد  اللبنانية،  املسلحة 
العسكرية  املؤسسة  »بدور 
اخلالفات  ظل  يف  االنقاذي 
املستحكمة،  السياسية 
والعصبية اليت متر بها البالد«، 
مؤكدا أن »الرابطة تواكب عن 
ولديها  اجليش  مهمات  كثب 
قيادتها  حبكمة  الثقة  كامل 
التصدي  يف  واجراءاتها 
للفتنة ومعاجلة خمتلف االحداث 

االمنية«.
من جهته ألقى العماد قهوجي 
بالضباط  فيها  رحب  كلمة، 
وسائل  ومندوبي  املقاعدين 
»لالخطار  عرض  ثم  االعالم. 
والتحديات اليت واجهها الوطن 
وال يزال ولالجنازات اليت حققها 
اجليش على صعيد ضبط االمن 
الشبكات  ومكافحة  واالستقرار 
االرهابية والعمل االستخباراتي 
اىل  داعيا  ضدها«،  الوقائي 
»تضافر جهود اجلميع ملواجهة 
وقضائيا  سياسيا  اخلطر  هذا 

وامنيا واعالميا«.
وقال: »إن أجهزة اجليش ختوض 
االرهاب،  على  شاملة  حربا 
او  انتقادات  عند  تتوقف  ولن 
محالت او صواريخ او عبوات، 
بأي  احلرب،  هلذه  عالقة  وال 
اعالمي  او  سياسي  خالف 
يعيشه لبنان يف هذه الفرتة، 
اليت  باالشاعات  هلا  صلة  وال 
تطلق من هنا أو هناك، بهدف 
اىل  الفتا  االستقرار«،  زعزعة 
واقليمية  دولية  »حروب  أنها 
وعربية، وحنن نتعاون مع أجهزة 
ملالحقة  الصديقة  االستخبارات 
وننسق  التخريبية،  الشبكات 
معها على اعلى املستويات يف 
سالمة  أجل  من  دورية  صورة 
الغربيني  والرعايا  اللبنانيني 

والعرب يف لبنان«.
االخري  االنفجار  اىل  وبالنسبة 
أكد  اجلنوبية،  الضاحية  يف 
أشهر  منذ  يالحق  »اجليش  أن 
على  تعمل  إرهابية  خلية 
وارساهلا  سيارات  تفخيخ 
كانت  سكنية،  مناطق  اىل 
اال  احداها،  الرويس  سيارة 
املعلومات  اخلطورة حبسب  ان 
ان  للجيش،  االستخباراتية 
الستهداف  تعد  ال  اخللية  هذه 
منطقة معينة او طائفة معينة، 
الفتنة  الشعال  حتضر  هي  بل 
مناطق  استهداف  املذهبية عرب 
الطائفية  االجتاهات  متنوعة 

والسياسية«.

اجليش  وحدات  »جهوز  وأكد 
ملواجهة  اجلنوبية  احلدود  على 
اخلطر الدائم الذي ميثله العدو 

االسرائيلي على لبنان«.
»نلتقي  قهوجي:  كلمة  وهنا 
انتم رفاق  سنويا حنن واياكم 
السالح الذين خدمتم وختدمون 
اينما كنتم، وقد كتب  الوطن 
وحنن  جنتمع  ان  اليوم  علينا 
تهدد  مصريية  ازمات  نعيش 
لقد  ومستقبله،  لبنان  وحدة 
جتاوز  من  مضى  ما  يف  متكنا 
من  الرغم  على  التحديات 
حلقت  اليت  اخلسائر  فداحة 
من  شبابنا  وذهبت خبرية  بنا، 
ضباط وعسكريني ممن شهدمت 
احلياة  يف  تدرجهم  على  انتم 
للجيش  واخالصهم  العسكرية 

والوطن.
اكرب  نواجه  اليوم  لكننا 
ايضا  واجهتها  اليت  التحديات 
والغربية  العربية  الدول  اهم 
االرهاب  وهو  دارها،  عقر  يف 
له  تتاح  اينما  يضرب  الذي 

الفرصة.
من  أكثر  اجليش  واجه  لقد 
االصولية  التنظيمات  خطر  مرة 
البارد  نهر  اىل  الضنية  من 
والقى  وعربا،  عرسال  وجرود 
اخلاليا  من  كثري  على  القبض 
اليت كانت ختطط لتحويل البلد 
حيصل  مبا  اسوة  حرب،  ساحة 
وقوتنا  اجملاورة،  الدول  يف 
كانت  بل  وحدنا،  نكن  مل  اننا 
اىل جانبنا مجيع فئات اجملتمع 
دون  من  وطوائفه  اللبناني 
متييز، مسيحيني وسنة وشيعة 
بعض  وباستثناء  ودروزا، 
منا  تريد  اليت  النشاز  اصوات 
ان تكون لطرف من دون آخر، 
التيارات  قادة  مجيع  وقف 
الروحية  واملراجع  السياسية 
اختالفاتهم  من  الرغم  على 
اجليش  جانب  اىل  السياسية، 
يف معركته لتجنيب لبنان خطر 

هذه التنظيمات«.
من  أعلن  »اليوم  أضاف: 
حربا  خيوض  اجليش  أن  هنا 
ولن  االرهاب،  على  شاملة 
انتقادات  عند  أجهزتنا  تتوقف 
او  صواريخ  أو  محالت  أو 
عملها  ستواصل  بل  عبوات، 
الذي باشرته يوم بدأ االرهاب 
يضرب عائالتنا وبيوتنا وقرانا 

ومدننا.
أوال: ان حربنا على االرهاب ال 
سياسي  خالف  بأي  هلا  عالقة 

او حرب اعالمية يعيشها لبنان 
صلة  وال  الفرتة،  هذه  يف 
تطلق  اليت  باالشاعات  هلا 
بهدف  هناك،  او  هنا  من 
ان  وأؤكد  االستقرار.  زعزعة 
القيادات املعنية اليت نتواصل 
االمين  عملنا  على  تطلع  معها، 
كشف  الذي  واالستخباراتي 
الشبكات  من  كثريا  اآلن  حتى 
البلد  جنب  مما  االرهابية، 

خضات أمنية كبرية.
ثانيا: إن احلرب على االرهاب 
واقليمية  دولية  حرب  هي 
مع  نتعاون  وحنن  وعربية، 
الصديقة  االستخبارات  اجهزة 
ملالحقة هذا الشبكات، وننسق 
معها على أعلى املستويات يف 
سالمة  أجل  من  دورية  صورة 
الغربيني  والرعايا  اللبنانيني 

والعرب يف لبنان.
إن  للحقائق،  توضيحا  ثالثا: 
خلية  أشهر  منذ  يالحق  اجليش 
تفخيخ  على  تعمل  ارهابية 
مناطق  اىل  وإرساهلا  سيارات 
سكنية، كانت سيارة الرويس 
إحداها، إال أن اخلطورة حبسب 
ان  االستخباراتية  معلوماتنا 
الستهداف  تعد  ال  اخللية  هذه 
طائفة  او  معينة  منطقة 
الفتنة  لبث  حتضر  بل  معينة، 
مناطق  استهداف  املذهبية عرب 
الطائفية  االجتاهات  متنوعة 
تبدو  هنا  من  والسياسية. 
اجلميع  جهود  تضافر  أهمية 
سياسيا  اخلطر  هذا  ملواجهة 

وقضائيا وامينا واعالميا«.
كثريا  حتفظنا  »لقد  وختم: 
العمل  هذا  على  الكالم  عن 
عادة  هي  كما  االستخباراتي 
اجليش، وال نريد التهويل على 
املواطنني، لكن آن االوان اليوم 
لنضع اجلميع أمام مسؤوليتهم، 
ولنقول بوضوح ومسؤولية ان 
جهودا  ويستلزم  خطر  الوضع 
القيادات  مجيع  من  استثنائية 
اجليش  ملساندة  السياسية 
هذه  غمرة  ويف  مهماته،  يف 
بالتأكيد  ننسى  لن  املصاعب 
اخلطر الدائم الذي ميثله العدو 
االسرائيلي على أرضنا وشعبنا 
وهذا  الوطنية،  ووحدتنا 
بقاء  باستمرار  استدعى  ما 
املنتشرة  العسكرية  وحداتنا 
على احلدود اجلنوبية يف أعلى 
واالستعداد،  اجلهوز  درجات 
على  وحفاظا  لبنان  عن  دفاعا 

سيادته واستقراره«. 

هلا  وستكون  الفتة  خطوة  يف 
تداعيات سياسية وغري سياسية، 
اتهمت مصادر أمنية رمسية حركة 
»محاس« بعدم التعاون جديًا يف 
يف  تورطهم  يف  مشتبه  توقيف 
اجلنوبية  الضاحية  عمليات قصف 
يف أيار املاضي. وقالت املصادر 
ملديرية  معطيات  توافر  بعد  إنه 
اللبناني  اجليش  يف  املخابرات 
الصواريخ  إطالق  عملية  حول 
على الضاحية، جرى التعرف إىل 
هوية أمحد حممود طه، فلسطيين 
 ،1983 عام  بريوت  مواليد  من 
ويسكن يف الشارع العريض يف 
حارة حريك، ولديه حمل لتصليح 
وتشتبه  التلفزيون.  أجهزة  وبيع 
بالتحقيقات  املعنية  االجهزة 
عملية  عن  مسؤول  طه  أن  يف 
مع  بالتعاون  الصواريخ،  إطالق 
آخرين، تبني من التحقيقات أنهم 
أكثر  يف  يقيمون  فلسطينيون، 
وتربطهم  لبنان،  يف  خميم  من 

عالقة حبركة محاس.
وطلبت االستخبارات من »محاس« 
مساعدتها يف الوصول اىل أمحد 
طه، فنفت علمها مبكانه، مؤكدة 
أنه ليس عنصرًا فيها، حتى ولو 
كان أفراد من عائلته أعضاًء يف 
اجليش  طلب  لّبت  ثم  احلركة. 
تسليمه فادي طه، شقيق أمحد، 
ال  وهو  أخيه،  عن  سؤاله  بداعي 
االستخبارات  لدى  موقوفًا  يزال 
ليس  كان  وإن  التحقيق،  رهن 
متهمًا كما تقول االجهزة املعنية.

إن  قالت  الرمسية  املصادر  لكن 
االستخبارات العسكرية طلبت من 
أحد  تسليمها  أيضًا،  »محاس«، 
الرشيدية  خميم  يف  مسؤوليها 
الدين  عالء  املدعو  جنوبي صور، 
حممود ياسني )مواليد 1989/6/1 
والدته اجني أمحد ياسني، ويقيم 
املخيم  يف  ياسني  شارع  يف 
املعطيات  لكون  وذلك  نفسه(، 
يشّغل  من  كان  أنه  اىل  تشري 
الصواريخ  قصف  عملية  يف  طه 
واإلعداد لعمليات إرهابية أخرى. 
الطلب  تلّب  مل  »محاس«  لكن 

بعد.
يقوم  أن  االربعاء،  مقررًا،  وكان 
وفد من »محاس« برئاسة ممثلها 
بزيارة  بركة  علي  لبنان  يف 
لرئيس فرع خمابرات اجلنوب يف 
يف  شحرور  علي  العميد  اجليش 
مكتبه يف ثكنة زغيب يف صيدا، 
وذلك يف إطار زياراتها الدورية 
للقيادات األمنية. لكن الزيارة مل 
الوفد  وجهة  واقتصرت  حتصل 
النائبة  زار  حيث  جمدليون  على 

بهية احلريري.
»محاس«  من  قريبة  أوساط 
كشفت أن الزيارة أرجئت بطلب 
تأجيلها  فّضل  الذي  شحرور  من 
احلركة  قيام  حيدده  موعد  إىل 
خمابرات  تريده  شخص  بتسليم 
أعمال  يف  معه  للتحقيق  اجلنوب 
من  األخرية  طلبت  وقد  أمنية. 
»محاس« املساعدة يف توقيفه، 
موجود  أنه  معلومات  تتوافر  إذ 
يف اجلنوب، لكنها ال تزال تتنظر 

تلبية طلبها.
خميمات  ملف  خص  ما  ويف 
بني  تواصل  جرى  بريوت، 
مع  لبنان  يف  محاس  مسؤولي 
مديرية املخابرات يف اجليش ومع 
اهلل،  وحزب  الداخلي  األمن  قوى 
الرد  وكانت محاس مشغولة يف 
عن  بـ«اإلشاعات  تصفه  ما  على 
بعض  يف  منها  عناصر  مشاركة 

االعمال االرهابية«.

محاس مرتبكة: تسلّم املطلوبني أم تتسرت عليهم؟

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

ويقول بركة إن »التنسيق مع حزب 
اهلل شّغال، ومل ينقطع التواصل 
مع قيادات احلزب للحظة«. كذلك 
أهالي  مع  لقاًء  احلركة  عقدت 
ومسؤولي  ووجهائها  املخيمات 
منع  على  للعمل  فيها  الفصائل 
االجنرار اىل أي إشكال مع حزب 
كشف  اإلطار،  هذا  ويف  اهلل. 
بركة نفسه أن مديرية املخابرات 
»محاس«  من  طلبت  اجليش  يف 
تسليم فادي طه، شقيق املشتبه 
على  الصواريخ  بإطالق  فيه 
الفلسطيين  اجلنوبية  الضاحية 
أمحد طه. وحبسب بركة، جتاوبت 
احلركة فورًا مع املطلب وسلمته 
مسؤول  إىل  أيام  ثالثة  قبل 
الضاحية اجلنوبية.  املخابرات يف 
وإىل جانب فادي، سلمت احلركة 
شاهدين،  بصفتهما  له  قريبًا 
عن  املعطيات  بعض  ملعرفة 
عن  املتواري  أمحد  حتركات 
ولفت  كمتهمني.  ال  األنظار، 
بركة إىل أن فادي وقريبه ليسا 
وقال:  »محاس«.  يف  عنصرين 
»ليس لدينا مطلوبون أو متهمون 
حرص  مؤكدًا  صواريخ«،  بإطالق 
مع  »التعاون  على  »محاس« 
احلقيقة  جلالء  املخابرات  مديرية 
واألحزاب  املؤسسات  كافة  ومع 
أي  حماصرة  أجل  من  اللبنانية 

حماولة إلشعال الفتنة«.

من باع الصواريخ؟
وبعد تفجريي الرويس وبئر العبد، 
والتواصل،  التحقيقات  ازدادت 
خصوصًا بعدما تبني أن الصواريخ 
مت  الضاحية  على  أطلقت  اليت 
شراؤها من تاجر سالح يف خميم 
الربج )أ. خ.(. ومن املعروف عن 
أشد  من  أنه  أّمنها  الذي  التاجر 
إنه  وقال  للمقاومة.  املؤيدين 
تريد  أنها  يعتقد  جلهات  باعها 
االسرائيلي  العدو  على  إطالقها 
باع  أنه  وأّكد  العادة.  جرت  كما 
من  أطلقت  السابق صواريخ  يف 
اجلنوب باجتاه العدو االسرائيلي. 
الـ107  صاروخي  سقوط  وبعد 
على الضاحية، أبلغ حزب اهلل أنه 
باعها  ثان  لطرف  صواريخ  باع 

بدوره اىل طه.
أما يف ما يتعلق بسيارة الـ«كيا« 
اليت فّجرت يف بئر العبد، فيرتدد 
بقوة أنها نقلت، بعد سرقتها من 
اىل  خلدة،  منطقة  يف  صاحبتها 
هناك  ومن  الرباجنة،  برج  خميم 
انفجرت  الذي  خرجت اىل املرأب 
فيه. وحصلت مداوالت وعمليات 
كان  إذا  مما  للتأكد  تفتيش 

تفخيخها مت يف املخيم نفسه.
الفصائل  مسؤولي  لكّن 
الفلسطينية يستبعدون أن تكون 
املخيم.  يف  فّخخت  قد  السيارة 
ويقول أحدهم إن »أغلب املالجئ 

املوجودة يف املخيم واليت ميكن 
العمل فيها من دون مراقبة تقع 
املوالية  الفصائل  سيطرة  حتت 
السوري«.  والنظام  اهلل  حلزب 
احتمااًل  »هناك  إن  هؤالء  يضيف 
صربا،  يف  فّخخت  قد  تكون  أن 
حزب  ضد  جمموعات  تعمل  حيث 
احملتمل  األماكن  وعن  اهلل«. 
العمل فيها، يسّمي الرجل مناطق 
تقع »خارج حدود املخيم حيث ال 

سلطة لنا«.
ما هو دور نعيم ع.؟

يف السياق نفسه، كشف مصدر 
أمين أن الفلسطيين نعيم ع. خرج 
آب   14 بتاريخ  احللوة  عني  من 
اجلاري وأمضى خارج املخيم أكثر 
يعود  أن  قبل  ساعات  ست  من 
عرب  شرعية  غري  بطريقة  متخفيًا 
أحد املسارب. ويف اخلروج الذي 
تفجري  من  واحد  يوم  قبل  سجل 
الرويس، حلق عباس حليته وغرّي 
وترددت  اخلارجي.  شكله  يف 
يف  املخيم  غادر  أنه  معلومات 
شهر رمضان الفائت أيضًا ومكث 
خارج املخيم حواىل ثالثة أيام قبل 

أن يعود.
وقال املصدر إن نعيم واحد من 
حركته  وكانت  املطلوبني،  أبرز 
خروجًا  األخرية،  الفرتة  الفتة يف 
وعودة إىل مكان إقامته يف حي 
حطني يف املخيم، إذ غادر املخيم 
قبل أسبوع من إطالق صاروخني 
وكان  اجلنوبية.  الضاحية  على 
واحدة،  مرة  الطويل  غيابه  الفتًا 
متوز  منتصف  عاد  أن  إىل 
تعقب  عملية  وتكتسب  املاضي. 
خاصة،  أهمية  نعيم  حتركات 
لكونها ارتبطت سابقًا باإلعداد أو 
ارتبط  وقد  عمل خترييب.  بتنفيذ 
صواريخ  إطالق  بعمليات  امسه 
انطالقًا  احملتلة  األراضي  باجتاه 
من اجلنوب، واليت كانت شبيهة 
بصواريخ الضاحية. املصدر رّجح 
ارتباط نعيم مبجموعة داريا، اليت 
كشف قيام عناصرها بزرع ثالث 
بعد.  أمكنتها  حتدد  مل  عبوات 
ولفت املصدر إىل أن نعيم موجود 
عني  يف  حطني  حي  يف  حاليًا 
مركز  منزله  يشكل  حيث  احللوة 
بقايا  مسؤولي جمموعات  لقاءات 
اإلسالم«،  و«فتح  الشام«  »جند 
باجتاه  احلي  يغادر  مل  بأنه  علمًا 
حي الطوارئ الذي جلأ إليه معظم 
مثل  اجلماعات،  ومسؤولي  أمراء 

بالل البدر وهيثم الشعيب.
أحد  عامًا(   43( ع.  نعيم  ويعّد 
الناشطني يف الدائرة املشرتكة 
بني تنظيمي »القاعدة« و«فتح 
باالحتياطات  وميتاز  اإلسالم«، 
يتخذها.  اليت  العالية  األمنية 
يتوافر  ال  املثال،  سبيل  فعلى 
رسم أو صورة له لدى األجهزة 

األمنية الفلسطينية واللبنانية.
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نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
خدمة صادقة ومعاملة جيدة

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

اجليش  قادة  كان  ما 
وقع.  قد  خيشونه  اإلسرائيلي 
ولذلك فهم غاضبون على اإلدارة 
عشرات  تدفق  فمنذ  األمريكية. 
ماليني املصريني إىل الشوارع، 
يف 30 حزيران)يونيو(، واعتقال 
حيذر  مرسي،  حممد  الرئيس 
القادة اإلسرائيليون احللفاء يف 
واشنطن من أن االحنياز لصاحل 
سيسفر  املسلمني  اإلخوان 
موجة  عن  املطاف  نهاية  يف 
والغرب  أمريكا  ضد  كراهية 
خاص  بشكل  وإسرائيل  كله 
وأن هذه الكراهية ستتحول يف 
وقت قصري إىل عمليات عدائية 
إسرائيل.  إال  نتائجها  يتحمل  ال 
على  دلياًل  ترى  اليوم  وها هي 
ذلك، من خالل تصعيد العمليات 
املصري  اجليش  ضد  املسلحة 

يف سيناء.
هذه  أن  اإلسرائيليون  ويرى 
فأكثـــر  أكثـــر  تقرتب  العمليات 
اإلسرائيلية-  احلدود  مـــن 
ليــــلة  وفــــي  املصرية. 
القبض  تــــم  اخلميس  األربعاء 
املسلحني  مــــن  جمموعة  على 
اعتـــرفوا  الـــذين  الفلسطينيني 
كانوا  بأنهم  ضبطهم  حـــال 

يعدون لعملية ضد إسرائيل.
كبري  أمين  مسؤول  وكان 
سافر إىل القاهرة، يوم االثنني 
قادة  مع  واجتمع  املاضي، 
املصريني،  واملخابرات  اجليش 
ولكن  »التنسيق«.  غطاء  حتت 
أن  أكدت  إسرائيلية  أوساطًا 
تبادال  الطرفني  من  املسؤولني 
يف  األوضاع  حول  املعلومات 
ومل  غزة.  قطاع  ويف  سيناء 
رئيس  مكتب  أن  صدفة  يكن 
يف  أصدر  اإلسرائيلية  احلكومة 

تعليمات  نفسه  االجتماع  يوم 
صارمة للمواطنني اإلسرائيليني 
سيناء  يف  يسوحون  الذين 
ودعوة  إلسرائيل  فورًا  بالعودة 
الذين  اإلسرائيليني  املواطنني 
شرم  يف  لالستجمام  خططوا 
الشيخ وطابا ودهب وغريها من 
يلغوا  أن  إىل  سيناء  منتجعات 

خمططاتهم.
من  قلقون  اإلسرائيليون 
التطورات يف مصر ويعتقــدون 
بأن إطالق عمليات تفجري ضدهم 
لكن  أكثر.  ال  هي مسألة وقت 
حيملون  أنهم  األمر،  يف  اجلديد 
أوباما  باراك  الرئيس  إدارة 
مسؤولية  أوروبا  يف  ورفاقه 
صراحة  ويقولون  األخطار.  هذه 
املتحيـــزة  أوباما  سياسة  إن 
املصريني  ستدفع  لإلخوان 
إلسرائيل.  عدائي  موقف  إلـــى 
إسرائيل محلتها  أطلقت  وعندما 
للرتويج  الدولية  الديبلوماسية 
ملوقفها الداعي اىل دعم اجليش 
اإلخوان  على  حربه  املصري يف 
األمن  اجهزة  كانت  املسلمني، 
خمتلف  تدرس  اإلسرائيلية 
يف  املتوقعة  السيناريوات 

سيناء.
مخسة  قتل  أعقاب  ويف 
وعشرين جنديًا مصريًا يف كمني 
اإلسرائيليون  رسم  سيناء،  يف 
سيناريوات الحتمال تنفيذ عملية 
اسرائيليني يف  مشابهة لسياح 
سيناء، أو الحتمال جتاوز احلدود 
البلدات  داخل  عملية  وتنفيذ 
دوريات  ضد  أو  اإلسرائيلية 
طول  على  املنتشرة  اجليش 

احلدود.
حدًا،  الوضع  بلغ  وقد 
العام  األمن  جهاز  فيه  شكل 

قلق اسرائيلي من املوقف األمريكي الداعم لـ»اإلخوان املسلمني« يف مصر
»الشاباك« وحدة خاصة لضمان 
التنظيمات  هذه  حتركات  كشف 
قبل  هلا  عمليات  وإحباط 
تنفيذها، وقبل ان تتحول سيناء 
اىل جبهة حرب جديدة إلسرائيل، 
بعد احلدود الشمالية )من لبنان 
)قطاع  واجلنوبية  وسورية(، 
السالم  التفاقية  وخالفًا  غزة(. 
اسرائيل  وافقت  البلدين  بني 
ادخال  على  املصري  للجيش 
طائرات اباتشي وكتائب مشاة، 
واملنزوعة  احملرمة  املنطقة  يف 
اي  يدخلها  مل  اليت  األسلحة، 
توقيع  منذ  الطرفني  من جيشي 

االتفاقية.
غضب وبلبلة

الدولية  اإلسرائيلية  احلملة 
والغربي  األمريكي  املوقف  ضد 
اإلدارة  أغضبت  مصر  جتاه 
يف  بلبلة  وخلقت  األمريكية. 
نقاشًا  وأحدثت  البلدين. 
هلا  مؤيد  بني  داخليًا  اسرائيليًا 
باعتبار ان اجليش املصري قادر 
يف  األمين  التسيب  منع  على 
سيناء وقادر أيضًا على تشجيع 
التسيب األمين وحتويل املنطقة 
اإلرهابية،  للتنظيمات  مرتع  اىل 
التصرحيات  يعترب  ومعارض 
اإلسرائيلية  والضغوط  العلنية 
لدعم  وأمريكا  اوروبا  على 
ذو  سالح  هي  املصري  اجليش 
القيادة  إىل  يسيء  وقد  حدين 
متعاونة  ويظهرها  املصرية 
احلالني،  ويف  اسرائيل.  مع 
املصريون  واحدة:  نتيجة  هناك 
سيحاولون الظهور غري خاضعني 
فريوجون  األمريكية،  للضغوط 
أن اإلخوان هم جزء من املخطط 
ولكي  االستعماري.  الغربي 
نظيفًا،  هذا  موقفهم  يكون 

ينبغي مهامجة اسرائيل.
للحملة  الداعم  املوقف 
ان  من  انطلق  اإلسرائيلية 
يف  املسلمني  اإلخوان  وجود 
تنظيمات  مع  متحالفني  مصر 
قد  متطرفة  اسالمية  وحركات 
يشكل تهديدًا التفاقية السالم، 
 ،1979 عام  توقيعها  مت  اليت 
عملية  اإلسرائيليون  ويستذكر 
أنور  املصري  الرئيس  اغتيال 
هلا  الرافضون  فيما  السادات. 
ال يستبعدون ان تدفع اسرائيل 
مثنًا باهظًا يف حال حقق اجليش 
املصري جناحًا وجعل مصر دولة 
مستقلة، فالتوقعات اإلسرائيلية 
من  قريب  نظام  اي  يطالب  ان 
لإلخوان  ومعارض  اجليش 
املسلمني بإلغاء اتفاق السالم، 
السيسي،  الفتاح  عبد  وأن 
سيكون مضطرًا يف نهاية املطاف 
كهذا.  ملطلب  االستجابة  اىل 
ويدعو هؤالء متخذي القرار اىل 
الصمت ويرون ان مقابل الدول 
املتحدة،  والواليات  األوروبية 
يف  صرفة  أمنية  مصلحة  هناك 
ويف  مصر  يف  النظام  استقرار 
احلفاظ على العالقة اليت تطورت 
املصري.  اجليش  قيادة  مع 
ممكنًا  سيكون  فقط  فهكذا 
اإلرهاب  ضد  الصراع  مواصلة 

يف سيناء.
وزير الدفاع السابق، بنيامني 
املوضوع  تناول  اليعازر  بن 
القدر«،  »مهزلة  عنوان  حتت 
قرار  خالل  من  يناقشه  وراح 
الرئيس  عن  باإلفراج  احملكمة 
حسين مبارك وقال:« خالفًا ملا 
التفكري  الناس اىل  مييل بعض 
مؤيدًا  يكن  مل  مبارك  فإن  به 
وقبل  أواًل  كان  لقد  إلسرائيل. 

كل شيء وطنيًا وقوميًا مصريًا 
فخورًا. حرص على مصلحة ابناء 
شعبه وبالده وأعتقد بأن السالم 

مع إسرائيل جيد ملصر«.

 النصائح األمريكية ... 
قبلة موت

استنادًا  »مبارك،  ويضيف 
اسرائيل  قدر  له،  معرفيت  اىل 
جدًا. قدر قوتها وأهميتها كجهة 
األوسط،  الشرق  يف  استقرار 
ولكن كل شيء كان من زاوية 
يكون  املصرية.  املصاحل  نظر 
خمطئًا من يعترب ان الدميوقراطية 
صعود  اىل  ادت  مصر  يف 
اإلخوان املسلمني، لقد أدت إىل 
اإلخوان  من  املتطرفني  صعود 
املسلمني. ولو ان السيسي مل 
يتخذ خطوات كاسحة خالل فرتة 
قصرية ألصبح النظام يف مصر 
فيما  اإليراني،  بالنظام  شبيهًا 
ستتحول  اسرائيل  مع  احلدود 
بصيغة  ثورة  حلراس  مرتع  اىل 

مصرية«.
يف ندوة عقدت يف تل ابيب 
األوضاع  من  املوقف  ملناقشة 
املستشرق  رأى  مصر،  يف 
تتطلب  احلاجة  ان  سيسر،  اشر 
وعدم  املسلمني  اإلخوان  دحر 
اىل  لعودتهم  اجملال  افساح 
هؤالء،  فإن  وبرأيه  احلكم، 
يقيمون  وممارساتهم  بفكرهم 
البنى التحتية لسيطرة تنظيمات 
العاملي.  واجلهاد  القاعدة 
على  اهلجوم  من  بداًل  وقال:« 
جيب  كان  املصري  اجليش 
جمابهة  على  مساعدته  تتم  أن 
األوضاع بالطرق السليمة. فهذا 
اجليش والشرطة معه ال يتمتعان 
باخلربة الكافية لتفريق تظاهرات 
جيب  وكان  السلمية.  بالطرق 
واألوروبيني  األمريكيني  على 
وسائل  بتوفري  يساعدوهما  أن 

بال  التظاهرات  لتفريق  حديثة 
الدعم  وتوفري  دماء  سفك 
فرص  خللق  والرتشيد  املالي 
سيسر  وبرأي  للشباب«.  عمل 
والعامل  مصر  يف  الصراع  فإن 
العربي اليوم ال يدور بني أنصار 
بل  وأعدائها،  الدميوقراطية 
تريد  اليت  العصرية  القوى  بني 
النهوض باجملتمعات العربية حنو 
وضمان  العلوم  وتطوير  احلداثة 
االقتصادي  واالزدهار  احلريات 
السياسي  اإلسالم  قوى  وبني 
اليت تريد شد العامل العربي إىل 
الوراء حنو التخلف ودوس حقوق 
القضاء،  عدالة  وضرب  املرأة 
كما فعل الرئيس املنتخب حممد 

مرسي«.
اما رون بن يشاي، املستشار 
اإلسرائيلي  للرئيس  اإلعالمي 
كتساف،  موشيه  السابق، 
والناطق الرمسي السابق للجيش 
السياسة  فوصف  اإلسرائيلي، 
األمريكية بـ«الغرور والغطرسة« 
كدولة  أمريكا  تظهر  إنها  وقال 
فاقدة للصدقية وغري خملصة يف 
وقال:«  وفاشلة،  حلفائها  نظر 
والرئيس  األمريكية  اإلدارة  ان 
على  يتشاطران  اوباما  باراك 
نصائح  وتطلق  واشنطن  حلفاء 
ورأى  املوت«  قبلة  مثل  تبدو 
بن يشاي انه كان يتوجب على 
خطة  اعداد  األمريكية،  اإلدارة 
مساعدات طارئة ملصر، مثل خطة 
الواليات  أقرتها  اليت  مارشال 
األوروبيني  حللفائها  املتحدة 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعيد 
املستثمرين  إعادة  إىل  تؤدي 
ملصر وتساعد يف إعادة سيادة 
القانون والنظام يف الشارع. اىل 
األمين  التعاون  مواصلة  جانب 
السياسي،  التعاون  جانب  اىل 
بقدر اإلمكان، على ان ال يكون 
أي تدخل يف األوضاع الداخلية.
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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

السوري،  املشهد  صدم 
احلالي،  االسبوح  من  االربعاء 
املاليني حول العامل... كل هذه 
وبينها  أمامنا،  امللقاة  اجلثث 
غزت  االطفال،  من  الكثري 
القلوب وأثارت مشاعر تراوحت 
اجلرمية،  هول  من  الصدمة  بني 
وبني اخلوف من االتهامات اليت 
كيميائي  هجوم  ارتكاب  أكدت 
ريف  يف  الغوطة  منطقة  يف 

دمشق.
ومل خيفف اجلدل بشأن احلجم 
الذين  الضحايا  لعدد  احلقيقي 
حوهلم  التقديرات  تراوحت 
 130 حنو  اىل  نزواًل   1300 من 
ضحية، ال من هول الصدمة وال 
اخلوف، مما تعنيه اجلرمية، سواء 
او على  اإلنساني  الصعيد  على 

الصعيد السياسي.
أنباء  تتوارد  كانت  وبينما 
ارتكبت  اليت  األخرى  اجملزرة 
يف منطقة ريف الالذقية واليت 
املسلحة  املعارضة  اتهمت 
 200 أن  وُيعتقد  بارتكابها 
طغت  ضحيتها،  راحوا  شخص 
منطقة  من  الواردة  الصور 
السوري،  املشهد  على  الغوطة 
وجهتها  اليت  االتهامات  بعد 
السوري  للنظام  املعارضة 
مل  كيميائي،  هجوم  بتنفيذ 
تعرف طبيعته احملددة وال كيفية 
األصوات  تعالت  بينما  تنفيذه، 
الداعية اىل تدخل دولي عاجل، 
فيما سارعت دمشق اىل تكذيب 
يف  يندرج  انه  بتأكيد  االتهام 

املضللة  االعالمية  احلرب  اطار 
اليت متارس ضدها.

مشاهد  كانت  حني  ويف 
االرض  على  املمددة  الضحايا 
كان  يشاهدها،  من  كل  تهز 
االستغالل السياسي للمجزرة ـــ 
وهي ليست االوىل خالل احلرب 
يتعاظم،  ــ  وعليها  سوريا  يف 
فيما كان من الالفت للنظر أن 
املتحدة وفرنسا وهما  الواليات 
اتهام  جتنبتا  اجملزرة  تدينان 
على  بارتكابها  السوري  النظام 
الرغم من انهما مّحلتاه مسؤولية 
يف  الدولي  التحقيق  تسهيل 

اهلجوم.
وقوع  الالفت  من  كان  كما 
»اهلجوم الكيميائي« يف الوقت 
الذي يتواجد فيه فريق التحقيق 
املتحدة  لألمم  التابع  الكيميائي 
قبل  وصلها  اليت  دمشق  يف 
ثالثة ايام، حيث كان يتواجد يف 
فندق ال يبعد سوى كيلومرتات 
قليلة عن منطقة الغوطة. وجتدر 
منطقة  ان  اىل  ايضًا  االشارة 
الغوطة الشرقية والغربية تشهد 
اشتباكات مسلحة بني املعارضة 
شهور  منذ  السوري  واجليش 
السيطرة  الطرفان  ويتنازع 
حدة  تصـــــاعدت  فيما  عليها، 
االشتباكات بينهــــما فيها خالل 
االيام املاضية، حيث يعتقد ان 
اجليش حقق تقدمًا ميدانيًا كبريًا 

فيها.
الدولي  األمن  جملس  وعقد 
اتهام  حول  مغلقة  مشاورات 

 جملس األمن يطالب بتحقيق يف جمزرة اهلجوم »الكيميائي«

احلرب يف سوريا وعليها حترق الغوطتني

السورية  للقوات  املعارضة 
على  »كيميائي«  هجوم  بشن 
الغوطتني. وعقدت اجللسة بناء 
على طلب مشرتك وجهته مخس 
يف  األعضاء  الـ15  الدول  من 
والواليات  فرنسا  هي  اجمللس 
ولوكسمبورغ  وبريطانيا  املتحدة 

وكوريا اجلنوبية.
بــ  األمن  جملس  وطالب 
يف  حصل  ما  حقيقة«  »كشف 

ريف دمشق.
وقالت مندوبة األرجنتني لدى 
كريستينا  ماريا  املتحدة  األمم 
بالدها  تتوىل  اليت  بارسيفال، 
للمجلس  الدورية  الرئاسة 
»أعضاء  إن  احلالي،  آب  لشهر 
أعربوا عن قلقهم  األمن  جملس 
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صورة وزعتها »تنسيقية عربني« املعارضة لسوريني يحاولون التعرف على جثث أطفال بعد الهجوم »الكيميائي« 
على البلدة يف الغوطة يف ريف دمشق )ا ب(

عام  وإحساس  االدعاءات،  إزاء 
بضرورة الوضوح يف ما حدث. 
حصل  ما  حقيقة  كشف  ينبغي 
كثب«.  عن  الوضع  ومتابعة 
اجمللس  »أعضاء  ان  وأضافت 
استخدام  أي  أن  على  اتفقوا 
قبل  من  الكيميائي  للسالح 
ظرف ميثل  أي  أي طرف وحتت 

انتهاكًا للقانون الدولي«.
اجمللس  أعضاء  وكرر 
وقف  ضرورة  إىل  »دعوتهم 
إطالق النار والصراع الدائر يف 
بتصميم  ورحبوا  حاليًا،  سوريا 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
بان كي مون على إجراء حتقيق 
معمق وحمايد يف ادعاءات وقوع 
استخدام لألسلحة الكيميائية يف 

سوريا«.
العام  األمني  نائب  وأعرب 
الياسون،  يان  املتحدة  لألمم 
يف تصريح بعد اجللسة املغلقة، 
بعثة  »تتمكن  أن  يف  أمله  عن 
احلصول  من  الدولية  التحقيق 
السورية  السلطة  موافقة  على 
للدخول إىل الغوطة، وذلك من 
أجل التحقيق والتأكد من مزاعم 
هناك«  كيميائي  هجوم  وقوع 
التداعيات  رأينا  »لقد  وقال 
الذي  الصراع  هلذا  اإلقليمية 
ينبغي أن يتوقف، كما أن هناك 
تداعيات إنسانية هائلة له، لكن 
إمكانية  عن  نتحدث  حنن  اليوم 

استخدام أسلحة كيميائية«.
اجمللس،  اجتماع  موازاة  ويف 
سلمت باريس ولندن وواشنطن 
لألمم  العامة  األمانة  وبرلني 
بالتحقيق  رمسيًا  طلبًا  املتحدة 

يف هذه االتهامات.
هذا  إن  ديبلوماسيون  وقال 
عن  يتحدث  املشرتك  الطلب 
عن  صدقية  ذات  »معلومات 
كيميائية«،  أسلحة  استخدام 
»السماح  وجوب  على  مشددة 
للمحققني  عاجل«  شكل  يف 
الدوليني املوجودين يف سوريا 
املواقع«  كل  إىل  »بالوصول 

املشتبه فيها.
أن  املتحدة  األمم  وأعلنت 
بالتحقيق  اخلاص  فريقها 
يتشاور  الكيميائية  باألسلحة 
مع السلطات السورية يف شأن 
املعلومات عن وقوع هجوم داٍم 
»سالح كيميائي«  استخدم فيه 

يف ريف دمشق.

وقال أكي سيلسرتوم، العامل 
فريق  يقود  الذي  السويدي 
التقارير  إن  الدولي،  التحقيق 
هذا  لكن  تفحص،  أن  جيب 
عضو  دولة  من  طلبًا  يستلزم 
يف األمم املتحدة. ونقلت وكالة 
إنه  قوله  عنه  السويدية  األنباء 
تلفزيونية  لقطات  سوى  ير  مل 
القتلى »يثري  وإن ضخامة عدد 
اتصال  يف  وأضاف،  الريبة«. 
أن  »يبدو  دمشق،  من  هاتفي 
فيه...  النظر  جيب  شيء  هذا 
تذهب  أن  على  األمر  سيتوقف 
املتحدة  باألمم  عضو  دولة  أي 
إننا  وتقول  األمن  جملس  إىل 
جيب أن ننظر يف هذه الواقعة. 

حنن يف املوقع«.
ويف التفاصيل، فقد انطلقت 
التقارير عن وقوع جمزرة ذهب 
يف  األشخاص  مئات  ضحيتها 
بعد  أمس،  فجر  منذ  الغوطة 
ساعات من شّن القوات السورية 
املنطقة  على  هجوم«  »أعنف 
حبسب »املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان«.
الوطين  »االئتالف  وسارع 
القوات  اتهام  إىل  السوري« 
جمزرة  »بارتكاب  السورية 
 1300 من  أكثر  ضحيتها  ذهب 
السالح  استخدام  نتيجة  قتيل 
ناشطون  وبث  الكيميائي«. 
موقع  على  فيديو  أشرطة 
أطفال  فيها  ظهر  »يوتيوب« 
أقنعة  وضع  عرب  إسعافهم  يتم 
وهم  وجوههم  على  أوكسجني 
بينما  بصعوبة،  يتنفسون 
حالة  يف  آخرون  أطفال  بدا 
على  دماء  آثار  دون  من  إغماء 
أو  ويعمل مسعفون  أجسادهم، 
أطباء على رش املاء عليهم بعد 
وجوههم  ومتسيد  مالبسهم  نزع 
باالضافة اىل عدد  وصدورهم، 
كبري من االشرطة اليت تتكّدس 

فيها اجلثث.
البيت  باسم  املتحدث  وقال 
إن  ارنست  جوش  األبيض 
مل  األمريكيني  املسؤولني 
بصورة  التأكد  من  بعد  يتمكنوا 
عن  التقارير  من  مستقلة 
األسلحة  هذه  مثل  استخدام 
السورية،  القوات  قبل  من 
موضحًا أن واشنطن تتشاور مع 
شركائها يف جملس األمن بشأن 

املوضوع.

األمم  عمليات  »لتكون  وقال 
ينبغي  صدقية،  ذات  املتحدة 
مبقابلة  للفريق  فورًا  السماح 
الشهود واألشخاص املتضررين 
املوقع  معاينة  من  ومتكينه 
ومجع املؤشرات من دون تدخل 
احلكومة  جانب  من  تالعب  أو 
مل  »إذا  أنه  واعترب  السورية«. 
شيء  السورية  للحكومة  يكن 
فعاًل  ترغب  كانت  وإذا  لتخفيه 
يف حتقيق حمايد وموثوق به حول 
اللجوء إىل أسلحة كيميائية يف 
سوريا، فستسهل وصول األمم 
عوائق  دون  ومن  فورًا  املتحدة 

إىل موقع« اهلجوم املفرتض.
وبريطانيا  فرنسا  وطالبت 
وجامعة  والسويد  والسعودية 
الدول العربية و«االئتالف« جلنة 
التحقيق بالتوجه إىل مكان وقوع 
شككت  املقابل  ويف  اجملزرة. 
موسكو يف املعلومات اليت تتهم 
باستخدام  السورية  السلطات 
واعتربت  الكيميائي،  السالح 
هذه االتهامات »عماًل استفزازيًا 
وأضافت  مسبقًا«.  له  خمططًا 
وزارة اخلارجية الروسية »أطلق 
على الضواحي الشرقية لدمشق 
صاروخ  املسلحني  مواقع  من 
للصاروخ  مماثل  الصنع  يدوي 
يف  اإلرهابيون  استخدمه  الذي 
خان  يف  )املاضي(  آذار   19
مواد  على  حيتوي  العسل، 
كيميائية سامة مل يتم حتديدها 

بعد«.
حول  التقارير  وتضاربت 
أعلن  حني  ففي  القتلى،  عدد 
مقتل  دمشق  يف  معارضون 
أعلن  شخص،   500 حواىل 
»مت  أنه  بيان،  يف  »املرصد«، 
مواطنًا،   136 استشهاد  توثيق 
ومقاتلون  وأطفال  نساء  بينهم 
العنيف  القصف  نتيجة  سقطوا 
النظامية  القوات  قبل  من 
الشام  معضمية  يف  ملناطق 
وبلدات  ومدن  الغربية  بالغوطة 

الغوطة الشرقية«.
»االئتالف«  يف  القيادي  اما 
جورج صربا، فقد اعلن يف مؤمتر 
اسطنبول،  يف  عقده  صحايف 
»مقتل 1300 شخص يف هجوم 
»من  وقال  كيميائية«.  بأسلحة 
ليس  أطفالنا  ويقتل  يقتلنا 
النظام وحده. الرتدد األمريكي 
يقتلنا، صمت أصدقائنا يقتلنا، 
يقتلنا،  الدولي  اجملتمع  خذالن 
واملسلمني  العرب  المباالة 
كنا  الذي  العامل  نفاق  تقتلنا، 
ويقتلنا  يقتلنا  حرًا  نسميه 

ويقتلنا«.
يطلق  جيري  »ما  أن  وأكد 
رصاصة الرمحة على كل اجلهود 
وجيعل  السلمية  السياسية 
العبث«  من  نوعًا  عنها  احلديث 
»جنيف  مؤمتر  إىل  إشارة  يف 

.»2
أن  السوري  اجليش  ونفى 
يكون استخدم سالحًا كيميائيًا، 
هذا  حول  التقارير  أن  معتربًا 
املوضوع تندرج يف إطار »احلملة 
سوريا  ضد  القذرة  اإلعالمية 
وتهدف إىل التغطية على هزائم 

اإلرهابيني«. 
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جلوء  طاليب   106 انقاذ  مت 
قوارب  احد  منت  على  كانوا 

اللجوء.
اثنني  ان  املعلومات  وقالت 
اصيبا  اللجوء  طاليب  من 

اصابات طفيفة
الركاب  أحد  ناشد  قد  وكان 
املنكوب  القارب  منت  على 

انقاذ قارب مشال كريسماس ايالند على متنه 106 
طاليب جلوء

تسمى سلطة السالمة البحرية 
الثالثاء  صباح  األسرتالية 

التدخل النقاذهم.
ميال   120 القارب  وكان   ،«
حبريا مشال كريسماس ايالند 

وعلى متنه 105 شخصا. 
وقد استجابت سلطة السالمة 
وقالت  األسرتالية  البحرية 

الفيدرالي  االئتالف  زعيم  أعلن 
خطة  أبوت  طوني  املعارض 
»إجازة األمومة مدفوعة األجر« 
تطبيقها  االئتالف  يعتزم  اليت 
إذا فاز يف االنتخابات القادمة، 
وأشار إىل أنهت ستحدث طفرة 
يف معدل املواليد يف أسرتاليا، 
تعداد  زيادة  على  ينعكس  مبا 

السكان.
مقهى  بزيارة  أبوت  وقام 
لتوضيح  ملبورن  ضواحي  يف 
تفاصيل سياسته اجلديدة مساء 

االثنني املاضي.
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 
يعتقد أن منح األمهات العامالت 
إجازة 26 أسبوعا مدفوعة األجر 
مواليدهن  لرعاية  كامل  بشكل 
العديد  يشجع  سوف  اجلدد 
استقطاع  على  النساء  من 
العمل،  عن  بعيدا  أطول  وقت 

األطفال،  إجناب  على  والرتكيز 
قال أبوت: »آمل ذلك«.

وتابع : » تلك السياسة بدون 
خجل مناصرة لألطفال ومناصرة 
للنمو، ومبرور الوقت، ستؤدي 
إىل زيادة عدد سكان أسرتاليا، 
ليست  اإلنتاج..إنها  وزيادة 
سياسة اجتماعية، لكنها سياسة 

اقتصادية«.
قائال:  أبوت  واستطرد 
»بالتأكيد أرغب يف أن حتظى 
بناتي وشقيقاتي بفرصة عادلة 
العائلة  ألن  العمل،  سوق  يف 
دخل  مصدر  من  ألكثر  حتتاج 

للمضي قدما حنو األمام«.
التكلفة  أن  إىل  أبوت  وأشار 
يتم  سوف  للخطة  اإلضافية 
خالل  من  كامل  بشكل  متويلها 
ضريبة تفرض على أكرب 3000 

شركة أسرتالية.

أبوت: إجازة األمهات مدفوعة األجر ستزيد من 
تعداد أسرتاليا

اخلزانة  وزير  قال  جانبه،  من 
هوكي  جو  الظل  حكومة  يف 
تعد  اجلديدة  السياسة  إن 
جمال  يف  األكرب  الدفعة  مبثابة 
تأمني عمل النساء يف العصور 

احلديثة.
العاشرة،  القناة  مع  حوار  ويف 
النساء  أن  أبوت  طوني  أكد 
العامالت لن يتم إجبارهن على 
اإلجازة  بعد  املنزل  إىل  العودة 
سيحصدن  اليت  األجر  املدفوعة 

فيها آالف الدوالرات.
ورفض أبوت القول بأن زيادة 
الضرائب أمر خيالف توجه حزب 
احتمال  إىل  مشريا  االحرار، 
زيادة أسعار منتجات البقالة إذا 
مت تطبيق ضريبة 1.5 % على 
وولورث  كولز  حمالت  سلسلة 

العمالقة يف أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ابوت خالل حملته االنتخابية يف ملبورن

قارب طالبي اللجوء املنكوب

»وصلت  بامسها  متحدثة 
اىل  باراماتا  الفرقاطة 
الساعة 12،20  املكان حواىل 
االن   وهي  غرينتش  بتوقيت 
مبساعدة  إنقاذ،  عملية  جتري 
وصلت  كما  املروحيات. 
سفينة أخرى جتارية للمساعدة 

يف البحث عن املفقودين. 

األسرتالي  اجلنس  حزب  أطلق 
محلته االنتخابية يف والية جنوب 
حد  لوضع  دعوة  مع  أسرتاليا 
للكنائس  ضريبية  لإلعفاءات 

واجلماعات الدينية األخرى.
اجلنس   حزب  رئيسة  وقالت 
ضريبة  إعفاءات  ان  باتن  فيونا 
دافعي  تكلف  وحدها  الدخل 
الضرائب حوالي 20 مليار دوالر 

سنويا.
وقالت يف بيان هلا يوم الثالثاء 
االمتيازات  إضافة  مع  انه 
واإلعفاءات من ضريبة املبيعات 
الرأمسالية  األرباح  وضريبة 

اإلضافية،  املزايا  وضريبة 
تصبح كانت التكلفة ملتوسطي   
الدينيني  غري  الضرائب  دافعي 

»مذهلة«.
استبدال  أيضا  احلزب  ويريد 
يف  الديين  التعليم  برامج 
حملها  لتحل  احلكومية  املدارس 
على  القائم  املنهج  وحدات 
أساس الدين املقارن واألخالق.

اثنني  اجلنس   حزب  وسريشح 
جنوب  يف  الشيوخ  جمللس 
اجلدة  تكون  ان  على  أسرتاليا، 
على   )Deb Milka( ميلكا  ديب 

رأس الالئحة.

حزب اجلنس )Sex Party( يطلق محلته 
االنتخابية يف والية جنوب اسرتاليا

اعرب مفوض شرطة نيو ساوث 
ويلز أندرو سكيبيوني عن دعمه 
بالزامية  ابوت  طوني  خلطة 
للجرمية  بالسجن  األدنى  احلد 
االربعاء  يوم  قائال  املسلحة، 

»أعتقد أنها فكرة رائعة«.
وقال سكيبيوني يف اشارة اىل 
السياسة اليت أعلنها ابوت يوم 
االثنني »حنن حباجة اىل ان نرى 
احكاما صارمة لألشخاص الذين 
حيملون أو يستوردون السالح.

املفوض سكيبيوني  أدىل  وقد 
بهذه التعليقات فيما كان يضع 
خطة  ويلز  ساوث  نيو  لشرطة 
اجلرمية  على  جديدة  هجومية 

املسلحة.
يوم  أعلنت  املعارضة  وكانت 
جديدة  قوانني  عن  االثنني 
صارمة تهدف إىل بعث رسالة 

واضحة إىل مهربي السالح.
أيضا  السيد سكيبيوني  وأشار 
اإللزامي  السجن  يؤيد  انه  اىل 
لألشخاص الذين يعثر حبوزتهم 
قال  حيث  نارية،  أسلحة  على 
وقصاص  قوية  عقوبات  »ان 

دث فرقا«. مناسب حتحُ
لكنه قال ان حصول أي تغيريات 
للحكومة،  يعود  القوانني  على 
مناقشة   بشأن  »حنن  موضحا 
جمموعة من القضايا مع احلكومة 

وتقديم توصيات«.
نيو  شرطة  مفوض  يقل  ومل 
قد  كانوا  اذا  ما  ويلز  ساوث 
طلبوا األحكام اإللزامية حليازته 

االسلحة.
وقال املفوض سكيبيوني أيضا 

تغري  كانت  الوالية  شرطة  ان 
اطالق  مع  التعامل  يف  نهجها 
اليت  العامة  االماكن  يف  النار 
األشهر  يف  سيدني  ضربت 

األخرية.
تبدأ  تالون  عملية  أن  وأعلن 
قيادة  حتت  )االربعاء(  اليوم  

نائب املفوض نيك قلدس.
سكيبيوني  املفوض  واعلن 
يبقى هلا  املسلحة  اجلرمية  ان  
العملية  وتعكس  اكرب  أولوية 
مقاربة  إىل  احلاجة  اجلديدة 

جديدة ملعاجلة هذه املشكلة.
وقال »ليس هناك مصدر واحد 
لقد  املسلحة.  اجلرمية  لعنف 
اجلرمية  أيدي  يف  السالح  وقع 
الدراجات  وعصابات  املنظمة 
القانون  عن  اخلارجة  النارية 
املستوى  من  اجلرمية  ومجاعات 
اللصوص.  وصغار  املتوسط 
واضحة  غري  تكون  ما  وغالبا 

اخلطوط«.
من  السبب  »هلذا  يقول  وتابع 
كل  على  نركز  أن  جدا  املهم 
بطريقة  والوجوه  اجلوانب  هذه 
جهودنا  نوحد  وعندما  موحدة. 
واحدة  راية  معا حتت  ومواردنا 

حنقق اهدافنا«.
وقال مفوض الشرطة »أريد أن 
قام  الذي  املمتاز  بالعمل  أنوه 
على  الشرطة  عناصر  كل  به 
جدا  فخور  انين  الواقع.  أرض 
 9 الشرطة  صادرت  لقد  بهم. 
يف  مبا   ، سالح  قطعة  آالف  
ذلك 729 مسدسا من الشوارع 

العام املاضي.

 مفوض شرطة نيو ساوث ويلز 
سكيبيوني يدعم خطةأبوت 

بالسجن االلزامي للجرمية املسلحة

مصافحة بني سكيبيوني وابوت

اعلن طوني ابوت انه اوعز حلزب 
االحرار  بعدم قبول املزيد من 

تربعات شركات التبغ.
يأتي موقف السيد ابوت اجلديد 
الوزراء  رئيس  أعلن  أن  بعد 
ان  اخلميس  االول  امس  يوم 
حزب العمال سيحد من النفوذ 
السياسي لشركات الدخان من 
لألحزاب  التربعات  حظر  خالل 

السياسية أو املرشحني.
وصرح السيد ابوت للصحفيني 
االول  امس  يوم  سيدني  يف 
اخلميس »لقد اعطيت تعليماتي 
أي  قبول  بعدم  االحرار  حلزب 
شركات  من  أخرى  تربعات 

التبغ« .
وردا على سؤال عن سبب هذا 
التغيري يف سياسته قال السيد 
ابوت: »ال اريد احنرافات السيد 

راد«.
راد  »السيد  يقول  واضاف 
يسعى اىل اهلاء الناس... وأنا 
ان  اإلهلاء   هذا  مثل  اريد  ال 
يبعد انتباه الناس عن القضايا 

الرئيسية هلذه احلملة«.

ابوت يوعز لألحرار 
عدم قبول املزيد من 
اموال شركات الدخان

طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
فيدرالية  حكومة  فإن  أبوت 
على  ستحافظ  برئاسته 
املستويات احلالية لإلنفاق على 

اخلدمات الصحية.
جهودا  العمال  حزب  ويبذل 
متضافرة ملهامجة االئتالف على 
احملتملة  التخفيضات  خلفية 
على   واإلنفاق  العمالة  على 
إعالناته  يف  والصحة  التعليم 

اليت أطلقها لدعم مزاعمه.
وقال زعيم املعارضة يف زيارة 
فنسنت  سانت  ملستشفى  له 
اسرتاليا  لدى  ان  سيدني  يف 
واملطلوب  مميزا  صحيا  نظاما 
هزة  وليس  تدرجيي«  »تغيري 

)خّضة(«.
نعتزم  ما  »ان  قائال  واوضح 
على  احلفاظ  هو  به  القيام 
املستويات احلالية من التمويل 
سنحاول  ولكننا  الصحي، 
من  بعض  توجيه  اعادة  ضمان 
البريوقراطية  من  االموال  تلك 
واخلدمات  املواجهة  خط  إىل 

االمامية«.
حزب  ان  ابوت  السيد  وكشف 
الرعاية  بتخيفض  قام  العمال 
الصحية ومتويل املستشفيات، 
على  املوافقة  بعملية  »عابثا« 
ونفور  الدوائية  املنافع  نظام 
املهنية  اجملموعات  من  العديد 

الصحية.
وواستطرد زعيم املعرضة قائال  
أن  زورا  ادعى  راد  السيد  ان 
التمويل  يستهدف  االئتالف 
يف  التوازن  لتحقيق  الصحي 
فاز  إذا  الفيدرالية،  املوازنة 

)االئتالف( باحلكم.
القيام  نريد  ما  »آخر  ان  وقال 
به هو فرض ختفيض شامل يف 

التمويل الصحي«.

ابوت يعلن احلفاظ 
على التمويل 

الصحي
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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

دافع رئيس الوزراء االسرتالي 
األخرية  اجلولة  عن  راد  كيفن 
جدا  السلبية  اإلعالنات  من 
»اطالق  ردًا على  العمال  حلزب 
نار يستند إىل وقائع سياسة« 
وسط مؤشرات على ان احلكومة 
يف طريقها اىل هزمية ثقيلة يف 

االنتخابات.
وتستهدف االعالنات التلفزيونية 
املعارضة  زعيم  اجلديدة 
رحبَت  »اذا  بسطر  أبوت  طوني 
خسرنا«، حمذرة من ان االئتالف 
الطالب  مكافأة  سيقتطع 
املدرسية )schoolchildren( ويكبح 
مجاح متويل املدارس، ويقتطع 
12  ألف  فرص العمل وخيفض 
حملدودي  التقاعد  مساهمات 

الدخل.
وقت    يف  احلملة  هذه  وتأتي 
ان  للرأي  استطالع  آخر  أظهر 
على  تقدمه  عزز  قد  االئتالف 
املئة  يف   54 بـ  العمال  حزب 
إىل 46 يف املئة بعد احتساب 

االصوات التفضلية.
كما اظهر االستطالع الذي نشرته 
ان  »االسرتاليان«  الزميلة 
الفارق بني راد وابوت حول من 
هم الرئيس املفضل للوزراء قد 
ضاق اىل  43 يف املئة لصاحل 
رئيس الوزراء، باخنفاض ثالث 
األخري،  االستطالع  منذ  نقاط 
مقابل 41 يف املئة للسيد ابوت 

توسيع الفارق لصاحل االئتالف املعارض يف آخر استطالعات الرأي

راد يدافع عن االعالنات اجلديدة السليبة
وذلك بارتفاع 4 نقاط.

والسيد راد، الذي عاد كزعيم 
واعد بانهاء »جدار تلو  جدار من 
السلبية« يف السياسة، قال ان 
اإلعالنات اجلديدة حلزب العمال 
هي متسقة مع تعهده بالرتكيز 

على السياسة.
لربنامج  الوزراء  رئيس  وقال 
الذي  االثنني  رايز صباح  صن 
التلفزيونية  القناة  تقدمه 
انها  القول  »ميكنك  السابعة 
سلبية، حنن نقول  انها تسلط 
عليه  ستكون  ما  على  الضوء 
أسرتاليا إذا اصبح السيد ابوت 
رئيسا للوزراء واعتقد ان ذلك 
واملسؤولية   العدل  غاية  يف 
يف  اسرتاتيجيتهم  تقوم  اذ 
من  التهرب  على  جوهرها 
التسلل  بعد  حيث  التفاصيل، 
ان  يقولون  االنتخابات،  إىل 
تقول  للتدقيق  مفوضيتنا 
اقتطعوا،  اقتطعوا،  اقتطعوا، 

اننا آسفون لذلك«.
االستطالع،  أظهره  ملا  فوفقا 
االصوات  اخنفضت  فقد 
على  العمال  حلزب  االساسية 
مئوية  نقطة  الوطين  املستوى 
واحدة لتصل إىل 34 يف املئة، 
لالئتالف  الدعم  ارتفع  بينما 
نقطة واحدة ليصل إىل 47 يف 
املئة. واخنفض الدعم األساسي 
حلزب اخلضر نقطتني إىل 9 يف 

املئة.
الذي  اهلجوم  من  أسبوع  بعد 
السيد  على  العمال  حزب  شنه 
تعليقاته  خلفية  على  ابوت 
ارتفع   ،)candidate>s sex appeal(
الرضا على اداء زعيم املعارضة 
املئة،  41 يف  إىل  نقاط  ثالث 
عن  الرضا  عدم  أن  حني  يف 
مئوية  نقطة  اخنفض  أدائه 

واحدة إىل 51 يف املئة.
اخنفضت  نفسه  الوقت  ويف 
شعبية السيد راد 4 نقاط إىل 
ارتفعت  بينما  املئة،  يف   35
نسبة عدم الرضا على ادائه 6 

نقاط إىل 54 يف املئة.
عمالي  مصدر  قال  ذلك،  ومع 
جولة  من  الرسالة  ان  كبري 
احلزب األوىل من اإلعالنات حول 
التخفيضات واالقتطاعات بدأت 

تعطي مفعوهلا.
داخلي  عمالي  استطالع  واشار 
يف املقاعد اهلامشية إىل التحول 
احلملة  من  األول  األسبوع  من 
استطالعات  من  الرغم  على 
صحفية يف نهاية االسبوع يظهر 
وسعي  جهد  على  وخيمة  أخبارا 

راد العادة انتخابه.
البارز  العمالي  املصدر  وقال 

»حبلول منتصف األسبوع نعتقد 
االنتخابات  هذه  صورة  ان 
أقرب  خمتلفة،  ستكون 
سيكونان  )احلزبان  بكثري 

متقاربني(«.
واعرتف السيد راد يوم االثنني 
كانت تعض  االئتالف  ان محلة 
)was biting( ولكنه أعلن أنه كان 
السياسي  جماله  وان   مقاتال 

كان قد مت شطبه من قبل.
وقال رئيس الوزراء حملدثه »ان 
اإلنفاق  يف  بّزونا  قد  خصومنا 
اإلعالنات  على  احلملة  هذه  يف 
السلبية بـ 10 إىل واحد، وأنت 

سألت من قبل عن استطالعات 
الرأي والباقي«.

واضاف »إذا كنت يف خط النار 
اهلجمات  من  أسبوعني  ملدة 
إىل  جدار  من  عليك  السلبية 
أن  احملتمل  من  فإنه  جدار، 
يعتقد  ما  على  تأثري  هلا  يكون 
نرد  حنن  واآلن  حولك.  الناس 
إىل  استنادا  النار  اطالق  على 

وقائع سياسية«.
ان  ابوت  السيد  قال  بدوره 
تأتي  قد  السلبية  اإلعالنات 
حزب  على  عكسية  بنتائج 
العمال بسبب تعهد السيد راد 
يصبح  عندما  إجيابيا  يكون  ان 

رئيس وزراء مرة أخرى.
  2SM  وقال السيد ابوت لراديو
يف سيدني يوم االثنني موجها 
ان  ميكنه  »ال  راد  اىل  كالمه 
يفتح فمه دون مهامجة االئتالف 

ومهامجيت«.
االمامية  املقاعد  عضو  وقال 
باين  كريستوفر  االئتالف  يف 
لشبكة سكاي نيوز يوم االثنني 
للرأي   استطالع  أحدث  »اظهر  
ينظرون  كانوا  الناس  ان 
أخرى  مرة  راد  كيفن  اىل 
ويتذكرون ملاذا مل يريدوه أن 
عام  للوزراء يف  رئيسا  يستمر 
ننظر اىل كيفن  2010.. حنن  
انواع  كل  صانع  انه  على  راد 
مشورة  دون  القدمية  اإلعالنات 

او نصح«.
واضاف يقول »األسابيع الثالثة 
طويلة  طريق  هي  القادمة 
علينا ان جنتازهه. سوف نعمل 
اإلجيابي  خمططنا  لوضع  يوميا 

للمستقبل«.

ر يدافع عن االعالنات الهجومية
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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 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 
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شعر  الرباجنة.  برج  خميم  اىل  الرويس  إنفجار  هليب  وصل 
االيام  ستحمله  ما  حبرارة  الفلسطينية  الفصائل  مسؤولو 
على  بينهم  ما  يف  وتواصلوا  عدة  مرات  إجتمعوا  املقبلة. 

»الداخلي«.
االمنية جمددًا، وزيادة عدد عناصرها.  اللجنة  قرروا تفعيل 
لتلك  مشابهة  املخيم،  مداخل  عند  حواجز  اقامة  على  اتفقوا 
اليت يقيمها حزب اهلل. هذا ما اتفقوا عليه مبدئيًا، لكن حتى 
ليل الثالثاء، مل يكن هناك شيء ملموس على االرض. يف 
متام الثالثة فجرًا، تدخل اىل املخيم. ال حواجز امنية تسألك 
عن وجهتك، وال من يدقق يف ما حتمله. يف ازقته، االنتشار 

املسلح الوحيد موجود امام مراكز الفصائل.
ال دوريات راجلة، وكأن »احلياة حلوة«. ال استنفار للمحافظة 
على امن املخيم قبل امن حميطه. يعرتف احد مسؤولي فصائل 
منظمة التحرير بالتقصري االمين، ويقول: »عدم االتفاق على 
مرجعية سياسية موحدة انعكس سلبًا على التنسيق بيننا«. 
ويضيف: »حاليًا عملنا االمين ليس على املستوى املطلوب، 
اذ اننا ال نعرف من يسكن خميمنا، وال ميكننا حتديد ان كان 

بعض النازحني السوريني مقاتلني او مدنيني«.

سلفيو املخيم

النازحني  من  كبري  عدد  انتقل  السورية،  االزمة  اندالع  مع 
السوريني والفلسطينيني اىل خميم الربج. مل تتمكن اللجان 
الشعبية واالمنية من احصائهم، برغم حماوالتها اعداد استمارة 
امنية حلصر اماكن تنقل هؤالء داخل املخيم. بعض الفصائل 

تولت على نطاق ضيق التدقيق يف هوية النازحني.
ويقول احد ضباط االمن يف منظمة التحرير انه »كانت هناك 
من  تنقلهم  حركة  ألن  النازحني  بعض  هوية  حول  شكوك 
منزل اىل آخر داخل املخيم اثارت الريبة لدينا«، مؤكدًا انهم 
»مل يتأخروا عن دفع بدالت االجيار، واحيانًا كانوا يتنقلون 
من منزل اىل اخر ال يبعد سوى مئات االمتار، وكانت هذه 

التنقالت للتغطية االمنية«.
وبرغم عملية رصد بعض اجملموعات اال ان اغلب الفصائل 
تؤكد عدم قدرتها على السيطرة على هؤالء لغياب التوافق 

السياسي حول طريقة العمل ضدهم.
غياب التنسيق والنكايات السياسية بني الفصائل جعال خميم 
الربج مالذًا لتشكيل خاليا سلفية، ومن اقدمها واحدة تعمل 
امحد  انصار  بعض  جيتمع  حيث  حيفا  مستشفى  من  بالقرب 
االسري. املسؤول عن هذه اجملموعة اعتاد زيارة خميم عني 

احللوة.
وهنا زيارة عني احللوة ليست تهمة، لكن الشاب الثالثيين 
كان يف كل مرة يركن سيارته خارج املخيم ويدخله سريًا على 
اثارت  زياراته  كثرة  الصفصاف.  حي  اىل  متوجها  االقدام، 
»يذهب  انه  عليهم  الدائم  رده  فكان  البعض،  لدى  الريبة 

لشراء العسل«، كما يقول احد عارفيه.
تردد الرجل اىل عني احللوة ومشاركته الدائمة يف نشاطات 
املراقبة.  حتت  وضعه  اىل  الفصائل  بعض  دفع  االسري 
»حتى اآلن مل نتمكن من رصد اي شيء مريب«، يقول احد 
االمنيني يف خميم الربج. مسؤول فصيل آخر يقول: »اعتقد 
انه يأخذ اكرب من حجمه، وال يشكل حتى اآلن اي خطر على 

امن املخيم«.
حتى االن، مل يتحول خميم برج الرباجنة اىل نسخة عن عني 
احللوة. ال يسيطر السلفيون على احياء بعد. مل يتحركوا ضد 
اي فصيل موجود يف املخيم، باالضافة اىل عدم وجود اي 
ظهور مسلح هلم. »كل ما يف االمر ان بعضهم يعطي دروسًا 
دينية داخل بعض املنازل«. يضيف: »وهؤالء ال يزالون حتى 

االن حتت السيطرة«.

التنسيق مع احلزب ِ»شغال«

ويؤكد مسؤول كبري يف حتالف القوى الفلسطينية ان التنسيق 
ارتفع  الرويس  تفجري  »بعد  اهلل.  حزب  مع  يومًا  ينقطع  مل 
تنصب  االنظار  الفرتة  هذه  ففي  بيننا«.  التواصل  مستوى 
على خميم الربج. وأبناء املنطقة يعتربونه املصدر الرئيسي 

للسيارات املفخخة.
يف مكان تفجري الرويس، طافت الوفود الفلسطينية للتأكيد 
على رفضها وادانتها. اما على الصعيد االمين، فقد قررت 
بأخرى شبيهة يف  اهلل  اجراءات حزب  مواكبة  الفصائل على 

املخيم، لكن مل حيدد بعد موعد بدء هذه االجراءات.

نار الرويس تصل اىل خميم 
برج الرباجنة

تتواصل املالحقات للمشتبه يف ضلوعهم بالتفجريات األخرية وتفخيخ 
السيارات. وفيما يكشف قائد اجليش اليوم عن بعض جوانبها واالجراءات 
اليت ينفذها اجليش لضبط الوضع األمين يف البالد أكد وزير الداخلية 

ان قوى األمن الداخلي ستعنى مباشرة حبفظ األمن.
يعلن قائد اجليش العماد جان قهوجي خالل لقائه السنوي اليوم الضباط 
ويكشف  احلالية،  التطورات  من  مهما  موقفا  الريزة،  يف  املتقاعدين 
عن معلومات امنية متصلة باالحداث اليت وقعت أخريًا. ويعقد قهوجي 
اجتماعات دورية كثيفة، مع كبار الضباط وقادة الوحدات منذ عملية 
عربا واطالق الصواريخ، واستكملها بعد االنفجارات األخرية، وشدد فيها 
على تفعيل الوحدات واالفواج وتنظيم عملية انتشارها، وحتسني ادائها 
االجراءت  من  سلسلة  عرب  املطلوبني،  ومالحقة  االمين  الوضع  لضبط 

األمنية املشددة يف كثري من النقاط واملناطق.
وكان قهوجي قد وضع أركان القيادة وقادة األجهزة والوحدات الكربى 
أمس.  الريزة  يف  ترأسه  اجتماع  خالل  الراهنة،  التطورات  صورة  يف 
وأعطى توجيهاته لضبط األمن. كما حبث يف األوضاع مع وفد من كتلة 
املستقبل النيابية أعرب عن تقديره للجهود اليت يبذهلا اجليش ملكافحة 

الشبكات اإلرهابية، وضبط األمن واالستقرار.
الداخلية  لـ«األخبار« أن وزير  أمنية مطلعة  من جهتها، ذكرت مصادر 
معنية  ستكون  الداخلي  األمن  قوى  أن  أكد  شربل  مروان  والبلديات 
املعلومات  فرع  أن  شربل  عن  ونقلت  اللبنانيني.  أمن  حبفظ  مباشرة 
تلّقى تعليمات واضحة بتقديم كل أشكال املساعدة والتنسيق مع مجيع 
األجهزة األمنية والعسكرية يف مطاردة خاليا اجملموعات اإلرهابية اليت 
مناطق  لتفجريها يف  بالصواريخ وتفخيخ سيارات  اهلجمات  تقف خلف 

مدنية.
وقالت املصادر إن فرع املعلومات عقد سلسلة اجتماعات على مستوى 
وباشر  اهلل،  حزب  ومع  اجليش  قيادة  مع  اتصاالت  وأجرى  قياداته، 
خطة عمل واسعة أخذًا يف االعتبار أنه »األقدر على العمل يف املناطق 
العداء  لواء  ترفع  واليت  واملقاومة  اهلل  حلزب  املعادية  املناخات  ذات 
للجيش«. وأشارت املصادر إىل أن فرع املعلومات أخرج من أرشيفه 
ملفات تعود ألشخاص يعتقد أنهم على صلة مبجموعات إرهابية لبنانية 
وباشر  اجملموعات  هذه  عناصر  من  العديد  مراقبة  أعاد  وهو  وعربية، 
تفيده يف  معلومات  إىل  الوصول  من  وقد متكن  بعضهم.  باستجواب 
التحقيقات. واضافت أن الفرع سبق أن قدم ملديرية االستخبارات يف 
اجليش معلومات تتعلق بأحد املطلوبني يف منطقة البقاع الشمالي، وأنه 
ساعد يف تعّقب أفراد إحدى اجملموعات اليت تعّرضت للجيش وقتلت 

عسكريني، وقامت بعمليات خطف وابتزاز للمواطنني.
وحسب املصادر، فإن القوى السياسية املعنية بهذا امللف تعّول على 
دور كبري لفرع املعلومات يف بعض املناطق ويف املخيمات أيضًا، لكنها 
لفتت إىل أن الفرع سيتجّنب »بناًء على نصائح سياسية«، التعّرض ألّية 

جمموعات سورية أو لبنانية ينحصر عملها داخل سوريا.
مداهمات يف الناعمة والطريق اجلديدة

املاضيني، محلة  اليومني  املعلومات خالل  نفذ فرع  يف غضون ذلك، 
دهم يف منطقيت الناعمة والطريق اجلديدة حبثًا عن املتورطني يف قضية 
سيارة املتفجرات اليت عثر عليها يف الناعمة. ونفت مصادر أمنية ما 
 « السياق، علمت  أ. ويف  الرأس املدّبر حممد  أّنه جرى توقيف  تردد 
الطريق اجلديدة  ثاٍن يف منطقة  أّنه جرى توقيف مشتبه فيه  األخبار« 

بالقرب من سوق صربا على ارتباط خبلية الناعمة اإلرهابية.
وفيما أثار تسليم داتا االتصاالت إىل األجهزة االمنية استغراب قوى 
14 آذار، أكد مستشار وزارة االتصاالت جوزيف نصار ان قرار اعطاء 
ان  إىل  الفتا  جمتمعا،  الوزراء  جملس  يتخذه  االمنية  لألجهزة  الداتا 
»هناك تغريات حصلت اليوم بعد احلوادث األمنية السابقة«. موضحا 
ان »املعلومات اليت كنا نسلمها سابقا نسلمها نفسها اليوم للتحقيق 

بانفجار الرويس«.
من جهة أخرى، رفضت كتلة املستقبل االجراءات األمنية اليت ينفذها 
»حماربة  ان  ورأت  اإلرهابية.  األعمال  الضاحية ملكافحة  اهلل يف  حزب 
اإلرهابيني أو اجملرمني أو اخلارجني عن القانون، هي مسؤولية الدولة 

اللبنانية ومؤسساتها املعنية«.
واستنكر األمني العام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية عبداللطيف 
الزياني بشدة اخلطاب الذي ألقاه االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل يوم اجلمعة املاضي. ووصف الزياني يف تصريح اخلطاب بـ 

»غري املسؤول واملتناقض«.
النائب ميشال عون  التغيري واإلصالح  رأى رئيس تكتل  ناحيته،  من 
إمكان ان تطاول التفجريات باقي املناطق، كما حصل يف الضاحية، 
»طاملا أن الفكر املدبر ليس يف لبنان وال يهمه أي فريق، إذ إن املهم 

بالنسبة إليه هو أن تشتعل احلرب«.
اسم  نفسها  على  تطلق  مسلحة  جمموعة  تبنت  آخر،  أمين  على صعيد 
»سرايا مروان حديد«، عملية استهداف منطقة اهلرمل بثالثة صواريخ 
العسكريني  القادة  احد  وهو  حديد«،  »سرايا  وزعمت  الثالثاء.  غراد 
التارخييني لالخوان املسلمني يف سوريا. يف بيان نشرته على صفحتها 
»منطقة  ألنها  املنطقة  قصفت  انها  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
على  الصفحة  وبثت  والقصري«.  أهلنا يف محص  لقتل  للحزب  إمداد 
ثالثة  يطلقون  ملثمني  مسلحني  يظهر  فيديو  مقطع  يوتيوب  موقع 

صواريخ على اهلرمل.

فرع املعلومات يالحق املطلوبني... 
مستثنياً من يقاتل يف سوريا

بإخالء  القاهرة  مشال  استئناف  حمكمة  عن  الصادر  احلكم  أربك 
سبيل الرئيس املخلوع حسين مبارك، املشهد السياسي املصري 
املضطرب أصال. وبالرغم من أن هذا احلكم كان متوقعًا، خصوصًا 
الفرتة  انقضاء  بعد  مبارك  لصاحل  قد صدرت  قرارات مماثلة  أن 
القانونية ألوامر احلبس االحتياطي يف القضايا اليت جتري حماكمته 
إطالق  رمزية  أن  إال  املتظاهرين،  قتل  قضية  وأخطرها  بشأنها، 
سراح الرئيس املخلوع، وتوقيت هذه اخلطوة أثارا خماوف الكثريين 
من رّدة على »ثورة 25 يناير«، وما تالها من موجات ثورية، أبرزها 

موجة »30 يونيو« اليت تصارع على جبهيت الداخل واخلارج.
التطّور باعتباره عودة إىل ما قبل  وبني التهويل من خطورة هذا 
احلكم  أهمية  من  التقليل  وبني   ،2011 العام  الثاني  كانون   25
القضائي، باعتبار أن حكم الشعب املصري على الرئيس املخلوع 
قد صدر بالفعل يوم 11 شباط العام 2011، وهو غري قابل للطعن 
أو اإللغاء، فإن سجن طّره، الذي استقبل باألمس املزيد من قيادات 
مجاعة »اإلخوان املسلمني«، قد بدأ يستعد لوداع مبارك، ولو مؤقتًا 
بالنظر إىل استمرار حماكمته يف قضية قتل املتظاهرين، حيث من 
املتوقع أن ينفذ حكم إخالء السبيل اليوم )امس االول(، وذلك بعد 
احجام النيابة العامة على الطعن فيه، فيما ذكر التلفزيون املصري 
أن نائب احلاكم العسكري )رئيس جملس الوزراء( قد اختذ قرارًا 
بوضع الرئيس املعزول قيد اإلقامة اجلربية مبوجب قانون الطوارئ 

املطبق حاليًا.
قبول  القاهرة  مشال  استئناف  حمكمة  املشورة يف  غرفة  وقرنت 
قرار  على  الديب  فريد  احملامي  به  تقّدم  الذي  التظلم  النظر يف 
إعالميًا  املعروفة  الفساد  قضية  ذمة  على  احتياطيا  مبارك  حبس 
باسم »هدايا االهرام«، وبالتالي املوافقة على اخالء سبيله. وقال 
الديب ردا على سؤال بشأن موعد إطالق سراح موكله، إن ذلك قد 
يكون اليوم، فيما أعلنت النيابة العامة أن احلكم نهائي وغري قابل 

للطعن، ما يعزز فرضية اإلفراج عن الرئيس املعزول اليوم.
ولن يسمح ملبارك مبغادرة البالد وستظل أصوله جممدة، خصوصًا 
ستستأنف  اليت  املتظاهرين،  قتل  قضية  حياكم يف  يزال  ال  أنه 

جلسات إعادة احملاكمة فيها يوم األحد املقبل.
ومن املستبعد أن يكون أمام مبارك مستقبل سياسي لكن االفراج 

أثار غضب املصريني، وخصوصًا شباب »ثورة 25 يناير«..
يأتي ذلك، يف وقت تستمر املواجهة بني السلطات املصرية املؤقتة 
ومجاعة »اإلخوان املسلمني«، اليت ما زالت تئن حتت ضربات أجهزة 
األمن، اليت متكنت يوم االربعاء من توقيف الداعية اإلسالمي الشهري 
صفوت حجازي على مقربة من احلدود املصرية الليبية والقيادي يف 
»حزب احلرية والعدالة« مراد علي يف مطار القاهرة الدولي لدى 
السلطات  على جناح  يوم  بعد  وذلك  إيطاليا،  إىل  الفرار  حماولته 

األمنية يف اعتقال املرشد العام جلماعة »اإلخوان« حممد بديع.
ويف موازاة ذلك، تتصاعد الضغوط الدولية على السلطات املؤقتة، 
وسط حتذيرات من قبل املسؤولني املصريني من خطورة ما تنتهجه 
الدول الغربية من سياسات ضد »العهد اجلديد« املنبثق من »30 
يونيو«، سواء جلهة التلويح بقطع املساعدات االقتصادية أو جلهة 
أوروبي  قرار  االربعاء،  يوم  آخرها  كان  اليت  التصعيدية  املواقف 

بوقف تصدير املعدات األمنية وبعض األسلحة إىل مصر.
وخالل اجتماع استثنائي يف بروكسل خصص لألزمة املصرية، قّرر 
وزراء خارجية االحتاد األوروبي مراجعة املساعدات املمنوحة ملصر، 
اليت أودت حبياة مئات االشخاص  العنف  اعمال  ردا على تصاعد 

منذ اسبوع.
»اتفقوا  األوروبي  االحتاد  بلدان  أن  األوروبيون  الوزراء  وأوضح 
على تعليق تراخيص التصدير للتجهيزات اليت ميكن استخدامها يف 
اطار القمع الداخلي«، حبسب البيان الذي اشار اىل أن املساعدات 

األمنية املقّدمة ملصر ستتم »مراجعتها«.
وأعلنت غالبية دول االحتاد االوروبي يف وقت سابق تعليق تسليم 

شحنات األسلحة اىل مصر بسبب األزمة.
وقالت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين اشتون إثر االجتماع 
إن االحتاد االوروبي سرياجع املساعدة املهمة اليت يقدمها اىل مصر 

اال أن »املساعدة املخصصة لألكثر حاجة ستبقى قائمة«.
شريكا  متثل  اليت  مصر  لشعب  دعمنا  »اكدنا  اشتون  وأضافت 
اساسيا« لالحتاد االوروبي، لكنها أضافت »ندين بشدة كل اعمال 
العنف ونعترب أن األعمال اليت قام بها العسكريون مؤخرا كانت غري 

متناسبة. ندعو األطراف كافة اىل انهاء اعمال العنف«.
يف املقابل، حذر رئيس احلكومة املصري حازم الببالوي الواليات 
املتحدة من أنها سرتتكب خطأ يف حال عّلقت مساعداتها العسكرية 
السنوية ملصر بقيمة 1,3 مليار دوالر، مؤكدا أن بوسع مصر إحياد 

حل هلذا األمر من دونها.
وقال الببالوي، يف مقابلة مع شبكة »اي بي سي نيوز«، االمريكية 
»فذلك  العسكرية  مساعداتها  قطع  واشنطن  قررت  حال  يف  إنه 
الوقت...  سيكون اشارة سيئة وسوف يؤثر على اجليش لبعض 
ولكن جيب اال ننسى أن مصر عاشت مع الدعم العسكري لروسيا 
وقد بقينا على قيد احلياة. لن يكون االمر اذًا نهاية العامل وبوسعنا 

أن نتعايش مع ظروف خمتلفة«.

مصر: اإلفراج عن مبارك ُيربك 
املشهد السياسي

عن »السفري« عن »االخبار«
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أهالي املخطوفني اللبنانيني يف أعزاز أصبحوا 
مطلوبني للقضاء اللبناني. توقعوها من األتراك، 
ومن »ثّوار« أعزاز، فجاءتهم من دولتهم. عرفوا 
مطلوبون  انهم  أمس،  الرتكي،  اإلعالم  بواسطة 
يقفون  الرتكيني.  الطيارين  خطف  قضية  يف 
اليوم وحدهم يف وجه فرع املعلومات والقضاء، 
ويعدون  السلمي،  احلراك  من  شهرًا   15 بعد 

بـ«مفاجآت مشّوقة«.
معروف.  عنواني  الضاحية،  يف  هنا،  »أنا 
سواه  أو  املعلومات  فرع  القاضي  فلريسل 
حياة  احلاجة  انتظارهم«.  يف  أنا  العتقالي... 
جاؤوا  حال  يف  ستفعلني  ماذا  تتكلم.  عوالي 
مفاجأة،  هلم  أتركها  »هذه  جتيب:  فعاًل؟  إليِك 
أنا، ومن معي، حاضرون ألن نذهب معهم يف 
كلمة  عوالي  لفظت  النهاية«.  إىل  اللعبة  هذه 
ساخرة...  ضحكة  مع  باإلنكليزية،  »مفاجأة« 

.»surprise خليها«
هكذا عّلقت عوالي، أمس، على قرار قاضي 
التحقيق يف جبل لبنان، زياد مكّنا، الذي أصدر 
 12 جانب  إىل  غيابية يف حقها،  توقيف  مذكرة 

آخرين.
خطف  قضية  يف  فيهم  مشتبه  كلهم  هؤالء 
الطيارين الرتكيني. جاء القرار بعد االّدعاء على 
موقوفني،  غري  آخرين  وعشرة  موقوفني،  ثالثة 
وذلك يف جرم »تأليف عصابة مسلحة وخطف«. 
كلود  لبنان  جبل  يف  االستئنايف  العام  النائب 
اجلمعة  أصدره  وقد  االّدعاء،  صاحب  هو  كرم 

املاضي وأرسله إىل القاضي مكّنا.
أبعادًا  حتمل  القضية  أن  القضاة  ُيدرك 
والطائفي،  املذهيب  البعد  عن  فضاًل  سياسية، 
يعنينا كقضاة. حنن تصلنا  ال  هذا  »كل  ولكن 
وبني  املوقوفني  مع  حققنا  وحنللها.  معلومات 
هي  مضبوطات  لدينا  وقبلها  اعرتافات،  ايدينا 
عبارة عن رسائل نصية هاتفية وسواها... يف 
ولكن  إليهم،  أسند  ما  املوقوفون  أنكر  البداية 
هذا ال يعين أن بإمكانهم التمّلص متامًا، فبعدما 
على  اعرتفوا...  واألدلة  باملعطيات  واجهناهم 
إىل  بالنسبة  القضية  هذه  أن  يعلم  أن  اجلميع 
األبعاد  كل  أما  حمض،  قضائية  هي  القضاء 

األخرى فال تعنينا«.
من  منهم  باستمرار.  القضاة  يقوله  ما  هذا 
ما  قاض  كان  إن  تستغربوا  »ال  اليوم:  يقول 
املخطوفني  اللبنانيني  قضية  مع  تعاطف  لديه 
توقيف  مذكرات  يصدر  ذلك  ومع  أعزاز،  يف 
حبق أهاليهم وأقاربهم«. هكذا هو القضاء يف 
لبنان، آلة صّماء، ال تعرتف كثريًا بلغة املشاعر، 
لغة  مقابل  يف  للمظلومية،  العام  املشهد  أو 

القوانني.
قالت  ما  حبسب  حياة،  احلاجة  إىل  بالنسبة 
امسه  عندي  املعلومات  »فرع  فإن  لـ«األخبار«، 
كذلك  األمر  طاملا  املستقبل،  تيار  أمن  جهاز 
علينا  افرتوا  هم  االمتثال هلم.  رفض  لي  حيق 
نكن  مل  غري صحيحة،  معلومات  للقضاء  ونقلوا 
نتوقع بعد أكثر من سنة من البهدلة اليت عشناها 
مطلوبني  اليوم  أنفسنا  جند  أن  الطرقات،  يف 

للعدالة!«.
حبسب  القضاء،  إىل  تذهب  أن  ميكن  كان 
وسائل  عرب  مطلوبة  بأنها  تعرف  مل  لو  قوهلا، 
اإلعالم »الرتكية حتديدًا«. توضح: »قرأت اخلرب 
نتهم  حنن  هذا؟  أيعقل  األناضول،  وكالة  يف 
تركيا خبطف أهلنا يف أعزاز السورية، ومع ذلك 
يصلنا خرب مذكرات التوقيف، الصادرة من قضاء 
حتى  هذا  يكفي  الرتكي!  اإلعالم  عرب  بلدي، 
تعرفوا أن كل ما حيصل هو إرضاء لنائب رئيس 
قبل  لبنان  إىل  جاء  الذي  الرتكية  االستخبارات 
على  جبوله  الرتكي  السفري  تبعه  والذي  أيام، 

الزعماء واملسؤولني«.
زغيب، وحسن  نديم سعد  حممد علي صاحل، 
محود،  حسن  نصري  )موقوفون(.  صاحل  مجيل 

أهالي املخطوفني مطلوبون للعدالة:
نعدكم مبفاجآت

محمد نزال

أدهم علي زغيب، حسني حممد صاحل، علي مجيل 
صاحل، عباس حممد احلاج حسن، عبدالرمحن علي 
منذر، حياة حسن عوالي، مهدي حسني زغيب، 
)غري  عوالي  حسن  وسامي  شعيب  حسن  رضا 
موقوفني(. هذه األمساء مل ترد يف اخلرب الذي 
بل  )اللبنانية(  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  أوردته 
إعالم  وسيلة  عرب  واآلخرون،  عوالي،  قرأتها 

تركية.
إذًا، حسم القضاء اجلدل، هؤالء هم املشتبه 
فيهم، وبالتالي ال عالقة ال حلزب اهلل مبا حصل 
وال ألي جهة حزبية أخرى. طبعًا هذا لن يسعد 
بقضية  احلزب  اتهمت  قد  كانت  أطرافًا كثرية، 
باحلد  املهمة  بتسهيل  أو  الرتكيني،  خطف 
األدنى. املعلومات اليت حصلت عليها »األخبار« 
تؤكد أن عملية اخلطف، يف منطقة طريق املطار، 
كانت »بدائية جدًا والواضح أنهم هواة«. أهالي 
اخلاطفني هم فعاًل من اهلواة، حبسب املصادر، 
وقد بادروا إىل هذه العملية »بعدما وجدوا أن كل 
العامل قد ختلى عنهم، أو أقله مل يتنب قضيتهم 
على  عتب  اإلطار  هذا  وهلم يف  مباشر،  بشكل 
ان  التحقيق  مصادر  تقول  أيضًا«.  اهلل  حزب 
عملية  ُتنّسق  كانت  املثال،  على سبيل  عوالي، 
اخلطف بواسطة رسائل نصية من هاتفها اخللوي. 
»لقد حصل خالف بني اخلاطفني بعد  وتضيف: 
بواسطة  املخطوفني  أحد  نقلوا  وقد  العملية، 
الضاحية  من  املرور  ورفضوا  إسعاف،  سيارة 
الثالثة  املوقوفون  اهلل.  حزب  يوقفهم  ال  لكي 
الرتكيني،  املخطوفني  مكان  يعرفون  ال  اآلن 
فبعد اجتماع للخاطفني حصل خالف بينهم، بغية 
كان  فما  معينة،  منطقة  كل خمطوف يف  وضع 
من أحدهم إال أن بادر إىل خطفهما بدوره خشية 
اآلخرين  جعل  ما  عنها،  حيكى  كان  صفقة  من 
يغتاظون منه«. وتلفت املصادر نفسها اىل ان 
»حياة عوالي أرسلت شخصًا من قبلها لتنسيق 
نقل املخطوفني الرتكيني، وهذا مثبت بالرسائل 

النصية، إضافة إىل اعرتافات املوقوفني«.
وتقول:  الكالم،  هذا  كل  ترفض  عوالي 
اهلاتف  استخدم  ال  لكي  يكفي  مبا  ذكية  »أنا 
اشرتاكي  فرض  على  حاالت،  هكذا  اخللوي يف 
يف اخلطف، وبالتالي أؤكد أنهم لفقوا لنا هذه 
وكل  اسأهلم،  املقابل  يف  ولكن  التهمة... 
اللبنانيني: أال جيدون أن من املعيب أن نرى كل 
هذه احلماسة من أجل املخطوفني الرتكيني، فيما 
مل جند الدولة كلها بهذه احلماسة من أجل أهلنا 
املخطوفني منذ 15 شهرًا؟ أصبح لدينا اليوم 12 
السوريني  واملسلحني  األتراك  لدى   9 خمطوفًا، 

و3 لدى الدولة اللبنانية«.
هكذا، جيد أهالي املخطوفني اليوم أنفسهم، 
الطرقات،  افرتاش  من  طويلة  أشهر  بعد 
»مطلوبني للعدالة«. رمبا كانوا يتوقعون تعاطيًا 
اليت حبسب  الدولة،  جهة  من  خمتلفًا، خصوصًا 
األسلوب  سواها  من  أكثر  »تعلم  األهالي  أحد 
الفوقي الذي كانت تركيا تتعامل به معهم، ومن 
ال يصدق فعليه أن يسأل وزير الداخلية مروان 
سيخربونكم  اإلعالم.  عن  بعيدًا  وغريه  شربل 
كيف كان األتراك ال يرّدون على هواتف الوزراء 
يف  اخلطف  عملية  حصلت  أن  إىل  اللبنانيني، 
بأنفسهم  األتراك  وجاء  املشهد  فتبدل  بريوت 

إىل لبنان«.
يغادروا،  لن  منازهلم،  يف  اليوم  األهالي 
هل  لـ«التصعيد«.  استعدادهم  ويؤكدون 
ستوقفهم األجهزة األمنية فعاًل، وهل ستحصل 
يف  القضية  هذه  ستصل  أين  إىل  صدامات؟ 
حيلو  املقبلة.  األيام  رهن  كله  هذا  النهاية؟ 
اللبنانيني  املسؤولني  تستفز  أن  عوالي  حلياة 
يف الدولة. تقرر أن تستفزهم يف »ذكوريتهم« 
حتديدًا. تقول هلم: »أنتم لست رجااًل، لو كان 
فيكم رجولة ملا كنتم رضختم لألتراك، ولكن يا 

عيب الشوم عليكم وعلى رجوليتكم«.

أعادت  الضاحية.  جرمية  بعد  املشهد  تغرّي 
اجلرمية الشلل اىل مساعي تأليف احلكومة. رئيس 
اجلمهورية غري قادر على اإلقدام، والنائب وليد 
أكثر  البعض  بات  جديدة.  دورة  دار  جنبالط 
استهوااًل ملغامرة بندر بن سلطان حبكومة أمر واقع 
بتعويم  البديل  يكون  اهلل. فهل  حزب  من دون 
أن  انتظار  امليقاتية، يف  الواقع«  األمر  »حكومة 

يقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل يف سوريا؟
بات شبه مؤكد أن املرحلة اجلديدة اليت دخلها 
السيدة  انتقال  يوم  الضاحية،  انفجار  مع  لبنان 
العذراء، تعين يف ما تعنيه جبّدتها وضعًا حكوميًا 
جديدًا أيضًا. ففي األسابيع اليت سبقت اجلرمية، 
كان مثة سعي واضح إىل تنفيذ تهريبة حكومية، 
استعداد  أواًل  استعدادات:  ثالثة  على  قائمة 
حكومية  تشكيلة  أي  لتوقيع  سليمان  ميشال 
إليه، حتى ولو كانت من لون واحد، كما  ُترفع 
للسري  سالم  متام  استعداد  ثانيًا،  وبّرر.  صّرح 
نيابيًا،  الثقة  مضمونة  غري  حكومية  تشكيلة  يف 
املعروفة  نتيجتها  تكون  أن  ميكن  تشكيلة  أي 
أعمال  تصّرف  مستقيلة  حكومة  حتّوهلا  مسبقًا، 
جملس الوزراء، بداًل من حكومة ميقاتي املستقيلة 
للسكوت  جنبالط  وليد  استعداد  وثالثًا،  أيضًا. 
عن لعبة من هذا النوع، وجماراة موازينها ساعة 
بساعة. فإذا تبني أنها قابلة للحياة، ذهب معها 
أبعد حنو الثقة واحلكم، وإذا تبني العكس، تراجع 
غرضها  ُيسقط  أن  دون  من  الثقة،  منحها  عن 
األساسي، واملتمثل يف طرد وزراء »حكومة حزب 
عن  الفاصل  الفراغ  وإدارة  مكاتبهم،  من  اهلل« 

االستحقاق الرئاسي، والفراغ احلاصل بعده.
الضاحية.  جرمية  بعد  تغرّي  املشهد  كل 
قد  آنفًا  عليها  املراهن  الثالثة  فاالستعدادات 
كما  ــــ  يدرك  بات  سليمان  ميشال  سقطت. 
صيغة  على  يضعه  توقيع  أي  أن  ــــ  ُيفرتض 
الغطاء  إعطاءه  يعين  بات  وفاقية،  غري  حكومية 
الستكمال  للتكفرييني  والدستوري  الشرعي 
بدا  فيما  تعميمها،  حتى  أو  وتوسيعها  جرائمهم 
سالم  متام  أعاد  اجلرمية  ــــ  االنفجار  أن  واضحًا 
إىل شلله الكامل. ال مبادرة، ال خطوة، ال فكرة، 
وال حتى زيارة للضاحية حلظة املأساة، كان ميكن 
شحنة  األقل  على  أو  معنوية،  ثغرة  تشكل  أن 
استثمار إنساني وعاطفي، يف جدار اجلمود الذي 
أما وليد  أربعة أشهر ونيف.  أرساه تكليفه منذ 
جنبالط، فكان تراجعه هو األكثر وضوحًا وعالنية. 
بدأ باتهام إسرائيل باجلرمية، ثم دعا إىل تنسيق 
أن  الرمسية وحزب اهلل، قبل  األجهزة  أمين بني 
حماولة  يف  السعودية  إىل  ووزيره  ابنه  يوفد 
مستجد  مع  موقفهم  بتكييف  البنادرة  إلقناع 
فهموا  السعوديني  لكن  والنار.  والدم  احلديد 
متامًا  اجلنبالطيني،  وصول  قبل  املرتاجع  موقفه 
موفديه  برتك  عليه  البندري  الرد  هو  فهم  كما 

مخسة أيام بال استقبال وال اعتذار وال تفسري.
هكذا يبدو، للوهلة األوىل، أن انفجار الضاحية 

حكومة األمر الواقع امليقاتية... اىل التعويم
جان عزيز

آذار   22 منذ  املستمر  احلكومي  املأزق  عّمق 
جملاراة  مستعدًا  البعض  كان  قبله  املاضي. 
البعض  هذا  بات  بعده  مغامرتها.  يف  الرياض 
يستهول الذهاب أكثر يف اللعبة، لكن من دون 
أي قدرة له على تغيري التعنت السعودي، ال بل 
يف ظل خوف من أن يؤدي هذا الرتاجع بالذات 
إىل مزيد من التعنت البندري واستفحال نظرية 
تعميم احلرب على سوريا ولبنان وتسعريها أكثر، 
لتحويلها حربًا شاملة، خصوصًا بعد كالم األمني 
العام حلزب اهلل، الذي جعل املعادلة بني طريف 

املواجهة من نوع إما قاتاًل وإما مقتواًل.
املأزق؟  هذا  يف  يبدل  أن  ميكن  الذي  ما 
تطورات كثرية قادرة على تعديله، نظريًا: حسم 
املعركة يف سوريا، توافق أمريكي روسي على 
جنيف _2 ومعادلة سوريا ما بعده، انفراج إيراني 
ــــ أمريكي أو انفتاح إيراني ــــ سعودي، أو حتى 
العائلة املالكة لنفط  حسم معركة اخلالفة داخل 
احلجاز وجواره، مبا يسحب من خميلة البنادرة وهم 
وجود فرصة لتوسيع ممتلكاتهم حتى املتوسط، 
أمالك  جوار  حراك ضاغط يف  أي  قيام  أو حتى 
السعوديني، أكان من البحرين أم من اليمن أم 
املسماة  العائلية  األمالك  تلك  داخل  من  حتى 
دولة. غري أن أيًا من هذه االحتماالت النظرية ال 
ما يفرض  املنظور، وهو  يبدو مرجحًا يف املدى 
أزمته لفرتة  إدارة  التفكري يف سبل  لبنان  على 

طويلة مقبلة.
املعنيني  أن  يرتدد  بدأ  السياق  هذا  ويف 
يفكرون يف الطريقة املمكنة إلعادة تعويم حكومة 
مظاهرها  من  إحياؤه  ما ميكن  إحياء  أو  ميقاتي، 
كسلطة تنفيذية، علمًا بأن دستور الطائف حيول 
دون ذلك كليًا، ويقطع بشكل حاسم دون العودة 
ُأجريت  بعدما  خصوصًا  احلكومة،  استقالة  عن 
بعد  شكاًل  يصدر  مل  ولو  التكليف،  استشارات 
سالم.  وتكليف  ميقاتي  استقالة  قبول  مرسوما 
وهما املرسومان اللذان يظالن معلقني شكاًل حتى 
تشكيل  مرسوم  الثالث،  توأمهما  مع  صدورهما 

احلكومة اجلديدة.
ابتكارات  يف  يفكر  بدأ  البعض  إن  حتى 
نوع  من  الراهن،  الواقع  على  للتحايل  دستورية 
توقيع عريضة نيابية تطلب من رئيس اجلمهورية 
املبادرة يف املوضوع احلكومي، يف حال استمرار 
سحب  أنه  على  دستوريًا  يفسر  قد  مبا  الفراغ، 
األكيد  لكن  التكليف.  استشارات  لثقة  نيابي 
اجلمهورية  رئيسي  اجتاه  هو  األثناء  هذه  يف 
حكومة  دعوة  يف  للتفكري  املستقيل  واحلكومة 
تصريف األعمال إىل عقد جلسات استثنائية، على 
أجل كسر صورة  من  والعجلة،  الضرورة  قاعدة 
االستقالة السابقة، وفرض اعتياد اجلميع صورة 
البعض  إن  وتعمل. وقيل  جديدة حلكومة جتتمع 
الصعيد  هذا  على  األوىل  اخلطوة  إمرار  حاول 
هول  يفرض  الضاحية، حبيث  انفجار  سياق  يف 
من ضحاياه  وتنبثق  اجلميع،  على  نفسه  اجلرمية 
حياة جديدة حلكومة سقطت بذريعة األمن، وتعود 
إىل شكل من أشكال احلياة حبجة األمن أيضًا... 
يف النهاية، قد نكون متجهني فعاًل إىل »حكومة 
أمر واقع«، لكن من النوع املستقيل، بدل النوع 

املستحيل.

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
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مقاالت

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

يف خطوة الفتة من حيث توقيتها ومضمونها، استدعت خمابرات 
اجليش اللبناني يف اجلنوب الثالثاء ثالثة رجال دين من احملسوبني 
معهم،  للتحقيق  األسري  أمحد  املتواري  الشيخ  من  جدًا  واملقربني 

وهم عثمان حنينة وعالء الصاحل وعاصم حمرم العاريف.
وتؤكد مصادر أمنية يف صيدا أّن الثالثة من أبرز مساعدي األسري 
وكانوا يشّكلون يف الفرتة املاضية مع آخرين »جملس الشورى«، 
وانهم أخضعوا للتحقيق يف ثكنة حممد زغيب يف صيدا على خلفية 
قضايا أمنية عدة منها، ما إذا كانوا قد شاركوا يف االشتباكات 
األخرية وأطلقوا النار على اجليش اللبناني، كما أطلقوا عبارات متس 

السلم االهلي وتثري النعرات املذهبية.
نارية يف  خطب  إلقاء  على  تعاقبوا  الثالثة  الدين  رجال  أّن  يذكر 
مسجد بالل بن رباح خالل االعتصامات بعد تواري الشيخ األسري 

عن األنظار.
العاريف  توقيف حبق  مذكرة  إصدار  الثالثاء،  مساء  الالفت  وكان 
)الذي ألقى خطبة اجلمعة باملشاركني يف اعتصام عربا تضامنًا مع 

األسري(، فيما أخلي سبيل حنينة والصاحل.
وبغض النظر عن إخالء السبيل، أكدت مصادر سياسية يف صيدا أّن 
هذه التوقيفات ما كانت لتحصل من دون رفع الغطاء السياسي، 
من قبل الفعاليات النيابية والسياسية واحلزبية واملرجعيات الدينية 
رأس  كانت تشكل  اليت  االمساء  املدينة، عن هذه  االسالمية يف 

حربة يف »املشروع األسريي«.
وتسألت املصادر: »هل انتهى شهر العسل بني املرجعيات النيابية 
والسياسية واحلزبية وبني أنصار االسري يف صيدا، ال سيما وأّن 
بعض املرجعيات محت تلك األمساء يف الفرتة األخرية، ما مسح هلا 
امام  الطريق جمددًا كل يوم مجعة  بإعادة تنظيم صفوفها وقطع 

املسجد يف عربا واطالق اخلطب النارية واملذهبية؟
وتلفت املصادر اىل أّن كل هذه االمور أثارت اخلشية لدى بعض 
املرجعيات والفعاليات الصيداوية من عودة االشكاالت االمنية اىل 

عربا، ما دفعها إىل غض الطرف عن اخلطوة.
والحقًا أصدرت جلنة مسجد بالل بن رباح بيانًا اعتربت فيه أّن »هذه 
اخلطوة تثري يف توقيتها ومضمونها عالمات استفهام كثرية لناحية 
أهل  من  الدين  رجال  مع  اجليش  تنتهجه خمابرات  الذي  التعاطي 

السنة، اذ تأتي موجهة حبق ثالثة مشايخ دفعة واحدة«.

األهالي قرروا التصدي
وكان الوضع االمين قد توتر يف عربا قبل أيام بني أنصار األسري 
وعدد من األهالي حيث حصلت أكثر من مشادة بينهم يف حميط 
على  املسجد  جريان  اعرتاض  خلفية  على  رباح  بن  بالل  مسجد 
إلعادة  الطريق  متهد  أّنها  اعتربوا  اليت  »األسرييني«  تصرفات 
حراكهم اىل سابق عهده من جتاوزات وخطب مذهبية وقطع طرقات 
انضباط يف  عناصر  ونشر  وفرش حصر  احلديدية  بالقواطع  احلي 

احلي.
وهدد األهالي بالتحرك على األرض ملنع اي احتمال لعودة التسّلح 
واملسلحني اىل اجلامع من جديد مع عودة نربة التحريض املذهيب. 
وواصلوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم لتنسيق اخلطوات اليت سيتخذونها 
يف األيام املقبلة، وذلك بعد لقائهم حمافظ اجلنوب نقوال بو ضاهر، 

واملفيت الشيخ سليم سوسان.
كما عقدت جمموعة من االهالي اجتماعًا يف حميط املسجد واتفقت 
على سلسلة حتركات، من بينها لقاء رئيس بلدية عربا وليد مشنتف 
التعديات  فيها  مبا  املنطقة،  يف  املخالفات  كل  بإزالة  ملطالبته 
من  عريضة  وتوقيع  رباح.  بن  بالل  ملسجد  العقارية  واملخالفات 
سكان املنطقة لرفعها لوزير الداخلية تطالب مبنع قطع الطريق عند 
كل صالة مجعة، وعدم السماح ألنصار األسري مبنع سكان املنطقة 

من ركن سياراتهم قرب منازهلم.
فإّنهم  ملطالبهم،  االستجابة  عدم  حال  يف  أّنه  األهالي  وقرر 
االمن  جملس  أّن  وعلم  عربا.  يف  احتجاجية  اعتصامات  سينفذون 
قرارًا  سيتخذ  االربعاء  اليوم  سينعقد  الذي  اجلنوب  يف  الفرعي 
شكل  اي  مبنع  عنه  الصادر  السابق  القرار  مفعول  جتديد  باعادة 
من اشكال املسريات او االعتصامات او تعليق الالفتات املذهبية 

والتحريضية .
»أّن  تربوية  وفود  أمام  اكدت  قد  احلريري  بهية  النائبة  وكانت 
صيدا ال تريد إاّل أن تكون الدولة هي الوحيدة احلاضنة، وال تريد 
حاًل  يومًا  يكن  التطرف مل  وأّن  اللبنانية،  الدولة  اال سالح  سالحًا 

ملشاكلنا«.
بعد  الناصري  الشعيب  للتنظيم  العامة  األمانة  مثنت  ذلك،  اىل 
اجتماعها برئاسة الدكتور اسامة سعد »صحوة األجهزة األمنية يف 
اكتشاف خاليا إرهابية، حمذرة من »متادي قوى سياسية يف توفري 
الغطاء واحلماية للمخلني باألمن، وتوفري بيئة حاضنة لإلرهاب، ومن 

استمرارها يف مسلسل إضعاف الدولة وهيبتها«.

 أهالي عربا يتحركون لوقف االعتصامات

توقيف أحد مساعدي األسري.. 
اضايف وإخالء سبيل اثنني سبب  اىل  حيتاج  كان  اجلديدة  احلكومة  تأليف  تعثر  كأّن 

انفجار  الشروط املتبادلة. قّدم  الفراغ ورفع نربة  لتربير استمرار 
الرويس ذريعة اخرى لصرف االنتباه عن االستحقاق احلكومي اىل 
سبل جبه خطر جديد وجدي، هو حتّول لبنان ساحة حرب أمنية مكّملة 

ملا جيري يف سوريا.
ايالمًا  وأكثرها  وأخّصها  االخرية،  االمنية  احلوادث  أفضت سلسلة 
االنفجار يف الضاحية اجلنوبية االسبوع املاضي ــــ وقد انطوت كلها 
اقتناع مسؤولني سياسيني  ــــ اىل  على رسائل سياسية صرحية 
تصفية  اجلناة  توخى  هدف:  من  اكثر  على  بتصويبها  وأمنيني 
حسابات اقليمية وتعريض االستقرار الداخلي ــــ او ما يتبقى منه 
ــــ لالنهيار، مقدار توخي االفرقاء احملليني استغالل تداعياتها يف 
االزمة السياسية الوطنية، مبا فيها عرقلة تأليف احلكومة اجلديدة. 

وقد عّززت هذا االنطباع مالحظات اوردها املسؤولون هؤالء:
اوالها، ان الرتدي االمين وانتقال املواجهة املباشرة بني حزب اهلل 
ــــ  او يكاد  ــــ  النار واحلديد جتاوز  التهديد اىل لغة  وأعدائه من 
قدرات املؤسسات واالجهزة االمنية على السيطرة عليه، وخصوصًا 
بهجمات  إقرانها  باحتمال  واالحياء  مفخخة  سيارات  استخدام  بازاء 
واخالصها  االمنية  واالجهزة  املؤسسات  تكن جدية  وأيًا  انتحارية. 
لوقف  هلا  املتوافرة  والوسائل  بنيتها  وتراّص  وتعاونها  ملهماتها 
موجة التفجريات، متسي قدراتها هذه أضعف من االمساك بزمام 
التالية  االيام  يف  تعّرفها  االعتبار  يف  االخذ  مع  برّمته،  الوضع 
واكتشافها  امين  هجوم  من  اكثر  يف  جناة  اىل  الرويس  النفجار 

بعض شبكاتهم وخالياهم.
اجليش  جنح  ساطعني  مبثلني  كهذه  أمنية  أعمال  مقاربة  تصّح  ال 
قبل  عربا  ويف   ،2007 عام  البارد  نهر  خميم  يف  اجتيازهما  يف 
اكثر من شهرين، من دون ان ينتظر الغطاء السياسي كي يباشر 
مهماته حيال عدوين كان يعرفهما متامًا، وكذلك نطاق حتركهما. يف 
هجمات السيارات املفخخة، يبدو العدو غامضًا وجمهواًل ومتعددًا، 
أن  عن  فضاًل  نفسه،  للسبب  ومشتتًا  ضائعًا  السياسي  والغطاء 
ادوات املواجهة يقتضي ان تكون على صورة هذا العدو، غامضة 

وسّرية للنيل منه.
أزمة  ثغرة يف  املتشددة فتح  االمنية  االجراءات  ثانيتها، ال يسع 
واصرارهم  منها،  االفرقاء  مواقف  تصلب  على  مغلقة  سياسية 
على شروطهم سواء يف تأليف احلكومة او استعادة طاولة احلوار 
والسالح  اهلل  حزب  على سالح  املتشعب  اخلالف  او يف  الوطين، 
املتفشي واملتسّيب حتى. بل تبدو االجراءات االمنية هذه يف حاجة 

اىل التحقق من مقدرة االجهزة على اختبار دورها.
يف ذلك مغزى ما يدور يف اوساط االجهزة االمنية عن احلاجة اىل 
تعزيز دور فرع املعلومات يف املديرية العامة لقوى االمن الداخلي 
االحوال.  احسن  بسهولة يف  فيها  التحّرك  يسعه  اليت  البيئة  يف 
وهي البيئة السّنية اليت حتّدد االجهزة نطاقها يف املثلث االكثر 
استدرارًا للخطر: عرسال ــــ جمدل عنجر ــــ خمّيم عني احللوة، حيث 

ختبو وتستيقظ شبكات تّيارات متشّددة تتوّسل العنف.
من دون غطاء سياسي مسبق، مذهيب يف طبيعته، مل يسع االمن 
العام اجناز مهمته يف طرابلس عندما اعتقل شادي املولوي الذي 
سرعان ما اطلق، ومل يسع مديرية املخابرات التحّرك يف عرسال 
رغم تكّبدها أمثانًا باهظة اكثر من مرة يف عناصرها وهيبتها. كال 
اجلهازين جبهتهما نعرات مذهبية قّيدت من مقدرتهما على التحّرك 
واملناورة. واقع االمر ان حتّرك االجهزة االمنية ال حيتاج يف أي 
وقت اىل غطاء سياسي عندما تواجه خطرًا وتهديدًا يتطلبان اجراءات 
استباقية، ال يسعها انتظار القرار السياسي، على االقل على حنو 
اكتشاف االمن العام ومديرية املخابرات غداة تفجري الرويس خاليا 

الناعمة.
انعكاس  االمن  ان  استثناء  بال  مجيعًا  االفرقاء  معرفة  ثالثتها، 
للسياستني الداخلية واالقليمية على السواء، وكلتاهما يف مأزق 
حقيقي بسبب خالفاتهم املتشعبة على االثنتني معًا، وكذلك بسبب 
مقاربة كل من قوى 8 و14 آذار سياسة خارجية مناقضة لالخرى 
اقليمي يف كل ما ميّت بصلة  حتملها على تبيّن وجهة نظر فريق 
اىل استحقاقات الداخل واخلارج. ال حزب اهلل يتخلى عن ايران أو 
ينسحب من احلرب السورية، وال تّيار املستقبل يسعه يف املقابل 
جتاهل كل ما تقوله الرياض ومعها جملس التعاون اخلليجي يومًا 
بأنه عدو  احلزب  السعودية  اهلل. وعندما تصف  آخر عن حزب  تلو 
يف  تدخله  او  السورية  احلرب  يف  مشاركته  اىل  ترّدها  ألسباب 
طاولة  اىل  واياه  جلوسه  املستقبل  تيار  لدى  يصح  ال  البحرين، 
او املوافقة على مقامسته مقاعد احلكومة اجلديدة.  الوطين  احلوار 
بذلك تفقد املؤسسات واالجهزة االمنية املناخ الداخلي الذي ميّكنها 

من التحّرك.
ان  على  أرغمتها  متفاوتة  اوقات  يف  استثنائية  حاالت  خال  ما 
تكون اداة، تعاملت املؤسسات واالجهزة االمنية مع كل اضطراب 
وحماولة بث فوضى حتت سقف مناخ سياسي كان حيمي اجراءاتها 

ودورها.
على انها اليوم، اكثر من اي وقت مضى، باتت تفتقر اىل مثل 
هذا املناخ: ال االفرقاء املعنيون متفقون على ان اجلناة تكفرييون، 
االنهيار. مذ  اليت وضعت االستقرار على حافة  الدوافع  وال على 

هل ُاَفِلت األمن من سيطرة األجــهزة؟
نقوال ناصيف

وقع تفجري الرويس، اصر حزب اهلل وحلفاؤه على انهم يتكبدون 
متّكنوا من  بعدما  لبنان  داخل  التكفريية  التيارات  تغلغل  منع  مثن 
الداخل عرب  أجزاء من سوريا وبدأوا يتوسعون اىل  السيطرة على 
احلدود الشرقية بغطاء أطراف لبنانيني أخّصهم تيار املستقبل الذي 
يعزو بدوره، وحلفاؤه، التفجري اىل تدخل احلزب يف احلرب السورية 

وانتقال تداعياتها ودوره السليب هناك اىل لبنان.
االمين  التدهور  طبيعة  على  احلاد  واخلالف  االنقسام  وطأة  حتت 
واالكتفاء جبدل عقيم يف اسبابه، يظل اجلناة الفعليون غامضني 
امامهم طريقًا  التحّرك حبرية، ويشقون  على  وجمهولني وقادرين 

سهلة لتصفية حسابات اقليمية مع خصومهم بسيارات مفخخة.
لعل املفارقة يف االمر ان تّيار املستقبل وحلفاءه يقفون على طرف 
نقيض من خصومهم احملليني ومن املؤسسات واالجهزة االمنية، 
عندما ينظرون اىل التيارات التكفريية على انها جزء ال يتجزأ من 
املعارضة املسلحة والثورة السورية، تقود فحسب معركة اسقاط 

نظام الرئيس بشار االسد، قبل ان ُتستدرج اىل لبنان.

من  ساخن  فوق صفيح  لبنان  االخرية  االرهابية  التفجريات  وضعت 
املتفجر والسوري  االقليمي  الوضع  بتطورات  ربطًا  القاتل،  االنتظار 
بشكل خاص الذي يتجه، حبسب معلومات مرجع سياسي بارز، حنو 
احلسم امليداني يف بعض املناطق وحنو التسوية السياسية خالل سنة 
تقريبًا، ما يعين بقاء الوضع اللبناني مفتوحًا على اكثر من سيناريو 
االنقسام  واستمر  احلكومة  تشكيل  يف  التعثر  استمر  اذا  واجتاه، 

السياسي على عناوين هلا صلة بالوضع االقليمي.
وتفيد معلومات جهات ديبلوماسية على صلة بالدوائر الغربية، ان 
اوروبا منهمكة بوضعها االقتصادي وبالوضع السوري، وكذلك احلال 
بالنسبة للدول العربية املنهمكة برتتيب اوضاعها الداخلية وحماوالت 
بعضها إبعاد الكأس السورية املّرة واملصرية والليبية والعراقية عن 
أراضيها، وهي غري متفرغة ملعاجلة االزمات اللبنانية املتوالدة امنيًا 

وسياسيًا، بل ان بعضها متورط يف جزء من هذه االزمات.
وترى اجلهات الديبلوماسية ان اوروبا اليت اضطرت، بضغط امريكي 
»املنظمات  الئحة  على  اهلل«  »حزب  وضع  قرار  الختاذ  واسرائيلي، 
االرهابية«، وضعت نفسها موضع العاجز عن املساهمة يف مساعدة 
لبنان فعليًا على ختطي مشكالته. وتشري هذه اجلهات الديبلوماسية 
لبنان حاليًا من  العربية يتعاملون مع  الدول  اوروبا ومعظم  اىل ان 
زاوية ارتباطه بالوضع السوري، وحماولة الضغط على النظام السوري 

عرب الضغط على حلفائه اللبنانيني، ال سيما »حزب اهلل« .
وباملقابل، تقف الدولة اللبنانية ومعظم القوى السياسية عاجزة عن 
اجياد حلول جذرية لالزمات املستفحلة، خاصة بعد التفجريات االرهابية، 
السوريني،  املسلحني  مشكلة  معاجلة  يف  وامليوعة  التلكؤ  نتيجة 
التكفرييني وغري التكفرييني، الذي استوطنوا بعض املناطق اللبنانية 
وباتوا يشكلون عبئًا امنيًا خطريًا على الوضع اللبناني كله، وخرجوا 
علنًا اىل العمل العسكري يف لبنان حبجة التصدي ملشاركة »حزب 
اهلل« يف القتال اىل جانب النظام السوري، ووجدوا أطرافًا لبنانية 

تربر هلم اعماهلم.
ويرى املرجع السياسي املتابع، إن مشكلة املسلحني السوريني وغري 
السوريني الفارين من سوريا، بدأت بالظهور والتفاقم قبل دخول 
»حزب اهلل« املعركة العسكرية يف سوريا، وان العجز الرمسي عن 
مواجهتها سبق كل تطور امين وعسكري يف لبنان ويف سوريا وسبق 
معركة القصري، بل ان القرار كان بعدم التصدي هلا، فيما كان قرار 
قوى سياسية داخلية محاية هذه الظواهر التكفريية واالرهابية على 
وبات  وكربت  منت  حتى  اللبناني،  واملواطن  اللبناني  االمن  حساب 
قابلة  تزال  ما  برأيه  املسألة  لكن  كبري،  بشكل  مكلفًا  استئصاهلا 
للعالج ولو حبدود شرط توافر القرار الرمسي والسياسي باملعاجلة، 

ال اهلروب من املشكلة.
والعسكرية  االمنية  االجهزة  معلومات  مع  املرجع  معلومات  وتتقاطع 
عن تنامي خطر هذه اجملموعات واحتماالت ان تلعب ادوارًا ختريبية 
وخطرية يف لبنان، ولذلك هي مرصودة وتتم متابعة نشاطها حيث 

امكن كشفه.
وخيشى املرجع السياسي البارز من ان تتحول مشكلة التواجد العسكري 
غري  اخرى  جمموعات  على  واملنفتحة  املسلحة،  السورية  للمجموعات 
سورية بل وغري عربية، اىل امر واقع يفرض نفسه على احلياة العامة 
يف لبنان، اذا طال الصراع او التوصل اىل احلل يف سوريا، مشريًا 
اىل ان معلوماته تفيد بان التقدم امليداني للجيش السوري سيتزايد 
يف كثري من املناطق وستحسم املعارك فيها ملصلحة النظام، فيما 
القريبة من  والقرى  حلب  املناطق، ال سيما يف  بعض  يبقى وضع 
يستغرق  قد  اليت  السياسية  التسوية  على  معلقًا  الرتكية،  احلدود 
حصوهلا سنة تقريبًا، لكن اخلوف سيكون على لبنان، سواء حصلت 
داخل  املسلحني  من  اآلالف  وجود  مع  او مل حتصل،  التسوية  هذه 
االراضي اللبنانية يف الشمال والبقاع، ومئات التخريبيني داخل باقي 
املناطق، الذين اعلنوا لبنان ارض جهاد ال ارض نصرة فقط، وبسبب 
غياب القرار السياسي والرمسي اللبناني عن مواجهة املشكلة جذريًا، 

وغياب القرار االقليمي والدولي عن مساعدة لبنان.

أزمة املسلحني السوريني تضغط يف 
الواقع اللبناني

محمد صالح

غاصب املختار
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 مذكرات توقيف بقتل عسكري يف جمدل 
عنجر

االثنني  صوان  فادي  املناوب  العسكري  التحقيق  قاضي  باشر 
حتقيقاته يف حادثة االعتداء على دورية للجيش يف حملة جمدل عنجر 
يف 31 متوز املاضي خالل قيام قوة من اجليش مبداهمة البلدة واليت 

أسفرت عن استشهاد اجلندي شربل حامت وجرح آخر.
وأصدر أمس القاضي صوان مذكرات توقيف وجاهية حبق ابراهيم 
االنتماء  جبرم  استجوبهم  بعدما  محيد  وحممد  وسيم  وشقيقه  خنجر 
أسلحة  وحيازة  إرهابية  بأعمال  والقيام  مسلح  إرهابي  تنظيم  اىل 
ومتفجرات، وإقدام ابراهيم خنجر على قتل عسكري وجرح آخر، وذلك 

سندًا اىل مواٍد تعاقب باإلعدام.
وأرجأ صوان اىل اليوم استجواب املوقوف خالد دالي يف القضية 

عينها.
من جهته، استمهل املوقوف حسام أبو حلق املدعى عليه باالنتماء 
اىل تنظيم مسلح وتفجري عبوات على طريق املصنع، اىل يوم االثنني 
يف السادس والعشرين من شهر آب اجلاري، وذلك اىل حني حضور 

وكيله.
الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  ارجأت احملكمة  اىل ذلك، 
حسن  القاضي  املدني  املستشار  وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار 
شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين اىل األول 
من تشرين الثاني املقبل، حماكمة الفلسطيين فادي غسان ابراهيم 

امللقب بـ«السمكو« لعدم حضور وكيلته.
تتصل  بدعويني  الدائمة  العسكرية  احملكمة  أمام  مالحق  وابراهيم 
الناس  على  اجلنايات  ارتكاب  بقصد  عصابة  تأليف  جبرم  األوىل 
اجليش  على  واالعتداء  وهيبتها  الدولة  والنيل من سلطة  واألموال 
وقوات الطوارئ الدولية وصنع واقتناء مواد متفجرة والتدرب على 
بواسطة  بها  والقيام  إرهابية  بأعمال  للقيام  والسالح  املتفجرات 
املتفجرات، وحماولة قتل عناصر من قوات »اليونيفيل« بتفجري عبوة 
ناسفة يف دورية تابعة هلا يف الثامن من كانون الثاني عام 2008، 

وعدم حتققها ألسباب خارجة عن إرادته.
أما الدعوى الثانية، فقد ُنسب فيها اىل ابراهيم إقدامه أيضًا على 
تأليف عصابة مسلحة الرتكاب اجلنايات على الناس واألموال والنيل 
من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بهذه 
بواسطة املتفجرات ونقل أسلحة من  األعمال وتفجري بعض احملال 

دون ترخيص.

 حريق كبري مبعمل للكرتون يف بكفيا
  
  

شّب حريق كبري يف »معمل مجيل للكرتون« يف بكفيا، الذي امتد 
اىل غابات الصنوبر واملنازل قبل أن تتمكن فرق الدفاع املدني من 

السيطرة عليه مبساعدة مروحية عسكرية للجيش.
فيه  جاء  بيان،  اجلميل  للنائب سامي  اإلعالمي  املكتب  عن  وصدر 
أنه فور تبلغ النائب اجلميل، املوجود خارج لبنان خبرب اندالع حريق 
الداخلية  بوزير  اتصااًل هاتفيًا  أجرى  للكرتون يف بكفيا،  يف معمل 
مروان شربل طالبًا منه وضع كل إمكانات الوزارة مبا فيها مروحية 
احتواء احلريق يف أقصر مدة ممكنة، فوعد  للسكورسيزي من أجل 

شربل بأنه سريسل كل الدعم والتعزيزات الالزمة إلمخاد احلريق.
كذلك اتصل النائب سامي اجلميل بوزير الصناعة فريج صابوجنيان 

الذي وعد بدوره ببذل أقصى اجلهود للمساعدة.
يذكر أن املعمل يضم حنو مخسمئة عامل.

توقيف 75 مطلوبًا
منهم  مطلوبني  سبعة  توقيف  من  بريوت  استقصاء  مفرزة  متكنت 
و12  نارية  دراجات  ست  حجزت  كما  خمتلفة.  جبرائم  فلسطينيان 

سيارة خمالفة.
اللبناني ن.ع.أ بعدما ضبطت حبوزته  ففي حملة احلمراء مت توقيف 

كمية من احلبوب املخدرة.
املطلوب  م.ج.ن  الفلسطيين  توقيف  مت  البيضاء  الرملة  ويف حملة 
وح.ا.م  ح.ح.ب  من:  وكل  خمدرات،  جبرم  توقيف  مذكرة  مبوجب 
مع  حبوزتها  وضبط  نشل  جبرم  وحتر،  حبث  بالغ  مبوجب  املطلوبة 
بعدما ضبط  وع.م.ص  وف.م.م  الكيف  حشيشة  من  كمية  زميلها 

حبوزتهما كمية من الكوكايني.
ويف حملة الروشة مت توقيف الفلسطيين ب.ح.ح وهو مطلوب مبوجب 
مذكرة توقيف جبرم أسلحة وحماولة قتل وخالصة حكم جبرم إطالق 

نار من سالح حربي غري مرخص.
من جهة أخرى، أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  »ضمن  أنه 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 
17 و2013/8/18 من توقيف 68 شخصًا الرتكابهم أفعااًل جرمية على 
األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 17 جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
منتهية الصالحية وغري مشروعة ، 7 جبرائم خمدرات، 7 جبرائم سرقة، 
4 جبرم تزوير، 3 جبرم إطالق نار، 2 جبرائم صدم وتسبب بوفاة، 2 
جبرم ضرب وإيذاء، 2 جبرم دعارة، 2 جبرم اشتباه بإدخال هاتف إىل 
السجن، 2 دون أوراق ثبوتية، 2 جبرم نصب واحتيال، 2 جبرم سكر 
ظاهر، 2 جبرم شيك دون رصيد و9 جبرائم: تهديد وابتزاز، مس 
قتل،  منزل خمدومها،  من  فرار  مؤسسة عسكرية، حترش،  بسمعة 
انتماء اىل جمموعة إرهابية، تسول، إقالق راحة، عدم دفع نفقة و5 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

متثيل جرمية قتل سوري بعد سرقته يف 
مستيتا

 39( حسن سراقيب  طارق  السوري  قتل  جرمية  متهمني  اربعة  مثل 
عاما( بعد سرقة دراجته النارية يف منطقة مستيتا يف جبيل.

وكانت القوى األمنية أحضرت، عند الرابعة من عصر االثنني، إىل 
أربعة  من  مؤلفة  نارية  دراجات  سرقة  عصابة  مستيتا،  جسر  حملة 
أشخاص يف مدينيت جونية وجبيل، وهم: ا.م العيسى، ا.ع شاليش، 
ا.م برغل، وح.ا محد. وكان مكتب السرقات الدولية قد ألقى القبض 
عليهم لقتلهم منذ حنو شهرين السوري طارق حسن سراقيب، بعد 

سرقة دراجته النارية يف حملة بالط حتت جسر مستيتا - جبيل.
القوى  القاضي سامر ليشع وحبضور  بإشراف  اجلرمية  وجرى متثيل 
األمنية، حيث شرح املتهم العيسى أن الضحية الحق العصابة بعد 
سرقة دراجته. ولدى وصوهلا بالقرب من جسر مستيتا، شهر عليه 
مسدسا حربيا بهدف اخافته، لكن رصاصة انطلقت باخلطأ وأصابته 

يف رأسه، مما ادى أىل وفاته على الفور.
العامة االستئنافية  النيابة  القاضي احملضر، ومت حتويله اىل  وختم 

يف جبل لبنان.

آل زعيرت حيرقون حمطة حمروقات لعائلة 
حجوال يف الليلكي

النار يف حمطة حمروقات  أقدم أشخاص من آل زعيرت على إضرام 
سيارات  تدخلت  وقد  الليلكي،  يف  حجوال(  )علي  املواطن  ميلكها 
أن  قبل  احلريق  إطفاء  على  وعملت  املدني  للدفاع  التابعة  اإلطفاء 
يصل اىل خمازن احملروقات، والعمل جاٍر على توقيف الفاعلني بناء 

إلشارة القضاء.

هربت إىل.. ظروف أصعب
استغل  الوالدي،  منزهلا  حياتية صعبة يف  ظروف  من  عانت  بعدما 
ب.م. هذا االمر ووعدها بالزواج مما دفعها لرتك منزهلا الوالدي اىل 
»مكان آمن«، حيث اقدم »ب.م.« على جمامعتها بعد اكراهها، ومن 
ثم محلها على فتح حساب مصريف واستصدر بامسها دفرت شيكات 
واجربها على اصدار شيكات المر اشخاص قاموا بتظهريها ملصلحته. 
كما عمد أ.م. شقيق ب.م. على اجبارها على توقيع تنازل ملصلحته 
عن سيارة مملوكة منها ومرهونة ملصلحة احد املصارف. ومل يتم 
استجواب املدعى عليهما، لعدم العثور عليهما، كما مل تبني املدعية 
كامل هويتيهما رغم تكليفها بذلك ومل حتضر الستجوابها بالذات امام 
قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران، الذي قرر حفظ االوراق 
عليهما،  املدعى  هوية  كامل  معرفة  اىل  التحقيق  يتوصل  كونه مل 

وتسطري مذكرة حتر دائم حبقهما توصاًل لكشف كامل هويتيهما.

حماضر خمالفات الدراجات وسيارات 
»الفوميه«

تواصل القطعات املعنية يف قوى األمن الداخلي محلة قمع خمالفات 
الدراجات النارية على خمتلف األراضي اللبنانية ومحلة قمع خمالفات 
احلاجب   - الشمس  اليت تضع على زجاجها عوازل أشعة  السيارات 
ومتنقلة  ثابتة  حواجز  االنني  أقامت  الغاية  وهلذه  )فوميه(،  للرؤية 
نارية  واحتجاز 43 دراجة  املناطق حيث متكنت من حجز  يف خمتلف 
إزالة  وتنظيم 11 حمضرًا حبق أصحاب السيارات املخالفة ومن ثم 
 3829 تارخيه:  لغاية  احلملة  حصيلة  أصبحت  حبيث  عنها،  العازل 
دراجات  و2496 حمضرًا حبق سائقي  للرؤية  حاجب  مبخالفة  حمضرًا 

نارية خمالفة.
األراضي  على  الداخلي محلتها  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وتتابع 
اللبنانية كافة وتطلب من أصحاب الدراجات النارية واآلليات املخالفة 
ضرورة تسوية أوضاع دراجاتهم وإزالة حاجب الرؤية )الفوميه( عن 

سياراتهم وفقًا ملا يفرضه القانون.

القبض على عصابة سرقة.. وقتل
  

مل يكتف أفراد عصابة قوامها أربعة أشخاص بسرقة الدراجة النارية، 
بل عمدوا اىل إطالق النار على جار مالك الدراجة فأردوه على الفور، 
حتت جسر مستيتا يف جبيل وتواروا حتى إلقاء القبض عليهم يف حملة 

جسر فؤاد شهاب. حيث اعرتفوا مبا نسب إليهم ومّثلوا اجلرمية.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه »فجر 
إقدام جمهولني  وأثناء  جبيل،   - بالط  حملة  ويف   2013/7/5 تاريخ 
على سرقة دراجة نارية عائدة للمدعو: أمحد ج. )مواليد عام 1978، 
 ،1974 عام  )مواليد  سراقيب  حسن  طارق  شاهدهما   ، سوري(، 
سوري( من شرفة منزله، فأيقظ جاره مالك الدراجة وحلقا بالسارقني 
على منت سيارة األخري، ولدى وصوهلما إىل جسر مستيتا ترجل أحد 
السارقني وتوجه حنوهما شاهرا مسدسه ومطلقا عيارا ناريا أصاب 

به طارق يف رأسه، ثم فر مع شريكه إىل جهة جمهولة.
لالشتباه  أوقف  فؤاد شهاب  جسر  2013/7/28 ويف حملة  وبتاريخ 
بهم، كل من: أ.ع. )مواليد 1984(، أ.ش. )مواليد 1982(، أ.ب. 

)مواليد 1984( و ح.أ. )مواليد 1994( لبنانيون.
التحقيقات احلثيثة اليت قامت بها مفرزة جونية القضائية  وبنتيجة 
بناء الشارة القضاء املختص، اعرتفوا بسرقة دراجات نارية وتأليف 
على  بإقدامه  أ.ع.  اعرتف  كما  الغاية،  بينهم هلذه  ما  عصابة، يف 
اطالق النار وقتل املدعو طارق بعد ان قام وشريكه أ.ش. بعملية 

السرقة.
وتعرف مالك الدراجة أمحد ج. على مطلق النار )القاتل(.

ومت بعد ظهر االثنني 2013/8/19 متثيل اجلرمية يف حضور كل من: 
احملامي العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضي سامر ليشع، وآمر 

مفرزة جونية القضائية املقدم حنا اللحام«.

سلب مسلح ليالً يف املزرعة وسن الفيل
أثناء انتقال غنوة مدني بسيارة أجرة جتهل نوعها واسم سائقها يف 
حملة كورنيش املزرعة لياًل شهر السائق بوجهها مسدسًا حربيًا وسلبها 

أموااًل ومصاغًا كانت حبوزتها وأنزهلا عنوة من السيارة وفر.
مسلحني  أربعة  اعرتض  الليل،  منتصف  وقرابة  الفيل،  سن  ويف 
سبيل  الزجاج  داكنة  اللون  سوداء  الدفع  رباعية  سيارة  يستقلون 
وهاتفه  نقدية  أموال  من  ما حيمل  وسلبوه  ابراهيم،  علي  السوري 

اخللوي وفروا.

توقيف 54 مطلوبًا
أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه »ضمن إطار 
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2013/8/19 من توقيف 54 
شخصًا الرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 
11 جبرائم خمدرات، 6 جبرائم سرقة، 4 جبرائم نشل، 4 جبرم رشوة، 
3 جبرم إطالق نار، 2 جبرم حترش، 2 دون أوراق ثبوتية، 2 جبرم 
سلب، 2 جبرم ضرب وإيذاء، و 9 جبرائم: شهر مسدس، مقاومة 
عناصر قوى األمن، تأليف عصابة، استئجار سيارات وبيعها، سكر 
و9  تهديد  بناء،  خمالفة  رصيد،  دون  شيك  سكني،  حيازة  ظاهر، 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

اإلفراج عن خمطوف مقابل فدية
أفرج الثالثاء عن املخطوف شريف معروف على الطريق العام لبلدة 
سرعني - قضاء بعلبك بعد دفع فدية مالية بقيمة 115 ألف دوالر 

أمريكي.
وكان معروف اختطف األربعاء املاضي يف ضهور زحلة.

حادثا سري على أوتوسرتاَدي العبدة وجونية

أدى حادث سري وقع قبالة أفران »البيادر« على أوتوسرتاد حبنني 
العبدة، اىل وقوع 5 جرحى إصاباتهم راوحت بني الرضوض والكسور، 
مستشفيات  اىل  األمحر  الصليب  سيارات  بواسطة  نقلهم  ومت 

املنطقة.
ألوتوسرتاد  الغربي  املسلك  على  للركاب  فان  اصطدم  ذلك،  اىل 
جونيه بسيارة بيك أب من دون تسجيل أي إصابات اليت اقتصرت 

على املاديات.

قتيلة ذحبا يف مرياطة
عثر على املواطنة )ف.ب.غ( جثة هامدة يف منزهلا الكائن يف بلدة 
مرياطة يف قضاء زغرتا، حيث اقدم جمهولون على ذحبها بآلة حادة 

وهي حامل يف شهرها السادس.
وقد حضرت االجهزة االمنية وباشرت التحقيقات.  
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مناسبات

كتب البري وهبه
» إن الذي ابتدأ فيكم العمل الصاحل يتممه إىل يوم املسيح يسوع 

)فل1/ 6 (
بولس  القديس  كالم  يزول  ال  عامًا  عشر  ومثانية  مئة  مرور  بعد 
شهادة حق على ازدهار مجعية راهبات العائلة املقدسة املارونيات، 
اإلهلية  العناية  يرتكز على  أنها تأسيس إهلي  ودلياًل دامغًا على 

اليت أرادها املؤسس مخرية صاحلة يف معجن الوطن الكبري.
فمن جبيل إىل عبريين إىل كل لبنان وسوريا وأوسرتاليا توزعت 

هذه اجلمعية وتوسع نشاطها الروحي والفكري
راهباتي الفاضالت

يف عيدكن الثامن عشر بعد املئة ذكرى وعربة، منها نستجمع جسد 
الذاكرة اإلنسانية  ومندها جسورًا تصل املاضي اجمليد باملستقبل 

اآلتي.
أننت العذارى احلكيمات  حامالت املصابيح الطافحة بزيت احلياة. 
فليضىء نوركن أمام الناس لريوا أعمالكن الصاحلة وميجدوا األب 

السماوي.
وكل عيد وأننت خبري.

األربعاء املاضي كان معهد سيدة لبنان يف هاريس بارك والتابع 
لراهبات العائلة املقدسة املارونيات على موعد مع الذكرى الثامنة 

عشرة بعد املئة لتأسيس مجعيتهن املقدسة.
السيادة  صاحب  ترأسه  الذي  اإلهلي  بالقداس  اليوم  هذا  متيز 
ونيوزيالندة  أوسرتاليا  أبرشية  راعي  طربيه  أنطوان  املطران 
الكهنة  من  ولفيف  الراعي  بشاره  املونسنيور  يعاونه  املارونية 

قداس إحتفالي وحضور روحي ومدني رمسي وإجتماعي

مجعية راهبات العائلة املقدسة املارونيات حتتفيل بعيد تأسيسها الثامن عشر بعد املئة

السيد  أوفارول،    باري  السيد  الوالية  حكومة  رئيس  حبضور 
الفيدرالي ممثال  باراماتا  االحرار ملقعد  حزب  مرشح  زعيرت  مارتن 
زعيم املعارضة الفيدرالية طوني ابوت، السيد طوني عيسى نائب 
منطقة غرانفيل، السيد جون شديد رئيس بلدية باراماتا والعديد 

من األهالي  واجلسم الطالبي يف املعهد.
رئيسة  شديد،  مرلني  األخت  ألقت  اإلهلي  القداس  مستهل  يف 
املعهد، كلمة رحبت فيها بالضيوف ، وسلطت الضوء على تاريخ 
املعهد ودوره الروحي واإلثين، كما تناولت املناسبة منوهة بالدور 
تفل بعيد تأسيسها  الروحي والرتبوي واإلجتماعي للجمعية اليت يحُ

الثامن عشر بعد املئة.
عظة  طربيه  املطران  سيادة  ألقى  املقدس  اإلجنيل  تالوة  بعد 
هي أشبه برسالة رباعية األهداف استهلها مبعاني عيد الصعود، 
يقول:  وتابع  والروح  باجلسد  السماء  إىل  مريم  العذراء  صعود 
»إنه ملن دواعي سروري أن أشارككم حبضور   رئيس احلكومة 
السيد أوفارول االحتفال باليوبيل الروبي ملعهد سيدة لبنان وعيد 
تأسيس مجعية راهبات العائلة املقدسة املارونيات. هذه اجلمعية 
اليت اختذت مريم العذراء منوذجًا لدورها يف خدمة اهلل وكنيسته من 
خالل التواضع والصالة والتفاني ونكران الذات وذلك يف خمتلف 

اجملاالت الرتبوية والروحية واالجتماعية.
الراهبات  من  كل  إىل  أربع  رسائل  بتوجيه  كالمه  سيادته  وختم 
واجلسم التعليمي والطالب وأهالي الطالب منوهًا بدور كل منهم 

بنجاح هذه الرسالة.
يف نهاية القداس ألقى السيد أوفارول كلمة نوه فيها بإعجابه 

بالدور الذي يلعبه معهد سيدة لبنان والذي يزوره للمرة األوىل، 
إليهن  ونقل  املناسبة  بهذه  الراهبات  زعيرت  السيد  وهنأ  كما 
اهلدايا  وقدمت   . أبوت  طوني  الفيدرالي  املعارضة  زعيم  تهنئة 

التذكارية.
وبعد القداس استبقت األخت الرئيسة املدعوين على إفطار صباحي 

قطع خالله قالب احللوى باملناسبة واختذت الصور التذكارية.
تصوير أراكس   

االم شديدمارتن زعيرتاملونسنيور مارياوفارولاملطران طربيه يرتأس الذبيحة ويبدو املونسنيور ماري وكهنة

صورة تذكاريةيقطعون قالب الحلوى

اوفارول، زعيرت، عيسى، شديد، راهبات وحضور داخل الكنيسةالحضور الكثيف داخل الكنيسة

من اليمني: شديد، اوفارول، االم شديد، عيسى وزعيرت

هدية تقديرية الوفارول



Page 18صفحة 18     

كتابات

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

حتى اصغر تفصيل، كان اهلوى 
كل  يلفح  مارونيا«،  »سريانيا 
الكهنوتية،  االثواب  شيء: 
الكنسية،  االدوات  االيقونات، 
على  الطقسية...  الكتب 
ترتاكم  اخلزائن،  ويف  اجلدران 
وكتابة  تطريزًا  »االدلة«، 
اليت  العودة  تلك  ونقشًا، على 
الكنيسة  بال  على  كثريا  تعّن 
املارونية: »العودة اىل اجلذور، 
اىل الينابيع«. قبل اكثر من 3 
عقود، بدأت تلك العودة بعملية 
وليتورجي«،  طقسي  »اصالح 
متاما  واثقة،  خبطى  وتواصلها 
صغرية  ماء  نقطة  حتفر  كما 
بهدوء،  الصخرة حتتها...  وجه 

بثبات.
اي  من  »تطهري  »اصالح«، 
التعبري  يكن  ايا  تأثريات«... 
اليت  الورشة  فان  املستخدم، 
البطريركية  »اللجنة  تتوالها 
للشؤون الليتورجية« تتم وفقا 

الكنيسة املارونية يف طريق »العودة إىل اجلذور«.. اهلوى 
السرياني يلفحها والليتورجيا »تتطهر« من »ليتنتها«

األب مطر امام عدد من الكتب الطقسية التي أصدرتها اللجنة 
البطريركية للشؤون الليتورجية.

خلارطة طريق حمددة الوجهة: »اجلذور«. »نعمل 
مبوجب توصيات اجملمع الفاتيكاني الثاني الذي 
اجلذور، اىل االصول،  العودة اىل  بهذه  قال 
الن هذه االصول اساس مهم جدا... الفكرة 
نبوية آلباء اجملمع وقداسة البابا، وتقول بأنه، 
بتلك العودة، نرجع اىل القاسم املشرتك بني 
كل الكنائس«، يشرح مقرر اللجنة االب هاني 

مطر.
يف عملية الرجوع، دراسات كثرية، جلان عدة 
مرحلة،  »يف  بالعشرات.  وخرباء  متخصصة 
االرسالية  بالبعثات  املارونية  الكنيسة  تأثرت 
هلا  وكان  لبنان،  اىل  جاءت  اليت  االجنبية 
دور كبري يف نهضته العلمية والثقافية. غري 
الروحي والليتورجي، رمبا  انه، على املستوى 
الليتورجيا  ان  تأثريها سلبيًا، اىل درجة  كان 
املارونية ُوِصفت بانها »مليتنة«، يقول مطر.

من  هناك  كان  »اذا  انه  هو  اللجنة  تقوله  ما 
تأثري التيين، فيجب ان ندرسه، وندقق فيه، 
ونتأكد من حقيقته. وللقيام بذلك، علينا ان 
لدينا  ما كان  نرى  ان  اي  اجلذور،  اىل  نعود 
حاليا.  لدينا  وما صار  عليه،  طرأ  وما  اصال، 
ساعتئذ نباشر عملية التنقية والتطهري«. وهذا 
ما بدأته اللجنة منذ تأسيسها... وتستمر يف 

حتقيقه.
الراحل  البطريرك  اصدر   ،1979 مّتوز   26 يف 
تعيني  مرسوم  خريش  بطرس  أنطونيوس 
والرتب  الطقوس  »درس  بهدف  اللجنة، 
والفروض البيعّية وكّل ما يتعّلق بالليتورجّيا، 
وحتضريها وإصالحها«. وبعد 34 عاما، حتضر 
االساقفة  سينودس  مناقشات  يف  اجنازاتها 
املوارنة. فعندما انعقد اخريا )حزيران 2013(، 
اطلع على »اعمال اللجنة وما تعده من نصوص 
الستكمال االصالح الطقسي، بوضع كتاب جديد 
لصالة االكلريوس والشعب، ويعتمده املوارنة 

لصالتهم يف كل اصقاع االرض...«.
حماكاة  به  ُيراد  اخرى  كتب  بني  من  كتاب 
كان  الغيث،  واول  وقبله،  النقية.  اجلذور 
اصدار  »اول  اجلديدة،  حبلته  القداس  كتاب 
رمسي للجنة العام 1992، خبتم من البطريرك«. 
من  كثري  بعد  الكتاب  »جاء  مطر،  وبشهادة 
الدراسات والتمحيص. وهو مبثابة نقلة نوعية، 
واالجنيل(  )الرسائل  القراءات  ككتابي  متاما 
اللذين صدرا معه يف العام عينه«. ملاذا نقلة 
ائتمنا  ما  ما  مكان  التزمنا يف  »الننا  نوعية؟ 
فعلنا  لكننا  الثاني.  الفاتيكاني  اجملمع  عليه 
امرًا مهّمًا آخر هو اننا مل ننَس احلاجات الرعوية 
اجلديدة الطارئة، وكنا على مستوى كل االمور 
احلاصلة يف الكنيسة، يف لبنان واالنتشار. عرب 

تلك الكتب، جنيب عن كل تطلعات املوارنة، 
السيما يف االنتشار، وعن طموحاتهم«.

التطلعات شكلت موضع دراسات كثرية  تلك 
حمفوظة لدى اللجنة. قسائم بنحو 100 سؤال 
والرهبانيات  االبرشيات  كل  على  وزعت 
ابرزها  خالصات  جبملة  وعادت  املارونية، 
»مطالبة املؤمنني بان يكون هلم دور اكرب يف 
الكنيسة، وان تتوافر اعداد كافية من الكتب 
»طالبوا  مطر:  ويقول  ايديهم«.  بني  لتكون 
وقد  النصوص.  يف  رأيهم  يبدوا  بان  ايضا 
رحبنا بذلك. وهذا ما حصل مع كتاب القداس 
وكتابي القراءات، اذ اعدنا النظر فيها العام 
الينا  وردت  اليت  على احملالظات  بناء   ،2005

من املؤمنني«.
للكتب  اللجنة  اصدارات  توالت   ،1992 من 
الكاهن،  سيامة  االسقف،  سيامة  الطقسية: 
اجلنازات، رتبة سر العماد وسر املريون، رتبة 
رتبة  املرضى،  مسحة  رتبة  واالكليل،  اخلطبة 
سر التوبة... حتى ان هذه الكتب ختضع حاليا 
»العادة النظر بناء على املالحظات الواردة من 
اللجنة  تتابع  كذلك  مطر.  يقول  املؤمنني«، 
والكاهن،  احلرب  جناز  اخرى:  كتب  يف  عملها 
السيامات الصغرى، صالة الفرض... »وكلها 
وفقا للنهج والرؤيا احملددين، اي العودة اىل 

اجلذور«.
الكتب اواًل، وتلحق بها امور اخرى تباعا. فما 
بينته دراسات اللجنة ان »التأثري الالتيين كان 
يف القشور، ومل يدخل النصوص اال يف شكل 
حمدود... النصوص بقيت نظيفة عموما«. يف 
وامكن  اكثر«،  خارجيا  التأثري  »كان  املقابل، 
واهلندسة  الكهنوتية  االثواب  يف  رصده 
االيقونات،  حمل  الصور  وانتشار  الكنسية 
جذور  من  ليست  هي  اليت  التماثيل  ودخول 
انطاكية سريانية«. حتى كل هذا ال بد من ان 

تشمله »العودة اىل اجلذور«.
االيقونوغرافية  املدارس  تعزيز  اخلطة،  ويف 
اهلندسية  التعديالت  واجراء  السريانية، 
املناسبة يف الكنائس، وتشجيع الشباب على 
السريانية...  كنيستهم:  لغة  اىل  التعرف 
املئة«  يف  »مئة  املارونية  الكنيسة  منوذج 
القدس- الروح  جامعة  يف  بالفعل  موجود 
الكسليك. ال متاثيل او صورا التينية فيها، بل 
اشرف  تفاصيلها  وكل  سريانية...  ايقونات 
عليها مطر. »عملية االصالح قد تكون صعبة، 
يقول.  للناس«،  العاطفية  التعلقات  بسبب 
غري ان تلك التعلقات قد ختف، »وال بد من ان 
ينمو مع الوقت التأثري الذي نشتغل لتحقيقه. 

االمر يتطلب تثقيفا للناس«.

هالة حمصي »النهار البريوتية«

حماولة جديدة ملسقط بشخص سلطانها جلسر 
أنه  يبدو  دور  وطهران.  واشنطن  بني  اهلوة 
تربطها  اليت  للسلطنة  اإلقليمية  الوظيفة  بات 
هي  عمانية  مبادرة  اجلانبني.  مع  وّد  عالقات 
على  تقدم  أي  األول إلمكانية حتقيق  االختبار 
هذا املسار يف عهد الشيخ »املعتدل« حسن 

روحاني.
سعيد،  بن  قابوس  ُعمان،  سلطان  أن  يبدو 
جدار  يف  كوة  فتح  حياول  من  أول  سيكون 
العالقات اإليرانية األمريكية يف عهد الرئيس 
اجلديد حسن روحاني، أو باألحرى تسهيل حوار 
بّناء غري مباشر، وصواًل إىل حوار مباشر بني 
زيارته  خالل  يف  وذلك  وطهران،  واشنطن 
وترتيباتها  توقيتها  يف  الالفتة  »اخلاصة« 

املقررة األحد املقبل للعاصمة اإليرانية.
إن  االطالع  واسعة  ُعمانية  مصادر  وتقول 
واليت  احلوار،  هلذا  ستمهد  اليت  اخلطوات 
سيبحثها قابوس يف طهران، سترتكز على حل 
مشكلة السويفت اليت تعرقل وصول حنو مثانني 
مليار دوالر إىل احلكومة اإليرانية موجودة يف 
اخلارج موزعة يف عواصم عديدة، ومن ثم على 
مشكلة التخصيب النووي. وتوضح أن »توافقًا 
ما يفرتض أن حيصل، مفاده أن تقبل إيران 
مقابل  يف  وسرعته  التخصيب  حجم  خبفض 

إقرار الغرب مببدأ التخصيب«.
الثانية  وهي  الزيارة،  هذه  يف  والالفت 
للسلطان العماني منذ قيام الثورة اإلسالمية، 
أنها ستكون »خاصة« وأنه أول شخصية أجنبية 
اإليراني  الرئيس  على  خاصًا  ضيفًا  ستحل 

اجلديد حسن روحاني.
اخلارجية  وزير  أّن  إىل  املعلومات  وتشري 
من  »هو  ظريف  جواد  حممد  اجلديد  اإليراني 
سيكون مضيف السلطان، أي املرافق الدائم 
املرشد  يلتقي سوى  »لن  قابوس  وأّن  له«، 
وتضيف  روحاني«.  والشيخ  خامنئي  علي 
ضيفه  سيستقبل  روحاني  أن  املعلومات 
وصوله،  يوم  األوىل  مرحلتني:  على  العماني 
والثانية بعد لقائه خامنئي، وسيجري اللقاءان 

حبضور ظريف.
وكان قابوس قد زار إيران يف عهد الرئيس 
»ويف  جناد،  أمحدي  حممود  السابق  اإليراني 
احلرب  يوقف  أن  يومها  حاول  مهمة،  حلظة 
باألحرى مجوح صقور  أو  إيران  على  الشعواء 
اإلدارة األمريكية ضدها«. جاءت تلك الزيارة 
بعد »فتنة دعاوى تزييف االنتخابات الرئاسية 
اإليرانية يف 2009، وبذهابه إىل طهران فك 

احلصار الغربي النفسي على إيران«.
داخلية  ظروف  فتأتي يف  احلالية،  زيارته  أما 
بالغة  إقليمية  أجواء  ولكن  مواتية،  إيرانية 
حروب  إىل  املنطقة  »تتجه  حيث  التعقيد، 
ولكنها صغرية متناثرة ومنتشرة وغري مركزة 

وبالوكالة«.
بأن  اعتقادها  إىل  العمانية  املصادر  وتشري 

مبادرة عمانية حلوار أمريكي ــ إيراني

ظريف يؤكد أن روحاني هو الذي يتخذ القرار بشأن نقل امللف النووي اىل وزارة الخارجية )أ ف ب(

إيلي شلهوب »االخبار«

بضرورة  قناعة  على  باتت  املتحدة  »الواليات 
اإلقرار بأّن إيران باتت قوة خليجية متوسطية 
من  ملف  أي  حلل  جتاوزها  ميكن  ال  إقليمية 
إحياء  أعادت  لذلك  الساخنة،  املنطقة  ملفات 
إقليمي  حملي  توازن  إلجياد  السعودية  دور 
ومناكفة الدور اإليراني ومن أجل ختفيف حجم 
االمتيازات اليت استوجب على واشنطن دفعها 

لطهران«.
جتري  قابوس  مبادرة  أن  املصادر  وتضيف 
األمريكية،  اإلدارة  مع  الضمين  »بالتفاهم 
جاحمة  ورغبة  عمانيًا  طموحًا  تبقى  كانت  وإن 
اإلقليمية  بضرورتها  العتقاده  السلطان  من 
السلطنة  تتحول  ال  حتى  هلا  القطرية  وحلاجته 
إىل  لوجيسيت  سياحي  جتاري  كوريدور  من 
كوريدور اختبار قوى وعرض عضالت إقليمية 

ودولية«.
أّن  امللف  بهذا  معنية  إقليمية  أوساط  وترى 
للخيار  جديًا  اختبارًا  ُتَعّد  العمانية  »املبادرة 
»مل  أنها  إىل  مشرية  اجلديد«،  اإليراني 
اجلانب  من  األخضر  الضوء  لوال  حتصل  تكن 
اإليراني االسرتاتيجي، أي من القيادة العليا، 
احلكومة  أي  التفصيلي،  األدائي  اجلانب  وال 
أنه  شك  »ال  وتضيف:  اجلديدة«.  اإليرانية 
جناد  خيار  بني  جدي  تفاوت  هناك  سيكون 
الذي كان ميارس سياسة حافة اخلاوية وبني 
السري  عنوانها  سيكون  اليت  روحاني  سياسة 

باخلطوط املتكافئة«.
جنح  أن  سبق  قابوس  السلطان  أن  ومعروف 
يف وساطة إلطالق سراح ثالثة أمريكيني، هم 
باور وصديقهما  وخطيبها شاين  سارا شورد 
جوش فتال، كانوا مسجونني يف إيران بتهمة 
2009، يف  متوز  اعتقلوا يف  بعدما  التجسس 
اإليراني  اجلامعي  األستاذ  عن  اإلفراج  مقابل 
جمتبى عطاردي الذي عاد إىل بالده من طريق 
مسقط. وأطلق سراح الثالثة على دفعات خالل 
السنوات املاضية، ونقلوا إىل بلدهم على منت 

طائرات عمانية.
حفل  حلضور  مدعوًا  قابوس  السلطان  وكان 
تنصيب روحاني، لكنه مل يفعل، وأرسل بداًل 
واعدًا  املستوى،  رفيع  سلطانيًا  موفدًا  منه 
بأنه سيكون أول من يزور طهران يف العهد 

اجلديد، وقد أوفى بوعده.
يبين  قابوس  السلطان  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
ميناًء ضخمًا امسه الدقم يف بالده على ضفاف 
اخلاصة  جمالسه  يف  ويقول  اهلندي،  احمليط 
إّن أحد أهدافه وصل القارة اآلسيوية، جتارة 
عرب  والقوقاز  الوسطى  بآسيا  وترانزيت، 

إيران.
ومعروف أّن قابوس زار إيران للمرة األوىل يف 
أيام الشاه رضا بهلوي. وهو حيرص دائمًا يف 
جمالسه ويف سياساته على ما يسميه »الوفاء 
ين« هلذا البلد الذي وقف معه بقوة  وسّد الدَّ

وفاعلية للقضاء على مترد ظفار الشهري.
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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 24 August 2013  2013 أب   24 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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رجل االعمال نسيب اهلاشم يكرم املخرج شربل خليل وفريق بس 
مات وطن والفنان ايلي مسعد 

نسيب  الشهري  واخلياط  االعمال  رجل  احلر،  الوطين  للتيار  السابق  والرئيس  الناشط  اعتاد 
اهلاشم على تكريم ضيوف اجلالية املرموقني ومنهم املخرج الكبري شربل خليل وفريقه بس مات 

وطن  والفنان ايلي مسعد اضافة اىل السياسيني الذين يتناغمون معه يف خطه السياسي .
واملعروف ان االستاذ نسيب حمبوب من مجيع ابناء اجلالية اللبنانية والعربية النه يعمل مبحبه  
واخالص سياسيًا وجتاريًا بقبول االخر الن االوطان برأيه ورأي كل حر يكرم وطنه واسرتاليا 
العظيمة اليت نعيش ونتفاعل فيها  ال ُتبنى اال بالتعاون من هنا علينا ان نتعاون مجيعًا ملا فيه 
الذي يقصده  اهلاشم  الشهري نسيب  اخلياط  ما ميارسه  االم  وهذا  اخلري السرتاليا والوطاننا 
سياسيون كبار من امثال زعيم املعارضة طوني ابوت ووزراء ونواب ورجال اعمال وفاعليات 

واشخاص هلم مكانتهم يف احلقل السياسي واالجتماعي العام .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

رجل االعمال نسيب الهاشم مع املخرج شربل خليل والفنان ايلي مسعد وفريق بس مات وطن و الزميل أكرم املغوّش

الشاعر السيد أمحد احلسيين
الشعائر تلك  يا  غّردي 
نار الضلعني  ويف 
السرائر كل  ختزن 
مجوعا املاضي  يف  كنا 
الغوائل منا  ترتوي 
منوت لن  فنحن 
وطٍن يف 
اخلمائل كل  ُينبت 

اخربوني  عرب  يا  اخربوني 
فضائل الدنيا  يف  لكم  هل 
لكم عار  أموالكم 
الرذائل كل  لنا  جتلب 
ذكرنا متحوا  لن 
أصلنا تقتطعوا  لن 
الوسائل كل  استعملوا 
عاٌر املهووس  جرمكم 
الدالئل كل  حيمل 
ضبابًا عيين  عن  َأمسُح 
صبوٌر فينا  فالطفل 
مقاتل اهليجا  ويف 
اجلنوَب فينا  تلومون 
البدائل اين 
الضحية الضاحية  تلومون 
الرسائل منكم  وصلت 

هّدموها  اجلميلة  العرب  عروسة 
أشعلوها اجلليلة  العرب  عروسة 
وبهدلوها سرتها  أزاحوا 
تذحبوها العرب  وفاء  أهذا 
تفّجروها منكم  النصر  وفاء  أهذا 
العرب حلماقات  يا 
كذب من  فيهم  الصادق 
هرب من  فيهم  واحلر 
احلرير تلبسون  نعم 
الرطب وتأكلون  نفطًا  وتشربون 
كاخلشب املشاعر  لكن 

مّزقوِك  الصمود  ضاحية  ضاحييت  
اورثوِك قنابل  السلطان  وهدايا  فّجروِك 
ألبسوِك القطران  وسرابيل 
الكبرية النصر  آية 
املهيلة اجملد  صورة  أنِت 
الضحية الضاحية 
أبية جمٍد  طوالع 
السنّية هي  الصاعد  النور  هي 
الغضب رامجات  اللهب  قاذفات 
الدنّية طعم  تعرف  ال  هي  هي 
تبوح العرين  يف  نصرك  آيات 
تلوُح السماء  يف  عّزك  رايات 
وصروُح وكنائس  مساحد  للعال  تّوجتِك 
مسوُح كّف  للسما  باركتِك 
يفوُح عطٌر  الشهادة  دم 
وسطوِح نوافٌذ  أعالمِك  سوُد 
القضية انت 
مسّية قبُل  من  لك  يكن  مل 
احلرمان زوايا  يف  الرابض  العزم  انت 
االميان بقوة  املتّوج  والشرف 
النسيان زمن  يف  العرب  يقظة 
العميان متاجر  يف  اللهب  ثورة 
صوجلان ُيرفع  نصُرِك 
الفقر ضاحية 
االنسان ضاحية 
القرآن ضاحية 

الضاحية الضحية

يوسف يلدا
»ليوبارد«،  فيلم  بطلة  تتحّدث  سيدني: 
ملهمة السينما األوروبية، يف لقاٍء أجرته معها 
صحيفة إسبانية مؤخرًا، عن حياتها ومشوارها 
الفين، سواء يوم رفضت فيه مارلون براندو 

أو من حيث عالقتها بكبار املخرجني.
كلوديا  طرقت  اليت  األوىل  املرة  يف 
كاردينالي باب السينما كانت بالصدفة. وكان 
ذلك يف عام 1957، عندما فازت يف تونس، 
موطنها األصلي، يف مسابقة ملكة اجلمال اليت 
أقيمت يف السفارة اإليطالية. وكانت تضمنت 
اجلائزة رحلة إىل مهرجان فينيسيا السينمائي 
إنتباه  تلفت  أن  إستطاعت  هناك،  الدولي. 
اجلسدية  مؤهالتها  خالل  من  السينما  صناعة 

املثرية وثقتها العالية بالنفس. 
وعندما إنتقلت كاردينالي إىل روما برفقة 
من  لكن  اإليطالية،  تتكّلم  تكن  مل  أسرتها، 
حينها، بدأ كبار السينمائيني أمثال، فيديريكو 
وسريجيو  فيسكونيت،  ولوتشيانو  فلليين، 
وجاذبية  مجاهلا  سحر  أمام  الركوع  ليوني 
العام  من  أيلول  سبتمرب/  ويف  مفاتنها. 
سيباستيان  سان  مهرجان  حضرت  املاضي، 
السينمائي لتقديم فيلم »الفنان واملوديل« 

للمخرج اإلسباني فريناندو ترويبا.
يف لقاٍء حديث أجرته معها صحيفة »إيه بي 
سي« اإلسباينة، تناولت كلوديا كاردينالي، 
بعد  إيطالي  إخرتاع  أهم  أنها  عنها  اليت قيل 
وجتاربها  السينما،  يف  مشوارها  السباغييت، 
طفلة  كانت  مذ  وطموحاتها  العاطفية، 

صغرية.
 هنا، ننقل أبرز ما جاء يف هذا اللقاء:

  ماذا كان موقف عائلتك حني بدأت العمل 
كممثلة؟

جاك  الكبري  الفرنسي  املخرج  جاء  عندما 
طالبة  حينها  كنت  معه،  ليصطحبين  باراتييه 
يف املدرسة. قالوا عين أنين ال أفقه شيئًا، 
وال أعرف كيف أتكّلم. لكنين ذهبت لتصوير 
الشريف.  عمر  مع  الصحراء  »جحا« يف  فيلم 
ومن بني أفالمي األوىل أيضًا »الفتاة وحقيبة 
تصوير  عملية  من  إنتهيت  عندما  السفر«. 
عبارة  كانت  املخرج هدية،  لي  قّدم  الفيلم، 
عن لوحة فنية تعود إىل القرن السابع عشر.
    وهل تلقيت نصيحة من أفراد عائلتك؟

بلى، بأن أكون قوية جدًا من الداخل، وأن 
أتصّرف  أنين  عين  وقالوا  هوييت.  أخسر  ال 
كصيب، ألنين كنت يف شجاٍر دائم مع بقية 
األطفال. أن مجيع املشاهد يف أفالمي كنت 
أنفذها بصحبة املؤثرات اخلاصة، مجيعها على 

اإلطالق.
 ـ تقول الكتب اليت تناولت سريتك الذاتية 
أنه مل يكن لديك تصورًا واضحًا عن العمل يف 

جمال التمثيل...
لكنين  دائمًا،  ذلك  أرفض  أنين كنت  رغم 
بقيت ممثلة. كنت كما هو حال الرجال، ألنك 
عندما تقول هلم... أن ال، يصّرون أكثر على 
مالحقتك. ذات الشئ يقال عن املخرجني، فهم 

يعرضون عليك أدوارًا أكثر، كلما رفضت.
ـ كيف واجهت مالحقة الرجال لك؟

  مل أقع أبدًا يف فخ الرجال. فقد رفضت 
حتى مارلون براندو. مل أخلط قط بني حياتي 
بدأت  املهنية. وعندما كنت  اخلاصة وحياتي 
العمل يف الواليات املتحدة طرق باب غرفيت 
إغوائي،  الطرق  بشتى  حماواًل  الفندق،  يف 
غادر  ساكنًا،  أحّرك  ال  أنين  رأي  حينما  لكنه 
املكان، غري أنه قبل أن يغلق الباب، قال لي 

أنين إنسانة عنيدة. 
بني  من  وسامة  األكثر  براندو  كان  هل  ـ 

املمثلني الذين تعرفت عليهم؟
لقد إلتقيت بالعديد من الرجال الوسيمني، 
لكن مارلون براندو كان خمتلفًا. وألن ديلون 
خلقنا  أننا  يقول  كان  ما  وغالبًا  رائعًا!  كان 

لنكمل بعضنا.
ـ وال ميكن أن ننسى بريت النكسرت...

رائع. ورقصة الفالس تلك يف »ليوبارد«، 
ال ميكن أن أنساها. عندما أخربوني أنه سيؤدي 

دور األمري، مل أصّدق ذلك. كنت أعرف بريت 
أعرف  أكن  ومل  البقر،  رعاة  كأحد  النكسرت 
لقد  ذاك.  الكاوبوي«  »األمري  سيكون  كيف 

كان مدهشًا.
على  يطرأ  الذي  التحّول  تواجهني  ـ كيف   

مجالك مع مرور الوقت؟
أؤمن أن اجلمال يزول مع مرور الزمن، ومل 
أخضع أبدًا لعمليات التجميل. علينا أن نتكّيف 
مع الواقع. لست مستعدة إلضاعة حلظة من 

حياتي.
إهلام  مصدر  كاردينالي  كلوديا  تكن  مل 
بل  فقط،  األكثر شهرة  األروبيني  املخرجني 
وافقت على الظهور يف أفالم أضخم شركات 
اإلنتاج السينمائية يف هوليوود، مثل »كان 
ذات مرة يف الغرب« 1968، و«احملرتفون« 
1966، و«عامل السريك« 1964، الذي تقامست 

البطولة فيه مع ريتا هيوارت وجون واين.
املنتج  من  متزوجة  كاردينالي  كانت   
 1966 األعوام  بني  ما  كريستالدي  فرانكو 
مع  بعالقة  إرتبطت  طالقها  وعقب  و1975. 
إبن يدعى  املخرج باسكال سكوتوري. لديها 
إمسها  وإبنة  كريستالدي،  من  »باتريك«، 

»كلوديا«، مثرة زواجها من سكوتوري.
كبار  مع  الفنية  ما هي حصيلة جتربتك  ـ   

أساطري السينما؟
عملت مع فيسكونيت، وفلليين، وماستورياني، 
وبقية كبار املخرجني السينمائيني، كانوا فعاًل 
ال  كانوا  لكن،  الكثري.  منهم  تعلمت  أساتذة 
يشبهون بعضهم البعض، إذ يبدو العمل مع 
فيسكونيت، كما لو كنت تشتغل يف املسرح، 
حيث كل شئ قد مّت التخطيط له، من قبل أن 
تبدأ عملية التصوير. وأما أثناء العمل برفقة 
فلليين، فلم يكن هناك ما يسمى باحلوار، بل 

كلوديا كاردينالي: مل أقع يوماً يف فخ الرجال
أن  جدًا  أسعدني  وقد  غري.  ال  إرجتال  عملية 
تكون أن أرتبط بعالقة خاصة مع فيسكونيت، 
فقد أجنزت معه أربعة أفالم، وكانت آخر مرة 
رافقته فيها ملشاهدة عمل مارلني ديرتيش 

األخري يف لندن.
مع  تعاملك  خالل  مرنة  كنت  هل  ـ 

املخرجني؟
ألن  التعامل،  بطبيعة  يتعلق  ال  األمر  كال، 
تقّمص  على  قدرته  للممثل  بالنسبة  األهم 
الشخصية أمام الكامريا، ومن ثّم التحّول إىل 
اإلنسان اآلخر. أن تكون ما يطلبه املخرج منك 
أن تكون. لقد لعبت أدوارًا بدأت من سن أل 
املخرج  دور   .85 أل  يف  وإنتهت  عامًا،   35
البالتوه.  قائد  وهو  لي،  بالنسبة  جدًا  مهم 

وأترك للمخرج أن يقرر، ال أنا.
على  منافسيك  عن  نتحدث  دعينا  ـ 
الشاشة الكبرية، على سبيل املثال، صوفيا 

لورين...
كنت  اجملال.  هذا  يف  قبلي  بدأت  هي 
باريس،  يف  صوفيا  فرتة،  قبل  إلتقيت، 
معها  عالقيت  وأن  أحضاني،  بني  وأخذتها 
كانت  فقد  التقليدية  منافسيت  أما  جيدة. 
امللك  »اسطورة  يف  كما  باردوت،  برجييت 
فرنك«، الفيلم الذي متت عملية تصويره يف 

إسبانيا.
إعتزال  ينوي  الذي  روشيفورت  يقول  ـ   

السينما... لكنك ال زلت مستمرة!
هناك يف إنتظاري أربعة مشاريع سينمائية. 
أنا أحب العمل، ويعجبين السفر كثريًا. ومنذ 
الصغر كنت أرغب يف أن أستكشف األماكن، 
حققت  وقد  العامل،  حول  بالسفر  أقوم  وأن 
اجلنوبية،  أمريكا  يف  صّورت  ألنين  ذلك، 

وروسيا...
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

101 Lygon 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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 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

طوني شاهني يف ضيافة كليم شاهني 

سيدني  من  قادما  ملبورن  مدينة  زار  املاضي  اجلمعة  يوم 
السيد طوني شاهني ترافقه السيدة الفاضلة امال عقيلته 
وقد حاّل ضيفني عزيزين مكرمني على ابن عمه السيد كليم 
حفاوة  موضع  كانا  حيث  عقيلته  مارغو  والسيدة  شاهني 

واكرام واحرتام.
وكليم شاهني وزوجته هما مضرب مثل يف استقبال الضيوف 

كيف ال وضيفه اليوم هو ابن عمه.
مطار  وعقيلته  شاهيمن  طوني  السيد  غادر  االحد  ومساء 
عل  حسن  عمه  ابن  اىل سيدني شاكرين  عائدين  ملبورن 

الضيافة واالستقبال.. رافقتكما السالمة.

أفران عكار رائدة االفران يف مدينة ملبورن
كانت وما زالت افران عكار يف سيدني رود كوبرغ رائدة االفران 
اشهر  اصبحت  ملبورن حتى  املعجنات يف  والذ  اطيب  تقديم  يف 
نار على علم وصار امسها يتداوهلا اجلميع ليس النها تقدم  من 
املعجنات املتعددة االصناف وغريها امنا السر يف االيادي النظيفة 
املاركت  من  يوميا  واخلضار  الطازجة  واللحومات  الفاخر  والطحني 
والنوعية اجليدة من السجق والزعرت الصايف وكل ما يلزم املعجنات 

من مواد خالية من الكولسرتول.
لقد اصبحت افران عكار مضرب مثل باللقمة اللذيذة الطعم والنظافة 

التامة.
وكان املعلم خضر قد استلم ادارة هذه االفران عن والده فاصبح 
ال يقل عنه معرفة وكفاءة يف االدارة وصنع  خمتلف انواع املعجنات 
واالسرتاليني  االثنية  اجلاليات  ملتقى  عكار  افران  اصبحت  حتى 
حيث يقصدها العديد من الزبائن لتصبح افران عكار حاجة ضرورية 

للناس كافة.
واملعاملة  الكبرية  واخلربة  الالئق  باالستقبال  عكار  افران  وتتميز 

املميزة.
خالد اخلضر يرحب باجلميع وهو باق على معاملته املميزة مع كل 

الزبائن.
وتفتح افران عكار ابوابها خلدمة الزبائن سبعة ايام يف االسبوع. 

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

خالد الخضر واحد العاملني معه يف افران عكار

كليم وزوجته  والضيفان طوني شاهني وزوجته

مارغو شاهني و طوني وزوجته
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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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لجميع 
اعالناتكم 
يف ملبورن 
اتصلوا  

بمدير مكتب 
ملبورن 

الزميل كميل 
مسعود على 

الرقم:
0405272581

سياسي عربي
ستة اسابيع مضت على انفجار الضاحية اجلنوبية من بريوت 
والذي ادى اىل اكثر من اربعني جرحيا من النساء واالطفال 

كانوا يتسوقون يف تلك املنطقة.
مساحة السيد حسن نصر اهلل مل يعلق على اجلرمية االوىل 
االجهزة  عن  سيصدر  ما  بانتظار  بالسكوت  مكتفيا  النكراء 

االمنية املختصة.
الشر  اال  اليت ال تضمر حلزب اهلل  البغيضة  االلسن  ان  اال 
اتهمته هو بالذات بافتعال عملية التفجري.. بربكم هل من حقد 

وغباء وحنق اكثر من هذا؟!
هؤالء الناس ال اخالق لديهم وال احساس وال انسانية.

يقال  ما  واقل  التافهني  مردود الصحابه  االتهام  هذا  ان 
فيه انه حمشو باحلقد والكراهية والعداء حلزب اهلل وبالتحديد 

لسماحة السيد حسن نصر اهلل.
وقبل ان تنتهي الضاحية من تضميد جراحها حتى امتدت يد 
الغدر واالجرام جمددا اىل منطقة الرويس يف الضاحية اجلنوبية 
ايضا حيث قام اجملرمون واخلونة الذين ال دين هلم بتفخيخ 
سيارة اوقعت 27 شهيدا وحواىل 320 جرحيا كلهم من املاّرة 

االبرياء يف تلك احمللة او القاطنني فيها.
متهمة  وصوب  حدب  كل  من  االستنكارات  توالت  وقد 
اسرائيل بهذا العمل االجرامي اجلبان دون اي اشارة اىل مكان 

آخر.
حنن يف هذا اجملال ال نربئ اسرائيل من هذا العمل االجرامي 
اجلبان الذي ال يعرف اي معنى لألخالق واالنسانية. وهنا اشري 
الذين تربطهم عالقة جيدة  وبقناعة اىل ان يف لبنان الكثري 
بالعدو االسرائيلي واملؤيدين لسياسة اسرائيل االجرامية. كما 
ان لدينا يف لبنان مليون ونصف املليون سوري نازح بينهم 
السياسيني  احد  به  ما صرح  وهذا  مسلح  ألف   50 من  اكثر 

اللبنانيني.
الذي يقلقنا  هو كيف ان املسؤولني اللبنانيني اللبنانيني 
يتغاضون عن هذا كله وعن املخيمات الفلسطينية اليت تأوي 
اجملرمني واهلاربني من درب العدالة امثال امحد االسري وفضل 

شاكر وغريهم الكثري.
هناك من يطالب بسالح املقامة عن حق او غري حق فهذا 
تعترب  اليت  الفلسطينية  املخيمات  ذكر  على  يأتي  وال  شأنه 
ترسانة اسلحة تأوي اجملموعات التكفريية املتغلغلة يف لبنان 
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

حتية ألرواح الشهداء االبرار

من  واملدعومة  القاعدة  بتنظيم  عضويا  ارتباطا  ترتبط  واليت 
ففي  وفلسطينيا..  وسوريًا  لبنانيا  الكبرية  الرؤوس  بعض 
االسلحة  بأحدث  مدججني  سوري  ألف   15 من  اكثر  عرسال 
وهي معلومات يعرفها اجلميع وحتدث عنها اكثر من مسؤول 

لبناني.
حان الوقت لبق البحصة وقول احلقيقة وقد تأخرنا كثريا ان 
هؤالء يعملون على افراغ لبنان من جيشه وشعبه ومن مقاومته 

وباالخص من مسيحييه وشيعته وعلوييه.
وعلى سبيل تذكري الذين ال  ذاكرة هلم وقد سبقنا كثريون 
وعكار  وعرسال  وصيدا  طرابلس  ففي  املوضوع  هذا  حول 
وغريها كان لدى سقوط قتيل واحد او مالحقة جمرم ويتدخل 
اجليش لفض النزاع بني بعضهم البعض كان ينتشر املسلحون 
يف الشوارع وعلى السطوح يواجهون اجليش بالرصاص ومن 
الشهداء الذين سقطوا غدرا برصاص اجملرمني يف تلك املناطق 

من لبنان!!
بوجه  سالحها  يوما  املقاومة  رفعت  بسيط:هل  سؤال 

اجليش؟
حسن نصر اهلل نصره اهلل ومحاه من مجيع اعدائه من اخلارج 
)بالسالح(  للمقاومة شقان عسكري  عليهم..  وغلبه  والداخل 
ويف  بالكلمة  مقاومون  كلنا  بالكلمة(..وحنن  )اي  وسياسي 

البدء كانت الكلمة املنزلة من عند اهلل.
نعم والف نعم حنن مقاومون واىل جانب مساحة السيد حسن 
وتعربد  ومترح  تسرح  اسرائيل  ان  طاملا  ومقاومته  اهلل  نصر 

فوق ارضنا املقدسة دون حسيب او رقيب.
أبى والذين يتصورون ان  ام  البعض  باقية شاء  املقاومة 

ل هلم ام متفجرة الرويس ترعبنا  فهم جهلة وخمطئون. يَّ يخُ
ان املتفجرة اليت اودت حبياة 27 شهيدا وحواىل 320 جرحيا 
مع  وتضامنا  وعنفوانا  وعزمية  قوة  املقاومة  وزادت  زادتنا 

بعضنا البعض اىل يوم القيامة.
وكما طرد اجلنرال ديغول النازية من فرنسا فبالتأكيد ان 
املقاومة اللبنانية بقيادة ووعي وحكمة السيد حسن نصر اهلل 

ستطرد التكفرييني من لبنان وكامل املنطقة العربية.
حتية  الف  االبرار  الشهداء  ايها  لكم  بالكلمة  مقاوم  ومن 
اهلل  نصر  للسيد  التمنيات  واالف  العاجل  الشفاء  وللجرحى 

ومقامته بالنصر على مجيع اعدائه

مبناسبة عيد انتقال السيدة مريم العذراء اىل السماء ترأس 
املونسنيور جو طقشي قداسا احتفاليا عاونه فيه سبعة كهنة 
من خمتلف الطوائف املسيحية وذلك عند الساعة السادسة من 
مساء الرابع عشر من اب اجلاري حضره اكثر من الف مؤمن من 

ابناء اجلالية اللبنانية ومن خمتلف الطوائف املسيحية.
فارس  الن  االب  االنكليزية  باللغة  املقدس  االجنيل  قرأ 
وباللغة العربية االب مسري حداد. املونسنيور جو طقشي القى 
عظة من وحي االجنيل املقدس حتدث فيها عن عجائب السيدة 
العذراء مريم ثم شكر كهنة الرعايا الذين شاركوا يف القداس 

االهلي يف هذه املناسبة.
وبعد القداس كانت هناك تراتيل دينية شارك فيها كافة 
رجال الدين واملطرب نزار فارس الذي حضر من لبنان ليشارك 
يف هذه املناسبة وقد رافق الرتاتيل الدينية املوسيقار فؤاد 
السيدة  بزياح  الدينية  والرتاتيل  القداس  وانتهى  حراقة.. 

العذراء مريم تبادل بعدها اجلميع تهاني العيد.

 اكثر من ألف مؤمن شاركوا
يف عيد السيدة العذراء

املونسنيور طقشي

الكهنة اثناء القداس

جوقة الكنيسة

اخوية الحبل بال دنس وحضور
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لبنان  عام  قنصل  حبضور 
االستاذ غسان اخلطيب والنائب 
خليل  االستاذ  االسرتالي 
العالمة  الشيخ  وفضيلة  عيدي 
االحزاب  وقادة  الباشا  مسري 
والتيارات منها احلزب السوري 
الشيوعي  احلزب  االجتماعي، 
احلر،  الوطين  التيار  اللبناني، 
االسالمي  املركز  املردة،  تيار 
الشعيب  التجمع  االجتماعي، 
العكاري، فرقة كشاف العودة، 
احلضارات  حلوار  الشرق  نادي 
وخنبة من رجال الفكر والصحافة 
واالعالم ورجال اعمال وفنانني، 
كرمت اجلالية بثالوث مؤسساتها 
كشاف العودة والتجمع الشعيب 
حلوار  الشرق  ونادي  العكاري 
احلضارات يف صالة دار العودة 
االجتماعي فضيلة الشيخ العالمة 
عبد الستار صالح الدين والوفد 
املرافق له وهو امام مسجد النبع 
احملكمة  يف  ومأذون  فنيدق   -

الشرعية يف عكار وضواحيها.
  

املباركة  االمسية  حلقات  قدم 
مرحبا  مظلوم  سامي  االستاذ 
مع  الشيخ  فضيلة  به  باحملتفى 
اهله واحبابه ومرافقيه وباحلضور 

القومي الكبري.

حتدث يف املناسبة اليت حتولت 
جامع  خطابي  مهرجان  اىل 
حلو،  طوني  السادة  وهادف 
مسري  الشيخ  الرفاعي،  رشاد 
املنفذ  صوفان،  حممد  الباشا، 
صباح  القومي   للحزب  العام 
العبد  رباح  الشاعر  اهلل،  العبد 
اجلميع  ورحب  وهذا  الرفاعي، 
وصحبه  الكبري  الزائر  بالضيف 

ملبورن تكرم »مكارم االخالق« يف الشيخ عبد الستار صالح الدين

باملناسبة  تليق  بكلمات  الكرام 
املصريية  املرحلة  وخبطورة 
وعاملنا  لبنان  بها  مير  اليت 
العربي وتطرق اجلميع يف سياق 
الصهيونية  ان  اىل  كلماتهم  
املغتصب  كيانها  مع  العاملية 
من  هم  وعمالئها  »اسرائيل« 
الطائفية  الفنت  ويزرع  خيطط 
لسايكس  تكريسا  واملذهبية 
املقسم  يقسم  جديد  بيكو   -
وجيزئ اجملزأ يف حتويل الوطن 
العربي اىل خرائب بشرية تعيدنا 

اىل عصور الظالم واهلوان.
به  احملتفى  العالمة  الشيخ 
ارجتل كلمة  اكد فيها ان الدين 
والغاية  واحد  اهلل  الن  واحد 
االساسية هي االنسان الن اهلل 
مسائه  من  يأتي  ما  وكل  حمبة 

ينم عن احملبة وقيمها.

االستاذ  حتيي  اهلريالد  جريدة 
النائب  وعربه  البعريين  امحد 
السابق املناضل وجيه البعريين 
الكرامة  عرين  يف  الرابض 
احلق  عن  والدفاع  واالنفتاح 
لبناننا  وكل  عكار  يف  القومي 

احلبيب.
الكريم  بالضيف  وترحب 
فضيلة العالمة عبد الستار صالح 
الدين ومع زميلنا االستاذ سامي 
مظلوم نؤكد ان الكلمة املفعمة 
هذه  مع  وحنن  اهلل  هي  باحملبة 
الكلمة الرصينة اليت تبين ثقافة 
الوعي القومي يف ناسنا مقيمني 

ومغرتبني.

صاحب  بالعالمة  وسهال  اهال 
الدين  جوهر  عن  املعربة  الكلمة 

االسالمي احلنيف.

*سامي مظلوم والبعريني**طوني حلو يلقي كلمة**محمد طوفان يلقي كلمة**سامي مظلوم يقدم الربنامج**الشيخ سمري الباشا يلقي كلمة*

* القنصل الضيف، الباشا والحزب القومي**تكريم الشيخ عبد الستار** الرسميون *

*العبد اهلل، النكت وحضور** القنصل املردة، عيدي وريدان*

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581
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هشام  صديقي  مبعّية  ذهبُت  أسبوعني،  قبل 
بيضون إىل مزرعة »بارتر هاتشري«ـ  سيدني لرتبية 
الدجاج. وكم مجيلة هي الديكة، بأنواعها املختلفة. 
استنسبُت دجاجتني بّياضتني، لونهما أمحر، من نوع 
»أيزا براون« أقنعين بهما هشام، باعتبار إن الواحدة 
منهما تبيض، ال أقل من 200 بيضة بالسنة، ولكن، 
مبا إن الدجاجتني هما »فرختان« قال هشام: »بعد 
إىل  وبغزارة،  البيض،  إنتاج  يبدأ  أسابيع  ثالثة 
أسبوعان،  انقضى  األقل«.  على  سنوات  مخس 
أتفّقدهما،  ويومّيًا  الثالث.  األسبوع  اآلن يف  وأنا 
أحّدثهما،  أغّنجهما، وأقاقي مثلهما هلما. أعرف إّني 
أكره ميّن ذلك، ولكن  أحبسهما يف قفص، وكم 
أسّلي نفسي، إّني قريبًا، سُأفِسح هلما، وأستبدل 
هذا القفص بآخر »ست جنوم«. سأجعل هلما سياجًا 
الفناء اخللفي من بييت، حيث العشب  فسيحًا يف 
قبل  زرعُتهما  زيتونتني  جبوار  السنة،  مدار  على 
قوّية، هي شجرة  دافئة،  كرمية،  سنتني. مجيلة، 
كل  عمر  وكان  يوناني.  من  ابتعتهما  الزيتون. 
منهما ثالث سنوات، هما اآلن صبّيتان. يف السنة 
الفائتة محلتا، محلت واحدة 17 حّبة، هكذا أحصيت، 
والثانية محلت عشرة. كانت كّلها يف عييّن زمّردًا 
يف عني الشمس. وكم يئسُت عندما سقط أكثرها 
على األرض، بفعل عبث األطفال. كنت أغفر هلم. 
ـ وجمموعة  أربع سنوات  ـ  ومّرة مجعُت ابين شاهر 
من عصابة له، وهم من أبناء األصدقاء، وأغريتهم، 
بتقبيل  الشجرتني،  تقبيل  إىل  سبقتهم  بعدما 
أقّبلهما،  ألّني  حتّباني  إّنهما  هلم  قلت  األغصان. 
نقّبلهما،  فهّيا  حتّبانكم،  إّنهما  لي  قالتا  وهما  
بفرح طفولي،  قوني  ونكون مجيعًا أصدقاء. وصدَّ
وجتّنبوا العبث بالشجرتني، وبأعجوبة، نضجْت حّباُت 
واحدة،  على  حّبات  ثالث  أخريًا،  املتبقّية  الزيتون 
وحّص زيتون واحد على الثانية.  كانت احلصوص 
حجر  األسود  واملاس  األسود،  املاس  من  أمجل 

كريم، وهي حياة كرمية.  
سبع  إىل  أيضًا  جماورًا  السياج  سيكون  طبعًا 
شجرات تني. كم هي كرمية ونبيلة شجرة التني. 
أغيب.  حتى  إليها،  ألتفُت  وكّلما  عنها،  أبتعُد 
سنني.  ومثاني  سنوات  أربع  بني  ترتاوح  أعماُرها 
بلدتي  ويف  اجلنوبي،  لبنان  يف  كثري  التني  كان 
كونني العاملّية، اآلن هو يف وضع حرج.  التني 
العاملي هو من أجود أنواع التني يف العامل، وقد 
كان إىل بدايات القرن العشرين يتنافس إليه جّتار 
وهلفة.  بشوق  قدومه  مصر  وتنتظر  الشام،  بالد 
كّلما أكون بينها أكون يف كونني. فقط قبل أربعة 
أشهر ذهبُت إىل لبنان، ألّول مّرة، بعد غياب طال 
أكثر من ثالث عقود. فارقُت لبنان شابًا ابن 19 
سنة، وذلك سنة 1977. مل أكن أخاف من الغد. 
رجعُت إليه بزيارة سنة 2012، مرافقًا جنازة قرييب، 
يف  موسى.  حمّمد  الدكتور  الطفولة،  وصديق 
يومّيًا،  أعوده  كنت  حياته  من  األخريين  الشهرين 
كنت أرى، يف موته يومّيًا، أمام عيين، موتي أنا. 
كان أن ُيدفن يف أسرتاليا، وقبل يوم من وفاته، 
قال لي شقيقه األصغر علي إّن الدفن سيكون يف 
الدمع غزيرًا ينهمر من عينيه. رجعُت  لبنان، فيما 
إىل لبنان جبنازتني: جنازة صديقي حمّمد وجنازتي. 
كنت نفسّيًا يف احلضيض، وآالم ظهري ال تنقطع، 
ترمي اجلمل. أين ذهبْت كروُم التني والعنب يف 
البطم،  أشجار  بكثرة  شهرية  وكونني  كونني؟. 
القّصة  معظمها؟.  أفنى  َمن  »معّمر«.  وبعضها 
تطول. جرت مياه كثرية، حتت اجلسر، كما ُيقال. 
فيه.  متامًا  غريب  وأنا  آخر،  لبنان  هو  كّله  لبنان 
الزمن،  بأفاعيل  اإلدراك ألعرتف  يعوزني  يكن  مل 
لكن ليس إىل درجة أن أختّيل حتطيم البلد. نظام 
سري حزين، حوادث رهيبة. ذاتي جنوُت من حادث 
كوع  عند  صادق.  السائق  من  وببطولة  بأعجوبة، 
من  أطّلت سّيارة  منحدر شديد،  على  يطّل  جبلي، 
اجلهة املقابلة، وفجأة، من خلفها، أطّلت سّيارة، 
احنرف  لوجه،  وجهًا  صرنا  احملتوم،  القدر  كأنها 
صادق كأّنه الربق، وأفسح هلا، ومرقت كأّنها الريح 
السقوط  من  آن  وجنونا يف  السّيارتني،  بني  من 
إىل أسفل. كان ذهول الصدمة ال يوصف. كنُت 
أخترّي الطّعام يف لبنان باحلرص غالبًا. البلد يضّج 
على  بالفساد  يضّج  مثلما  الفاسدة،  باملأكوالت 
الصعد كاّفة. األسابيع األخرية من رحليت إىل لبنان 
قضيُتها أترّقب انقطاع الطرق باإلطارات املشتعلة، 
غضبًا شعبّيًا هلذا السبب املّر أو ذاك. التقينا بعد 

غياب غريبني كثريًا يا لبنان.  

وحــيداً جــماعة 
شوقي مسلماني 

الوطين  للتيار  الفدرالية   اإلنتخابات  اجريت 
الواليات  كل  حيث شاركت  أسرتاليا  احلر يف 
 conference-يف العملية الدميقراطية من خالل ال

call، وجاءت النتائج كاآلتي : 

منسق عام : روبري خبعازي 
مساعد منسق : خنلة عون 
سكرتري عام : نهاد شهدا 

- يتقدم رئيس هيئة سدني - طوني طوق 
واألعضاء، بالتهاني للهيئة الفدرالية اجلديدة، 
منوهني بالعمل الدميقراطي البناء، ونتمنى لكم 

كل التوفيق .
مسؤول اإلعالم 
 جوني مرعب 

عاّمة،  حديقٍة  يف  أكون  كّلما  أزال،  وال  كنُت 
أسى  يصيبين  ما  سرعان  سيدني،  يف  رائعة، 
ينّغص علّي فرحي، ملاذا ليس حدائق يف لبنان، 
كما احلدائق يف أسرتاليا؟. أنا يف حديقة الصنائع 
بي،  تنافس  يف  واملاضي  احلاضر  بريوت.  يف 
تلفزيون  تذّكرُت  اللحظة  تلك  يف  إّني  والغريب 
لبنان باألبيض واألسود. وأسرَع إلّي األسى، كيف 
وال قطرة عشب؟. واحة حزينة هي حديقة الصنائع 
يف بريوت، أصابها اجلفاف. وتذّكرُت إّن هناك َمن 
شنقوه فيها، يف مثانينات القرن الفائت. كنت يف 
سيدني عندما علمُت بالنبأ. تساءلُت: َمن اجملرم؟ 
يقتلون  الذين  أم  شنقوه،  الذي  القاتل  حّقًا  هو 
بّلة،  الطني  يف  وزيادة  مبشنقة؟.  عاّمة  حديقة 
صورة  سعادة،  وديع  الصديق  فيها،  لي  التقط 
تذكارّية واحدة، ال يوازي قتامتها إاّل آالم ظهري، 
يف  دائمًا  اجلاهزة  »اإلندون«  حبوب  ُأعاجلها  اليت 
لبنان.  جتاه  رومانسييت  انكسرْت  سرتتي.  جيب 
الكرام  أهلي  التقيُتهم. هم مجيعًا  َمِن  استعرضُت 

وأنا الغريب.  
ما  رّمان.  ويف احلديقة اخللفّية من بييت شجرة 
أشهى  ما  الرّمان.  إسم  أمجل  ما  الرّمان.  ألطف 
الرّمان. ما أحلى لون الرّمان. زرَعها لي ماجد مّحود. 
محلْت ثالثَة أكواز يف السنة الفائتة، واآلن عليها 
سبع زهرات ـ كؤوس ـ نار صافية، باإلضافة إىل 
اإليطالي  صديقي  إّياهما  أهداني  صّبري،  شجرَتي 
تعطي  وواحدة  أشهر،  تسعة  تثمر  واحدة  ماريو، 
وشجرة  السنة،  مدار  على  أي  شهرًا،   12 الصّبار 
وشجرة  خوخ،  وشجرة  كرز،  وشجرة  ليمون، 
حجم  يزيد  ال  لكن  أفندي،  شجرة  هي  »كوْمكم« 
مثرتها على حجم حّبة الزيتون، إاّل قلياًل، وشكلها، 
هو شكلها تقريبًا، تؤكل مع قشرتها، الطعم لذيذ، 
محوضة اللّب، ومرارة القشرة، والنتيجة! طعم حلو، 
وشجرَتي توت شامي، الكّل يتسابق إليهما يومّيًا، 
ومّرة،  ِشّقة.  له  وهو  أخي شعالن،  الطليعة  ويف 
بعدما التهم التوت، حتى اكتفى، نظر إلّي وقال: 
»اهلل يعطي احلالوة لّلي ما إلو  أسنان«. ومّلا سألته، 
قال: »لو إن بيتك هو بييت، وعندي هذه املساحة 
من األرض، لزرعتها كّلها توت«!.  وال أنسى شجرة 
املانغا. قلت ألخي شعالن، متعلاًل بوجع ظهري، أن 
يقّلمها. مل أكن حباجة هلذا التعّلل، فهو ذاته قباًل 
سألين إذا هو يقّلمها، قلت له بالنفي، ثّم غرّيت 
رأيي، بعد فرتة، وحلَق هلا كما حيلقون للغنم، ومع 
ذلك ظّلت كبرية، وستكون مثارها أجود، وسأتقاتل 
كثريًا يف الليل مع خفافيش الفواكه، إّنها عصابة 
ال تقلع عن شّن الغارات عليها يف مومسها، وغالبًا 

هلا النصف ولي النصف. 
اّتفقُت مع هشام إّني أريد بعُد »فرختني« لونهما 
»أوسرتولوب«  ُيدعى  آخر  أسود، وهما من صنف 
األقل  على  سنوّيًا  بيضة   200 منهما  كّل  تعطي 
أيضًا، وتستمّران بالبيض الغزير إىل سّت سنوات، 
وإّني أريد عشرين طري فّري، فالفّر يبيض كثريًا، 
البيض،  هذا  بكّل  أفعل  أن  أريد  عّما  ومّلا سألين 
الدجاج  وعمومًا،  السوق«!.  إكسر  »بّدي  له  قلت 
والفّر أفضل »من هؤالء«. ونظر هشام إىل مخس 
كان  ذكر.  وواحد  إناث،  منها  أربع  حولي:  قطط 
لدّي 23 هّرة. نزل العدد إىل تسعة. وقبل أّيام، 
تذّمرُت  أمامها،  إّني،  حنان  زوجيت  صّدقْت  ما 
الكلفة، فاستغّلت غيبيت، وختّلصت من  أيضًا من 
أكثر ميّن، عندما علمْت،  أربع، ويا ملفاجأتها هي 
يا عافاها اهلل، إنها ختّلصت من الذكور، والذكور 
واإلناث مصيبة،  اإلناث،  وأبقت على  عّلة،  نصف 
فالوالدة »كْل كْم شهْر« على الباب، طلبُت منها 
أن ترتك لي أمر الباقي، على أن ُأبقي على القّط 
»زعرت« أو »زاتر« كما نسميه يف البيت، مقّلدين 
إبنيت دنيا ـ مثاني سنوات ـ دنيا اليت تدور حولي 
كأّنها أّمي، حترص أن تضّمين وتقّبلين على خّدي 
قبل الذهاب إىل النوم، وأنا أحضنها وأقّبلها على 
خّدها. مّرة قلت هلا إّني بسبب ذلك أنام أفضل، 
إىل  مسرعة  ومضت  رأَسها،  وأحنْت  وابتسمْت، 
الدجاج  إن ملك  مازحًا،  سريرها. قال لي هشام، 
الشهرية،   »Baiada« مزارع  وله  أسرتاليا،  يف 
ويدعى »سيليستينو بّياده« وهو من أصل مالطي، 
ابتدأ برتبية دجاجاتني. قلت: أنا أشطر منه، صحيح 
بأربع،  سأبدأ  عملّيًا  ولكن  بدجاجتني،  ابتدأُت  إّني 
مع عشرين من الفّر. إذا هو امللك، سأكون ملك 

امللوك، أو اإلمرباطور!. 
Shawki1@optusnet.com.au

على صفحات عييّن
دّوى االنفجار

وجوه العابرين غابت
سال دم...

متزقت جثٌث...
ال تسألوني

من افتعل اجملزرة
ارهابي...

ال يوجد يف قلبه قطرة
انسانيته غائبة يف سفرة

يأتي مع املوت
واملوت يأتي معه

بذاره القحط
ال ينبت يف حقوله حتى شعرة

على القوم ينثر غبار شّره
طائر املوت

معلق على صدره
من احلقد عنده طفرة...

**********
باإلميان...
بالصرب...
بالثبات...

ال... ال... لن ندع له اية ثغرة
ومشوارنا سوف يكتمل

حتى تشرق
مشس البشرى

ندفن األرق
نضمد جراح الوطن
تغفو عيون صغارنا
تزهر احالم شبابنا

تتعانق املشارق
مع املغارب

ونقول: كفى ارهابًا
كفى ارهابًا
كفى موتًا
كفى موتًا
كفى...

عباس علي مراد
سدني اسرتاليا

كــفى

التيار الوطين احلر - سيدني 
يهنئ

تعلن  أن  املارونية  أوسرتاليا  ألبرشية  يطيب 
للمسّنني  الراحة  دار  مشروعي  اطالق  عن  لكم 
خلدمة اجلالية املارونية واللبنانية يف منطقة غرب 

سدني.
كنيسة  أول  اللبنانية  املارونية  اجلالية  شيدت 
هلا سنة 1894 يف منطقة واترلو بضواحي سدني.  
ومع تدّفق املهاجرين إىل أرض أوسرتاليا العظيمة 
ظهرت  اجلالية،  وتوسع  املوارنة  اعداد  وازدياد 
جمتمعنا  ويعاني  فيها.  باملسّنني  لإلهتمام  احلاجة 
األوسرتالي من نقص كبري يف وجود املراكز اليت 
االثنية  بيئتهم  حبسب  وخصوصا  باملسنني  تعنى 
فقدان  مرض  من  يعانون  الذين  او  والثقافية، 
الواقع  هذا  دفع  وقد    .»Dementia« الذاكرة
واللبنانية  املارونية  اجلالية  أبناء  من  بالكثريين 

للمطالبة مبعاجلة هذه املسألة.
مطلب  مع  وجتاوبًا  اإلجتماعّية  باخلدمة  مّنا  إميانًا 
بأنها  إعالمكم  املارونّية  األبرشّية  يسّر  اجلالية، 
مركز  وجتهيز  وتوسيع  فتح  إلعادة  خّطة  وضعت 
إىل  باإلضافة  باملسّنني،  للعناية  لبنان  سّيدة 
أيضًا  باملسّنني  للعناية  شربل  مار  مشروع  إطالق 
خطوة  املشروعان  هذان  ويعترب  ايكر.  غرين  يف 
أوىل من مشاريع عّدة تنوي األبرشّية التخطيط هلا 
فقط  ليس  خدمة،  أجل  من  القادمة  الّسنوات  يف 
اجلالية املارونّية، ولكن أيضًا اجملتمع األوسرتالي 

على تنوعه.
ونغتنم هذه الفرصة لكي نشكر كل من ساهم 
معنا من اجل احلصول على هبة العشرة ماليني دوالر 
لدعم  الفدرالية  احلكومة  من  املمنوحة  أوسرتالي 
وخنص  املشروعني.  بهذين  وللبدء  املبادرة  هذه 
اهلجرة،  وزير  بورك  طوني  الوزير  معالي  بالذكر 
التعددية الثقافية، املواطنة ووزير الفنون، الذي 
واكب انطالقة هذا املشروع مشجعًا على االهتمام 
باملسنني. وكذلك خنّص بالذكر معالي وزير العدل 
ايضًا  وكذلك  كلري،  جايسن  السيد  واالسكان، 
معالي وزير املالية السيد كريس بوين، لتضامنهما 
يف دعم هذا املبادرة للعناية باملسنني. كما واننا 
نشكر معالي وزير الظل للهجرة واملواطنة واإلحصاء 
واإلنتاج، السيد سكوت موريسون على تبين قرار 
احلكومة احلالية يف حال فوز االئتالف باإلنتخابات 

النيابّية الفدرالّية املقبلة.
خدمنا  قد  نكون  والضعفاء  للكبار  واّننا خبدمتنا 
الرب نفسه احلاضر يف اخوته هؤال الصغار. واّي 
هلل   االمانة  منطلق  من  به  فلنقم  به،  نقوم  عمل 

واالنفتاح للخدمة وللعناية بشعبه. 

ابرشية أوسرتاليا املارونية
مراكز العناية باملسنني 

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

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

لدير مار شربل.
اذ يشكر دير مار شربل كل الذين اتصلوا باألب 
اجلديد سوف  الرئيس  ان  يعلن  للتهنئة،  سليمان 
بالذبيحة  وحيتفل  آب   24 يف  سيدني  إىل  يصل 
يوم  مار شربل  دير  األوىل كرئيس  للمرة  اإلهلية 
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.

دير مار شربل يستعد الستقبال 
رئيسه اجلديد االب جوزيف 

سليمان
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 نافذة على المجتمع

ال يزال مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون قبلة 
انظار عشاق الكيف والطرب والسهر حيث يزدحم كل 
اسبوع بالرواد الساهرين والعائالت الراقية واجللسات 
الدافئة واملناسبات العديدة املتنوعة حيث يلتقي االحبة 
واالصدقاء  لقضاء امجل سهرات الكيف واالنشراح مع 
خوري  جورج  املبدع  واملوسيقى  نسيم سعد  املطرب 
واستقبال الوجه البشوش من اجلنتلمان جان شاهني 
واالدارة الساهرة على راحة الزبائن باخلدمة السريعة 
املمتازة مع االرغيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس حتى 
طليعة  يف  للعائالت  شاهني  مطعم  ويبقى  الصباح، 

مطاعم اجلالية باللقمة الطيبة واخلدمة املميزة .

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

مطعم ومقهى جان شاهني قبلة االنظار

من رواد املطعممناسبات مختلفة

املطرب نسيم سعد والرقص

سهرات ليالي األندلس

العائالت الراقية عشاق السهر واجلو اهلادي واملريح 
وليالي األندلس احلاملة واجلو الشرقي اجلميل لتناسي 
متاعب العمل والعديد من املناسبات املختلفة إىل أين 

؟ نعم مطعم طوني للعائالت.
البشوش  الوجه  من  واالستقبال  الصفات  هذه  كل 
جورج عاصي وطوني عيسى على أنغام بلبل املسارح 
ألف  ليالي  إىل  يعيدك  الذي  نصوح   غازي  املطرب 
ليلة و ليلة ، واملطرب احملبوب فادي عساف الذي 
ينعشك بصوته العذب كما اشرتكت بالربنامج املطربة 
القادمة من لبنان مسر اليت اسكرت احلضور بصوتها 
الرومنسي وخاصة عندما غنت مع املطرب غازي نصوح 

الغناء الثنائي.

العروسان أمحد يوسف وديانا 
الصيداوي

يوسف  أمحد  اللطيف  الشاب  زواج  مت  كربى  بفرحة 
على اآلنسة ديانا الصيداوي. يف صالة ستار باالس 
حبضور األهل واألقارب وعدد كبري من املدعوين وعم 
احلاج  العريس  والدي  وخاصة  احلضور  مجيع  الفرح 
بني  يتنقالن  كانا  اللذين  عقيلته  و  يوسف  حممود 
احلضور ويرحبون بهم وباملناسبة ألقى والد العريس 
كلمة رحب فيها باجلميع وخص بالرتحيب احلاج هوشر 
اخوان ومدير معهد امللك فهد االستاذ علي . وختم 

متمنيا للجميع األفراح يف ديارهم.
وخالل الفرحة العامرة وعلى أضواء فيديو حممد زكريا 
وديانا  أمحد  العروسان  قطع  اراكس  واشعاع فالش 
قالب الفرحة مع رقصة حب والوفاء وتقبال التهاني 

من اجلميع.

 قبلة بني روسيتني تهّز 
بطولة العامل للقوى

متى تكون القبلة ليست قبلة؟ قد ال يبدو األمر واضحا، إذ 
راجيوفا  كسينيا  الروسيتني  الرياضيتني  بني  القبلة  تأتي 
وتاتيانا فريوفا، يف حلظة حامسة حلقوق املثليني يف روسيا،

وذلك خالل عطلة نهاية األسبوع على منصة الفائزين، بعدما 
للسيدات   400  ×4 تتابع  لسباق  الذهبية  امليدالية  استحقتا 
ضمن فعاليات بطولة العامل أللعاب القوى اليت اختتمت األحد 

يف العاصمة الروسية موسكو.

وقد أدى القانون، الذي مينع املناقشة العامة حلقوق مثليي 
اجلنس فضال عن قانون الدعاية للمثلية اجلنسية، إىل دعوات 
يف   2014 لعام  الشتوية  االوملبية  االلعاب  دورة  ملقاطعة 

سوتشي.

وأصرت روسيا يف الوقت ذاته، على أن قانونها مينع »الدعاية 
ال  وهو  للقاصرين«،  التقليدية  غري  اجلنسية  العالقات  حول 

يدعو إىل سياسة التمييز لكن إىل محاية األطفال.

املثلية  إن  الروس  أرباع  ثالثة  حوالي  قال  مواز،  خط  وعلى 
بينما شدد 16  أن ال يتم قبوهلا يف اجملتمع،  اجلنسية جيب 
يف املائة على ضرورة توفر حرية للمثلية اجلنسية يف اجملتمع 
الروسي، وذلك حبسب ما أفاد مركز بو لألحباث خالل إحصاء 

صدر مؤخرا. 

املطرب  فادي عسافاملطرب غازي نصوح مع املطربة سمر

اعياد ميالد
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روسيا تقدم براهني ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بالكيميائي، مل توزع رمسيًا، ولكنها مدعمة بوثائق روسية وصور 
التقطتها األقمار االصطناعية لساحة القتال، ومنطقة الغوطة.

وقّدم الوفد الروسي الرواية، مدعمة بالوثائق، خالل اجتماع جملس 
الدولي امس االول. وخالل االجتماع مل يتقدم االمريكيون  األمن 
بأي وثائق تناقض الوثائق الروسية باعتبار ان االقمار االصطناعية 
االمريكية قد توصلت اىل نتائج مشابهة، وألن طرفًا يف املعارضة 

أطلق الصاروخني.
عاد  قد  اجلعفري  بشار  املتحدة  األمم  لدى  وكان ممثل سوريا 
من دمشق إىل نيويورك على وجه السرعة بقرائن تدعم اإلثباتات 
الروسية. وحبسب مصادر مطلعة فإن ترّوي الغربيني يف توجيه 
بتوسيع  باملطالبة  واالكتفاء  السوري،  للنظام  مباشرة  اتهامات 
من  انطلقا  لصاروخني  الروس  سّلمها  صور  إىل  يعود  التحقيق، 
منطقة دوما عند الواحدة والدقيقة اخلامسة والثالثني من ليل أمس 
األول. وكان من املالحظ بأن الدول الغربية مل تلجأ إىل اعتماد 
مرجعيات خاصة بها وامنا استندت اىل تصرحيات قادة »االئتالف 

السوري« املعارض بتحميل السلطات السورية املسؤولية.
ويقول الروس إن الصاروخني، وهما من تصنيع حملي وحيمالن 
مواد كيميائية، انطلقا من املنطقة اليت يسيطر عليها »لواء اإلسالم« 
الذي يقوده زهران علوش، وهو أبرز قوى املعارضة املسلحة يف 
الغوطة، حيث ينشر فيها ما يقارب الـ25 ألف مقاتل، يتوزعون بني 
عربني وزملكا وسقبا وكفربطنا وعني ترما واملعضمية. ويستهدف 
عملية  أضخم  وهي  املدينة«،  »درع  عملية  على  الرد  الصاروخان 
عسكرية يقوم بها اجليش السوري على مشارف العاصمة، منذ بدء 
النزاع. وسقط احد الصاروخني يف جوبر بالقرب من البلدة القدمية، 

فيما سقط الصاروخ الثاني يف منطقة تتوسط عربني وزملكا.
وكانت مدفعية اجليش السوري قد بدأت القصف التمهيدي عند 
املشاة، تستعد  وقوات  الدبابات  أرتال  كانت  فيما  لياًل،  الواحدة 
للتحرك عند السادسة صباحًا حنو جوبر بشكل خاص، باجتاه مواقع 
»جبهة فتح العاصمة«. وكانت 13 كتيبة قد توحدت يف املنطقة 
ووضعت نفسها حتت إمرة »جبهة النصرة« لقتال اجليش السوري، 
وهي تضم ألوية »هارون الرشيد«، و«سيوف احلق« و«املهاجرين« 
مريم«  بن  عيسى  و«كتائب  الغفاري«،  ذر  و«ابي  و«االنصار«، 
جوبر«  و«شهداء  الشام«،  و«درع  الفاتح«،  حممد  و«السلطان 

و«جمد اخلالفة«.
اليت  العاصمة«  فتح  »جبهة  قوات  إن  متقاطعة  وتقول مصادر 
تقاتل على جبهة جوبر، بدأت باالنسحاب من املباني العالية قرب 
الواحدة  بعد  اخلوري،  فارس  شارع  ونهاية  العباسيني،  كاراجات 
بقليل وقبل سقوط الكيميائي، بعيدًا عن أهداف رامجات اجليش 
دوما،  اإلسالم« يف  أنصار  »لواء  قوات  جتّمعت  فيما  ومدفعيته، 

اليت تشهد أكرب جتمع سكاني يف الغوطة.
قلة  اخللفية  اخلطوط  حنو  املعارض  االنسحاب  سرعة  وتفسر 
اخلسائر يف صفوف املقاتلني، مقارنة باألعداد الكبرية اليت سقطت 

من املدنيني.
استبق عمليات كانت هذه  إن اجليش  وتقول مصادر متقاطعة 
اجلماعات حتضر هلا الخرتاق العاصمة عرب منطقة امليدان، والتقدم 
جبهة  على  العاصمة  جنوب  يف  املوجودة  اجليش  قوات  حملاصرة 
احلجر األسود ويلدا والقدم، مع قوات من الفرقتني الثانية والرابعة 
التابعتني لـ«اجليش احلر«، وعزله عن وحداته املتمركزة على جبهة 

جوبر، وإيقاعه يف كماشة.
بدخول  واملطالبة  الكيميائية  الصواريخ  إطالق  بأن  والرتجيحات 
فريق التحقيق الدولي اىل املنطقة تستهدف قبل كل شيء، وقف 

العملية العسكرية السورية.
إن  بيانات،  يف  اإلنسان«،  حلقوق  السوري  »املرصد  وذكر 
القوات السورية واصلت ضغطها على املسلحني يف الغوطة، حيث 
»االئتالف  كان  مناطق  مدفعي،  وقصف  جوية  بغارات  استهدفت 
وقدم  كيميائية.  بأسلحة  باستهدافها  اتهمها  السوري«  الوطين 
أن  اىل  مشريًا  اجملزرة  ضحايا  حلصيلة  جديدًا  تقديرًا  »املرصد« 

عددهم وصل اىل 170. )تفاصيل صفحة 17(
وأعلنت األمم املتحدة أن أمينها العام بان كي مون تقدم بطلب 
»رمسي« للحكومة السورية للسماح للفريق الدولي اخلاص باألسلحة 

الكيميائية، املوجود يف دمشق، بزيارة الغوطة.
األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  قالت  واشنطن،  ويف 
جني بيساكي »يف الوقت الراهن حنن غري قادرين على أن جنزم 
بشكل قطعي استخدام أسلحة كيميائية« يف اهلجوم يف سوريا، 
بأن جتمع يف  »أمر االستخبارات  أوباما  باراك  الرئيس  ان  مؤكدة 
أسرع وقت ممكن معلومات اضافية« عن هذه املزاعم بشأن اهلجوم 
الذي وقع قرب دمشق. واضافت انه »منذ احداث االمس )االول( 
وحنن نركز كل دقيقة من كل يوم على فعل كل ما ميكننا من اجل 
حتديد الوقائع«. واكدت انه يف حال خلصت الواليات املتحدة اىل 
ان النظام السوري استخدم فعاًل السالح الكيميائي، فإن هذا األمر 

سيعترب »تصعيدًا فاضحًا«.
يف  نظرائه  مع  حتادث  كريي  جون  اخلارجية  وزير  أن  وأعلنت 
أوروبا والشرق األوسط ليفهم بشكل أفضل ماذا حصل ومناقشة 

»اخلطوات الفضلى« للرد عليه.

تعديل حكومي
مرسومًا  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أصدر  ثانية،  جهة  من 
بإجراء تعديل وزاري حمدود، ذي طبيعة اقتصادية واجتماعية، عنّي 
مبوجبه ستة وزراء جدد. ومشل التعديل سحب حقيبة وزارة التجارة 
الداخلية من قدري مجيل، لكنه بقي نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون 

االقتصادية.
والوزراء اجلدد هم: مالك علي وزيرًا للتعليم العالي بداًل من حممد 
حييى معال، وخضر أورفلي وزيرًا لالقتصاد والتجارة اخلارجية بداًل 
من حممد حمبك، وكمال الدين طعمة وزيرًا للصناعة بداًل من عدنان 
الداخلية  للتجارة  وزيرًا  أمني  قاضي  عزت  السخين، ومسري  عبدو 
ومحاية املستهلك بداًل من قدري مجيل، وبشر رياض يازجي وزيرًا 
للسياحة بداًل من هالة حممد الناصر، وحسيب الياس مشاس وزير 

دولة بداًل من جنم الدين خريط.

الرئيس مبارك خيرج ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املوقتة  السلطة  بني  الدامية  باملواجهة  اصال  منشغلة  بالد 
واالسالميني.

ومن غري ان تثري اية ضجة سياسية أو اجتماعية، حطت طائرة 
هتافات جمموعة  وقع  على  ونقلت  هليكوبرت طبية يف سجن طرة 
اىل  مبارك  للمعارضني،  تام  غياب  وسط  االنصار،  من  صغرية 
مستشفى املعادي العسكري القريب يف القاهرة حيث وضع يف 
االقامة اجلربية قبل معاودة حماكمته بتهمة التواطؤ بقتل متظاهرين 

االحد.
ولئن كان يصعب قبل سنة ختيل خروج مبارك من السجن من 
دون تظاهرات احتجاج متواصلة، يبدو أن االحداث اليت تشهدها 
مصر حدت من تداعيات ختليته، وإن يكن هذا االمر ال يعين ان 
املصريني ال يبالون مبسألة خروج الرجل، الذي حكم البالد بقبضة 

من حديد عقودًا، من السجن.
وميثل حدث االفراج عن مبارك حتواًل دراماتيكيًا رمزيا لالحداث 
يف مصر، ذلك انه سيكون للدولة رئيسان سابقان قيد احملاكمة، 
مبارك يف االقامة اجلربية يف مستشفى عسكري بقرار من السلطة، 
متظاهرين،  قتل  يف  بالتواطؤ  مبارك  مثل  مثله  املتهم  ومرسي، 

موقوف يف مكان جمهول.
ولياًل، قالت مصادر يف مجاعة »اإلخوان املسلمني« ان الشرطة 
قبضت على حسن الربنس القيادي يف اجلماعة باالسكندرية وفتحي 
شهاب القيادي يف اجلماعة والنائب السابق يف جملس الشورى 

املنحل.

خالف فلسطيين - اسرائيلي ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وقال عباس لدى استقباله يف رام اهلل وفدًا اسرائيليًا من حركة 
»مريتس« اليسارية املعارضة برئاسة زهافا غلؤون: »إن القيادة 
االسرائيلي يف  اجلانب  مع  املفاوضات  بإجناح  معنية  الفلسطينية 
رعاية امريكية إلنهاء الصراع الفلسطيين - االسرائيلي«. واوضح 
األرض  يف  االسرائيلية  االستيطانية  النشاطات  »استمرار  أن 
الفلسطينية ال يوجد املناخ املناسب للمفاوضات احلالية«، مؤكدا 
أن » اطالق األسرى هو قضية منفصلة عن انطالق املفاوضات«.

املشاركة االمريكية
من جهة اخرى، صرح امني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عبد ربه بأن »اجلانب االمريكي مل يشارك حتى 
اللحظة يف اي لقاء من اللقاءات الثالثة اليت عقدت مع االسرائيليني 

يف اطار معاودة املفاوضات«.
خالفات  »أن  اوردت  االسرائيلية  »هارتس«  صحيفة  وكانت 
الفلسطينيني  بني  األخرية  املفاوضات  جلسة  يف  ظهرت  حادة 
األمريكي  املبعوث  ومهمة  األمريكي  الدور  حول  واالسرائيليني 
مارتن أنديك يف حمادثات السالم القائمة«. وأوضحت أن »اجلانب 
الفلسطيين يريد أن يكون للمبعوث األمريكي دور بارز اكثر خالل 
سيشجع  ذلك  أن  االسرائيلي  اجلانب  يرى  حني  يف  احملادثات، 
الفلسطينيني على التشدد يف مواقفهم خالل اجلوالت املقبلة من 
للموافقة  استعدادها  أبدت  »اسرائيل  ان  واضافت  احملادثات«. 
على مشاركة املبعوث األمريكي شرط أن يكون ذلك بشكل جزئي 
أن  اىل  وأشارت  واالسرائيلي«.  الفلسطيين  الطرفني  ومبوافقة 
أنديك شارك بشكل فعال يف اجلولة األوىل من املفاوضات اليت 
جرت يف واشنطن، يف حني مل يشارك يف اجلولتني األخريتني على 
رغم وجوده يف اسرائيل منذ أكثر من 10 أيام، اذ يتواصل بشكل 

منفصل مع الوفدين االسرائيلي والفلسطيين.
الفروف

لقائه كبري  لدى  الروسي سريغي الفروف  اخلارجية  وزير  وأّكد 
لعملية  بالده  دعم  عريقات  صائب  الفلسطينيني  املفاوضني 

التفاوض بني االسرائيليني والفلسطينيني.
واتفق اجلانبان يف ختام اللقاء على استحداث آلية خاصة إلجراء 
مشاورات سياسية منتظمة من أجل تبادل اآلراء يف شأن التسوية 

يف الشرق األوسط.

تونس: »النهضة« توافق على مبدأ 
تشكيل حكومة مستقلة

مببادرة  قبوهلا  االول  أمس  اإلسالمية،  »النهضة«  حركة  أعلنت 
حكومة  تشكيل  تستهدف  اليت  للشغل  التونسي  العام  االحتاد 
كفاءات وطنية عوضًا عن حكومة القيادي النهضوي علي العريض 
مع اإلبقاء على اجمللس الوطين التأسيسي )الربملان( الذي تطالب 
قوى املعارضة الرئيسية حبله. يف وقت استبدل الرئيس املنصف 
االستخبارات  رأس  على  املسؤولني  العسكريني  القادة  املرزوقي 
والطريان و »التفقدية العامة للقوات املسلحة« يف إجراء هو األول 
و  علي  بن  العابدين  زين  الرئيس  بنظام  اإلطاحة  منذ  نوعه  من 

»حتسبًا من انقالب عسكري« كما ذكرت وكالة »فرانس برس«.
الرابع  وقال زعيم حركة »النهضة« راشد الغنوشي، اثر لقائه 
أمس منذ بداية األزمة السياسية، مع حسني العباسي األمني العام 
لالحتاد العام التونسي للشغل أن احلركة قبلت »أن تكون مبادرة 
بني  الوطين  احلوار  مبوجبها  ينطلق  اليت  األرضية  الشغل  احتاد 
احلكم  يف  األطراف  كل  داعيًا  السياسية«،  الساحة  مكونات  كل 
واملعارضة إىل اجللوس إىل طاولة احلوار لتجاوز األزمة السياسية 

اليت متر بها البالد منذ قرابة الشهر.
وأكد العباسي أن الغنوشي أبلغه قبول احلركة مبادرة احتاد الشغل 
متعهدًا بأن ينقل مقرتحات »النهضة« إىل األحزاب املعارضة وإىل 
احلوار  بانطالق  »تفاؤله  عن  العباسي  وعرب  الوطين.  اإلنقاذ  جبهة 

الوطين يف غضون أيام«.
وأعرب حزب »التحالف الدميوقراطي« املعارض عن ارتياحه لقبول 
العام  األمني  وقال  متحزبة،  غري  كفاءات  حكومة  مببدأ  »النهضة« 
يف  النزاع  أطراف  أمام  خيار  هناك  »ليس  احلامدي  حممد  للحزب 
»التحالف  يتبناها  اليت  االحتاد  مبادرة  إطار  يف  احلوار  إال  البالد 
تقديم  واملعارضة  احلاكمة  األحزاب  وعلى  كاملة  الدميوقراطي« 

التنازالت إلجناح ما تبقى من املسار االنتقالي يف البالد«.
وعلى رغم اعتباره أن موقف »النهضة« إجيابي إال أن احلامدي 
حذر من أن النقاش يف التفاصيل قد يضيع من الوقت ويفاقم 

من اخلالف بني الفرقاء السياسيني.
وعلى رغم أن »جبهة اإلنقاذ« اليت متثل قوى املعارضة الرئيسية 
مل تعلن بعد موقفها الرمسي من نتائج اتفاق الغنوشي والعباسي 
حتفظات  إىل  تشري  اجلبهة  يف  قياديني  تصرحيات  أن  إال  األخري 
عما جاء على لسان الغنوشي معتربين أن على »النهضة« القبول 

باستقالة احلكومة قبل االنطالق يف احلوار.
وأوضح عضو املكتب السياسي حلركة »النهضة« سامي الطريقي 
لـ »احلياة« أن »قبول حركته مببادرة االحتاد العام للشغل ال يعين 
أن احلكومة ستستقيل قبل انطالق احلوار كما تطالب قوى املعارضة 
تنازالت  »قدمت  احلركة  أن  على  اإلنقاذ«، وشدد  جبهة  خصوصًا 
بقبوهلا املبدئي حلكومة كفاءات مستقلة وعلى املعارضة الدخول يف 

احلوار من دون شروط حتى ال تطول األزمة السياسية أكثر«.
وشدد سامي الطريقي على انه ال ميكن إقالة حكومة قبل االتفاق 
على حكومة جديدة واسم رئيس احلكومة وبقية ترتيبات ما تبقى 

من املرحلة االنتقالية.
أن  إال  االحتاد  ملبادرة  »املتحفظ«  الغنوشي  قبول  رغم  وعلى 
دخول  أجل  من  »النهضة«  على  أكثر  للضغط  تسعى  املعارضة 
احلوار الوطين من موقع أقوى. وعلى رغم رفض »النهضة« املطلق 
الستقالة احلكومة قبل التوافق على حكومة جديدة إال أن املعارضة 
تؤجل احلسم النهائي إىل ما بعد تظاهرة »ارحل« اليت ستقيمها غدًا 
املعارضة  واليت ستحدد  التأسيسي  الوطين  أمام اجمللس  السبت 

مواقفها النهائي على ضوء نتائجها.

كاليدار  كمال  املالكي  نوري  العراقي  الوزراء  رئيس  استقبل 
أحزاب  أكرب  الرتكي، وهو  اجلمهوري  الشعب  رئيس حزب  أوغلو، 
املعارضة يف تركيا، يف خطوة اعتربتها »القائمة العراقية« حماولة 

لتوجيه السياسية اخلارجية وجهة نظر حزب واحد.
تناوال خالل  أوغلو  املالكي وكاليدار  أن  بيان حكومي  وجاء يف 
اللقاء »القضايا ذات االهتمام املشرتك ويف مقدمها سبل تطوير 

العالقات بني البلدين اجلارين«.
ياسني  الربملانية  اخلارجية  العالقات  جلنة  قال عضو  ذلك،  إىل 
جميد إن »توقيت الزيارة يفهم أنه رد على ما تقوم به تركيا جتاه 
العراق واحتضانها بعض اجلهات املناوئة للحكومة العراقية«، يف 
إشارة إىل نائب رئيس اجلمهورية احملكوم غيابيًا باإلعدام طارق 

اهلامشي
إال أن جميد الذي يعد من قادة ائتالف املالكي أكد أن »الزيارة 
تركيا  مع  جيدة  عالقات  لتأسيس  العراق  سعي  إطار  يف  تأتي 
مبنية على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي طرف. ومن حق 
احلكومة العراقية استقبال أي جهة سياسية متامًا كما من حق الدول 

األخرى«.
وأعرب عن رفضه »سياسة تركيا اخلارجية املبنية على التدخل 

يف شؤون الدول الداخلية ألن تدخلها جيلب اخلراب«.

املالكي يستقبل املعارضة الرتكية للضغط 
على حكومة أردوغان
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 باكستاني يواجه املوت حفاظاً على شاربيه 

خطفه إسالميون وهددوه بالقتل وُأرغم على هجر عائلته، معاناة 
عاشها تاجر باكستاني لسبب وحيد اال وهو رفضه املتواصل حلق 

شاربيه املنحوتني على شكل قوس.

 76 طوهلما  البالغ  شاربيه  بفضل  االنتباه  يشّد  عفريدي  مالك 
سنتمرتًا. ويقول الرجل األربعيين الصلب البنية: »لطاملا احرتمين 
الناس بفضل الشاربني«، مضيفًا: »حيبون التقاط الصور معي... 

هذه هي هوييت«.

شبه  يف  بامتياز  الرجولة  ضمانة  الشاربان  كان  القرون  مر  على 
القارة اهلندية. لكن اليوم مع بروز حركة طالبان والتيار السلفي 

يف باكستان، تفرض اللحية نفسها بل ُتفرض بالقوة.

فقبل سنوات قليلة كان مالك أمري حممد خان عفريدي جنمًا حمليًا 
أفغانستان.  أبواب  عند  املتمردين  معقل  القبلية  خيرب  منطقة  يف 
أفراد  أن  إال  املهيبني.  شاربيه  اىل  بذلك  بالفضل  يدين  وكان 
جمموعة »عسكر اإلسالم« املسلحة املتحالفة حاليًا مع حركة طالبان 
ال ينظرون اىل ذلك بعني الرضا. فقد اشرتطوا عليه دفع مبلغ 500 
دوالر يف مقابل توفري »محاية« تسمح له باالحتفاظ بشاربيه مطمئن 
البال. لكن التاجر الذي يستورد األلبسة واألجهزة اإللكرتونية من 
الصني، رفض هذا االبتزاز اىل أن دق املتمردون يف العام 2009 

بابه وأتوا خلطفه، كما يروي.

وبعدما أمضى شهرًا يف اخلطف، تفاوض مع جملس »جريغا« قبلي 
حملي لإلفراج عنه يف مقابل حلق شاربيه. واضطر مالك عفريد اىل 
اىل  متوجهًا  القبلية  املنطقة  غادر  شهرين،  وبعد  مرغمًا.  حلقهما 
بيشاور يف مشال غربي باكستان. وعاد الشاربان الحتالل وجهه، 
اال أن التهديد جتدد العام املاضي، من خالل رجال توعدوا بذحبه 

يف اتصاالت هاتفية جمهولة.

أباد.  فيصل  اىل  لينتقل  بيشاور  يف  عائلته  هلجر  مالك  واضطر 
وملناسبة شهر رمضان املنصرم، متكن من العودة لزيارتها ويف 
حقائبه عّدة االعتناء بشاربيه. فصيانة الشاربني عملية بالغة الدقة. 
وهو يبدأ بفركهما بزيت خاص برائحة جوز اهلند، ثم يلّفهما بعضهما 
على بعض ويفتلهما وجيففهما بواسطة جمفف للشعر ناحتًا إياهما 

على شكل قوس.
الطلة.  هذه  على  متامًا  راضني  غري  العشرة  وأطفاله  زوجته  لكن 
ال  لكن  بالدي،  وعن  عائليت  عن  بعيدًا  العيش  »ميكنين  ويؤكد: 
ميكنين ان أحلق شاربي جمددًا، ميكين ان اعيش من دون غذاء لكن 

ليس من دون الشاربني. انهما حياتي«! 

 ياباني يتصل بالشرطة 28 ألف مرة ..للتسلية
متكن واحد من عمال املخازن يف اليابان، من جعل عادة التسلية 
إحدى هوايته املفضلة، حيث تعمد  الشرطة يف طوكيو  جبهاز 
يوميًا،  الطارئة  اهلاتفية  املكاملات  من  اآلالف  عشرات  إجراء 

وذلك حبسب ما نشرت جملة »تايم«.
وقام تريو نوزاكي، بإجراء أكثر من ألف اتصال هاتفي برقم 

الطوارئ 110 التابع للشرطة يف طوكيو.

وما يثري الدهشة، أنه متكن من إجراء هذه املكاملات خالل فرتة 
18 شهرًا فقط، إذ كان ال يتوقف عن هوايته املفضلة حتى يف 
األيام اليت كان يقضي فيها ساعات طويلة يف العمل، وكان 

يقفل اخلط كلما رد أحدهم على املكاملة من الطرف املقابل.
ويعتربإجراء 28 ألف مكاملة هاتفية أمرًا ينم عن شعور بالعدائية 

جتاه الشرطة.
املكاملات  من  اآلالف  عشرات  بعد  نوزاكي  على  القبض  ومت 
اهلاتفية اليت يغلب عليها طابع املزحة، ألن لكل جهاز شرطة 
قدرة  اختبار  املواطنون  حيب  ما  وعادة  االحتمال،  على  قدرة 

االحتمال هذه إىل أقصى احلدود.

 ليجذب األنثى.. الديك الرومي يستعني بصديق 

صديق  إىل  البارزة  الذكورية  املالمح  ذو  الرومي  الديك  يلجأ 
يف  نشرت  دراسة  اإلناث.وأفادت  جذب  يف  ملساعدته  ذكر  آخر 
دورية )بلوس جينرييك( العلمية بأن ذكور الديوك الرومية الربية 
املسيطرة، ذات املالمح الذكورية البارزة مثل الرأس امللون تستند 
إىل صفاتها اجلينية كما تستخدم صديق أقل ذكورية ال يتزاوج 

قط، كي جتذب اإلناث.

وقال الباحثون من جامعة لندن وجامعة أوكسفورد إن جاذبية ذكور 
الديوك الرومية تكمن يف طريقة استخدامها جليناتها أكثر ما تكمن 

باالختالف بني تلك اجلينات.

اجلينات  نشاط  تراجع  يف  يكمن  املؤثر  العامل  أن  إىل  وأشاروا 
يكون  ما  وعادة  يتزاوج،  ال  الذي  الصديق  الديك  لدى  الذكورية 
البيض عينها  للديك املسيطر وينتمي إىل دفعة  أخا  الديك  ذلك 

اليت ولد منها ذلك الديك.

بأن  تفيد  اليت  األدلة  بعض  توجد  مانك  جوديث  الباحثة  وقالت 
وجود ذكور تابعني جذابني حول الذكر املسيطر جتعله أكثر جاذبية 
لإلناث، وتابعت تنظر اإلناث إىل اإلخوة أيضا حني تنظر إىل الذكر 
املسيطر، فذلك يعطيها فكرة أوسع حول ما سيحصلن عليه من 

جينات الشريك الذكر.

والضفدعة أيضًا حتبه.. متعدد املواهب
مينابوليس ـ يو.بي.آي: قال باحثون أمريكيون إن أنثى الضفدع 
حتبذ الذكور القادرة على القيام مبهام عدة يف وقت واحد خالل 

ندائها للتناسل.

وقال الباحثون من جامعة مينيسوتا الذين راقبوا جمموعة من ضفادع 
الشجر الرمادية إن األصوات اليت تطلقها ذكور الضفادع ترتاوح 
عادة بني 20 و40 نبضة يف كل نداء، وعددها بني 5 و15 نداء 

يف الدقيقة.

وأشاروا إىل أن اإلناث تفضل عادة النداءات األطول واألكثر تكررا 
يف وقت واحد.

وقالت الباحثة جسيكا وورد إن األمر ليس سهال وهو يشبه الغناء 
والرقص يف الوقت عينه لدى البشر.

الشركاء  البشر نفضل  أننا حنن  أن نتخيل  السهل  وأضافت: من 
جيد  مدخول  مثل جين  بنجاح  متعددة  بأمور  القيام  على  القادرين 

وطهو الطعام وإدارة األموال واالهتمام باألطفال .

 سيدة تطلب الطالق ألن زوجها 
شبهها بـ”السيارة التقسيط” 

ثالثينية  سيدة  أقدمت 
على مغادرة بيت الزوجية 
به  وصفها  ما  بسبب 
شبهها  حيث  زوجها 
اشرتاها  اليت  بسيارته 

بالتقسيط.

أحد  حديث  وحبسب 
الساعني يف إصالح ذات 
البني والذي وصلت إليه 
مؤخرًا،  احلالة  تفاصيل 
بأن  السيدة  إفادة  أكد 
بسيارته  شبهها  زوجها 

اليت اشرتاها بالتقسيط ، مشريًا إىل أن زوج السيدة أفصح هلا أنه 
قبيل الزواج اقرتض من أحد البنوك احمللية قرضًا وعن طريقه قام 

بشراء سيارة ودفع مهرها.
سيدة تطلب الطالق ألن زوجها شبهها بـ«السيارة التقسيط«

مضيفًا أن الزوج يف حديثه إليها قال إنها والسيارة جاءا بقرض 
واحد بل وزاد من غيظها حني قال إنه عند االستغناء عن السيارة 
هناك  يكون  فلن  عنها  االستغناء  عند  أما  مردود  هناك  سيكون 
مردود. مبا زاد من غضب السيدة اليت قالت إن كالم زوجها جرحها 
وأهان كرامتها وغادرت بأبنائها إىل بيت أهلها رافضة الرجوع إليه 

مرة أخرى.

وقال الشيخ )س. س( إن هناك حماوالت الحتواء املوقف وعودة 
السيدة إىل عش الزوجية عن طريق تقريب وجهات النظر واعتذار 

الزوج لزوجته.

وأضاف يف حديثه إىل صحيفة »الوئام« أن بعض األزواج يطلقون 
القوامة،  بداعي  كأزواج  حقوقهم  من  أنها  يظنون  جارحة  كلمات 
مشددًا على أنه جيب على الطرفني توخي احلذر من الكلمات اجلارحة 
اليت قد تسيء إىل كرامة أحدهما وأن يراعى كال الطرفني مشاعر 

الطرف اآلخر.

 كلب ثاٍن يف عائلة أوباما 

يبدو أن الرئيس األمريكي باراك أوباما أخذ بنصيحة سلفه هاري 
لك  فليكن  واشنطن  يف  صديقًا  أردت  »إذا  قال  الذي  ترومان 

كلب«، باستقباله اإلثنني كلبًا جديدًا يف البيت األبيض.

وكانت عائلة أوباما استقبلت الكلب »بو« بعيد دخوهلا إىل البيت 
ابنتيه  الرئيس على  العام 2009 لتحقيق وعد قطعه  األبيض يف 

ليلة انتخابه يف تشرين الثاني )نوفمرب( 2008.

إال أن »بو« وهو ذكر كان يفتقد إىل رفاق على ما قالت املتحدثة 
البيت  موقع  على  أوباما  ميشيل  األوىل  األمريكية  السيدة  باسم 

األبيض اإللكرتوني.
والكلب اجلديد »ساني« أنثى يف العام األول ومن فصيلة الكلب 
الصغرى  الشقيقة  »إنها  اوغست  هانا  املتحدثة  وقالت  »بو«. 

املثالية فهي مفعمة باحليوية واحلنان«.
وأوضح املصدر ذاته أن عائلة أوباما أطلقت عليها اسم »ساني« 

)املتفائلة( بسبب »شخصيتها الفرحة«.
وأرفقت الرئاسة اإلعالن بصور عرب عدة قنوات اتصال مثل شبكات 
يلعبان يف  وهما  للكلبني  فيديو  وبشريط   ، االجتماعي  التواصل 

احلديقة اجلنوبية للبيت األبيض.

 اهتمام الرجل بنساء كثريات يعود إىل جيناته 
كشفت دراسة أجريت يف اململكة املتحدة حول سبب رغبة الرجال 
لدى  استياء مشروعا  يثري  ما  النساء،  على  عابرة  نظرة  ولو  بإلقاء 
زوجاتهم وصديقاتهم، أن السر يكمن يف جينات الرجل اليت جتذبه 

بقوة أكرب إىل املرأة الغريبة.

جامعيّت  من  مشرتك  علماء  فريق  أجراها  اليت  الدراسة  ,خلصت 
الرجال  وجود  يستهويهن  النساء  أن  إىل  و"ستريلينغ"  "غالسكو" 
اللواتي  النساء  جتاه  أكرب  جباذبية  الرجال  يشعر  بينما  املألوفني، 

يروهن للمرة األوىل.
وتضمنت الدراسة جتربة عملية حيث ُعرضت على املشاركني فيها 
من الرجال والنساء صورا من اجلنس اآلخر، فرصد العلماء أن النساء 
بينما  صورتهم،  مشاهدة  تكرار  بعد  بالرجال  أكرب  اهتماما  أبدين 
أصبحت صور النساء أقل إثارة الهتمام الرجل بعد مشاهدته إياها.

القدرة  زيادة  فكرة  أن  إىل  يعود  ذلك  تفسري  أن  العلماء  ويرى 
ترافق  اللطيف  اجلنس  مع  أكثر  بعالقات  ذلك  وارتباط  التناسلية 
الرجل منذ الصغر، مما جيعله يعري النساء اهتماما يبدو مبالغا فيه 

أحيانا.
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منوعات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

 حديقة حيوان تعرض كلب على أّنه

 

 “أسد إفريقي” 

أغلقت حديقة حيوانات يف وسط الصني أبوابها، بعد أن أغضبت 
زائريها الكتشافهم أن األسد املعروض يف أحد أقفاص احلديقة 

ما هو إال كلب من نوع كالب التبت الذي يتسم بكثافة فروته.

وذكرت وسائل إعالم صينية أن الكلب مل يكن احليوان الوحيد 
املزيف يف حديقة احليوان مبدينة لوهي.

وأظهرت بعض الصور الكلب وهو من نوع املاستيف وهو يطل 
برأسه من بني قضبان القفص الذي حيمل الفتة مكتوب عليها 

باللغة الصينية “أسد إفريقي”.
ونقلت صحيفة بكني نيوز عن مسؤولني حمليني قوهلم: “إن احلديقة 

اعتذرت لعرض هذه احليوانات وأغلقت أبوابها “لإلصالح”.
وانتقد ناشطون يف جمال حقوق احليوان حدائق احليوانات الصينية 

لسوء أوضاعها وبعض اإلنتهاكات األخرى.

 إجبار فتاة بريطانية على خلع 
مالبسها أمام املسافرين 

مئات  أمام  املطار  مالبسها يف  خلع  على  بريطانية  شابة  ُأجربت 
املسافرين عندما كانت تنوي التوجه اىل جزيرة مايوركا االسبانية 

لالحتفال بعيد مولدها بسبب عدم مراعاتها لقواعد احلشمة.

عامًا،  الـ18  ابنة  تاونساند،  أليكس  اجلميلة  الربيطانية  الشابة 
اململكة  يف  “مانشسرت”  مطار  يف  للغاية  حمرجًا  موقفًا  واجهت 
املتحدة أثناء توجهها اىل جزيرة مايوركا االسبانية لالحتفال بعيد 
مولدها، حيث طلبت منها واحدة من اخلطوط اجلوية، اليت كانت 
تنوي السفر على متنها، أن تبّدل مالبسها الفاضحة يف املطار، 
ألنها غري مالئمة لكي تظهر بها على الطائرة أمام بقية املسافرين 
وفق أنظمتها. وأجرب طاقم موظفي اخلطوط اجلوية، أليكس على 
وسروال  شفافة  بيضاء  بلوزة  من  تألفت  اليت  مالبسها،  تبديل 
من اجلينز األزرق، قصري للغاية وغري مالئم كونه ُيظهر أكثر مما 
خيفي، أمام أعني مجيع املسافرين الذين ُأدهشوا للحدث ولرؤية 

جسدها، دون أن يسمح هلا بالدخول اىل احلمام لتبديلها.
حتمًا سوف لن تنسى أليكس أبدًا تلك اللحظات من حياتها، اليت 
الـ18 املرافقني هلا وأمام  أمام أصدقائها  جعلتها ختلع مالبسها 

مئات املسافرين الذين يقفون صفًا واحدًا لدخول الطائرة.
قالت  العاملية،  الصحف  إحدى  مع  احلدث  بعد  هلا  حديث  ويف 
أليكس: “كنت فعاًل مضطربة للغاية... كان حقيقة أمرًا ُمربكًا”. 

 هيفا: أمحد أبو هشيمة قال لي »ارجعيلي« 

هيفا  النجمة  مع  بي سي«  »أل  قّدمتها  العيد  حلقة  ُسّيت  خاصة  حلقة 
وهيب وحاورها فيها مقّدم الربامج طوني بارود، هيفا اليت بدّلت فساتينها 
ثالث مرات وتزّينت بأنامل خبرية التجميل رانية قيس يف ثالث »لوكات« 
خاصة، حتّدثت عن طالقها ومسلسلها الذي غاب عن موسم رمضان هذا 

العام، كما أعلنت للمرة األوىل عن الدويتو مع الفنان رامي عياش.
هيفا اليت بدت سعيدة اعرتفت بأنها ما زالت ترتبط بعالقة صداقة مع 
طليقها أمحد أبو هشيمة، وقالت ردًا على كل اإلشاعات اليت أطلقت عن 
أنهما ما زاال يلتقيان، وبّررت تصرحيه يف حلقة طوني خليفة بأنه نادم 
على زواجه بها بقوهلا: »أمحد كرجل أعمال يرتبك عندما تأتي سريتي يف 
أّي برنامج، فهو رجل اقتصاد«، وأضافت: »كيف يكون نادمًا على زواجه 
بي وهو طلب مين أن نعود وقال لي ارجعيلي«، وقالت: »إن قرار الزواج 
يأتي عن طريق القلب والعقل، واعرتفت بأنها مثل أي امرأة قد ُتغرم وقد 

تقضي الوقت يف انتظار رسالة هاتفّية أوقات الغرام«.

كذلك اعرتفت هيفا بأنها عانت من السمنة وزاد وزنها مثانية كيلوغرامات 
عن وزنها الطبيعّي لكنها استطاعت خفضه للمعدل الطبيعي.

وعن مسلسلها الرمضاني الذي مل ُيعرض قالت: »مل يكتب عرضه هذا 
املوسم بسبب رؤية املنتج حممد فوزي، لكن إّما سيعرض يف كانون األول 
أنها  إىل  األفضل عدم عرضه ألنه سيصبح قدميًا«، وأشارت  أو  املقبل 
تابعت مسلسالت رمضان وحّيت الزعيم عادل إمام على »العّراف«، كما 
أعجبت بالدراما السورّية والدراما اللبنانية، وقالت إنها يف املراحل األخرية 
بــ«املهضومة«  لبنانية وصفتها  كتبته ممثلة  لبناني  قراءة مسلسل  من 
رفضت ذكر اسها، وقالت إن الدراما اللبنانية أحرزت تقّدمًا ملحوظًا يف 

السنوات األخرية ما شّجعها على احملاولة.

وأكدت هيفا أنها منذ عام 2009 أحّبت الدخول إىل عامل التواصل االجتماعي 
وحتديدًا تويرت، لكنها مل تكن تعرف كيف، وبعد انتخابها أكثر الشخصيات 
تأثريًا هذا العام أصبحت تتواصل مع متابعيها الذين يشّكلون سدًا منيعًا 
للدفاع عنها يف مواجهة أي مشكلة أو نقد، وقالت: »تويرت ُيسهل على 
الفنانني«، وقالت إنها تعلم أن بعض الفنانني قد يشرتي متابعني على 
املواقع االجتماعية وهؤالء معّرضون أكثر من غريهم لعمليات القرصنة«.

مفاجأة احللقة كانت الديو الذي وعدت به هيفا مجهورها مع الفنان رامي 
رامي عياش وتوزيع  أسعد وأحلان  نادين  أغنية من كلمات  عياش وهو 
ميشال فاضل وتسجيل داني حلو، وشكرت هيفا كل من أسهم بالعمل 

ومتّنت له النجاح علمًا أنه سُيصور ملصلحة حمطة »أل بي سي«.

إىل ذلك، نصحت هيفا أخريًا الناس بالقناعة ونّددت بالصراع على كل 
شيء ويف كل اجملاالت السياسية والفنية حتت شعار »لو دامت لغريك 

ملا وصلت إليك«.

 سعودي ينعى نفسه برسالة جوال ويتوفى 
بعدها يف حادث 

حادث  مصرعه يف  عامًا(   19( األمحري  خالد  ُيدعى  شاب  لقي 
مروري على طريق مركز بللحمر بالقرب من مدينة أبها،

اجلوال،  إرساله رسالة ألهله وأصدقائه عرب هاتفه  بعد  وذلك 
طالبهم فيها بأن يساحموه.

ويقول عنه أحد أصدقائه، إنه كان معروفًا باالستقامة وحسن 
اخللق، مشريًا إىل أنه أرسل رسالة له على اجلوال جاء فيها: 
“املوت يأتي بغتة وحنن ال نشعر، فساحموني على كل شيء”، 

ليتفاجأ بعدها بنبأ وفاته يف حادث مروري ، وفق اخبار 24 . 

 مواطنة صينية تستلم مكافأة نهاية اخلدمة يف 8 أكياس

أشارت الشرطة الروسية إىل انها "ألقت القبض على جراح روسي 
وهو يف حالة إنتشاء، بعدما أقدم على سرقة كيس من اهلريوين 
بوغوتول  إخضاعه خمدرات يف مستشفى  أثناء  معدة مريض  من 
اجلراح يف شريط مصور  وظهر  الروسية،  كراسنويارسك  مبدينة 
نشر على موقع الشرطة االلكرتوني وهو يرتدي زيًا أزرق وحمتجز 
لريد  إحتجازه،  سبب  عن  امرأة  تسأله  حيث  صغرية،  قمرة  يف 

برفض التعليق على املسألة من دون حضور حماميه".
إدانته، السجن 15  كما أشارت إىل ان "اجلراح يواجه، يف حال 

عامًا".

 أسرتالية تعود للحياة بعد وفاتها بـ42 دقيقة!
عادت األسرتالية 
تاناسيو  فانيسا 
بعد  احلياة  إىل 
رسيًا  موتها 

بـ42 دقيقة.

صحيفة  وقالت 
يس  كسرب إ
إن  الفرنسية، 
األسرتالية  هذه 

تعّرضت ألزمة قلبية حادة، وُأعلنت وفاتها اإلكلينيكية رسيًا، يف 
إحدى مستشفيات العاصمة األسرتالية ملبورن.

لكن، ورغم إعالن وفاتها مل ييأس الطبيب الذي أشرف على حالتها 
بعد مرور حوالي ساعة على وفاتها، إذ أصر على استعمال منشط 

للقلب من نوع خاص.

وقال الطبيب والي أمحر، إنه اضطر إىل تشغيل امُلنّشط »لوكاس 
2« ملواصلة تغذية املّخ بالدم، ثم فتح يدويًا أحد الشرايني القلبية 
املوصلة للدم، وما إن انتظمت دورة الدم، حتى خفق قلب فانيسا 

من جديد وبنسق عادي.
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IMPLEMENTATION BEGINS 
OF TEACHING REFORMS
•Beginning teachers in NSW 
government schools will re-
ceive greater support under 
the NSW Government’s teach-
ing reforms – Great Teaching, 
Inspired Learning -  now being 
rolled-out across the state.
• From next year all permanent 
beginning teachers will have 
two hours per week release 
time, to support the develop-
ment of their skills in their 
first year. They will also have 
access to an experienced 
teacher who will be given one 
hour per week release to pro-
vide mentoring and support. 
• Public school principals will 
also have stronger powers to 
manage the classroom perfor-
mance of teachers and sup-
port underperforming teach-
ers, and a quicker process 
to remove those not meeting 
required standards. 
• As part of a push to attract 
the best people into teach-
ing, we’ve also outlined a 
new cadetship and internship 
programs to employ high-
achieving school-leavers and 
final-year teacher education 
students as paraprofession-
als in schools.
BUS AND FERRY COMMUT-
ERS TO BENEFIT FROM LAT-
EST TECHNOLOGY
• Bus and ferry commuters 
are the latest beneficiaries 
from improved technology.
• From this week, the Opal 
electronic ticketing card can 
now be used across all 16 
locations on Sydney Ferries 
routes east of the Harbour 
Bridge, making it easier and 
more convenient to catch a 
ferry.
• Furthermore, bus customers 
in the northern suburbs and 
north west Sydney are now 
able to track bus arrival times 
in real time, with the expan-
sion of the popular bus apps. 
• Real time bus information is 
now available on CDC Hills-
bus and Forest Coach Lines 
services, in addition to where 
it’s already operating on Syd-
ney Buses, Newcastle Buses 
and Busways Blacktown, as 
well as Sydney Trains ser-
vices. 
MORE SUPPORT FOR OUR 
NURSES AND MIDWIVES 
• Health Minister Jillian Skin-
ner has announced the ap-
pointment of more senior 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE 
specialised nurses and sup-
port staff to enhance patient 
care in key parts of the state’s 
public hospital system.
• The senior nurses will help 
mentor the record numbers 
of new nurses and midwives 
entering NSW hospitals, while 
the support staff will assist 
them in their non-clinical du-
ties, allowing them to devote 
themselves more fully to pa-
tient care.
The workforce boost will in-
clude 40 extra Clinical Nurse 
Educators / Clinical Nurse 
Specialists, 35 extra senior 
nurses to provide in-charge 
support and ensure better 
patient flow in NSW’s busiest 
emergency departments on 
the two busiest shifts of the 
day and 60 new Clinical Sup-
ports Officers for community 
health and community mental 
health services. 
• Since coming to office, we 
have employed over 4,000 
extra nurses and midwives 
- NSW has never had more 
nurses and midwives, with 
over 47,500 now employed in 
our health system.
MAKING NSW NUMBER ONE 
FOR CONSTRUCTION
• An independent report from 
respected forecasters BIS 
Shrapnel has found NSW is 
set to lead the nation on con-
struction growth in the years 
ahead.
• The report states: “After 
a decade of underperfor-
mance, the NSW economy is 
set to grow faster than the 
Australian economy over the 
next three years with rising 
construction the key driver. 
While construction activity is 
declining at the national level, 
within NSW it is picking up.”
•It goes on: “The good news 
for NSW is this stronger per-
formance is expected to be 
sustained through the next 
four years which will provide 
the state economy a welcome 
boost.”
• The report says the state’s 
civil construction market is 
projected to receive a large 
boost from new government 
infrastructure projects spear-
headed by the North West 
Rail Link, Sydney Light Rail, 
several Pacific Highway up-
grades and the WestConnex 
road project.
EVERY POLICE COMMAND 
TO RECEIVE A DEFIBRILLA-

Shadow Minister for In-
digenous Development 
and Employment, COAG, 
and Housing, Senator 
Marise Payne, and Liberal 
candidate for Parramatta, 
Martin Zaiter, announced 
on thursday $10,000 for 
Parramatta District Men’s 
Shed.
The funding will be used 
to purchase a variety of 
equipment for the shed 
including computers, 
welding tools and an au-
tomatic external defibril-
lator.
“Men’s Sheds are an im-
portant part of the com-
munity and are a place 
where men can improve 
their health and wellbe-
ing, while at the same time 
use their skill sets for the 
benefit of their commu-
nity,’’ Mr Zaiter said.
“I’m proud that if elected, 
a Coalition Government 
will deliver $10,000 to 
help the shed continue its 
good work and purchase 

COALITION ANNOUNCES $10,000 FOR 
PARRAMATTA DISTRICT MEN’S SHED

much-needed equip-
ment.”
Senator Payne said the 
funding demonstrates the 
Coalition’s commitment 
to supporting important 
community initiatives. 
“The Coalition will get 
the national budget back 
under control after six 
years of Labor’s reckless 
spending, allowing us to 
fund important local insti-
tutions like Men’s Sheds 
in Western Sydney,” Sen-
ator Payne said. 
“This investment is part 
of the Coalition’s plan to 
create safer and stronger 
communities. 
“I congratulate Martin Zai-
ter on his persistence in 
fighting for this funding. 
Mr Zaiter has been a tire-
less advocate for the lo-
cal community and would 
be a strong local voice 
if elected as the Federal 
Member for Parramatta.”
Media: Helen Russell 
0410 590 095

TOR
• In a major boost to commu-
nity safety and health, every 
Police Local Area Command 
across the state will receive a 
defibrillator.
• This will add to the first aid 
capability of Police by provid-
ing them with greater safety 
equipment in the case of an 
emergency.
• The initiative will be known 
as ‘Project Tamplin’ in honour 
of the much loved Newcastle 
Senior Constable Tony Tamp-
lin who died suddenly in May 
2013. 
MINISTER CONGRATULATES 
CASEWORKERS ON IM-
PROVED PERFORMANCE
• Community Services case-
workers are seeing more 
children at risk than occurred 
under the previous Labor 
Government - showing our 
reforms to the child protec-
tion system are making a real 
difference.
• New figures released by 
Family and Community Ser-
vices Minster Pru Goward 
show the number of face-to-
face assessments completed 
in the nine months to 31 
March 2013 is 27.7 per cent.
• This compares with 27 per 
cent in 2011/12 - as published 
in the Community Services 
Annual Statistical Report - 
and much higher than the 21 
per cent recorded under the 
former Government in 2010. 
• Ms Goward has thanked our 
very committed caseworkers 
for their great efforts.  
ABORIGINAL TOURISM PLAN 
IN PLACE
• There’s a new plan to grow 
the Aboriginal tourism in-
dustry for NSW through the 
development and promotion 
of Aboriginal tourism experi-
ences. 
• The Aboriginal Tourism Ac-
tion Plan will be rolled out 
over the next three years in 
partnership with Aboriginal 
businesses and tour opera-
tors.
• One of the first programs 
from the Plan to be intro-
duced is the state’s first Ab-
original Tour Operators Work-
shop being held next month 
to provide operators with in-
formation about developing 
tourism products and to learn 
from the experiences of other 
Aboriginal tourism operators.  
• NSW Aboriginal Tour Op-

erators and tourism products 
will also be showcased in new 
Aboriginal content featured 
on the sydney.com and visit-
nsw.com websites.
GLEBE ISLAND TO BECOME 
AUSTRALIA’S NEWEST EXHI-
BITION SPACE
• Glebe Island is being trans-
formed into Australia’s new-
est exhibition space with the 
site being prepared to host its 
first event in February next 
year.
• The Sydney Exhibition Cen-
tre @ Glebe Island will be the 
home of Sydney’s biggest ex-
hibitions from February 2014 
until the end of 2016 when 
new state-of-the-art facilities 
are opened at Darling Har-
bour.
• Concrete to fill three Olym-
pic swimming pools will be 
needed for a 25,000 square 
metre slab that’ll be the foun-
dation for a massive pavilion 
that will attract up to 300,000 
visitors each year.
• The facility will offer up to 
25,000 square metres of high 
quality, fully-enclosed and air 
conditioned space to house 
exhibitions and will also give 
Sydneysiders a rare chance 
to set foot on a part of the city 
they’ve probably never had 
an opportunity to see.
NEW NEPEAN HOSPITAL 
CAR PARK OPENS
• The long-awaited new, multi-
storey car park at Nepean 
Hospital is now open for hos-
pital staff and visitors – a key 
milestone in the $139 million 
redevelopment of the Nepean 
Hospital campus.
• Providing sufficient park-
ing spaces at our hospitals is 
about more than just conve-
nience - it is about ensuring 
equity of access to quality 
health care. 
• Staff, patients and visitors 
to Nepean Hospital have been 
crying out for a modern, ac-
cessible and secure car park 
for years. This new six-storey 
facility will provide 657 addi-
tional parking spaces.
• The NSW Government is in-
vesting more than $100 mil-
lion to increase car park ca-
pacity at hospitals identified 
as having the greatest need.
ONE OF STATE’S BUSIEST 
TRAIN STATIONS FINALLY 
GETS A LIFT
• The NSW Government will 
make trains at Redfern Sta-
tion accessible to customers 
in wheelchairs and parents 
with prams for the first time. 

L-R: Kerry Boyce (President of Parramatta District Men’s Shed), Martin 
Zaiter, Senator Marise Payne, Lawrence Flood (Safety Coordinator)

Group Photo of volunteers involved in the Parramatta Men’s Shed with 
Martin Zaiter and Marise Payne.

• The improvements were part 
of the $770 million Transport 
Access Program – a NSW 
Government initiative to deliv-
er real improvements for pub-
lic transport customers which 
has more than 100 projects 
underway or completed. 
• At the moment it is virtu-
ally impossible for people in 
wheelchairs to access trains 
at Redfern, and extremely dif-

ficult for parents with prams 
and the elderly, so this is a 
good start to ensure all cus-
tomers can access the net-
work at Redfern. 
• Redfern Station is a major 
transport hub on the network, 
with 50,000 customers pass-
ing through the station every 
day, also serving students 
attending the University of 
Sydney.
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ONE hundred and six 
people have been res-
cued from a sinking asy-
lum seeker boat north of 
Christmas Island. 
Two people are reported 
to have minor injuries and 
search and rescue opera-
tions continue.
The Australian Maritime 
Safety Authority (AMSA) 
received a request for help 
from a person on the boat 
on Tuesday morning.
A Customs and Border 
Protection Dash 8 sur-
veillance aircraft found 
the boat foundering at 
12.20pm (AEST).
“The vessel was upright, 

Prime Minister Kevin Rudd 
has defended Labor’s lat-
est round of negative ad-
vertisements as ‘’returning 
fire based on policy facts’’ 
amid more signs the gov-
ernment is on track for a 
heavy election defeat.
Targeting Opposition 
Leader Tony Abbott with 
the line ‘’if he wins, you 
lose’’, the new TV ads 
warn the Coalition would 
cut the bonus for parents 
of schoolchildren, rein 
in school funding, axe 
12,000 jobs and slash 
low-income earners’ su-
per contributions.
The campaign comes as 
the latest Newspoll sur-
vey shows Mr Abbott’s 
Coalition has increased 
its commanding lead over 
Labor, 54 per cent to 46 
per cent after preferences.
Mr Rudd’s narrow lead as 
preferred prime minister 
has also sunk.
The poll published in 
The Australian newspa-
per shows Mr Rudd is fa-
voured by 43 per cent of 
voters, down three points 
since the last survey, 
while those preferring Mr 
Abbott rose four points to 
41 per cent.
Mr Rudd, who returned as 
leader promising to end 
the ‘’wall to wall negativ-
ity’’ in politics, said La-
bor’s new ads were con-
sistent with his pledge to 
focus on policy.
‘’You might say say it’s 

‘Returning fire’: Kevin Rudd defends new negative ads

negative,’’ he told the Sev-
en Network on Monday.
‘’We say it’s putting the 
spotlight on what Austra-
lia would be like if Mr Ab-
bott became prime min-
ister and I think that’s a 
very fair and accountable 
question when their politi-
cal strategy essentially is 
just to evade the detail of 
that, sneak through to the 
election, and afterwards 
say ‘our commission of 
audit says cut, cut cut, 
sorry about that’.’’
According to Newspoll, 
Labor’s national primary 
vote has fallen one per-
centage point to 34 per 
cent while the Coalition’s 
support rose one point to 
47 per cent. Primary sup-
port for the Greens fell two 
points to 9 per cent.
After a week in which La-
bor attacked Mr Abbott 
over his comments about 
a candidate’s sex appeal, 
the Opposition Leader’s 
satisfaction rating rose 
three points to 41 per cent, 
while dissatisfaction with 
his performance dropped 
1 point to 51 per cent.
At the same time Mr 
Rudd’s approval rating 
dropped 4 points to 35 per 
cent while his disapproval 
rating surged six points to 
54 per cent.
However, a senior Labor 
source said the message 
from the party’s first round 
of ads about cuts had 
started to gain traction.

Internal party polling in 
marginal seats indicates 
a turnaround from the first 
week of the campaign de-
spite newspaper polls at 
the weekend spelling dire 
news for the Rudd re-elec-
tion effort.
‘’We’ve been picking up 
a point a night. By the 
middle of the week we 
think the complexion of 
this election will be differ-
ent, much closer,’’ an ALP 
source said.
Labor believes the longer 
the campaign goes on, 
voters will realise how 
stage-managed the Abbott 
campaign is.
‘’We’re chancing our arm 
with him [Rudd], he’s out 
there in the public, Abbott 
has been put in cotton 
wool,’’ a strategist said.
Mr Rudd acknowledged 
on Monday that the Coali-
tion’s campaign was bit-
ing but declared he was 
a fighter and his political 
career had been written 
off before.
‘’Our opponents are out-
spending us in this cam-
paign in ads 10 to one 
on negative ads and you 
asked before about polls 
and the rest,’’ he said.
‘’If you were in the firing 
line for two weeks of wall-
to-wall negative attacks 
on yourself, you know 
something? It would prob-
ably have an impact on 
what people thought of 
you. Now we’re returning 

but partially submerged. 
A number of people were 
sighted in the water,” 
Customs and Border Pro-
tection and AMSA say in a 
joint statement.
HMAS Parramatta arrived 
shortly afterwards and be-
gan plucking people from 
the water.
By 3.30pm, HMAS Parra-
matta had recovered 106 
people from the water.
A merchant vessel is 
helping the Royal Austra-
lian Navy vessel with the 
operation.
HMAS Pirie is en route to 
assist and is expected to 
arrive in the area shortly.

fire – returning fire based 
on policy facts.’’
Mr Abbott said the nega-
tive ads may backfire 
on Labor because of 
Mr Rudd’s pledge to be 
positive when he became 
Prime Minister again.
‘’He can’t open his mouth 
without attacking the Co-
alition and attacking me,’’ 
Mr Abbott told 2SM radio 
in Sydney on Monday.
Coalition frontbencher 
Christopher Pyne said the 
latest poll showed people 
were ‘’looking at Kevin 
Rudd again and remem-
bering why they didn’t 
want him to continue as 
prime minister in 2010’’.
‘’We’re seeing the Kevin 
Rudd of old making all 
sorts of announcements 
without consultation,’’ Mr 
Pyne told Sky News on 
Monday.
‘’The next three weeks is 
a long way to go. We are 
going to work every single 
day to put out our positive 
plan for the future.’’
Mr Rudd also took a swipe 
at the Liberal Party for not 
preferencing the Greens 
last on all its how-to-vote 
cards.
Last week, Mr Abbott 
made a ‘’captain’s call’’ 
and directed the Liberal 
Party to preference the 
Greens last in the 150 
lower house seats, but the 
Australian Electoral Com-
mission website shows 
many Coalition group vot-
ing tickets for the Senate 
- which are used to distrib-
ute preferences for voters 
who cast their Senate bal-
lot above the line - do not 
put the Greens last.
Mr Rudd seized on news 
saying on Monday that: 
‘’You’ll find the Greens are 
not last on every how-to-
vote card.’’
He also defended his par-
ty’s decision not to put 
disgraced former Labor 
MP Craig Thomson last 
on its how-to-vote card 
for the NSW Central Coast 
seat of Dobell.

The former Labor turned 
independent MP comes 
fifth on Labor’s line-up of 
the nine candidates.
‘’He’s way down the tick-
et,’’ Mr Rudd said of Mr 
Thomson. He said the 
ALP’s ‘’universal practice’’ 
was to preference only the 
top three candidates.
Education Minister Bill 
Shorten on Monday stood 
by his decision to switch 
his support to Mr Rudd 
just before the leadership 
change in June, saying the 
election was always going 
to be tough but Mr Rudd 
had made it competitive.
Speaking to the Nine Net-
work, Mr Shorten intensi-
fied the attack on Mr Ab-
bott: ‘’If he’s elected to 
prime minister he’ll make 
Edward Scissorhands 
look like an amateur with 
all the cuts he does.’’
Both Mr Rudd and Mr Ab-
bott began their day in 
Sydney. Mr Abbott, who 

will announce a crack-
down on gun crime, made 
a pitch to small business-
es on Monday morning 
with a pledge to reduce 
red tape.
Mr Rudd will visit north-
ern NSW and is expected 
to continue his focus on 
health this week.
Shadow treasurer Joe 
Hockey derided Mr Rudd 
for claiming he wanted to 
be ‘’Mr Positive’’ and then 
running a negative cam-
paign.
‘’I provide this warning: 
Kevin Rudd is going to get 
nasty,’’ Mr Hockey said on 
Saturday.
‘’The Labor party are go-
ing to get nasty. They are 
going to be nasty towards 
Tony Abbott, they are go-
ing to get nasty towards 
the Coalition. They are go-
ing to run the most nega-
tive campaign we have 
ever seen in Australian 
politics from now on.’’

Prime Minister Kevin Rudd has defended negative advertising as ‘returning fire’. Photo: Andrew Meares

106 rescued from sinking asylum boat 
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A Coalition Government 
will make our streets safer 
by providing $1 million in 
funding for Closed Circuit 
Television (CCTV) camer-
as in Parramatta, Liberal 
candidate Martin Zaiter 
announced today.
The funding will be given 
to Parramatta Council and 
used to construct and op-
erate a CCTV network in 
Parramatta’s central busi-
ness district and to help 
clean up graffiti.
“The best way to tackle 
crime and anti-social be-
haviour is to prevent it oc-
curring in the first place,” 
Mr Zaiter said.
“I have been working with 
Parramatta Lord Mayor 
John Chedid on this proj-
ect since the beginning of 
the year and I am proud to 
say that if elected a Coali-
tion Government will help 
make our streets safer.
“This $1 million commit-
ment for CCTV cameras 
in Parramatta is crucial 
because it will help local 
police make our commu-

COALITION INVESTMENT TO MAKE PAR-
RAMATTA STREETS SAFER

nity safer. 
“The Coalition is commit-
ted to providing communi-
ties with crime prevention 
tools like CCTV, to deter 
potential criminals and 
make it easier for police 
to identify those who do 
offend.”
Shadow Minister for Jus-
tice, Customs and Bor-
der Protection, Michael 
Keenan said the com-
mitment was part of the 
Coalition’s Safer Streets 
Communities Grants pro-
gram.
“If the Coalition is elected, 
we will make our streets 
safer by providing $50 
million over four years 
to tackle local crime 
hotspots around Austra-
lia,” Mr Keenan said. 
“Our Plan for Safer Streets 
will boost the efforts of 
local communities to ad-
dress crime and anti-so-
cial behaviour by helping 
them to implement crime-
fighting measures such as 
the installation of CCTV 
and better lighting.”

 OPPOSITION Leader 
Tony Abbott has hit back 
at opponents of his gen-
erous paid parental leave 
scheme, saying social 
advances always attract 
critics. 
Mr Abbott said his plan, 
which offers women six 
months of leave on full 
pay, capped at $75,000, 
plus superannuation for 
babies born from July 
2015, would be a “water-
shed” for the country.
“Every social advance 
since the beginning of 
time has attracted critics 
who have said the world 
as we know it will end,” 
he told reporters while 
campaigning in Brisbane 
on Wednesday.
“The world will end if you 
pay people pensions, if 
you introduce support for 
people with disabilities 
and so on.”
He said every single 
mother in the workforce 
would be better off under 
the coalition’s scheme.
Mr Abbott’s plan is un-
der renewed fire after it 
emerged self-funded re-
tirees and mum and dad 
investors could be the 
biggest losers from the 
plan - to the tune of $1.6 
billion.
The coalition will impose 
a 1.5 per cent levy on 
about 3000 companies to 
help fund its $5.5 billion a 
year scheme.
But the levy will not qual-

Parental leave won’t end world: Abbott 
ify for franking credits 
so shareholders will lose 
tax breaks on their divi-
dends.
A Labor party campaign 
spokesman said it was 
unfair shareholders would 
have to help pick up the 
tab on the scheme.
“This is a $1.6 billion 
raid from Tony Abbott on 
mum and dad investors, 
self-funded retirees and 
anyone with savings in a 
superannuation fund,” he 
said in a statement.
Corporate Tax Associa-
tion spokesman Frank 
Drenth also raised con-
cerns about the franking 
issue.
“I really think the coalition 
should think twice before 
compromising the divi-
dend imputation system,” 
he said.
“It’s not a well thought 
out policy.”
Australian Greens leader 
Christine Milne flagged 
her party would move to 
amend the coalition’s pol-
icy to protect investors.
The Greens support paid 
parental leave and their 
own policy is similar to 
the coalition plan, except 
it has a $50,000 cap.
Queensland Premier 
Campbell Newman told 
reporters in Brisbane he 
was “100 per cent” be-
hind Mr Abbott’s paid pa-
rental leave scheme.
“It’s long overdue,” he 
said.

Shadow Minister for Justice, Customs and Border Protection, Michael 
Keenan, Parramatta Liberal Candidate Martin Zaiter, and Parramatta 
Lord Mayor John Chedid.

PREMIER Jay Weatherill 
says he and his staff are 
planning to sue members 
of the South Australian 
opposition and the media 
for defamation. 
His comments relate to the 
government’s handling of 
a child abuse case at an 
Adelaide school in 2010, 
where the incident was 
kept secret from parents 
for two years.
The case sparked an in-
vestigation by former Su-
preme Court judge Bruce 

Debelle, who found edu-
cation officials were re-
sponsible for a string of 
failures.
Mr Weatherill told ABC 
radio on Wednesday that 
he and some of his staff 
were preparing to take 
defamation action against 
members of the opposi-
tion and the media.
While he had always been 
relaxed about robust crit-
icism, he said he drew 
the line when somebody 
attacked “my personal 

honesty and personal in-
tegrity”.
Some of his staff had also 
been subjected to a cam-
paign of appalling behav-
iour, which was utterly 
unacceptable, he said.
Mr Weatherill has previ-
ously accused the state 
opposition of playing 
politics with child sex 
abuse.
Opposition leader Steve 
Marshall said to his 
knowledge no one in the 
Liberal Party had over-

stepped the mark in com-
ments about the govern-
ment’s handling of the 
case.
“I have got no idea what 
the premier is talking 
about,” he told ABC ra-
dio.
“We have got some very 
legitimate concerns re-
garding state records, 
the management of state 
records and the destruc-
tion of state records 
which were raised in the 
Debelle inquiry.”

SA premier plans defamation action

KEVIN Rudd and Tony 
Abbott could find it tough 
getting their message 
out to key western Syd-
ney voters in Wednesday 
night’s people’s forum. 
Because they don’t ap-
pear too interested in tun-
ing in.
Terry Simpkins, 75, says 
he’d rather watch a DVD 
than sit through the event, 
which will be broadcast 
from the Broncos Leagues 
Club in Brisbane.
“It won’t be on my tele-
vision,” the Penrith resi-
dent said on one of the 
suburb’s main shopping 
strips.
“I’ve got a good collection 
of DVDs so I’ll whack one 
of those on.”
The retiree said he didn’t 
need to watch another 
debate to figure out how 
he’d vote.
“I’ll vote Liberal. Labor 
seem to have spent a hell 
of a lot of money and got 
us into a lot of debt.”
Down the street, local civ-
il servant Kate said she’d 
be voting Labor because 
she was worried about 
the coalition cuts to the 
public sector.
“I’m concerned they’ll cut 
a lot of services, espe-
cially the public service 

Leaders’ forum no turn-on in 
Sydney’s west 

where I work,” she told 
AAP.
She also wasn’t planning 
to watch the prime min-
ister and the opposition 
leader face off on pay TV 
channel Sky News.
“I saw the other debate - 
I didn’t think it was very 
good,” she said on her 
way to work.
Penrith sits in the seat of 
Lindsay, which is held by 
Labor’s David Bradbury 
on a slim margin of 1.1 
per cent.
The Liberal’s candidate 
is Fiona Scott, whom Mr 
Abbott controversially 
described as having “sex 
appeal” on a recent cam-
paign stop in the seat.
Opinion polls show the 
ALP has fallen behind the 
coalition in the region.
Another Penrith local, 
Paul Fountain, said he’d 
probably vote for the co-
alition because of its re-
cord on healthcare.
But the leaders’ debate 
wasn’t on his radar ei-
ther.
“What debate?” he said.
The first debate on ABC 
1 came in at 12th place 
on the TV ratings, with 
708,000 viewers, with Mr 
Rudd copping criticism 
for his use of notes.

THE prostitution of a 12-
year-old girl in Tasmania 
has resulted in new legis-
lation passing the state’s 
lower house. 
Accused child sex of-
fenders won’t be able to 
claim they made a mis-
take about a victim’s age 
under the bill passed by 
the House of Assembly.
It comes in response to 
the prostitution of a 12-
year-old girl in 2009.
The girl’s mother and 
mother’s partner are 
serving jail sentences af-
ter she had sex with more 
than 100 men.

Prostitution of 12yo sparks Tas law 
change 

The defence of mistake 
of age will be unavailable 
if the alleged victim is 12 
or under.
Tasmanian Attorney-
General Brian Wightman 
says the legislation is the 
first of its kind in Austra-
lia.
“If the prosecution shows 
that the accused did not 
take all reasonable steps 
to ascertain the age of 
the alleged victim of a 
child sex offence, the ac-
cused will not be entitled 
to rely on the defence of 
mistake as to age,” he 
said in a statement.
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News

NSW Police Commis-
sioner Andrew Scipione 
has thrown his support 
behind Tony Abbott’s 
plan for mandatory 
minimum jail sentenc-
ing for gun crime. 
“I think it’s a great 
idea,’’ he said today.
“We need to see signifi-
cant sentences for peo-
ple carrying or import-
ing guns. It was a good 
annoucnment,’’ he said 
referring to the policy 
announced on Monday.
Commissioner Scipione 
made the comments 
while outlining the 
NSW police forces new 
attack on gun crime.
The Opposition an-
nounced tough new 
laws aimed at sending a 
message to gun smug-
glers on Monday.
Mr Scipione also in-
dicated he supported 
mandatory jailing of 
people caught in pos-
session for firearms.
“Strong penalties and 
punishments make a 
difference.’’
But he said any chang-
es to the laws was up to 
the government.
“We are in discussions 
on a range of issues 
with the government 
and make recommen-
dations.’’
He would not say if 
they had asked for 
mandatory sentencing 
for gun possession.

Commissioner Scipi-
one also said the NSW 
police were chang-
ing their approach to 
tackling the public 
shootings which have 
plagued Sydney in re-
cent months.
He announced Opera-
tion Talon would begin 
today under the Com-
mand of Deputy Com-
missioner Nick Kaldas.
Mr Scipione says gun 
crime remains the big-
gest priority and the 
new Operation reflects 
the need for a new ap-
proach to tackling the 
problem.
“There is no single 
source of gun crime 
violence. Guns have 
fallen into the hands of 
organised crime, out-
law motorcycle gangs, 
mid-level crime groups 
and petty thieves. And 
the lines are often 
blurred.
“That’s why it is so im-
portant to focus on all 
these aspects in a uni-
fied way. By pulling our 
resources together un-
der the one banner we 
have that opportunity.
“I want to acknowledge 
the outstanding work 
done by all of our po-
lice on the ground. I’m 
very proud of them. 
Police took 9000 guns, 
including 729 hand-
guns, off the street last 
year.

NSW Police Commissioner An-
drew Scipione backs Tony Ab-
bott’s mandatory jail plan for 
gun crime 

NSW Police Commissioner Andrew Scipione has thrown his 
support behind Tony Abbott’s plan for mandatory minimum jail 
sentencing for gun crime. Source: News Limited 

NSW Community Services 
Minister Pru Goward has 
come under sustained 
opposition fire amid the 
continued fallout over 
conflicting child protec-
tion worker numbers. 
The minister told a bud-
get estimates hearing last 
week she wasn’t aware of 
a draft Ernst & Young re-
port that found only 1797 
caseworkers on the gov-
ernment’s books.
Ms Goward had consis-
tently claimed there were 
about 2000.
On Tuesday, she was 
forced to admit the draft 
report had been sent to 
her office multiple times, 
and was even tabled at a 
meeting she attended last 
month, but that she hadn’t 
read it.
But minutes of the July 
meeting have emerged, 
which include four sepa-
rate references to the 
Ernst & Young report.
Opposition Leader John 
Robertson says the sug-
gestion that Ms Goward 
could have missed every 
mention defies belief.
“This minister’s posi-

tion is completely unten-
able,” he told reporters 
on Wednesday.
“This minister is either 
lying, incompetent or ab-
solutely negligent when it 
comes to her responsibil-
ity of protecting the most 
vulnerable children in our 
community from being 
put in harm’s way.”
Ms Goward was unbowed 
during parliamentary 
question time on Wednes-
day afternoon, as Labor 
MPs used every question 
to grill her over her han-
dling of the matter.
“I have always said I’m 
committed to transpar-
ency. I’m rock solid on the 
reforms this government 
is delivering to improve 
the child protection sys-
tem,” Ms Goward shot at 
the opposition.
Ms Goward said Labor’s 
repeated calls for her res-
ignation and claims that 
she misled parliament 
amounted to a “grubby 
personal attack”.
Premier Barry O’Farrell 
on Tuesday declared his 
continued support for the 
minister.

Goward grilled in NSW par-
liament 

PARACHUTING star 
candidate Peter Beattie 
into the marginal seat of 
Forde hasn’t paid off for 
Labor or the ex-Queen-
sland premier, former 
prime minister John 
Howard says. 
Mr Beattie was unveiled 
by Prime Minister Kevin 
Rudd two weeks ago as 
Labor’s choice to try to 
win the south Brisbane 
seat from Liberal incum-
bent Bert van Manen.
But despite a flurry of 
publicity following his 
return to politics, polls 
show Mr Beattie is losing 
ground to Mr van Manen 
as the September 7 elec-
tion closes in.

Mr Howard, speaking 
at the launch of Liberal 
member Steve Ciobo’s 
campaign in the seat of 
Moncrieff, told reporters 
Mr Beattie’s star power 
wasn’t having the desired 
effect.
“The impression I get is it 
hasn’t gone as well as the 
Labor Party and Mr Beat-
tie would have liked,” he 
told reporters.
“Have they made the right 
decision? I don’t know. 
We won’t know until elec-
tion night.
“It’s always a bit risky 
when you’ve been off the 
scene for five or six years 
to think you could pick 
up where you left off.”

Beattie isn’t working: 
Howard OPPOSITION Leader Tony 

Abbott says a coalition 
federal government would 
maintain existing levels of 
spending on health ser-
vices. 
Labor is making a con-
certed effort to attack the 
coalition over potential 
cuts to employment, edu-
cation and health spend-
ing and has launched ad-
vertisements to support its 
claims.
Speaking at Sydney’s St 
Vincent’s Hospital, Mr Ab-
bott said Australia had an 
outstanding health system 
which required “incre-
mental change” but not a 
“shake-up”.
“What we intend to do is 
maintain existing levels of 
health funding, but try to 
ensure some of that money 
is redirected from bureau-
cracies to frontline servic-
es,” he said.
Mr Abbott said Labor had 
cut Medicare and hospital 
funding, “tampered with” 
the Pharmaceutical Benefit 
Scheme approval process 
and alienated many health 
professional groups.
He said Mr Rudd had falsely 
claimed the coalition would 
target health funding to 
balance the federal budget, 
if it won government.
“The last thing we want to 
do is impose an overall cut 
in health funding which, as 

it happens, gives the lie to 
some of Mr Rudd’s more 
shrill and hysterical claims 
last night,” Mr Abbott said.
Mr Abbott extended his 
commitment on health to 
education funding.
“Overall health and educa-
tion funding will be main-
tained,” he said.
Mr Abbott also confirmed 
a coalition government 
would sell off the com-
monwealth’s wholly-owned 
Medibank Private health 
insurer.
The timing depends on 
whether financial market 
conditions are conducive 
to a sale.
Its value is estimated at $4 
billion or more.
Mr Abbott formally 
launched the coalition’s 
health policy, promising to 
deliver a world-class health 
system underpinned by a 
strong economy.
The key goals are to tackle 
chronic diseases, provide 
faster access to newly ap-
proved medicines, invest 
in the medical workforce 
and prepare for the chal-
lenges posed by an ageing 
population.
It also proposes a review of 
the structure of Medicare 
Locals, the community 
health services networks 
set up by Labor, to make 
sure frontline services are 
being looked after.

Abbott to maintain health funding 

PRIME Minister Kevin 
Rudd’s constituents will 
be cheesed off that he’s 
snubbed a candidates’ de-
bate at the eleventh hour, 
his Liberal National Party 
challenger says. 
LNP candidate for Grif-
fith Dr Bill Glasson had 
planned to face off with Mr 
Rudd in Brisbane on Thurs-
day night.
But Mr Rudd pulled out on 
Thursday morning, saying 
he had already debated Dr 
Glasson and that he had a 
responsibility to lead the 
election campaign.
Dr Glasson says it doesn’t 
affect him but he feels for 
the 500 people who regis-
tered to watch the debate.
“It’s not so much (that) 
he’s pulled out, or that he 

didn’t want to debate Bill 
Glasson, if he’d made that 
decision weeks ago no 
problem, but the reality is 
he hasn’t made that deci-
sion until five minutes to 
midnight,” he told report-
ers.
“The organisers behind it 
will be obviously be fairly 
cheesed off and I don’t 
blame them, but more im-
portantly the people of Grif-
fith will be cheesed off.”
Labor senator Claire 
Moore, who lives in Too-
woomba, has reportedly 
been called in to take Mr 
Rudd’s place.
But Dr Glasson joked that 
he would be prepared to 
debate a cardboard cut-out 
of Mr Rudd if no one turned 
up for Labor.

Rudd snub is wrong: Glasson 



Page 39صفحة 39      Saturday 24 August 2013  2013 آب   24 السبت 

Advertisement

Available Only at McDonald’s Punchbowl

 Australia’s NO.1 Mi Goreng 
All Indomie products are Halal  

جــميع مــنتجات إيــندومي حـــالل



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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