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هدوء ما قبل عاصفة احلرب على سوريا

توقيف الشيخ هاشم
منقارة بتفجريي طرابلس
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جملس العموم الربيطاني يرفض التدخل العسكري وواشنطن:
ال أدلة ضد األسد ..وسنضرب!
وكأنه هدوء ما قبل
عاصفة العدوان الذي
ازدادت مؤشراته أمس
على الرغم من استمرار
خفوت حدة التهديدات
سوريا،
ضد
الغربية
من دون تالشي اخليار
تعزز
الذي
العسكري
بإعالن أمريكي صريح،
من البيت األبيض ،بأن
ضربة ستتم وستكون
وباستمرار
«حمدودة»،

:

إرسال التعزيزات البحرية
واجلوية للواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا اىل
املنطقة.
وإذا كان يوم االربعاء
التحدي
هلجة
ميزته
اإليراني العالية النربة ،فإن
االهتمام توجه امس االول
حنو الكونغرس االمريكي
وجملس العموم الربيطاني،
بعدما فرضا على حكوميت
وديفيد
اوباما
باراك

كامريون االستجابة لألسئلة
املتزايدة يف البلدين بشأن
جدوى احلرب ومدى جدية
االتهامات اليت استندت
عليها احلكومتان من اجل
السعي اىل تشريع احلملة
العسكرية املتوقعة ضد
سوريا .ويف هذا اإلطار،
رفض الربملان الربيطاني
يف ساعة متأخرة من
ليل امس االول ،التدخل
العسكري يف سوريا يف

ّ
مفوض
قرار
شكل
احملكمة
لدى
احلكومة
العسكرية القاضي صقر
صقر توقيف رئيس جملس
التوحيد
حركة
قيادة
االسالمي الشيخ هاشم
منقارة جبرم اخفاء معلومات
مسجدي
تفجري
حول
«التقوى» و»السالم» يف
طرابلس صدمة كبرية يف
األوساط االسالمية يف
لبنان عموما ،وطرابلس
والشمال خصوصا ،ال
سيما لتلك املقربة من
قوى « 8آذار».

ففي الوقت الذي كان
كل هؤالء ينتظرون اإلفراج
عن الشيخ أمحد الغريب
بعدما ثبت أن الصورة اليت
ظهرت يف مكان التفجري ال
تعود إليه إمنا هي لشخص
من آل الريس كان يصلي
فوجئوا
املكان،
يف
باستدعاء فرع املعلومات
للشيخ منقارة لالستماع
اىل إفادته حول عالقته
الذي
الغريب
بالشيخ
ذكر إمسه مرات عدة خالل
التحقيقات اليت أجريت معه
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ليونهارت للــتمويل
لـجـميع حـاجـاتـكم املـالية

خدمة شخصية من البداية حتى
النهاية لجميع حاجاتكم املالية.
واملراكب
للسيارات
تمويل
وتجهيزات املكاتب واملصانع.
أعلمنا بحاجاتك املالية ونحن
نتكفل بالباقي.
سرعة يف الحصول على املوافقة.
اتصل بفيفيان ،مستشارتك املالية
الشخصية على0417 215 880 :

For all your financial needs

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

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

طائرة عسكرية أمريكية تحط يف قاعدة «انجرليك» الجوية يف تركيا
امس االول (ا ب)

عملية تصويت «رمزية»
املعارضون
فيها
نال
للحرب  285صوتًا مقابل
أيدوا احلرب.
ّ 272
ويف ما يبدو مبثابة خطوة
تراجع ،تعهد كامريون ،بعد
التصويت ،باحرتام تصويت

الربملان الرافض للحرب.
وأعلن أنه «يدرك شكوك
الرأي العام والربملان جتاه
ضرب سوريا ملعاقبتها
أسلحة
استخدام
على
كيميائية .سأتصرف على
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مصر :تظاهرات اجلمعة حُتدد
مصري «اإلخوان»

ُتراهن مجاعة «اإلخوان
املسلمني» يف مصر على
قدرتها على تأمني حشد
كبري يف تظاهرات اجلمعة
(امس) مُيكنها من مواجهة
الضغوط اليت تتعرض
هلا من سلطات احلكم

املوقت وأيضًا من حلفائها
الذين اقتنع قطاع مهم
منهم بأهمية «التسوية»
السياسية لألزمة وفقًا
خلريطة الطريق اليت صاغها
اجليش باالتفاق مع القوى
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هل لديك سجل ائتمان سيئ؟

ّ
نظف سجلك اليوم!

1300 003 655

أو تقدم بطلب عـرب االنرتنيت
www.wefixcredit.com.au
لقد ساعدت شركتنا آالف
االستراليين على حل مشاكلهم
االئتمانية وتنظيف سجالتهم
السيئة.

نوعية

مضمونة
الخدمة

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294

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

IF YOU COME HERE BY BOAT WITHOUT A VISA

E
B
’T
N
O
W
U
O
Y
SETTLED IN AUSTRALIA
www.australia.gov.au/novisa

THERE’S NO POINT GETTING ON A BOAT ANYMORE
κΨηϱϷΔϴϟήΘγϷΔϣϮϜΤϟΔϟΎγέϲϫϩάϫ
ήθΒϟΐϳήϬΗϊϣςΒΗήϳ
Γήϴη΄ΗϥϭΪΑΏέΎϗϦΘϣϰϠϋΎϨϫϰϟ·ΖϣΪϗΫ·
ΎϴϟήΘγϲϓϚϨϴσϮΗϢΘϳϦϠϓ
̮ϳήϫ̵ήΑΖγΎϴϟήΘγΖϟϭΩϡΎϐϴ̡Ϧϳ
ΩέΩΖγΩ̶ϧΎδϧϕΎ̩ΎϗέΩϪ̯
ΪϴΎϴΑΎΠϨϳϩΰϳϭϥϭΪΑ̶Θθ̯ςγϮΗΎϤηή̳
ΪϴϧϮΘϴϤϧϩΪηϦσϮΘϣΎϴϟήΘγέΩΎϤη

ñksia cdjdrug iïnkaO ´kEu flfkl=g
´iafÜ%,shdkq rch fok mKsúvh fuhhs:

Ϫ̯Ζγ̵ΩήϓϪΑΎϴϟήΘγΖϟϭΩϡΎϴ̡Ϧϳ
ΪϨΘδϫρΎΒΗέέΩϥΎδϧϥΎϴ̪ϗΎ̩ΎϗΎΑ
ˬΪϴΎϴΑΎΠϨϳΰϳϭϥϭΪΑϭϖϳΎϗΎΑή̳
ΪηΪϴϫϮΨϧϩΩΩϥΎ̰γΎϴϟήΘγέΩΎϤη

,J kf;fisf; flj;Jtjpy; rk;ge;jg;gl;lth;fSf;fhd
x];jpNuypa murhq;fj;jpd; nra;jp:
ePqf
; s; tPrh ,d;wp ts;sk; %ykhf ,q;F te;jhy;
ePqf
; s; x];jpNuypahtpy; Fbakh;jj
; g;gl khl;Bh;fs;.

Tn ùid n,m;%hla ke;=j fndaÜgqfjka fuys
meñKsfhd;a ´iafÜ%,shdfõ mosxÑ lrkafka kE.

Đây là thông điệp của Chính Phủ Úc cho bất cứ ai liên hệ đến nạn buôn người.
Nếu quí vị đến đây bằng thuyền không có visa quí vị sẽ không được định cư ở Úc.
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لبنانيـات

السفري السعودي يعرض التطورات مع السنيورة
زار سفري اململكة العربية
لبنان
لدى
السعودية
علي بن عواض عسريي
رئيس كتلة «املستقبل»
النيابية فؤاد السنيورة يف
مكتبه أمس االول ،للبحث
يف التطورات يف لبنان
واملنطقة .ووصل سفري
الواليات املتحدة اجلديد

لدى لبنان ديفيد هيل إىل
لبنان بعد موافقة جملس
الشيوخ األمريكي على
تعيينه يف األول من شهر
آب (أغسطس) اجلاري.
وقال هيل يف بيان
صادر عن مكتب السفارة
لبنان:
لدى
األمريكية
«أعود يف وقت يواجه

فيه لبنان ،واملنطقة على
صعيد أوسع ،حتديات
سياسية وأمنية جدية.
ولكنين أدرك أن شعب
لبنان ال يزال ملتزمًا ،كما
كان منذ ربع قرن ،احلفاظ
على االستقالل احلقيقي،
واالزدهار،
والوحدة،
واألمن ،يف أحناء البلد

كافة».
وشدد على أن «العمل
على هذا االلتزام مستمر،
وكذلك اجلهد املبذول لبناء
مؤسسات قوية للدولة
ختضع للمساءلة أمام مجيع
اللبنانيني».
ولفتا إىل أن «هديف
كسفري هو أن أضمن أن

السفارة األمريكية تبقى
شريكة للشعب اللبناني
يف هذا اجلهد ألننا نتشارك
األهداف اللبنانية .أتطلع
إىل استئناف العمل يف
لبنان وإعادة إحياء العالقات
مع األصدقاء اللبنانيني،
والعمل معًا على مواجهة
التحديات املقبلة».

Advertisement

ميقاتي تبلغ من فيسرتفيله دعم
املانيا يف اغاثة النازحني

AEC13CPVS1/ARA

حكومة
رئيس
تلقى
تصريف األعمال يف لبنان
جنيب ميقاتي اتصا ً
ال من
وزير اخلارجية األملاني
غيدو فيسرتفيله نقل اليه
تعازي املستشارة االملانية
إنغيال مريكل واحلكومة
التفجريين
بضحايا
االرهابيني اللذين وقعا
يف طرابلس.
وتطرق البحث ،وفق بيان
املكتب االعالمي لرئاسة
موضوع
اىل
احلكومة،
النازحني السوريني ،فأكد
املسؤول االملاني ان بالده
«باشرت تنفيذ قرارها
آالف
مخسة
استقبال
سوري ،يف اطار معاجلة
هذا امللف االنساني»،
جمددًا دعم بالده «اجلهود
اللبنانية إلغاثة النازحني».
وقال ان املانيا دفعت
اخريًا  30مليون يورو
ألعمال االغاثة وستدفع
قريبًا مساهمة اضافية
بقيمة  30مليون اضافية.
كما أنها مستعدة للوقوف
اىل جانب لبنان يف هذا
واملساهمة
املوضوع
يف الصندوق االئتماني
الذي
النازحني
لدعم
تعمل احلكومة اللبنانية
على إنشائه بالتعاون مع
البنك الدولي لتخفيف آثار
النزوح.
وعن التطورات األخرية
يف سورية ،شدد الوزير
االملاني على أن بالده
«تسعى ألن يتم التوصل
اىل قرار جامع يصدر عن

جملس األمن الدولي».
أجرى
ميقاتي
وكان
سلسلة من االتصاالت
الوزارية واالدارية واملالية
واألمنية ،يف إطار مواكبة
التطورات الراهنة ومعاجلة
ملف النازحني السوريني.
وأكد «االسراع يف تنفيذ
يف
املتخذة
القرارات
االجتماع الذي عقد االربعاء
يف القصر اجلمهوري يف
شأن ضبط عملية دخول
لبنان
اىل
السوريني
وتأمني مراكز ميدانية
حال
يف
إليوائهم،
استدعت التطورات ذلك،
بالتعاون مع املنظمات
الدولية املعنية».

ابو فاعور

اىل ذلك ،أوضح وزير
الشؤون االجتماعية وائل
أبو فاعور ان «العمل جار
الستيعاب اي فيضان
نزوح مرتقب عرب إقامة
مركز استقبال لالجئني
السوريني ،ومت حتديد
موقع الستقباهلم داخل
املنطقة العازلة بني البلدين
وإيوائهم موقتًا ريثما
يتم تنظيمهم وإدخاهلم
اىل البلد» ،مؤكدًا يف
حديث إذاعي انه «ليس
خميمًا وجيب الرتكيز على
خيارات كنا طرحناها سابقًا
كاستضافتهم يف دول
غربية وعربية» .وشدد
على أن «إقامة خميمات
للنازحني حتتاج اىل قرار
سياسي غري متخذ حتى
اآلن».

اجليش :عرضنا يف اجتماع الناقورة
خرائط وصوراً تظهر خرق اللبونة
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أعلنت قيادة اجليش -
مديرية التوجيه يف بيان
أنه «يف إطار متابعة
اإلسرائيلية
اخلروق
املعادية لألراضي اللبنانية
خالل الفرتة األخرية انعقد
االجتماع الثالثي الدوري
بتاريخ
الناقورة
يف
برئاسة
،2013/8/28
قائد قوات األمم املتحدة
املوقتة يف لبنان اجلنرال
باولو سيريا ،وحبث خالله
اجملتمعون يف اخلروق
املذكورة املخالفة للقرار

 1701ال سيما حادث اللبونة
بتاريخ .»2013/8/7
وأشار البيان إىل أن
«اجلانب اللبناني عرض
اخلرائط والصور اليت
اخلرق
وقائع
تظهر
مؤكدًا
اإلسرائيلي،
خطورته على استقرار
املناطق احلدودية ،فيما
شدد اجلنرال سيريا على
وجوب معاجلته من خالل
آلية التنسيق واالرتباط
اجليش
بني
املتبعة
والقوات الدولية».

احلريري تطمئن أهالي تالمذة مدارس صيدا
جلنة
رئيسة
وجهت
«الرتبية والثقافة النيابية»
بهية احلريري ،بعد اجتماع
عقدته يف جمدليون مع
مديري مدارس الشبكة
املدرسية لصيدا واجلوار
رسالة
االول،
أمس
تطمني إىل أهالي طالب
مدارس صيدا واجلوار بأن
«السنة الدراسية سينطلق

بشكل طبيعي يف مدارس
املدينة وجوارها ويف
موعده املعتاد بدءًا من
األسبوع األول من ايلول
(سبتمرب) تباعًا وسيواكب
خبطة أمنية من قبل القوى
األمنية والعسكرية حلفظ
أمن املؤسسات الرتبوية
سالمة
وتأمني
كافة
الطالب».
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لبنانيــات

السفري الروسي عند عون :جنهد ملنع الضربة العسكرية لسوريا وحصر املوضوع مبجلس األمن
التقى رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد
ميشال عون يف دارته
يف الرابية عصر أمس
االول سفري روسيا يف
لبنان الكسندر زاسبكني
يف حضور املسؤول عن
العالقات الدبلوماسية يف
التيار الوطين احلر ميشال

دي شادارفيان.
وبعد اللقاء قال زاسبكني:
تبادلنا اآلراء وكان حديث
ممتع ،وحبثنا ما جيري
يف املنطقة ويف لبنان،
واكدت موقف روسيا
الداعم لالمن واالستقرار
وان شاء اهلل لن حتدث
فتنة يف لبنان ،وحنن

نعمل على االمجاع الدولي
تأييدا لالستقرار يف
البلد.
اضاف :يف ما خيص
سوريا فخالل هذه االيام
تبذل روسيا كل اجلهود
ملنع الضربة العسكرية
لسوريا النها ستؤدي اىل
نتائج مأسوية وتشكل

انتهاكا للقانون الدولي.
لذلك حنن نريد ان يبقى
املوضوع السوري يف
جملس االمن وحنن ننتظر
للبحث يف تقرير اخلرباء كما
انه سوف نواصل اجلهود
لتقدم التسوية السياسية
عن طريق انعقاد مؤمتر
جنيف  .2هذه االهداف

هي املطروحة للبحث من
طرفنا ونريد جتنب اي
خضة يف املنطقة.
صدر خرب يف الوكالة
ان
مفاده
الفرنسية
روسيا واملانيا وافقتا
على ضرب سوريا بعد
دراسة تقرير جلنة اخلرباء
اذا ثبت انها هي اليت

Advertisement
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ذات

قصفت قذائف
رؤوس كيميائية؟
 مل امسع بهذا اخلربولكن اعتقد ان روسيا ال
تتحدث بهذا الشكل ،اوال
ال نريد على االطالق ان
نستبق االمور فيما خيص
السالح الكيميائي ،الن
هذا االمر ينتظر تقرير
اخلرباء .اما حنن فلدينا
ملف متعلق بهذه املسألة
الستخدام هذا السالح
يف خان العسل يف شهر
اذار وقد سلمناه جمللس
االمن .هناك معطيات
فنية اخرى .هناك استنتاج
ان هذا تابع ملسلحي
املعارضة .اما فيما حدث
يف الغوطة فاملعلومات
االولية كانت انه مت
اطالق هذا الصاروخ من
مواقع املسلحني ،فيجب
التدقيق يف املوضوع من
الناحية الفنية من قبل
اخلرباء ،اي جيب معرفة
اين صنع وكيف صنع
وجيب ان تكون املعطيات
واضحة.
ما صحة ما قيل عن ان
الرئيس فالدميري بوتني قد
حذر من ضرب السعودية
يف حال قصفت سوريا؟
 مل امسع بهذا الكالم.يف كل االحوال اعتقد
انها اشاعات غري صحيحة
على االطالق ،وهذا ال
ينسجم ابدا مع املنهج
الروسي ومع مواقفنا
املبدئية .اآلن حنن نركز
على ضرورة ان يكون
املوضوع السوري يف
جملس االمن .وكما قال
وزير اخلارجية سريغي
الفروف وهذا الكالم اكيد
وهو صادر ومنشور ،قال
انه ال توجد لدينا نوايا
حملاربة احد ،ونعترب هذا
املوقف قويا سياسيا حنن
ال نشارك يف تصعيد
االوضاع وال نتكلم بلغة
التهديد.

حديث تلفزيوني

وكان السفري الروسي
دعا يف حديث اىل حمطة
ام .تي .يف التلفزيونية
اىل انتظار التقرير الذي
سيصدر عن مفتشي األمم
املتحدة يف شأن استخدام
السالح الكيماوي يف
سوريا ونعرضه يف جملس
االمن وعلى اساسه نقرر،
معتربًا ان ال دوافع للنظام
السوري الستخدام السالح
الكيماوي يف وقت يوجد
لدى املعارضة دوافع
كثرية.
واكد ان لدينا قناعة بأن
الصاروخ الذي ُاطلق على
الغوطة جاء من مواقع
املسلحني ،موضحًا اننا
ال ندعو اىل اخلطوات
العسكرية.
ّ
ّ
كنا ضد
وذكر باننا
العدوان على العراق

مرة
وليبيا ويف كل
ّ
كانت هناك ترمجة غري
صحيحة ملا حيدث ،الفتًا
اىل اننا نسعى ان يكون
الدور الروسي كبريا
يف يتناسب مع حجمها
ونعتمد على شركائنا يف
املنطقة.
وقال :هناك انقسام
حاليًا يف املنطقة نتيجة
احلوادث اليت حتصل،
وسوريا لديها حلفاء واذا
ُ
ضربت عسكريًا فحلفاؤها
سيكونون اىل جانبها.
حنن ال نريد تشجيع ما
خيدم تصعيد الوضع يف
سوريا وعلينا االعرتاف
ان الصدام ما بني سوريا
واسرائيل خُميف ،مشريا
اىل اننا نبحث اآلن عن
احللول للنزاعات ونعمل
ملساعدة الشعوب للتطور
االقتصادي واالجتماعي
عرب اجياد احللول السلمية
والسياسية.

تقسيم سوريا خطري

واضاف السفري الروسي
التقسيم يف سوريا خطري
وموقفنا ثابت ،حنن نؤيد
موحدة
سوريا كدولة
ّ
ونرفض فكرة الكانتونات
اليت هلا آثار سلبية على
اجلميع ،الفتا اىل ان
الكالم عن سايكس بيكو
جديد غري وارد لدى
روسيا ونعتربه من اخطر
السيناريوهات.
وتابع :االمم املتحدة
يف
اساسية
منظمة
العالقات الدولية وصحيح
ان هناك نواقص يف
أدائها ،اال انها حتافظ
على نوع من االستقرار
يف العامل ،ولذلك نسعى
للحفاظ على هيبة قرارات
هذه املؤسسة ،معتربا
ان جتاوز قرارات جملس
االمن غري مقبول وهو
جتاوز للقانون الدولي،
يف الظروف االستثنائية
ميكن املساعدة من دون
العودة جمللس االمن لكن
بعد االتفاق بني االطراف
كافة ،مشريا اىل ان
االولوية اليوم يف سوريا
هي لسيادة الدولة.
وقال زاسبكني نرى ان
الغرب يسعى الستخدام
الكيميائي
املوضوع
لتغيري موازين القوى
يف املنطقة ،واحلديث
عن حمدودية الضربة
القناع
هو
العسكرية
اآلخرين بان هذا سيؤدي
اىل حل االزمة ،معتربا
ان الضربة العسكرية
على سوريا تعرقل احلوار
وتعرقل اهداف مؤمتر
جنيف  ،2والفتا اىل ان
موقفنا ال يزال نفسه يف
شأن امكان تغيري النظام
يف سوريا ،وهذا املوضوع
هو شأن سوري داخلي
وال حيق لنا التدخل.
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الطياران الرتكيان املخطوفان :لتقديم
مساعدات من أجل حل قضية خمطويف أعزاز
الرتكي
الطيار
طلب
املخطوف مراد أكبينار يف
تسجيل صوتي عرضته
الـ»ال.بي.سي»« ،من
اجلميع تقديم مساعدات
من أجل حل قضية
خمطويف أعزاز».
«ننتظر
واضاف:
املساعدة من أجل اطالق

ومشتاقون
سراحنا
واصدقائنا
لزمالئنا
ونوجه حتية هلم».
الثاني
الطيار
أما
أقجا
مراد
املخطوف
فقال« :اشكر اخلاطفني
على معاملتهم اجليدة
لنا وانا مشتاق جدا اىل
عائليت واصدقائي».

مكتب شربل يؤكد عدول وليس الغاء شركات رحالته
نفى املكتب االعالمي
لوزير الداخلية والبلديات
العميد مروان شربل ما
تناقلته بعض وسائل
االعالم من ان بعض
شركات الطريان االجنبية
والعربية ألغت رحالتها
اىل مطار رفيق احلريري
الدولي يف بريوت ،
وأوضح ان هذه الشركات
عدلت يف توقيت رحالتها

فقط

ومل

تقدم

على

الغائها.

تطورات يف ملف التحقيقات مع الشيخ الغريب

الـ»ال.
حمطة
افادت
بي.سي» ان التحقيقات
مع الشيخ امحد الغريب
اشارت اىل احتمالني االول
متورط يف تفجريي طرابلس
والثاني هو ان الغريب على
معرفة باملخططني هلذه

العملية.
اىل ذلك ،اشارت «ال.
بي.سي ».اىل ان شعبة
املعلومات استدعت الشيخ
منقارة لالستماع الفادته يف
قضية توقيف الشيخ الغريب
بشان تفجريي طرابلس.

Advertisement

ورود وأجراس كنائس
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دعا النائب روبري فاضل
كنائس طرابلس اىل قرع
أجراسها اجلمعة (امس)
عند أذان صالة الظهر،
يف ذكرى مرور إسبوع
على التفجريين االرهابيني
اللذين استهدفا املؤمنني
مسجدي «التقوى»
يف
ّ
و»السالم» ،وذلك يف
تعبري عن «التضامن
والوحدة
والتعايش
الوطنية اليت جتلت بأبهى
صورها يف املدينة ،لتقدم
طرابلس صورة مشرقة
عن اعتداهلا ووحدتها
وتضامن أبنائها ،ولتؤكد
للعامل أمجع بأنها كانت
وما تزال مدينة التقوى
والسالم».

وأعلنت «اهليئة الشبابية
اإلسالمية  -املسيحية
للحوار» ،انها ستوزع
 1000وردة بيضاء على
املصلني يف مسجدي
و»السالم»
«التقوى»
اليوم «ردا على اإلرهاب
الذي طاول املسجدين».
مالك
رئيسها
ودعا
«أوسع
اىل
مولوي
مشاركة اليوم يف صالة
اجلمعة يف املسجدين».
العليا
اهليئة
وكانت
لإلغاثة واصلت أمس
دفع تعويضات االيواء
ألصحاب
السريع
املنازل املتضررة من
االنفجارين.

القوات حتيي األحد (غدا) ذكرى شهدائها:

قداس يف معراب وخطاب جلعجع
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مل حتل التطورات ا ٌ
إلقليمية
الداهمة وحبس األنفاس
عامليًا وحمليًا يف انتظار
الضربة العسكرية املرتقبة
لسوريا ،على أهميتها،
دون إحياء القوات اللبنانية
ذكرى شهدائها ،ولئن يف
شكل رمزي يعكس اإلصرار
على استذكار من افتدوا
بأرواحهم أرض الوطن
ليبقى ويستمر فيه األبطال
ويبقون انسجامًا مع الشعار
الذي اختاره املنظمون هذا
العام لالحتفال أبطال كنا..
ومنبقى.
فربعاية البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ُيقيم حزب
القوات اللبنانية القداس
أنفس
لراحة
السنوي
شهداء املقاومة اللبنانية
يف مقر احلزب يف معراب،
اخلامسة والنصف من بعد
ظهر غد األحد  1أيلول.
كلمة
القداس
ويلي
لرئيس احلزب مسري جعجع
يتطرق فيها اىل التطورات
السياسية على الساحتني
اللبنانية واإلقليمية.
األنباء
وكالة
ونقلت
أوساط
عن
املركزية
قواتية ان البطولة ليست
مرادفة لزمن احلرب فحسب
بل للسلم ايضًا وتشكل
دعوة غري مباشرة تؤكد
ان النضال واملقاومة يف
األوطان ميكن أن يتجليا
بأكثر من وسيلة وفق ما
تعكس احلملة الدعائية
للذكرى حيث يربز خيال
اجلندي يتحول اىل مواطن
متامًا كما اخلطاب السياسي
حلزب القوات منذ خروج
جعجع من سجنه واملرتكز
اىل ثابتة وحيدة هي أن
ال خالص ألي فريق لبناني
إال بقيام الدولة اليت تؤمن
حقوق كل مواطن.
ان
األوساط
وأكدت
القداس هذا العام ليس

شعبيًا حاشدًا ،كما جرت
العادة ،نسبة للظروف
األمنية احمليطة بالوضعني
الداخلي واإلقليمي ،إمنا
رمزي الستذكار حمطة
أساسية يف تاريخ احلزب
والوطن ولو باحلد األدنى.
اىل
إضافة
وحيضره
أهالي الشهداء شخصيات
واقتصادية
سياسية
واجتماعية
وإعالمية
وأصدقاء احلزب.
الداخلية
الساحة
ويف
ملعراب سرتتفع الفتة
ضخمة حتمل شعار احلملة
وأمساء الشهداء وإىل
جانبها صورة للرئيس
ختدم
اجلميل.
بشري
القداس جوقة األب خليل
رمحة.
أما كلمة رئيس احلزب
اليت تلي القداس فال يزال
جعجع عاكفًا على كتابتها
فأوضحت األوساط انها
طريق
خريطة
سرتسم
حتدد موقف القوات من
جممل األحداث يف لبنان
واملنطقة ورؤيتها للمرحلة
متضمنة رأي احلزب يف
امللفات املطروحة على
بساط البحث من تشكيل
احلكومة اىل مشاركة حزب
اهلل يف الصراع السوري
املقبلة
واالستحقاقات
على لبنان والتفجريات
األمنية
واالستهدافات
للساحة الداخلية ،كما
يتطرق اىل الشأن املتصل
باملناسبة مباشرة.
اخلطاب
ان
وكشفت
سيتضمن ما قد يفاجئ
البعض ،إذ يتوجه جعجع
مبصارحة مع احللفاء قبل
خماطبة اخلصوم ،ويوجه
دعوة للجميع من دون
استثناء ملد اليد لآلخر
وااللتقاء على خريطة طريق
تضع حدًا النزالق لبنان حنو
وحتصنه من شظايا
اهلاوية
ّ
االنفجار اإلقليمي.
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لبنانيات

الرئيس سليمان يدين القصف الكيميائي :األمن الذاتي مرفوض والتنكر العالن بعبدا يف غري حمله
دان رئيس اجلمهورية ميشال
سليمات «القصف الكيميائي يف
سوريا أشد االدانه» ،وقال« :
ثوابتنا معروفة وهي إجياد حل
سياسي للوضع يف سوريا وعدم
التدخل العسكري االمين هناك،
لكن على االمم املتحدة وجملس
االمن أن يتخذا القرار املناسب يف
هذا الشأن».
كما شدد سليمان خالل حفل
تدشني واجهات السوق التجاري
يف جبيل على أن «األمن الذاتي
مرفوض ويؤدي اىل مساوىء اكثر
من االجيابية ،واالجهزة االمنية حباجة
اىل تعاون املواطنني من دون ان
يقوموا بالتفتيش والتحقيقات ،بل
عليهم مساعدة اجليش والقوى
االمنية ملنع حصول التفجريات
وارتكاب اجملازر» .ورأى أن
«التنكر العالن بعبدا يف غري حمله
فهذا االعالن هو تطبيق لوثيقة
الطائف وليس إال تطبيقا للدستور
اللبناني».
وقال الرئيس سليمان يف كلمته:
«جنتمع هذه الليلة الفتتاح أسواق
جبيل التجارية حبلتيها القدمية
احلضارية ،وجنتمع يف ظرف مير
فيه الوطن بصعوبات واضطرابات،
واملنطقة العربية بكاملها متر
باالضطراب والفنت اىل لبنان عرب
التفجريات واحلوادث املتنقلة من
منطقة اىل منطقة ،وعرب تعطيل
االستحقاقات الدستورية وشل
احلياة االقتصادية ،أما الرد على هذه
احملاوالت فيكون بالوقوف أوال اىل
جانب أهالي الشهداء واملتضررين
الذين يسقطون يف هذه االحداث
واملضي قدما باالمناء واملبادرات
الفردية على كل املستويات
من أجل إمناء املناطق احملرومة
واحملتاجة على مستوى االفراد
والسلطات الالمركزية وخصوصا
سلطات البلدية ،واملطلوب للرد
على هذه احملاوالت املزيد من
االلتفاف والوحدة الوطنية وهذا
الكالم أقوله يف جبيل ،هذه املدينة
اليت هي معقل الوحدة الوطنية،
والرد يكون بتشكيل حكومة جامعة
وبالتزام إعالن بعبدا واجللوس اىل
طاولة احلوار ملناقشة كيفية تنفيذ
هذا االعالن وكيفية إقرار كافة
االجراءت اليت حتصل».
أضاف« :التنكر العالن بعبدا يف
غري حمله فهذا االعالن هو تطبيق
لوثيقة الطائف وليس إال تطبيقا
للدستور اللبناني وهو جتديد التزام
اللبنانيني بامليثاق الوطين العام 43
وبوثيقة الوطين يف الطائف ،وهذا
االتفاق ناقشناه وأقر عندما بدأت
االحداث يف سوريا وبدأ التدخل
يف هذه االحداث يف سوريا ،وكان
القصد منه جتنيب لبنان تداعيات
هذه االحداث».
العالقات
أقر
وقال»:الطائف
املميزة مع سوريا ونص على أن
هذه العالقات تتجسد باتفاقات
تعقد بني البلدين ،والعالقات
املميزة ال تتم عرب حتفيز أو دعم
فريق ضد آخر ،بل جيب أن تكون
مع كافة أبناء سوريا ولذلك علينا
االبتعاد عن التدخل باملشاكل ،ال
بل تقديم املساعدة حلل االزمة يف
سوريا .والعالقات املميزة تبنى على
االحرتام بني الدول وعرب احلكومات
وليس عرب االحزاب .تبنى عرب
املؤسسات وهكذا تبنى العالقات
املميزة مع الشقيقة سوريا».
وتابع «الطائف تكلم أيضا عن

الرئيس سليمان امام اللوحة التذكارية
تهديد أمن البلدين ،سواء تبنى
إيواء مسلحني أو ارسال مسلحني.
ثوابتنا معروفة وهي إجياد حل
سياسي للوضع يف سوريا وعدم
التدخل العسكري االمين هناك.
ندين القصف الكيميائي أشد االدانه
ولكن على االمم املتحدة وجملس
االمن أن يتخذا القرار املناسب يف
هذا الشأن ،والطائف كرس أيضا
الدميقراطية امليثاقية اليت عاشها
لبنان عشرات السنينن واعني
مشاركة الطوائف يف ادارة الشأن
العام ،ليس بالنظر اىل عدد هذه
الطوائف ولكن بالنظر اىل احلضارة
اليت حتملها هذه الطوائف وأرسائها
شبكة أمان سياسية .لذلك ال مربر
لالقتتال وللفتنة وليس هناك
مطالب عند أي فئة أو طائفة يف
لبنان يف إسقاط نظام أو تغيري
دستور ،لذلك إفتعال املشاكل
ليس حقيقة شأنا لبنانيا».
أضاف »:دفعنا عشرات السنني
مثن دميقراطيتنا هجرة اقتصاد
وأمن ودمار ،علينا اال ندفع مثن
دميقراطية غرينا ،بل بالعكس جيب
أن نكون املثال للجميع».
وتابع «يتقاتلون يف بعض الدول
الجراء أنتخابات من أجل الدميقراطية
وحتى انتخابات بلدية فلماذا نتقاتل
هل لكي خنسر دميقراطيتنا ،هذه
الدميقراطية امليثاقية اليت أصبحت
مثاال للعامل ،وأؤكد لكم أن
دميقراطية لبنان أصبحت اليوم حاجة
للعامل املتعدد واملتنوع الذي تغزوه
فكرة العوملة الناجتة عن التطور
العلمي.اما الدستور الذي جاء بعد
الطائف فقد وزع الصالحيات على
املؤسسات الدستورية وقد راعى
امليثاقية ،لذلك ال جيوز ألي فئة
او سلطة ان حتجب السلطة عن
املنصوص
صالحياتها
االخرى

عنها يف دستور الطائف ،واال
نكون ضربنا جوهر هذا االتفاق،
ومن احدى هذه الصالحيات تأليف
حكومة من قبل رئيس احلكومة
املكلف ورئيس اجلمهورية ،فرئيس
البالد جيري االستشارات وتكليف
رئيس احلكومة واحلمدهلل نال 124
صوتا ثقة عامرة ،لذلك نريد
حكومة جامعة،الرئيس املكلف اجرى
استشاراته واطلع على املواقف
واملطالب والكرة اصبحت بينه وبني
رئيس اجلمهورية ،وتعطيل تأليف
احلكومة ليس عمال دميقراطيا وهو
يعطل صالحيات هاتني السلطتني،
فجوهر الدميقراطية وروح الدستور
هو ضد التعطيل واملقاطعة وضد
تعطي النصاب كما حصل مرات
عدة يف الفرتة االخرية ،وفلسفة
الدميقرطية هي ضد التعطيل
بل بااللتقاء واملناقشة وليس
باملقاطعة ،والعقد االجتماعي الذي
ابرم بني اللبنانيني يتجسد بالدستور
وانتج مؤسسات اتفقنا مجيعا على
ان تقوم بالعمل املطلوب منها،
املؤسسة التشريعية جيب ان تشرع
القوانني دون ان متدد لنفسها،
جملس الوزراء يعاجل شؤون الناس
ولكن ال يعطل بالتجاذب السياسي
داخل اجمللس شؤونهم واالمن
منوط باجليش والقوى االمنية دون
سواها ،فال حناول ان نضع يدنا
على هذه االجهزة واذا مل نستطع
فعل ذلك نشتم هذه االجهزة
ونشكك بوالئها فنقتل جنودها
وضباطها ،حنن اتفقنا على ان
القوى االمنية تعاجل االمور االمنية
فلنلتزم مبا اتفقنا عليه ،او ننشىء
اجهزة رديفة اىل جانب القوى
االمنية وننظم السالح .هلذا ال جيوز
بل جيب ان نصل اىل مرحلة وحدة
اجليش اللبناني الذي ميلك السالح

للدفاع عن االرض واحلفاظ عليها،
فهذا حق حصري للجيش ولألجهزة
االمنية وال جيوز ان نلجأ اىل االمن
الذاتي مهما كانت احلوادث،
فاالمن الذاتي مرفوض ويؤدي
اىل مساوىء اكثر من االجيابية،
واالجهزة االمنية حباجة اىل تعاون
املواطنني من دون ان يقوموا
بالتفتيش والتحقيقات ،بل عليهم
مساعدة اجليش والقوى االمنية
ملنع حصول التفجريات وارتكاب
اجملازر».
وحتدث الرئيس سليمان عن دور
القضاء قال« :ال جيوز عندما يوقف
القضاء متهما او مطلوبا نقوم
بتهديده ونقطع الطرقات ونكسر
الدنيا ألنه مت توقيف شخص وهو
بنظر هذا القضاء مرتكب».
وعن اجمللس الدستوري قال:
«فرحنا كثريا عندما اصبح هذا
اجمللس ينظر بدستورية القوانني
فرحنا نعطل النصاب ،هذا ليس
امرا مشروعا او دميقراطيا فنحن
مقبلون على استحقاقات وهناك
تعطيل ومقاطعة بشكل دائم،
وهناك انتخابات رئاسة اجلمهورية
فتعطيل النصاب غري مقبول وعندما
نقوم بذلك نكون نعطل شؤون
الناس وهذا ال جيوز».
وتطرق الرئيس سليمان اىل
موضوع السياسة اخلارجية فقال:
«هذه السياسة منوطة برئيس
اجلمهورية واحلكومة ،فال حناول
احراج الرئيس وحماصرته ،هناك
لبنانيون يف االغرتاب اكثر مما يوجد
يف لبنان فلماذا التعرض ومقاطعة
الدول وما هي مصلحة لبنان يف
ان يقاطع دول العامل قاطبة ،سبق
وقلت انهم يستطيعون مقاطعة
الرئيس لكنهم ال يستطيعون
عزله ،التهديدات والتخويف لن
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جتعل قرار الرئيس خيتلف عما
كان عليه ،اقصى ما ميكن فعله
حجز الرئيس يف سجنه ومنعه من
قول احلقيقة ،ولكن انا سأخرج
وسأستمر يف تنقالتي النه ال ميكن
عزل الرئيس ،يف بعض االحيان
كانت هناك مواقف لزعماء لبنانيني
ليسوا مع الرئيس يف السياسة،
لكنهم قالوا كال وهناك البعض
حاول حتى شرف سقوط الصاروخ
على بعبدا ال متنحوه للرئيس،
واحلقيقة ان هذا الصاروخ سقط
بالقرب من احلرس اجلمهوري ،لكن
اقول ان مقولة سقوط الصاروخ
على بعض العناصر يف بقعة ما مل
متر على احد وانا لست حباجة اىل
شرف تلقي صاروخ اطالقا ،وانا
اعترب ان كل صاروخ يسقط على
كل منزل لبناني يكون سقط على
منزلي ،فالكلمة احلقيقية الصحيحة
هي ملكي انا وهي تعبري عن كالم
الشعب اللبناني ،وعلى اجلميع ان
يعرف ان شباب لبنان غري مرتاح
يريد العمل يف بلده وليس يف
بلدان االغرتاب».
وتابع« :نص الدستور يف مقدمته
على التزام لبنان الشرعية الدولية
وشرعة حقوق االنسان ،من هذا
املنطلق كان استقبالنا للنازحني
السوريني ،وحنن سبق وقلنا ان
السوريني استقبلوا كل اللبنانيني
يف حرب متوز دون متييز ،وحنن
اليوم نستقبل السوري اجلائع
واملريض واخلائف ،لكن بعد مرور
سنتني ونصف السنة على الشرعية
الدولية محاية لبنان واهله لكي
يبقوا يف لبنان ،لذلك حنن سنتخذ
تدابري لضبط عملية النزوح اليت
اصبحت تشكل مشاكل اجتماعية
واخالقية
واقتصادية
وامنية
لالسف ،ليسوا ألنهم سوريون بل
ألنهم مشردون ،ونسعى اىل عقد
مؤمتر دولي لدعم لبنان يف مواجهة
كل ما جيري من احداث يف 25
ايلول املقبل.
أضاف الرئيس سليمان «نعود
اىل مدينة جبيل العريقة ،مدينة
االنفتاح والعيش املشرتك مدينة
احلرف والثقافة ،اليت أعطت
إمسها للتوراة وللمكتبات ،واليت
عرف سكانها العوملة منذ االف
السينن وهاجر الفينيقيون ونشروا
حضاراتهم وأجبديتهم يف أرجاء
املعمورة ،جبيل منوذج ملا جيب
أن تكون عليه املدن ولبنان حجرا
وبشرا منوذج الثقافة والدميقراطية
والعيش املشرتك ،فعال هي أحلى
مدينة يف العامل واجلوائز اليت
حتصدها جيب أن تكون حافزا

للمحافظة على هذه املدينة لتصبح
أحلى كما شعار بلديتها ،فرحي
اليوم كبري يف أن أرى مدينيت بهذه
احللة اجلديدة وأملي أن يتكاثر اخلري
على أهل املدينة والقضاء وتهنئيت
للمجلس البلدي بكل أعضائه
ولرئيسه املقدام زياد احلواط
وكامل التقدير لالفراد واملؤسسات
اليت ساهمت بهذا العمل العظيم.
وأدعو كافة اجلبيلني القادرين
اىل ان يساهموا يف إمناء مدنهم
وبلداتهم ،وقد قال لي املغرتب
اللبناني كارلوس سليم أنا ال أملك
هذه الثروة بل وكيل عليها ،فأنتم
أيضا وكالء وقدموا ملدنكم وقراكم
ما تستحق أن تقدموا هلا ،وأخص
بالشكر مؤسسة بنك بيبلوس اليت
اختذت املدينة إمسا هلا ،ولرئيس
هذه املؤسسة الدكتور فرنسوا
باسيل الذي له كل الشكر واحملبة،
ليس فقط للمساعدة يف جبيل ويف
غريها بل أيضا للدور الذي قام به
عندما كان رئيسا جلمعية املصارف
وهو اليوم رئيسا هلذه اجلمعية،
فالنظام املصريف اللبناني محى
االقتصاد وهذا بفضل حكمة رئيس
هذه اجلمعية وأعضائها الذين
التزموا قوانني املالية الدولية
ومل يفرطوا بسمعة لبنان .ندعوكم
لالستمرار مبساعدة الشباب فهناك
مؤسسات صغرية ومتوسطة عليها
ديون للبنوك فليتم تسهيل جدولة
ديون هذه القروض وهناك الشبان
والشابات الذين اشرتوا منازل
بقروض سكنية القليل القليل
منهم متعثر يف الدفع فلنعطهم
فرصة الرمحة يف تسديد الديون
وأطلب من الدكتور باسيل اال
تضع املصارف يدها على االمالك
املرهونة للمواطينن املتعثرين».
وختم قائال كم احب أن تكون جبيل
باجراسها ومآذنها كما كانت زمن
صور وصيدا عرب العصور واحلقبات
املتوارية وزمن حلفد وعاميتها
وبطاركة إيليج امثولة يتعلم عربها
اللبنانيون كيف يعاملون إخوانهم
يف الوطن وكيف يتضافرون
ويتعاونون ويشدون ازر بعضهم
البعض ويدرأون االخطار عن
وحرماتهم،
وديارهم
وطنهم
وكيف يكرسون ذواتهم لوطنهم
وليس لغريه مهما كانت الدوافع
واالغراءت ،ومهما عصفت االخطار
واملصائب.
بعد ذلك ازاح الرئيس سليمان
ورئيس البلدية حواط والدكتور
اللوحة
عن
الستارة
باسيل
التذكارية وجال اجلميع يف أرجاء
السوق التجاري.

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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جملس العموم الربيطاني يرفض التدخل العسكري يف سورية ..موسكو ترسل سفينتني حربيتني إىل املتوسط
وتراجع هلجة التهديد االمريكية

األسد :سنخرج من هذه املواجهة التارخيية منتصرين

يكان يكون الوضع يف سورية
حول احتمال توجيه ضربية
عسكرية غربية هلا ام ال حديث
اذ قلما اجتمع
الصالونات
اثنان اال وكان الوضع السوري
واحتماالته حمور حديثهما..
ويبقى السؤال هل ستقع احلرب
واذا وقعت ما هي امكانية
الصمود الرد السوريني.
فقد نقلت صحيفة «األخبار»
اللبنانية جزءًا من كالم الرئيس
السوري بشار األسد لقياداته
يف أحدث اجتماع له معها بعد
تعاظم أخبار الضربة األمريكية.
وحبسب الصحيفة فإن األسد
أبلغ قياداته أنه «منذ بداية
األزمة ،وأنتم تعلمون جيدًا
ّ
يطل
أننا ننتظر اللحظة اليت
بها عدونا احلقيقي برأسه
متدخ ًال.
وأعرف أن معنوياتكم مرتفعة
وجاهزيتكم كاملة الحتواء أي
عدوان واحلفاظ على الوطن.
ولكن أطالبكم بأن تنقلوا هذه
مرؤوسيكم
إىل
املعنويات
واملواطنني السوريني .فهذه
مواجهة تارخيية سنخرج منها
منتصرين».
من جهة ثانية نقلت الصحيفة
عمن وصفته باملصدر السوري
املطلع على أعلى مصادر القرار
يف سورية قوله «إنه حبسب
تقديرات دمشق ،فإن الضربة
األمريكية العسكرية لسورية

حاصلة على األرجح ،وهذا التطور
مل يفاجئ القيادة» مضيفًا أنه
«منذ طرحت واشنطن موضوع
السالح الكيميائي كقضية مثارة
على طاولة النقاش الدولي،
كان النظام يدرك أن أمريكا
جتهز هذه الورقة لتطرحها يف
الوقت املناسب كذريعة تربر
عدوانها العسكري».
يف السياق نفسه نقل
التلفزيون السوري عن الرئيس
األسد قوله «إن سورية ستدافع
عن نفسها أمام أي عدوان»،
وأضاف خالل استقباله وفدًا
من الربملانيني اليمنيني «إن
التهديدات بشن عدوان مباشر
على سورية ستزيدها متسكًا
وقرارها
الراسخة
مببادئها
املستقل النابع من إرادة
شعبها»

موسكو

يف السياق نفسه أبلغ مساعد
وزير اخلارجية الروسي غينادي
غاتيلوف األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون أن اخلطط
الغربية للتدخل عسكريًا يف
سورية هي «حتد صريح» مليثاق
األمم املتحدة.
وجاء يف بيان صادر عن
امس االول
وزارة اخلارجية
اخلميس أن غاتيلوف قال لبان
كي مون مساء األربعاء يف الهاي
إن «اخلطط املعلنة لدى بعض
الدول لتوجيه ضربات عسكرية

إىل سورية تشكل حتديًا صرحيًا
مليثاق األمم املتحدة وغريها من
معايري القانون الدولي».
فإن
املعلومات
وحبسب
غاتيلوف قال لبان «يف هذه
املرحلة جيب استخدام كل
األدوات السياسية ـ الدبلوماسية
املمكنة ،ويف املقام األول
السماح خلرباء األمم املتحدة بأن
يتمموا حتقيقهم حول اهلجوم
الكيميائي املفرتض ويقدموا
تقاريرهم اىل االمم املتحدة».
وكانت تطورات امللف السوري
حمور اتصال بني الرئيسني
بوتني
فالدميري
الروسي
واإليراني حسن روحاني حيث
أكدا على ضرورة تركيز اجلهود
على منع أي عملية عسكرية
ضد سورية .ولفتا إىل «أن
القيام بعمليات عسكرية ضد
أي دولة يعد انتهاكًا فاضحًا
للقوانني الدولية وأمرًا يفتقد
إىل الشرعية».
وأعرب روحاني عن شكره
لبوتني على مواقف روسيا
الثابتة من سورية.
وقالت «وكالة أنرتفاكس
الروسية لألنباء» امس االول
اخلميس إن «روسيا سرتسل
سفينتني حربيتني إىل شرق
البحر املتوسط ،فيما تستعد
القوى الغربية لتحرك عسكري
بسبب هجوم مزعوم باألسلحة
الكيماوية يف سورية األسبوع

املاضي».
ونقلت الوكالة عن مصدر يف
هيئة األركان العامة للقوات
املسلحة قوله إن «سفينة
مضادة للغواصات ،وطراد
صواريخ سيصالن يف األيام
القادمة بسبب الوضع املعروف
جيدًا» على حد تعبريه يف إشارة
واضحة إىل األزمة يف سورية.
لكن البحرية الروسية نفت
يف وقت الحق أن يكون إلرسال
السفينتني صلة باألحداث يف
سورية ،مشرية إىل أن هذا
اإلجراء يأتي «يف إطار تناوب
مقرر منذ فرتة طويلة لسفنها
يف البحر املتوسط» .ومل تذكر
البحرية نوع السفن اليت تتجه
إىل املنطقة وال عددها.
من جهته قال قائد قوات
اإلنزال الروسية إن «مستوى
كفاءة القوات اخلاصة السورية
ضرب سورية
مرتفع ،وإن
سيؤدي إىل ظهور نقطة ساخنة
جديدة».
يف املقابل ،أعلنت وزارة
الدفاع الربيطانية امس االول
اخلميس أن «لندن أرسلت ست
طائرات حربية من طراز «تايفون»
إىل قاعدتها يف قربص،
حلماية املصاحل الربيطانية»،
الفتة إىل أن هذا اإلجراء هو
«حمض احتياطي» ،مؤكدة أن
«الطائرات لن تشارك يف أي
عمل عسكري ضد سورية»،

صرح به
يف إشارة إىل ما كان
ّ
رئيس الوزراء ديفيد كامريون
يف وقت سابق ،والذي أوضح
أن «أي قرار مل يتخذ بشأن رد
فعلنا» ،مضيفًا أن «احلكومة
قالت إنه سيكون هناك تصويت
يف جملس العموم قبل أي تدخل
عسكري يف سورية».
وقد جتمع جملس العموم
الربيطاني امس االول ورفض
بالتدخل
احلكومي
االقرتاح
العسكري يف سوريا.،
وأعلن يف فرنسا عن حترك
إحدى السفن احلربية املضادة
للطائرات من تولون إىل البحر
املتوسط.

امريكا

تراجع لغة التهديد واإلحلاح
على شن احلرب على سورية..
ترجيح احلل السياسي يف
سورية تناغمت هلجته يف
التغطية اإلعالمية االمريكية مع
تغيري خطاب اإلدارة األمريكية
فجأة.
معهد سرتاتفور اإلستخباري،
وثيق الصلة باألجهزة األمنية،
ذكر معسكر احلرب أن سورية
متتلك «منظومة ومنشآت أسلحة
كيميائية معقدة» مما يعد عام ًال
«رادعا لشن حرب سريعة
مضمونة النتائج».
وأضاف أن عامل دخول
روسيا النشط على املعادلة

الدولية ،خبالف ما جرى سابقًا،
«قد يدفعها الستخدام كل
ما بوسعها (من امكانيات)
لتقويض اهلجوم األمريكي،
وإطالق العنان لديبلوماسيتها
املناهضة ألمريكا على نطاق
العامل أمجع بصورة أشد فعالية»
من العهود السابقة.
وحول اخليارات «املتبقية»
للرئيس اوباما ،أفاد املعهد
أنه «يواجه مأزقًا أشد وطأة مما
واجهه سلفه بيل كلينتون يف
كوسوفو ..بل يواجه حدثًا حامسًا
من شأنه اختبار مدى التزامه
بهدف إبعاد الواليات املتحدة
عن رمال املنطقة املتحركة،
وتتلخص خياراته بالتالي:
ـ شن غارات عسكرية حمدودة
تعرضه للمغامرة بالظهور مبوقف
ضعيف ،خاصة بعد لغة اخلطاب
السياسي العالية اليت أطلقها
وزير خارجيته جون كريي.
ـ خيار إسقاط النظام يشكل
مغامرة إلطالق كابوس اجلهاد
من عقاله.
ـ خيار وسط حمسوب بدقة
لتقويض قاعدة الدعم للرئيس
األسد وتوجيه رسالة يف ذات
الوقت إىل روسيا وإيران
حلملهما على مساعدته للتفاوض
على حل لتسليم السلطة يف
دمشق بسالسة ،لكن اخليار
املذكور أمر يصعب حتقيقه
بالتأكيد.
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املالكي يعلن االستنفار ملواجهة تداعيات أي عمل عسكري ضد سورية

ﺭﻥ

األمنية
القوات
شددت
العراقية إجراءاتها يف بغداد
عقب موجة التفجريات اليت
ضربتها أالربعاء ،وأدت إىل
مقتل وجرح العشرات ،فيما
أعلن رئيس الوزراء نوري
«االستنفار
حالة
املالكي
القصوى» لـ «مواجهة عواقب
الضربة العسكرية األمريكية
احملتملة ضد سورية» ،مطالبا
السياسيني بـ «االرتقاء إىل
مستوى األخطار احمليطة بدل
االلتهاء باملعارك اجلانبية».
وقال املالكي يف كلمته
األسبوعية اليت بثتها قناة
«العراقية» شبه الرمسية ،إن
«العامل اليوم حيبس أنفاسه مرة
أخرى حتت جعجعة السالح وأجواء
احلرب ،اليت يتم االستعداد
هلا جتاه سورية ،وما هلا من
تداعيات خطرية على سورية او ً
ال
وعلى املنطقة ثانيًا وعلى العامل
ثالثًا».
وبني أن «األحداث يف سورية
قد تكون األكثر تاثريًا يف
أوضاعنا الداخلية ،وهي األكثر
تفجرًا وتوترًا يف املنطقة».
وأضاف أن «اخليار العسكري
يؤدي إىل طريق مسدود وتدمري
سورية ومتزيق وحدتها الداخلية
وعذاب أهلها وفتح باب املآسي
والفجائع».
واكد أن «اختاذ اإلجراءات
الالزمة اليت تقينا قدر اإلمكان
من التطورات اخلطرية ،قد
تنتج عن الضربة املتوقعة
لسورية ،ونعلن كل القوى

Melbourne

األمنية والسياسية يف بغداد لضبط أمن البالد تكثيف انتشار
حالة
واحملافظات
استنفار القوات األمنية والعسكرية على
قصوى وحالة إنذار على مستوى طوال امتداد احلدود العراقية –
التحديات األمنية».
السورية املشرتكة وسد الثغرات
وتابع« :إننا ضد هذه احلرب اليت ميكن أن تستغلها اجلماعات
وندينها بشدة ،وندعو إىل وقفة اإلرهابية للتسلل إىل داخل
دولية للتدقيق والتحقيق يف األراضي العراقية».
مستخدمي هذه األسلحة ،وحاالت
وأضاف أن «تشديد املراقبة
االختناق واملوت الذي تسببه على بعض مقار ومكاتب جهات
هذه األسلحة احملرمة دوليًا» ،مشكوك بوالئها جلهات خارجية
داعيًا «كل الشركاء السياسيني ملنعها من تنفيذ أي خمطط
لالرتقاء إىل مستوى األخطار الشاعة الفوضى يف البالد يف
اليت حتيط بنا ،ويتماسكون حال تعرضت سورية ألي اعتداء
ملواجهتها بدل االلتهاء باملعارك عسكري».
وشهدت بغداد قبل يومني
اجلانبية وإثاره املشاكل الداخلية
والصراعات الوهمية اليت ليس سلسلة تفجريات بـ  19سيارة
فيها سوى التفرقة وتعريض مفخخة استهدفت أحياء الصدر
الوحدة الوطنية إىل اخلطر وإهدار وعلوة مجيلة واحلرية والكاظمية
الوقت يف قضايا ال يستفيد والبياع والسيدية وبغداد جديدة
والشعب وجسر دياىل والريموك
منها الوطن وال املواطن».
إىل ذلك ،اكد مصدر أمين واألعظمية يف حني فجرت القوات
يف قيادة عمليات بغداد أن األمنية سيارة مفخخة واحدة حتت
«التفجريات األخرية اليت شهدها السيطرة يف منطقة الشعلة.
من جهته أخرى ،توقع عضو
أغلب مناطق العاصمة ،فرضت
على قادة األمن اختاذ تدابري جلنة األمن والدفاع النيابية
عاجلة ملعاجلة اخلروق األمنية ،النائب إسكندر وتوت دخول
وستنفذ تلك اإلجراءات من يوم مجاعات مسلحة إىل العراق،
غد ،ألن البالد يف وضع حرج ال مع بدء الضربات اجلوية يف
سورية.
ميكن السكوت عنه».
وأوضح يف تصرحيات أن
ورفض املصدر إعالن تلك
«مجيع «الضربات ستستهدف النظام
وقال:
اإلجراءات،
القيادات األمنية أو العسكرية السوري وليس جبهة النصرة
اليت ثبت تواطؤها مع اإلرهاب مت أو الفصائل السلفية األخرى»،
إقصاؤها وإحالتها على اجلهات ُمشريًا إىل ّ
أنه يتوقع «دخول
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جزاءها».
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وأضاف« :من بني اإلجراءات العراق ،خصوصًا من عناصر
االحرتازية اليت دخلت حيز التنفيذ تنظيم القاعدة اليت تستغل
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حبث العاهل األردني امللك
عبداهلل الثاني والرئيس الفلسطيين
حممود عباس يف عمان أمس االول
«جهود حتقيق السالم ،ال سيما
ما يتصل باملفاوضات القائمة
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
استنادًا إىل حل الدولتني».
وأفاد بيان صادر عن الديوان
امللكي األردني بأن احملادثات
بني امللك عبداهلل والرئيس عباس
«تطرقت إىل األوضاع الراهنة
يف املنطقة ،خصوصًا ما يتصل
بتطورات األزمة السورية» ،وشدد
الزعيمان على «ضرورة إجياد حل
شامل لألزمة ينهي معاناة الشعب
السوري الشقيق».
وجدد امللك «موقف األردن الداعم
لكل ما من شأنه حتقيق تطلعات
الشعب الفلسطيين يف نيل حقوقه
املشروعة واملتمثلة يف إقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على خطوط
الرابع من حزيران (يونيو) عام
 1967وعاصمتها القدس الشرقية،
استنادًا إىل حل الدولتني» ،مشريًا
إىل أن ذلك «يعد مصلحة وطنية
اسرتاتيجية لألردن».

وحذر امللك من أن «مواصلة
إسرائيل إجراءاتها األحادية يف
القدس ،إضافة إىل استمرار
سياسة االستيطان ،تهدد بتقويض
هذه املساعي».
وأطلع الرئيس عباس امللك
على «مستجدات عملية التفاوض،
خصوصًا ما يتصل بقضايا الوضع
النهائي».
واستؤنفت مفاوضات السالم
نتيجة جهود كثيفة بذهلا وزير
اخلارجية األمريكي جون كريي الذي
عقد مع الطرفني أول لقاء يف
واشنطن يف  30متوز (يوليو) بعد
توقف استمر ثالث سنوات.
وتوجه العاهل األردني الحقًا إىل
الفاتيكان يف «زيارة عمل» جيري
خالهلا حمادثات مع البابا فرنسيس
حول «مستجدات األوضاع يف
املنطقة وعدد من املواضيع ذات
االهتمام املشرتك».
احملادثات
ستتناول
كما
«العالقات الثنائية وسبل تطويرها
والقضايا املتصلة بتعزيز التعاون
واحلوار والتعايش اإلسالمي -
املسيحي».

إسرائيل تعتقل فلسطينياً على معرب بيت حانون

استنكر «مركز امليزان حلقوق
اإلنسان» بشدة اعتقال قوات
االحتالل اإلسرائيلي مدير «اهليئة
الفلسطينية لإلعالم لتفعيل دور
الشباب» (بياالرا) عالء مقبل (30
عامًا) يف معرب بيت حانون (إيريز)
اإلثنني املاضي.
وجاء اعتقال مقبل أثناء توجهه

ملقابلة ضابط يف مصلحة األمن
العام اإلسرائيلية يف املعرب ،بناء
على طلب املصلحة ،وهي عادة
درجت عليها سلطات االحتالل
يف التعامل مع من يتقدمون من
سكان القطاع بطلبات للحصول على
تصاريح مرور إىل الضفة الغربية
وإسرائيل واخلارج.
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أن
ثغرات مثل هذه»ُ ،معتربًا ّ
حالة االستنفار القصوى اليت
أعلنها رئيس الوزراء نوري
ألي
املالكي اختذت «حتسبًا
ّ
طارئ يؤثر يف الوضع احلالي
يف سورية».
وأشار إىل أن «إيران هي
اهلدف األساسي من الضربات،
وأن الدول الغربية ،على رأسها
ّ
الواليات املتحدة وإسرائيل،
تريد إضعافها والسيطرة على
املنطقة بالكامل ،وجعل دوهلا
ضعيفة تنخر فيها اجملاميع
اإلرهابية والقتال التكفريي
الذي يستهدف مقاتلة شيعة
العراق».
من جانبها ،دعت النائبة عن
القائمة العراقية عتاب الدوري
احلكومة إىل تأمني احلدود مع
سورية وزج عناصر أمنية إضافية
لسد أي منافذ لإلرهابيني إىل
بلدنا.
وقالت الدوري يف بيان له
نسخة منه ،أن «الوضع السوري
يف غاية اخلطورة ،وسيلقي
بظالله بشكل خميف على العراق
 ،يف حال مل تتخذ احلكومة احليطة
واحلذر وتعمد إىل اختاذ خطوات
سريعة ملنع تسلل اإلرهابيني،
واحلفاظ على البلد من تداعيات
الوضع السوري».
وطالبت «السلطتني التشريعية
والتنفيذية بعقد اجتماع عاجل
ملناقشة ما حيدث يف سورية،
وتأثريه على العراق ،لغرض
إعداد آلية مناسبة ملواجهة
ذلك».

العاهل األردني والرئيس الفلسطيين يبحثان
يف جهود حتقيق السالم

Are you fed up with your current employer? Broken
MasternoLicense
No: 409566317
promises, lack of respect,
?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

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
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أبوت يف طريقه لتشكيل حكومة يف  7أيلول وفقا ألحدث استطالع لـ ReachTEL
أظهر أخر استطالع للراي لـ
 ReachTELان االئتالف سيفوز
يف االنتخابات املقبلة مع ارتفاع
الدعم لطوني ابوت كأفضل
شخص لقيادة البالد.
فقد وجد االستطالع الذي اجري
على  3568ناخبا ،ان ما يقرب من
 47يف املئة من الذين مشلهم
االستطالع قالوا ان من املرجح
أن يعطوا االصوات األساسية
لالئتالف يف حني قال  35.7يف
املئة فقط أنهم سيصوتون على
األرجح للعمال.
وكشف هذا االستطالع عن
تراجع مبا يقرب من  4يف املئة
يف األصوات األساسية حلزب
العمال بقيادة كيفن راد منذ
ان بلغ التأييد للحكومة ذروته

ووصل اىل  39.3يف املئة يف
منتصف متوز ،اي بعد بضعة
أسابيع من االطاحة بالزعيمة
السابقة جوليا غيالرد من منصب
رئاسة الوزراء.
اما النسبة بعد احتساب االصوات
التفضيلية فما زالت كما كانت
يف االستطالع السابق الذي
جرى قبل أكثر من أسبوعني اي
 53اىل  47يف املئة لصاحل
االئتالف.
كما تصدر طوني أبوت كيفن
راد كرئيس وزراء مفضل يف
أحدث استطالع للرأي ،اذ قال
 53يف املئة من الناخبني انهم
يعتقدون ان زعيم االئتالف هو
الرجل األفضل الدارة البالد.
ونال السيد راد تفوقا طفيفا

لدى الناخبات كزعيم مفضل
ولكن ما يقرب من  58يف
املئة من الناخبني الذكور أعطوا
السيد ابوت موافقتهم.
ووجد هذا االستطالع أيضا
ان ما يقرب من نصف أنصار
العمال يتوقعون الفوز لالئتالف
يف االنتخابات ،على الرغم من
نيتهم يف التصويت حلزب
العمال.
وتأتي نتائج هذا االستطالع
يف وقت كان يستعد كل من
كيفن راد وطوني ابوت ملواجهة
حامسة مع الناس يف منتدى يف
نادي احملاربي القدامى ()RSL
يف روتي هيل متت استضافتها
من قبل سكاي نيوز والزميلة
الدايلي تلغراف.

تورنبول واوفارول رأيا فيها خطوة لكسب أصوات كوينزالند

راد :نقل القاعدة البحرية من سيدني اىل
بريزبن منطقي
رأى رئيس الوزراء كيفن راد
ان من املنطقي اسرتاتيجيا
واقتصاديا على املدى الطويل
نقل القاعدة البحرية الرئيسية
للساحل الشرقي من سيدني
إىل بريزبن.
وقال السيد راد ان هذه اخلطوة
تضع سفن البحرية أقرب إىل
حيث تكون هناك حاجة إليها
وتفتح ميناء سيدني لالزدهار
التجاري.
وسيقوم رئيس الوزراء بالكشف
عن مزيد من التفاصيل يف
خطاب يلقيه أمام معهد لوي
 Lowy Instituteيف سيدني يوم
الثالثاء املقبل.
وصرح راد لراديو  ABCقائال
«كنا نبحث بعناية فائقة يف
توصيات جلنة مراجعة وضع
قوة الدفاع العام )FPR( 2012
وورقة الدفاع البيضاء العام
.»2013
وقد أجرت جلنة املراجعة
برئاسة سكرتريي وزارة الدفاع
السابقني ريك مسيث وأالن
هوك ،واصدرت تقريرا يف
آذار  ،2012حيث درست مواقع
وعمليات قواعد ومنشآت الدفاع
االسرتالية وكذلك التسهيالت
واملرافق.
وقالت اللجنة أنه على املدى
الطويل جيب اجياد مكان بديل
ألسطول قاعدة الشرق املوجود
يف حديقة سيدني (Sydney>s
 )Gardenميكن أن يوفر مزايا
تشغيلية ،وال سيما بالنسبة
للغواصات اجلديدة ومكانا
اوسع جديدا هلبوط اهلليكوبرت.
وكشفت عن ان بريزبن هي
املكان الواعد ،مع املساحة
الالزمة ودعم الصناعة ،والقرب
من القاعدة العسكرية الرئيسية
واملناطق اليت سوف حتتاجها
البحرية للعمل ،باإلضافة إىل
جاذبية للتجنيد يف البحرية.
كذلك متت املوافقة على
بريزبن لزيارات السفن احلربية
املتحالفة اليت تعمل بالطاقة

راد وابوت يتنافسان على قطاعي الطرق وسكك احلديد
النووية.
وقال السيد راد «هذا يعطي
هذه االسرتاتيجية معنى».
ورفض رئيس الوزراء اقوال
رئيس والية نيو ساوث ويلز
باري اوفارول بان وراء ذلك
قرارا سياسيا لدعم مقاعد
بريزبن.
وقال ان التحرك بعيدا من
سيدني يفتح جمموعة غري
عادية من االستخدامات املمكنة
لـ ( )Garden Islandمع الفرص
االقتصادية الضخمة من صناعة
السفن ،وهذه الفرص حمدودة
اآلن بسبب نقص يف األرصفة
املناسبة للسفن الكبرية.
واعلن رئيس الوزراء «ان هذا
القرار سيكون مثريا للجدل يف
املستقبل ولكن علينا أن نكون
متنبهني للمصلحة الوطنية على
املدى الطويل».
بدوره عضو املقاعد االمامية يف
االئتالف كريستوفر باين ذلك
وصف ذلك بانها فكرة اخرى
«فقاعة» لكيفن راد ،وذلك يف
تصريح لراديو آي بي سي.
وقال «ان ذلك ميكن أن تكلف
عدة مليارات من الدوالرات
وكذلك عدة آالف من الوظائف
يف نيو ساوث ويلز».

راد

بدوره قال عضو املقاعد
االمامية يف االئتالف عضو
مقعد وينتورث ،املوجودة فيه
القاعدة ،مالكومل تورنبول انه
سيشعر باالسف لرؤية البحرية
ترتك سيدني.
وقال ان هذا القرار ميثل
انعطافة كاملة بعد النصيحة
«الواقعية» للكتاب األبيض،
وهو جمرد حماولة يائسة من
قبل السيد راد لكسب أصوات
والية كوينزالند.
وصرح السيد تورنبول لراديو
 ABCان «هذه ليست سوى
حماولة يائسة أخرى حلشد
التأييد يف والية كوينزالند
وهو وعد آخر فارغ ومكلف».
وسأل «ملاذا يصرح راد عن هذا
االعالن اليوم؟» ليجيب «من
الواضح أنه يشعر بالقلق من
فقدان مقاعد يف كوينزالند».
وقال السيد تورنبول انه ال توجد
تفاصيل حول التكلفة أو الوقت
الذي يستغرقه هذا النقل ،ومل
يكن هناك أي اقرتاح ما ميكن
أن حيدث لرتسانات بناء السفن
املوجودة.
وقال ان الفوائد االسرتاتيجية
للتحرك مشاال جيب ان تتم
موازنتها مقابل التكاليف.

أثارت خطة حزب العمال مبد
شبكة سكك حديدية عالية
السرعة على طول الساحل
الشرقي السرتاليا نقاشا حول
أولويات اإلنفاق.
ففي الفرتة القصرية اليت
تفصلنا عن االنتخابات ،نقل
رئيس الوزراء كيفن راد
محلته إىل سيدني ليعلن
عن  52مليون دوالر للبدء
يف عملية شراء األراضي
ملمر سكك حديدية عالية
السرعة تربط سيدني ،كانبريا
وملبورن.
اما زعيم املعارضة طوني
أبوت ،فاعلن يف محلته
يف بريزبن عن خطته لدعم
املتدربني ،وقال جيب أن
تكون الطرق على رأس
قائمة البنية التحتية حلكومة
ائتالفية.
وقال السيد ابوت يوم االثنني
ان من «االفضل انفاق املال
اآلن للحصول على نتائج
أفضل غدا ،بدال من  40عاما
من الوقت».
واضاف أن بناء أو تطوير
جمموعة من الطرق يف مجيع
أحناء البالد ،مبا يف ذلك
 WestConnexيف سيدني
والوصلة الشرقية الغربية

( )East West Linkيف ملبورن
ستكون «يف طريقها اىل
التنفيذ إىل حد كبري» يف
حلكومية
االوىل
الفرتة
ائتالفية.
بدوره قال السيد راد
ان حكومة عمالية ستقدم
تشريعات حلجز أراضي على
طول ممر سكك حديدية بطول
 1748كيلومرتا بني ملبورن
وبريزبن ،واقامة سلطة جديدة
لإلشراف على املشروع.
واعلن ان «هذا املشروع
(السكك احلديدية ) مثري
بالنسبة السرتاليا يف املستقبل
وان حزب العمال يرى فيه
أمرا حامسا لدعم الوظائف
خارج طفرة التعدين».
مصوبا على
وقال السيد راد
ّ
اولويات موازنة االئتالف ان
خطة السكك احلديدية (اليت
ينتهي العمل فيها العام
 )2035هي أرخص من خطة
املعارضة لإلجازة الوالدية
املدفوعة األجر والبالغة 22
«ان
مليار دوالر ،مضيفا
توظيف هذا املال يف السياق
الصحيح هو أكثر ضرورة للبلد
يف املستقبل».
وقال متسائال «شبكة سكك
حديدية عالية السرعة تربط

هذه املدن احليوية على طول
الساحل الشرقي ألسرتاليا،
أو خطة إجازة مدفوعة األجر ال
للوالدين غري عادلة وال ميكن
حتملها؟».
وقالت زعيمة حزب اخلضر
االسرتالي كريستني ميلن أن
مشروع السكة احلديدية كان
ميكن ان يكون جاريا اآلن لو
ان حزب العمال دعم اقرتاح
حزبها البالغ  700مليون
دوالر.
وقالت ان حزب اخلضر سيدعم
أيضا النقاش حول سياسة
االئتالف لإلجازة الوالدية،
قائلة انهم سيعملون مع
حكومة برئاسة أبوت جلعل هذه
السياسة «أكثر عدال ،بأسعار
معقولة وهادفة أفضل».
لكن املتحدثة باسم حزب
سارة
السيناتورة
اخلضر
هانسون يونغ قالت ان على
االئتالف شرح كيفية متويل
هذه السياسة.
ووجد استطالع للرأي ان 24
يف املئة يدعمون سياسة
االئتالف لإلجازة الوالدية
مقارنة مع  35يف املئة خلطة
حزب العمال و 41يف املئة
اجابوا بـ «ال هذه وال تلك»
أو «ال أعرف».
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ابوت يرفض توقيت حتقيق فائض يف املوازنة
رفض زعيم املعارضة طوني
أبوت االلتزام جبدول زمين
حمدد لتحقيق فائض يف
موازنة حكومة ائتالفية ،قائال
انه سيكون «أمحق» اذا تعهد
بذلك نظرا للتدهور االقتصادي
واملالي يف ظل حكم حزب
العمال.
اما رئيس الوزراء كيفن راد
فرأى انه خيشى ان تسري
املعارضة على خطى حزب
الربيطاني الذي
احملافظني
فرض برنامج تقشف واسع
االقتصاد
اوصل
النطاق
الربيطاني إىل الركود.
وقال ان آخر شيء ميكن أن
تتحمله أسرتاليا هو أن تكون
هناك مطرقة تضرب االقتصاد،
على الرغم من أنها (اسرتاليا)
أفضل جتهيزا للتعامل مع
الظروف الدولية الدقيقة.
وكان قد قال السيد ابوت لدى
اطالق محلة االئتالف االنتخابية
يوم االحد املاضي ،ان املوازنة
ستكون على املسار الصحيح
إىل حتقيق فائض «ممكن
التصديق» حبلول نهاية فرتة
الوالية األوىل.
وعاد وكرر ذلك يوم االثنني
املاضي ،قائال يف حال جناحنا
يف االنتخابات يف  7أيلول،
فمن املمكن حتقيق فائض يف
موازنة العام املالي 17/2016

إذا كانت توقعات املوازنة
احلالية صحيحة.
وتوقع حزب العمال فائضا بـ 4
مليارات دوالر يف العام املالي
.17/2016
املعارضة
زعيم
وقال
للصحفيني يف بريزبن «سنوفر
فائضا بأسرع ما ميكن إنسانيا
(مع مراعاة ظروف املواطنني)
وسوف نقوم بتسليم فائض
أسرع وأكثر موثوقية من حزب
العمال».
واضاف يقول ان التحديث
حلزب العمال
االقتصادي
أظهر ،قبل احلملة يف أوائل
شهر آب ،ان اخلط االدنى
للموازنة تدهور بنحو  3مليارات
دوالر أسبوعيا من موازنة
ايار.
وقال السيد ابوت «مع هذا
النوع من التدهور ،فإنه
سيكون من احلماقة مبكان ان
اعطي ضمانة مطلقة».
بدوره اعلن وزير اخلزانة
كريس بوين من سيدني ان
السيد ابوت كان يغري موقفه
باستمرار ،قائال «يف وقت
سابق قال (ابوت) انه سيوفر
فائضا يف سنة واحدة ،وبعد
ذلك تغري ليقول انه سيحقق
فائضا يف وقت ما خالل
السنوات األربع املقبلة».
وقال السيد بوين «واآلن على

ما يبدو واحد يف املئة يف 10
سنوات مع عدم وجود مزيد من
التفاصيل».
ومع ذلك ،رأى الرئيس
CPA
ملؤسسة
التنفيذي
أسرتاليا أليكس مالي ان
موقف االئتالف منطقي.
وقال يف بيان له «حنن منذ
فرتة طويلة جنادل بان ما
حيتاجه البلد هو جمموعة من
التدابري اليت تساعد على حتفيز
األوسع
االقتصادي
النمو
نطاقا ،وليس سباق لفائض
من اجل الفائض ال غري» .
ويواصل حزب العمال الضغط
على االئتالف لالفراج عن

وعوده
تكاليف
حسابات
االنتخابية واخضاعها لتدقيق
كامل ،بدال من تركها إىل
األسبوع األخري.
وقد وعد السيد ابوت بان
يكشف وزير الظل للخزانة
جو هوكي عن التكاليف عندما
يواجه السيد بوين يف نادي
الصحافة الوطين يف كانبريا
يوم االربعاء (املاضي).
اما وزيرة املالية بيين وونغ
فقالت ان خطاب السيد ابوت
اشار اىل حكومة أصغر.
وصرحت لشبكة سكاي نيوز
قائلة «حنن مجيعا نعرف ملاذا
املرجمة..
التعليمات
هذه

أبوت يعلن عن مكافأة مالية
للباحثني عن عمل

أعلن زعيم املعاضة طوني
ابوت عن ان العاطلني عن
العمل لفرتة طويلة سيحصلون
على مكافأة بـ  6500دوالر اذا
كان بامكانهم العثور على عمل
والبقاء فيه ملدة سنتني ،يف
إظل حكومة ائتالفية.
كما ان الذين ترتاوح أعمارهم
ما بني  18و  30وكانوا عاطلني
عن العمل ألكثر من  12شهرا
سوف يتلقون  2500دوالر اذا

عثروا على عمل وبقوا فيه ملدة
عام .واذا استمروا يف العمل
ملدة عامني فسوف يتلقى مبلغ
 4000دوالر آخر.
كما ان األشخاص الذين يتلقون
إعانات البطالة سوف حيصلون
على  6000دوالر لالنتقال إىل
منطقة إقليمية للعمل وأولئك
الذين يتخذون هذه اخلطوة
العكسية سوف يتلقون 3000
دوالر.

انها اقتطاعات يف الوظائف

وختفيضات يف اخلدمات».

منظمات أسرتالية تطالب بإعادة
هيكلة الدعوم االجتماعية
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
اجتماعية
منظمات
طالبت
أسرتالية بضروة إعادة هيكلة
الدعوم االجتماعية للعائالت يف
حماولة للقضاء على الفقر.
وطالب اجمللس األسرتالي
للخدمات االجتماعية ACOSS
ومنظمات خريية أخرى بإعادة
هيكلة سريعة لدعوم العائالت
األسرتالية ،جملابهة حقيقة أن
 600ألف طفل يف أسرتاليا
يعيشون حتت خط الفقر بزيادة
 % 15عن العام املاضي.
من جهتها ،قالت كاسندرا
التنفيذية
الرئيسة
غولدي
ملنظمة  ACOSSإن املنظمات
مساعدة
تدعم
االجتماعية
العائالت منخفضة ومتوسطة
الدخل ،لكنها طالبت ببذل
املزيد من اجلهود لصاحل
العائالت األكثر فقرا.
وتشمل املنظمات االجتماعية
املطالبة بذلك كل من «مسيث
فاميلي» و «St Vincent de

حيث
و،Anglicare
»Paul
اقرتحت أن يتم استبدال»عالوة
و»عالوة
اجلدد»
املواليد
أطفال املدارس» بزيادة يف
اليت
الضريبية
اخلصومات
تستفيد بها العائالت حتت
نطاق .Family Tax Benefit A
ومن املقرر أن يتم إلغاء عالوة
املواليد اجلدد ،كما خيطط
االئتالف إللغاء عالوة أطفال
املنظمات
لكن
املدارس،
اخلريية انتقدت بشدة أن تذهب
حصيلة تلك التعديالت لتمويل
خطة التخفيضات الضريبية
للشركات ،مبا يعد إجحافا
بالعائالت األسرتالية اليت هي
يف أمس احلاجة إىل الدعم.
واقرتحت املنظمات االجتماعية
أيضا أن يتم استبدال اخلصومات
الضريبية Tax Benefit Part
 Bللعائالت اليت يعوهلا عائل
وحيد مببالغ مالية يتم دفعها
حسب أعمار األطفال مبا يليب
االحتياجات املتزايدة لألمهات
العازبات واآلباء العازبني.

تراك
قالّب
للبيع
 Volvo F16,Good Condition.14 Speed .Gearbox and engine VolvoM&s body- bissaloy bin.Ready to be connected to trailer (available ring fitter).Dvd ,Navigation and reverse -camera in great
condition. CB RadioStereoTarps great condition.Very reliable truck...3 months rego-

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
WHITE

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

تسعرية مجانية

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
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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مــقاالت

ما هو صاروخ التوماهوك الذي ستستعمله
امريكا يف حربها ضد سوريا إن حصلت؟
ُبعيد إعالن أمريكا استعدادها لتوجيه ضربة عسكرية حمتملة ضد سوريا
تزامنا مع حتركاتها العسكرية غري املسبوقة يف البحر املتوسط ال
سيما قبالة السواحل السورية ،ومع وصول أربع مدمرات تابعة للبحرية
األمريكية على أهبة االستعداد لتنفيذ أي أوامر توجه هلا خالل ساعات،
يكثر احلديث عن نية القوات االمريكية إستخدام صاروخ الـ»»Tomahawk
أو ما يعرف بـ» « 109-BGMالصاروخ التكتيكي
الذكي ذو الرؤوس
ّ
النووية .فما هو هذا الصاروخ؟
يف العام  1983دخل صاروخ التوماهوك اخلدمة يف البحرية األمريكية
بعد مرحلة خماض طويلة من التصنيع والتجارب ،ومت تصميم أربع فئات
منها صنفان واحد حيمل رأس نووي وآخر رأس تقليدي ومنها ما ميكن
إطالقه من الغواصة وآخر يطلق من السطح.
صاروخ التوماهوك الذي ال يتأثر باألحوال اجلوية وهو بعيد املدى
يستعمل إلصابة أهداف برية ،حجمه صغري ولديه إمكانية الطريان على
ارتفاع منخفض ما جيعل اكتشافه صعبا .حيتاج التوماهوك إلطالقه
صناديق إطالق مدرعة ( ،)143 Mkأو أنظمة إطالق عامودية (41 Mk
 ،)VLSأو أنظمة إطالق بكبسولة ،أو قد تطلق من منصات إطالق برية
متحركة .يف حال إطالقه من غواصة،
يطوق الصاروخ داخل إسطوانة
ّ
تقذف عند خروجه ويعمل املعزز (عرب الوقود الصلب) على دفع الصاروخ
إىل السطح ،ويتم ذلك عرب أنابيب الطوربيد أو أنابيب إطالق عامودية
عن طريق أنظمة إطالق بكبسولة.
هدف الصاروخ يتم ادخاله عن طريق املعلومات قبل اطالقه ،ففي
الفئة األوىل مث ًال ،الصاروخ يستخدم نظام مطابقة كفاف (مسح)
التضاريس للمالحة باستخدام جهاز من نوع ( .)23-AN/DPWيف هذه
احلالة يتم احلصول على معلومات ارتفاع الصاروخ عرب مقياس ارتفاع
راداري ويتم مقارنته خبارطة رادارية مربجمة لكي يتبع الصاروخ مسار
طريان مفصل .يبلغ دقة هذا النظام  80مرت وهذه الدقة جيدة للرؤوس
احلربية النووية .فيما بعد ،مت إضافة نظام «مطابقة مشهد رقمي»
مبنطقة االرتباط يف الفئة « »Cلزيادة دقته يف املرحلة األخرية ،أي
ما قبل إصابة اهلدف .ويعمل هذا النظام بالتقاط صورة للتضاريس
ومقارنتها بصورة حمملة عرب كمبيوتر خاص بالصاروخ ،مما يزيد دقة
الصاروخ إىل  10أمتار ،ويستخدم نظام ( )1-AN/DXQألخذ الصور،
وهو جهاز استشعار كهربائي – بصري ،يساعد على أخذ العديد من
الصور يف اللحظات األخرية قبل إصابة اهلدف .ومت تطوير هذا النظام
لكي يستطيع القيام بهجمتني ،األوىل عرب االرتفاع يف اللحظات األخرية
واهلجوم من األعلى ،والثانية يسمح له أن ينفجر أو يلقي قذائفه أثناء
مروره فوق اهلدف وهذا يستعمل يف حالة األهداف املخبأه خلف الدروع
األرضية.
هناك تسع فئات من صواريخ التوماهوك مت تصنيعها منذ مثانينيات
القرن املاضي ،وهي:
 :)A( 109-BGMحيمل الرأس احلربي النووي «( »W80هو رأس حربي
نووي حراري يف الرتسانة النووية األمريكية ذات قوة تفجري متغري،
حيمل من قبل صواريخ التوماهوك) ،ومت سحبه من اخلدمة
صمم لكي ّ
نهائيا.
 :)BGM\ RGM(Bمضاد للسفن يوجه بالرادار.
 :)C( 109-BGMصاروخ حيمل رأس حربي تقليدي واحد.
 :)D( 109-BGMصاروخ حيمل  166قنبلة .B/BLU97
 :)E( 109-RBG/UGMفئه مطورة للفئة «.»C
 :E/F 109-BGMالـ» »Eفئه مطورة للـ» »Bوالـ» »Fكان مضاد ومل يتم
تطويرهما ومت استخدام اللقب « »Eيف فئة أخرى.
 :)G( 109-BGMصاروخ يطلق من منصات أرضية حيمل رأس حربي نووي
نوع .W84
 :)H/K( 109-AGMصاروخ مبدى أقل وحمرك توربني نفاث  -مل يدخل
اخلدمة.
 :)L( 109-AGMصاروخ جو-أرض شبيه للفئتان « »Hو « - »Kمل يدخل
اخلدمة.
استخدمت القوات االمريكية أكثر من  1900صاروخ توماهوك يف حروب
خمتلفة منذ العام  1991حتى العام  ،2011ويقدر تكلفة هذه الصواريخ
ما يعادل الـ 2.6بليون دوالر أمريكي ،وزعت كالتالي:
يف العام  1991أستخدم  288صاروخ توماهوك يف حرب اخلليج
الثانية.
يف العام  1993أطلق صواريخ توماهوك على مراكز القيادة العراقية
واالستخبارات.
يف العام  1995أطلق  13صاروخ توماهوك يف حرب كوسوفو.
يف العام  1996اطلق  44صاروخ على جنوب العراق.
يف العام  ،1998أطلق  75صاروخ على معاقل القاعدة يف أفغانستان
والسودان.
يف العام  ،1998أطلقت بعض الصواريخ خالل عملية «ثعلب الصحراء»
يف العراق.
يف العام  ،1999أطلق  218صاروخ على أهداف حمددة يف
يوغوسالفيا.
يف العام  ،2001أطلق  50صاروخ على أفغانستان بعد أحداث 11
أيلول.
يف العام  ،2003أطلق أكثر من  725صاروخ خالل احلرب على العراق.
يف العام  ،2009أطلقت بعض الصواريخ على معاقل القاعدة يف
اليمن.
يف العام  ،2011أطلق  124صاروخ على معاقل كتائب القذايف يف
ليبيا.

املعلم «لسنا لقمة سائغة وماذا تتوقعون من الفروف»

إيران لفلتمان :احلرب وخيمة  ..وبريطانيا تعلن اإلستعداد
للحرب وبنك اهداف داخل اسرائيل
ماذا قال فيلتمان يف طهران وماذا مسع منها؟ صحيفة
«السفري» البريوتية تنقل عن مصادر يف العاصمة اإليرانية
أجواء لقاءات الدبلوماسي الدولي الذي كان يف يوم من األيام
مبثابة «املفوض السامي» األمريكي يف املنطقة.
وقالت صحيفة «السفري» البريوتية عن مصادر يف طهران
قوهلا «إن أوىل اجللستني كانت رمسية ،ثم تطور احلوار ليصبح
أكثر صراحة يف اجللسة الثانية ،لكن اجللسة الثالثة هي اليت
تضمنت ما جاء من أجله فيلتمان شخصيًا إىل طهران ،الرسائل
املراد إيصاهلا».

فيلتمن  -ايران

حبسب املصادر «غلب احلديث حول استعمال السالح الكيميائي
يف سورية على الكالم ،فكان أن أوضحت طهران أنها متلك
ما يؤكد عدم استعمال النظام هلذه األسلحة ،وأن املعارضة
املسلحة هي اليت قامت بذلك.
استمع فيلتمان إىل الكالم اإليراني بدقة ،وعندما جاء دوره يف
الكالم أشار إىل أن الغرب مقتنع متامًا بأن نظام األسد هو الذي
استعمل الكيميائي ،وأنه ارتكب خطأ تارخييًا يف ذلك وجيب
أن يعاقب ،رابطًا بني العقاب ومؤمتر «جنيف  ،»2باإلشارة إىل
أن أحد أهم شروط املؤمتر هو عودة التوازن إىل امليدان وهو
حاليًا مفقود ،ويف إشارة إىل إمكانية توجيه ضربات حمدودة،
ال تقصم ظهر النظام ،لكنها تفتح اجملال أمام املعارضة للتقدم
يف نقاط معينة».
جاء اجلواب اإليراني على إشاراته سريعًا« ،سيد فيلتمان،
إن كنتم جديني يف سعيكم إلجناح جنيف  ،2فعليكم بزيارة
دمشق».

أسف روسي

ّ
وأجلت واشنطن اجتماعًا كان مقررًا يف الهاي مع اجلانب
هذا
الروسي لبحث األزمة السورية واإلعداد ملؤمتر جنيف  ،2وأشار
رئيس الوزراء األسرتالي اىل ان إن أوباما يبحث يف مروحة من
للرد على «اهلجوم الكيميائي» املفرتض.
اخليارات
ّ
وأعلنت وزارة اخلارجية األمريكية اليوم الثالثاء عن تأجيل لقاء
بني ممثلي كل من روسيا والواليات املتحدة حول اإلعداد ملؤمتر
«جنيف  »2على خلفية استمرار املشاورات بشأن الرد على
استخدام حمتمل لألسلحة الكيميائية يف سورية.
وقال مسؤول رفيع يف اخلارجية األمريكية إن اإلجتماع ألغي
نظرًا «للمشاورات اجلارية حول الرد املناسب على هجوم األسلحة
الكيميائية يف سورية يف  21آب /أغسطس».
وأكد املسؤول األمريكي «سنعمل مع نظرائنا الروس لتحديد
موعد جديد لالجتماع» ،مضيفًا «أن هجوم االسلحة الكيميائية
أظهر احلاجة إىل «حل سياسي شامل ودائم إلنهاء األزمة
السورية».
موسكو وعلى لسان نائب وزير اخلارجية غينادي غاتيلوف أسفت
إلرجاء واشنطن اللقاء الذي كان مقررًا عقده يف الهاي .وقال
غاتيلوف يف تغريدة له على موقع «تويرت» «من املؤسف أن
يقرر شركاؤنا إلغاء اللقاء الثنائي الروسي ـ األمريكي ملناقشة
مسألة عقد املؤمتر الدولي حول سورية» ،مؤكدًا «أن العمل
على إجياد معايري لتسوية سياسية يف سورية كان أمرًا نافعًا
للغاية».
وكان من املقرر عقد اإلجتماع يوم األربعاء بني كل من ويندي
شريمان وكيل وزارة اخلارجية األمريكية للشؤون السياسية
وروبرت فورد سفري الواليات املتحدة لدى سورية من اجلانب
األمريكي ونائيب وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف
وميخائيل بوغدانوف عن اجلانب الروسي.
ويف سياق متصل بالرد األمريكي املتوقع على «اهلجوم
الكيميائي» املفرتض والذي مل تظهر نتائج التحقيق حوله
بعد ،أعلن رئيس الوزراء األسرتالي كيفن رود أن الرئيس
األمريكي باراك أوباما «يفكر مبروحة خيارات ضد سورية ردًا
على اهلجوم املفرتض باألسلحة الكيميائة على مدنيني بالقرب
من دمشق».
وأوضح رود أنه أجرى حمادثات مع أوباما اإلثنني «من أجل
رسم الطريق الواجب اتباعه بعد هجوم األسبوع املاضي الذي
أوقع مئات القتلى» مضيفًا أن «األسرة الدولية موحدة حول
هذا الرأي باإلضافة إىل أن أسلحة كيميائية قد استعملت وأن
النظام السوري مع أرجحية كبرية هو املسؤول عن اهلجوم».
وقال «إن األمر لن مير دون تبعات ،وأوباما يركز على مروحة من

اخليارات يعمل على حبثها مع شركائه وحلفائه يف العامل».

الكونغرس

إىل ذلك أبلغ رئيس جملس النواب األمريكي جون بينر البيت
األبيض أنه جيب عليه أن يتشاور مع الكونغرس قبل أي رد
على مزاعم استخدام أسلحة كيمائية يف سورية.
أما الكونغرس فأشار يف بيان له إىل أنه قبل القيام بأي عمل
جيب إجراء مشاورات ذات مغزى مع أعضاء الكونغرس ،على
أن يكون هناك أيضًا أهداف حمددة بوضوح واسرتاتيجية أوسع
لتحقيق اإلستقرار حبسب البيان.

بريطانيا

أن القوات املسلحة الربيطانية
وقالت رئاسة الوزراء الربيطانية ّ
تعد خططًا طارئة لعمل عسكري ضد سورية ،من جهة ثانية.

بنك اهداف

هذا وكشف الباحث اإلسرتاتيجي الدكتور بسام أبو عبداهلل
يف حديث لقناة املنار ،اىل ّ
انه لدى سورية بنك أهداف جاهز
للرد على اهلجمة األمريكية داخل اسرائيل ،ولألمريكيني البدء
ّ
أما كيف ستنتهي املعركة فهي بيدنا ،والتهويل األمين
املعركة ّ
والعسكري اليوم إن ّ
مت هدفه
احلد من انتصار اجليش السوري
ّ
على اإلرهاب لتغيري املعادلة العسكرية على األرض.

ّ
املعلم

ورد وزير اخلارجية السوري وليد املعلم يف مؤمتر صحايف،
ّ
على الكالم من توجيه ضربة عسكرية على سورية ،بالقول:
«حنن جاهزوين وقواتنا العسكرية جاهزة للدفاع عن أنفسنا
بكل الوسائل املناحة ،وهم يريدون اراحة اسرائيل واجلماعات
التكفريية» ،وقال« :ال اجزم بتوجيه ضربة امريكية  -غربية على
سورية ،ألنهم بذلك هم يتحالفون مع القاعدة ،وهذا املؤشر ال
ألن حماربتها لإلرهاب كلها ستتداعى».
ميكن قهمه باملنطقّ ،
وأضاف املعلم« :أي تدخل عسكري لن يؤثر على العملية
العسكرية يف الغوطة ،ال نعرف إن كان يوجد ضباط امريكيني
واسرائيليني يف الغوطة ،اجليش السوري احبط هجوم استباقي
واجلهد العسكري مستمر ،وال تتأملوا شيئًا من جملس األمن
ومع ذلك نوثق قانونيًا جمازر الالذقية ،ونذكر بالذي حصل
يف خان العسل يف آذار املاضي للتحقيق باستخدام السالح
ألن اجلماعات املسلحة فيما بعد هامجوا خان العسل
الكيماويّ ،
ونكثوا القبور إلخفاء الدليل ،وحنن يف النهاية لدينا وثائقنا
األكيدة على استخدام التكفريني ألسلحة كيماوية وسنكشفها
بالوقت املناسب».
وقال املعلم« :سورية ليست لقمة سائغة وستفاجئ اآلخرين،
شخصيًا ال اجزم إطالقًا حبرب امريكية على سورية ويف حال
إما اإلستسالم
واما الدفاع،
حصلت الضربة أمامنا خيارينّ ،
ّ
وبرأينا اهلدف من الضربة يف حال ّ
متت ،حتقيق توازن على
األرض وحنن نفخر كسوريني بصمودنا ويف النهاية واجياد
توازن على األرض أمر وهمي».
وعن عالقة روسيا بسورية ،قال« :عالقاتنا مع روسيا اسرتاجتية
وهي تشمل القضايا اإلقتصادية والسياسية والعسكرية وحنن
مرتاحون جدًا هلذه العالقة ،والتنسيق معهم شبه يومي ،وعماد
حركتنا العسكرية ختضع لتنفيذ العقود الدولية ،وروسيا هي
جزء من صمودنا وعالقاتنا قوية معها ،وال غبار على اإلطالق
على العالقة السورية الروسية ،فماذا تتوقعون أن يقول وزير
خارجية روسية الفروف يف مثل هكذا مناسبة ..هل نريد حرب
كونية تصل اىل اراضينا ،أما أشقاؤنا يف طهران فهم يعرفون
أن ما حيصل يف سورية والعراق هو تنفيذ لسياسة للوصول
ّ
اىل طهران وهلذا السبب هم وحنن يف خندق واحد».
وعن اجتماع رؤساء األركان العشرة يف األردن ،قال املعلم:
«اإلجتماع هو خدمة إلسرائيل حتى لو مل تشارك به ،وقول
أن أراضيها لن تكون قاعدة لضرب سورية
جيد ،رغم
ّ
األردن ّ
معاناتنا من احلدود األردنيةرغم حرصنا على الشعب األردني،
والضربة بغايتها تريح اسرائيل اليت ال تريد حل سياسي يف
سورية ،وبذلك مريكا تريح اجلماعات التكفريية يف سورية ،وهم
أن هذه الضربة ستؤثر على اجلهد العسكري
إذا كان يعتقدون ّ
اجلاري حاليًا يف الغوطة نقول هلم لن تؤثر ،العمل العسكري
للجيش السوري يف الغوطة
سيستمر وهي ضربة استباقية
ّ
هلجوم التكفرييني على دمشق ولوقف استهداف املدنيني يف
دمشق».
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مــقاالت

«األطلسي» جاد يف ش ّن هجمات حمدودة
محمد إبراهيم
يشتد بصورة
بدأ قرع طبول احلرب على سوريا
ّ
متسارعة يف األيام األخرية ،حيث يتفق عدد كبري
من اخلرباء واحملللني السياسيني يف أوروبا على
أن ضربة عسكرية أطلسية ستوجه إىل هذا البلد
يف األيام املقبلة ،ولكن اخلالف يبقى حول حجم
هذه الضربة واملراد منها.
برلني | جيد الرئيس األمريكي باراك أوباما
نفسه يف موقف حرج اآلن بعد التقارير األخرية
عن استخدام سالح كيميائي ضد املدنيني
والصور املتداولة ،واليت ُتظهر مقتل عدد
أن
كبري من األطفال .فأوباما كان قد أعلن ّ
استخدام هذا النوع من األسلحة يعين جتاوزًا
للخط األمحر ،وبالتالي أصبح جُمربًا على التحرك
لإليفاء بتعهداته ،وإال فإن صدقيته ستكون على
احملك.
ّ
من جهة أخرى،
حتض لندن وباريس الرئيس
األمريكي على التحرك حتت شعار محاية املدنيني،
وتبدي العاصمتان األوروبيتان محاسة شديدة
حنو املشاركة يف عملية عسكرية ملعاقبة النظام
يف دمشق وتعديل موازين القوى على األرض
مبساعدة أطلسية مباشرة هذه املرة.
وتريد واشنطن قبل شن عملية من هذا النوع
التأكد من حتقيق هدفني؛ أو ً
ال ،إضعاف قدرات
النظام السوري ومعاقبته على استخدام األسلحة
الكيميائية ،وكذلك التأكد من عدم تورط أمريكا
يف حرب جديدة .لذا فإن أي عمل عسكري
يقتضي ُمسبقًا عدم تدخل قوات برية .فحكومة
واشنطن تتنفس الصعداء القرتاب انتهاء مهمتها
يف أفغانستان بعد اخلسائر واخليبات الكبرية اليت
حصدتها هناك ويف العراق .وأي عملية انتشار
لقوات برية يف حرب جديدة تعين املزيد من
التكاليف البشرية واملادية ،خاصة أن بعض
أجنحة املعارضة السورية املسلحة تعترب معادية
للواليات املتحدة.
لذا فإن السيناريو احملتمل للضربة العسكرية،
حسبما ترى مصادر حكومية أمريكية ،سيكون
عبارة عن هجمات بصواريخ «توماهوك» املوجهة
والقادرة على ضرب أهدافها من على بعد 2500
كيلومرت ،واليت سبق أن استخدمت قبل عامني
يف اهلجوم على ليبيا ،أو ميكن توجيه ضربات
جوية من الطائرات األمريكية املوجودة يف قاعدة
«إجنرليك» اجلوية يف تركيا على بعد  100كيلومرت

من احلدود السورية ،أو من األردن حيث توجد
طائرات أمريكية مقاتلة ،أو رمبا يكون اهلجوم
مزجيًا من اهلجمات الصاروخية واجلوية معًا.
ُ
امل ّ
أما عن طبيعة األهداف
رشحة للهجوم،
فتفيد املصادر أن بنك األهداف يتضمن بداية
مصانع األسلحة الكيميائية ومستودعاتها ،إضافة
إىل مواقع ومنشآت ومطارات عسكرية ومبان
حكومية ،ورمبا بعض قطعات اجليش.
أن اهلدف من ضرب
وتركز املصادر على ّ
املصانع الكيميائية ومستودعاتها هو تدمري
املخزون السوري ملنع دمشق من استخدامه أو
تهريبه إىل حزب اهلل اللبناني .وتؤكد أن الرئيس
األمريكي يريد عملية حمدودة جغرافيًا وزمانيًا،
وال يكون اهلدف منها بأي حال من األحوال
إطاحة حكم الرئيس بشار األسد ،بل االكتفاء
بإضعافه.
وللتباحث يف هذا الشأن أجرى الرئيس
األمريكي سلسلة اتصاالت مشلت الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند ،ورئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامريون الذي قطع إجازته
الصيفية ،وبدأ بإجراء مشاورات حول دعوة
أعضاء الربملان أيضًا لقطع إجازاتهم وعقد جلسة
للربملان ملنح تفويض للحكومة بالقيام بعمل
عسكري ضد سوريا ،تبني أن عقدها غري ضروري
ألن الضربة حتظى بتأييد احلزبني الرئيسيني يف
جملس العموم الربيطاني.
وتلقى كامريون تأييدًا لشن هجوم على سوريا
من الرئيس السابق حلزب الدميوقراطيني األحرار،
بادي اشداون ،الذي أعلن أنه عادة يكره التدخل
من دون تفويض أممي ،لكنه هذه املرة يؤيد
عم ًال سريعًا وقاسيًا
وحمددًا ،ما يشري إىل أن
ّ
التدخل سيحصل من دون تفويض أممي ،ألن
روسيا والصني لن توافقا على منح تفويض من
هذا النوع.
وهلذا مل يستبعد وزير اخلارجية الربيطاني
ويليام هيغ إمكان توجيه ضربة لسوريا من دون
العودة اىل جملس األمن الدولي.

باريس :املشاورات ّ
ختطت مرحلة القرار

يف حديث إىل الزميلة «األخبار» ،يؤكد مصدر
قرب من وزارة الدفاع الفرنسية ،طلب عدم
ُم ّ
ّ
ذكر امسه ،أن املشاورات
ختطت مرحلة القرار
بتوجيه ضربة ،وهي تدور اآلن حول حجم العملية
وطبيعة األهداف اليت جيب أن حتققها.

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  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

ويضيف املصدر أن اهلدف الرئيسي هو
األسلحة الكيميائية وكيفية منع النظام من
استخدامها مستقب ًال عرب عملية عسكرية تكون
مبثابة تدخل جراحي.
وردًا على سؤال «األخبار» ،مل يستبعد إمكان
استهداف سالح اجلو السوري ،مشريًا إىل أن
امل ّ
املعارضة ُ
سلحة قد تستفيد من اهلجوم ُ
املنتظر.
لكن ليس هذا هو اهلدف الرئيسي للعملية
اليت ستشن خالل األيام املقبلة حسب قوله.
وكشف لـ»األخبار» أن سبب االندفاعة الفرنسية
والربيطانية يعود إىل حصول أجهزة استخبارات
البلدين على معلومات دقيقة
فصلة حول
وم ّ
ُ
مسؤولية النظام عن اهلجوم باألسلحة الكيميائية
قدمت
يف غوطة دمشق ،مؤكدًا أن هذه األجهزة ّ
فص ًال يتضمن اسم العميد السوري
تقريرًا ُم ّ
املسؤول عن لواء العمليات اخلاصة باألسلحة
الكيميائية ،والذي نفذ اهلجوم األخري واهلجمات
السابقة .وختم بالقول إن العملية جيب أن تؤدي
إىل التخلص من هذا العميد.
يف برلني ،يبدو الوضع خمتلفًا؛ فأملانيا
تستعد لالنتخابات التشريعية بعد أقل من شهر،
واألحزاب األملانية كافة تدرك جيدًا أن غالبية
الشعب األملاني تقف ضد املشاركة يف أي عمل
عسكري بعد التجربة األفغانية.
لذا ربط وزير اخلارجية األملاني غيدو فيسرتفيله
مشاركة أملانيا بوجود تفويض أممي.
وختشى حكومة برلني من أن
تنجر إىل التدخل
ّ
بنحو أو بآخر ،إذ إن اجليش األملاني نشر
بطاريات صواريخ باتريوت يف تركيا ألغراض
ردت سوريا على
دفاعية فقط ،ولكن إذا ّ
هجمات األطلسي بقصف تركيا فهذا يعين أن
القوات األملانية هناك ستشارك وتصبح جزءًا
ّ
من املعركة .وهذا ما
يقض مضجع املستشارة
األملانية أجنيال مريكل اليت تريد الوصول إىل
االنتخابات من دون أن تعرض شعبيتها للخطر.
فسيناريو كهذا سيكون مبثابة هدية للمعارضة
ستوظفها بالتأكيد يف املعركة االنتخابية.
من جهته ،رأى اخلبري االسرتاتيجي هينينغ
ريكة ،من املؤسسة األملانية للسياسة اخلارجية،
يف حديث مع «األخبار» ،أن واشنطن جتد نفسها
مضطرة إىل توجيه ضربة عسكرية اىل سوريا
حتى ولو كانت غري راغبة يف ذلك.
فصدقية الرئيس األمريكي باتت على احملك،
وأي تردد أو تراجع اآلن والتذرع بضرورة
احلصول على تفويض دولي قد يكون له
تداعيات سلبية على الدور األمريكي وصدقيته
يف ملفات املنطقة ،من مفاوضات السالم بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني وصو ً
ال إىل الربنامج
النووي اإليراني.
لذا ،فإن توجيه ضربة اىل دمشق يعين توجيه
رسالة إىل إيران أيضًا عن جدية واشنطن حني
تلوح باستخدام احللول العسكرية وقدرتها على
ّ
تنفيذ هذه التهديدات.
ويشري ريكة إىل أن
الرتوي األمريكي نابع
ّ
أيضًا من تصميم اإلدارة األمريكية على احليلولة
دون استفادة اجلماعات اإلسالمية املتشددة من
اهلجمات األطلسية لتحقيق تقدم على األرض.
وحول مصري العالقات الغربية مع روسيا يف
حال حدوث ضربة ،أجاب ريكة أن العالقات
األمريكية الروسية ليست يف أفضل أحواهلا يف
املرحلة الراهنة ،واخليارات ُ
املتاحة أمام روسيا
للرد على هذه العملية ليست كثرية .فموسكو
بالتأكيد لن ختوض حربًا ضد األطلسي من أجل
سوريا.
ومن املؤكد أن عملية عسكرية أمريكية ضد
سوريا لن حتظى بنفس التأييد الذي حظيت به
احلرب على أفغانستان ،ولكن الواليات املتحدة
األمريكية تسعى حلشد تأييد كبري ،ستكون
أوىل إرهاصاته االجتماع العسكري
املوسع الذي
ّ
سيعقده قائد أركان اجليوش األمريكية اجلنرال
مارتني دميبسي ،يف األيام القليلة املقبلة ،يف
العاصمة األردنية
عمان مع قادة عسكريني
ّ
من أملانيا وتركيا والسعودية وقطر واألردن
وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا ،حيث سيكون
امللف السوري النقطة الوحيدة على جدول
األعمال.

دوافع الضربة األمريكية لسوريا
عبد اهلل بو حبيب
بعد أن رفض الرئيس األمريكي باراك أوباما ،باستمرار،
التدخل املباشر يف احلرب السورية ،يبدو اليوم على
أهبة أخذ القرار بضرب سوريا صاروخيًا أو جويًا ،مربرًا
ذلك باستعمال النظام السوري السالح الكيميائي ضد
مواطنني أبرياء.
املتحمسة
تقدم واشنطن وال الدول األوروبية
مل
ّ
ّ
لضرب سوريا األدلة احلامسة على قيام النظام السوري
باستعمال سالح كيميائي .مل تعط روسيا كذلك أدلة
حامسة على استعمال املعارضة هذا السالح .وفريق
األمم املتحدة الذي وصل إىل سوريا للتحقيق يف
استعمال سالح كيميائي يف ضواحي حلب ،استطاع أن
حيصل على عينات للتأكد من استعمال سالح كيميائي
ونوعية هذه املادة يف غوطة دمشق .مل حتسم بعد إذًا
اجلهة اليت استعملت سالحًا كيميائيًا فلماذا العجلة يف
«اتهام» سوريا و»معاقبتها»؟
لقد وضع أوباما خطًا أمحر يف احلرب السورية ويقضي
بتدخل أمريكي إذا استعمل السالح الكيميائي يف
احلرب .إن عدم تنفيذ تهديد كهذا قد يشجع إيران،
حسب اعتقاد الكثريين يف واشنطن ،على املضي يف
التخصيب النووي ومن ثم حيازتها سالح الدمار الشامل.
لذلك ال بد للرئيس أوباما من أن يتجاوب مع الضغوط
احمللية األمريكية والدولية ،خاصة الفرنسية والربيطانية
والسعودية ،ويقوم بعمل ما إلضعاف النظام السوري.
هذا ،على الرغم من أن واشنطن مل تعاقب صدام حسني
الستعماله السالح الكيميائي يف احلرب مع إيران (1980
ـ  )1988ويف حلبجة يف كردستان العراق ( )1988واليت
قتل من جرائها حوالي  5000كردي ،واكتفت بإدانة
احلادثة األخرية .وعندما قادت واشنطن محلة دولية
ضد صدام حسني ( )1991مل يكن ذلك بسبب استعماله
السالح املمنوع ،بل ألنه أحدث خل ًال بالتوازن يف اخلليج
بعد اجتياحه الكويت.
هناك أيضًا حربان خاضتهما الواليات املتحدة نتيجة
الدعاءات خاطئة .يف حرب فيتنام ادعت واشنطن
بأن فيتنام الشمالية والفيتكونغ (اجلبهة املقاومة يف
اجلنوب) هامجتا سفينة حربية أمريكية ( )1964يف خليج
وبينت الوثائق الحقًا أن
طونكن ( )Tonkinالفيتناميّ .
احلادثة ُ
ض ِّخمت ألخذ موافقة الكونغرس على دخول
أمريكا احلرب .كذلك يف حرب الواليات املتحدة على
العراق ،ادعت واشنطن بأن يف حوزة صدام حسني
سالح الدمار الشامل والذي أيضًا مل جتده بعد اجتياح
العراق واحتالله.
ماذا إذًا وراء الضربة األمريكية املنتظرة لسوريا يف
غياب الدالئل الدامغة اليت يتطلبها القانون الدولي
والعرف األمريكي؟
ُ
تهدف السياسة األمريكية يف سوريا إىل تغيري
املؤسسة السياسية واحلفاظ على املؤسستني العسكرية
ّ
تتجنب التغيري اجلذري املكلف ماديًا
واإلدارية ،وبذلك
وبشريًا ،الذي حصل يف العراق وحيصل يف ليبيا .كان
االعتقاد لغاية شهر أيار املاضي بأنه ميكن حتقيق هذه
األهداف يف «جنيف  .»2لكن دخول «حزب اهلل» وإيران
احلرب السورية مباشرة والذي تبعه انتصار النظام يف
مدينة القصري االسرتاتيجية غيرّ املعادلة ،فتوقف العمل
لـ»جنيف  »2وبدأ البحث عن كيفية إعادة التوازن بني
النظام واملعارضة على األرض السورية.
إن انتصارات النظام املتتالية وبدء محلته على غوطة
دمشق وكان متأكدًا من جناحها ،كانت ستعطيه انتصارًا
كبريًا فتصبح مدن دمشق ومحاه ومحص والالذقية
وأريافها حتت سيطرة النظام .بكالم آخر ،إن جناح احلملة
على غوطة دمشق ال يعطي النظام انتصارًا كبريًا فقط
إمنا تصبح املساحة احليوية من سوريا ،باستثناء مدينة
حلب ،حتت سيطرته وقد ميتنع عن الذهاب إىل جنيف أو
لن يكون مرنًا يف حال مشاركته يف املؤمتر.
ورطت دولتني
باإلضافة إىل ذلك ،إن احلرب السورية ّ
حليفتني (تركيا والسعودية) وركيزتني لواشنطن يف
ُو ُحوهلا ،بعد أن انسحبت قطر اليت قادت اجلبهة إىل
حني تغيري األمري احلاكم .لذلك فإن جناح النظام يف
احلرب السورية ،وخباصة بقاء بشار األسد على رأسه،
ستكون له تداعيات داخلية يف كل من البلدين .فقد بدأ
يظهر التعب الرتكي من رجب طيب أردوغان وخسارته
يسرع يف سقوطه .كذلك
يف احلرب السورية مما قد
ّ
يف السعودية ،فغياب إمجاع األمراء األحفاد احلاكمني
اليوم على اخنراط مملكتهم القوي واملتزايد يف احلرب
يسرع يف تغيري موازين احلكم ملصلحة
السورية قد
ّ
األمراء املتحفظني على دخول هذه احلرب ،إذا بقي
بشار األسد ونظامه .لقد انغمست القيادتان الرتكية
والسعودية عميقًا يف احلرب السورية ولذلك لن تسمحا،
بأي مثن ،بإعطاء بشار األسد انتصارًا على املعارضة.
ستقرر واشنطن ضرب النظام
هلذه األسباب وغريها،
ّ
السوري إلضعافه وإلرغامه على القبول يف «جنيف »2
بتسوية حتقق األهداف األمريكية يف سوريا وتبينّ  ،ولو
ظاهرًا ،أن تركيا والسعودية قد رحبتا احلرب.
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مــقاالت

طبول حرب أمريكية :البنتاغون يعرض سيناريوهات التدخل  ...وحيذر من عواقبه
محمد دلبح
لقاءات داخل الغرف املغلقة لبحث سيناريوهات الضربة .نقاشات
وحماوالت حثيثة لتحديد التداعيات احملتملة ،مع تأكيدات على ضرورة
حصر إطار احلرب ونطاقها .تقديرات حول ردود الفعل الدولية
واإلقليمية ،الروسية واإليرانية خاصة .إرباك واضح داخل اإلدارة،
وتباين يف اآلراء ،يبدو أن الرئيس باراك أوباما حسمه باجتاه جتاوز
األمم املتحدة بضربة قرار أهدافها وطبيعتها حيدد خالل ساعات
واشنطن | يتصاعد قرع طبول احلرب يف واشنطن وعواصم غربية
عما
حليفة منذ أن ّ
تبنت ادعاءات املعارضة السورية مبسؤولية دمشق ّ
قيل ّ
إنه هجوم باألسلحة الكيميائية يف منطقة الغوطة الشرقية ،حيث
تزامن ذلك (وليس مصادفة) مع الذكرى السنوية األوىل لتصرحيات
الرئيس األمريكي باراك أوباما ( 21آب  )2012اليت ّ
حذر فيها سوريا
من أن استخدام األسلحة الكيميائية هو خط أمحر بالنسبة إىل الواليات
املتحدة .وهو تصريح قوبل باستغراب ،حينها ،من كبار مساعديه يف
ذلك الوقت.
أن احلملة األمريكية والغربية ،اليت قوبلت بتحذير قوي من
ويبدو ّ
روسيا وبلدان أخرى من مغبة اللجوء إىل التدخل املباشر ،تهدف إىل
ابتزاز احلكم السوري لوقف اهلجوم العسكري الذي تشنه القوات
احلكومية يف إطار عملية «درع العاصمة» إلنهاء وجود اجلماعات
املسلحة يف منطقة الغوطة الشرقية ،حيث تشري أنباء إىل أن خسائر
اجلماعات املسلحة كبرية فيها ،وهو ما جيعل ميزان القوى خمت ًال
بشكل كبري ملصلحة احلكومة السورية ،ويوفر هلا فرصة سحب بعض
قواتها من تلك املنطقة للعمل يف منطقة حلب.
وكانت احلكومة األمريكية وحلفاؤها الغربيون واخلليجيون قد أكدوا
أن مؤمتر جنيف لن ينعقد بدون حدوث تغيري يف ميزان القوى
مرارًا ّ
ملصلحة مجاعات املعارضة السورية .وشهدت األيام القليلة املاضية
تصاعد التصرحيات تدرجيًا من قبل رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء
خارجية ودفاع ورؤساء أركان يف العواصم الغربية حتمل تهديدات
باختاذ إجراءات عسكرية (حمتملة) ضد دمشق ،بذريعة أنها جتاوزت
هذه املرة كافة اخلطوط احلمر .فالرئيس أوباما اجتمع يوم السبت
(وهو يوم عطلة) مع فريقه لألمن القومي والسياسة اخلارجية لعرض
للرد على اهلجوم باألسلحة الكيميائية ،وتشاور
كافة اخليارات املتاحة
ّ
هاتفيًا مع رئيس احلكومة الربيطانية ديفيد كامريون .ودعا وزير
اخلارجية األمريكي جون كريي يف اتصال نظريه السوري وليد املعلم
إىل السماح حبرية وصول فريق األمم املتحدة إىل كافة األماكن اليت
يزعم أنها تعرضت للسالح الكيميائي .كذلك جرى اإلعالن عن اجتماع
رؤساء هيئات األركان جليوش غربية وعربية وإقليمية يف األردن،
أمس ،وهو ما يعطي االنطباع بأن قرع طبول احلرب هذه املرة رمبا
كان جديًا.
وبدأت آلة اإلعالم األمريكي تواكب املوقف األمريكي الذي بدأ ينتقل
ّ
احلل
من خالل تصرحيات كبار املسؤولني األمريكيني من سيناريوات
الدبلوماسي إىل سيناريوات التدخل والعدوان العسكري املباشر .بدأ
احلديث عن حترك قطع عسكرية حبرية أمريكية يف مياه البحر املتوسط
حتمل صواريخ كروز ،وعن حجم التدخل وما إذا كان سيشمل إقامة
منطقة حظر طريان حلماية اجلماعات املسلحة ،وما إذا كان سيكون
قصفًا حمدودًا ملواقع عسكرية و»سياسية سيادية» أم سيكون عدوانًا
واسعًا إلطاحة نظام احلكم الذي كان يف أيلول  2011على قائمة
جورج بوش ألنظمة احلكم السبعة يف املنطقة والبلدان اليت كان
ينوي التدخل عسكريًا فيها وتغيريها يف غضون سبع سنوات ،حسبما
ذكر سابقًا اجلنرال األمريكي ويسلي كالرك (العراق ،سوريا ،لبنان،
ليبيا ،الصومال ،السودان وإيران) ،وقد بدأها باحتالل العراق ،فيما
أطاح خلفه أوباما عسكريًا نظام حكم الراحل معمر القذايف.
أن املسؤولني األمريكيني ودعاة احلرب يف الكونغرس يتفقون
غري ّ
أن اخليارات ال تشمل نشر قوات أمريكية على األراضي
على
اآلن
حتى
ّ
السورية ،علمًا بأن ضباط وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
(سي آي إي) ومدربني عسكريني أمريكيني ينشطون يف العمل مع
اجلماعات السورية املسلحة انطالقًا من األردن وتركيا.
ويقول مسؤولون أمريكيون ّ
إنهم خيططون لنقل قضيتهم إىل األمم
أن هناك طرقًا قانونية
نفسه
الوقت
يف
املتحدة ،وإن كانوا يؤكدون
ّ
أخرى قد يستخدمونها من أجل تأمني الدعم القانوني لعمل عسكري.

ّ
احلل السحري
سيناريوات العدوان وفقدان

ميلك البيت األبيض العديد من األسلحة يف التعامل مع األزمة السورية
ّ
احلل الدبلوماسي واللجوء إىل
قرر أوباما املضي بعيدًا عن
فيما لو ّ
احلل العسكري ،الذي طاملا ّ
حذر هو وكبار مساعديه من عواقبه على
الواليات املتحدة واملنطقة ،غري أن خرباء وحمللني يؤكدون عدم وجود
ّ
حل سحري لدى أوباما.
واخليارات اليت طلب أوباما من فريقه لألمن القومي والسياسة
اخلارجية عرضها أمامه تشمل قائمة واسعة ترتاوح ما بني القصف
اجلوي من حامالت الطائرات األمريكية اليت متخر عباب املتوسط
والقوات اجلوية األمريكية اليت تتمركز يف أوروبا وبلدان املنطقة
(األردن ،تركيا وقطر) ووحدات عسكرية أخرى وقدرات عسكرية
كثرية ميكن البنتاغون تسخريها لتنفيذ تعليمات الرئيس.
ولكن احملللني يرون أن قائمة «اخليارات املتاحة» ألوباما حاليًا ال
ختتلف عما كان عرض عليه قبل ستة أشهر أو سنة ،عندما أعلن
حتذيره الشهري للرئيس السوري اخلاص باخلط األمحر.

لذلك ،فإن معضلة
األمريكي
التدخل
العسكري املباشر ال
تزال قائمة بغض
يقرر أوباما.
النظر ّ
عما ّ
كل املعضالت حول
التدخل األمريكي ال
تزال يف مكانها ،بغض
عما يقرر الرئيس
النظر ّ
يف نهاية املطاف،
ومل يظهر بعد حتى
اآلن ما ميكن اعتباره
مسارًا جذابًا لعمل ضد
سوريا ،بالرغم من
الشكوك حول استخدام
احلكومة السورية أسلحة
كيميائية ،واليت قال
األمريكيون وحلفاؤهم
الغربيون إنها شبه
مؤكدة.

حتذيرات ودعوات
حرب

وقد حذر رئيس هيئة
املشرتكة
األركان
األمريكية
للقوات
اجلنرال مارتن دميبسي
العسكريون
والقادة
اآلخرون لشهور طويلة
التدخل
مغبة
من
العسكري يف سوريا.

من بني السيناريوهات أن يطلب أوباما من «البحرية» قصف األهداف الرئيسية التي من شأنها أن تعطل قدرة الجيش السوري (أ ف ب)

غري أن السؤال الذي يطرحه اخلرباء هو ليس ما إذا كان لدى الواليات
املتحدة القدرة على التدخل ،ولكن إن كان ينبغي عليها القيام
بذلك.
ويتعرض البيت األبيض لضغوط من الداخل واخلارج لدفعه إىل
ّ
العمل العسكري املباشر ضد سوريا .وقد استغل دعاة احلرب يف
الكونغرس وخارجه تصرحيات مسؤول أمريكي كبري بوجود «شكوك
ضئيلة» يف أن النظام السوري قد استخدم أسلحة كيميائية ضد
املدنيني ،لتوفري شبه إمجاع بضرورة عمل شيء ما للرد على ذلك.
وقال العضو الدميوقراطي البارز يف جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس
النواب األمريكي ،إليوت إنغل ،احملسوب على اللوبي اإلسرائيلي،
يف مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أول من أمس ،إنه ال ينبغي على
أوباما انتظار عودة الكونغرس من عطلته الصيفية الختاذ أي إجراء
ضد سوريا .وأضاف ّ
أنه ينبغي أن نتصرف ،وذلك باستخدام صواريخ
كروز يف قصف مواقع سورية «ولكن ليس بإرسال جنود ،لتدمري
مدارج الطائرات وخمازن الذخائر والوقود».
أما العضو اجلمهوري البارز يف جلنة العالقات اخلارجية يف جملس
الشيوخ بوب كروكر ،فقد اتفق مع إنغل يف املقابلة ذاتها ،وقال
إن التقارير اإلعالمية اليت خترج من سوريا تشري إىل وقوع هجمات
ّ
«إن شعوري هو أن هذا قد حدث،
باألسلحة الكيميائية .وأضاف
ّ
وأعتقد أننا سوف نرد بطريقة جراحية (سريعة)».
إن من املهم عدم االبتعاد عن سياسة الواليات املتحدة
وقال كروكر ّ
السماح جلماعات املعارضة بأخذ زمام املبادرة على األرض.
كذلك أصدر العضوان اجلمهوريان البارزان يف جملس الشيوخ ،جون
ماكني وليندسي غراهام ،بيانًا دعوا فيه إىل قصف مواقع سورية
كضربات «موجهة» بصواريخ كروز على سبيل املثال ،إلضعاف
القدرات اجلوية السورية واملساعدة يف إقامة «مناطق آمنة» على
األرض.
أما العضو الدميوقراطي البارز يف جلنة القوات املسلحة يف جملس
الشيوخ ،جاك ريد ،فقد دعا يف مقابلة مع شبكة التلفزيون األمريكية
أي رد تقوم به الواليات
«سي بي إس» إىل ضرورة أن يكون ّ
املتحدة على مزاعم استخدام ألسلحة كيميائية يف سوريا جزءًا من
حترك دولي.
أما وزير اخلارجية األمريكي السابق كولن باول ،فقد وصف الرئيس
السوري بأنه «كذاب بالفطرة» .وكان باول سبق أن التقى األسد
يف دمشق يف أيار  2003بعيد غزو العراق ،وعرض عليه قائمة
املطالب األمريكية ،بدءًا من طرد قيادة محاس إىل التخلي عن إيران
واستئناف التفاوض املنفرد مع إسرائيل وإنهاء العالقة مع حزب
اهلل وإرسال قوات سورية إىل العراق لتكون جزءًا من قوات عربية
حلفظ األمن هناك .وأشار باول ،يف مقابلة مع شبكة «سي بي أس»
األمريكية ،إىل إن الواليات املتحدة ال تستطيع احلصول على تفويض
من األمم املتحدة« ،ولكن بد ً
ال من ذلك جيب دفع األطراف السورية
يف االجتاه الصحيح».
ومن بني السيناريوات اليت حتدثت عنها وسائل اإلعالم األمريكية
أن يطلب أوباما من البحرية األمريكية قصف األهداف الرئيسية اليت

من شأنها أن تعطل قدرة اجليش السوري يف حربه ضد املسلحني.
وتشمل األهداف مرافق االتصاالت ،ومستودعات التموين ،أو حتى
وحدات قتالية .وميكن استخدام صواريخ كروز توماهوك اليت تطلق
من سفن البحرية يف عرض البحر لتدمري مثل هذه األهداف على وجه
التحديد ،من دون املخاطرة بإرسال طائرات فوق سوريا.

منوذج كوسوفو

توجه ضربات
ذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» ّ
أن الواليات املتحدة قد ّ
عسكرية لسوريا من دون تفويض من األمم املتحدة مستوحاة من
الضربات اجلوية اليت نفذت ضد يوغوسالفيا عام  ،1999بدعوى
محاية إقليم كوسوفو .وكان مستحي ًال التوصل إىل قرار من جملس
األمن جييز اللجوء إىل القوة ضد اجلمهورية اليوغوسالفية السابقة
شن حلف
بسبب الفيتو الروسي يف جملس األمن .ويف آذار ّ ،1999
األطلسي ،بقيادة الواليات املتحدة ،غارات على القوات الصربية يف
كوسوفو حبجة أن الفظاعات اليت ارتكبتها يف اإلقليم تعترب وضعًا
إنسانيًا طارئًا ،واستمر اهلجوم  78يومًا.
ً
واليوم كما يف املاضي ،تعارض روسيا قرارا يف جملس األمن جييز
صرح فيه مسؤول أمريكي
اللجوء إىل القوة ضد سوريا ،يف وقت
ّ
رفيع املستوى ّ
بأنه «سنكون ذهبنا بعيدًا إذا ما قلنا إننا نبحث عن
مربر مشروع لعمل عسكري ،خصوصًا أن الرئيس مل يتخذ بعد أي
ّ
يشكل (إقليم) كوسوفو سابقة لوضع
قرار» .وأضاف «لكن بالطبع،
إن النقاش حول كوسوفو كان أحد
ميكن أن يكون مشابهًا» .وقال ّ
املواضيع اليت حبثت يف البيت األبيض بشأن األزمة السورية ،موضحًا
أن العواقب احملتملة لتوجيه ضربات يف سوريا على دول املنطقة
مثل لبنان واألردن وتركيا أو مصر تدرس أيضًا.غري أن املشكلة اليت
تواجهها الواليات املتحدة هي ما إذا كانت القوات البحرية بتدمريها
األهداف املوضوعة قادرة على إعاقة قدرة اجليش السوري على إطالة
أمد القتال ضد املتمردين.
وميكن أن يقرر أوباما مهامجة سالح اجلو السوري مباشرة وتدمري ما
ميكن من طائراته على األرض بصواريخ كروز أو استخدام طائرات
الشبح األمريكية (بي ــ .)2وميكن القوات البحرية واجلوية التعامل
مع ذلك أيضًا ،ولكن قد يتطلب األمر تطبيق النموذج اللييب أو
حتى احلملة اجلوية على العراق ،مع موجات من اهلجمات للقضاء على
الدفاعات اجلوية السورية ،ومن ثم متهيد الطريق لتوجيه ضربات
مباشرة ضد القوات احلكومية .ومن شأن ذلك أن تصبح واشنطن
ملتزمة التزامًا كام ًال ،والتحليق على حنو فعال لتقديم الدعم اجلوي
للمتمردين السوريني ،ما من شأنه اجنرار الواليات املتحدة إىل حرب
مكلفة يف سوريا.
ويبقى أمام الواليات املتحدة أيضًا التعامل مع خمزون سوريا من
األسلحة الكيميائية ،وهو ما ّ
ميثل جزءًا من املخاوف اليت تزعزع
االستقرار يف سوريا ،والسيطرة عليها قد تتطلب قوات العمليات
اخلاصة لتأمينها متامًا ،وهناك خطورة كبرية من تدمريها بقصف
جوي ،وهو ما يؤدي إىل انتشار املواد الكيميائية اليت ميكن أن تلحق
ضررًا خطريًا بالبيئة ،وتؤدي إىل انتشار مواد سامة تسبب حاالت
موت.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
عمدا إىل إلقاء كمية كبرية منها يف واد

القبض على شاب وفتاة برتويج عمالت
مزورة يف الزهراني
وقع شاب وفتاة يف قبضة القوى األمنية بعدما ّ
متكنا من تصريف
دوالرات مزورة يف منطقة الزهراني ،ليتبني أنهما يشكالن عصابة
لرتويج العملة املزورة .وقد عمدا اىل إلقاء كمية كبرية من
الدوالرات املزورة قبيل توقيفهما.
وكان صاحب حمطة للوقود يف منطقة أبو األسود أبلغ خمفر درك
الزرارية عن أن شخصني يستقالن سيارة من نوع كيا بيكانتو
سوداء اللون توقفا يف احملطة للتزود بالوقود وان السائق اعطى
عامل احملطة ورقة من فئة املئة دوالر بعدما طلب تعبئة بنزين
بقيمة  20ألف لرية ،وأعاد له العامل بقية املبلغ وهو  130الف
لرية ،وعندما حتقق صاحب احملطة من ورقة املائة دوالر تبني أنها
مزورة...
والحقًا تبلغ املخفر نفسه من حمل لبيع األلبسة يف اخلرايب عن
دخول شاب وفتاة اىل احملل املذكور وشرائهما قطعة ثياب بقيمة
 20الف لرية وأعطيا موظفة احملل ورقة مائة دوالر وأعادت إليهما
الباقي بالعملة اللبنانية ،حيث تبني أيضًا وبعد مغادرتهما احملل أن
ورقة املائة دوالر مزورة ...ومت اعطاء مواصفات الشاب والفتاة
والسيارة اليت يستقالنها للقوى األمنية فتوجهت قوة من خمفر
درك الزرارية على الفور اىل املنطقة ومتكنت من رصد السيارة يف
بلدة اخلرايب ومطاردة من بداخلها حيث مت توقيفهما واقتيادهما
اىل املخفر وتبني انهما يشكالن عصابة لتنفيذ عمليات احتيال
وترويج عمالت مزورة وهما حممد ح 38( .عامًا) ونور ك22( .
عامًا) .اللذين عمدا اىل إلقاء كمية كبرية من العمالت املزورة لدى
افتضاح أمرهما وقبيل توقيفهما يف واد.
وبناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية يف اجلنوب أحياال اىل
القضاء املختص.

مقتل شاب بانقالب دراجته على طريق عيحا يف
راشيا

		
انقلبت دراجة من نوع  atvكان يقودها الشاب جمد حممد مخيس
18سنة على طريق عام عيحا يف قضاء راشيا حيث مت نقله اىل
مستشفى راشيا احلكومي وما لبث ان فارق احلياة وقد شيع يف
بلدته عيحا يف مأمت حاشد حضره مشايخ وفعاليات واهالي البلدة.

انقالب سيارة بني بيت هليا وعني حرشا

اهلري ،حامات ،جرود مشمش  -عكار وبكفيا.
وقدرت املساحات املتضررة بنحو  3دومنات من األشجار احلرجية
واألعشاب اليابسة.

طبيب مقتوالً داخل عيادته يف جبيل
عثر ظهر ألثالثاء على الطبيب غسان الرتمساني مقتو ً
ال داخل عيادته
يف جبيل .وقد حضرت األجهزة األمنية واألدلة اجلنائية اىل املكان
وباشرت التحقيقات ،ملعرفة مالبسات اجلرمية.

مسلحون خيطفون شاباً استدرجته فتاة اىل جمدلون
أقدم مسلحون يستقلون سيارة «يو كون» سوداء من دون لوحات،
على خطف ناجي حسني مخ على طريق رياق بعلبك الدولية عند
مدخل بلدة جمدلون ،بعد أن مت استدراجه من قبل فتاة .فما إن
وصل اىل املكان بسيارته ،عمد املسلحون اىل إنزاله وخطفه.

طعن زوجته ...وسلّم نفسه
أقدم شادي حممود يف حملة املعمورة يف منطقة برج الرباجنة يف
الضاحية اجلنوبية ،على طعن زوجته مبدية يف خاصرتها وظهرها
ونقلت حبالة حرجة إىل مستشفى الرسول األعظم.
وقد سلم الزوج اجلاني نفسه إىل فصيلة املرجية يف قوى األمن
الداخلي حيث أوقف بناء إلشارة القضاء.

احرتاق خيم بإشكال يف بلدة الفيضا
ادى اشكال وقع يف بلدة الفيضا قضاء زحلة بني عدد من عرب
الويس ،اىل احرتاق عدد من اخليم اليت يقطنون فيها وعمل الدفاع
املدني على امخادها.

توقيف  71مطلوباً
ّ
متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف مخسة مطلوبني بينهم
سوري جبرائم خمتلفة .كما حجزت دراجتني ناريتني وأربع سيارات
خمالفة.
ففي حملة احلمرا ُأوقف كل من م.ع.ش .وع.غ.ق .بعدما ضبط
حبوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف ،وس.ف.ح .جبرم ترويج
خمدرات وضبط حبوزته كمية موضبة ومعدة للبيع من حشيشة
الكيف.
ويف حملة املصيطبة ُأوقف السوري ع.م.ح .املطلوب جبرم السرقة
واللبناني ر.خ.س .وهو مطلوب مبوجب مذكرة توقيف جبرم الضرب
والتسبب باإليذاء.
وقد أحيل املوقوفون مع املضبوطات اىل الفصائل اإلقليمية املعنية
إلجراء املقتضى القانوني حبقهم.
اىل ذلك ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
أنه «ضمن إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ
 2013/8/26من توقيف  66شخصًا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 12 :جبرائم إقامة غري مشروعة
ومنتهية الصالحية ومن دون إقامة 10 ،جبرائم خمدرات6 ،
جبرائم سرقة 4 ،من دون أوراق ثبوتية 4،جبرم ترويج لريات
حربي 2 ،جبرم
ذهبية مزورة 3،جبرم تزوير 2 ،جبرم حيازة مسدس
ّ
إطالق نار 2 ،جبرم تهديد بالقتل 2 ،جبرم إساءة أمانة 6 ،جبرائم:
شيكات من دون رصيد ،ضرب قاصر ،إفادة كاذبة ،شهر سالح
صيد وقيادة سيارة من دون لوحات ،و 13مطلوبًا للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

انقلبت سيارة من نوع «نيسان ساني» ،يقودها كمال إبراهيم
مشيط ،عن الطريق العام ،الذي يربط بلدة بيت هليا ببلدة عني
حرشا (قضاء راشيا) ،وإستقرت حتت اجلسر املؤدي اىل منطقة
الدلب ،وقد أصيب إبراهيم جبروح يف وجهه وأحناء جسمه ،ونقل
اىل املستشفى للمعاجلة.
واحنرفت سيارة جيب من نوع «تويوتا» ،يقودها نديم خداج
من راشيا ،عن الطريق العام املؤدي اىل بلدة راشيا الوادي،
وإستقرت يف واد عميق حتت الطريق ،ما أدى اىل إصابة سائقها
جبروح ونقله اىل مستشفى راشيا احلكومي للمعاجلة.
		
انقلبت شاحنة مرسيدس على اوتوسرتاد كفرحزير الكورة ،ما أدى
اىل جرح سائقها حممود احلمادي ،الذي حوصر داخلها ألكثر من
ّ
تعذر على املواطنني إخراجه من خلف املقود،
نصف ساعة ،حيث
ّ
شب حريق يف خراج بلدة شبطني يف قضاء البرتون ،قرب دير مار قبل أن حتضر فرق االسعاف والقوى األمنية املختصة ،اليت فتحت
سركيس وباخوس .وعمل شباب البلدة على إهماد احلريق الذي حتقيقًا يف احلادث الذي تبني أنه ناتج عن تسرب الزيوت والفيول
أتى على أشجار السنديان واللوز.
على االوتوسرتاد.
ً
باالشرتاك
،
ا
عمالني
املنتشرة
اجليش
من جهة أخرى ،عملت وحدات
ومت إحضار رافعة اليت قامت بسحب الشاحنة عن الطريق.
بلدات:
خراج
يف
شبت
حرائق
إهماد
على
مع عناصر الدفاع املدني،
ووقع حادث سري على طريق عام بيت ايوب  -مشمش يف منطقة

جريح بانقالب شاحنته يف كفرحزير وجناة
ركاب من حادث سري يف عكار

إهماد حرائق يف  6بلدات

جرد القيطع عكار بني سيارتني االوىل من نوع رينو كليو والثانية
مرسيديس بيضاء ادى اىل احنراف سيارة الرينو باجتاه واد اىل
جانب الطريق منعت تلة ترابية من سقوطها فنجا ركابها بأعجوبة.
وقد ناشد األهالي وزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي
إعادة تأهيل وترميم هذه الطريق اليت ال يزيد طوهلا على الـ600
مرت وضرورة انشاء حاجز امسنيت اىل جانب الطريق جلهة الوادي
حلماية السيارات من السقوط ال سيما وان هذا احلادث ليس االول
ومثة ضحايا قد سقطوا جراء احلوادث.

توقيف شبكة دعارة سورية يف زحلة
ألقت املديرية العامة ألمن الدولة يف البقاع ،القبض على شبكة
دعارة مؤلفة من  5فتيات ومدير أعماهلن ويدعى و.ك ،.وهم مجيعًا
من التابعية السورية ،وذلك يف منطقة الكرك يف زحلة.
من جهتها ،متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف  4مطلوبني
بينهم ميين وآخر مكتوم القيد .كما حجزت أربع دراجات نارية
وسيارتني كلها خمالفة.
ففي حملة الرملة البيضاء أوقف اليمين ع.ب.أ .وم.خ.د .بعدما
ضبط حبوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف ومسدس حربي غري
مرخص.
ويف حملة البسطا أوقف ح.أ.هـ .وهو مطلوب مبوجب خالصة حكم
جبرم حتقري ومعاملة رجال قوى األمن بالشدة والعنف .ويف حملة
الطريق اجلديدة أوقف ب.م.ن( .مكتوم القيد) جبرم السرقة.
وقد أحيل املوقوفون حبسب اجلرم املقرتف اىل الفصائل االقليمية
املعنية الجراء املقتضى القانوني حبقهم.
كما متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  2013/8/27وضمن
إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،من توقيف  66شخصًا الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على األراضي
اللبنانية كافة ،بينهم 15 :جبرم دخول البالد خلسة وإقامة منتهية
الصالحية وغري مشروعة 8 ،جبرم سرقة 6 ،جبرم إطالق نار 5 ،جبرم
خمدرات 5 ،جبرم ضرب وإيذاء 3 ،من دون أوراق ثبوتية 2 ،جبرم
شيك من دون رصيد 2 ،جبرم زنى 2 ،جبرم حيازة مسدس2 ،
لالشتباه بهم ،و  9جبرائم :فرار ،اغتصاب ،قتل ،نشل ،افرتاء،
خطف ،ختريب ،سلب ،استعمال لوحة سيارة مزورة ،و 7مطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

اإلفراج عن حسني املخ يف البقاع والعثور على
سيارة  4خمطوفني يف زحلة
أفرج فجر اخلميس عن ناجي حسني املخ يف منطقة عدوس ،والذي
كان خطفه جمهولون الثالثاء عند مفرق جمدلون يف البقاع ،بعدما
سلبوه هاتفه اخلليوي وبطاقات فيزا كارد.
من جهة أخرى ،عثرت خمابرات اجليش اللبناني على سيارة من نوع
هيونداي بيضاء حتمل لوحة سورية ،يف بلدة طبشار مشال بلدة
اخلضر شرق بعلبك ،واليت كان يستقلها أربعة سوريني خطفوا من
أمام دائرة امليكانيك يف زحلة.

فقدان طفل يف جمرى نهر قبعيت ـ عكار
ُفقد يف جمرى نهر قبعيت يف جرد عكار ،الطفل بهاء وليد كنعان
( 3سنوات) حيث كان مع أفراد من عائلته.
وتقوم عناصر من وحدة اإلنقاذ البحري يف الدفاع املدني بالبحث
عنه.

احتكاك كهربائي يُشعل حمطة وقود يف منجز
أدى احتكاك كهربائي يف إحدى آالت الضخ يف حمطة جورج كرم
للوقود يف بلدة منجز يف عكار اىل اندالع حريق كبري اقتصرت
أضراره على املاديات .ومتكنت عناصر اجليش اللبناني والدفاع
املدني من إمخاد احلريق على الفور ،ومنع امتداده اىل باقي أقسام
احملطة ال سيما خزانات الوقود .وفتحت القوى األمنية حتقيقًا يف
احلادث.

إهماد حرائق يف  10بلدات
عملت وحدات اجليش املنتشرة عمالنيًا ،باالشرتاك مع عناصر
الدفاع املدني ،على إهماد حرائق شبت يف خراج بلدات :النبطية،
الكفور ،تول ،الشرقية ،العديسة ،برعشيت ،الكرمة ،قمل ،مشمش
وراسكيفا.
وقدرت املساحات املتضررة بنحو  40دومنًا من األشجار احلرجية
واألعشاب اليابسة.
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مناسبات

رئيس وزراء اسرتاليا كيفن راد يقوم بزيارة تارخيية
حملالت ابو حسني يف غرانفيل

كيفن راد والنائب جولي اوينز مع الحاج مصطفى خضر وشقيقه وابن شقيقه والعائلة

كيفن راد يوقع اسمه لبهية محمود خضر وتبدو جولي اوينز

الحاج مصطفى خضر يحادث كيفن راد

كتب اكرم املغوّش

فجأة حضر رئيس وزراء اسرتاليا السيد كيفن راد مبرافقة
النائبة الفيدرالية جولي اوينز ووسائل اعالم مرئية ومسموعة
ومقرؤة اىل حمالت ابو حسني يف غرانفيل الساعة السابعة اال
ربع صباحًا وبقي حتى الثامنة وهو حيمل صندوقًا من التفاح
كان قد اشرتاه من فالمنتون ماركت ووضعه بنفسه على بسطة
اخلضار وحتدث اليه مدير عام وصاحب احملالت رجل االعمال
احلاج مصطفى خضر (ابو امحد ) مرحبًا وقال للسيد راد (اشكر
من خاللكم احلكومة االسرتالية والشعب االسرتالي على فرصة
االتاحة لنا لكي نعيش حياة كرمية يف هذه البالد االسرتالية
العظيمة بفضل النظام الدميقراطي وحنن كشعب اسرتالي متعدد
احلضارات والثقافات نفتخر مبقامك وتواضعك ملا متثل من قيم
اخالقية ودميقراطية ) حيث كانت الوسائل االعالمية تتناقل
احلديث .
وقد توافد املئات من ابناء اجلالية العربية والشعب االسرتالي
التعددي وطالب املدارس احملاذية حملالت ابو حسني واخذوا
الصور التذكارية مع رئيس الوزراء والوفد املرافق وخاصة
احلاج ابو امحد وعائلته واجناله واحفاده وشقيقه احلاج حممود
واجناله وابن شقيقه احلاج املهندس حسني حممد خضر واالقارب
واالصدقاء والعاملني يف حمالت ابو حسني حيث غادر السيد راد
باحلفاوة والتكريم الذي استقبلوه فيها واعدًا اجلميع بأنه سيعمل
بكل قدراته ملا يف كل اخلري السرتاليا العظيمة وشعبها العظيم.

الزميل اكرم املغوّش مع كيفن راد

عاشت اسرتاليا بالدنا اخلرية املعطاءة لتبقى بالد احلرية وموطن
السالم واالنسانية .

األب جوزف سليمان يف اول قداس له بعد تسلمه
رئاسة دير مار شربل يف سيدني:

وجودي معكم للمرة الثالثة ألكمل
مسرية بدأها املؤسسون

احتفل رئيس دير مار شربل اجلديد يف سيدني األب جوزف
سليمان بالقداس االول يف كنيسة الدير يف حضور الوزير
الفيدرالي جايسون كلري وحشد من فاعليات اجلالية اللبنانية
واملؤمنني .
وخالل القداس ألقى عظة حول «االحد اخلامس عشر من زمن
العنصرة»
«يعرف اجنيل لوقا باجنيل الرمحة واملغفرة .فالقديس
فيها
وقال
ُ
لوقا ينفرد بنصوص تدور حول املغفرة مل يطلعنا عليها باقي
االناجيل ،االبن الشاطر ،لص اليمني ،واليوم قصة املراة التائبة
والفريسي.هذا االمتياز عند لوقا يظهر لنا فيه وجه اهلل االب
احلنون الذي يفتش عن اخلروف الضال كما قال السيد املسيح.
الجله يدفع الثمن غاليا مهما كرب حتى املوت على الصليب.
هذا احلب القوي لدى اهلل لالنسان يقابله فتور او جهل يف
بعض االحيان وخاصة للذين يدعون املعرفة يف الديانة والشرائع
والقوانني.قصة مجيلة تدور بني فريسي دعا املسيح اىل الغذاء
وخاطئة اتت عند قدميه ،نرى املسيح يقف يف الوسط حياول ان
جيمع االثنني اليه ،يقربهم اليه بفعل احلب الذي يتخطى احلواجز
واالحكام واالعراف والتقاليد».
اضاف »:املسيح يريد االثنني ،والقديس لوقا ابقى امساءهم
غري معروفة حتى ندخل يف عمق احلدث ونكون احدى هذه
الشخصيات .هل ا لنص يتكلم هن املغفرة فقط او احلب؟
انه يتكلم عن االثنني .انه يعكس بالوقت عينه حكم االنسان
الخيه االنسان .كيف يقكر االنسان وكيف يفكر اهلل .كيف
يتصرف االنسان وكيف يتصرف اهلل .واحد حيكم حبسب املظهر
واخر حبسب القلب .واحد حبسب االقوال واخر حبسب القناعة
واملعرفة.غريب هذا االنسان كيف يتجاهل املسيح وتعمى عينيه
عن رؤية احلق عندما يغار من اخيه االنسان.مراة تتخطى اجلمع
وحكم الناس لتكون مع املسيح وفريسي يعمى عن رؤية املسيح
لكي يزيد حبكمه على املراة.
وتابع «تقتلنا املظاهر والدعايات وتكبلنا االحكام ويظل االنسان
اسري خطيئته مدى احلياة.
املراة ختطت احكام الناس لتتحرر من عبودية اخلطيئة بقربها
من ا ملسيح وانسان يظل قابع حتت نري االحكام وبعيد عن اهلل.
الروح حيررني من كل حاجز للوصول ليس فقط اىل اهلل امنا اىل
االنسان الذي يشكل الطريق االساسي للوصول اليه.ال يكفي ان
ندعو املسيح اىل العشاء او الغذاء ،امنا بتحرير الذات من كل
عائق للوصول اليه.
وقال «وجودي معكم وللمرة الثالثة يف رسالة الرهبانية يف
اوسرتاليا هو من عمل الروح الذي يريدني ان اكمل مسرية بدأها
املؤسسون ،وامسحوا لي ان اذكر امساءهم  :املونسينيور زيادة
واخوه االب بولس واالب انطوان مرعب رمحهم اهلل ،واالب يوسف
بطرس والتحق بهم الحقا االب انطوان طعمه .هؤالء هلم الفضل
االكرب ملا وصلت اليه اليوم رسالتنا يف مار شربل سيدني .كما
اتوجه بالشكر اىل كل الذين خدموا يف هذه الرعية من روؤساء
ومدراء وكهنة رعايا.وجودي معكم ان اكون يف الوسط وعلى
مسافة واحدة من اجلميع من كل انسان مؤمن يريد جناح هذه
املؤسسة وهذه الرعية.
الي ومنتظرين ان
اليوم
موجهة
االنظار
وأضاف «اذا كانت
ّ
اكون ناجحا يف عملي ،فاقول للجميع ان جناحي مرهون عليكم
مجيعا ،بالتعاون معا جنعل من رعيتنا ومدرستنا مثال يقتدى به.
لذلك اتوجه بالشكر اىل كل العاملني يف الدير والرعية
واملدرسة ،اىل كل االيادي البيضاء اليت تعمل باخلفاء وتضحي
بالغالي يف سبيل الرعية والرسالة.وال بد ان اذكر مجهور ديرنا
الغالي :االباء بولس كرباج ،ميالد قزي ،ايلي رمحة ،شليطا
بستاني ،روني شاهني ،واالب احملرتم انطوان طعمه الذي ينضم
الينا يف شهر ايلول ،كما سينضم اىل مجهورنا االباء بولس
ملحم وبيرت دياب ،هلم مجيعا الشكر والتقدير للعمل معا يف جناح
رسالتنا».
وختم »:كما اوجه شكري اىل كل من الذين اتصلوا للتهنئة او
ذهبوا الستقبالنا يف املطار او اتوا اليوم للمشاركة يف القداسة
والتهنئة .كما اشكر كل الذين حضروا وتعبوا من اجل جناح
هذا االحتفال والتكريم .شكري اىل كل املؤسسات االعالمية
وخاصة املكتوبة واملوجودة معنا اليوم واليت تساهم يف نشر
نشاطاتنا واحتفاالتنا.نطلب من الرب ان ينري دربنا لنظل عالمة
منرية حاملني تراثنا وتقليدنا املاروني الشرقي اللبناني يف بلدنا
الثاني اوسرتاليا».
\وبعد القداس تقبل األب سليمان حييط به رهبان الدير وشقيقه
طوني وعقيلته تريز سليمان التهاني من الوزير كلري والقوات
اللبنانية يف سيدني ممثلة بليشع الشدياق واحلضور.
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Jason ClareȮŽȚǞůǞȿ ǧ

ADVERTISEMENT

Tony Burke MP
Federal Member for Watson

Our community is a great place to live. But we need someone
who stands up for us and makes sure our community gets its
fair share. That is why I have worked hard to deliver:
New state-of-the-art facilities
at every local school with the
latest equipment.
$10 million to the Maronite
Eparchy of Australia and
$10 million the Lebanese
Muslim Association for their
new aged care facilities.

ƿƁȢ The Kid ǠƴƸŮ

ǀƵżǾƵƴŽǀƸŽȶǋŽȚǀƵƮƶƓȚȶǀƵżǾƵƴŽǠŽȶǋŽȚȢƾƎǾŽǛŽƾƯŽȚǀŽǞƭŮǟƴŸǎǣƾƑȚǘŮƾƉŽȚǠŽȚǍƄŴǈȚǚƭƃŽȚ

ǠƴŸǎƁǎŸǘƁǋǧȴǞƉƁƾű
ȿ
ǗƲƁȶƿƸŶȴƾƉſȘǝſȘ
ȿ
ǛƳȿƅŲȖƾſȖȶȆǠƃſƾűǟŽȘȹƾƵǣȚȢ
. أيلول7 على دعـمه السـبت يف
ǁƃƉŽȚȚǌƀǝƵŸȢǟƴŸ
.ّجايـسون صـديـق عـزيز عـلـي
إنه إنــسان طـيـّب ويقف
 وأنـا أحـثـّكم،دائـماً الـى جانـبي

Authorised by Jason Clare MP, Suite 7, Level 1, 400 Chapel Road, Bankstown.

Last year at the UN General
Assembly Labor had Australia
join the vast majority of nations
in allowing increased Palestinian
status.

Tony meets Lebanese President
Michel Sleiman in Lebanon.

Watson isn’t just an electorate for me,
it’s home. I live and work side by side
with our community, and I hope to have
the privilege to represent you again.

Tony Burke MP
Federal Member
for Watson

Tony Burke and Jason Clare host
an Iftar
with Bob Carr and the local commun
ity.

Phone: 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au www.tonyburke.com.au

Living and working together, side by side
AuthorisedAuthorised
by Tony by
Burke
Centro
Roselands,
Dr,Roseland.
Roselands.
Tony MP,
BurkeG29,
MP, G29,
Centro
Roselands,Roselands
Roselands Dr,

مـطعم شـاهني للـعائالت

 سهرة رائعة مع..اليوم السبت
مفاجآت فنية سارة
غداً األحد برنامج
فين مميز

بــمناسبة عــيد األب
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
واملشاوي والسلطات واملأكوالت البحرية
 معاملة ودودة.. خدمة سريعة..أجواء عائلية
جلسة هادئة مع األركيلة
Shop 3 / 7- 9 Cross St. Bankstown NSW 2200 9709 8081 :حلجز أماكنكم االتصال على الرقم
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Advertisement
ADVERTISEMENT

More jobs
Stronger borders

Martin Zaiter
Liberal for Parramatta

Read Our Plan at: realsolutions.org.au
ADVERTISEMENT

Andrew

Nguyen
Real Solutions for Fowler

Phone 0418 696 438 Mail PO Box 514, Cabramatta NSW 2166
Email andrew.nguyen@nsw.liberal.org.au Web andrewnguyen.net.au Facebook andrewnguyen4fowler

Authorised by Mark Neeham, 100 William Street, East Sydney NSW 2011.

Authorised by Mark Neeham, 100 William Street, East Sydney NSW 2011.
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Advertisement

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  Revlonبـ $2
شوكواله  Ferrero Rocherبـ $5،99
شامبو  500 Head & Shouldersملم بـ $5
نسكافيه  200غرام بـ $5
محارم مبللة للرضـّع  Huggiesبـ $2

بالقرب من IGA

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

مــجانا

Add: Shop T215, Centro Bankstown NSW 2200 - Tel: (02) 9791 6600

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

لدينا تشكيلة واسعة جداً من البالط االيطالي واالسباني والدهان
والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

نفتح  6أيام يف األسبوع من ال  6.30صباحاً حتى  5عصراً

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى
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يف ريـد

األحـرار
كيف تصـوّتون ملـرشح
Craig

Laundy
Craig
Laundy

House of Representatives

Senate

(green ballot paper)

(white ballot paper)

Division of REID

7

MURPHY, John

1Senate

House of Representatives

على ورقة االقرتاع
 يجب،الخضراء

ترقيم
.كل مربع

إبـــدأوا هــنا
ورقـــّموا
كل مــربع

Z

Y

6

PALMER,
Raymond
(green ballot
paper)

8

TYRRELL, Pauline

47

IZADEEN,
MURPHY, %LVKUXO+DÀ$PHHU
John

36

ASHRAF,
PALMER,Mohammed
Raymond Nadeem

58

DUNN,
Emily
TYRRELL,
Pauline

14

LAUNDY, Craig
IZADEEN, %LVKUXO+DÀ$PHHU
Liberal

23

SHAILER,
Bill
ASHRAF, Mohammed
Nadeem

5

DUNN, Emily

1

LAUNDY, Craig
Liberal

HAY, Alan

2

SHAILER, Bill

CAMERON, Angus

Division of REID

اخـتاروا الــتغيري الــحـقيقي

حــــــكومــة أقــــــوى
أســـــرتاليا أقــــوى

LIBERAL
& paper)
(white
ballot
NATIONALS

Place a
number 1
in the box
1 ضــعوا رقم
“above the
»Y«
line”
as يف مربع
shown.
Place a
ضعوا
number 1
يف
الرقم
in 1
the
box
“above
the
«فوق
املربع
line”
as
كما
»الخط
shown.

هو مبني

No need to complete the
“below the line” section.

Z

Y

1

PAYNE, Marise

WILLIAMS,
LIBERAL
& John
NATIONALS
SINODINOS, Arthur

No need to complete the
Alan section.
“below HAY,
the line”
CAMERON,
Carolyn
PAYNE, Marise
CAMERON,
Angus
WILLIAMS, John
SINODINOS, Arthur

CAMERON, Carolyn
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20% OFF
!!!!

اعالنات

%20

أ

حض

ذا االعالن واحصل
ع
ل
ى
ره
حسم

Page 22

بادارة محمد هوشر

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة فصل الصيف
تتوفر لدينا تشكيلة
واسعة جدا ومميزة من
املفروشات اخلارجية
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9
صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد
الظهر
االحد من  10صباحا حتى 3
بعد الظهر

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to
Anzac ST

أسعار ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

204 B Hume Highway,
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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:

صفحة 24

Saturday 31 August 2013

السبت  31آب 2013

ملبورن

ال مرياج

Page 24

Melbourne

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

الـخطف والـخطف املــضاد
كاتب سياسي
منذ سنة ونصف السنة خطفت املعارضة السورية احد عشر
لبنانيا بينما كانوا قادمني من احلج يف طريقهم اىل لبنان
وقد مت اخلطف ضمن االراضي السورية وحتديدا يف اعزاز
املالصقة للحدود الرتكية وبعد مشاورات واتصاالت افرج عن
اثنني منهم بسبب املرض وبقي قيد االحتجاز تسعة اشخاص
وبالرغم من مطالبة السلطات اللبنانية لالفراج عنهم مل
تالق
ِ
هذه السلطات اي جتاوب.
رئيس الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان
شربل ووزير اخلارجية عدنان منصور ومدير عام االمن العام
عباس ابراهيم اجروا اتصاالت مكثفة مستعملني كل الطرق
القانونية والدبلوماسية مع السلطات الرتكية بعد ان تأكد
هلم ان قضية املخطوفني تتعلق برتكيا ليس الن هي اجلهة
اخلاطفة بل الكثر من سبب مهم وبقيت االتصاالت جتري مع
الدولة الرتكية لالفراج عن هؤالء املخطوفني.
لبنان الرمسي حتدث مع الدولة الرتكية اكثر من مرة ومل

يالق آذانا صاغية وال اي اهتمام باملوضوع سوى الوعود
ِ
وتكررت زيارات املسؤولني اللبنانيني اىل تركيا اكثر من
مرة على اساس ان اخلاطفني متواجدون يف «اعزاز» املتامخة
للحدود الرتكية وال ميكن الحد ان ميون على اخلاطفني سوى
تركيا وحدها الن هؤالء الثوار يستمدون قوتهم من تركيا وهي
وحدها اجلهة اليت متدهم باملال والسالح والرجال وبقيت االمور
على ما هي عليه.
وآخر كالم لوزير الداخلية مروان شربل قال باحلرف الواحد
الهالي املخطوفني على احدى شاشات التلفزة حنن اآلن نتكل
على احلكومة الرتكية ومل يعد امامنا اال االنتظار.
وكان اهالي املخطوفني قد وجهوا اكثر من نداء اسرتحام
للحكومة الرتكية لالفراج عن ذويهم واهاليهم اال ان احلكومة
الرتكية مل تستجب مستعملة الف حجة وحجة.
لقد توضحت الصورة كاملة للرأي العام اللبناني وغري
اللبناني وحتى للمتعاطفني مع تركيا.

ان خطيئة هؤالء املخطوفني هي انهم من الطائفة الشيعية
وزعم انهم ينتمون اىل «خزب اهلل» وهي حجج واهية ..وهل
ُ
حزب اهلل ميون على كل الشيعة ان كان يف الضاحية اجلنوبية
ام غريها من باقي املناطق اللبنانية..
كال والف كال ،هناك نبيه بري وآل االسعد وغريهم الكثري
من الشخصيات الشيعية يف لبنان.
كل ما يف االمر لقد مسح للمخطوفني التحدث مع اهلهم عرب
شاشات التلفزيون من لبنان.
وبعد وسنة ونصف من الوعود الرباقة الكاذبة وبعد ان
اوصدت االبواب لالفراج عنهم دون اي بصيص امل ،قامت
جمموعة خبطف طيار تركي ومساعده كانا يف طريقهما من
مطار بريوت الدولي يف سيارة تابعة للمطار تنقل الطيارين
اىل االوتيل املخصص لنزول الطيارين ..وقد يكون اخلاطفون
من ذوي خمطويف اعزاز وقد تكون جهة اخرى قامت بعملية
اخلطف.
حنن ضد اخلطف واخلطف املضاد من اي جهة كان فاذا كان
اخلطف من ناحية الدين فالدين هلل واذا كان من ناحية سياسية
او عقيدة فحريات الرأي تساوي كل شيء على وجه االرض.
ان مجيع الديانات السماوية حترم القتل واخلطف واألسر..
فالطري حُيسد على حريته.
الكالم كثري ..ما دخل تركيا بالعملية؟!
ان العامل كله يعرف ان تركيا وحدها القادرة وهلا اليد
الطوىل لالفراج عن هؤالء املخطوفني كيف ال وهي ترسل
املقاتلني ومترر السالح اىل الداخل السوري باستمرار.

World Lebanese Cultural Union

أفران ّ
عكار

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 يومياً
نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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

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

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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حفل استقبال وعشاء على شرف سيادة املطران طربيه حبضور رمسي وشعيب جامع

سيادة املطران يرتأس القداس

سيادة املطران يلقي كلمة

طوني شربل

السيناتور فني يلقي كلمة

مطرب الجبل يلقي قصيدة

سيادة املطران طربيه يستلم الكأس

رجال الدين داخل الكنيسة

القنصل الخطيب والنائبان كريوز واالسمر والسيناتور فني

املطران طربيه يتوسط الرسميني

املحامي فادي الزوقي والدكتور وليد االحمر

حزب الكتائب

القوات اللبنانية

الوطنيون االحرار

سامي مظلوم وعقيلته مثال مظلوم واصدقاء

الشيخ بشارة طوق ،الشيخ رزق الدويهي وهاشم

برناديت خوري ،واستهل احلفل احلفل
بالنشيدين الوطنيني االسرتالي واللبناني
وبارك الطعام احملتفى به سيادة املطران
انطوان شربل طربيه.
حتدث يف املناسبة كل من السيناتور فني،
النائب نيقوالوس ،والقنصل العام اخلطيب
حيث رحب اجلميع بسيادة املطران وصحبه
الكريم بكلمات تليق باملناسبة كما حتدثوا
عن نشاطات الكنيسة والدور الكبري الذي
يلعبه املونسنيور طقشي.
ومما جاء يف كلمة القنصل العام االستاذ
اخلطيب :ما احوجنا اليوم اىل امثالكم يف هذا
الزمن الذي ختتلط فيه املبادئ واملفاهيم.
سيادة املطران ان سريتكم الذاتية هي
نرباس مضيء ومثال حيتذى به ..نتقدم من

سيادتكم بالتهنئة لسيامتكم مطرانا للطائفة
املارونية يف اسرتاليا.
الشاعر جوزيف حرب القى قصيدة وكذلك
الشاعر انطوان برصونا ومما جاء يف
قصيدته:

بخعازي ،خوري وعقيلته ومارون خوري وعقيلته
قام سيادة املطران الدكتور انطوان طربيه
راعي االبرشية املارونية يف اسرتاليا قام
بزيارة لوالية فيكتوريا تفقد خالهلا ابناء
الطائفة املارونية واجلالية اللبنانية وهذه
الزيارة هي االوىل لسيادته بعد تعيينه
مطرانا على االبرشية.
وقد اقام سيادة املونسنيور جو طقشي
راعي الطائفة املارونية يف ملبورن حفل
استقبال وعشاء على شرف سيادته وذلك
مساء يوم السبت املاضي يف صالة االورورا
حضره قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
االستاذ غسان اخلطيب ،النائب مارلني
كريوز ،النائب نزيه االمسر ،السيناتور ديفيد
فني والنائب نقوالوس.
كما شارك يف هذا احلفل اجلامع مساحة

يوسف سابا وعقيلته
الشيخ مسري الباشا ،االرهبات االنطونيات،
مدير حترير جريدة اهلريالد االستاذ سامي
مظلوم والسيدة مثال عقيلته ،احملامي فادي
الزوقي ،الدكتور وليد االمحر ،الدكتور حنا
اخلوري والسيدة عقيلته ،الرئيس السابق
للجامعة الثقافية السيد سايد حامت وعقيلته
ورؤساء ومسؤولون من التيارات السياسية
واالحزاب منها التيار الوطين احلر ،تيار
املردة ،حزب القوات اللبنانية ،حزب الكتائب،
ٍ
ونواد رياضية منهم مجعية
ومجعيات خريية
سيدة زغرتا ،مجعية دار بعشتار ،وخنبة من
رجال الفكر والعلم ورجال االعمال والصحافة
واالعالم وحشد من املواطنني اضافة اىل
الرهبان والكهنة.
قدم حلقات الربنامج طوني شربل والسيدة

الكنيسة امنا وبيت اجلماعه
بالها منوقع جبرم اخلطيه
وبالك منفقد وجود املناعه
وخراف الناطقه حتى ما تشرد
ضروري يقودها راعي الرعيه
املونسنيور طقشي رحب بسيادة املطران
وصحبه وقال اهال بسيدنا املطران يف رعيته
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حفل استقبال وعشاء على شرف سيادة املطران طربيه حبضور رمسي وشعيب جامع

السيدة برناديت خوري تقدم الربنامج

 الزغلول وعقيلته رستم والسيدة مسعود،شربل راضي

طوني يعقوب وعقيلته

الوزير نيقوالس يلقي كلمة

القنصل غسان الخطيب يلقي كلمة

الشاعر انطوان برصونا يلقي قصيدة

سايد حاتم وعقيلته جانيت

النائب االسمر والسيناتور فني

ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية

تيار املردة

املونسنيور طقشي

الباشا ورجال دين وبعيني

وبني اهله كما حتدث ن سيادة املونسنيور االمن واالستقرار يف الوطن لبنان واملنطقة
.بولس اخلوري رمحه اهلل وعن فضله الكبري يف العربية والعامل
وقدم االب هوفيك تراتيل دينية رافقه
بناء الرعية وعن اجلهود اليت تبذهلا الراهبات
.فيها املوسيقار فؤاد حراقة
.االنطونيات يف تعليم وتربية االوالد
ويوم االحد عند الساعة احلادية عشرة
احملتفى به سيادة املطران طربيه القى
كلمة شكر فيها املونسنيور طقشي على ترأس سيادته القداس االهلي وعاونه كهن
كريوز
وحضره الوزير
ةالطائفة
Saturday
4 June
2011 2012هذا اللقاء اجلامع مع ابناء الرعية وشدد على
Page
24
Pageوالنائبان
22 فني
Saturday
21 January
ضرورة اللحمة بني ابناء الطائفة داعيا اجلميع واالمسر والقنصل العام اخلطيب وحشد من
.للوقوف اىل جانب احلق والعدالة ليسود فعاليات اجلالية اللبنانية

Melbourne
Melbourne

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
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

 فرع فيكتوريا- يدعو حزب القوات اللبنانية
أبناء الجالية واألصدقاء للمشاركة وحضور القداس االلهي الذي
سيقام يف ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية
ً صباحا11  الساعة2013  أيلول29  يوم األحد يف:الزمان
: كنيسة سيدة لبنان املارونية على العنوان التالي:املكان
230 NORMANBY AVE, THORNBURY VIC
الدعوة عامة

ﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<Ì
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

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

›‡
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Melbourne

Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical
Contracting
Electrical Contracting
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
تقدم أفضل الخدمات
ﺗﻘﺪﻡكانت وما زالت
Central Immigration Solutions, our qualified legal
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎAt
ﻋﻠﻰ
على أنواعها
experts can assist ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
with all areas of practice, including
*Permanent
Visas
ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
ﻛﺎﻣﻼاملؤسسة
تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
التمديدات
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
املؤسسات واملنازل
الكهربائية ألكرب
Call us today to find out what we can do for you.
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

ﳲ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔالعمل
 كفالة يف..املعاملة
 صدق يف.. ﳲسريعة
ﺻﺪﻕ خدمة
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures
‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم

الرقمني
الجميع سايد حاتم على احد
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊
ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

TeL/ Fax: 03 9391 0686 03اهلجرة9391
معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
Mob:
0417 949
0413805930 :الرقم650
السيدة ديانا احلليب على
Mobile
0417 949 650

Tﹸel/Fax:

*A
*A
Ce
*In
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منوعات

سريين عبد النور توافق على لعب دور املزيد من الصور لرامي عياش وعروسه غرام احالم بالظهور اوقعها يف ورطة! الصورة االوىل ملولودة كيم كارداشيان وكانيي!

مريم اجملدلية

وافقت املمثلة سريين عبد النور على لعب دور
مريم اجملدلية يف فيلم "وصار إنسانًا" الذي
تنتجه شركة "مروى غروب" قريبًا من إخراج
إيلي ف .حبيب وكتابة كلوديا مرشيليان .وتقوم
الشركة بكاستينغ جملموعة من الشباب إلختيار
البطل الذي سيلعب دور املسيح ،علمًا أن الفيلم
سيتحدث عن حياة املسيح وآالمه من وجهة نظر
مريم اجملدلية .أما التحضريات فهي سارية على
قدم وساق لبدء التصوير قريبًا ليتزامن عرض
الفيلم خالل فرتة عيد الفصح.
من جهة أخرى ،قالت سريين أنها وافقت على
فيلم واحد ُعرض عليها وقرأته جيدًا وستباشر
"الصباح"،
بالتصوير له قريبًا من إنتاج شركة
ّ
كما وافقت على فيلم ثاني من إنتاج "مروى
غروب" وكتابة ريم حنا ويشاركها البطولة فيه
ترددت بعض األخبار
مكسيم خليل .إىل ذلك،
ّ
عن استعداد سريين خلوض جتربة التقديم من
ّ
حيضر له ،علمًا أنها خاضت
خالل برنامج ضخم
هذه التجربة من قبل مع بداية مشوارها بربنامج
كان يعرض على حمطة "آي آر تي".

يف حفل استقبال كبري

اقام الـ"بوب ستار" رامي عياش حفل استقبال
كبري مبناسبة زواجه من الشابة داليدا سعيد ودعا
اليه عددًا كبريًا من االقرباء ونواب يف الربملان
وأهل الصحافة واالعالم باالضافة اىل اصدقائه
الفنانني وذلك يف صالة  Pavillon Royalيف
جممع البيال -وسط بريوت.
وعلى وقع أنغام أغنيته اخلاصة بهذه املناسبة
واليت أهداها لعروسه يف هذا النهار املميز وهي
"وردية" دخل رامي وعروسه اىل القاعة
بعنوان
ّ
اليت بدت بامجل وأروع وأرقى ّ
تزينت
حلة اذ
ّ
ووردية
جدرانها بأكثر من مئة ألف وردة بيضاء
ّ
يف مشهد ّ
أقل ما يقال فيه أنه لوحة طبيعية
ساحرة وهو من تنظيم وتصميم وتنفيذ "آويها"
 Aweehaقسم االعراس يف شركة Ambiance
اليت ميلكها شادي عياش شقيق رامي .نذكر ان
العروس داليدا سعيد ارتدت فستانًا أبيضًا من
مشعة وساحرة كأمرية يف قصص
تصميمها وبدت
ّ
األحالم .أخريًا ،التقط املدعوون الصور التذكارية
ّ
ومتنوا هلما حياة سعيدة.
مع رامي وعروسه

فرار اكثر من مليون ونصف املليون
صرصور من مزرعة صينية

جنح أكثر من مليون ونصف املليون صرصور يف
اهلرب من إحدى املزارع الصينية اخلاصة ،حيث
كان القائمون عليها يعتنون بهذ الصراصري
لغرض استخدامها يف الطب الشعيب الصيين
التقليدي.
وحبسب األخبار الواردة من بكني فإن جمهوال،
يبدو أن تعاطفه مع الصراصري أكرب منه مع
املرضى ،متكن من حتطيم حاويات بالستيكية
حيث كانت تتجمع احلشرات ،اليت بدأ رجل
األعمال فان بن شني جبمعها يف غضون أشهر،
بشرائه  102كغم بيض الصراصري األمريكية
« »Periplaneta Americanaبتكلفة بلغ قدرها
 16ألف دوالر.
وجنح رجل األعمال الصيين برعاية الصراصري
األمريكية حتى بلغ طول الواحد منها  5سم.

وعلى الرغم من أن هذه احلشرات تعترب ضارة
لقدرتها على محل ونقل بكترييا مسببة للعديد
من األمراض ،إال أن املختصني يف الطب
الصيين الشعيب التقليدي يستخلصون منها
موادا تساعد يف ختفيف اآلالم ومعاجلة األورام
اخلبيثة وتقوية املناعة.
هذا ويشري رجل األعمال الصيين إىل أنه
كان يهتم بالصراصري ويطعمها الفواكه
والبسكويت ،وأنه كان يزمع بيعها بـ 160
دوالر مقابل الكيلوغرام الواحد ،نقال عن وكالة
«إيتار تاس لألنباء».
هذا وتعمل اجلهات املختصة مبكافحة احلشرات
على مجع ما امكن من هذه احلشرات اهلاربة
والتخلص منها  ،لكونها يف حالتها احلالية
مضرة أكثر مما هي مفيدة.

يبدو أن غرام املطربة اإلماراتية أحالم ،بعرض
تفاصيل حياتها على مواقع التواصل اإلجتماعي
أوقعها يف مشكلة أمام مجهورها بعدما عرضت
مقطع فيديو هلا وهي تعد وجبة السمك لعائلتها.
أحالم كانت تقوم بطهي السمك يف الزيت أمام
الكامريا ،لكن يبدو أنه كان غري نظيف ،مما جعل
اجلمهور ينهال عليها بالسخرية من عدم اهتمامها
بنظافة الطعام أكثر من اهتمامها بعرض حلظات
حياتها.
املطربة اإلماراتية أخذت تقول يف مقطع الفيديو:
"اليوم مسويني صايف مقلي ..ياال تعلموا يابنات
وياشباب لو ماتعرفون تقلون روحوا صيدوا مسك..
واهلل انتوا ما تعرفون حتى تصيدوا منلة" .وكانت
التعليقات الساخرة من أحالم منها "السمك مش
منظف ..وال مقصوص شوكه ..وش هاخلربطة..
وين النظافة" ،وتعليق آخر "الزم السمك يتنظف
من الداخل مو هيج يتأكل يا أحالم".

فيسبوك تفعل ميزة «ألبومات الصور
املشرتكة» بشبكتها االجتماعية

بدأت شبكة التواصل االجتماعي «فيسبوك»
يف تفعيل ميزة جديدة تتيح ملستخدميها إنشاء
ألبومات يشارك يف إضافة الصور إليها أكثر من
مستخدم.
وأطلقت «فيسبوك» اسم ألبومات الصور املشرتكة
" "Shared Photo Albumsعلى امليزة اجلديدة،
واليت متكن أي مستخدم من إنشاء ألبوم للصور
ودعوة مستخدمني أخرين إلضافة الصور إليه.
ويستطيع أي من مستخدمي شبكة التواصل
االجتماعي دعوة حتى  50مستخدم أخر من أصدقائه
للمشاركة يف إضافة الصور ،كما يستطيع السماح
ألصدقائه دعوة أصدقائهم ليشاركوا هم أيضًا يف
إضافة الصور ،وذلك عرب زر «»add contributors
الذي سيتوافر عند إنشاء األلبومات.
وتسمح «فيسبوك» لكل مستخدم مشاركة حتى
 200صورة يف األلبوم الواحد ،لتزيد شبكة
التواصل االجتماعي من السعة اإلمجالية أللبوم
الصور الواحد اليت كانت حتددها سابقًا بألف
صورة فقط.
وكانت شبكة التواصل االجتماعي متنع سابقا أي
مستخدم من إضافة صور إىل ألبومات األصدقاء
على العكس من امليزة اجلديدة ،واليت تتيح
ملؤسس األلبوم كذلك حتديد األشخاص الذين
ميلكون صالحية اإلطالع على الصور اليت تتم
إضافتها.
وتتيح «فيسبوك» للمستخدم إظهار األلبوم
جلميع مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي ،أو
إظهاره فقط للمشاركني يف إضافة الصور ،أو
توسيع دائرة الصالحيات لتشمل أصدقاء هؤالء
املشاركني.
يذكر أن تلك امليزة ستتوافر فقط لأللبومات اليت
يقوم بإنشائها املستخدم على حسابه الشخصي
وليس الصفحات العامة أو اخلاصة ،وستوفرها
«فيسبوك» جلميع مستخدمي املوقع تدرجييا خالل
األسابيع املقبلة.

نشرت وسائل اإلعالم األمريكية صورًا لنجمة
تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حني كانت طفلة
صغرية ،كما نشرت صورًا حلبيبها النجم كانيي
ويست من طفولته.
وجاء نشر هذه الصور ،بعد كشف كانيي عن
صورة إبنته من كيم "نورث ويست" يف برنامج
محاته كريس جينري ،وذلك بهدف املقارنة بني
مالمح نورث اخلارجية ومالمح والديها.
وجاءت اإلستنتاجات ان نورث جتمع بني مالمح
والديها من ناحية ان خديها وشفتيها تشبه
خدي كانيي وشفتيه ،بينما عيناها تشبهان عيين
كيم.

صورة تعيد اجلدل حول»وحش
حبرية لوتش نيس»
عاد لغز "وحش
لوتش
حبرية
نيس األسطوري"
للظهور من جديد
اسكتلندا،
يف
التقاط
عقب

مصور بريطاني لصورة غامضة تظهر جسمًا
أسود أسفل موجة على سطح البحرية.
وقالت صحيفة " الديلي ميل" الربيطانية ،إن
املصور ديفيد الدر 50 ،عامًا ،التقط شريط
فيديو وصورًا ملوجة غريبة على سطح حبرية "
لوتش نيس" مشال اسكتلندا.
ونقلت الصحيفة عن الدر قوله" :لقد شاهدت
موجة متتد ملسافة حوالي  5أمتار على سطح
البحرية ،وكانت تشبه القوس ،وألن سطح
البحرية كان شديد اهلدوء ،فإن التفسري الوحيد
هو وجود جسم أسود أسفل هذه املوجة".
وقالت الصحيفة :بدون شك ،فإن هذه الصورة
سوف تغذي اجلدل بشأن "وحش حبرية لوتش
نيس".
وحسب الصحيفة :ظهر لغز "وحش حبرية لوتش
نيس" للوجود عام  1933م ،عندما زعم رجل من
لندن ُيدعى جورج سبيسر وزوجته أنهما شاهدا
حيوانًا ضخمًا له عنق طويل على سطح حبرية "
لوتش نيس" ،وبعدها أخذت الرسائل تتوافد
على الصحيفة ،من أشخاص جمهولني ،يقولون
بأنهم شاهدوا الوحش ،وسرعان ما وصلت
هذه القصص إىل مجيع الصحف الربيطانية،
والعاملية ،فأخذ الناشرون يتحدثون عما أطلقوا
عليه "وحش لوتش نس" ،ويف العام التالي
مت نشر أول صورة مزعومة للوحش ،بعد أن
ّ
رمسيًا ،ومطالبة الشرطة مبنع
مت االعرتاف به
ّ
حصول أي اعتداء على الكائن.
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صحة ومجتمع

 10أطعمة ال تأكلها قبل
النوم

متابعات  /بعد يوم عمل طويل يكون اجلسم حباجة إىل اسرتاحة
من النشاطات ،اليت عملها طوال النهار ،وهذا ينطبق على اجلهاز
اهلضمي ،لذلك ينصح األطباء باالبتعاد عن تناول بعض األطعمة
الغنية بالسعرات احلرارية.
تعرف على قائمة قائمة بعشرة أطعمة ،جيب االمتناع عن تناوهلا
قبل الذهاب إىل الفراش للحفاظ على جسم رشيق وصحي:
 -1املعكرونة:
من أكثر األطعمة اليت حتتوي على الدهون ،وهي من الوصفات
السهلة سريعة التحضري ،لذلك مييل الكثريون لتناوهلا ،وتعد
املعكرونة مصدرًا غنيًا بالكاربوهيدرات اليت تتحول بسهولة إىل
دهون.
 -2البيتزا:
من الوجبات السريعة الدهنية ،وحتتوي مكوناتها على نسبة عالية
من احلموضة ،اليت تسبب حرقان يف املعدة ،وتتطلب وقتًا طوي ًال
هلضمها.
 -3احللويات:
حتتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون ،وهلا تأثري مباشر
على موجات الدماغ ،وميكن أن تؤدي إىل الكوابيس أثناء النوم،
باإلضافة للكمية العالية من السعرات احلرارية فيها.
 -4اللحمة احلمراء:
رغم أنها مصدر مهم للربوتينات واحلديد ،لكن جيب االبتعاد عن
تناوهلا لي ًال ،لننعم بنوم هادىء وعميق ،ألن اجلسم حباجة لالبتعاد
عن اإلجهاد ،الذي ميكن أن يسببه تناول اللحم األمحر.
 -5الشوكوال:
مفيدة جدًا للدماغ والذاكرة ،غري أنها تزيد يف حميط اخلصر ،خاصة
عند تناوهلا لي ًال ،حيث يتم ختزين احلريرات الزائدة ،على شكل
شحوم يف اجلسم ،باإلضافة إىل احتوائها على مادة الكافيني ،اليت
تنبه القلب والدماغ ،ومتنعهما من االسرتخاء.
 -6اخلضروات:
غنية باأللياف الغري قابلة للذوبان ،اليت تشعر اإلنسان بالشبع لفرتة
طويلة ،وهذا غري مرغوب خالل الليل ،ألن األلياف ستتحرك ببطء
خالل اجلهاز اهلضمي ،ناهيك عن أنها تسبب نفخة يف البطن.
 -7الكحول:
ويعترب قات ًال للنوم ،فهو يسبب التعرق واالستيقاظ املتكرر ،ويقلل
فرتة النوم اليت ميكن احلصول عليها ،عالوة على احتوائه على كمية
كبرية من احلريرات.
 -8برغر اجلنب:
مثل باقي األطعمة الدهنية الغنية بالسعرات احلرارية ،وحتفز إنتاج
األمحاض اليت تسبب حرقة يف املعدة.
 -9الصلصة الباردة:
وجبة مفيدة وصحية ،لكن ال ينصح بها قبل النوم ،الحتوائها على
سعرات حرارية عالية ،وغنية بالربوتينات ،واملواد الكربوهيدراتية
بطيئة االحرتاق.
 -10الوجبات اخلفيفة ورقائق البطاطا:
جيب جتنبها يف مجيع األوقات ،لكونها مصدرًا للغلوتومات أحادية
الصوديوم ،املرتبطة بأشكال متنوعة من اضطرابات النوم.

اللحوم احلمراء تعصف بالذاكرة
والسمك يقلل من التعرض خلطر
السرطان والقلب

ارتفاع احلديد يصيب األنسجة الناقلة لإلشارات العصبية بالتلف،
والسمك يقلل من التعرض خلطر السرطان والقلب.
 بينت دراسة أمريكية حديثة أن اإلكثار من تناول اللحوم احلمراءواليت حتتوي على معدالت عالية من احلديد يزيد من عملية التأكسد
يف اجلسم مما يؤثر بشكل خاص على الدماغ وجيعله عرضة لإلصابة
مبرض الزهامير.
ويقول الربوفيسور جورج بارتزوكس من جامعة "كاليفورنيا" إن
األحباث يف هذا الشأن استنتجت بأن مرض الزهامير يكون سببه
يف الغالب بروتينا "تاو" و"بيتا إميلويد" واللذان يؤدي تراكمهما
يف اجلسم مع التقدم يف العمر إىل تعطيل ومنع انتقال اإلشارات
بني اخلاليا العصبية وبالتالي اإلصابة بالزهامير حني يفقد الدماغ
ذكرياته املخزنة على املدى الطويل والقصري.
ويؤدي تناول حلم البقر أو العجل إىل زيادة ملحوظة يف خطر الوفاة
ال سيما عندما تكون هذه اللحوم معاجلة ،على ما كشفت دراسة
أمريكية قدمية.
ومن شأن استبدال هذه اللحوم بالسمك أو الدواجن أن خيفض هذا
اخلطر بشكل ملحوظ تراوح نسبته بني 7باملئة و19باملئة
واعتربت آن بان من كلية الصحة العامة يف جامعة هارفرد وهي
املعدة الرئيسية هلذه األحباث اليت نشرت يف جملة "أركايفز أوف
ّ
إنترينل ميديسني" ان حلم البقر والعجل يؤديان إىل ارتفاع خطر
الوفاة من جراء أمراض السرطان وأمراض يف القلب واألوعية
الدموية".
ويزداد هذا اخلطر بعد اكثر مع "اللحوم املعاجلة" اليت تتضمن على
وجه اخلصوص اللحم املقدد والنقانق والساالمي.
ويؤدي االستهالك اليومي للحوم احلمراء الطازجة أو املعاجلة إىل
زيادة خطر الوفاة بنسبة 12باملئة باملقارنة مع األشخاص الذين
يتناولون القليل من هذه اللحوم أو ال يتناولونها البتة .وتصل
هذه النسبة إىل  13باملئة يف ما خيص اللحوم غري املعاجلة وإىل
 20باملئة للحوم املعاجلة ،على ما جاء يف الدراسة.
وقد خلص الباحثون إىل أن "استبدال هذه اللحوم احلمراء بالسمك
والدواجن واجلوز واخلضار ومشتقات احلليب املخففة يؤدي إىل
اخنفاض ملحوظ يف خطر الوفاة".

علماء سويديون يتوصلون إىل مصل لإلقالع
عن التدخني أثبت جناعته بنسبة %100
توصل علماء البالد إىل تركيبة مصل يساعد املدخنني الراغبني باإلقالع
عن هذه العادة ،من املنتظر أن يتم اإلعالن وتزويد الصيدليات به يف
املستقبل املنظور.
وعلى الرغم من االختالف يف الفرتة اليت حيتاجها املدخن للتخلص
من السجائر ،إال أن الباحثني العلماء املشرفني على إعداد هذا املصل
يؤكدون فعاليته ،يف فرتة زمنية وصفها هؤالء بالقياسية ،إذ أكد أحد
املسؤولني عن البحث جناعة املصل على الفئران بنسبة  .%100ويرتكز
تأثري املصل على جهاز املناعة ،إذ أنه يتكون من مادة بروتينية تزيد
من جهاز املناعة لدى املدخن ،وحتول دون وصول مادة النيكوتني إىل
الدماغ ،مما سيؤدي الحقا إىل امتناع الدماغ عن إفراز املواد اليت جترب
املدخن على إشعال سيجارته للحصول على النيكوتني .هذا ويلفت
العلماء السويديون االنتباه إىل أن املصل اجلديد ال يرتك أي آثار جانبية
سواء عضوية أو سيكولوجية ،مع اإلشارة إىل أن استخدام هذا املصل
حيد من إنفاق الكثري من األموال على برامج التوعية املخصصة لتوعية
املدخنني بغية دفعهم إىل اإلقالع عن التدخني.

تأثري الكعب العالي على السيدات
أكثر مما كان متعارفا عليه

أكدت حبوث أجراها علماء بريطانيون نتائج سابقة تفيد بأن الكعب
العالي يؤثر سلبا على صحة املرأة .لكن األمر مل يقتصر على ذلك
إذ كشفت األحباث األخرية عن أضرار إضافية،
من شأنها أن تؤدي إىل حدة يف التهاب املفاصل ،وأصابة أصابع
األرجل باالعوجاج واكتسابها شكل املخلب .وقد توصل العلماء
الربيطانيون إىل هذا االستنتاج استنادا إىل أنه حني ترتدي املراة
عال فإن أصابع قدميها هي اليت تتحمل كل ثقل
حذاء ذو كعب ٍ
جسدها ،وذلك كما ذكر موقع "أرغومنيت إي فاكيت" .وباإلضافة
إىل مدى ارتفاع الكعب فإن مقدمة احلذاء تلعب دورا مهما كذلك،
خاصة إذا كانت ضيقة ،مما يؤدي إىل جتمع األصابع يف احلذاء
بطريقة غري مرحية ،مما يزيد من احتمال إصابة السيدة اليت ترتدي
حذاء كهذا بتشوه يف األصابع نتيجة الضغط عليها .هذا وينصح
املختصون النساء بعدم ارتداء األحذية ذات الكعب العالي ألكثر من
ساعتني يف اليوم ،مشددين على أنه يف حال ارتداء هذا النوع من
األحذية طيلة فرتة العمل اليت تستمر  8ساعات وعلى مدار سنوات،
فإن ذلك سيؤدي إىل مشاكل ال مفر من مواجهتها عاجال أم آجال.

اللّيمون بديالً طبيعياً لعالج حب ّ
الشباب
وال ّرؤوس ال ّسوداء
ارتبط اسم عصري
الليمون بنزالت
الربد كونه خيفف
أعراضها
من
لغناه بفيتامني
سي ،ولكن يبدو
أن لليمون فوائد
عالجية مجالية،
فالليمون يعترب معاجلًا حلب الشباب والرؤوس السوداء ،فخصائص
الليمون املضادة للجراثيم والفطريات وكذلك محض السيرتيك
جتعل منه بديال طبيعيا لعالج حب الشباب وندوبه عن طريق فركه
على مجيع أحناء الوجه ملدة عشر دقائق ومن ثم الغسل جيدا
باملاء.
وتتمثل الفائدة الثانية لليمون بفاعليته يف تبييض األسنان ،عن
طريق خلط عصري الليمون مع بيكربونات الصودا واخلبز وفرك
األسنان بهذه اخللطة ملدة ال تزيد عن دقيقة واحدة بسبب قوة
األمحاض الكافية للوصول إىل مينا األسنان.
وبالنسبة ألصحاب البشرة الدهنية ،فيمكن التخلص من ملعان
احململ
الوجه ،الناتج عن زيادة إفراز الزيوت ،مبسح الوجه بالقطن
ّ
بقليل من عصري الليمون.
أما األظافر ،فثبت أن الليمون يقوي األظافر الضعيفة واهلشة،
فلتبييض األظافر الصفراءُ ،ينصح باستخدام زيت الزيتون وعصري
الليمون معا.
كما أن عصري الليمون يهدئ فروة الرأس احلساسة واجلافة ويعاجل
القشرة ،فينصح بوضع خليط من عصري الليمون وزيت جوز اهلند
وزيت الزيتون والعسل على فروة الرأس ،فهو احلل البسيط
للمشكلة.
وإذا كنت غري متأكد من حمتوى مستحضرات غسول الوجه ،فيمكنك
ونوع من الزيوت
استخدام خليط من عصري الليمون واللنب الزبادي
ٍ
العطرية كالالفندر أو البابونج ،وتدليك الوجه بها إلزالة األوساخ
والبكترييا ،وترطيب بشرتك يف الوقت نفسه.
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تتــمات

جملس العموم الربيطاني ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
ضوء ذلك».
وكان كامريون ،الشريك االساسي يف احلرب املتوقعة ،قال
يف مداخلة أمام النواب ،إنه «مقتنع بأن النظام السوري شن
هجومًا كيميائيًا يف  21آب» ،لكنه أقر بأن مسؤولية السلطات
السورية «غري مؤكدة بنسبة مئة يف املئة» .وخاطب النواب قائ ًال
والرد على جرمية حرب» عرب املوافقة على
«عليكم اختاذ قرار
ّ
مذكرة حكومية جتيز مبدأ التدخل العسكري يف سوريا.
كما كان من الالفت أنه بينما أقرت كل من واشنطن ولندن
بأنه ال وجود لـ «أدلة قاطعة» بشأن اهلجوم الكيميائي يف غوطة
دمشق يف  21آب احلالي ،فإن احلشود العسكرية تواصلت
استعدادًا للحرب اليت تدور تكهنات بأنها صارت وشيكة ،بعد
خروج املفتشني الدوليني املفرتض اليوم من سوريا ،وبعد
إعالن اسرائيل طلبها من اجملالس احمللية استكمال استعداداتها
للوضع الطارئ قبل يوم االثنني املقبل ،يف وقت طلب األمني
شن
العام لألمم املتحدة بان كي مون الدول الغربية على عدم
ّ
عدوان على سوريا حتى ُيقدم احملققون الدوليون نتائج حبثهم
إليه وأعضاء جملس األمن الدولي.
وأعلنت األمم املتحدة أن خرباءها حول األسلحة الكيميائية
سيقدمون «تقريرًا شفهيًا أوليًا» إىل بان كي مون فور عودتهم
من سوريا ،لكن اخلالصات النهائية ستظل رهنًا بتحاليل ستجري
يف خمتربات أوروبية .وقال املتحدث باسم األمني العام لألمم
املتحدة فرحان حق ،إن «مهمة بعثة التحقيق ليست معرفة من
استخدم األسلحة الكيميائية لكن إن كان لديها ادلة تتعلق بهذا
األمر فإنه ميكنها اضافتها اىل التقرير».
ويف مؤشر على تواصل اخلالف بني الدول الكربى حول مشروع
القرار الربيطاني الذي يدعو اىل تدخل عسكري يف سوريا ،جرت
مشاورات جديدة ،دعت اليها روسيا ،بني مندوبي الدول
اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن الدولي ،مل تدم سوى
 45دقيقة .وكان سفراء الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
والصني وروسيا اجتمعوا ،امس االول ،من دون أن يتوافقوا
على مشروع قرار جييز تدخ ًال عسكريًا يف سوريا مع استمرار
متسك موسكو وبكني مبوقفهما املعارض.
يضم عددًا من قيادات األحزاب
وأكد األسد ،خالل لقائه وفدًا
ّ
بشن
ونواب الربملان يف اليمن يف دمشق ،أن «التهديدات
ّ
عدوان مباشر على سوريا سيزيدها متسكًا مببادئها الراسخة
وبقرارها املستقل النابع من إرادة شعبها» ،مشددًا على أن
«سوريا ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان».
وأكد وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج ،خالل
اتصال هاتفي تلقاه من نظريه اإليراني العميد حسني دهقان،
أن «اإلرهابيني اجلناة عمدوا إىل استخدام األسلحة الكيميائية
وقتل النساء واألطفال واألبرياء للحصول على املزيد من الدعم
من الدول اإلقليمية والكربى ،للتعتيم على هزميتهم وحلرف الرأي
وشدد على «استعداد
العام وتربير استمرارهم يف جرائمهم».
ّ
القوات املسلحة والشعب السوري للتصدي ألي شكل من أشكال
العدوان العسكري عليهم من قبل القوى الكربى ،وسريدون
عليها حبسم».
من جهته ،اعترب دهقان أن «اخلاسر الرئيسي يف أي حرب
يف املنطقة هو من يبدأ بها» .وقال إن «إيران تتابع بدقة
وحساسية التطورات األمنية يف املنطقة واألزمة احلاصلة يف
البلد الصديق سوريا» ،مشددًا على «ضرورة االستفادة من
الوسائل السياسية والسلمية حلل املشكالت األمنية».
وبدأ حجم احلشود العسكرية وطبيعتها حتضريًا للعدوان على
سوريا ُيظهر شيئًا فشيئًا شكل العمل العسكري الذي تنوي
القوى الغربية القيام به ،حيث أرسلت الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا املزيد من القطع احلربية إىل املنطقة ،يف حني أرسلت
روسيا سفينتني حربيتني يعتقد أنهما قد تؤديان دورًا وقائيًا
يف عمليات اإلنذار املبكر.
وقال مسؤول يف وزارة الدفاع األمريكية ،أمس ،إن الواليات
املتحدة سرتسل مدمرة إىل قبالة السواحل السورية ما يرفع عدد
السفن احلربية األمريكية يف شرق املتوسط إىل مخس .وذكرت
صحيفة «لوبوان» أن فرنسا أرسلت الفرقاطة «شيفاليه بول»
تستعد لضرب
لتنضم إىل حشد القوات الغربية اليت
احلديثة
ّ
ّ
سوريا .وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الربيطانية إن بالده
سرتسل ست طائرات من سالح اجلو إىل قربص ،مضيفًا إن
الطائرات ،وهي من طراز «تايفون» االعرتاضية ،ستنشر يف
قاعدة «أكروتريي» الربيطانية يف قربص.

«ال أدلة أمريكية دامغة»

ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولني يف االستخبارات
األمريكية قوهلم إن االستخبارات األمريكية ال متلك دلي ًال قاطعًا
يربط بني الرئيس السوري بشار االسد او الدائرة الضيقة حوله
باهلجوم املزعوم باالسلحة الكيميائية يف غوطة دمشق ،مشريين
اىل انه ال يزال هناك اسئلة حول من يتحكم ببعض خمازن
االسلحة الكيميائية السورية وشكوك بشأن ما اذا كان الرئيس
السوري أمر باهلجوم.

وأشار املسؤولون إىل ان تقريرًا قدم إىل رئاسة االستخبارات
يرجح ان تكون القوات السورية مسؤولة عن اهلجوم ،لكنه
يتحدث عن ثغرات.
وقال مسؤول رفيع املستوى يف االستخبارات و 3مسؤولني
آخرين اطلعوا على تقرير لالستخبارات قدم اىل البيت االبيض
انه خالل األشهر الستة املاضية ،واليت متت خالهلا تغريات كثرية
على األرض ،مل يعد عمالء الواليات املتحدة واحللفاء يعرفون
َمن يسيطر على بعض االسلحة الكيميائية ،باالضافة اىل ان
املكاملة اهلاتفية اليت مت اعرتاضها كانت بني مسؤولني من
رتب منخفضة ،وال يوجد أي دليل مباشر يربط بني اهلجوم
الكيميائي والدائرة الضيقة لألسد او حتى مسؤول عسكري رفيع
املستوى.
واوضح املسؤولون انه ،ويف حني ان وزير اخلارجية االمريكي
جون كريي اعترب ،االثنني املاضي ،ان احلكومة السورية تقف
«بشكل أكيد» خلف اهلجوم ،فإن مسؤولي االستخبارات غري
متأكدين بشكل كامل من أن اهلجوم مت بناء على أوامر األسد ،او
ان القوات السورية هي َمن شنته.
وأكد البيت األبيض أن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قرارًا
بشأن كيفية الرد على استخدام أسلحة كيميائية يف سوريا بناء
على مصاحل األمن القومي األمريكية.
وأشار املتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست إىل تعليقات
مسؤول بريطاني رفيع املستوى قال إن الواليات املتحدة ميكن
أن تتخذ قرارات بشأن السياسة اخلارجية من تلقاء نفسها ،ومن
دون موافقة الكونغرس االمريكي.
وأعلن أن الواليات املتحدة ستقدم التربير القانوني ألي استجابة
الستخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا إذا لزم األمر مبجرد أن
يقرر أوباما كيفية املضي قدمًا .وقال «عندما يصل الرئيس إىل
رأي حاسم بشأن االستجابة املناسبة ،وعندما يتطلب األمر تربيرًا
فسنقدمه من تلقاء أنفسنا» ،برغم
قانونيًا لتأكيد القرار أو دعمه
ّ
انه اشار اىل انه «ما من أدلة دامغة حتى اآلن على تورط النظام
السوري يف استخدام السالح الكيميائي يف الغوطة».
وكرر أن أي رد أمريكي سيكون حمدودًا ،ورفض املقارنات
مع الغزو األمريكي للعراق .وقال «ما نتحدث عنه هنا هو رد
حمدود وحمدد جدًا» ،مضيفًا إن «واشنطن ال تبحث عن تغيري
النظام السوري بل عن رد على استخدام األسلحة الكيميائية ضد
املدنيني».

توقيف الشيخ هاشم ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
خالل األيام املاضية (حبسب مصادر أمنية مطلعة).
وعلم أن فرع املعلومات وضع القاضي صقر يف أجواء هذه
التحقيقات ،فطلب منه استدعاء منقارة لالستماع اىل إفادته.
وقامت قوة من الفرع يف طرابلس بزيارة منزله يف امليناء إلبالغه
لكنها مل جتده .وتبني يف ما بعد أنه يف مدينة لبنانية بعيدة عن
طرابلس ،فأجرى أحد ضباط الفرع اتصاالت معه ،وأبلغه بضرورة
احلضور اىل فرع املعلومات يف مديرية قوى األمن الداخلي .كما
لفت انتباهه إىل أن امتناعه عن ذلك سيعرضه إلصدار مذكرة
حبث وحتر حبقه وهذا ال يليق به كشيخ ،مؤكدا أن األمر ال يعدو
كونه شهادة واستفسارا عن بعض األمور اليت ذكرها الشيخ
الغريب خالل التحقيق معه.
وتقول املعلومات إنه بعد اتصاالت جرت على أعلى املستويات
احلزبية والدينية ،اقتنع منقارة باألمر ،فحضر صباح أمس االول
اىل فرع املعلومات .ومت االستماع اىل إفادته بداية ،ومن ثم
مواجهته مع غريب ،فتبني أن مثة تناقضات يف اإلفادات .وبعدما
وضع صقر يف أجواء املواجهة وما دار خالهلا ،أصدر قرارا
بتوقيفه رهن التحقيق.
وتنفي مصادر عائلة الشيخ هاشم منقارة يف اتصال مع
«السفري» مجلة وتفصيال كل االتهامات املوجهة له جلهة إخفاء
التفجريين يف طرابلس .كما تؤكد أن ما حيصل
معلومات حول
َ
هو عملية ممنهجة لتشويه مسعة املشايخ املقربني من املقاومة،
واغتياهلم سياسيا ،مطالبة اجلهات السياسية املعنية بالتدخل
السريع لوقف ممارسات فرع املعلومات اليت من شأنها أن تؤدي
اىل فتنة كبرية بني أبناء املدينة الواحدة ،وتهدد سالمة كل
أفراد عائلة منقارة يف طرابلس ولبنان.
وكشف مصدر أمين رفيع أنه «تبينّ مما أدىل به منقارة أنه
ّ
بالتفجريين».
تتعلق
كان على اطالع ببعض األمور اليت
َ
ّ
وتكتم املصدر عن ماهية «األمور اليت كان على اطالع بها»،
إال أنه أشار إىل أن التحقيق مع الشيخ أمحد الغريب هو الذي
قاد إىل كشف هذه األمور».
ونفى املصدر األمين أن تكون «مورست على الغريب أو منقارة
«أقر ببعض األمور»،
أي ضغوط» ،مشريا إىل أن الشيخ الغريب
ّ
معتربا أنه «هلذا استمر احتجازه ،ولو مل يكن أقر بصلة ما يف
موضوع التفجري ،ملا كان هناك م ّربر الستمرار احتجازه».
وأوضح املصدر «انه ال توجد أي غلطة على فرع املعلومات
يف هذه القضية ،وأن امللف كله أصبح يف عهدة القضاء الذي
سيقرر املقتضى يف هذه املسألة» .مصادر أمنية أخرى كشفت
ّ
أقر يف التحقيق
أن استمرار توقيف الشيخ الغريب هو «ألنه
ّ

بأن هناك َمن طلب منه القيام بعملية تفجري
مسجدي التقوى
َ
والسالم لكنه مل ّ
تتحدث املصادر عن اجلهة
ينفذ» ،من دون أن
ّ
اليت طلبت منه ذلك .أما بشأن توقيف الشيخ منقارة فكشفت
املصادر «أن الغريب قال يف التحقيقات معه إنه أبلغ منقارة
بهذا املوضوع .إال أن منقارة نفى أن يكون الغريب أبلغه بأي
كرر إفادته بهذا
شيء يف هذا الصدد ،يف حني أن الغريب ّ
الشأن».

نبذة

وكان الشيخ منقارة أحد أبرز قيادات «حركة التوحيد االسالمي»
بعد تأسيسها واإلعالن عنها يف مسجد التوبة يف أسواق
طرابلس بإمارة الشيخ الراحل سعيد شعبان يف العام  1982إبان
االجتياح االسرائيلي للبنان ،حيث تسلم آنذاك «إمارة امليناء»
وخاض فيها معارك ضارية مع األحزاب التقدمية والوطنية،
ويف مقدمتها «احلزب الشيوعي اللبناني» الذي تعرض عناصره
وأنصاره جملزرة تعرف بـ»جمزرة الشيوعيني» يف امليناء.
وبعد حرب عام  1985اليت خاضها حتالف األحزاب بدعم وغطاء
من اجليش السوري ،انتهت سيطرة «حركة التوحيد» على
وفر الشيخ منقارة اىل جرود الضنية ،فيما
طرابلس وامليناء،
ّ
استمرت املخابرات السورية يف مالحقته اىل أن ألقت القبض
عليه يف تلك اجلرود يف العام  ،1986حيث اعتقل ونقل اىل
سوريا وبقي يف السجن حتى العام .2000
ومع خروج منقارة من السجن يف سوريا عاد اىل منزله يف
امليناء ،واستعاد مسجد «عيسى بن مريم» يف منطقة «حوش
العبيد» الذي كان يتخذه مركزا سابقا للحركة.
وأكد منقارة يف حينها ،خالل مؤمتر صحايف ،أنه يسري يف اخلط
الداعم للمقاومة ،معلنا انشقاقه عن «حركة التوحيد االسالمي»
بزعامة الشيخ بالل شعبان الذي مت انتخابه أمينا عاما بعد وفاة
والده الشيخ سعيد شعبان يف العام  ،1998وتأسيس «جملس
قيادة حركة التوحيد االسالمي».
تقرب منقارة من «حزب اهلل» ومن قوى « 8آذار» ،وبقي على
اتصال مع القيادة السورية .كما عمل على تفعيل مركزه يف
«مسجد عيسى بن مريم» ،حيث كان خيطب فيه كل يوم مجعة
ويطلق املواقف الداعمة للمقاومة ولسوريا ،وذلك حتى نهاية
العام  ،2012حينها جرى إشكال أمين بني عناصر تابعني له
وآخرين ينتمون اىل التيار السلفي ،شن على أثره السلفيون
هجوما على املركز بهدف طرده منه ،فسارع عندها اجليش
اللبناني اىل التدخل والفصل بني املتقاتلني .ثم عمل على
استالم املركز وإعادة تسليم املسجد اىل دار الفتوى.
عندها غادر الشيخ منقارة امليناء اىل منزل خاص به يف منطقة
الضنية ،وغاب عن اإلعالم مكتفيا ببعض التصرحيات النادرة،
التفجريين االرهابيني اللذين
قبل أن يعود امسه إىل الواجهة بعد
َ
مسجدي التقوى والسالم.
استهدفا
ّ

مصر :تظاهرات ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
السياسية والثورية.
وفيما كشف القيادي يف «اجلماعة اإلسالمية» عبود الزمر عن
اتصاالت تتم مع قيادات يف اجليش من أجل الوصول إىل حل
سياسي ،كثفت مجاعة «اإلخوان» من دعوتها إىل احلشد وسط
ضربات أمنية متالحقة أسفرت عن توقيف القياديني يف اجلماعة
حممد البلتاجي ووزير القوى العاملة السابق خالد األزهري ومجال
العشري يف قرية ترسا يف حمافظة اجليزة.
ومن املقرر ان تكون تظاهرات امس حامسة يف حتديد مصري
اجلماعة ،خصوصًا أنها تأتي بعد أسبوع من احلشد الضعيف يف
الشارع.
وكشف الزمر عن «مبادرة» تتضمن  4مراحل آخرها إنفاذ
«خريطة الطريق» لكن «عرب حل دستوري» ،ولفت إىل أن
«اإلخوان يرون أن الشرعية الدستورية هي املخرج من املأزق
احلالي» ،موضحًا أن «التمسك بالشرعية ال يعين بالضرورة عودة
(الرئيس املعزول حممد) مرسي».
من جانبه ،قال مصدر عسكري ،إن «القوات املسلحة ال
تسعى على اإلطالق إىل إقصاء أي من أبناء الشعب .ليس لدى
املؤسسة العسكرية أو أي من مؤسسات الدولة أي نية يف منع
أي فئة يف اجملتمع من االخنراط يف احلياة السياسية احلالية
وخارطة الطريق من أجل تسيري عجلة البناء والتنمية».
لكن املصدر حتدث عن «معلومات رصدتها األجهزة األمنية
تفيد بسعي أنصار «اإلخوان املسلمني» إىل استفزاز عناصر
اجليش والشرطة خالل تظاهرات» امس.
وأوضح أن «تعليمات مشددة صدرت بعدم االستجابة هلذه
االستفزازات ،لكن عناصر التأمني ستواجه أي حماوالت للخروج
عن القانون بكل حسم وقوة وعدم السماح مبا يؤدي إىل اإلخالل
باألمن وتكدير السلم العام».
من جهة أخرى ،قال املصدر إن «قوات اجليش والشرطة
متكنت خالل محلة أمنية يف منطقة مزارع جنوب العريش يف
مشال سيناء من ضبط  14عنصرًا إرهابيًا مسلحًا ،فيما قتل
مسلحان خالل تبادل إطالق النار مع قوات األمن ،ومت تدمري 3
سيارات تستخدمها تلك اجلماعات يف هجماتها».
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كتابات
 40فناناً وإعالمياً مصرياً على الالئحة السوداء

هل يعود «اإلخوان املسلمون» إىل
لغة االغتياالت والعنف؟
سربت معلومات قبل حنو أسبوع من فض
ّ
اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة قائمة
سوداء تضم جمموعة من الشخصيات الثقافية
واإلعالمية والعامة والفنية تنوي اجلماعات
اإلرهابية استهدافها يف حال جناح األخوان يف
إسقاط الدولة ،ونشر الفوضى...
 35امسًا وضعت على الالئحة السوداء وبرسم
الرتهيب أو االغتيال؛ ويف رأس الالئحة عادل
إمام وإهلام شاهني ووحيد حامد وخالد يوسف.
وإىل هؤالء أمساء عدة من القنوات الفضائية:
حممد األمني (صاحب قنوات السي.بي.سي)
وأمحد بهجت (صاحب قنوات دريم) وحسن
راتب (صاحب قنوات احملور) والسيد البدوي
(صاحب قنوات احلياة ورئيس حزب الوفد)
وطارق نور (صاحب قنوات القاهرة والناس)
وحممد أبو العينني (صاحب قناة صدى البلد)
وتوفيق عكاشة (صاحب قناة الفراعني).
أما الصحافيون واإلعالميون فقد نالوا أيضًا
نصيبهم على مرمى االستهداف ومن هؤالء:
ابراهيم عيسى ،أمحد شوبري ،بالل فضل،
مجال فهمي ،حسني عبدالغين ،حلمي النمنم،
محدي رزق ،خالد صالح ،خالد منتصر ،خريي
رمضان ،روال خرسا ،ريهام السهلي ،عادل
محودة ،عبداحلليم قنديل ،عبداهلل السناوي،
عماد أديب ،عمرو أديب ،فريدة الشوباشي،
مليس احلديدي ،جمدي اجلالد ،حممد مصطفى
شردى ،حممود سعد ،مصطفى بكري ،معتز
الدمرداش ،مكرم حممد أمحد ،هالة سرحان،
وائل االبراشي ويسرى خودة.
وميكن القول أن مثل هذه اللوائح ال
تشكل ال جديدًا وال غريبًا ،وال مفاجأة .ففي
عهد النظام السابق وما قبله ،حاولت بعض
اجلماعات
املتطرفة وعلى رأسها «األخوان»،
ّ
ّ
ممارسة إرهاب على خمتلف
الكتاب اليساريني
والليرباليني والقوميني؛ وحتت ظل قانون
تربص هؤالء بكل مثقف
احلسبة (الساداتي)ّ ،
ومبدع وفنان ،لريفعوا دعاوى ضدهم بتهم
التكفري ،أو التعرض للذات اإلهلية ،أو اخلروج
على اإلسالم.
ومن ينسى اغتيال فرج فودة ،وحماولة
اغتيال الكاتب الكبري جنيب حمفوظ ،وتكفري
املفكر املصري الكبري ناصر حامد أبو زيد،
ونفيه ،وطلب فصله عن زوجته ،من دون أن
ننسى عشرات الدعاوى اليت رفعت ضمن هذا
اإلطار على الشاعر الراحل حلمي سامل ،وعلى
جابر عصفور ،والشاعر أمحد عبداملعطي حجازي،
والروائي مجال الغيطاني وسواهم...
فقد استعمل هؤالء السالح لتصفية
معارضيهم ،وكذلك الرتهيب الرمزي،
والديين ،مستفيدين من غض نظر النظام
السابق (واألسبق) عن ممارساتهم ،بل
وتشجيعه أحيانًا ،باستخدامهم فزاعة لكل
املثقفني.
وهل ننسى حماوالت اغتيال الفنان الكبري
عادل إمام (طيور الظالم) ،وتهديده ونعته
ّ
بأبشع النعوت ،ونتذكر أن ما إن
تسلم حممد
مرسي الرئاسة ،حتى بدأ «األخوان» يف محلة
انتقامية من بعض األمساء ،فأعادوا فتح
حماكمة عادل إمام ...لكن «وجودهم» كان
أقصر من دعاواهم...
السؤال :بعد هزمية األخوان الشعبية
( 30يونيو) ،وعزلتهم عن خمتلف
املكونات
ّ
املصرية،
وزج قياداتهم يف السجن ،وضعف
ّ
احلركات االحتجاجية بعد فض اعتصامي
«رابعة» و»النهضة» يعودون إىل «العمل
السري» ،أم يستمرون يف التخريب وإحراق
املكتبات واملؤسسات والكنائس ،ليعودوا إىل
ترصد املثقفني والسياسيني ،إما الغتياهلم
أم لرتهيبهم ،أم لتهجريهم...

محى اهلل سورية وشعبها العظيم من شرالتحالف الغربي االثيم
بقلم :اكرم برجس املغوّش

ان احلرب الدائرة يف وطننا الغالي سورية
انهكت جيشنا البطل وشعبنا البطل  ،هذه
احلرب العبثية الغامشة اتت على االخضر
واليابس دون فائدة واذا كانت املعارضة
من اجل االصالح فكيف سيكون هذا االصالح،
بالتدخل اخلارجي الذي يقوده التحالف الغربي
املتمثل بالواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
وتركيا وهم اساس البالء وهم الذين منحوا
لواء اسكندرون لرتكيا وفلسطني للصهاينة
واحتلوا اجلوالن واحتلوا العراق وانهزموا امام
ابطال املقاومة يف اجلنوب احملرر.
اي دميقراطية هذه اليت يتغنى فيها التحالف
الغربي ،الصهيوني ،الرتكي االستعماري
البغيض ،نعم من منا ال يريد االصالح ومن
منا ال يريد حماسبة الفاسدين واملفسدين،
وهل حماربة اجليش هي من اهداف االصالح!
كال فعلينا مجيعًا ان نتوحد ونعود اىل
نفوت املؤامرة على اعدائنا
ضمائرنا وان
ّ
وباالصح اىل تارخينا القومي املشرف الذي
كتبه الشهداء االبطال من جيش وشعب
ومقاومة بدمائهم الزكية وارواحهم اخلالدة
منذ فجر تاريخ بالدنا احلبيبة وابطالنا امليامن
االشاوس الذين قادهم اىل النصر العظيم
شيخ اجملاهدين االكرب سلطان باشا االطرش
وصحبه الغر الكرام يوم حرر سورية ولبنان من
العثمانني والفرنسيني وحارب الصهاينة ورفع
اول راية عربية يف مساء دمشق يف  30ايلول
عام  1981على انشاد الشاعر القائد الشهيد
ّ
املغوش :
معذى
ّ
عرش املظامل انهدم
والعز طب بالدنا
راحت عليكم يا عجم
خوض املعارك دابنا
حنا محاتك ياعلم
بارواحنا واكبادنا
نعم كيف نستبدل تارخينا القومي اجمليد
بطرد املستعمرين الغامشني ببوارج غربية
وتركية لتدمر بالدنا ..يف سبيل ماذا؟ من اجل
االصالح وتغري النظام !
واذا كان هناك من اخطاء اقرتفها العديد
يف السلطة فعلينا حماسبتهم من الداخل
وليس باستقدام املستعمرين االوغاد الذين
طردهم اجدادنا بعد ان قدموا االف الشهداء
لنحيا احلياة احلرة الكرمية .وجتربة العراق ماثلة
للعيان ،اجل على االخوه املعارضني العودة
للوطن احلبيب والوقوف صفًا واحدًا مع جيشنا
البطل قبل فوات االوان الن املستعمرين هم
اساس البالء ولنستذكر قائدنا البطل ابو
الثورات العربية وشيخ اجملاهدين االكرب سلطان
باشا االطرش عندما قاد مجوع االبطال وانتصر
باالميان وعاش فالحًا يتعاطى مع االرض هذه
شيمة كرام النفوس االباة وهو خياطب ابناء
االمة يف بياناته العظيمة كعظمته نثبت بعضًا
منها الهميتها يف هذا الظرف العصيب ودماء
اطفالنا وجيشنا وشعبنا تهدر دون شفقة او
رمحة يقول عظيم امتنا اخلالد:
«احييكم واحيي فيكم العروبة الصادقة
واالنفة القومية واستصرخ منكم أمة عربية
مشت على مناكب الدهر».
«ايها السوريون :تذكروا اجدادكم وتارخيكم
وشهداءكم وشرفكم القومي ،تذكروا ان يد
اهلل مع اجلماعة وان ارادة الشعب من ارادة
اهلل».
ومما جاء يف وصية القائد العظيم سلطان
باشا االطرش:
«وصييت لكم اخوتي وابنائي العرب هي ان
امامكم طريقًا طويلة ومشقة شديدة حتتاج اىل
جهد وجهاد ،جهاد مع النفس وجهاد مع العدو
فاصربوا صرب االحرار ولتكن وحدتكم الوطنية
وقوة اميانكم وتراص صفوفكم هي سبيلكم
لرد كيد االعداء وطرد الغاصبني وحترير
االرض .واعلموا ان احلفاظ على االستقالل
امانة يف اعناقكم بعد ان مات من اجله العديد
من الشهداء وسالت بالوصول اليه الكثري من

القائد سلطان باشا االطرش يخاطب الثوار ضد املستعمرين

الدماء».
«واعلموا بأن ما اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ
وان االميان اقوى من اي سالح وان كأس
احلنظل بالعز اشهى من ماء احلياة مع الذل وان
االميان يشحن بالصرب وحيفظ بالعدل ويعزز
باليقني ويقوى باجلهاد».
بعد ما تقدم نتمنى ان تنتهي املشاكل
القائمة يف وطننا الغالي وتعود سورية الكرامة
قلب العروبة النابض ومركز القرار العربي
النظيف الشريف وحياكم الفاسدون والطغاة
الذين كانوا السبب املباشر بفتح احلدود

امام اخلارجني عن القانون واملنتهكني حلقوق
االنسان والذين يقتلون النفس البشرية دون
رادع هلم ويأخذ كل صاحب حق حقه دون
االستقواء باالستعمار واملستعمرين الذين
اهلكوا اهلنا يف اجلوالن وفلسطني وجنوب
لبنان وكل ارض عربية استعمروها واحتلوها
واذلوا شعبها  ..ال للمستعمرين نعم للسالم
العربي ووحدة شعبنا وحماكمة من اوصلنا اىل
ذبح
ما وصلنا اليه من كوارث وويالت وكفانا
ً
وتشريد ودمار ومن املستفيد غري االعداء
لنسمح هلم بذحبنا واستعمارنا من جديد.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

اجلالية تكرم الشاعر شربل بعيين حبضور برعاية السفري الدكتور
لطيف ابو احلسن والربوفيسور نديم نعيمة والشيخ كامل وهبه

الشاعر بعيني يتوسط السفري ابوالحسن والربفيسور نعيمة والشيخ وهبه وااليوبي وسعد و الزميل أكرم املغوّش
كرمت اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة الشاعر واالديب املعروف االستاذ شربل البعيين
مبناسبة اصداره (مناجاة علي )حبضور ورعاية السفري اللبناني الدكتور لطيف أبو احلسن والربوفيسور
نديم نعيمة (ابن شقيق االديب االكرب ميخائيل نعيمة) والشيخ كامل وهبه والشاعره االسرتالية
آن فريبرن وأدباء وشعراء واعالميني ومجهور كبري حيث حتدث السفري ابواحلسن والربفيسور
نعيمه والشيخ كامل وهبه وسواهم فاشادوا بالشاعر بعيين العلماني احلضاري.
وبدوره حتدث الشاعر بعيين شاكرًا الضيوف الرمسني واملتكلمني وقرأ بعض القصائد اليت
يناجي بها االمام علي ،واملعروف ان الشاعر بعيين هو اديب منفتح على مجيع الثقافات واملؤمن
باهلل الواحد االحد وقبول االخر .يذكر ان االديب والشاعر الكبري جورج جرداق صاحب اغنية هذه
ليليت للسيدة ام كلثوم قد منحه جائزه تقديريه كما قدمت له اجلالية االسالمية العلوية لوحة
تقديرية من وحي املناسبة .
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منوعات

هل قتلت «القوات اخلاصة الربيطانية»
األمرية ديانا؟

فتحت شرطة العاصمة الربيطانية لندن حتقيقًا حول مزاعم تورط
جندي من القوات اخلاصة الربيطانية يف مقتل األمرية ديانا
وصديقها عماد الفايد “دودي” يف حادثة سيارة يف العاصمة
الفرنسية باريس عام .1997
وقالت صحيفة “صندي تلغراف” اليوم (األحد) إن شرطة لندن
أكدت أنها طلبت من رجال املباحث املتخصصني لديها النظر يف
اإلدعاءات بعد تلقيها يف اآلونة األخرية ملفًا حيتوي على معلومات
جديدة حول مصرع األمرية ديانا ،ويف إطار خطوة حظيت على
موافقة قائدها برنارد هوغن هاو.
زودت شرطة لندن
وأضافت أن الشرطة العسكرية امللكية
ّ
ّ
القناص
باملعلومات اجلديدة ،بعد أن طفت على السطح خالل حماكمة
يف القوات اخلاصة الربيطانية الرقيب داني نايتنغيل بتهمة حيازة
أسلحة بصورة غري قانونية ،والذي تردد أنها تشمل مزاعم عن
ضلوع القوات اخلاصة الربيطانية حبادث وفاة األمرية ديانا.
وأشارت الصحيفة إىل أن شرطة لندن رفضت تأكيد حمتوى أو
منشأ املعلومات ،لكنها أكدت بأن ضباط قيادة العمليات واجلرائم
سيقومون بدراستها لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لفتح حتقيق
كامل حول مقتل األمرية ديانا وصديقها عماد الفايد وسائقهما
الفرنسي هنري بول حبادث السري يف باريس.
وقالت إن هذا الكشف يأتي على الرغم من أن التحقيق الرمسي
حول وفاة األمرية والفايد استبعد ادعاءات القتل اليت أدىل بها
والد األخري الثري املصري حممد الفايد ،ونظريات املؤامرات.
وأضافت الصحيفة إن شرطة لندن أكدت بأن دراسة املعلومات
ال تعين إعادة فتح التحقيق يف وفاة األمرية ديانا قبل أسبوع من
مرور الذكرى الـ 16على رحيلها ،لكن مفتشيها سيقومون بتقييمها
ملعرفة ما إذا كانت تسلط أضواء جديدة على القضية ومل يتم
التحقيق فيها من قبل.
ونسبت إىل متحدث باسم شرطة لندن قوله إن األخرية “تدرس
معلومات استلمتها مؤخرًا وتتعلق بوفاة األمرية ديانا لتقييم أهميتها
ومصداقيتها” ،كما نقلت عن متحدث باسم حممد الفايد بأن األخري
“مهتم جدًا يف رؤية نتائج تقييم الشرطة للمعلومات اجلديدة”.
وكان التحقيق الرمسي حول وفاة األمرية ديانا وصديقها عماد
الفايد ّ
خلص يف نيسان (أبريل)  2008إىل أن املصورين الذين
كانوا يطاردونهما يف باريس يتحملون سبب مقلتهما بصورة غري
قانونية حبادث السري يف باريس.

ثاني عمالقة العامل يتجه إليقاف طوله!
رانغون  -أ ف
ب  -يتجه وين
زاو أو امللقب
الكبري”
بـ”زاو
يف بورما (مرتان
سنتمرتًا)
و33
إىل إيقاف طوله
با ستئصا له
ورمًا يف الغدة
النخامية يؤدي
إىل إنتاج زائد
هلرمونات النمو مما يشكل خطرًا على حياته.
ثاني عمالقة العامل يتجه إليقاف طوله.
يبلغ وين زاو أو من العمر  36سنة ،وهو يعلم منذ مراهقته أنه
خمتلف عن غريه ألنه أطول بكثري من سكان قريته النائية يف وسط
بورما ويتخطى طوله متوسط الطول يف بالده البالغ  1,68مرت .وهو
أقصر بـ  20سنتمرتًا فقط من الرجل األطول يف العامل الذي يبلغ
طوله  2,51مرت .وقال وين زاو أو“ :ال أستقل السيارات العادية.
عندما أحضرني الطبيب إىل هنا ،اضطر الستئجار شاحنة صغرية”.
وصل هذا الشاب الثالثيين إىل رانغون أواخر حزيران (يونيو) بعد
أن لفتت قصته اليت تداولتها الصحف الرمسية انتباه السكان
واألطباء .لكنه مل يتمكن من تلقي العالج يف بلده الذي عانى
نظامه الصحي من الدكتاتورية العسكرية على مدى نصف قرن،
لذلك سافر أمس إىل سنغافورة حيث سيخضع جلراحة إلزالة ورم
يف الغدة النخامية يؤدي إىل فائض يف إنتاج هرمونات النمو.
وقال قبل سفره“ :مل أر سوى طائرات على شكل ألعاب من قبل،
لذلك أشعر ببعض اخلوف عندما أفكر يف أنين سأركب الطائرة”.
ويواجه الشاب حتديات يومية بسبب طوله الزائد املرتبط مبرض
نادر جدًا يعرف بضخامة األطراف .وقد صنع له والداه وشقيقاته
الثالث (الذين بالكاد جينون لقمة العيش من خالل زراعة الفستق
وحبوب السمسم) تنورة طويلة جدًا هي لباس تقليدي يف بورما
يرتديه الرجال والنساء على حد سواء .لكنه بقي حايف القدمني
طوال حياته تقريبًا ألنه من املكلف جدًا صنع أحذية تناسبه.
ومل يتمكن الشاب من احملافظة على عمل ثابت ألنه يتعب بسرعة،
مع أنه يقرتح املساعدة على سكان قريته خصوصًا يف أعمال البناء
اليت حتتاج إىل سلم لتنفيذها.
وقال نسيبه تان هتو“ :يراه سكان القرية كل يوم ،لذلك ال
ينظرون إليه كشخص طويل إىل حد الغرابة” ،لكنه يلفت أنظار
الفضوليني عندما خيرج من قريته .ويعتقد األطباء أن وين زاو
أو توقف عن النمو ،لكن مرضه يعرضه ألخطار متعددة .فضخامة
األطراف قد ترتافق مع داء السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل
قلبية .بالتالي “عليه أن يشفى” ،كما قال مياتو مني وهو عضو يف
الفريق الطيب الذي يرافقه إىل سنغافورة خالل رحلته اليت مولتها
جهات ماحنة.

مصور أسبانى يستبدل عارضات األزياء باحليوانات

ال حدود لالبتكار هذا ما ترمجه مصور أسبانى فى جمموعته اجلديدة
التى تعرض فى جمموعة من الصور أزياء شتوية لكن العارضني
هلا تشكيلة متنوعة من احليوانات.
فبدال من العارضني والعارضات من أصحاب القوام الرشيق
استعاض املصور األسبانى  Vallinas Miguelبأنثى الظبى واحلمار
الوحشى والبومة أو الثعلب والنسر والنعامة والديك والبجعة
وأطلق على جمموعته اجلديدة اسم "اجللود الثانية".
مصور أسبانى يستبدل عارضات األزياء باحليوانات
وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الربيطانية أن املصور الذى يقيم
فى مدريد ،مل يكتف بأن خيلق جمموعة من املضحكة ،لكنه حاول
أن يتخيل ما املالبس التى سيختارها احليوانات ألنفسهم أن
استطاعوا وكيف سيعرب احليوانات عن شخصيتهم إن وجدوا
السبيل.
تتضمن جمموعته تشكيلة متنوعة من احليوانات ترتدى أزياء شتوية
وتعكس انطباعات معينة فهناك صورة حلمار يرتدى مالبس داكنة
مكونة من معطف أسود وكوفيه رمادى وبنطلون أسود ،ويظهر
على مالحمه تعب يوم من العمل املرهق ،بينما ترتدى النعامة
فستان وردى فوقه جاكت وحتمل حقيبة عمل ،والبومة احلكيمة
ترتدى تنورة قصرية وردية وبلوفر طوبى وتقف وهى تضع يديها
خلف ظهرها وتبدو مستغرقة فى تفكري عميق ،أما البجعة األنيقة
فرتتدى تنورة قصرية وجوارب سوداء شفافة وبلوزة محراء وتضع
يدها فى جيوب تنورتها وهى تطأطئ برأسها لألسفل.

مواطن سعودي يسكن فوق شجرة منذ  10أعوام !

لكن اجلراحة اليت تتطلب الوصول إىل الغدة النخامية عرب األنف أو
عرب شق يف الفم معقدة جدًا بالنسبة إىل اجلراحني البورميني ،كما
أوضح الطبيب .ويأمل وين زاو أو حتقيق أحالمه إما يف السينما
بفضل شهرته وإما يف مؤسسة جتارية .لكن حالته الصحية تقف
يف وجه طموحه .وقال“ :ال ميكنين التحرك بسرعة كاآلخرين ،ما
يسبب لي االكتئاب أحيانًا ...بعد نهاية العالج ،يكفيين أن أمتكن
من عيش حياتي يف شكل طبيعي ،وإن بقي شكلي كما هو”.
يتداول عدد من سكان حي امللز الكثري من احلكايات والروايات
عن رجل سعودي استوطن شجرة منذ أكثر من  10سنوات ال يعرف
إال هي مسكنًا ومالذًا يف مجيع فصول السنة ،يضع فراشه حتتها،
وينام فتحنو عليه بأغصانها الوارفة ،وحتميه جبذعها الكبري.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

يف النهار يذهب يف كل االجتاهات إال أنه يف املساء ال بد أن يعود
إليها ..رجل “حمري” ال يتحدث كثريًا؛ مضطرب أضنته احلياة،
وأتعبته مساراتها املعقدة؛ مهما ُأبعد عن الشجرة يعود إليها من
جديد ،وكأنها عائلته الوحيدة اليت ترأف حباله وتفهمه.
يرفض الكالم عن حاله ،وأسباب تشرده يف الشوارع طوال
هذه الفرتة وال ميلك إال ابتسامة يوزعها على املارة يف شارع
معهد اإلدارة العامة بـ “ملز” الرياض مما يتطلب من اجلهات
املعنية متابعة حالته ،وتوفري حياة كرمية لرجل “مريض” ارتبط
بشجرة يف الشارع ألكثر من  10سنوات ،وفقا" لصحيفة نسيج
االلكرتونية.
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HAZARD REDUCTION Abbott won’t commit to surplus timing
Leader Tony were correct.
per cent in 10 years’ time
BURN GEORGES RIVER OPPOSITION
Abbott refuses to be tied to Labor has forecast a $4 with no further detail.”
giving a specific timetable billion surplus in 2016/17. However, CPA Australia
NATIONAL PARK
for a coalition government “We will deliver a surplus

The National Parks and
Wildlife Service, together with the NSW Fire and
Rescue will be conducting a hazard reduction
burn in Georges River
National Park at Revesby
Heights beginning Monday 26 August, weather
permitting.
The 20 hectare burn
is located between the
Transgrid Sydney South
Power Station on Henry
Lawson Drive and the
residential streets of
Claverdon Ave, Burns
Rd and Glyn Ave.
Residents in Parkview
Avenue and Blue Gum
Crescent may also be
impacted by smoke.
The burn is part of an ongoing program to reduce
the fuel levels and risk
of fire to properties from
potential wild fires in the
vicinity of Georges River
National Park.
The burn is expected to
take two to three days,
including mopping up
operations. During the
burn residents in adjoining suburbs may experience periods of smoke
and ash fall.
During the burn all tracks
and trails will be closed
to residents and the general public until the area
has been assessed and
considered safe.
The risk to properties
during the burn is considered to be low, however it is recommended

that property owners ensure their properties are
well prepared to reduce
the risk from embers.
Residents should keep
all windows closed on
the day and anyone with
asthma or similar should
remain indoors or away
from smoke.
The 2013-14 hazard reduction burning program
is off to a very good
start. By the end of August, if favourable conditions continue, NPWS
fire fighters should have
treated more than 13,000
hectares in national
parks and reserves, a record result for this time
of year.
At this rate there is potential to achieve our
best results ever over
spring.
In 2012-13 the NPWS
achieved a record
208,000 hectares in
1300 separate fuel reduction activities. This
was 83% of the total hazard reduction effort for
NSW, demonstrating a
clear commitment by
NPWS to manage fire in
accordance with its Living with Fire 2012-21
strategy.
Under the Enhanced
Bushfire Management
Program, NPWS will pursue its plan to treat an
average of over 135,000
hectares per year in
800 or more planned
hazard reduction activities. Achieving this will
be highly dependant on
the suitability of weather
conditions given the narrow window of opportunity that exists in NSW
for burning safely and
effectively.
For information on current wild fire and hazard
reduction activity visit
the RFS website: www.
rfs.nsw.gov.au

budget surplus, saying it
would be “foolish” to do
so given the deterioration
under Labor.
Prime Minister Kevin Rudd
says he fears the opposition would take the path of
British conservatives who
went on a massive austerity program and sent the
UK economy into recession.
He said the last thing Australia could afford is to have
a sledgehammer taken to
the economy, although it
is better equipped to handle delicate international
circumstances.
At the coalition election
campaign launch on Sunday, Mr Abbott said the
budget would be on track
to a “believable” surplus
by the end of a first term.
He refined this on Monday, saying if successful
at the election on September 7, it could deliver a
surplus by 2016/17 if current budget projections

as soon as we humanly
can and we will deliver a
surplus quicker and more
reliably than the Labor
party,” he told reporters in
Brisbane.
Mr Abbott said Labor’s
economic update before
the campaign in early August showed the budget
bottom line had deteriorated by about $3 billion
a week from the May budget.
“With that kind of deterioration, it would be foolish
of me to give an absolute
guarantee,” he said.
Treasurer Chris Bowen
said Mr Abbott was constantly changing his
stance.
“He previously said he
would provide a surplus
in year one, and then it
changed to sometime
over the next four years
and then it changed to
‘before Labor’,” Mr Bowen said in Sydney.
“Now it is apparently one

COALITION INVESTS $500,000 TO UPGRADE SPORT FACILITIES AT CONCORD
Liberal candidate for Reid
Craig Laundy announced
on Saturday that a Coalition Government will
provide $500,000 to the
Briars Sporting Club to
go towards much needed
upgrade works at Rothwell Park at Concord.
Mr Laundy made the announcement today at
Rothwell Park – which is
in the Reid electorate.
“Briars Sporting Club
has been central to the local community for almost
100 years, which is why I
am delighted to announce
this support from the Coalition,” Mr Laundy said.
“The $500,000 will be
used by Briars Sporting Club to provide a
long overdue upgrade to

changing rooms at Rothwell Park at Concord.
“Briars Sporting Club
has about 1,500 members with more than 500
of them representing the
club in rugby, cricket,
hockey, bowls, squash
and netball.
“In addition to promoting
fitness and healthy lifestyles through its sporting activities, club members also have fantastic
opportunities to socialise
off the playing field.
“The Briars Sporting Club
has made an extraordinary contribution to the
local community and it
deserves this support
from the Coalition.”
MEDIA:Scott Farlow 0414
698 118

chief executive Alex Malley said the coalition’s
position made sense.

COALITION GREEN ARMY ANNOUNCEMENTS FOR PARRAMATTA

Photo (L to R): Ross Grove Holroyd Mayor; Martin Zaiter Liberal
Candidate Parramatta, Senator Simon Birmingham Shadow Parliamentary Secretary for the Environment at the announcement this
morning in Parramatta Park.

Parramatta Park, Lower
Prospect Canal Reserve
and Lake Parramatta Reserve will be three of the
first sites nationally to
benefit under the Coalition’s Green Army.
Shadow Parliamentary
Secretary for the Environment Simon Birmingham
and Liberal candidate for
Parramatta Martin Zaiter
today announced that a
Coalition government will
undertake projects at Parramatta Park, Lower Prospect Canal Reserve and
Lake Parramatta Reserve
as part of its commitment
to build a 15,000 strong
Green Army nationwide.
“These projects will enhance the Parramatta
community and will allow
young families and retirees who care strongly
about the environment to
get involved in important
local projects,” Mr Zaiter
said.
“The projects are designed to build on an existing community network
of volunteers conducting
on ground conservation
activities. By utilising
this network, it creates a

partnership of organisations which have parallel
goals.”
Senator Birmingham said
the Parramatta projects
were exactly what the
Green Army would be
about, practical work that
improved the local environment and help improve
local communities.
“These projects also provide a terrific opportunity
for young people in Parramatta to be part of the
first intake of the Green
Army,” Senator Birmingham said.
“Every participant in the
Green Army will receive
a training allowance, as
well as gain valuable
work skills and potential
qualification in different
areas of environmental
remediation.”
At the same time as improving the local environment, the Green Army
will foster volunteerism,
teamwork, local ownership and community spirit
in the young people who
participate.
MEDIA ENQUIRIES: Helen
Russell – 0421 996 535
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Rudd says navy move makes sense

PRIME Minister Kevin Rudd
says it makes long-term strategic and economic sense to
move the navy’s main east
coast base from Sydney to
Brisbane.
He says the move would put
the navy’s ships closer to
where they are needed and
open up Sydney Harbour
for the booming cruise business.
Mr Rudd will reveal more details in a speech to the Lowy
Institute in Sydney on Tuesday.
“We have been looking very
carefully at the recommendations of the 2012 Defence
Force Posture Review (FPR)
and the 2013 Defence White
Paper,” he told ABC radio.
The FPR, conducted by former defence department
secretaries Ric Smith and
Allan Hawke and released in
March 2012, examined the
locations and operations of
Australia’s defence bases
and facilities.
It said in the longer term an
alternative to the existing
Fleet Base East at Sydney’s
Garden Island could offer
operational advantages, particularly for new submarines
and new large landing helicopter dock (LHD) vessels.
Brisbane is the most promising location, with the necessary space and industry
support, proximity to a major
army base and the areas the
navy will need to operate,
plus attractiveness for navy
recruitment and retention.
As well, Brisbane is approved for visits of allied
nuclear powered warships.
“This makes strategic
sense,” Mr Rudd said.
He rejected suggestions
from NSW Premier Barry
O’Farrell it was a political
decision to shore up Brisbane seats.
He said a move away from
Sydney opened up an extraordinary range of possible uses for Garden Island
with massive economic opportunities from the cruise
ship industry, now limited
because of a shortage of
suitable berths for large vessels.
“This will be a controversial
decision into the future but
we have to be mindful of the
long-term national interest,”

the prime minister said.
Coalition
frontbencher
Christopher Pyne dismissed
the idea as another “Kevin
Rudd thought bubble.”
“It’s entirely uncosted,” he
told ABC radio.
“It could cost anything up
to several billion dollars and
cost several thousand jobs
in NSW.”
Opposition frontbencher
and member for Wentworth,
which takes in Garden Island, Malcolm Turnbull said
he would be sorry to see the
navy leave Sydney.

He said the decision represented a complete U-turn
after the “realistic” advice of
the White Paper and was just
a desperate bid by Mr Rudd
for votes in Queensland.
“This is just another desperate effort to shore up
support in Queensland and
it’s another empty promise,
uncosted,” Mr Turnbull told
ABC radio.
“Why is Rudd making this
announcement today?
“It’s obvious that he is worried about losing seats in
Queensland.”

DISABILITY CARE COMING
TO BANKSTOWN

Bankstown will be one
of the first roll-out locations in NSW to get Disability Care, Member for
Blaxland Jason Clare announced today.
“Labor built Medicare.
And now Labor is building DisabilityCare” Mr
Clare said.
“DisabilityCare is a great
Labor reform - it means
that people with significant and permanent disabilities will get the care
and support the need”.
“This means around
4,500 local people with a
disability and 1,800 carers in the Bankstown local government area will
be among the first in New
South Wales to benefit
from DisabilityCare”
“DisabilityCare Australia will also significantly
expand the disability
services sector in Bankstown.
“In contrast, Tony Abbott
will make cuts which will

hurt local families, like
cutting the School Kids
Bonus, superannuation
and local health and hospital services.
Labor has invested more
than $14 billion in addition to existing Commonwealth disability funding
to roll out DisabilityCare
Australia across the
country by 2019.
If Labor is re-elected, the
Commonwealth will contribute around $3.3 billion
in 2018-19 to support
people with disability in
New South Wales.
DisabilityCare Australia
is already operating in
four launch sites around
Australia, including the
Hunter region in New
South Wales. The rest of
New South Wales will be
progressively rolled out
from July 2016 until the
entire state is covered
by mid-2018 to support
around 150,000 people
with disability.

Rudd, Abbott clash over rail
and roads
LABOR’S plan to progress a high-speed rail
network along Australia’s
east coast has sparked
debate over spending priorities.
With two weeks until the
election, Prime Minister Kevin Rudd took his
campaign to Sydney to
announce $52 million to
start the process of buying land for a high-speed
rail corridor connecting
Sydney, Canberra and
Melbourne.
Opposition Leader Tony
Abbott, campaigning in
Brisbane on his plan to
support apprentices, said
roads should be at the
top of the government’s
infrastructure list.
“I’d much rather spend
money now to get better outcomes tomorrow,
rather than in 40 years’
time,” Mr Abbott said on
Monday.
Building or upgrading a
range of roads across
the country, including
WestConnex in Sydney
and the East West Link
in Melbourne would be
“substantially under way”
under a coalition government’s first term.
Mr Rudd said a Labor
government would introduce legislation to reserve land along a 1748kilometre rail corridor
between Melbourne and
Brisbane, and set up a
new authority to oversee
the project’s delivery.
“This is an exciting project for Australia’s future,”
Mr Rudd said of the rail
plan, which Labor sees
as crucial to supporting
jobs beyond the mining
boom.
Homing in on the coalition’s budget priorities,
Mr Rudd said the 2035
rail plan would be cheaper than the opposition’s
$22 billion paid parental
leave scheme.
“Put that into context -

what is more necessary
for the nation’s future?”
Mr Rudd said.
“A high-speed rail network which links these
vital cities along Australia’s east coast, or an
unaffordable, unfair paid
parental leave scheme?”
Australian Greens leader
Christine Milne said the
rail project could have
been under way now
had Labor supported her
party’s $700 million proposal.
The Greens have also
weighed in on the debate
over the coalition’s parental leave policy, saying they would work with
an Abbott government to
make the policy “fairer,
more affordable and better targeted”.
But Greens spokeswoman Senator Sarah Hanson-Young said the coalition needed to explain
how their policy would be
funded.
The latest Essential poll
found 24 per cent support for the coalition’s
leave policy, compared
with 35 per cent for Labor’s scheme and 41
per cent for “neither” or
“don’t know”.
Shadow treasurer Joe
Hockey is expected to
outline some coalition
costings at a National
Press Club debate with
Treasurer Chris Bowen

on Wednesday.
Mr Abbott said it would
be “foolish” to guarantee the timing of a coalition government’s budget surplus because of
declining revenues.
“What I can say is, the
budget bottom line will
also be better under the
coalition,” he said.
Two new polls show the
coalition in an electionwinning lead, but Labor largely holding its
ground.
Newspoll put the coalition’s two-party preferred support at 53 per
cent, down one point on
the previous week, while
the Essential poll had
the parties at 50-50 for
the second week running.
Mr Rudd was not prepared to discuss defeat
when asked on Triple J’s
Hack current affairs program if he would commit to a full term if Labor
lost, but he hung on to
his seat of Griffith.
“I’m not in the business
of talking about the possibilities of defeat,” Mr
Rudd said.
“My responsibility as
prime minister and leader of the Labor party is
to put my argument to
all your listeners right
across the country as to
why they should support
us in this election.”

Bonus money for job seekers
under Abbott
THE long-term unemployed would receive a
$6500 bonus if they can
find and keep a job for
two years, under a coalition government.
Unemployed people aged
between 18 and 30 who
have been out of work for
more than 12 months will
receive $2500 for keeping
a job for a year.

If they remain employed
for two years they will receive another $4000, the
Australian Financial Review reports.
People receiving unemployment benefits will be
offered $6000 to move to
a regional area for work
and those who make the
reverse move will receive
$3000.
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Tony Abbott and the Coalition will cruise into gov- SEE THE WORLD AT THE AUBURN FESTIVAL
ernment at the September 7 election according to
There will also be many
the latest ReachTEL poll
market, art, fashion and

THE Coalition will romp
home at the upcoming
election as support continues to grow for Tony
Abbott as the best person
to lead the nation, according to the latest poll.
In a ReachTEL survey of
3568 voters, nearly 47
per cent of those polled
said they would likely
give their first-preference
vote to the Coalition while
only 35.7 per cent said
they would probably vote
Labor.
The latest figure represents a nearly 4 per cent
drop in primary votes for
the Kevin Rudd-led party
since support for the government peaked at 39.3

per cent in mid-July, a few
weeks after he ousted former leader Julia Gillard as
prime minister.
The two-party preferred
result, based upon 2010
election
distributions,
was unchanged from the
previous poll more than
two weeks ago with the
Coalition still leading Labor 53 to 47 per cent.
Tony Abbott also leads
Kevin Rudd as preferred
Prime Minister in the latest poll, which revealed
more than 53 per cent of
voters thought the Coalition leader would be
the better man to run the
country.
Mr Rudd held a slight

edge with female voters
as the favoured leader but
nearly 58 per cent of male
voters gave Mr Abbott
their tick of approval.
Despite their intention to
vote Labor, nearly half
of the party’s supporters
now expected the Coalition to win the election,
the poll also revealed.
The poll results come as
Kevin Rudd and Tony Abbott prepare to face-off at
a People’s Forum at the
Rooty Hill RSL which is
hosted by Sky News and
The Daily Telegraph.
An audience of 100 undecided voters will get to
ask the two leaders questions.

Entertainers from all over
the world are gearing up
for Western Sydney’s biggest multicultural event
– the Auburn Festival at
Wyatt Park, Lidcombe, on
Saturday 14 September.
Last year about 35,000
people attended the Festival and this year is shaping up to be even bigger.
There will be three stages
with free entertainment all
day featuring a huge variety of music and dance
performances from every
corner of the globe.
Old festival favourites,
Davood Tabrizi and the
Far Seas, return this year
to enchant the audience
with their unique fusion
of Persian and World
music. Other captivating cultural performance

groups appearing at the
event include Blue Mary,
Fanous, Karifi, Gang of
Brothers and Lucky African Dance.
The Auburn Festival will
have something for everyone. The KidZone entertainment area will have
lots of performances and
activities for the young
ones, including special
guest appearances from
‘Diego’ from Dora the Explorer.
Amusement rides, roving entertainers, an animal farm, pony rides, a
V8 Supercar and interactive workshops in circus
skills, pot planting, craft
and African drum and
dance will make it a day
for the whole family to
enjoy.

community stalls showcasing a variety of traditional goods and gifts
from different cultures,
as well as a huge range
of food stalls offering the
best in international cuisine.
New to the Festival this
year will be the ‘Emergency Services Zone’ where
the State Emergency Service, NSW Fire Brigade,
NSW Police and Firechase will put on demonstrations of their prowess and be giving handy
tips on how to stay safe.
Keep your eye out for
some great martial arts
demonstrations too, with
intriguing performances
in the Japanese arts of
Iaido and Kendo, as well
as a special performance
from the X-treme Team
– as seen on Australia’s
Got Talent.
Free shuttle buses will run
all day from Auburn and
Lidcombe stations and
everyone is encouraged
to leave the car at home
with free bicycle parking
also being provided.
“This event is a fantastic
celebration of the diversity and the vibrant life of
our area,” said Mayor of
Auburn, Ned Attie. “Auburn will be on show at
Wyatt Park – and what
a show it’s going to be!
There’s so much entertainment and it’s bound
to be a great day out for
all.”
Key points:
• 2013 Auburn Festival is
on Saturday 14 September, 10am-4pm at Wyatt
Park, Church St, Lidcombe
• Three stages of FREE
entertainment and performers from around the
world
• Food stalls, market stalls
and rides for the kids
The full program and
poster is available at
www.auburn.nsw.gov.au.
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Senior Coalition team members: Malcolm Turnbull, Andrew Robb, Joe Hockey, Tony Abbott,
Julie Bishop and Warren Truss.
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مـناسبات

مهندس البناء غاس فارس يفتتح مكاتب جديدة له يف باراماتا
قام مهندس البناء املعروف غاس فارس بافتتاح مكاتب فخمة
جديدة له يف باراماتا وذلك مساء يوم الجمعة من االسبوع
املاضي.
حضر االفتتاح نائب باراماتا يف برملان الوالية جيف لي ،رئيس
بلدية باراماتا جان شديد وعضو بلديتها بول غارارد وعقيلته كارن
وعدد من اعضاء املجلس البلدي ورئيس قسم االعالم واالتصاالت
يف البلدية مايكل اودواير ،رئيس بلدية سرتاثفيلد السابق طوني
مارون وعدد كبري من رجال االعمال منهم ريتشارد طنوس وطوني
مارون ،املهندس اكرم املصري والزميل انطونيوس بو رزق.
وقد تكلم يف املناسبة رئيس بلدية باراماتا جان شديد فتحدث
عن املسرية العملية الناجحة للمهندس غاس فارس وقال ان فارس
سبق وافتتح مكاتب له يف باراماتا منذ  20عاما واستمر فيها حواىل
 13سنة قبل ان ينتقل منها وها هو يعود اليها اليوم وهي ترحب
به.
وتحدث السيد شديد عن النمو السريع واملطرد الذي تشهده
باراماتا وقال انها املدينة االوىل يف غرب سيدني لجهة استقطاب
رجال املال واالعمال الفتتاح مكاتب لهم فيها.
بدوره املهندس غاس فارس تحدث عن ان انطالقته كانت يف
باراماتا منذ  20عاما وانه يعود اليها اليوم مجددا نظرا ملا تمثل من
ثقل واهمية يف مجال االعمال واملصالح.
وشكر السيد فارس عائلته التي وقفت اىل جانبه يف مسريته
العملية والحياتية كما شكر فريق عمله على والئه واخالصه للعمل
كذلك شكر الحضور على مشاركته حفل افتتاح هذه املكاتب.
بعدها قص رئيس بلدية باراماتا السيد جان شديد واملهندس
غاس فارس شريط االفتتاح وسط التمنيات له بالنجاح والتوفيق
يف مكاتبه الجديدة.
وكانت هناك بوفيه غنية باملأكوالت اللبنانية واملشروبات.
الهريالد تتمنى للمهندس غاس فارس النجاح يف مكاتبه الجديدة
الكائنة على العنوان التالي:
Suite 22, Level 2, 103 George Street Parramatta

جان شديد يلقي كلمته

غاس فارس يلقي كلمته

غاس فارس وعقيلته وفريق العمل

شديد وفارس يقصان شريط االفتتاح

غاس فارس وعقيلته يتوسطان جان شديد ،ريتشارد طنوس وحضور

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
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
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

نقدم لكم اكثر من  230قناة 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 املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

