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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

»قمة العشرين« حتاصر أوباما واحلرب على سوريا
التهديدات  هيمنت 
على  باحلرب  األمريكية 
قمة  أجواء  على  سوريا 
جمموعة دول العشرين يف 
الروسية  بطرسربغ  سان 
أمس االول، واليت كشفت 
وابتسامة  مصافحة  عنها 
الرئيسني  بني  باردة 
بوتني  فالدميري  الروسي 
أوباما،  باراك  واألمريكي 
اللذين يقفان على نقيض 
بشأن  البعض  بعضهما 

امللف السوري.
أعمال  تفتتح  تكد  ومل 
بوتني  وجه  حتى  القمة، 

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

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

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف
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نوعية
مضمونة

الخدمة

هل لديك سجل ائتمان سيئ؟

نّظف سجلك اليوم!
1300 003 655

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

آالف  شركتنا  ساعدت  لقد 
االستراليين على حل مشاكلهم 
االئتمانية وتنظيف سجالتهم 

السيئة.

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

حتى  البداية  من  شخصية  خدمة 
النهاية لجميع حاجاتكم املالية.

واملراكب  للسيارات  تمويل 
وتجهيزات املكاتب واملصانع.

ونحن  املالية  بحاجاتك  أعلمنا 
نتكفل بالباقي.

سرعة يف الحصول على املوافقة.
املالية  اتصل بفيفيان، مستشارتك 

الشخصية على: 880 215 0417

For all your financial needs

ليونهارت للــتمويل
لـجـميع حـاجـاتـكم املـالية

الدول  زعماء  اىل  دعوة 
لبحث امللف السوري حول 
طاولة عشاء، وأعلنت وزارة 
اخلارجية الروسية عن زيارة 
اخلارجية  وزير  بها  سيقوم 
إىل  املعلم  وليد  السورية 
موسكو االثنني املقبل، ما 
ميكن أن يشري إىل احتمال 
ما  تسوية  »طبخة«  وجود 
حول األزمة السورية، حيث 
أن زيارة املعلم ستتم بعد 
القمة  اختتام  من  أيام   3
خارجية  لوزراء  واجتماع 
مع  اليوم  العشرين  دول 
األمني العام لألمم املتحدة 

واملبعوث  مون  كي  بان 
الدولي والعربي إىل سوريا 
لكنها  اإلبراهيمي،  األخضر 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

سليمان لالستفادة من قدرات املقاومة
جنبالط: ال تراهنوا على »توماهوك«

ال  سوريا.  على  حرب 
حرب. هذا هو ظاهر النقاش 
أما  اللبناني.  السياسي 
قلب  يف  لبنان  يقع  أين 
مصري  وأي  احلرب،  هذه 
ينتظره اذا مت تدمري سوريا 
أمر  فهذا  تفتيتها،  أو 
ليس يف صلب األولويات 

اللبنانية.
وبينما ُتنشأ غرف عمليات 
املقلب  يف  تقع  دول  يف 
الثاني من الكرة األرضية، 
السوري،  احلدث  ملواكبة 
فان اجمللس األعلى للدفاع 
ضائع  عن  بدل  اىل  حتول 
ورئاسي  ونيابي  حكومي 
مدعو  وهو  وسياسي، 
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 أوباما  يبتعد بعد مصافحة بوتني يف قصر كونستانتني أمس االول )أ ب(

 ضيوف »القيصر« والبابا يغلّبون »احلل السياسي« .. واملعلم يف موسكو اإلثنني

 املعالج الروحاني واملستبصر السيد أكيم هو معالج روحي 
أفريقي ودولي لديه 30 عاما من الخربة املوروثة من عائلة 
ذات سمعة جيدة جدا يف مساعدة الناس يف جميع أنحاء 

العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وفرنسا 
واسرتاليا. أعتقد بقوة ان بمقدوري حل مشاكلكم بأسرع 
وسيلة حتى لو كنتم قد خـُذلتم من قبل اآلخرين. اذا كنتم 

تعانون من تأثري إنسداد او مرض غري معروف أو وضع 
تعيس أو مشاكل جنسية أو حظ سيئ او أعمال سحر اسود 
او امتحانات او دعاوى قانونية أو مشاكل يف العالقة الزوجية 

وغريها الكثري..
اذا كنتم تعانون من اي من هذه املشاكل فال ترتددوا يف 

االتصال بي لحل مشاكلكم خالل 7 ايام.
ملعرفة املزيد عن السيد أكيم زوروا املوقع:

mrakeemblogspot.com
أو اتصلوا اآلن على أحد الرقمني:

0497845581  أو  0406183765 
النتيجة مضمونة مئة باملئة

معاجل روحاني

ستتزامن مع انعقاد جلسة 
يفرتض  الذي  الكونغرس 
قرار  على  يصوت  أن 

احلكومة تؤكد مواصلتها ضرب االرهاب 
حماولة اغتيال وزير الداخلية املصري 

بتفجري سيارة مفخخة
الداخلية  وزير  جنا 
حممد  اللواء  املصري 
إبراهيم من حماولة الغتياله 

يف  مفخخة  سيارة  بتفجري 
سقوط  عن  أسفر  القاهرة 

التتمة صفحة  31

اجراءات  »الختاذ  اليوم، 
احملتملة  التطورات  تواكب 
يف املنطقة، وال سيما عند 
السورية  اللبنانية  احلدود 

على  طارئ«  ألي  حتسبا 
رمسي  مصدر  تعبري  حد 

مواكب.
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لبنانيات

arabbank.com.au
1800 272 222

#Rates are subject to change at any given time. *The Comparison Rate is calculated on a loan amount of $150,000 over a term of 25 years based on monthly repayments. WARNING: This Comparison Rate applies only to the example or examples given. Different amounts and terms will result in different Comparison 
Rates. At the end of the 1 year fixed rate period the home loan rate will revert to the Basics Home Loan interest rate, currently 5.39%. Costs such as redraw fees or early repayment fees, and cost savings such as fee waivers, are not included in the Comparison Rate but may influence the cost of the loan. A Comparison 
Rate Schedule is available at arabbank.com.au or at any Arab Bank Australia Limited branch. All applications for loans are subject to Arab Bank Australia Limited’s normal credit approval criteria. Lender’s Mortgage Insurance is required on loans above 80% of the property value that is offered as security. Terms and 
Conditions apply. Fees and Charges apply. To the extent that any material in this communication could be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs. Because of this, before acting on any advice, you should consider its appropriateness, having 
regard to your objectives, financial situation and needs. Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563

Spring is here, and so is
our sizzling home loan rate!

To learn more about our home or investment loans, call a dedicated Retail Relationship Manager today:
Sydney: Tony Shidiak 0422 847 778 or Joseph Estephan 0434 601 903
Melbourne: Shaun Dawson 0413 901 440

4.69% 5.36%p.a. p.a.*
Comparison rate1 Year Fixed Home Loan rate:

#

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  الراعي 
أمس  الدميان  يف  الصيفي 
عكار  مشايخ  من  وفدا  االول، 
زكريا  زيد  املفيت  برئاسة 
طرابلس  اساقفة  ورئيس 
للموارنة املطران جورج بو جودة 

على رأس وفد من الكهنة.
شكر  اللقاء،  مستهل  يف 
جرجس  الياس  املونسنيور 
زيارته  على  الغبطة  صاحب 
التعاون  استمرار  مؤكدا  عكار، 
واالهالي  السماحة  اصحاب  مع 
ورفع  االنسان  خدمة  اجل  من 

احلرمان عن عكار.
زكريا  زيد  عكار  مفيت  وجدد 
على  الراعي  للبطريرك  شكره 
له  الدعوة  وجدد  لعكار  زيارته 
لزيارة اخرى للمنطقة اليت حتتاج 
اىل كل شيء. وشكره على زيارة 
هناك  الن  لطرابلس  املواساة 
يف  عكار  من  وجرحى  شهداء 
التفجريين االرهابيني. واكد ان 
زيارة غبطته شكلت عزاء للجميع 
اصوات  ارتفعت  مهما  وحنن 
وصوت  صوتك  فان  التطرف 
مساحة املفيت سيبقيان الضمان 
لالصوات  ميكن  وال  الوطن  هلذا 
االخرى ان تغلبهما. وعلينا دور 
نؤديه وندعو اىل احملبة والسالم 

رغم  على  واالستقرار  واالمل 
يشل  الذي  السياسي  التطرف 
احلكومة.  تشكيل  ويعوق  البلد 
لتفويت  العقل  حيل  ان  ونأمل 
ختريب  يريد  من  على  الفرصة 
لبنان ليبقى بلد العيش املشرتك 
هويته  يغري  ان  احد  يقدر  وال 

ونصلي ألجل الشرق االوسط.
رحب  بكلمة  البطريرك  ورد 
يف  السماحة  بأصحاب  بها 
الدميان، وشكرهم على الرتحيب 
واالستقبال الذي خصه بهما ابناء 
عكار املخلصني واحملبني، وقال: 
اني ارى ان الظرف املؤمل الذي 
نأمل  االوسط  الشرق  فيه  مير 
والتفاهم.  باحلوار  ينتهي  ان 
فالسالح ال حيل اي امر فاحلرب 
البغض  يولد  واحلقد  احلرب  جتر 
بني الناس وهذا الواقع املر الذي 
يسببه  االوسط  الشرق  فيه  مير 
التدخل الغربي حملاولة اظهار ان 
االديان ال ميكن ان تتعايش مع 
بعضها يف هذا الشرق. وهذا ما 
يعمل له الغرب: صدام االديان 
وهناك  والثقافات  واحلضارات 
اذكاء هلذا املوضوع. فمنذ العام 
اده  رميون  العميد  كان   1956
كلما زرناه يسحب وثائق وفيها 
احد رؤساء اسرائيل يقول فيها 
التحريض  لبنان كذبة وكان  ان 
حرب  الندالع  سببا  االسرائيلي 

كذبة  لبنان  ان  ليربهنوا   1975
بني  فيه  التعايش  ميكن  وال 
وحنن  واملسيحي.  املسلم 
عندما  كبرية  عار  وصمة  ارتكبنا 
تبني  ولكن  اهلوية  على  تقاتلنا 
اللبنانية  الثقافة  ان  احلرب  بعد 
احلرب  غلبوا  واللبنانيون  اقوى 
حيصل  الذي  ان  ارى  لذلك 
يبني  االوسط  الشرق  يف  حاليا 
فعلينا  لبنان  دور  اهمية  مدى 
ان نظهر للجميع دورنا يف منع 
والصراع  املذهبية  الصراعات 
واالصوليات  االعتدال  بني 
وهذه هي رسالة لبنان ومهمتنا 
اليوم. واني ارى الربيع العربي 
العفوية  فالتظاهرات  تشوه  قد 
مطالبة  حق  عن  انطلقت  اليت 
واصبحنا  اختفت  باالصالحات 
هنا  من  اصولية.  حركات  امام 
اجلميع  جيمع  الذي  لبنان  دور 
يف  منر  واليوم  واحرتام  مبحبة 
أزمة داخلية نأمل جتاوزها ونأمل 
واال  سياسية  ازمة  تبقى  ان 
او  طائفية  ازمات  اىل  تتحول 
املسؤولني  من  ونأمل  مذهبية. 
يتجاوزوا  ان  السياسيني 
سئمت  الناس  الن  خالفاتهم 
التباعد  ايضا  وسئمت  ذلك 
ان  ونأمل  مبحبة.  العيش  وتريد 
السياسيون  املسؤولون  يدرك 
خطورة الوضع يف لبنان وعليهم 

استقبل مشايخ من عكار وطرابلس وتلقى اتصاال من املفيت الشعار

الراعي: ليدرك املسؤولون خطورة الوضع ويؤلفوا حكومة جامعة
ان  لبنان  على  ان  يعرفوا  ان 
والسالم  االستقرار  دور  يؤدي 
يف املنطقة. ونطالب بأن تؤلف 
تكون  وان  اجلميع  جتمع  حكومة 
على مستوى التحديات املطروحة 
اكثر  يعد حيتمل  الوضع مل  الن 
الن االزمة السياسية تولد أزمات 
وبطالة.  ومعيشية  اقتصادية 
بالناس  تهتم  ان  الدولة  وعلى 

والشعب.
على  جمددا  اشكركم  واضاف: 
اليت  عكار  استقبالكم يف  حسن 
واالهتمام  العناية  كل  تستأهل 
دوما  اطالب  وانا  الدولة  من 
باالهتمام بعكار ونأمل ان تستمر 
يف انفتاحها وعيشها املشرتك. 
اىل  التكامل  رسالة  حنمل  وحنن 
هناك  ألن  التنبه  وعليه  العامل 
باسرائيل  مرتبطة  اجنبية  برامج 
وهي خلري اسرائيل وامنها. فان 
العربي  العامل  لتهديم  احتاجوا 
يتأخروا  فلن  اسرائيل  اجل  من 
وعلينا ان نكون واعني واال نقع 
يف الفخ وعلى اجلميع وعي هذه 
حيصل  الذي  الن  املسؤوليات 
من  يفيد  والذي  وخطري  مؤسف 
كل ما حيصل يف الشرق العربي 
هو اسرائيل والربنامج وضع منذ 
زمن بعيد واعتربوا ان لبنان قد 
عرب  السقوط  يف  االول  يكون 
مل  ذلك  لكن  الدويالت  اجياد 

العرب  خيرج  ان  ونأمل  حيصل. 
اليت  املذهبية  اخلالفات  من 
اوقعتهم فيها الغرب واسرائيل 
تقبل  ال  النها  تعادينا  اليت  هي 
مشرتك  عيش  هناك  يكون  ان 
تقبل  وال  البعض  بعضنا  مع 
بان تكون رسالة للعامل ومنوذجا 
بدأ  وعندما  املشرتك.  للعيش 
اسرائيل  طالبت  العربي  الربيع 
انها  على  دوليا  بها  لالعرتاف 
اخلالفات  كون  لليهود  دولة 
الدين  ابناء  ان  اظهرت  العربية 
الواحد غري قادرين على العيش 
القصة  هي  وهذه  بعضهم.  مع 

بكاملها.
وفد طرابلسي

وفدا  الراعي  التقى  ذلك،  بعد 
املطران  اىل  ضم،  طرابلسيا 
يف  احملامني  نقيب  جودة،  بو 
نائب  خوري،  ميشال  الشمال 
الشيخ  والشمال  طرابلس  مفيت 
ماجد  والشيخني  إمام  حممد 
درويش وحسام بساط والشيخ 
بالل بارودي إمام مسجد السالم 
طرابلس  بلدية  رئيس  ونائب 
بلدية  ورئيس  جالد  جورج 
حممد  السفري  السابق  امليناء 
يف  املعلمني  ونقيب  عيسى 
نعمة حمفوض  اخلاصة  املدارس 
اجملتمع  هيئات  عن  ومسؤولني 
اللبنانية  اجلامعة  وعضو  املدني 
الثقافية يف العامل طوني منسى. 
وقال الشيخ إمام: نشكرك على 
اىل  ووقوفك  لطرابلس  زيارتك 
جراحها  وبلسمة  اهلها  جانب 

واصراركم على االهتمام بها.
بلدية  رئيس  نائب  وشكر 
صاحب  جالد  جورج  طرابلس 

الصادقة  مشاعره  على  الغبطة 
لطرابلس  احلميمة  ومواساته 
التقوى  مسجدي  انفجاري  عقب 

والسالم.
وقال إمام مسجد السالم الشيخ 
يف  السالم  ان  بارودي  بالل 
العيش  يف  االساس  هو  لبنان 
ونشكركم باسم مسجدي السالم 
والتقوى على زيارتكم لطرابلس 
هلا  وزيارتكم  كثريا  حتبكم  اليت 
كانت انفجارا يف وجه من وضع 
ونؤكد  كيدهم  ورد  االنفجار 
التعايش  بلد  سيبقى  لبنان  ان 
ابواق  وستسكت  والتعاون 
الفتنة. وجدد الدعوة اىل صاحب 

الغبطة لزيارة طرابلس.
البطريرك املاروني

وشكر البطريرك املاروني أصحاب 
السماحة والوفد الطرابلسي على 
حنن  وقال:  للدميان،  زيارتهم 
يصيبنا  يصيبكم  ما  واحد  جسم 
الذي  الشعار  املفيت  وصوت 
فينا  اثر  اهلاتف  عرب  مسعناه 
وحنن نكن لسماحته كل االحرتام 
االنفجارين  ان  واملودة. صحيح 
وقعا امام مسجدين هما التقوى 
هلل  التقوى  وان  والسالم 
اساس  هما  لبنان  يف  والسالم 
وهو  لبنان  مييز  الذي  العيش 
عنصر السالم فيها وعلينا عيش 
انفجار االميان الذي هو اكرب من 

اي انفجار آخر.
اتصال من الشعار

البطريرك  تلقى  اللقاء،  وخالل 
اتصاال هاتفيا من مفيت  الراعي 
مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس 
لالوضاع  فيه  عرضا  الشعار 

العامة والراهنة.
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شــركـة عـــنداري للــمقاوالت
بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

نتعهد
مجيع املشاريع 

واالعمال 
من املنازل 
واحملالت 
العادية 

حتى املباني 
الشاهقة..

لدينا آليات ومعدات لسائر 
أعمال اهلدم واحلفر ونقل 

احلفريات واألنقاض..
نؤجر مجيع أنواع 

الشاحنات واجلرافات 
واآلليات الكبرية والصغرية

خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم
شعارنا الصدق واالستقامة
 ثقتكم بنا أساس جناحنا

جلميع حاجاتكم االتصال على أحد الرقمني:
0414 666 777 - 03 9318 9109

35 Nathan Dr, Campbellfield VIC 3061  - Email: excavation@andarigroup.com.au
نـتكلم العربية

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر
املدير العام وليد الحاج عنداري 

يردّ على احدى املكاملات

بعض أفراد الفريق العامل

)excavator ( جرافة ضخمة وحديثة
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العماد  اجلمهورية  رئيس  قال 
مؤسساتنا  أن  سليمان  ميشال 
أولوياتنا  صلب  يف  العسكرية 
وكمؤسسات  كمسؤولني 
خطة  يف  لالستمرار  دستورية 
وذلك  وجتهيزها،  دعمها 
اسرتاتيجية  تطبيق  مع  بالتالزم 
وطنية شاملة للدفاع الوطين من 
الوطنية  القدرات  تنمية  خالل 
والعسكرية  والديبلوماسية 
واإلستفادة من قدرات املقاومة 
احلرب  آللة  التصدي  يف 
اعتداءاتها  ووقف  اإلسرائيلية 

على أرضنا وخرقها لسيادتنا.
خارجية  أخطار  وجود  إىل  ولفت 
عديدة، أوهلا اخلطر االسرائيلي، 
مشريا إىل أخطار داخلية أخطر ما 
فيها رهانات قائمة على إقتناع 
الوطن  مصلحة  بأن  طرف  كل 
فريقه  بوصول  قطعا  ترتبط 
عندها  فتستقيم  السلطة  اىل 
املؤسسات ويسود األمن وتعلو 
ميكن  ذلك  كأن  القضاء،  كلمة 
أن حيصل بني ليلة وضحاها أو 

بسحر ساحر.
جاءت  سليمان  الرئيس  مواقف 
الذي  االحتفال  رعايته  خالل 
 68 ال  العيد  ملناسبة  اقيم 
املديرية  مقر  يف  العام،  لالمن 
يف املتحف، يف حضور الرئيس 
احلكومة  رئيس  ميقاتي،  جنيب 
من  وعدد  متام سالم،،  املكلف 
الوزراء والنواب، وقائد اجليش 
وقادة  قهوجي،  جان  العماد 
والعسكرية  االمنية  االجهزة 
ومديرين  الضباط،  وكبار 

سابقني لالمن العام.
وصل  اجلمهورية  رئيس  وكان 
اىل مقر االحتفال، عند اخلامسة 
عصرا، وكان يف استقباله وزير 
حكومة  يف  والبلديات  الداخلية 
شربل  مروان  االعمال  تصريف 
واملدير العام لألمن العام اللواء 
اىل  وتوجه  ابراهيم،  عباس 
ضريح شهداء االمن العام حيث 
وضع اكليال من الزهر. وانتقل 
بعدها سليمان اىل قاعة داخلية، 
حيث اعلن بدء االحتفال بالنشيد 
نشيد  تاله  اللبناني،  الوطين 
االحتفال  وقدم  العام.  االمن 
العميد منري عقيقي مدير شؤون 
العامة  املديرية  يف  االعالم 
لألمن العام. ومت عرض شريط 
وثائقي خلص تاريخ االمن العام 
واهم اجنازاته منذ نشأته وحتى 

اليوم.
اللواء ابراهيم

ابراهيم  اللواء  القى  وبعدها، 
كلمة قال فيها: فخامة الرئيس، 
حماطني  حضوركم  يشرفين 
العيد  لرتعوا  الدولة  بأركان 
الثامن والستني للمديرية العامة 
مشاركتكم  تدل  العام.  لالمن 
الكبري  االهتمام  على  الشخصية 
املؤسسة  هلذه  تولونه  الذي 
الوطنية اليت اخنرطت يف خدمة 
خدمة  ويف  لبنان،  كل  لبنان، 
انطالقا  لبناني،  كل  اللبناني، 
من اميانها بقاعدة التكامل بني 
الدولة واملواطن، سبيال إىل بناء 
إىل  مجيعا  نطمح  الذي  الوطن 
احلفاظ عليه. وطن حوار تسوده 
كلمة سواء بني مكوناته الدينية 
دوره  يعزز  مما  واالجتماعية، 
ابتعاث  على  وقدرته  الرسالي 

بني  وتالق  تفاعل  دينامية 
واحلضارات  السماوية  األديان 
وضمن  مسائه،  حتت  العاملية 
حيزها  ختطت  اليت  حدوده 
رحاب  اىل  الضيق  اجلغرايف 
الكون. وقد يكون هذا املشهد 
ان  قرم  شارل  للشاعر  أوحى 
ملخصا دور  امللهم  جبله  يكتب 
لبنان: مل أر وطنا يف هذا احلجم 

وال قدرا يف هذا اإلتساع.
إن  الرئيس،  فخامة  أضاف: 
رعايتكم هذااالحتفال مصدر فخر 
على  وحافز  مجيعا،  لنا  واعتزاز 
يف  واإلندفاع  املستمر،  العطاء 
خدمة الوطن من خالل الدور الذي 
العامة  للمديرية  القانون  حدده 
اليت  العام، والصالحيات  لالمن 
اقرها هذا القانون وناطهما بها. 
هذا اليوم هو يوم األمن العام 
عن  مستقال  سلكا  اصبح  الذي 
والعشرين  السابع  يف  الشرطة 
من آب 1945، وكان يف حينه 
جنينا تكون يف رحم األيام، وكرب 
ومنا وتطور حتى غدا كيانا كامل 
صلب  واملواصفات،  األوصاف 
حاضرا  متمكنا،  قادرا،  العود، 
األساسية  املفاصل  كل  يف 
ما  والدولة.  حياةالوطن  من 
يبلغ هذه  أن  العام  لألمن  كان 
خنبة  لوال  التقدم  من  املرحلة 
خمتارة من رجاالت لبنان وظفوا 
عملهم وطاقاتهم كي يؤدي هذا 
السلك دوره الوطين بكل جدارة 
واستحقاق. رحم اهلل من غادرنا، 
وأمد يف عمر من ال يزال على 
هلم  مدين  الوطن  احلياة.  قيد 
باإلجنازات اليت حققوا وال سبيل 
هذه  أستذكر يف  نكرانها.  اىل 
العام  األمن  شهداء  املناسبة 
يؤدون  وهم  سقطوا  الذين 
واجبهم املقدس يف خدمة دولة 
سيبقى  واملؤسسات.  القانون 
ذكر هؤالء األبطال مؤبدا، ولن 

يطاهلم غبار النسيان.
إن  الرئيس،  فخامة  وتابع: 
اليت  العام  األمن  مؤسسة 
استقلت عن الشرطة بعد ثالث 
واكبت  االستقالل،  من  سنوات 
يف  وساهمت  االستقالل  دولة 
واستمرارية  مؤسساتها،  بناء 
على  القائم  السياسي  نظامها 
ثوابت دستورية ترتكز إىل حرية 
الفكر واملعتقد وممارسة الشعائر 
الدينية، وإحرتام اآلخر، وترسيخ 
كان  وقد  الدميوقراطية،  القيم 
هلوية النظام السياسي إنعكاس 
الذي  اإلقتصاد  على  مباشر 
رغم  شكل  ليرباليا،  نهجا  اتبع 
مباشرا  سببا  إعرتته  اليت  الثغر 
آفاقا  وفتح  والنمو،  لالزدهار 
الفردية  املبادرة  أمام  واسعة 

اليت متيزت حبيوية الفتة.
وأردف: إن مواكبة األمن العام 
تطور النظام اللبناني، باندفاعاته 
بأدوار  وكبواته، جعلته يضطلع 
كبرية يف املرحلة املاضية اليت 
وهددت  خطرية  أحداثا  شهدت 
وجوده.  أسس  يف  الكيان 
مخسينات  منذ  متعاقبة  أحداث 
القرن املنصرم حتى يومنا هذا، 
عجزت  لكنها  املؤسسة  هزت 
رسالتها.  وطمس  دكها  عن 
على  موحدة  واحدة  ظلت 
اليت  اللبنانية  اجلغرافيا  إمتداد 
احلروب  سكاكني  فيها  عملت 

أفرادها  وبقي  متزيقا،  املتنقلة 
وطوائفهم  رتبهم  إختالف  على 
األرض  وحدة  لواء  حيملون 
والشعب واملؤسسات ويؤمنون 
الشك  غزا  بعدما  الشعار  بهذا 

والوهن قلوب الكثريين.

رئيس اجلمهورية
الكلمة  سليمان  الرئيس  والقى 
والرتباء  الضباط  أيها  التالية: 
أن  اليوم  يسعدني  واألفراد، 
أقف بينكم يف أول احتفال رمسي 
معا  العام،لنكرس  األمن  بعيد 
إرتباطكم مبؤسستكم وإعتزازكم 
الذي  وبتارخيها  ومبسريتها  بها 

أصدرمت حديثاكتابا عنه.
ليس األمن العام مؤسسة أمنية 
فحسب،بل كان منذ اإلستقالل 
الروافد  من  رافدا  زال  وما 
مسرية  تغين  اليت  األساسية 
نظامها  ودميومة  الدولة  بناء 
الساهرة  والعني  الدميوقراطي 
للسلطات الدستورية والرمسية، 
العمل  يف  كبري  دور  وهلا 
وضبط  واخلدماتي  التنظيمي 
واىل  من  والدخول  اخلروج 
مكافحة  ويف  ومراقبته،  لبنان 
اخلاليا  التجسس وكشف  أعمال 
تعقب  واملشاركة يف  اإلرهابية 
وإطالق  التفجري  جرائم  منفذي 
الصواريخ املتنقلة من الضاحية 
آمنة  مناطق  واىل  طرابلس  اىل 

أخرى.
حقوق  على  مؤمتنون  أنتم 
وأعرف  وحرياتهم،  املواطنني 
ثقل هذه األمانة، فمسؤوليتكم 
هي حبجم دوركم إليصال احلق 
اىل اصحابه، وهذا يتطلب العمل 
الدقيق على تنفيذ قرار السلطة 
مبجلس  املتمثلة  السياسية 
الداخلية،  وزير  عرب  الوزراء 
وباملدير العام ملؤسستكم الذي 
أهنئكم من خالله يف هذا العيد 
الوطنية  القضايا  يف  جلهوده 
املشرف.  املؤسساتي  وعمله 
هذا فضال عن املهام االضافية 
اجهزة  مع  للتنسيق  به  املنوطة 
من  عدد  يف  خارجية  امنية 
بالذكر  منها  وخنص  القضايا 
قضية خمطويف اعزاز اليت حان 
واليت  معاناتهم  النهاء  الوقت 

نعمل على متابعتها باستمرار.
إن مؤسساتنا العسكرية تستحق 
الكامل  باهتمامنا  حتظى  أن 
األساسية  احتياجاتها  لتأمني 
تطورها، وهي يف  ومستلزمات 
كمسؤولني  أولوياتنا  صلب 
دستورية  وكمؤسسات 
دعمها  خطة  يف  لالستمرار 
مع  بالتالزم  وذلك  وجتهيزها، 

تطبيق اسرتاتيجية وطنية شاملة 
تنمية  خالل  من  الوطين  للدفاع 
القدرات الوطنية والديبلوماسية 
من  واإلستفادة  والعسكرية 
التصدي  يف  املقاومة  قدرات 
ووقف  اإلسرائيلية  احلرب  آللة 
وخرقها  أرضنا  على  اعتداءاتها 

لسيادتنا.
جسم وطين واحد

القوى  إن  العسكريون،  أيها 
واحد  وطين  جسم  العسكرية 
ومتكامل  متناسق  بشكل  تعمل 
عانى  أحدها  ضعف  فإذا 
جنح  وإن  ضعفه،  من  اآلخرون 
تلقائيا  جناحه  إنعكس  احدها 
انتم  كما  فأبقوا  اآلخرين،  على 
متحدين يف تنفيذ مهامكم وآمنوا 
وسائر  وجبيشكم  مبؤسساتكم 
العسكرية واألمنية لصد  القوى 
خمالفة  وأي  باألمن  إخالل  أي 
احملدقة  األخطار  ولدرء  للقانون 

بوطننا.
بالعدو  تتمثل  خارجية  أخطار 
الدولي،  واإلرهاب  اإلسرائيلي 
فإسرائيل اليت ترى يف النموذج 
كيانها  على  خطرا  اللبناني 
مستمرة  زالت  ما  العنصري، 
يف حماوالتها لزرع الفتنة بيننا 
سيادتنا  على  إعتداءاتها  ويف 
الدولي  بالقانون  مبالية  غري 
الدولية،  الشرعية  وبقرارات 
للدول  عابرا  أصبح  وإالرهاب 
ويزرع الرعب واخلوف والفوضى 
الشبكات  وما  مكان،  كل  يف 
اإلرهابية وأعمال التفجري وإطالق 
الصواريخ وعمليات اخلطف على 
عما خيططه  عينة  انواعها سوى 

اإلرهاب الدولي لبلدنا.
وأخطار داخلية ناجتة مناإلنقسام 
واحلسابات  األعمى،  السياسي 
امللتبسة  والقراءات  الظرفية 
ما  على  اخلاسرة،  والرهانات 
جيري يف حميطنا العربي والسيما 
يف الشقيقة سوريا، وإن أخطر 
إقتناع  الرهانات  هذه  يف  ما 
الوطن  مصلحة  بأن  طرف  كل 
فريقه  بوصول  قطعا  ترتبط 
عندها  فتستقيم  السلطة  اىل 
املؤسسات ويسود األمن وتعلو 
كلمة القضاء. وكأن ذلك ميكن 
أن حيصل بني ليلة وضحاها أو 

بسحر ساحر.
أيها األعزاء، إن التصدي هلذه 
مجاعية  مسؤولية  هو  األخطار 
بسيادة  التسليم  من  تنطلق 
حكم القانون وإحرتام الدستور، 
فعلى القادة السياسيني تأمني 
احلد األدنى من اإلتفاق على بناء 
واجلامع  الواحد  الوطين  البيت 
الدولة  مبؤسسات  واإلميان 

ألن  دميومتها،  على  واحلفاظ 
الضمان  هو  املؤسساتي  العمل 
الدائم لسري عجلة الدولة يف كل 
السياسة  كانت  فاذا  الظروف، 
تتبدل وتتغري وفق املصاحل فإن 
ومثابرة  ثابتة  تبقى  املؤسسات 
على تأمني احتياجات املواطنني 
أن  دون  من  شؤونهم  وإدارة 
وال  السياسية  باخلالفات  تتأثر 
بالتعثر السياسي أو الفراغ يف 

املؤسسات الدستورية.
الرمسيني  املسؤولني  وعلى 
العمل على تأمني احلكم الرشيد 
الشفافية  مفهوم  بتعزيز 
واحد،  وقت  يف  واملساءلة 
إمكان  ال  الشفافية  غياب  ففي 
هناك  يكن  مل  وما  للمساءلة، 
للشفافية  يكون  فلن  مساءلة 
يستوجب  وهذا  مظهر.  أي 
صارمة  إدارية  رقابة  وجود 
الرمسية  املؤسسات  داخل  من 
اىل  وصوال  الربملان  من  بدءا 
والقضائية،  الرقابية  األجهزة 
غري  رقابة  وجود  يستوجب  كما 
رمسية من اجملتمع املدني ومن 

املواطنني أنفسهم.
يبقى  الذي  األهم  الدور  ولكن 
للعمل  األساس  احملور  دائما 
القادة  دور  هو  املؤسساتي، 
الذين  الرتاتبيني  والرؤساء 
عليهم تطبيق القوانني واألنظمة 
باقتناع  النتائج  وقبول  النافذة 
كانت  ولو  حتى  وبشكل طوعي 
غري متوافقة مع مصلحة الرئيس 
مرجعياتهم  أو  األفراد  أو 

املتنوعة.
جهدا  ليس  املؤسسة  وجناح 
فرديا وظرفيا ولن يصح بهدم 
إنشائه  وحماولة  القديم  البناء 
من جديد، بل هو نتيجة تكامل 
وتراكم  فيها،  العاملني  جهود 
املداميك  وإعالء  املستمر  البناء 
املوجودة  الثغرات  وسد 
السابقة،  اإلجنازات  من  إنطالقا 
وبالتنسيق والتعاون الدائم مع 
وإن  الدولة.  مؤسسات  سائر 
لن  املؤسساتي  العمل  جناح 
يؤتي مثاره إال بشعور كل قائم 
واجبه  من  بأن  رمسية  بوظيفة 
املواطنني  احتياجات  تأمني 
ظروف  توفري  اىل  والسعي 
وباقتناعه  هلم،  الكريم  العيش 
أن علة وجود مؤسساتنا نابع من 
ارتضينا  الذي  اإلجتماعي  العقد 
لوحدتنا  أساسا  قبوله  على 
ومهامنا،  أهدافنا  لكل  وناظما 
وإن أي تقصري أو خلل يطاول 
الدولة  به  ستصاب  العقد  هذا 

ككل.
بداية  القيادة رهن  إن ممارسة 
حيدد  الذي  املسبق  بالتخطيط 
للمؤسسة  الرئيس  اهلدف 
وحدة  لكل  املرحلية  واألهداف 
ال  القائد  جناح  وإن  فيها، 
األنا،  عن  بإبتعاده  إال  يستقيم 
لكفايات  استثماره  وحبسن 
إجنازاتهم  وإبراز  مرؤوسيه 
اىل  مستندا  اخطائهم  وتصحيح 
ومبدأ  والعدالة  الكفاية  مبدأ 
الثواب والعقاب لرتسيخ ثقتهم 
روح  ينمي  ما  وباملؤسسة،  به 
ويولد  والوظيفة،  للدولة  الوالء 

الفخر باإلنتماءاليها.
أيها احلضور الكريم، إن الوضع 
الراهن للمؤسسات ال يدعو اىل 

يف  سادت  بعدما  اإلطمئنان 
إداراتنا  بعض  ويف  جمتمعنا 
احرتام  وعدم  الفساد  ثقافة 
للوظيفة  الوالء  وعدم  القانون 
وللنظام العام، ولكن هذا الواقع 
اإلحباط  اىل  يدفعنا  اال  جيب 
واليأس من إستحالة اإلصالح، 
وطنية  إرادة  هو  فاإلصالح 
دائم  وعمل  مجاعية  ومسؤولية 
قطاعات  كل  يشمل  ومتكامل 

الدولة ومكونات اجملتمع.
هو  السياسي  اإلصالح  وإن 
وأول  اإلصالحات،  كل  أساس 
يف  النيات  صدق  عن  إشارة 
إرادة اإلصالح تنطلق من وضع 
يؤمن  دائم  إنتخابي  قانون 
طموحات  عن  ويعرب  املناصفة 

شعبنا وميثله أحسن متثيل.
نفسها  األهمية  يف  ويأتي 
به  حل  الذي  اإلداري  اإلصالح 
السياسة  دخلت  بعدما  الوهن 
اىل  اخريا  سعينا  وقد  أبوابه، 
يف  الشواغر  ملء  إستكمال 
وظائف الفئتني األوىل والثانية 
للتعيينات  آلية  اىل  استنادا 
الوزراء  جملس  عليها  وافق 
مل  ويالألسف  ولكن  باإلمجاع، 
نتمكن من استكمال تطبيق هذه 
السياسية  املواقف  جراء  اآللية 
البعض  وحماولة  املتشنجة 
هواه  وفق  اآللية  هذه  تفسري 

ومصاحله الشعبوية والضيقة.
وإنها كلمة حق أقوهلا لكم ولكل 
أيدينا  ومواطن،فلنرفع  مسؤول 
عن اإلدارة ولنتصاحل مع القانون 
حفاظا على هيبة الوظيفة وعلى 
حقوق املواطن. ولنرتك اهليئات 
واحملاكم  والرقابية  القضائية 
الدستورية سيفا عادال لتصحيح 
أفعالنا.  يف  ومجوح  خلل  كل 
ورادعة  عادلة  احكامها  ولتكن 
باالستناد اىل وقائع ومعطيات 
االجهزة  بها  تزودها  موثوقة 

املختصة.
أرى  إني  العسكريون،  أيها 
ويف  اإلرادة،  قوة  عيونكم  يف 
ويف  العزمية  صالبة  سواعدكم 
عنوان  حتملون  الذي  السالح 
كما  فكونوا  واإلستقرار.  األمن 
لتحمل  وأهال  قدوة  عهدناكم 
جاهال  تدعوا  وال  املسؤولية، 
وال  مؤسساتكم،  عتبات  يلج 
تفسحوا حلاقد يف أن يدخل اىل 
صروحكم، ويف زمن العواصف 
باحلكمة  تسلحوا  والتقلبات 
الشباب  وبشجاعة  والتبصر 
من  وطننا  لنحرس  وإقدامه، 
بر  به معا اىل  كل خطر ونسري 
األمان، ونعلي من شأنه، ونوطد 
واستقالله  سيادته  أمنهونرسخ 
أرضا لنا وألوالدنا وأحفادنا من 

بعدنا.
وكل عيد وأنتم أكثر قوة وحلمة. 

عشتم وعاش لبنان.
اىل  ابراهيم  اللواء  قدم  ثم 
االمن  درع  سليمان  الرئيس 
العام وكتاب سر الدولة يتضمن 

جزءا من تاريخ االمن العام.
الصورة  التقطت  وبعدها، 
الرئيس  توقيع  التذكارية تالها 

سليمان السجل الذهيب.
يف  كوكتيل  حفل  واقيم 
الرئيس  بعدها  غادر  املناسبة، 
سيلمان مقر االحتفال عائدا اىل 

قصر بعبدا.

االمن العام اللبناني حيتفل بعيده ال ٦٨ مبشاركة رئاسية وحكومية ورمسية
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تشكيل  املكلف  الرئيس  أكد 
احلكومة متام سالم ان التشاور 
اجلمهورية  رئيس  مع  مستمر 
سليمان  ميشال  العماد 
والقوى السياسية مع كثري من 
املضادة  والشروط  الشروط 
لن  ولكن  التسهيل...  وعدم 
املهمة  عن  أختلى  ولن  أيأس 
ما دمت أشعر ان الناس معي 

وثقتها بي ما زالت كبرية.
يف  اجلمهورية،  رئيس  عرض 
بعبدا  يف  اجلمهوري  القصر 
الرئيس  مع  االول،  امس 
املشاورات  اجواء  آلخر  سالم 
هذا  على  اجلارية  واالتصاالت 

الصعيد.
الرئيس  قال  اللقاء،  وبعد 
على  جدا  حريص  انا  سالم: 
االعالمية  إطالالتي  تكون  أن 
من وقت اىل آخر وغري كثيفة 
التشاور  يأخذ  أن  على  حرصا 
احلكومة  تأليف  شأن  يف 
بعيدا  عناية  من  يستحق  ما 
تأليف  ألن  معلن،  شيء  من 
احلكومات هو أمر يتطلب الكثري 
من الرتكيز واملتابعة بعيدا من 
نوفر  أن  االعالم، لكي نضمن 

له مستلزمات النجاح.
ألوضح  اليوم  أحتدث  أضاف: 
الدرجة  يف  العام،  للرأي 
هذا  يف  حنن  أين  االوىل، 
أن  أستطيع  والذي  اجملال. 
أقوهلا إننا يف وسط غابة من 
املضادة  والشروط  الشروط 
ومل  ترتح  او  تستكن  مل  اليت 
أشهر.  مخسة  مدى  تتوقف 
وبالتعاون  مساعي  أن  إال 
الرئيس  فخامة  مع  الكامل 
الظروف  رغم  مستمرة، 
ألن  واملستجدات،  الصعبة 
امانة تأليف احلكومة والتكليف 
التأييد  هي غالية عندي، ألن 
الشعيب الذي ملسته وما زلت 
طوال اخلمسة أشهر هو الذي 
يدفعين اىل عدم التخلي عنها، 
وال أدير ظهري هلا وأن أحتمل. 
وال أخفيكم أنين ما زلت أحتمل 
ألنين أشعر بأن الناس تتحمل 
معي. ويف اللحظة اليت أشعر 
فيها بأن االمر أصبح فيه ضرر 
أو أذى على البلد وعلى الناس 
اختاذ  يف  دقيقة  اتأخر  فلن 
ما  لكن  املناسب.  املوقف 
زالوا مينحونين  ما  الناس  دام 
الرئيس  فخامة  وكذلك  ثقة 
بهذا الشكل االجيابي والبناء، 
فسأستمر يف السعي، آخذا يف 
اليت  الكبرية  املعاناة  االعتبار 
جتلياتها  وابرز  البلد،  بها  مير 
االقتصادية  اهليئات  اضراب 
ال  والذي  باالمس،  التحذيري 
آثاره  وجتاهل  جتاهله  ميكن 
وخصوصا  البلد  على  السلبية 
اذا ما متادى هذا املوضوع يف 
ظل تدهور وانهيار يف اجملال 
االقتصادي واملالي واالمنائي 
مستمر  هو  والذي  البلد،  يف 

منذ فرتة.
ليس فّشة خلق

ولكن  سأستمر،  لذلك  وقال: 

سالم بعد لقائه سليمان: حنن وسط غابة من الشروط والشروط املضاد إالّ 
أن مساعي التأليف مستمرة ولن أختلى عن املهمة

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»وتعاونوا على الرّب والتقوى 
االثم  على  تعاونوا  وال 

والعدوان« 
 صدق اهلل العظيم

الضنية  ابناء  جمعية  تعلن 
أبواب  فتح  عن  الخريية 

يوم  ستجري  التي  لالنتخابات  والرتشيح  االنتساب 
الـ  الساعة  تمام  2013 يف   -  9  - بتاريخ 22  االحد 

10 صباحا يف مركز الجمعية.
 -  9  -  13 يف  والرتشيح  االنتساب  مهلة  تنتهي 

.2013
فأهال  لها..  واستمرارية  للجمعية  دعم  انتسابكم 

وسهاًل

أود القول إن تأليف احلكومات 
او  هوى  او  خلق  فشة  ليس 
بالنسبة  االقل  على  نزوة، 
ليس  احلكومة  وتأليف  الي، 
شهوة كما أنه يف الوقت عينه 
مفتوحة  سياسية  شهية  ليس 
يف  دور  هلم  الذين  كل  عند 

هذا املوضوع.
ونطرح  نسعى  حنن  هنا  ومن 
وأشكاال  ورؤى  تصورات 
معينة حلكومة ميكنها املواجهة 
بهذا  واالعتناء  والتصدي 
والدقيق  احلساس  الوضع 

الذي منر فيه.
مع  مستمر  التشاور  إن 
القوى  ومع  الرئيس،  فخامة 
السياسية مع كثري من الشروط 
والعقبات  املضادة  والشروط 
هو  وهذا  التسهيل.  وعدم 
واقعنا اليوم الذي أرى أن من 
وأواجه  عليه  أتكلم  ان  واجيب 
القوى  دامت  وما  به.  اجلميع 
السياسية غري متفقة ومتباعدة 
يف  تعتمدها  اليت  مبقاييسها 
احلكومة،  لتأليف  رؤيتها 
ولنفوذها  تعود هلا وملكانتها 
لن  وملواضعها،  وملكاسبها 
تلتقي  أن  السهل  من  يكون 
هذه  تأليف  يف  معنا  وجتتمع 

احلكومة.
هذا هو الواقع املؤسف، ولكن 
عن  أختلى  ولن  أيأس  لن 
قلت،  كما  دمت،  ما  املهمة 
أشعر بأن الناس معي وثقتها 

بي ما زالت كبرية.
ضربت   6-9-9 صيغة  هل 

االخرية  أن  أو   8-8-8 صيغة 
اهليئات  وهل  قائمة  زالت  ما 
أكثر  ستدفعكم  االقتصادية 

حنو تأليف احلكومة؟
واالرقام  الصيغ  موضوع   -
كلها أمور تفصيلية واملهم أن 
تكون هناك نية جدية عند كل 
القوى السياسية لتأليف هذه 
احلكومة واقول بكل صراحة أن 
يف  بوضوح  جتلت  اليت  النية 
يف  متابعتها  تتم  مل  التكليف 

التأليف.
املعطل  الثلث  مطلب  هل 
الرئيسني  من  املرفوض 
سليمان وسالم هو السبب يف 

تعطيل تأليف احلكومة؟
- أنا واضح يف هذا االمر من 
تأليف  موضوع  الطريق،  أول 
بالتعطيل  وتنطلق  تبدأ  حكومة 
ولكن  فائدة.  فيه  ليس 
هو  التعطيل  بعدم  متسكي 
من أجل تسهيل عمل احلكومة 
ببعده الوطين وتفعيله وليس 
من أجل عرقلته او تكبيله من 

أول الطريق بعناصر سلبية.
ليست األوىل

اىل  بري  نبيه  الرئيس  دعا 
فيها  تشارك  حوارية  خلوة 
أنت، يتم يف خالهلا كبند أول 
وبيانها  احلكومة  على  االتفاق 
من  موقفكم  هو  ما  الوزاري، 

هذا الطرح؟
مشكور  بري  الرئيس  أوال،   -
إلجياد  الدائمة  مساعيه  على 
يف  يساعد  وتصور  خمارج 
ليست  وهي  الوضع  حلحلة 

املبادرة االوىل اليت يطرحها، 
الرئيس  اشكر  أنا  وبالتالي 
بري دائما على جهوده وقلتها 
سابقا يف مواقف عدة، ولكن 
الدخول  على  اليوم  أقدر  لن 
يف تفاصيل او أعلق وأتفاعل 
املبادرة  هذه  مضمون  مع 
أدخل  مل  البداية،  منذ  ألنين، 
مواقف  أي  مع  أتفاعل  او 
ألنين  طروحات،  او  سياسية 
حريص على عدم السجال يف 
هذا املوضوع، وإذا كان هناك 
او  املبادرة  هلذه  متابعة  من 
فسيكون  املواقف  من  غريها 
منذ  اعتمدتها  اليت  الطرق  عرب 
املباشر  التواصل  عرب  البداية 
إلعطاء  االعالم  من  بعيدا 
وأقول  أفضل.  جناح  فرص 
الكثري  مطلوب حلل  احلوار  ان 
من القضايا الكبرية يف لبنان، 
احلكومة  تأليف  موضوع  ولكن 
املكلف  الرئيس  هو مسؤولية 

ورئيس اجلمهورية.
وليد  النائب  لقائكم  عن  نقل 
اليكم الضوء  أنه محل  جنبالط 
االخضر من السعودية لتأليف 
صحة  مدى  ما  جامعة،  حكومة 
عن  أيضا  وماذا  الكالم،  هذا 

لقائكم النائب وليد جنبالط؟
بك  وليد  بالنائب  لقائي   -
يكون  ولن  االول  هو  ليس 
السعي  اطار  االخري، وهو يف 
ولوليد  احلكومة،  تأليف  اىل 
وكبري  مؤثر  وموقع  وزن  بك 
على  أحرص  أنا  وبالتالي 
االمر  هذا  يف  معه  التواصل 

وأستطيع أن أقول إنه يرفدني 
من وقت اىل آخر بأفكار وآراء 
تساعد، وأشكره على جهوده.

تشكيل  اىل  تذهب  ال  ملاذا 
حكومة أمر واقع؟

عديدة  وملرات  سابقا  قلت   -
وليس  واقع  حكومة  مع  إنين 
الذي  الواقع  أي  واقع.  أمر 
فائدة  فيه  أرى  مما  أستمده 
هذه  ولدور  ووطين  لبلدي 
احلكومة، أي حكومة، ولدوري 
أريد  ال  وأنا  حكومة.  كرئيس 
فرض شيء أو حتدي أحد، وال 
أن أتورط يف شيء قد يؤدي 
يأتي  أن  مما  أكثر  ضرر  اىل 
الرتيث  هنا  ومن  فائدة،  منه 
واالعتناء مبا أنا حريص عليه.

وزير العدل
واطلع وزير العدل يف حكومة 
تصريف األعمال النقيب شكيب 
اجلمهورية  رئيس  قرطباوي 
اليت  اإلحصاءات  نتائج  على 
يف  العدل  وزارة  بها  باشرت 
 2012 العام  لبنان يف  حماكم 
للمرة األوىل يف تاريخ القضاء، 
بهدف حتديد حجم األحكام اليت 
تصدرها كل حمكمة على حدة 
وعدد الدعاوى الواردة إليها.

اإلحصاءات  نتيجة  تبني  وقد 
جان  القاضي  أجراها  اليت 
طنوس يف حماكم بريوت أنه 
باملقارنة مع العام 2012، زاد 
يف  العام  هذا  القرارات  عدد 
حماكم استئناف بريوت بنسبة 
حماكم  ويف  املئة،  يف  مئة 
وأربعني  أربعة  بنسبة  البداية 
قرارات  زادت  املئة. كما  يف 
بنسبة  املنفردين  القضاة 

ثالثني يف املئة.
قرطباوي  الوزير  أكد  وقد 
مستمرة  اإلحصاءات  أن 
يف  لبنان  حماكم  كل  لتشمل 
احملافظات كافة، وإن اإلنتاج 
يتحسن  مؤسسة  أي  يف 
هناك  تكون  عندما  ويتضاعف 
إرادة وحماسبة، الفتا إىل أنه 
سيطلع الرأي العام على نتائج 
فور صدورها يف  اإلحصاءات 

كل احملافظات.
قد  قرطباوي  الوزير  وكان 
يرافقه  اجلمهورية  رئيس  زار 
األعلى  القضاء  جملس  رئيس 

واملدير  فهد،  جان  القاضي 
العدل  وزارة  يف  العام 
القاضي عمر الناطور، ورئيس 
القاضي  الشورى  جملس 
شكري صادر، ورئيس ديوان 
عوني  القاضي  احملاسبة 
رمضان، ورئيس معهد القضاة 
القاضي سامي منصور، ومدير 
القاضي  املعهد  يف  الدروس 

سهيل عبود.
الرئيس  من  الوفد  وطلب 
اإلحتفال  رعايته  سليمان 
يف  سيقام  الذي  املركزي 
الذكرى  يف  املقبل  تشرين 
معهد  لتأسيس  اخلمسني 
الذي خيرج  لبنان  القضاة يف 
قضاة عدليني وقضاة إداريني 

وقضاة ماليني.
يشار إىل أن الذكرى اخلمسني 
ستتضمن  املعهد  لتأسيس 
مجلة من النشاطات والندوات 
منها  عدد  يف  سيشارك  اليت 
من  قضاة  ملعاهد  رؤساء 

العامل.
مع  اجلمهورية  رئيس  وتناول 
التطورات  فتفت  أمحد  النائب 
السياسية واحلكومية الراهنة.

مع  سليمان  الرئيس  وحبث 
الوزير السابق فارس بويز يف 

االوضاع العامة.
وزار بعبدا وفد من مستشاري 
الفرنسية  اخلارجية  التجارة 
الفرنسي  السفري  حضور  يف 
باولي،  باتريس  لبنان  لدى 
بزيادة  االهتمام  الوفد  ونقل 
الشراكة والتبادل التجاري مع 
العالقات  تعزيز  ضمن  لبنان 
الثنائية القائمة بني البلدين.

ويف خالل اللقاء، اطلع الوفد 
على  اجلمهورية  رئيس  من 
لألوضاع  وتصوره  رؤيته 
الراهنة يف املنطقة وخصوصا 
اللبنانية  والثوابت  سوريا  يف 
املرتكزة على اعالن بعبدا حيال 

هذه الصراعات والتطورات.
وزار بعبدا رئيس جملس ادارة 
جريدتي التلغراف واالنوار يف 
الذي  الراعي  فريد  اسرتاليا 
على  اجلمهورية  رئيس  اطلع 
اللبنانية عموما  اوضاع اجلالية 
يف  وخصوصا  واالعالميني 

اسرتاليا.
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ان  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رأت 
العزوف عن احلوار ورفض التناغم 
واملقاومة  والشعب  اجليش  بني 

من أسباب انكشاف األمن.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة 
يف  مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 
رعد ويف حضور أعضائها. وجرى 
البحث يف تداعيات الشلل الذي 
تعانيه البالد نتيجة تعطيل فريق 
الدستورية  للمؤسسات  آذار   14
يعكسه  وما  والنيابية  احلكومية 
ذلك من أداء مرتهل يف اإلدارة 
واملؤسسات  العامة  واملرافق 
فضال  عموما،  الرمسية  واألجهزة 
املعيشي  الوضع  تردي  عن 
االقتصاد  وتدمري  للمواطنني 
وتوفري مناخات النمو لالضطرابات 

والفوضى.
انعكاسات  الكتلة  وعرضت 
وطرابلس  الرويس  تفجريي 
متابعته  ينبغي  وما  اآلمثني 
لطمأنة  واجراءات  معاجلات  من 
عنهم  األعباء  وختفيف  املواطنني 
الدراسي  العام  مشارف  على 

اجلديد.
وتوقفت عند التهديدات األمريكية 
امعانا  بشن عدوان على سوريا، 
وبسط  والتسلط  االستعالء  يف 
النفوذ االمرباطوري وابتزاز دول 
حلساب  وشعوبها  العربي  العامل 
الغربية  واملصاحل  اسرائيل 

عموما.
وأصدرت الكتلة بيانا جاء فيه:

حتيط  اليت  التحديات  إن  أوال: 
تتفاقم  اليت  واملشاكل  بالبالد 

الوفاء للمقاومة: العزوف عن احلوار ورفض التناغم بني 
اجليش والشعب واملقاومة من أسباب انكشاف األمن
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

Master License No: 409566317
Global Marble Australia

اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 
 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

فيها، وحالة الركود اليت أصابت 
احلكومية  الدستورية  املؤسسات 
أمام  لبنان  تضع  والنيابية، 
استقراره  يتهدد  خطري  مفرتق 
ومصريه. وإن فريق الرابع عشر 
كاملة  مسؤولية  يتحمل  آذار  من 
عما آلت اليه األمور نتيجة إصراره 
جللسات  والتعطيل  العرقلة  على 
جهة،  من  النيابي  اجمللس 
أخرى  جهة  من  احلكومة  وتشكيل 
واحملددات  الشروط  وضعه  عرب 
الرئيس املكلف،  أمام  التعجيزية 
هذا  رفض  يؤكد  الذي  األمر 
احلقيقية  للمشاركة  الفريق 
وتعمده احداث فراغ يف السلطة 
انها  يتوهم  ملتغريات  انتظارا 
ستمنحه الفرصة املناسبة للتفرد 
يف حكم البالد. ويستند يف ذلك 
على  اخلاطئة  رهاناته  اىل  كله 
القوى الدولية املعادية وملحقاتها 
بهدف اخضاع اللبنانيني لسياسة 
حمور االذعان والتطبيع مع العدو 
اوضاع  وترتيب  االسرائيلي 
يتناسب  مبا  لبنان  يف  السلطة 
هذا  سياسات  وخدمة  مالقاة  مع 
مع  يتالءم  ومبا  جهة,  من  احملور 
عقلية التفرد واالستئثار من جهة 

اخرى.
ثانيا: إن عزوف البعض عن احلوار 
الوطين ورفضه للتناغم املطلوب 
والشعب  اجليش  بني  دوما 
واملقاومة ضمن املعادلة احلتمية 
عن  احلقيقي  والدفاع  للحماية 
تفسريات  خلف  والتلطي  لبنان، 
مضامني  لبعض  واقعية  غري 
على  االصرار  ثم  بعبدا،  اعالن 

التزام خطاب التحريض املذهيب 
وااللغاء، وتغطية فوضى السالح 
االخنراط  يف  والتوغل  الفتنوي، 
لسوريا،  املعادي  احملور  ضمن 
انكشاف  اىل  أدى  ذلك  كل 
وعمق  للبنان،  االمين  الوضع 
وأيقظ  اللبنانيني  بني  االنقسام 
ظواهرها،  وشجع  الفتنة  عوامل 
وأنهك االقتصاد وحرض الفئات 
البعض  بعضها  ضد  االجتماعية 
ميثاقية  أزمة  يف  البالد  وأدخل 
وأحدث خلال خطريا على مستوى 
والثوابت  اخليارات  التزام 

الوطنية.
االمريكي  العدوان  إن  ثالثا: 
هو  به،  التهديد  أو  سوريا  على 
االرهاب  ميثل  استكباري  نزق 
حتديا  ويشكل  واملباشر  املنظم 
وتهديدا  وشعوبها  للمنطقة 
اإلقليمي  واألمن  للسلم  سافرا 
ومدان  مرفوض  وهو  والدولي، 
تكن  أيا  املعايري،  بكل  حكما 
من  أعجز  وهو  وحدوده،  ذرائعه 
اىل  الرامية  اهدافه  خيفي  ان 
االسرائيلية  الذراع  استنهاض 
القبضة  احكام  وحماولة  جمددا 
االستعمارية الغربية على املنطقة 

وثرواتها.
إن بلوغ اإلدارة األمريكية مرحلة 
على  بالعدوان  املباشر  التورط 
سوريا يؤكد اقتناعاتنا بأن األزمة 
الشقيق  البلد  بهذا  اليت عصفت 
منذ أكثر من سنتني مل تكن إال 
مشروع  سياق  يف  تآمرية  حلقة 
بالسيطرة  حامل  اسرتاتيجي 

األجنبية على املنطقة. 

أوضح عضو كتلة املستقبل النائب 
حممد احلّجار أن املساعي، على قدٍم 
احلكومة،  تأليف  أجل  من  وساق 
وتيار  آذار   14 مدعومة من فريق 
وأن  خصوصًا  حتديدًا،  املستقبل 
موضوع تأليفها أكثر من ضروري 
يف ظل التطورات الراهنة، مشريًا 
اىل أنه من غري املعقول ان يبقى 

البلد من دون حكومة.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
الرئيس  اليوم، أوضح احلّجار أن 
يستطيع  ال  سالم  متام  املكلف 
الشروط  بسبب  احلكومة  تأليف 
آذار، الفتًا  اليت يضعها فريق 8 
يف هذا اإلطار اىل الصرخة العالية 
اهليئات  أطلقتها  اليت  النربة 
االقتصادية، مشريًا اىل أنه عندما 
تلجأ أطراف اإلنتاج اىل اإلضراب، 
يف  لبنان  وجع  عن  تعرب  فإنها 

موضوع األزمة االقتصادية.
وأكد احلّجار ان فريقنا يقّدم كل 
املرونة الالزمة كي تتألف احلكومة 
اليت ال جيوز ان خترج إطالقًا عما 
ينص عليه الدستور، مشددًا على 
أعراف  بتكريس  نسمح  لن  أننا 

خبالف ما ينص عليه الدستور.
وأشار اىل أن هناك من يعرب عن 
الذي  الدستور  مع  تتنافى  أمور 
املكلف  الرئيس  أن  على  ينص 
هو الذي يؤلف احلكومة بالتشاور 
مع رئيس اجلمهورية، ونقطة على 

السطر.
وشّدد على ضرورة التقّيد بإعالن 
النأي  سياسة  وإلتزام  بعبدا 
الدستورية،  والنصوص  بالنفس 
خارج  سالح  أي  بقاء  جواز  وعدم 
ثالثية  ورفض  الشرعية،  القوى 
اليت  واملقاومة  والشعب  اجليش 

باسيل يريد حتقيق مصلحته باستباحة الدولة
احلجار: ال جيوز خروج احلكومة عن الدستور

قربها حزب اهلل يف سوريا عندما 
سوريا  اىل  وتوّجه  برأيه  تفّرد 
جانب  اىل  بالقتال  للمشاركة 
النظام السوري الذي يقتل شعبه 

بالسالح الكيميائي.
وردًا على سؤال، اعترب احلّجار ان 
ما طرحه رئيس اجلمهورية العماد 
تشكيل  جلهة  سليمان  ميشال 
من  برفض  قوبل  جامعة  حكومة 
حزب اهلل، الفتًا اىل أن حزب اهلل 
ال يريد إال ثلثًا معطاًل يف احلكومة 
السالح  ثالثية  بيانها  وتعتمد يف 
غري الشرعي، مشريًا اىل أن نائب 
األمني العام ل حزب اهلل الشيخ 
نعيم قاسم كان واضحًا مبطالبته 
موجودًا  احلزب  قرار  يكون  بأن 

داخل احلكومة.
وشّدد احلجار على أن كل التسوية 
السابقة اليت خّربت البلد وعّطلته 
اهلل  حزب  إصرار  نتيجة  هي 
أسبابه  من  انطالقًا  مواقفه  على 

اإلقليمية.
اتهامات باسيل

على  احلجار  رّد  أخرى،  جهة  من 
اإلتهامات اليت وجهها وزير الطاقة 
يف حكومة تصريف األعمال جربان 
باسيل اىل تيار املستقبل باإلتفاق 
التنقيب  مع تركيا لتعطيل مسار 
قائاًل:  لبنان،  يف  النفط  عن 
اإلتهامات  باألمس  وّجه  باسيل 
اىل  ايضًا  ووصلت  اجلميع  اىل 
أن  دون  من  سليمان  الرئيس 
أنه عندما راجع  يسميه حني قال 
مراجع نيابية باملوضوع نقلوا اليه 
لكنه  اجلمهورية،  رئيس  رفض 
يصّدق رئيس اجلمهورية شخصيًا 
قول  حد  على  األمر  نفى  الذي 

باسيل.

لرئيس  ايضًا  احلجار:  وأضاف 
وجهة  بري  نبيه  النواب  جملس 
نظر يف هذا املوضوع اليت ختتلف 
مع أسلوب عمل جربان باسيل يف 
الوزارة، سائاًل: هل باسيل يقصد 
الرئيس بري يف ما أطلقه  ايضًا 

باألمس من اتهامات.
ال  باسيل  جربان  أصاًل  وتابع: 
املوضوع،  هذا  مبثل  يناقش 
بالعديد  يقوم  وأنه  خصوصًا 
دخل  أن  منذ  اإلرتكابات  من 
علمًا  اليوم،  حتى  الطاقة  وزارة 
النظم  كامل  بشكل  يستبيح  انه 
الشأن  إدارة  وأسس  والقوانني 
شّكل  حني  آخرها  وكان  العام، 
الغاز اليت عاد  إدارة قطاع  هيئة 
الدولة،  شورى  جملس  وأبطلها 
وبالتالي شخص كباسيل ال حيق 

له ان يوّزع التهم يسارًا وميينا.
باسيل،  جربان  احلّجار،  ووصف 
بالرجل الذي يريد ان حيقق مصلحة 
خالل  من  ولفريقه  له  مباشرة 
اإلستباحة الكاملة للدولة وحتقيق 
من  واملادية  الشخصية  املصاحل 
على  الشكل  بهذا  إصراره  خالل 
ملف النفط والغاز يف ظل حكومة 
إصدار  على  واإلصرار  مستقيلة، 

املراسيم اإلنشائية.
غري  الضرورات  ان  احلّجار  واعترب 
باسيل،  يطرحه  ما  يف  موجودة 
هي  الضرورة  أن  على  مشددًا 
على  وبالتالي  احلكومة،  تأليف 
باسيل  اليه  ينتمي  الذي  الفريق 
بدل  احلكومة  تشكيل  يسّهل  ان 
استغالل عدم تشكيل احلكومة من 
ذلك  وكل  الشروط،  وضع  خالل 
اخلاصة  املصاحل  حتقيق  بهدف 

به.
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السفري السعودي زار اجلمّيل وعون 
ورئيس الكتائب استنكر التعّرض 

للدبلوماسيني

Saturday 7 September 2013  2013 أيلول   7 السبت 

اجلمّيل،  أمني  الرئيس  استقبل 
سفري اململكة العربية السعودية 
امس  عسريي،  عواض  علي 
بيان  حسب  وناقشا  االول، 
للمكتب االعالمي للرئيس اجلمّيل 
املنطقة  يف  الداهمة  التطورات 
الوضع يف سوريا يف  وخباصة 
واشنطن  يف  يتداول  ما  ضوء 
الدولية  العواصم  من  وغريها 
عسكرية  ضربة  عن  والعربية 
حمتملة ردا على إستخدام النظام 
الكيماوية،  االسلحة  السوري 
إلستعراض  مناسبة  وكانت 
الوضع الداخلي وضرورة تأليف 
احلكومة يف أقرب وقت ملعاجلة 
املرتاكمة  الداخلية  االوضاع 

ومتابعة اجملريات اإلقليمية.
وجدد الرئيس اجلمّيل إستنكاره 
اهلل  حزب  حواجز  العرتاض 
ملوكب  بريوت  شوارع  يف 

ديبلوماسي سعودي.
يف الرابية

رئيس  السفري عسريي  زار  ثم 
النائب  التغيري واالصالح  تكتل 
دارته  يف  عون  ميشال  العماد 
يف الرابية وعرض معه التطورات 

العامة يف لبنان واملنطقة.
من  السعودي  السفري  وغادر 

دون االدالء بأي تصريح.
أجواء اللقاء

من جهتها اكدت مصادر قيادية 
بارزة يف التيار الوطين احلر ان 
تكتل  رئيس  مجع  الذي  اللقاء 
التغيري واالصالح النائب العماد 
ميشال عون والسفري السعودي 
عسريي  عواض  علي  لبنان  يف 
جاء  اليوم،  ظهر  الرابية  يف 
استكماال للقاء االخري الذي مجع 
املاضي.  متوز   2 يف  الطرفني 
الملركزية  املصادر  واشارت 
ان اللقاء كان مقررًا بعد عطلة 
عيد الفطر مباشرة اال ان اجازة 
يف  الطويلة  عسريي  السفري 

اململكة حالت من دون ذلك.
واوضحت ان الطرفني استكمال 
النقاشات السابقة وكانت جولة 
وملفي  التطورات  يف  افق 
احلكومة والضربة االمريكية على 
سوريا. واضافت: ان االشارات 
اململكة  ترسلها  اليت  االجيابية 
عرب سفريها يف بريوت يف اجتاه 
العماد عون ال ميكن اال مواجهتها 
واالنفتاح،  االجيابية  من  مبزيد 
وهذه السياسة ينتهجها العماد 
عون منذ مدة مع تاكيدها. ومنعًا 
للتأويل يسعى عون اىل توسيع 
والتفاهمات  االتصاالت  مروحة 
والتالقي ومع القوى السياسية 
املستقبل  تيار  سيما  وال  كافة 
ومتثيله  دوره  الهمية  نظرًا 
مع  ولكن  والنيابي،  الشعيب 
رفضه استبدال حتالفات بآخرى 
ال  لبنان  ان  ايضًا  مقتنع  وهو 
واملشاركة  بالتوازن  اال  حيكم 
بني اجلميع، فاحتضان املقاومة 
على  االنفتاح  مينع  ال  ومحايتها 
غرار  على  والسنة  السعودية 

االنفتاح على سوريا وايران.
السعودية  تأثري  مدى  وحول 

على تغيري رفض تيار املستقبل 
التيار  مع  والتقارب  التواصل 
املصادر  شددت  احلر،  الوطين 
اسقط  عون  العماد  ان  على 
على  السابقة  حتفظاته  كل 
واليت  احلريري  سعد  الرئيس 
اخذت عليه مثل وان واي تيكت 
اخلالف  صفحة  لطي  ومستعد 
لبنان  لتحصني  املستقبل  مع 
واحلفاظ على استقراره واخلروج 
من االزمات السياسية واالمنية، 
هذه  تنجح  مل  اليوم  وحتى 
بني  التواصل  بدء  يف  اجلهود 
مساعي  رغم  واملستقبل  التيار 
منسق الشوف يف التيار غسان 

غريغوريوس  البطريرك  قال 
انطاكية  بطريرك  حلام  الثالث 
وسائر املشرق للروم الكاثوليك 
مسيحي  الف   450 حوالي  إن 
اىل  مناطقهم  نزحوا من  سوري 
أو  سورية  داخل  أخرى  مناطق 
من  هربا  أخرى  لبلدان  جلأوا 
األزمة  اندالع  منذ  الدائر  العنف 

السورية.
هامش  على  البطريرك  وأشار 
تواجه  اليت  »التحديات  مؤمتر 
املنعقد  العرب«  املسيحيني 
العاصمة  يف  يومني  مدار  على 
»الضربة  أن  عمان،  األردنية 
العسكرية املتوقعة ضد سورية 
ستزيد معاناة املسيحيني وتؤدي 
مبسيحييها  سورية  خراب  إىل 
منها  يسلم  ولن  ومسلميها 

احد«.
ملكي  سويريوس  مار  وقال 
البطريركي  النائب  مراد، 
يف  االرثوذكس  للسريان 
القدس واألردن، إن اآلالف من 
يف  منزوية  املسيحية  العائالت 
واحدة  ملرة  منها  خترج  بيوتها 
على  للحصول  االسبوع  يف 
القتل  من  خوفا  وذلك  الطعام 

450 الف مسيحي سوري نزحوا من مناطقهم
البطريرك حلام: آالف العائالت املسيحية 
منزوية يف بيوتها خوفاً من قتل املتطرفني

من املسلحني املتطرفني.
يشمل  ذلك  أن  إىل  وأشار 
ومحص  حلب  يف  العائالت 
من  وغريها  السورية  واجلزيرة 
املدن، مضيفا أن هناك كنائس 
احرقت يف دير الزور واعتداءات 
وأعمال  وراهبات  رهبان  على 

خطف.
واكد املشاركون ضرورة محاية 
الشرق  منطقة  يف  املسيحيني 
جلسة  يف  وأعلنوا  األوسط، 
رفضهم  سورية،  حول  حوارية 
لتوجيه أي ضربة عسكرية غربية 
لسورية، حمذرين من اثرها على 

مسيحيي سورية.

تعيينات جديدة يف ابرشية أوسرتاليا املارونية

يطيب لنا ان نعلمكم بالتعيينات الجديدة التي اصدرها صاحب 
السيادة املطران انطوان-شربل طربيه السامي االحرتام بتاريخ 

30 آب 2013:
• الخوري مرسلينو يوسف نائبًا عامًا على ابرشية أوسرتاليا 

املارونية
• املونسنيور بشارة )شورا( مرعي نائبًا اسقفيًا عن الشبيبة

• املونسنيور عمانوئيل صقر نائبًا اسقفيًا عن األعمال الراعوية
• االب ايلي نخول املرسل اللبناني نائبا اسقفيًا عن األعمال 

الروحية والليتورجية 
• االب جوزف سليمان خادمًا لرعية مار شربل بانشبول.

نتمنى للكهنة املعينني دوام الخدمة يف كرم الرب.
عن دار املطرانية املارونية 

املستقبل  مع  للتقارب  عطااهلل 
اخلروب  واقليم  الشوف  يف 
املستقبل  من  جلنة  وتشكيل 
واحلزب  التيار  جلنة  غرار  على 
تعقد  اليت  االشرتاكي  التقدمي 

اليوم اول اجتماعاتها.
هذه  تؤدي  ان  امكانية  وعن 
اللقاءات اىل ترتيب زيارة للعماد 
ان  اكدت  السعودية  اىل  عون 
عون مل يقل يومًا انه لن يزور 
اليه دعوة  واذا وجهت  اململكة 
فهو حاضر لتلبيتها ال سيما ان 
السعوديني بدأوا يدركون قيمة 
وحضور وفاعلية تأثري التيار يف 

الساحة املسيحية. 

ميقاتي حبث االوضاع مع مقبل وحناس 
وفليتشر دعا حلوار عاجل بشأن التحديات

ميقاتي  جنيب  الرئيس  حبث 
امس  السراي  يف  زواره  مع 
املنطقة  يف  الراهنة  التطورات 
الداخلية،  اللبنانية  وامللفات 
واستقبل يف هذا االطار السفري 
الذي  فليتشر  طوم  الربيطاني 
مع  ناقشنا  تصريح:  يف  قال 
اإلفادة  سبل  الرئيس  دولة 
على  والعمل  املقبلة  االيام  من 
تأمني روح من اإلمجاع يف البالد 
واحلاجة اىل حوار عاجل بني كل 
التحديات  شأن  يف  االطراف 
اليت تواجه لبنان، ومنها مسألة 
والوضع  لبنان  اىل  النازحني 
االمين، وكلنا ندرك احلاجة اىل 
تأليف حكومة لبنانية جامعة. حنن 
كمجتمع دولي نعمل على االفادة 
من االجتماعات اليت ستعقد يف 
نيويورك يف أيلول اجلاري، حيث 
مكان  يف  جمتمعا  العامل  يكون 
واحد، لتقديم الدعم والتضامن 
إليهما،  حاجة  يف  وهو  للبنان، 
القيام  على  مصممون  وكلنا 

بذلك.
الضربات  عن  على سؤال  وردا 
توافق  وحصول  لسوريا  اجلوية 
وفرنسا  بريطانيا  بني  حوهلا 
حتى  قال:  املتحدة،  والواليات 
الساعة مل يتخذ أي قرار، وكلنا 
السياسية  املناظرات  نشاهد 
الدائرة، وخصوصا تلك احلاصلة 
أريد  الواليات املتحدة، وال  يف 
ولكن  سيحصل،  مبا  أتكهن  أن 
حظر  ضرورة  يدرك  اجلميع 

استخدام االسلحة الكيميائية.
قطر  سفري  ميقاتي  واستقبل 
سعد بن علي هالل املهندي يف 

زيارة وداعية.
جلنة  رئيس  أيضا  والتقى 
إبراهيم  النائب  واملوازنة  املال 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  كنعان 
دولة  مع  اليوم  اإلجتماع  إن 
وطنية  مبلفات  يرتبط  الرئيس 
األول  املوضوع  مهمة.  ومالية 
وتكلمنا  األعمال،  تصريف  هو 
هذا  عن  بصراحة  دولته  مع 
ومع  معه  وسنتابعه  املوضوع، 
املسار  هذا  لوضع  املعنيني 
الطريق  وعلى  سليم  بشكل 

الصحيح.
أما املوضوع الثاني الذي حبثنا 
فيه، فهو سلفات اخلزينة، ألن 
من  قائمة  كبرية  شكوى  هناك 
الدولة  كانت  سلفات  جتميد 
املتعهدين  مع  عليها  تعاقدت 
من  وغريهم  واملقاولني 
إذ  القطاع،  هذا  يف  العاملني 
مت عقد النفقات، ومن ثم جتميد 
هذه السلفات بقرار من جملس 
احلكومة،  استقالة  قبل  الوزراء 
كبريا  ضررا  يشكل  ما  وهو 
واليت  القائمة  املشاريع  على 
توقفت مجيعها يف كل املناطق 
خمالف  األمر  هذا  اللبنانية. 
العمومية  احملاسبة  لقانون 
وينعكس سلبا على مجيع العمال 
املرتبطة  واملصارف  والشركات 
ميكن  وال  واعتمادات.  بديون 
من  ألنه  هكذا،  األمر  يبقى  أن 
هناك  وكان  الدولة،  مسؤولية 
متابعة  على  واتفاق  مصارحة 
جدية حللحلة هذا املوضوع خالل 

األيام املقبلة.
عائدات البلديات

الذي  األهم  املوضوع  أضاف: 
البلديات  موضوع  هو  حبثناه 
والعائدات البلدية، اليت مت حسم 
80 يف املئة من مستحقاتها من 
املستقل،  البلدي  الصندوق 
حسومات  عن  حيكى  واليوم 
ديونا  يسمى  ملا  جدا  كبرية 
هذه  على  مرتاكمة  مزعومة 
البلديات، تصل اىل ألفي مليار 
كليا  مرفوض  أمر  وهذا  لرية، 
هذه  يف  التدقيق  يتم  مل  ألنه 
البلديات  تستطيع  وال  الديون، 
بهذا  امللف  مع هذا  تتعامل  أن 
الشكل. هذه حقوق وأمانة لدى 
املفرتض  من  وبالتالي  الدولة، 
أن تتم معاجلة هذا امللف بشكل 
اإلدعاءات  عن  متاما  منفصل 
لدى  سنوات  منذ  املوجودة 
احلكومات  لدى  أو  املال  وزارة 

املتعاقبة حبق البلديات.

البلديات  إعطاء  جيب  وقال: 
من  هناك  كان  وإذا  حقوقها 
شرعيتها  مدى  فلنبحث  مطالب 
يف  التدقيق  وليتم  وقانونيتها 
اليت  النفايات  شركات  فواتري 
وصلت قيمتها اىل حد بلغ ثلث 
موازنة الدولة اللبنانية. من هذا 
اليوم،  جلستنا  كانت  املنطلق 
من  الرئيس  دولة  مع  واتفقنا 
خالل عملنا يف جلنة املال على 
أن يكون هناك تعاون ومتابعة 
ألنه  املسار  هذا  تصحيح  ليتم 
تصريف  مرحلة  فإن  يبدو،  كما 
األعمال طويلة وأعتقد أنه جيب 
دستوري  قانوني  إطار  إجياد 
تتعطل  ال  كي  إستثنائي 

الدولة.
رئيس  نائب  ميقاتي  واستقبل 
وزير  ثم  مقبل  مسري  احلكومة 
حكومة  يف  والتجارة  االقتصاد 
حناس  نقوال  االعمال  تصريف 

وحبث معه شؤونا وزارية.

القوات  كتلة  عضو  قال 
زهرا  انطوان  النائب  اللبنانية 
حزب  اعطاء  املُستحيل  من  انه 
احلكومة  يف  املعّطل  الثلث  اهلل 
وإعتماد ثالثية اجليش والشعب 
من  لذلك  جمددًا،  واملقاومة 
امُلستحيل تشكيل حكومة ُترضي 
حكومة  اي  ان  مؤكدًا  اجلميع، 
يف  التدخل  عن  بنفسها  تنأى 
ان  تستطيع  لبنان  خارج  شؤون 
ملعاجلة  االدنى  باحلد  تنصرف 

الشؤون الداخلية اللبنانية.
وقال اىل وكالة االنباء املركزية: 
يف  يومًا  يتساهل  مل  اهلل  حزب 
فمنذ  احلكومة،  تشكيل  موضوع 
يوافق  انه  اعلن  االوىل  اللحظة 
االحجام  تعكس  حكومة  على 
النيابية، وبالتالي انا ُاشفق على 
اليت  الصيغ  باطالق  ترّبعوا  من 
قد ُترضيه من دون ان يعلم ما 

ُيرضيه.
من  كان  خيارنا  بأن  ذّكر  وإذ 
اال  اي  ظلمك  ما  بنفسه  سّواك 
ُيشارك اي فريق سياسي مباشرة 
صفة  عليها  اطلقنا  حكومة  يف 
ان صالحية  اىل  لفت  احليادية، 
برئيس  حصرًا  ُمناطة  التشكيل 
املكّلف،  والرئيس  اجلمهورية 
تشكيل  ُيريدان  فعاًل  كانا  فإذا 
حكومة وليس التعطيل امُلتمادي 
احدًا  ُتراعي  ال  حكومة  من  بد  ال 

وتعتمد مبدأ الظلم بالسوي.
اضاف: حنن ال ننتظر العجائب، 
منسجمة  حكومة  تشكيل  بل 
امللفات  معاجلة  تستطيع 
ردًا  مشريًا  الضاغطة،  املعيشية 
التشكيل  ان  اىل  سؤال  على 
عاد اىل امُلرّبع االّول الن هناك 
ارضاء حزب اهلل  راهن على  من 
فاحلزب  مطالبه،  على  بالتشاطر 
تفّرد  فهو  اوراقه  آخر  يلعب 
وما  سوريا،  اىل  الدخول  بقرار 
اهتماماته  آخر  لبنان  يف  جيري 

فهذا هو مشروعه.
سؤال  على  ردًا  زهرا  ودعا 

دعا سليمان وسالم ملمارسة صالحياتهما
زهرا: يستحيل اعطاء حزب اهلل الثلث املعطل

رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
متام  املكلف  والرئيس  سليمان 
صالحياتهما  ممارسة  اىل  سالم 
التشكيل  شأن  يف  الدستورية 
ووضع اجلميع امام مسؤولياتهم 
مهما كان شكل احلكومة، ولكن 
الثلث  اعطاء  عدم  سقف  حتت 

املعّطل الي كان.
اهلل  حزب  التزم  اذا  وتابع: 
عن  بالنفس  النأي  بسياسة 
اعالن  وتطبيق  السورية  االزمة 
االساس  العائق  فإن  بعبدا، 
ملشاركته يف احلكومة من وجهة 
سقط،  قد  آذار   14 قوى  نظر 
ولكن العائق امام مشاركته يف 
السياسة  يف  إنفراده  احلكومة 
اخلارجية، لذلك إذا اعلن التزامه 
ذلك  اتى  لو  حتى  بعبدا  اعالن 
النّية  يعين  ذلك  فإن  متأخرًا 
مؤسسات  كنف  اىل  بالعودة 
الدولة وااللتزام بسياسة النأي 

بالنفس.
ولفت زهرا اىل ان عودة حزب 
اليت  بشروطه  التمّسك  اىل  اهلل 
تتجاهل وجود اي فريق اخر يف 
لبنان وتتجاهل دور املؤسسات 
التشكيل  ُيعّطل  الدستورية 
والفراغ  التعطيل  ان  وُيوضح 
وجود  الن  ُيناسبه،  ما  اكثر 
ال  الدولة  سلطة  خارج  سلطة 
كما  دورها  ممارسة  تستطيع 
الدولة  تكون  عندما  تشتهي 

ومؤسساتها حاضرة فعاًل.
اجلّديني يف  اّول  وختم:سنكون 
جمددًا  احلوار  اىل  الدعوة  تلبية 
مسّلمة  من  سينطلق  كان  اذا 
وضع  اىل  الوصول  ضرورة 
الدولة  تصّرف  يف  السالح 
اذا كان  اللبنانية، ولن ُنشارك 
غري ذلك، ولكن هذا ال يعين اننا 
سُنعرقل بل سنلتزم باي نتيجة 
كما  اليها  التوّصل  يتم  اجيابية 
مت  الذي  بعبدا  اعالن  مع  حصل 
اقراره بغياب القوات عن طاولة 

احلوار.
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حربية  سفن  ثالث  عربت 
مضيق  االول،  امس  روسية، 
متجهة  الرتكي  البوسفور 
قبالة  املتوسط  شرق  اىل 
خلفية  على  السورية  السواحل 
ضربة  الحتمال  االستعدادات 

عسكرية غربية لدمشق.
احلرب  سفينة  وتصدرت 
يف-201  اس  اس  االلكرتونية 
بريازوفيي اجملموعة اليت مشلت 
مينسك  االنزال  سفينيت  كذلك 
عبور  يف  ونوفوتشريكاسك، 
مدينة  يقسم  الذي  املضيق 

اسطنبول الرتكية الكربى.
من ناحية اخرى، دعت وزارة 
الوكالة  الروسية  اخلارجية 
التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية 
تقييم  إىل  املتحدة  لألمم 
املخاطر على وجه السرعة حيث 
تبحث يف  املتحدة  الواليات  أن 
لسوريا  عسكرية  ضربة  توجيه 
هجوم  على  حكومتها  ملعاقبة 

باألسلحة الكيماوية.
إذا  بيان  الوزارة يف  وقالت 
أو  أصاب رأس حربي - بقصد 
دون قصد - مفاعل النيوترون 
الصغري قرب دمشق، فقد تكون 

النتيجة كارثية.
وأضافت أن املناطق القريبة 
قد تتعرض للتلوث باليورانيوم 
العالي التخصيب، وسيكون من 
املواد  مصري  حتديد  املستحيل 
الضربة،  بعد مثل هذه  النووية 
املواد  هذه  أن  إىل  مشرية 
قد  من  أيدي  يف  تسقط  قد 

يستخدمونها كسالح.
الوكالة  أمانة  روسيا  وحثت 
على  الذرية  للطاقة  الدولية 
تقدم  وأن  بسرعة  التجاوب 
للمخاطر  حتليال  ألعضائها 
املرتبطة باحتمال توجيه ضربات 
النيوترون  ملفاعل  أمريكية 

يف  أخرى  ومنشآت  الصغري 
سوريا.

الوكالة  باسم  متحدث  وقال 
أحيطت  الذرية  للطاقة  الدولية 
مل  لكنها  بالبيان  علما  الوكالة 
روسيا.  من  رمسيا  طلبا  تتلق 
األسئلة  سنبحث  وأضاف 
املطروحة إذا تلقينا طلبا كهذا.

يف  قالت  الوكالة  وكانت 
للدول  املاضي  األسبوع  تقرير 
أنه  أعلنت  سوريا  إن  األعضاء 
املواد  من  صغرية  كمية  توجد 
النيوترون  مفاعل  يف  النووية 
مفاعالت  من  نوع  وهو  الصغري 
باليورانيوم  غالبا  األحباث يعمل 

عالي التخصيب.
مارك  النووي  اخلبري  وقال 
هيبز من معهد أحباث كارنيجي 
وال  للغاية  صغري  املفاعل  إن 
النووية  الكثري من املواد  يوجد 
هناك. لكنه قال إن من احملتمل 
كبريا  إشعاعيا  خطرا  يشكل  أن 
لو كانت  على املستوى احمللي 
يف  مشعة  نووية  مواد  هناك 
املفاعل وجرى تدمريه يف هجوم 

مسلح.
وهو  هاينونن  أولي  وقال 
الوكالة  سابق يف  كبري  مفتش 

الذرية إنه عادة ما حيتوي قلب 
املفاعالت  من  النوع  هذا  مثل 
اليورانيوم  من  كيلوغرام  على 
يقل  ما  وهو  التخصيب  عالي 
كثريا عن الكمية الالزمة لتصنيع 
قنبلة نووية وهي 25 كيلوغراما 
على األقل. وقال إن أي تلوث 
إشعاعي سيكون مشكلة حملية.

هذا وحثت الصني امس على 
بعدما  واهلدوء  النفس  ضبط 
األمريكي  الرئيس  قرار  ختطى 
عسكرية  ضربات  توجيه  أوباما 
يف  أمامه  عقبة  أول  لسوريا 

جملس الشيوخ.
املتحدث  لي  هونغ  وقال 
باسم وزارة اخلارجية الصينية 
األعمال  تتعارض  بكني  يف 
اجلانب  أحادية  العسكرية 
ومعايري  الدولي  القانون  مع 
وستعقد  الدولية  العالقات 
األزمة السورية أكثر وستسبب 
الشرق  يف  التوتر  من  املزيد 
الظروف  ظل  ويف  األوسط. 
احلالية جيب على كل االطراف 
وضبط  باهلدوء  االلتزام 
جهود  بذل  وجيب  النفس. 
سياسي  حل  الجياد  إجيابية 

للقضية السورية.

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني
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بادارة لطف اهلل حجار

سفن حربية روسية تعرب البوسفور اىل املتوسط
األقل  على  شخص  قتل 
جبروح  حيدد  مل  عدد  وأصيب 
مفخختني  سيارتني  انفجار  يف 

بكركوك بشمال العراق.
صحة  دائرة  مدير  عن  ونقل 
كركوك صباح أمني الداوودي، 
سيارة  تفجري  حصيلة  إن  قوله 
جنوبي  النصر  حي  يف  مفخخة 
و  واحدا  قتيال  بلغت  كركوك 
الداوودي  وأضاف  12جرحيا. 
يتلقون  زالوا  ما  اجلرحى  أن 
املستشفيات،  أحد  يف  العالج 
وجثة القتيل مت نقلها اىل الطب 

العدلي.
مصدر  قال  أخرى  جهة  من 
إن  نفسها،  املدينة  يف  أمين 
مركونة  كانت  مفخخة  سيارة 
يف شارع السايدين قرب شقق 
جنوب  الواسطي  حي  يف  الغاز 
عن  أسفر  ما  انفجرت،  كركوك 
وذلك يف  عدة،  إصابات  وقوع 

حصيلة أولية.
وأفاد مصدر طيب، بأن مخسة 
أشخاص اصيبوا بهجمات بأسلحة 
مدينة  ملستشفى  وصلوا  كامتة 
يف  متفرقة  مناطق  من  الطب 

بغداد.
ل  حديث  يف  املصدر  وقال 
مستشفى  إن  نيوز،  السومرية 
مدينة الطب يف بغداد استقبل، 
مخسة  االول،  امس  صباح 
اعرية  بإطالق  اشخاص مصابني 
نارية من اسلحة كامتة للصوت. 
وأضاف املصدر الذي طلب عدم 
أن املصابني  الكشف عن امسه 
من مناطق متفرقة من العاصمة 

بغداد.
وهدد قادة محلة الغاء رواتب 
وامتيازات  الربملانيني  تقاعد 
يف  الضخمة  املسؤولني  كبار 
جديدة  باحتجاجات  العراق 
السلطات  تلكؤ  ملواجهة  اوسع 
باالستجابة ملطاليبهم، بينما تعد 
تنفيذ  مسؤولية  اللقاء  احلكومة 
هذه املطالب اىل ساحة الربملان 
خالل الساعات املقبلة وتسليمه 
قانون التقاعد اجلديد بعد اجنازها 
لفائدة  وإقراره  ملناقشته  له 
حوالي 8 ماليني عراقي يعملون 
يف القطاعني احلكومي واخلاص 
بدءا  التقاعدية  رواتبهم  وينظم 
وحتى  اجلمهورية  رئيس  من 
امتيازات  ويلغي  موظف  أصغر 

كبار املسؤولني.
التظاهرات  منظمو  واكد 
املطالبة بألغاء تقاعد الربملانيني 
لكبار  الضخمة  واالمتيازات 
مستمرون  انهم  املسؤولني 
ومستعدون  مطاليبهم  برفع 
وشددواعلى  االحتماالت.  لكل 
صفحتهم ألعراق ينتفض بشبكة 
فيسبوك  االجتماعي  التواصل 
أهبة  على  باقون  انهم  على 
االستعداد ولن يغمض لنا جفن 
تشتعل  فهي  قلوبنا  تهدأ  ولن 
باملطالبة حبقوقنا.. يف كل يوم 
واصرارنا  وقودا  همتنا  نزيد 
تصاعدا الننا اصحاب حق ال بد 
من انتزاعه. واضافوا تعلمنا ان 
لن  تنتزع..  بل  متنح  ال  احلقوق 

نهدأ حتى ننتزع حقوقنا.
السلطات  املنظمون  وحذر 
تظاهراتهم  جتديد  بامكانية 
االستجابة  يف  التلكؤ  حال  يف 
شهر  خالل  العراقيني  ملطالب 
واحد وأشاروا قلناها يف ساحات 

ويف  املعتقل  ويف  التظاهر 
الربملانني  لتقاعد  كال  احملكمة 
وسنقوهلا معا يف تظاهرة اخرى 

ان مل يستجيبوا.
التنسيقية  اللجان  وتتدارس 
القيام  حاليا  للتظاهرات 
اعتداء  على  لالحتجاج  بفعاليات 
املتظاهرين  على  االمن  قوات 
قار  وذي  بغداد  حمافظيت  يف 
يف  الدستوري  حلقهم  ومنعهم 
بيان  يف  واشارت  التظاهر. 
مستمرة  انها  اىل  صحايف 
اخلطوات  ومراقبة  دراسة  يف 
احلكومية والربملانية للتعامل مع 
التقاعد.  بالغاء  اجلماهري  مطلب 
للقيام  االستعداد  واكدت 
جبوالت ميدانية جديدة للنقابات 
ومنظمات اجملتمع املدني لتوسيع 

املشاركة يف التظاهرات.
يف  االمنية  اللجنة  وحذرِت 
عودة  بغداد من  جملس حمافظة 
يف  اهلوية  على  القتل  ظاهرة 
زعزعة  بغية  العاصمة  مناطق 
الوقت  يف  االمين،  الوضع 
الذي شهدت فيه بعض مناطق 
اجلثث  ظاهرة  عودة  العاصمة 

املغدورة من جديد.

فاضل  اللجنة  عضو  وقال 
اهلوية  على  القتل  ان  الشويلي 
العاصمة  من  معينة  مناطق  يف 
اساليب  من  اسلوبا  تعد  بغداد 
الوضع  زعزعة  بغية  االرهاب 
وترويع  العاصمة  يف  االمين 
تدهور  بعد  خاصة  املواطنني 
بغداد.  يف  االمين  الوضع 
جملس  ان  الشويلي  واضاف 
موضوع  خطورة  حبث  احملافظة 
املغدورة  اجلثث  ظاهرة  عودة 
االمنية  القيادات  مع  بالتنسيق 
للوصول اىل نتائج اجيابية للحد 
اليت شهدتها  الظاهرة  من هذه 
االونة  خالل  بغداد  من  مناطق 

االخرية.
وقال مسؤولون بقطاع الطاقة 
استئناف ضخ  إنه جرى  الرتكي 
النفط عرب خط األنابيب كركرك-

العراق  بني  يربط  الذي  جيهان 
بعد  األول  أمس  مساء  وتركيا 
إمدادات  أوقف  بقنبلة  هجوم 
اخلام. وكان مسؤولون عراقيون 
يوم  وقع  اهلجوم  إن  قالوا 
الثالثاء قرب منطقة عني اجلحش 
على مسافة 30 كيلومرتا جنوبي 

مدينة املوصل.

 قتلى وجرحى بانفجار سيارتني مفخختني يف كركوك

أكدت حركة مترد تونس، أنها 
تشكيل  مطلب  عن  تتنازل  لن 
حكومة إنقاذ وطين وحل اجمللس 
خرباء  جلنة  وتشكيل  التأسيسي، 

إلعداد الدستور.
وأوضحت احلركة يف بيان هلا، 
للتشويش  حماوالت  هناك  أن 
بعض  قبل  من  نشاطها  على 
تكون  أن  نافية  املندسني، 
انسحبت من جبهة اإلنقاذ الوطين 
ال  احلركة:  وقالت  التونسية. 
خيص  فيما  تفاوض  وال  تراجع 
عن  معربين  احلركة،  مطالب 
متسكهم باحليادية وبقائهم خارج 
واحلزبية  السياسية  احلسابات 

الضيقة، حسب وصف البيان.
وهددت جبهة االنقاذ التونسية 
مبواصلة التعبئة ملظاهرات حاشدة 
الجبار احلكومة اليت تقودها حركة 
قبول  على  االسالمية  النهضة 
أزمة  من  البالد  الخراج  مقرتح 
سياسية حادة اندلعت منذ اغتيال 
 25 الرباهمي يف  املعارض حممد 

متوز املاضي.
وقال محة اهلمامي القيادي يف 
صحفي  مؤمتر  يف  االنقاذ  جبهة 
الشعبية  التعبئة  مواصلة  قررنا 
دعمها  وقررنا  املدنية  السلمية 
وتطويرها من أجل ان نفرض على 
القبول  الرتويكا  احلاكم  االئتالف 
العام  االحتاد  مقرتح  مببادرة 
التونسي للشغل املركزية النقابية 
حل  االحتاد  واقرتح  االزمة.  حلل 
حكومة  وتشكيل  احلالية  احلكومة 
كفاءات مستقلة، وضبط اجمللس 
التاسيسي املكلف بصياغة دستور 
لتونس ومراجعة مئات من  جديد 
تقول  العام  بالقطاع  التعيينات 
اساس  على  انها متت  املعارضة 

الوالء السياسي حلركة النهضة.
حركة  ان  اهلمامي  واضاف 
النهضة تواصل تعيني مسؤولني 
موالني هلا يف مناصب عليا بالدولة 
بهدف تزوير االنتخابات القادمة. 
ودعا نور الدين البحريي، القيادي 
يف حركة النهضة احملتجني على 

اىل  التوجه  اىل  التعيينات  هذه 
باسم  املتحدث  لكن  القضاء. 
للشغل  العام  التونسي  االحتاد 
أعلن فشل جهود االحتاد للتوسط 
تقود  اليت  النهضة،  حركة  بني 
أزمة  حلل  واملعارضة،  احلكومة، 
سياسية تشهدها البالد منذ أكثر 
من شهر. وقال سامي الطاهري، 
األنباء  لوكالة  تصريح  يف 
الفشل  مظاهر  إن  الفرنسية، 
النهضة  حركة  واتهم  واضحة، 

باملناورة لربح الوقت.
جعفر،  بن  مصطفى  وطلب 
رئيس اجمللس الوطين التأسيسي 
من  تونس  يف  املؤقت  الربملان 
انسحبوا  الذين  املعارضة  نواب 
معلنا  إليه،  العودة  اجمللس  من 
استئناف نشاط اجمللس األسبوع 
يقرب  ما  دام  توقف  بعد  املقبل 

من شهر.
ويف كلمة بثتها القناة األوىل 
للتلفزيون الرمسي التونسي مساء 
خمتلف  جعفر  بن  ناشد  األربعاء، 
البالد  يف  السياسية  األطراف 
معارضة وحكومة تقديم التنازالت 
طاولة  حول  وااللتقاء  الضرورية 
احلوار الوطين دون وضع شروط 
جمحفة؛ وذلك من أجل اخلروج من 
تكرار  من  حمذرا  الراهنة،  األزمة 

السيناريو املصري يف تونس.
الوطين  اجمللس  رئيس  ودعا 
اجمللس  نواب  التأسيسي 
املنسحبني إىل الرجوع إىل دارهم 
اجمللس لصياغة الدستور وتأمني 
ال  أنه  معتربا  االنتقالية،  الفرتة 
ووجه  االنسحاب.  يف  هلم  حق 
دعوة إىل مكتب اجمللس لالجتماع 
األسبوع املقبل - دون أن يشري 
بذلك  معلنا  -؛  حمدد  تاريخ  إىل 
املؤقت  الربملان  نشاط  عودة 
أعماله يف ال 6  الذي مت تعليق 
من شهر آب املاضي إثر انسحاب 
املعارضة  نواب  من  العشرات 
مقر  أمام  اعتصاما  وتنظيمهم 
باردوه  ضاحية  يف  اجمللس 

بالعاصمة تونس.

مترد تونس تؤكد عدم تنازهلا عن مطالب اسقاط النظام
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مــقابلة

ما هي خططك لتنمية   -1
االقتصاد؟

 Liberal( يدرك حزب األحرار
التجارية  املصاحل  أن   )Party
اجملتمع  رخاء  تعّزز  الناجحة 
بأكمله عن طريق إجياد الوظائف 
وجين  النمو  يف  واالستثمار 

دخٍل هاٍم من الصادرات.

تكاليف  بتخفيض  سنقوم 
األسرتالية  التجارية  املصاحل 
الكربون  ضريبة  بإلغاء  وذلك 
العمال  حزب  بها  جاء  اليت 
قيود  وسنفّك   .)Labor(
األسرتالية  التجارية  املصاحل 
قيمته  ما  ختفيض  طريق  عن 
املتطلبات  من  دوالر  مليار   1
عام.  كل  البريوقراطية 
بتشجيع  اإلنتاجية  وسنعّزز 
على  األفراد  من  املزيد 
العاملة  القوى  إىل  االنضمام 
بتحسني خدمات رعاية األطفال 
الوالدّية  لإلجازة  نظاٍم  وإجياد 
املدفوعة، وسنقوم بإنشاء بنًى 
الواحد  القرن  تناسب  حتتّية 

والعشرين.

االقتصاد  تعزيز  سيتّم 
باستخدام معّدل جديد خمّفض 
الشركات  على  الدخل  لضريبة 
اعتبارًا من 1  بواقع %28.5  
وسريتكز   .2015 متوز/يوليو 
االئتالف  سجل  على  ذلك 
بتنفيذ  احلافل   )Coalition(
حقيقية  ضريبية  إصالحات 
الضريبة  ختفيض  على  ترّكز 
و  وتبسيطها.  أسرتاليا  يف 
سينجم عن ختفيضنا الضرييب 
املمّول بالكامل استعادة الثقة 
يف إدارة االقتصاد األسرتالي 
الوظائف  إجياد  وتعزيز 

واالستثمار.

 )Coalition( سيقوم االئتالف
عاملي  اقتصاد  ببناء  أيضًا 
 – تنّوعًا  أكثر  املستوى 
أركان   5 على  يرتكز  اقتصاد 
بغية إطالق العنان إلمكانات   –
احلقيقية  األسرتالي  االقتصاد 
الكامنة. وعلى وجه اخلصوص، 
القوة  نقاط  على  سنؤسس 
االبتكار  يف  بها  نتمتع  اليت 
والصادرات  التصنيعي، 
املتقّدمة،  واخلدمات  الزراعية، 
العاملّيي  والبحث  والتعليم 
تعزيز  عن  فضاًل  املستوى، 

الصادرات املعدنية. 

تكلفة  ارتفعت  لقد   -2
املعيشة يف السنوات األخرية، 
األحرار  سيساعد  فكيف 
للتغّلب  العائالت   )Liberals(

على التكاليف املتصاعدة؟ 

ضغوط  ختفيض  قي  سنبدأ 
للعائالت  املعيشة  تكاليف 
ضريبة  من  فورًا  بالتخّلص 
حزب  بها  جاء  اليت  الكربون 
العمال )Labor( ما يؤدي إىل 
أسعار  عن  الضغط  ختفيف 
املتصاعدة  والغاز  الكهرباء 

بسرعة.
النموذجية  العائلة  وستكون 

يف   500$ مببلغ  حااًل  أفضل 
العام القادم وحده وسيستمر 
على  احلصول  يف  السن  كبار 
واإلعانات  املعاشات  زيادات 
أسبوعني  كل  يتلقونها  اليت 
ضريبة  بدون  ذلك  وكل   –
يف  نستمر  ولن  كربون. 
التغيريات اليت أدخلها العمال 
الفوائد  ضريبة  على   )Labor(
على   )FBT( النقدية  غري 
العمل  وسنعيد  السيارات. 
الصحي  التأمني  مبستعاد 
 Private Health( اخلاص 
بأسرع   )Insurance Rebate
بصورة  به  القيام  ميكننا  ما 

مسؤولة.

من  الكثري  لدينا   -3
الصغرية  التجارية  املصاحل 
يف جمتمعنا، كيف سيساعدها 

األحرار )Liberals(؟   

 )Liberal( يدرك حزب األحرار
أن املصاحل التجارية الصغرية 
اليت  احلقيقية  اجلهات  هي 
االقتصاد،  يف  الوظائف  ختلق 
يقرب  ما  تستخدم  أنها  حيث 
يف  العاملة  القوى  نصف  من 
تكاليف  سنخّفض  أسرتاليا. 
بإلغاء  جتارية  مصلحة  كل 
ضريبة الكربون، ما يؤدي إىل 
تكاليف  يف  مباشر  اخنفاض 
والنقل.  والغاز  الكهرباء 
 1 قيمته  ما  من  وبالتخّلص 
املتطلبات  من  دوالر  مليار 
سنة،  كل  البريوقراطية 
التجارية  املصاحل  ستتمّكن 
مزيٍد  ختصيص  من  الصغرية 
واملوارد  واجلهد  الوقت  من 
من  بداًل  »احلقيقي«  للعمل 
احلكومية  باملتطلبات  التقّيد 

املعقدة وغري الضرورية.

اإلجازة  نظام  وسيؤدي 
اخلاص  املدفوعة  الوالدية 
إىل   )Coalition( باالئتالف 
املصاحل  لتضّرر  حٍد  وضع 
»حرب  يف  الصغرية  التجارية 
من  ومتكينها  املواهب« 
جيدة  بنوعية  موظفني  جذب 

واستبقائهم.

سنخّفف  فإننا  كذلك 
على  النفقات  ضغوط  من 
الصغرية  التجارية  املصاحل 
بتأخري الزيادة يف اإلسهامات 
نهاية  لتعويضات  اإللزامية 
ملدة  باملائة   12 إىل  اخلدمة 

سنتني أخرَيني.

متعّدد  بلد  أسرتاليا   -4
هل  كبرية،  بدرجة  الثقافات 
لدى األحرار )Liberals( اهتمام 

حقيقي بالتنّوع الثقايف؟

على  يقوم  بلد  أسرتاليا 
دائمًا،  كان  هكذا  املهاجرين. 

وهكذا سيكون أبدًا.

حزب  كان  السبب  وهلذا 
مؤّيدًا  دائمًا   )Liberal( األحرار 

للهجرة وداعمًا للمهاجرين.

املهاجرين  بأن  مؤمٌن  وأنا 

رائعني  أسرتاليني  يصبحون 
متامًا، إذ أنهم يأتون إىل هذا 
مبستقبل  حلٌم  يراودهم  البلد 

أفضل ألنفسهم وألوالدهم.

هو  ظين  خيّيب  والذي 
راد  السيد  حكومة  حماوالت 
خللق   )Rudd Government(
محلة ختويف بشأن التأشريات 
من الفئة 457 وهجرة أصحاب 

املهارات.

أن  نعرف  وزمالئي  فأنا 
هجرة أصحاب املهارات مفيدة 
مفيدة  كانت  فقد  ألسرتاليا. 
السيد  حكومة  بدأتها  عندما 
هوارد )Howard (، وقد بقيت 
من  بها  االستمرار  عند  مفيدة 
فيجب  احلالية.  احلكومة  جانب 

عدم التالعب بها.

 )Labor( العمال  حياول 
عن  األنظار  حتويل  ببساطة 
احلدود،  محاية  يف  إخفاقاتهم 
حيث وصل 50.000  شخص 
على منت أكثر من 800 قارب 

غري قانوني.

الذي نراه يف هذه احلكومة 
عدم قدرتها على وقف الناس 
البلد  هذا  إىل  القدوم  من 
وغري  قانونية  غري  بصورة 
آمنة بالقوارب فتستقوي على 
إىل  يأتون  الذين  األشخاص 
هذا البلد بصورة قانونية وآمنة 
الضرائب  ويدفعون  ويعملون 

من يوم وصوهلم.

األحرار  خيّطط  كيف   -5
اجلرمية  ملكافحة   )Liberals(
يف جمتمعاتنا احمللية وحتسني 

مستوى األمان فيها؟

االئتالف  سيدافع 
اجملتمعات  عن   )Coalition(
لكي يشعر الناس باألمان يف 
برناجمًا  وسنؤسس  شوارعهم. 
جديدًا هو الشوارع األكثر أمنًا 
)Safer Streets( وسنتوّسع يف 
املراقبة  كامريات  استخدام 
CCTV يف عمليات منع اجلرمية 

واقتفائها.

ملكافحة  سياستنا  وستوفر 
مبلغ   )Tackle Crime( اجلرمية 
كتمويل  دوالر  مليون   100
اجلمارك، كما  إضايف ملصلحة 
للعقوبات  األدنى  احلد  سرتفع 
ملن جيلب أسلحة نارية فردية 
غري قانونية إىل البلد، وكذلك 
50 مليون دوالر ملشاريع منع 
اجلرمية يف اجملتمعات احمللية.

خططكم  هي  ما   -6
الكربون  لضريبة  بالنسبة 
وكيف ختتلف عن خطط العمال 

Labor؟

األحرار  حزب  سيلغي 
الكربون  ضريبة   )Liberal(
 .)Labor( اليت جاء بها العمال
تزيد وبدون  الكربون  فضريبة 
املعيشة،  تكلفة  من  جدال 
على  واألسر  العائالت  وجترب 

Saturday 7 September 2013  2013 أيلول   7 السبت 

الكهرباء  لقاء  املزيد  دفع 
تكاليف  من  وتزيد  والغاز، 
التجارية،  املصاحل  تشغيل 
وتزيد من أسعار كل شيء يف 

االقتصاد.

النموذجية  العائالت  ستكون 
يف   550$ مببلغ  حااًل  أفضل 
مبوجب  وحدها  القادمة  السنة 
 )Coalition( االئتالف  خطة 
ضريبة  ظل  عليه يف  هي  مّما 
كفني  بها  جاء  اليت  الكربون 

.)Kevin Rudd( راد

نقطة  الكربون  ضريبة  إن 
خالف واضحة بني حزب األحرار 
 :)Labor( والعمال   )Liberal(
فنحن سنلغي ضريبة الكربون، 
فإنهم   )Labor( العمال  أما 
الكربون.  ضريبة  يدعمون 
 ،)Labor( العمال  ظل  ويف 
مرة  الكربون  ضريبة  سرتتفع 

تلو األخرى.

هل تعتقد أن لوزارة   -7
الظل اليت ترأسها اخلربة إلقامة 
حكومة قوية ومستقرة وخاضعة 

للمساءلة؟

عضوًا  عشر  ستة  هناك 
 Shadow( الظل  حكومة  يف 
وزراء  كانوا  اآلن   )Cabinet
حكومة  يف  باخلربة  مسلحني 
االئتالف الناجحة بقيادة السيد 
 Howard Coalition( هوارد 
يف  وهم   .)Government
ذلك لعبوا أدوارًا رئيسية يف 
االقتصاد  وجه  غرّيت  حكومة 
األسرتالي، ونّفذت ختفيضات 
وفوائد  حقيقية  ضريبية 
وسّددت  للعائالت،  إضافية 
وأّمنت   ،)Labor( العمال  َدين 
حدود أسرتاليا، وساعدت على 
أكثر من مليوني وظيفة  إجياد 

جديدة.

كما أننا فريٌق قوي ومتّحد: 
فوضى  من  سنواٍت  فبعد 
وضعفهم،   )Labor( العمال 
الشعب األسرتالي عودة  يريد 
ومستقرة  قوية  حكومة  إىل 

وخاضعة للمساءلة.

يف  رأي  لديك  هل   -8
موضوع زواج مثليي اجلنس؟

كٍل  لدى  هناك شعور قوي 
من طريف هذه القضية احملّددة 
اآلن. ومن ناحييت، فإن موقفي 
أاّل  جيب  أنه  أعتقد  متحّفظ. 
على  كان  شيئًا  ببساطة  نغرّي 
هذا احلال منذ األزل. لكنين ال 
بالضرورة  بإمكاني  أن  أعتقد 
اجملتمع  على  رأيي  أفرض  أن 
لكل الوقت، بل كل ما ميكنين 
للناس  أعرب  أن  هو  أفعله  أن 
عن رأيي بصراحة وأمانة. إنين 
أدعم التعريف التقليدي للزواج 
وامرأة.  رجل  بني  أنه  على 
لكنين أعرف اآلن أن هناك من 
الكثري من  خيالف ذلك،فهناك 
اجملادالت اليت جتري يف عائليت 
املوضوع  هذا  حول  شخصيًا 
اآلن. لكن موقفي كان واضحًا 

ذاته،  هو  دائمًا  وكان  دائمًا، 
فإنه  الربملان  يف  أنا  وطاملا 
املوضوع  هذا  فيه  ُطرح  إذا 
أما  الطريقة.  بهذه  سأصّوت 
بشأن ما إذا سيظل ذلك دائمًا 
 ،)Liberal( األحرار  موقف  هو 
 ،)Coalition( وموقف االئتالف
موضوعًا  سيكون  ذلك  فإن 
ائتالفنا  يقّرره  حزبنا،  يقّرره 
)Coalition( إذا طرح للنقاش 

يف الربملان مستقباًل.

ما هي خططك لغرب   -9
سيدني؟

 Liberal( األحرار  حزب  لدى 
لتلبية  سياسات   )Party
لغرب  احملّددة  االحتياجات 
بشكل  الرتكيز  مع  سيدني، 
تكلفة  ختفيض  على  خاص 
ضريبة  بإلغاء  املعيشة 
اخلدمات  وتقديم  الكربون، 
اليت حتتاجها العائالت اجلديدة 
املرنة  األطفال  رعاية  مثل 
ونظام  التكاليف،  واملهاودة 
املدفوعة،  الوالدية  اإلجازة 
التجارية  املصاحل  ودعم قطاع 
ومتويل  واملتوسطة،  الصغرية 

حتسني الطرقات.

احلملة  هذه  خالل  أعلنا  لقد 
مليار   1.5 سنستثمر  أننا  عن 
 Westconnex دوالر يف مشروع
نيو  حكومة  مع  سنعمل  وأننا 
 New South(ويلز ساوث 
Wales Government(  لضمان 
بدء مشروع Westconnex خالل 
االنتخابات.  من  شهرًا   12
إىل  املشروع  هذا  سيؤدي 
يوفر  ما   M4 ومتديد  حتسني 
ربطًا أفضل بني غرب سيدني 
الداخلية  الغربية  والضواحي 
واملدينة، وهذا يعين ختفيض 

وقت السفر بدرجة كبرية.

حول  موقفكم  هو  ما   -10
هي  وما  الطالب  تأشريات 
أن  ميكن  اليت  التحسينات 
نتوقعها يف سياسات اهلجرة؟

مواضيع  بإدارة  سنقوم 
والتوطني  واجلنسية  السكان 
حبرص لتعزيز تنمية االقتصاد 
االجتماعي  بالنسيج  واالرتقاء 
يف أسرتاليا. ُيقدم املهاجرون 
للمجتمع  رائعة  إسهامات 
فسيفساء  بنشر  األسرتالي 
الثقافات  من  ومتنّوعة  غنية 
وجيلبون  واللغات  والتقاليد 
مكان  إىل  واحلماس  املهارات 

العمل. 

األحرار  حكومة  ظل  يف 
)Liberal( سيكون هناك تركيز 
لصاحل العمال املهرة يف برنامج 
اقتصاد  إمناء  لتمكني  اهلجرة 
 – والرخاء  باإلنتاجية  يتميز 
اليت  امليادين  يف  خصوصًا 
يتوفر هلا عمال مهرة ويف  ال 
للنمو.  حتتاج  اليت  قطاعاتنا 
األفراد  الربنامج على  وسريّكز 
من  باإلسهام  يبدأون  الذين 

اليوم األول لوصوهلم. 
األحرار  حكومة  وستضمن 

هجرة  برنامج  وجود   )Liberal(
احملتاجني.  يساعد  متييزي  ال 
مكان   1.000 توفري  سيتم 
للخطر  املعّرضات  للنساء 
خدمات  وتوفري  وملعوليهن 
استقرار مناسبة لدى وصوهلم 

إىل أسرتاليا.

وخبصوص تأشريات الطالب، 
فإننا سنقوم مبا يضمن لنا أن 
الرتكيز  قطاع  على  الرتكيز 
التعليمي سيحصد يف النهاية 
للطالب  ممتازة  تعليمية  نتائج 
بداًل من أن يكون بكل بساطة 

وسيلة للهجرة.           

 Labor( يّدعي العمال  -11
مراكز  ستلغون  بأنكم   )
التدريب احلريف يف املدارس، 
هناك  وهل  صحيح  هذا  هل 

خطط بديلة؟

خبطط  الرتحيب  من  بداًل 
االئتالف )Coalition( اإلجيابية 
اخلاصة باملتتلمذين احلرفيني، 
فقد اختار العمال )Labor( نشر 
املزيد من األكاذيب كجزء من 

محلتهم السلبية. 

االئتالف  لدى  فليس 
إلغالق  خطط  أي   )Coalition(
أٍي من مراكز التدريب احلريف 
 )Trade Training Centres(
مشاريع  أية  إلغاء  أو  العاملة 
مبوجب  عليها  املوافقة  مّتت 

جولة التمويل األخرية.

السيد  وعد   2007 عام  يف 
مركزًا   2650 ببناء  راد  كفني 
احلريف  التدريب  مراكز  من 
 )Trade Training Centres(
على مدى عشر سنوات بتكلفة 

تبلغ $2.5  مليار دوالر.

من  أيار/مايو  حبلول  لكنه 
السنة احلالية كان 252 مركزًا 

فقط تعمل بصورة كاملة. 

 Kevin Rudd ينّفذ  ولكي 
من  املتبقية  مركزًا   2398 الـ 
 Trade( مراكز التدريب احلريف
Training Centres( حبلول عام 
افتتاح  لبدء  سيحتاج   2018
مركز تدريب حريف واحد على 

األقل كل يوم.
 

هذا  تأخريات  كانت  لقد 
جدًا  طويلة  الوطين  الربنامج 
ملدة  تنتظر  املدارس  وظّلت 

طويلة لتأمني هذا التمويل.

 )Coalition( االئتالف  إن 
للمدارس  متويل  أي  يلغي  لن 
مّتت املوافقة عليه مبوجب جولة 
نعطي  األخرية. وحنن  التمويل 
يف  اليقني  املدارس  كل 

موضوع التمويل.  
   

أن   )Labor( العمال  على 
كيفية  حول  صرحيني  يكونوا 
برنامج  من  تبّقى  ما  تنفيذ 
 Trade( احلريف  التدريب 
Training Centres( يف موعده 

وضمن امليزانية. 

)Tony Abbott( مقابلة مع وعيم املعارضة الفيدرالية طوني أبوت
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)ترمجة:  اسرتاليا  ملبورن, 
العنكبوت االلكرتوني( 

غينيا  بابوا  من  الجئ  قام 
حبسه  مت  قد  كان  اجلديدة 
على  اجلنسي  االعتداء  بتهمة 
امرأتني يف أسرتاليا، بتكرار 
من  اخلروج  عقب  اجلرمية 
السجن بعد أن قام باغتصاب 

امرأة يف ملبورن.
والغريب يف القضية هي أن 
أسرتاليا منحت للرجل تأشرية 
رغم  أسرتاليا  داخل  للبقاء 
اليت مل يكن  اإلجرامي  سجله 

يبشر بسلوك قويم.
من جهته، رفض وزير اهلجرة 
الفيدرالي توني بريك التعليق 
على أسباب عدم إلغاء تأشرية 
ألفونس برميابون بعد أن متت 
بإجراء  وعد  لكنه  إدانته، 

حتقيق يف األمر.
الالجئ  ضحايا  وطالبت 
جذوره  تعود  الذي  برميابون 
اجلديدة،  غينيا  بابوا  إىل 
احلكومة  من  واضحا  تفسريا 
هلذا  السماح  أسباب  حول 

اجملرم بالبقاء رغم جرائمه.
يذكر أن برميابون، 32 سنة، 
 3 بالسجن  حكم  ضده  صدر 
عام 2009، العتدائه  سنوات 
يف  امرأتني  على  اجلنسي 

مشال كوينزالند.
السجن  يف  برميابون  وقضى 
18 شهرا قبل أن خيرج بكفالة، 
لكنه  فيكتوريا،  يف  ويقيم 
قام بتكرار ضربته، واغتصب 
امرأة يف تلك الوالية، بشكل 

مماثل ألول جرميتني.
راقب  عندما  الواقعة  وحدثت 
نافذة  عرب  املرأة  الرجل 
املفتوحة،  نومها  غرفة 
منزهلا  إىل  يتسلل  أن  قبل 

الغتصابها.
املرأتني  إحدى  وقالت 
يف  الرجل  اغتصبهما  اللتني 
كيت  وتدعى  كوينزالند، 
إنها شعرت بالغثيان الشديد 
ذلك  قيام  علمت  أن  بعد 
ثالثة  جرمية  بارتكاب  اجملرم 
أن  وأضافت  فيكتوريا،  يف 
أخربوها  حكوميني  مسؤولني 
خارج  ترحيله  مت  إنه  سابقا 
أسرتليا، لكن ذلك مل حيدث.

وسردت كيت ظروف االعتداء 
له،  تعرضت  الذي  اجلنسي 
وكيف أنه تسلل إىل غرفتها 
بينما  جنسيا،  بها  وحترش 
رفيقها،  جبوار  نائمة  كانت 

وكرر فعلته مرتني أخرتني.

الجئ من 
بابوا غينيا 

يغتصب 
ضحية 

أسرتالية 
جديدة

فيلس  آالن  الربوفيسور  وجه 
الصحة  مفوضية  رئيس 
انتقادات  األسرتالية  العقلية 
الرئيسيني  للحزبني  حادة 
وضع  لتجاهلهما  أسرتاليا  يف 
بالصحة  خاصة  سياسات 
استعدادهما  إطار  العقلية، يف 
خلوض االنتخابات املقبلة املزمع 
ايلول/  من  السابع  إجراءها يف 

سبتمرب.
وأضاف فيلس أن نصف سكان 
مشاكل  من  يعانون  أسرتاليا 
ما  وهو  حياتهم،  يف  عقلية 
يكبد أسرتاليا خسائر يف معدل 
دوالر  مليار   20 تبلغ  اإلنتاجية 

سنويا.
وتابع قائال: »أريد أن أعرف ملاذا 
ال تكون الصحة العقلية قضية 
رئيسية يف االنتخابات احلالية، 
ملاذا ال تضع األحزاب السياسية 
يف  العقلية  للصحة  سياسات 

أجندتها السياسية؟«
أيد جملس  السياق،  ويف ذات 
الصحة العقلية يف أسرتاليا ما 
مطالبا  فيلس،  آالن  إليه  دعا 
بتنفيذ خطة مدتها 10 سنوات، 
العقلية  الصحة  نظام  إلصالح 

يف أسرتاليا.
من جهته، قال فرانك كوينالن 
من  »بالرغم  اجمللس:  رئيس 
من  مليون   3 حوالي  وجود 
الذين  املسجلني  الناخبني 

نصف سكان أسرتاليا لديهم أمراض عقلية

لزيادة شعبيته  إطار سعيه  يف 
املزمع  أسرتاليا  انتخابات  قبل 
املقبل،  سبتمرب   7 يف  إجراؤها 
واليت يتصدر فيها استطالعات 
االئتالف  زعيم  أعلن  الرأي، 
الفيدرالي املعارض طوني أبوت 
ختصيص 6 مليون دوالر لصاحل 
كرة السلة، اليت تعد أكرب لعبة 
يف  الناعم  اجلنس  بني  شعبية 

أسرتاليا.
كرة  فريق  بزيارة  أبوت  وقام 
»سيدني  النسائي  السلة 
سويفتس« حيث طلبت الالعبات 
التقاط صورة مجاعية مع الرجل 
منصب  ليتقلد  بقوة  املرشح 

رئيس وزراء أسرتاليا.
وبدا أبوت منتشيا من استطالعات 
لصاحله،  تصب  اليت  الرأي 
الالعبات  طلب  على  ووافق 
قائال هلن: » حسنا، لقد بذلنت 
جمهودا شاقا«، ومازحهن قائال: 
» قليل من االتصال اجلسدي ال 

يضر أحد«.
أيها  إذا رغبنت   « وتابع قائال: 
مهاراتكن،  إظهار  يف  الفتيات 
وأمتنى  تواضع،  بكل  سأشاهد 
العودة جمددا ملرحلة الشباب«.

ختصيصه  عن  أبوت  أعلن  ثم 
لصاحل  دوالر  مليون   6 ملبلغ 
كرة السلة، قائال: » هذه اللعبة 

زعيم املعارضة يف أسرتاليا وسط فاتنات 
»سيدني سويفتس«

جيب  وال  للغاية،  مهمة  رياضة 
يف  ليست  أنها  بداعي  إهماهلا 
القدم  كرة  أو  الرغيب  شهرة 
األسرتالية، لذا ال جيب أن تفقد 
على  القائمني  اهتمام  اللعبة 

السلطة«.
ويتضمن مبلغ الدعم الذي أعلن 
مليون   3 ختصيص  أبوت  عنه 
دوالر لدعم بطولة كأس العامل 
لكرة السلة املقرر أن تقام يف 
أسرتاليا عام 2015، واليت أشار 
أبوت إىل أنها ستجلب 15 ألف 
وصاحب  أسرتاليا.  إىل  زائر 
زوجته  الزيارة  خالل  أبوت 

مارغي.

طوني أبوت مع فريق كرة السلة النسائي »سيدني سويفتس« يف صورة جماعية

عقلية،  أمراض  من  يعانون 
العمال  حزب  من  كال  أن  إال 
املعارض  الفيدرالي  واالئتالف 
للصحة  سياسات  أي  يقدما  مل 

العقلية.
مليار  ختصيص  اخلضر  وأعلن 

إصالحات  خطة  لتنفيذ  دوالر 
تتضمن  العقلية،  للصحة 
املزيد  وتوفري  البحوث،  متويل 
زيارات  ودعم  املمرضات،  من 
إضافية ألطباء نفسيني، ودعم 

برامج منع االنتحار.

السبت  هذا  نواجه 
مدة  يف  خيار  أهم 

جيل كامل.
واضح:  خيار  أمامك 
األحرار  فريق  دعم 
الذي   )Liberal(
إجيابية  خطة  طرح 
ويقف  للمستقبل 
لتنفيذها،  جاهزًا 
بثالث  اجملازفة  أو 
سنوات أخرى من حكم 
 Labor( العمال  حزب 
تسوده  الذي   )Party
الفوضى وعدم األمانة 

واالنقسام.
إننا أمة عظيمة وشعب 
عظيم، لكن ال ميكننا 
سنوات  ثالث  حتّمل 
أخرى مثل الست اليت 

رسالة طوني ابوت ألبناء اجلالية

والقوارب  والديون  اهلدر  مزيد من  يرافقها من  ما  مع   – سبقتها 
واالنقسام. فنحن حباجة حلكومة أقوى، وليس حلكومة أقلية عمالية 

)Labor( منقسمة.
من  مزيد  إلجياد  االستعداد  أهبة  على   )Liberals( األحرار  يقف 
الوظائف، وزيادة الرواتب، وحتسني اخلدمات جلميع األسرتاليني. 
وسنقوم بذلك ببناء اقتصاد متنّوع أقوى وأكثر إنتاجية عن طريق 
جتارية  مصاحل  ووجود  احلكومة  كفاءة  وزيادة  الضرائب  ختفيض 

أكثر كفاءة.
واملهاجرين.  للهجرة  دعمه   )Liberal Party( األحرار  حزب  سيتابع 
وحنن ندعم هجرة أصحاب املهارات ألنها مفيدة ألسرتاليا. وهذا 
 )Rudd( راد  السيد  اليت ميارسها  التخويف  سبب معارضيت حلملة 

خبصوص التأشريات من فئة 457.  
 وبصفيت زوجًا وأبًا، أعرف أن األمن الوظيفي وإبقاء تكلفة املعيشة 
منخفضة يساعدان كل عائلة على التخطيط ملستقبلها بثقة. وهلذا 
)Our Real Solutions Plan( ستلغي  احلقيقية  للحلول  فإن خطتنا 
ضريبة الكربون، وتضمن عدم اإلجحاف بتعويضات نهاية اخلدمة، 

وتوِجد مليوني 2 وظيفة جديدة خالل 10 سنوات. 
إذا اخرتت حزب األحرار )Liberal Party( فإنك ستحصل على حكومة 

وهي حكومة ستقوم مبا يلي:  جديدة – 
إلغاء ضريبة الكربون لتقليص أسعار الكهرباء والغاز والتكاليف   •
اليومية وجعل العائلة النموذجية توفر 550 دوالرا يف السنة القادمة 

و3,000 دوالر على مدى ست سنوات.
سنحافظ على التخفيضات الضريبية األخرية وزيادات املعاشات   •

واإلعانات اليت ُتدفع كل أسبوعني بدون ضريبة كربون.
• سنقّدم قروضًا للدعم احلريف )Trade Support( مبا قيمته 20,000 
إنهاء  على  ملساعدتهم  احلرفيني  للمتتلمذين  فائدة  بدون  دوالر 

تدريبهم.
• سنعطي األمهات اجلدد إجازة والدية مدفوعة ملدة ستة أشهر على 
أساس أجورهن احلقيقية ملساعدة العائالت اجلديدة على االنطالق يف 

حياتها وتعزيز مشاركتها يف القوى العاملة.
 Private Health( سنعيد العمل مبستعاد التأمني الصحي اخلاص  •

Insurance( حاملا يصبح بإمكاننا ذلك.
وسنوفر اليقني للمتقاعدين الذين ميّولون تقاعدهم. ولن جنحف   •
بتعويضات نهاية اخلدمة. وسنقوم بفهرسة عتبة الدخل اخلاصة ببطاقة 
 Commonwealth Seniors Health( السن  لكبار  الصحية  الكمنولث 

Card( حسب مؤشر أسعار املستهلك.
هذا هو عقُدنا )Contract( معك.

يف هذه االنتخابات حزب األحرار )Liberal Party( هو الوحيد الذي 
وضع خطة )Plan( إجيابية لبناء اقتصاد قوي ومزدهر وإجياد األمن 

واألمان ألسرتاليا.
إذا صّوت خلطتنا )Plan( فإن التغيري احلقيقي سيبدأ يف الصباح 

الذي يلي يوم االنتخابات. أنت تعرف ما الذي ستحصل عليه.
من  مزيدًا  يعين  وهذا  ومستقبلنا   ببلدنا  الثقة  سنعيد  بصوتك 

الوظائف واقتصادًا أقوى.
ما  وهو  واملوثوقية.  بالكفاءة  تتمّيز  حكومة  سنوِجد  فإننا  كذلك 
يف  األسرتالي  للشعب  حيققه  أن  واملتحد،  القوي،  فريقي  يريد 

املستقبل.
للحلول  وخطتنا   )Liberals( األحرار  بني  هو  السبت  يوم  اخليار 
أو  ومزدهر  قوي  اقتصاد  لبناء   )Real Solutions Plan( احلقيقية 

 .)Labor( ثالث سنوات أخرى من حكم العمال
 – إلينا  االنضمام  باحرتام  منكم  أطلب  القادم،  السبت  يوم  يف 
جلميع   – أفضل  ومستقبل  أقوى  أسرتاليا  بناء  على  ومساعدتنا 

األسرتاليني. 
TONY ABBOTT MHR 
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IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

االئتالف  إن  العمال  حزب  قال 
مليار   10 قدرها  فجوة  لديه 
دوالر يف ختفيضاته من املوازنة 
اليت ادعى أنها ستبلغ 31 مليار 

دوالر.
العمالية  احلكومة  كالم  واعتمد 
على بيانات من وزارتي اخلزانة 
املوازنة  ومكتب  واملالية 

الربملاني.
وقال رئيس الوزراء األسرتالي 
العجز  ذلك  إن  راد  كيفن 
حول مصداقية  تساؤالت  يطرح 
خبداع  إياه  متهما  االئتالف، 
الشعب األسرتالي يف 10 مليار 

دوالر.
الفيدرالي  اخلزانة  وزير  وقال 
األخطاء  تلك  إن  بوين  كريس 
هي حماولة متعمدة من االئتالف 
إلخفاء احلاجة إىل إحداث املزيد 

من التخفيضات يف املوازنة.
االئتالف  وزير  قال  جانبه،  من 
الفيدرالي املعارض توني أبوت 
أرقام  إنه واثق متاما من صحة 
لالئتالف،  االنتخابي  الربنامج 
احلكومة  اتهامات  رافضا 
النوع  هذا  بقوله:«  العمالية، 
كافة  يف  ختطئ  احلكومة  من 
يتحدث كيفن  عندما  حساباتها، 
حتركت  كلما  املوازنة،  عن  راد 

شفتاه كلما تفوه بأكاذيب«.
كما تعرض العماليون لضربة من 
بداعي  الربملاني  املوازنة  مكتب 

راد: االئتالف خدع أسرتاليا بـ  10 
مليار دوالر

أنه ليس من املالئم للحزب أن 
حياول استغالل وثائق حتمل بند 

السرية، يف أمور انتخابية.
شككت  اليت  األرقام  بني  ومن 
ادعاء  العمالية  احلكومة  فيها 
ختفيض  على  بقدرته  االئتالف 
ما  إلغاء  من  دوالر  مليار   1.5
يسمى » مؤسسة متويل الطاقة 
النظيفة«، وأشارت إىل أن أكثر 
مبلغ ميكن توفريه من تلك اخلطوة 
ال يزيد عن 300 مليون دوالر، 
قدرة  العماليون يف  كما شكك 
مليار   5.1 توفري  على  االئتالف 
االستثناءات  إلغاء  من  دوالر 
اجملانية املقدمة لبعض الشركات 

مسكن  امتالك  حلم  يتطلب  ال 
لدى  االستدانة  بريزبن  يف 
البنوك، أو االنتقال كيلومرتات 

كثرية بعيدا عن قلب املدينة.
وميكن للراغبني يف شراء مسكن 
حتقيق أمنيتهم عرب دفع أقل من 
300 ألف دوالر لشراء منازل أو 
ضواحي  يف  سكنية  وحدات 
من  كم   10 نطاق  عن  تبعد  ال 
منطقة األعمال املركزية، وفقا 
بي  »آر  مؤسسة  أجرته  لتحليل 

داتا«.
ضاحية  أن  التحليل  ووجد 
رخصا  األكثر  هي  »روكلي« 
من  كم   10 نطاق  يف  للشراء 
املركزية، حيث  األعمال  منطقة 
يف  املنزل  سع  متوسط  يبلغ 

تلك الضاحية 298796 دوالرا.
األسعار  رخص  يف  والسبب 
العقارية يف تلك الضاحية يرجع 

إىل مياه الفيضان اليت تضربها 
بني احلني واآلخر.

ضاحية  أن  التقرير  وكشف 
ثاني  هي   »Chermside West«
أكثر الضواحي رخصا، يف ذات 
النطاق  ، مبتوسط سعر 418735 

دوالرا.
ومشلت قائمة الضواحي األكثر 
رخصا »كيبريا«، و »فرجينيا«، 

و« ناثان«.
أما إذا رغبت يف امتالك وحدة 
منزال  وليس  سكنية،  سكنية 
يف  جتدها  احللول  أرخص  فإن 
عن  تبعد  اليت  شيلمر  ضاحية 
 7.1 املركزية  األعمال  منطقة 
 306415 سعر  مبتوسط  كم، 

دوالرا للوحدة السكنية.
كاملة  القائمة  يلي  وفيما 
بأكثر أسعار املنازل والوحدات 
الضواحي  يف  رخصا  السكنية 

تقرير:  شراء منزل يف بريزبن سهل املنال

واملؤسسات التجارية كتعويض 
لضريبة الكربون، باإلضافة إىل 
التفصيلية  األمور  من  العديد 
راد  كيفن  من  قدمها كل  اليت 
ووزير  أسرتاليا،  وزراء  رئيس 
اخلزانة الفيدرالي كريس بوين، 

ووزيرة املالية بيين وونغ.
وونغ  بيين  قالت  جانبها،  من 
تصرحيات  يف  املالية  وزير 
لشبكة »إيه بي سي«إن احلكومة 
ألنها  التكاليف  معرفة  طلبت 
هوكي  جو  يقوم  »أن  توقعت 
الظل  حكومة  يف  اخلزانة  وزير 

بتلك األخطاء«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

راد يتوسط بوين وَوونغ

اليت تقع يف نطاق 10 كم من 
منطقة األعمال املركزية مبدينة 

بريزبن.
من  مرتبة  املنازل  أسعار  أوال 

األرخص إىل األغلى 
 Chermside West 9.6km.

$418.735
Keperra 9.8km. $419.163
Virginia 9.9km. $433.741
Nathan 8.5km. $437.671

السكنية  الوحدات  أسعار  ثانيا 
»الشقق« مرتبة تصاعديا

Chelmer 7.1km. $306.415
Zillmere 8.6km. $310.303
Kedron 6.5km. $312.934

Tingalpa 7.1km. $321.561
 Holland Park West 6.5km.

$328.409

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 7 September 2013  2013 أيلول   7 السبت 
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مــقاالت

Saturday 7 September 2013  2013 أيلول   7 السبت 

 Access يف متوز/ يوليو 2013 ، أجرت وحدة حرية الوصول والتنّوع
 Australian األسرتالي  الضرائب  ملكتب    and Diversity Unit
سلسلة   MultiConnexions مع  بالتعاون   )Taxation Office )ATO
 .Superannuation من جلسات اإلحاطة حول معاش االدخار التقاعدي
اجلاليات  وقادة  التجارة  قطاع  لرؤساء  اجللسات  هذه  عقدت  وقد 

متعددة الثقافات يف سيدني وملبورن وبريزبن.
وكان احلضور جّيد للغاية جللسات اإلحاطة هذه يف املدن الثالث. 
مبا يف  اإلحاطة  جلسات  خالل  املواضيع  من  نوقشت جمموعة  وقد 
ذلك أساسيات السوبر Super والعثور على السوبر Super الضائعة 
والتغيريات يف السوبر Super وما الذي تعنيه هذه التغيريات لكل 

من املوظفني وأصحاب العمل.
 ATO على  مباشرة  األسئلة  لطرح  الفرصة  أيضًا  للحضور  وسنح 
للمجتمعات  تنفيذها  سيتم  اليت  االتصاالت  عن  املزيد  وملعرفة 

متعددة الثقافات حول هذا املوضوع يف السنة القادمة.
 ATO إّن   Access and Diversity Unit  , مدير   Loc Trinh وقال 
سينفذ  املزيد من األنشطة حول هذه املواضيع يف السنة القادمة 

 .Super لتوعية اجملتمعات متعددة الثقافات حول السوبر
وقد حظيت جلسة اإلحاطة بردود فعل إجيابية للغاية من احلضور. 
عن  وأعربوا  اإلحاطات  هذه  ملثل  لدعوتهم  تقديرًا  احلضور  وأبدى 
مع  ملشاركتها   Super السوبر  حول  املعلومات  من  ملزيد  احلاجة 

جمتمعاتهم.
ويقدم ATO جمموعة من املعلومات واخلدمات ملساعدة الناس من 
خلفيات متنوعة على فهم السوبر Super يف أسرتاليا. واملعلومات 

متاحة باللغة اإلنكليزية وكذلك بلغات أخرى.
ato.gov. بزيارة  قم   Super السوبر  حول  املعلومات   من  وللمزيد 

au/super

وهناك أيضًا صفحة إلكرتونية خمّصصة للغات أخرى
ato.gov.au/otherlanguages 

تتوفر معلومات حول السوبر Super ألصحاب العمل يف
/http://ato.gov.au/Business/Employers-super 

جلسات إحاطة جملس إدارة 
ATO عن معاش االدخار التقاعد

Superannuation يف متوز/ يوليو
هي اخلطوة األوىل يف رحلة األيام العشرة النتزاع موافقة الكونغرس 
على العدوان على سوريا. قرار مّر االربعاء يف جلنة اخلارجية واألمن 
يف جملس الشيوخ، حيث عقدت على مدى اليومني املاضيني جلسات 
أشبه حبلقات البوكر، الرهانات فيها عبارة عن مصري بلدان وحياة 
شعوب. لعبة تبدو كأنها تقليد أمريكي مورس على مدى عقود، من 
أيام حرب الكوريتني، مرورًا بكوبا وفيتنام وأفغانستان والعراق. 
وها هو باراك أوباما يعيدها مرة أخرى. مقامرة غري حمسوبة النتائج. 
كل الرسائل مل تؤت فعلها حتى اللحظة. ال صالبة فالدميري بوتني، 
وال رسائل احللفاء يف املنطقة تتقدمهم إيران اليت توّعدت أمس، 
على لسان شيخ معتدليها حسن روحاني، حلفاء أمريكا يف املنطقة، 
تتقدمهم إسرائيل. األعني على الكابيتول هيل، واحلركة الفعلية من 
املتوسط إىل باب املندب، ومن قناة السويس إىل قاعدة إجنرليك 

الرتكية، بانتظار حلظة يضرب فيه غبار املعركة عنق السماء<
بني مواكبة زيارة الرئيس االمريكي باراك أوباما للسويد قبل التوجه 
والشيوخ وتصرحياتهم،  النواب  ومتابعة حركة  بطرسربغ  اىل سان 
اليميين  السيناتور  ُضبط  اليت  »البوكر«  مباراة  خبرب  اإلعالم  ُشغل 
أثناء  النقال  احملافظ جون ماكني وهو خيوض غمارها على هاتفه 
قّبة  االمريكي حتت  اإلدارة  مسؤولي  كبار  اىل شهادات  االستماع 

الكابيتول الثالثاء.
وعدسة  خاصته  فون«  والـ«آي  ماكني  هلم:  رابع  ال  ثالثة  كانوا 
اليت  مارا،  ميلينا  بوست«  واشنطن  »ذي  رة صحيفة  مصوِّ كامريا 
رصدت املباراة. »الصقر« اجلمهوري الذي يدعو اىل حرب شاملة 
على بالد الشام مل ينف، بل كتب على حسابه على »تويرت«: »يا 
االستماع  جلسة  خالل  اآليفون  جبهاز  أهلو  وأنا  ضبطُت  للفضيحة! 
يف جملس الشيوخ اليت استمرت زهاء ثالث ساعات«. قال، يف 
تصريح لشبكة »سي ان ان«، إّن سبب »هلوه« يف اجللسة يعود 
إىل شعوره »بامللل«. يف النهاية، ما همه، مل يكن موضوع النقاش 
سوى التمهيد لقرار بتدمري بلد وقتل شعبه وتفجري منطقة برمتها. 
خسرت يف  أّني  كّله  ذلك  من  »األسوأ  أن  أضاف  أنه  األنكى  بل 
اللعبة«. يا ليته يدرك كم هي معربة تلك اجلملة عن واقعه وعما 

ينتظر بالده.
حال رئيسه مل تكن كحاله. واضح أن باراك أوباما مل ميّل بعد. توجه 
أمس إىل السويد حيث شدد، عقب لقائه رئيس الوزراء السويدي 
فريديريك ريفليدت، على أّن على االسرة الدولية أن تفرض احرتام 
مؤكدًا  الكيميائية،  االسلحة  استخدام  حيظر  الذي  االمحر«  »اخلط 
سوريا.  اهلمجية« يف  حيال  الصمت  لزوم  ميكن  »ال  أنه  لشركائه 
حّذر  العشرين،  قمة  عشية  استوكهومل  يف  صحايف  مؤمتر  وخالل 
أوباما من أن »ليست صدقييت هي اليت على احملك، بل صدقية 
اجملتمع الدولي وصدقية الواليات املتحدة والكونغرس«، قبل أن 
إال اىل  لن يؤدي  اهلجوم  الرد على هذا  »اإلخفاق يف  أن  يضيف 
زيادة خطر وقوع املزيد من اهلجمات وكذلك زيادة احتمال استخدام 

دول اخرى هلذه االسلحة«.
وأقّر أوباما بأّن الرأي العام العاملي قد يقارن بني سوريا 2013 
العراق  حول  حية  تزال  ال  الذاكرة  »إن  وقال:   .2003 والعراق 
مدى  ازءا  قلقون  والناس  شامل  دامار  أسلحة  بوجود  واالتهامات 
سوريا«.  يف  الكيميائية  االسلحة  استخدام  عن  املعلومة  صحة 
وأضاف: »لقد عارضت احلرب يف العراق. وال أريد تكرار أخطائنا 

ببناء قراراتنا على معلومات استخبارية خاطئة«.
وسئل الرئيس االمريكي عن اخلالفات مع الرئيس الروسي فالدميري 
بوتني الذي سيستقبل قمة جمموعة العشرين يف سان بطرسبورغ 
اخلميس واجلمعة حبضور أوباما الذي قال: »ال يزال لدي أمل بأن 
يغري الرئيس بوتني رأيه يف بعض هذه االمور وسأواصل الكالم 

معه النين أعتقد أن عماًل دوليًا سيكون أكثر فعالية«.
الشيوخ  جملس  يف  اخلارجية  الشؤون  جلنة  أعّدت  جهتها،  من 
االمريكي أمس مسودة جديدة للتفويض الذي طلبه أوباما لتوجيه 
ضربة عسكرية اىل النظام السوري، تتضمن خصوصًا حتديد اإلطار 

الزمين هلذه الضربة بـ60 يومًا قابلة للتمديد 30 يومًا إضافيًا.
واملسودة اجلديدة ستحل حمل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس 
على الكونغرس السبت ملنحه تفويضًا بشّن عمل عسكري يف سوريا، 
وهو مشروع اعترب عدد من الربملانيني صياغته فضفاضة وضبابية.

وقال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية السيناتور الدميوقراطي روبرت 
مندينيز، يف بيان، ان »جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ 
وخماوف  رغبة  يعكس  العسكرية  القوة  باستخدام  تفويضًا  صاغت 

الدميوقراطيني واجلمهوريني«.
يف  احلزبني  أعضاء  عليه  توافق  الذي  التفويض،  مسودة  وتنّص 
اللجنة، على أنه »ال يسمح باستخدام القوات املسلحة االمريكية على 
االرض يف سوريا بهدف تنفيذ أعمال قتالية«، وتنّص أيضًا على ان 

التدخل العسكري يف سوريا جيب أن يكون »حمدودًا«.
وترمي الصيغة اجلديدة اىل كسب تأييد أعضاء الكونغرس الذين ما 

زالوا مرتددين يف دعم هذه الضربة.
يف هذا الوقت، استمرت جلسات االستماع يف الكونغرس لكل من 
جون كريي وتشاك هاغل ومارتن دميبسي الذين كرروا فيها حججهم 
ضربة  توجيه  الرئيس  تفويض  على  املوافقة  الكونغرس  إلقناع 
االربعاء،  أكثر ما لفت خالل جلسات يوم  عسكرية لسوريا. ولعل 
الشيوخ  واألمن يف جملس  اخلارجية  أعضاء جلنة  أحد  سؤال وجهه 

جلسات »البوكر« األمريكي ترفع احتمال إقرار ضربة سوريا

للثالثي: هل تقسمون إنكم ال تكذبون علينا وتقولون احلقيقة بشأن 
استخدام النظام السوري للسالح الكيميائي؟ سؤال فيه الكثري من 
املرارة واإلهانة لثالثة من كبار قادة الواليات املتحدة. كولن باول 
عشرات  خسر  الذي  األمريكي  الشعب  ذاكرة  يف  حاضرًا  يزال  ال 

اآلالف من أبنائه يف العراق من أجل كذبة السالح النووي.
قال هاغل: »ال ميكننا ان نسمح بوجود ميليشيات من حزب اهلل يف 
سوريا وان تعمل على استخدام هذه االسلحة الكيميائية«. وقال 
دميبسي إن »هدفنا من الضربة العسكرية على سوريا هو اضعاف 
حزب  من  تصعيد حمتمل  ألي  متأهبون  »أننا  معلنًا  األسد«،  نظام 

اهلل«. وأكد كريي أن حنو 10 دول ستشارك أمريكا يف الضربة.
القوة  باستخدام  التصريح  على  اللجنة  وموافقة  تصويت  النتيجة: 

العسكرية يف سوريا بأغلبية 10 اصوات مقابل سبعة.
األمريكية اإلسرائيلية  العامة  الشؤون  أعلنت جلنة  اخرى،  من جهة 
الواليات  يف  إسرائيل  لوبي  منظمات  أكرب  إحدى  وهي  »آيباك«، 

املتحدة، تأييدها لقرار التدخل العسكري احملتمل يف سوريا.
خطرًا  تشكل  الراهنة  السورية  »التطورات  إن  بيان،  يف  وقالت، 
وتهديدًا على املصاحل القومية اإلسرائيلية، كذلك فإنها تهدد استقرار 
إسرائيل واملنطقة بأسرها«. وتابع البيان إن »اللجنة ال تفضل خيار 
احلرب، شأنها يف ذلك شأن مجيع املواطنني األمريكيني«، لكنها 
أن  ذكروا  الكونغرس  وزعماء  »أوباما  أن  ذاته  الوقت  يف  أكدت 
التدخل العسكري يف سوريا سيكون حلماية املصاحل القومية للبالد«. 
وأضافت اللجنة أن »عدم تفويض الكونغرس إىل أوباما، سيكون 
عجز  حول  الشكوك  وسيثري  املتحدة،  الواليات  على ضعف  إشارة 
أمريكا عن القيام بالتزاماتها يف منطقة الشرق األوسط«، مشرية 
الكونغرس،  أعضاء  على  الضغط  مجاعات  أقوى  كإحدى  أنها  إىل 
ستقوم بدورها من أجل منح أوباما التفويض املذكور، وذلك من 

خالل الضغط على أعضاء الكونغرس وجملس النواب.
اليت   _ )ADL( من جانبها، أعلنت جلنة مكافحة التشويه اليهودية
الالسامية  املهتمة مبكافحة  األمريكية  اليهودية  املنظمات  أكرب  تعّد 
تأييدها كذلك للرئيس باراك أوباما، معربة عن ارتياحها لطريقة   _

تفكريه من أجل محاية األمن القومي لبالده.

أوباما من ستوكهولم: مصداقيتي ليست هي التي على املحك بل مصداقية املجتمع 
الدولي والواليات املتحدة والكونغرس )جويل صمد ـ أ ف ب(

كريي يواجه متظاهرًا لدى وصوله إىل جلسة االستماع يف الكونغرس )اليكس وونغ ــ أ ف ب(
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السوري،  للشعب  املعادية  الدول  تكن  مل 
اليوم  واضحني  وترّددها  ارتباكها  بات  واليت 
إليها،  تطمح  اليت  العسكرية  الضربة  إجناز  إزاء 
جتلس على خط احلياد أثناء املعركة الداخلية يف 
خاضتها  االخرتاق  حماوالت  من  فالعديد  سوريا. 
يف  أدواتها  باستخدام  أو  تارًة،  بنفسها  هي 

الداخل تارًة أخرى.
السوري  اجلوي  الدفاع  يتمتع   | دمشق 
واخلسارة  الربح  ميزان  يف  الدقة  بالغة  بأهمية 
العسكريني. فهذه الدفاعات اليت اكتسبت عناية 
مع احملللون العسكريون  ورعاية من نوع خاص، يجُ
على أّن الفضل يف أهميتها العسكرية وتقدمها 
إىل  يعود  اجلوار  ودول  اإلقليم  صعيد  على 
عاملني بارزين اثنني. أّوهلما، العالقات التارخيية 
السوفياتي  واالحتاد  سوريا  بني  ما  الوطيدة 
سابقًا، وهذا ما انعكس يف تطور األداء العسكري 
للجمهورية العربية السورية بعيد استقالهلا، ليس 
على مستوى الدفاع اجلوي فحسب، بل حتى على 
مستوى املدرعات واملدفعية وسالح اجلو والدفاع 

البحري أيضًا.
وثانيهما، هو عدم قطع صلة الوصل ما بني 
القيادتني، حتى بعد أن انهيار االحتاد السوفياتي، 
وهذا ما أّمن لسوريا استمرارية ودميومة أكرب يف 
مسرية التطور العسكري اليت خاضتها املؤسسة 
الدفاعات  أهمية  وتكمن  السورية.  العسكرية 
السوري  اجليش  ميلكها  اليت  املتقدمة  اجلوية 
ل هاجسًا حقيقيًا يف جممل حسابات  يف أنها متثِّ
وبنحو  تارخييًا،  يعتمد،  الذي  الصهيوني  اجليش 
كبري، على تقدمه يف جمال سالح اجلّو، ما جعله 
يدرك املعادلة جيدًا: أيُّ تقدم حملور املقاومة على 
صعيد الدفاع اجلوي سيساهم يف ترسيخ واقع 
قَهر« وجتّذره  سقوط أسطورة »اجليش الذي ال يجُ
أكثر. وبناًء على ذلك بدت املهمة األوىل ماثلة 
العسكرية  واستخباراته  الصهيوني  اجليش  أمام 
الدفاع  البحث عن سبل إضعاف مكامن قوة  يف 

اجلوي اليت ميتلكها هذا احملور.
الكيان  استثمر  السوري،  الوضع  ويف 
الداخلي،  العسكري  النزاع  حالة  الصهيوني 
وتوافر القدرة لديه الخرتاق اجملموعات املسلحة 
اليت تفتقر إىل الدعم، واجلاهزة بالتالي لتنفيذ 
أجندته يف الساحة السورية، كما حصل يف قاعدة 

»مرج السلطان« العسكرية.
ملاذا »مرج السلطان«؟

دفاعات اجلّو السورية... صامدة رغم االعتداءات
أحمد حسان

العاصمة  مركز  من  كيلومرتًا   18 بعد  على 
السورية دمشق، وباجتاه ريفها الشرقي، تتمركز 
كانت  اليت  العسكرية  السلطان«  »مرج  قاعدة 
اجلوي(.  االستطالع  )لواء   82 للواء  تابعة سابقًا 
وقد جرى العمل منذ مطلع الثمانينيات على تطوير 
أداء هذه القاعدة، لتتحول بعد ذلك إىل قاعدة 
رئيسية وحمطة رادارات متقدمة. فيكفي أن حتلق 
علو  على  فقط  النقب  يف  طائرة صهيونية  أي 
150 مرتًا فوق سطح البحر، ليتمكن رادار »مرج 
السلطان« من التقاطها ومراقبة حركتها. وليس 
هذه  راداَري  بقدرة  قورن  ما  إذا  بالغريب  هذا 
القاعدة على املسح الراداري وصواًل إىل مدينة 
يف  السويس  وقناة  السعودية(،  )مشال  تبوك 
القاعدة  هذه  أن  إال  جزيرة قربص.  حتى  مصر، 
كانت عرضة للتخريب على أيدي مسلحي املعارضة 
السورية من »لواء اإلسالم« التابعني لـ«اجليش 

السوري احلر« يف نهاية العام املنصرم.
إىل  اإلعالم  وسائل  بعض  ذهبت  إنه  حتى 
أصبحت  قد  كاملًة  اجلنوبية  املنطقة  أن  الرتويج 
الصهيونية.  األهداف  رصد  عن  راداريًا  عمياء 
إحدى  كأنها  احلادثة  هذه  مع  البعض  »يتعامل 

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

بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

أّن  أبيب  تل  ابالغ  على  واشنطن  حرصت 
جتاه  مشابهة  تكون  لن  سوريا  جتاه  سياستها 
وزير  فيه  أّكد  النووي، يف وقت  وملفها  إيران 
الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعالون، أّن ال عالقة 
إلسرائيل بالسياسة اخلارجية اليت تتبعها الواليات 

املتحدة جتاه سوريا.
عسكرية  لقاعدة  زيارة  خالل  يعالون،  وقال 
اإلسرائيلي  اجليش  إّن  الغربية،  الضفة  مشال 
العملية  إرجاء  عقب  االحتياط  جنود  بعض  سّرح 
العسكرية األمريكية احملتملة ضد سوريا، ولكنه 
شدد على أن اجليش سيبقى على أهبة االستعداد 

للتحرك وفق تطورات األحداث.
وحرص على طمأنة اجلمهور اإلسرائيلي، داعيًا إياه 
إىل عدم التسرع يف التزود بالكمامات الواقية من 

الغازات السامة.
مشعون  اإلسرائيلي،  الرئيس  رأى  جهته،  من 
برييز، أّن الغلبة ستكون إلسرائيل يف حال إقدام 
اإلعالم  وسائل  ونقلت  مهامجتها.  على  سوريا 
استقباله  خالل  قوله،  برييز  عن  اإلسرائيلية 
إسرائيل  يف  املعتمدين  األجانب  الدبلوماسيني 
إّنه  اجلديدة،  العربية  السنة  رأس  حلول  مبناسبة 
مقتنع بشكل تام بأّن السوريني لن يبادروا إىل 
لدى  التصميم  »قوة  إلدراكهم  اهلجوم  هذا  مثل 
متطورة  دفاعية  منظومات  متلك  اليت  إسرائيل 

للغاية وجيشًا يعترب من أفضل جيوش العامل«.
اخلارجية  وزير  أن  »هآرتس«  صحيفة  وذكرت 
األمريكي، جون كريي، اتصل يوم األحد، برئيس 
ونقل  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي،  الوزراء 
إليه رسالة مفادها أن اإلدارة األمريكية مصممة 
على التحرك ضد الرئيس السوري بشار األسد. 
وزارة  يف  رفيع  مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
لنتنياهو  أكد  إّن كريي  قوله  األمريكية  اخلارجية 
يتحمل  أن  على  ستحرص  املتحدة  »الواليات  أّن 

األسد املسؤولية عن أفعاله«.
وأشارت الصحيفة إىل أّن هذا االتصال بني كريي 
ونتنياهو يأتي يف سياق التنسيق بني واشنطن 
وتل أبيب، واستكمااًل لالتصال الذي أجراه أوباما 
قرار  ترحيل  إعالنه  من  ساعات  قبل  بنتنياهو 
السبت  ليل  الكونغرس  إىل  سوريا  على  اهلجوم 
الثانية  القناة  أفادت  اإلطار،  هذا  ويف  األحد. 
نتنياهو  لبنيامني  أوضح  أوباما  أّن  اإلسرائيلية 
أن سلوكه مقابل إيران لن يكون مماثاًل لسلوكه 
مقابل سوريا، وذلك يف ضوء إدراكه وجود خشية 
لدى تل أبيب من أن تكون طريقة معاجلته للشأن 
النووي  للملف  معاجلته  لطريقة  السوري مشابهة 

اإليراني حني حتني حلظة القرار.
ونقلت »هآرتس« عن مسؤول أمريكي رفيع قوله 
إّن الرسالة اليت حيرص أوباما وكريي على متريرها 
والزعماء  الكونغرس  أعضاء  مع  حمادثاتهما  يف 
األجانب، خالل األيام األخرية، هي ضرورة دعم 
العملية العسكرية األمريكية ضد سوريا ألّن عدم 
ضد  األمريكي  الردع  بقدرة  سيمّس  بها  القيام 
املسؤول  وقال  تقليدية.  غري  أسلحة  استخدام 
أوضحنا  لقد  »هآرتس«،  حبسب  األمريكي، 
ألعضاء الكونغرس أننا إن مل نتحرك، فإن األسد 
وحزب اهلل وإيران سوف تتعزز قوتهم. وأضاف 
»سوف يرون أنه ال توجد أية تداعيات الستخدام 
قلق  هو  من  كل  على  الدولية.  للمعايري  فاضح 
من النشاط النووي اإليراني يف املنطقة أن يؤيد 

العمل ضد سوريا«.

واشنطن تريح تل أبيب: 
سياستنا جتاه إيران خمتلفة

اهلفوات العفوية الناجتة من قلة إدراك املسلحني. 
هذا الكالم باطل، لقد كانوا على علم مبا يقومون 
به، تقّصدوا ختريب الرادرات وحتطيمها كليًا بعد 
أن لقنتهم أجهزة االستخبارات الصهيونية ذلك«، 
املقيمني يف  الشباب  أحد  احلمصي،  أجمد  يؤكد 
القرية يوم اقتحام القاعدة. ويعقب يف حديثه مع 
»األخبار«: »هذه قاعدة تابعة للدفاع اجلوي. مباذا 
لديهم  هل  األرض؟  على  املسلحني  عمل  تضر 
ليست  مراقبتها؟!  أو  طائرات خيشون سقوطها 
القصة بهذه السذاجة، هي مفهومة ومدفوٌع مثنها 
مسبقًا، إما خدمة للعدو وإما تعلقًا بفكرة تشريع 
للنظام،  ملٌك  أنه  ضرب كل شيء سوري حبجة 
من األفران وصواًل إىل الدفاعات اجلوية«. ويف 
احلرب السورية، مل تكن »مرج السلطان« وحدها 
اعتداءات  طالت  بل  االستهداف،  دائرة  يف 
املسلحني قواعد عدة ومراكز عسكرية أخرى يف 

سوريا.
إال أّن مجلة االستهدافات هذه مل تستطع أن 
حتقق اهلدف الصهيوني، املتجّسد يف كسر قوة 
الدفاعات اجلوية السورية، إذ يرى أحد املصادر 
فّضل  والذي  العسكرية،  املؤسسة  من  املقربة 
عدم الكشف عن هويته، يف حديثه إىل »األخبار« 
وما  أبدًا،  اجلوية  دفاعاتنا  على  خوف  »ال  أنه: 
أثري عن أهمية قاعدة مرج السلطان ال يضاهي 
برأيي نصف األهمية اليت تكتسيها تلك القواعد 
والرادارات اليت ال يعلم عنها أحد سوى الدائرة 
الضيقة يف قيادة القوات املسلحة السورية. فمن 
رادارات صينية  أجهزة  أن تكون هناك  املتوقع 
الصنع ومتفوقة باملعنى العسكري ميتلكها اجليش 
السوري. وأعتقد أن منظومة الدفاع اجلوي اليت 
ما  يف  رئيسًا  دورًا  أدت  قد  سوريا  حوزة  يف 
فكان  أخريًا،  األمريكية  الضربة  احتماالت  خيص 
هلا تأثريها املباشر على الرتدد األمريكي. أؤكد 
كسر  على  قادرة  السورية  اجلوية  الدفاعات  أن 
شوكة املعتدي يف اجلو«. ويكمل: »إن الشيء 
هو  بسوريا  املرتبصني  يربك  الذي  األساسي 
املستوى العالي من النجاح يف سياسة السرية 
اإلجراءات  على  اجليش  قيادة  تضفيها  اليت 
عمليات  تفاصيل  وكل  والتطويرات  اجلديدة 
التسليح. وهذا إذا أردنا أن ندرك أسباب جناحه، 
امتالك  يف  املرتفعة  املركزية  حجم  أن  فربأيي 
عليها  بناًء  اإلجراءات  واختاذ  العسكرية  املعلومة 

هما السبب الرئيس يف ذلك«.
والعدو  الغرب  رهان  كل  أن  يبدو  هنا،  إىل 
الصهيوني على مدى قدرة أدواتهم يف الداخل 
عنها  املعلن  غري  األهداف  حتقيق  على  السوري 
إجنازها  على  العمل  وبات  بالفشل،  باء  قد 
ال  بنفسه،  أزماته  حلل  األصيل  بتدخل  مرهونًا 
بسبب  اليوم،  تتفاقم  الوكيل  معاناة  أن  سيما 
أن  منذ  املسلحني  صفوف  يف  الناشئ  الفرز 
بني  الدائرة  املعارك  يشهدون  السوريون  بدأ 
املسلحني السوريني من جهة، وأولئك التكفرييني 
القادمني من اخلارج، ومن حبكمهم يف الداخل، 

من جهة أخرى.

»يتعامل البعض مع الحادثة كأنها إحدى الهفوات العفوية الناتجة من قلة إدراك املسلحني« )أ ف ب(

هاغل يستمع لكريي خالل حديثه يف الكونغرس 
أمس االول )برندان سميلوفسكي ــ أ ف ب(
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كل الكالم وكل التحليل لن يغريرّ كثريًا يف املشهد. الواليات 
املتحدة، االمرباطورية احلاكمة للعامل منذ عقود عدة، تتعرض 
من  واجلميع،  السورية.  األزمة  بوابة  من  اس  اختبار حسرّ ألول 
ذات  تعد  اليوم، مل  القائمة  األزمة  ان  يعرف  استثناء،  دون 
صلة حصرًا بالوضع يف سوريا. وأن ال امريكا، وال كل الغرب 
االستعماري، وال كل العرب من صنف النعاج، يهتمون لشيء 

امسه حقوق الشعب السوري.
االختبار الصعب الذي متر به الواليات املتحدة ال خيص شخص 
رئيسها باراك اوباما. األزمة هي أن مؤسسة القرار يف الواليات 
املتحدة تعيش هذا االختبار، من االدارة السياسية اىل اجليش 
وأجهزة االستخبارات اىل الديبلوماسية العامة واخلاصة، وصواًل 
اليوم  يقفون  هؤالء  كل  واملالية.  االقتصادية  املؤسسة  اىل 
امريكا  يد  ان  مبدأ  االصعب: كيف حنافظ على  السؤال  امام 

هي العليا؟
قد يصورّت الكونغرس ملصلحة ضربة امريكية لسوريا، وقد ال 
يصورّت. لكن يف كلتا احلالتني بدت الواليات املتحدة تعيش 
والسؤال  باتت واضحة.  الشغل  ة  عدرّ ان  أسوأ حلظاتها. ذلك 
جون كريي  بأوراق حيملها  مرتبطًا  يكون  لن  الكونغرس  امام 
ما  ل مسؤولية  بتحمرّ انه مرتبط  اعضائه.  او تشاك هاغل اىل 
الذي  الكونغرس،  يريد  السؤال هو: هل  القرار.  سينجم عن 
الدخول  ان  يقول  ان  امريكا،  صوت  اللحظة  هذه  يف  ميثل 
احلروب  من  املزيد  نتائج  حتمل  يعين  واحلرب،  املغامرة  يف 
واملزيد من اخلسائر، ألمريكا مباشرة ولكل حلفائها؟ واذا ما 
امريكا  ملوقع  جديدة  اسرتاتيجية  يضع  ان  عليه  الرفض  قرر 

القيادي يف العامل.
وصلت  االمور  ان  الكونغرس،  ويعرف  اوباما،  ادارة  تعرف 
حاول  لقد  والتهويل.  الكالم  مسرية  االخرية يف  النقطة  اىل 
وايران  روسيا  اىل  عروض  بايصال  امريكا  مساعدة  وسطاء 
خيليها  اهداف  ضد  رد  دون  من  ضربة  امام  اجملال  التاحة 
اجليش السوري، وتكون يف مناطق بعيدة عن السكان، وحتى 
عن جتمعات العسكريني. لكن روسيا نقلت جوابًا ايرانيًا يعربرّ 
اي صاروخ،  اي ضربة،  اهلل:  وحزب  ورأي سوريا  رأيها  عن 
املنطقة كلها،  اوسع حرب تشمل  انطالقة  اي رصاصة تعين 
وتستهدف اخلطوط احلمراء الفعلية المريكا، من اسرائيل اىل 

النفط وسارقيه... إزاء ذلك ما الذي ميكن القيام به؟
الوقت املستقطع القائم حاليًا بني االعالن عن التوجه حنو ضربة 
لت اىل  وصدور التغطية النهائية من الكونغرس االمريكي حتورّ
»خدمة اهلية« للفريق اآلخر. منذ اسبوع مل تهدأ حمررّكات احملور 
يف  االسرتاتيجية  الوحدات  يف  العاملني  من  االالف  املقابل. 
ايران وسوريا وحزب اهلل ينجزون بسرعة الربق كل متطلبات 
املعركة املفتوحة، ال حدود فيها للميدان، ومسرحها ميتد حيث 

تصل الصواريخ... والرجال ايضًا.
جدية  رغبة  هناك  ليس  فقط.  حرب  مناخ  املقاومة  حمور  يف 
الضربة  لنفس  السياسية  القراءة  لكن  املواجهة.  حبصول 
اما  خيارين:  امام  اجلميع  القرار:  حتسم  ونتائجها  وألبعادها 
الذهاب حنو تسوية سياسية وفق موازين القوى القائمة، او 

الذهاب حنو حرب شاملة ال يعرف احد كيف ستكون نتائجها.
يف اوروبا يقدم رئيس فرنسا الدميوقراطية والنووية ودولة 
رئيس  خيجل  ال  التبعية.  من  حقريًا  منوذجًا  واحلريات  العلم 
حتى  االمريكي  الكونغرس  قرار  ينتظر  انه  القول  من  فرنسا 
د اخلطوة التالية. يعلن بوقاحة تستفز خصوم فرنسا، فكيف  حيدرّ
بأهلها!، ان مصاحل فرنسا باتت رهينة عند اعضاء الكونغرس 
االمريكي. ينتظر هوالند قرب شاشة التلفاز ليقرأ اخلرب العاجل 

املنتظر من واشنطن حول قرار الكونغرس.
يف لبنان كانت فرنسا، مثاًل، حتتج على زمن الوصاية السورية 
جلهة ان املسؤولني يف بريوت يضطرون اىل انتظار هاتف من 
دمشق... اليوم فرنسا ال تنتظر اهلاتف، مسموح هلا فقط ان 

ي التعليمات. تتسمر امام شاشات التلفزة لتلقرّ
اما امريكا فهي اليوم امام خيارين. اما التصرف وفق منطق 
املغرور الذي ال يقبل رأيًا آخر، وال شريكًا، وتتجه صوب جتربة 
جديدة، حتاول فيها حكم العامل من خالل جنونها. او ان تتواضع 
قليال وان تقبل نتيجة سياستها خالل العقدين املاضيني. وان 
مبدأ حصرية القيادة مل يعد صاحلًا. وان هناك شراكة حقيقية 

والزامية مع دول وادارات وشعوب اخرى يف العامل.
التواضع  بني  ختتار  ان  عليها  اليت  اجلديدة  امريكا  انها 

واجلنون...
اما حنن، فقدرنا املقاومة!.

أمريكا اجلديدة: تواضع أم 
جنون؟
ابراهيم األمني

العسكرية بكل  الضربة  أوباما قد حسم خياره.  باراك  أن  يبدو 
تداعياتها اقل ضررا من الرتاجع عنها. يف النهاية، هناك هيبة 
أمريكا وصورتها العاملية على احملك. مل تعد املسألة حكاية أزمة 
سوريا فحسب. باتت مسألة موقع وقيادة، سواء يف ما يتعلق 

بأوباما يف الداخل، أو ببالده على املستوى العاملي.
إقناع  محلة  أمس  أطلق  بالـ«لوبيينغ«.  األمريكي  الرئيس  بدأ 
أعضاء الكونغرس بصوابية قراره توجيه ضربة عسكرية اىل سوريا 
استباقًا لبدء اجللسات الرمسية االسبوع املقبل. وبينما خرج معظم 
سة« لقرار  املشاركني يف اجتماع البيت األبيض بانطباعات »متحمرّ
واالمارات  السعودية  تقديم  عن  اخلارجية  وزير  كشف  اهلجوم، 

وتركيا قواعدها العسكرية تسهياًل للعملية األمريكية.
وزيرا  تواله  اخلط  على  مباشرة  أوباما  دخول  مربرات  عرض 
اجليوش  وقائد  هاغل  وتشاك  كريي  جون  والدفاع  اخلارجية 
أمام  خالل شهادة هلما  مارتن دميبسي، يف  اجلنرال  األمريكية 
جلنة العالقات اخلارجية واألمن يف جملس الشيوخ. قال االول: 
العسكرية،  العملية  ُتقر  إذا مل  تتأثر بشكل كامل  مصاحلنا قد 
يف  برية  حرب  يف  تشارك  لن  األمريكية  »القوات  أن  مضيفًا 
خطر  لزيادة  يؤدي  قد  سوريا  يف  التدخل  عدم  لكن  سوريا، 
السالح  لتأمني  كهذا  دخوال  يستبعد  أن  دون  من  املتطرفني 
الكيميائي السوري. وقال الثاني: إن استخدام األسد للسالح 
الكيميائي يهدد أمننا القومي وأمن حلفاء الواليات املتحدة يف 
املنطقة، مبا يف ذلك اسرائيل وتركيا وغريهما.... ولن نقبل 
بأن تهدد هذه اجملموعات أمننا بأي شكل من األشكال، مشريا 
العسكري املقرتح سيكون حمدودا ووفقا إلطار  العمل  إىل أن 
زمين حمدد، وهناك دول إقليمية وغربية أعربت عن دعم موقف 
الواليات املتحدة، وال ميكن أن نسمح حلزب اهلل بأن حيصل على 
العسكري  العمل  هدف  إن  الثالث:  وقال  الكيميائي.  السالح 
يف سوريا هو ردع الرئيس السوري بشار األسد والتخفيف من 
قدرته على استخدام األسلحة الكيميائية. وكان الفتًا أن كريي 
امتنع عن اإلجابة على سؤال عما اذا كان يعتقد بأن حزب اهلل 
ميتلك سالحًا كيميائيًا، مشريًا إىل أنه سيحيل هذا املوضوع إىل 
اجللسة السرية. كما كان الفتًا رده على سؤال عما سيحصل يف 
على  لسوريا بقصف صاروخي  الضربة  على  اهلل  رد حزب  حال 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني »نتنياهو أكد  إسرائيل بأن رئيس 

ثقته بالواليات املتحدة وبأنها ستحافظ على اسرائيل«.
وهكذا تكون احلملة اليت أطلقها أوباما من أجل إقناع الكونغرس 
دخلت  قد  على سوريا  لتوجيه ضربات  االخضر  الضوء  بإعطائه 
بنواب  اتصاالت  بعدة  شخصيًا  قيامه  مع  أمس  حامسة  مرحلة 
وشيوخ إضافة اىل استقباله قادة األحزاب ورؤساء اللجان من 
أجل إقناعهم بوجهة نظره. أوباما أراد أن يسررّع وترية محلة االقناع 
التصويت  بشأن  املرتددين  والشيوخ  النواب  حيررّك  وأن  تلك 
قبل توجهه مساء أمس اىل السويد حتضريًا للمشاركة يف قمة 
العشرين يف سان بطرسربغ يف اليومني املقبلني. وبينما خرج 
معظم اجملتمعني بالرئيس بأجواء »إجيابية« حول إقرار الضربة، 
بقي حتديد شكل الضربة عالقًا بانتظار نسخة سيعمل النواب على 
بلورتها خالل جلساتهم املخصصة هلذا الشأن االسبوع املقبل. 
بعض  أمس  كريي  كشف  الرئيس،  »محاسة«  مع  وبالتزامن 
تفاصيل التحضريات للضربة العسكرية على سوريا، مشريًا اىل 
أن السعودية واالمارات وتركيا قدمت قواعدها العسكرية دعمًا 

للهجوم االمريكي.
ووجه الرئيس أوباما كلمة لقادة الكونغرس قال فيها إنه »جيب 
حماسبة الرئيس السوري على استخدام أسلحة كيميائية«، وأعرب 

أوباما يستعجل بركة الكونغرس: الضربة حلماية أمننا الــقومي

جون ماكني بعد خروجه من اجتماع مع أوباما: سنعمل على قرار يحصد دعم الغالبية يف الكونغرس )جويل صمد ـ أ ف ب(

عن »ثقته باحلصول على موافقة الكونغرس مبجلسيه على توجيه 
االمريكية  املساعدات  بـ«حتسني  متعهدًا  العسكرية«،  الضربة 
للمعارضة السورية«. وقال أوباما لقيادة احلزبني الدميوقراطي 
واجلمهوري وقادة اللجان االمنية من احلزبني بأن االسد »انتهك 
األعراف الدولية املهمة باستخدام أسلحة كيميائية« وذلك »ميثل 
تهديدًا خطريًا على االمن القومي يف الواليات املتحدة واملنطقة«. 
وأكد أوباما أن العملية اليت يريد القيام بها يف سوريا ستكون 
»ذلك ال يتطلب نشر قوات على  أن  »حمدودة« وشرح  عملية 

االرض، فهذه ليست العراق وال أفغانستان«.
نطاقا ميكن  أوسع  »اسرتاتيجية  اعتماد  إمكان  إن  أوباما  وقال 
أن حتقق مع مرور الوقت نوعًا من تعزيز املعارضة والضغوط 
انه يف  ــ حتى  الدبلوماسية واالقتصادية والسياسية املطلوبة 
نهاية املطاف لدينا انتقال ميكن أن حيقق السالم واالستقرار، 
من  األوىل  هي  مقاربة  للمنطقة«.  ولكن  لسوريا  فقط  ليس 
نوعها لإلدارة األمريكية تستهدف بشكل خاص حشد اجلمهوريني 
وراء قرار ضرب سوريا، ما يؤمن موافقة الكونغرس على خطوة 

كهذه.
وقبل اجتماع البيت االبيض كان وزير اخلارجية األمريكي جون 
كريي قد كشف لشبكة »سي إن إن« اإلخبارية أن »ثالث دول 
يف منطقة الشرق األوسط عرضت على الواليات املتحدة استخدام 
العسكرية يف أي عمل عسكري حمتمل ضد سوريا«.  قواعدها 
وأبلغ كريي األعضاء الدميوقراطيني يف الكونغرس، بأن »كالرًّ 
من السعودية، واإلمارات وتركيا، كانت من أوائل الدول اليت 
أعلنت دعمها للعملية العسكرية ضد احلكومة السورية«. وأكد 
كريي أن »هناك دوال أخرى من املتوقع أن تتخذ نفس النهج«، 

لدعم أي عمل عسكري تقوم به القوات األمريكية ضد سوريا.
الكونغرس  يف  أعضاء  بني  االبيض  البيت  اجتماع  فضرّ  وبعد 
جون  اجلمهوري  االمريكي  النواب  رئيس جملس  أعلن  وأوباما، 
بونر الذي كان مشاركًا فيه، أنه »سيدعم مشروع القرار الذي 
اىل  عسكرية  ضربات  توجيه  يتضمن  والذي  الرئيس  قدمه 
سوريا«. بدورها، أيدت زعيمة االقلية الدميوقراطية يف جملس 

النواب نانسي بيلوسي توجيه ضربة عسكرية على سوريا.
أما عضو جملس الشيوخ اجلمهوري جون ماكني الذي اجتمع مع 
تصويت  أن  فرأى  غراهام،  ليندسي  السيناتور  يرافقه  أوباما 
الكونغرس برفض طلب الرئيس باراك أوباما سيكون »كارثيا«. 
وقال ماكني، بعد اجتماع البيت األبيض، إن »تصويت الكونغرس 
ضد القرار سيكون من شأنه املساس مبصداقية الواليات املتحدة 

والرئيس األمريكي. وال أحد يتمنى ذلك«.
وأضاف ماكني، الذي يدعو إىل عملية عسكرية واسعة النطاق 
يف  الغالبية  دعم  حيصد  قرار  على  العمل  »نريد  سوريا،  يف 
أوباما  مع  االجتماع  والشيوخ«. ووصف ماكني  النواب  جملسي 
بـالـ«مشجع«، لكنه أضاف أنه »ما زال أمام اإلدارة طريق طويل 
حتى نصل إىل اعتماد القرار«. وأوضح أنه والسناتور غراهام 
على  رد  جمرد  يكون  ال  حتى  لتوسيعه  القرار  تعديل  ذان  »حيبرّ
استخدام أسلحة كيميائية على أيدي حكومة الرئيس السوري«. 
وتابع »نريد وضع هدف يؤدي حتقيقه مع الوقت إىل احلد من 
احلر  السوري  اجليش  قدرات  وتطوير  وزيادة  األسد  قدرات 
الدافعة  القوة  زيادة  من  يتمكنا  حتى  احلرة  السورية  واحلكومة 

يف ساحات القتال«.
من جهته، قال غراهام »مثة تفاهم يتبلور حول ضرورة تقليص 
قدرات األسد وتعزيز قدرات املعارضة السورية ويبدو أن اإلدارة 

بصدد إعداد خطة صلبة لتعزيز املعارضة«.



Page 16صفحة 16     

قضاء وقدر

Saturday 7 September 2013  2013 أيلول   7 السبت 

 القبض على قاتل زوجته احلامل يف مرياطة
 بدم بارد، عمد خ.غ. )32 عامًا( على قتل زوجته احلامل ذحبًا، يف 
فراشها، يف مرياطة ثم أقدم على سرقة مصاغها، وتوجه اىل عمله 

كاملعتاد، كأن شيئًا مل يكن.
حيث  أوقف،  اجلرمية،  اكتشاف  إثر  حوله  الشبهات  حامت  أن  وبعد 

اعرتف جبرميته.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه »بتاريخ 
2013/8/21 عثر على جثة املغدورة فاطمة بكور )مواليد عام 1992، 
داخل  فراشها  مذبوحة على  السابع،  الشهر  حامل يف  لبنانية( وهي 
غرفة نومها يف منزهلا الزوجي الكائن يف بلدة مرياطة قضاء زغرتا، 

وقد سرق من خزانتها مصاغها الذهيب.
ونتيجة للتحقيقات والتحريات املكثفة اليت قامت بها مفرزة طرابلس 
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية، حامت الشبهات حول زوجها 

املدعو خ. غ. )مواليد عام 1981، لبناني(.
بالتحقيق معه من قبل املفرزة املذكورة اعرتف بقتله زوجته بسبب 
شجار حاد حصل بينهما ألسباب شخصية يف الليلة اليت سبقت ارتكاب 
اجلرمية، وأنه أقدم على كم فمها وربط يديها ورجليها بشريط الصق 
ثم ذحبها بواسطة سكني مطبخ )مت ضبطه(، وبعد ارتكابه اجلرمية قام 
أخذ  على  أقدم  كما  مكانه.  اىل  وأعاده  الدماء  من  السكني  بتنظيف 
مصاغها املؤلف من ثالثة خوامت وإسوارتني من الذهب، إضافة اىل 
املبلغ املالي املوجود يف املنزل وعمد اىل فتح اخلزانة وتركها مفتوحة 
الدافع اىل اجلرمية هو السرقة، وغادر املنزل اىل عمله  بأن  لإلحياء 

كاملعتاد.. أودع املوقوف القضاء املختص«.

مئة مطلوب يف قبضة القوى األمنية
أعلنت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت عن توقيف 
10 مطلوبني بينهم سوريان اثنان جبرائم خمتلفة وحجزت )16 دراجة 

نارية( و)10 سيارات( خمالفة .
وهو  )ت.ج.أ.ع.(  السوري  من  كل  توقيف  مت  الروشة  حملة  ففي 
خمدرة  حبوب  حيازة  جبرم  و)أ.و.ش(  قضائي  قرار  مبوجب  مطلوب 

و)م.ع.أ.س( مطلوب مبوجب قرار جزائي .
ويف حملة املصيطبة مت توقيف اللبناني )ع.أ.س( جبرم انتحال صفة 

أمنية .
ويف الرملة البيضاء مت توقيف سوري مطلوب خبالصة حكم جبرم خطف 

قاصر و)أ.م.ش( مطلوب مبوجب مذكرة توقيف جبرم السرقة.
ويف حملة املزرعة مت توقيف )ح.ب.أ.أ( جبرم السرقة .

مطلوب  وهو  )ط.ز.ك.ج(  اللبناني  توقيف  مت  األشرفية  حملة  ويف 
مبوجب مذكرة توقيف جبرم شك من دون رصيد .

بعدما  و)ي.ع.ح(  م.ز.أ(  اللبناني)  أوقفت  سالم  سليم  حملة  ويف 
ضبط حبوزتهما مسدسًا حربيًا غري مرخص .

إلجراء  املعنية  اإلقليمية  القطعات  اىل  املوقوفني  تسليم  مت  وقد 
املقتضى القانوني حبقهم.

أنه  الداخلي يف بيان  العامة لقوى األمن  من جهتها أعلنت املديرية 
األمن والنظام ومكافحة اجلرمية  إطار مهامها يف جمال حفظ  »ضمن 
مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 2013/8/31 
و2013/9/1 من توقيف 90 شخصًا الرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي 
اللبنانية كافة، بينهم: 21 جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة منتهية 
الصالحية وغري مشروعة، 19 جبرائم خمدرات، 13 جبرائم سرقة، 8 
دون أوراق ثبوتية، 2 جبرم شيك دون رصيد، 2 جبرم تزوير، 2 جبرم 
خطف،2 جبرم تسّول، و9 جبرائم: سكر ظاهر، إساءة أمانة، حترش، 
إنتحال صفة أمنية، زنا، إحتيال، خمالفة أنظمة، إطالق نار، سلب و12 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

3جرحى بانقالب سيارتهم يف عشقوت
  

بيضاء  مرسيدس  نوع  من  انقالب سيارتهم  أشخاص يف  ثالثة  جرح 
السان  اىل مستشفى  اجلرحى  ونقل  على مستديرة عشقوت.  اللون 

جورج ـ عجلتون للمعاجلة.

حبر الغازية يبتلع طفلة وغرق أم وطفلها 
بربكة يف الدامور

البحر مساء األحد الطفلة السورية منار علي اخللف )11 سنة(  ابتلع 
بلدة  الشعيب على شاطئ  املسبح  السباحة يف حملة  أثناء ممارستها 

الغازية يف قضاء الزهراني.
وقد مت انتشال جثة اخللف يف وقت الحق من قبل فرق االنقاذ ونقلها 

اىل مستشفى عالء الدين يف الصرفند.
إشارة اىل أن اخللف كانت تقيم مع عائلتها النازحة من سوريا يف 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
منطقة الغازية.

كما أفادت وحدة االنقاذ البحري التابعة للدفاع املدني، أنها انتشلت 
عند الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس، جثتني إحداهما لطفل عمره 3 
سنوات واألخرى لوالدته )40 عامًا( من اجلنسية السورية، من إحدى 

الربك الزراعية يف سهل الدامور، حيث كانا فقدا صباحًا.

االدعاء على 3 بينهم موقوفان بإطالق صواريخ 
من اجلنوب

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 
املوقوفني اللبنانيني يوسف الفليطي وحممد عبد املوىل األطرش جبرم 
إطالق صواريخ من األراضي اللبنانية باجتاه فلسطني احملتلة، األمر 
الذي ميس بأمن الدولة. كما ادعى على ثالث فار من وجه العدالة. 

وأحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري األول.

جثة مخسيين يف اخلندق الغميق
عثر االثنني على عباس بهيج عجمي جّثة مكّبلة اليدين وملّطخة بالدماء 
العقد  يف  وهو  الغميق،  اخلندق  يف  اخلطيب،  بناية  يف  منزله،  يف 

اخلامس، وموظف يف مصرف، ومتزوج ولديه ولدان.
وكانت زوجته وهي تفتح باب املنزل، فوجئت به جثة. وتعمل األدلة 

اجلنائية على التحقيق يف مالبسات احلادث.

قتيل بإشكال فردي يف العبدة
أدى حادث فردي بني أفراد من عائليت زهرمان ومعروف اىل مقتل 

الشاب عمر خالد زهرمان وسقوط جرحيني.
وكان اإلشكال تطّور بني بعض الشبان اىل ضرب بالعصي وطعن 
بالسكاكني، ما أدى اىل إطالق نار من بندقية صيد وإصابة زهرمان 
الذي مت نقله اىل املستشفى وما لبث أن فارق احلياة متأثرًا جبراحه.

وفتحت قوى األمن الداخلي حتقيقًا باحلادث ملعرفة مالبساته كافة ومت 
توقيف عدد من األشخاص.

3 جرحى بإشكالني بني فلسطينيني يف 
صيدا

اوقعا  فرديني  اشكالني  االثنني  األحد   - ليل  صيدا  مدينة  شهدت 
ثالثة جرحى. ففي صيدا القدمية تطور اشكال بني الفلسطيين طارق.أ 
ومواطنيه »رامي.ع وعبد.م اىل تضارب باأليدي والسكاكني، أقدم 
اثرها طارق على طعن األخريين بسكني عدة طعنات يف احناء خمتلفة 
من جسديهما، حيث نقال اىل مستشفى اهلمشري يف صيدا، فيما متكن 

الفاعل من الفرار.
فردي  اشكال  الشرقية، وقع  الفوار يف ضاحية صيدا  منطقة  ويف 
اقدم  شخصية،  خلفية  على  ويوسف.ح  علي.ص  الفلسطينيني  بني 
على اثره األخري على طعن األول بسكني، حيث مت نقله اىل مستشفى 

اهلمشري.

العثور على رأس جثة يف خراج بينو
عثرت الشرطة القضائية بعد االستعانة بكالب بوليسية، على رأس 

اجلثة اليت وجدت االحد يف خراج بلدة بينو يف عكار.
كما وجدت بندقية صيد يف املكان، وتعمل األدلة اجلنائية على إجراء 

التحقيقات الالزمة لكشف مالبسات القضية.

لص يسرق أثناء فراره 800 ألف لرية
وخلع  كسر  على  اللون  كحلية  »مازدا«  سيارة  يقود  جمهول  أقدم 
يف  الرملة  ظهر  حملة  يف  اخللوية  اهلواتف  لبيع  الغزال  سامي  حمل 
منطقة جزين، وسرق بطاقات تشريج مسبقة الدفع بقيمة 500 دوالر 

أمريكي.
ويف طريق هروبه دخل اىل حمل مسانة يف زحلتا يف منطقة جزين، 

حيث قام بسرقة مبلغ 800 ألف لرية لبنانية وفر هاربًا.
وعلى الفور حضرت القوى األمنية وباشرت األدلة اجلنائية بالتحقيق.

توقيف 25 نازحاً سورياً بإشكال يف سعدنايل
وقع يوم االحد إشكال بني نازحني سوريني يقطنون يف مزرعة تعود 

آلل زرين وأهالي بلدة سعدنايل.

املذكورة،  املزرعة  من  بالقرب  مير  سعدنايل  بلدة  أبناء  أحد  وكان 
بالضرب،  عليه  انهالوا  الذين  النازحني،  وبني  بينه  اشكال  فحصل 
بعدها عاد الشخص املعتدى عليه وعدد من أبناء البلدة اىل املزرعة 
النازحني،  وبني  بينهم  باأليدي،  وتدافع  عراك  ختلله  شجار  وحصل 
وعلى الفور توجهت دورية للجيش اللبناني اىل مكان االشكال وعملت 
على فّضه، ومت توقيف حنو 25 شخصًا من النازحني وأودعوا نظارة 

خمفر شتورة.

طاّلب.. حشيشة
يتجاوز  مل  الطالب،  من  عدد  تورط  عن  قضائية  حتقيقات  كشفت 
داخل  الكيف  حشيشة  تعاطي  يف  والعشرين  اخلامسة  سن  أكربهم 

وخارج اجلامعات.
وكانت دورية تابعة لقوى األمن الداخلي، أوقفت يف حملة املارينا، 
»ن.ع« و«م.أ« و«ع.س« داخل سيارة األخري، وقد ضبط حبوزتهم 
السجائر، وقطرة. وقد سّلموا اىل فصيلة درك  ورق يستعمل للف 
الكيف، من ثم سّلموا اىل  بتعاطي حشيشة  اعرتفوا  انطلياس حيث 
مكتب مكافحة املخدرات املركزي مع كيس بداخله كمية تبغ ممزوج 
حبشيشة الكيف، وبالتحقيق من قبل مكتب مكافحة املخدرات املركزي، 
عّلمها  وقد  سنتني  منذ  احلشيشة  تتعاطى  انها  »ن.ع.«  اعرتفت 
التعاطي شقيقها، »وانه بعد سفر األخري اىل فرنسا، أصبحت تتعاطى 
املخدرات مع زميلتها يف اجلامعة القاصر »ر.ن«، وانها كانت تدفع 
هلذه األخرية املال بعد أن علمت أن شقيقها »ع.ن« يستحصل على 
تتعاطيان  انهما  اجلامعة  ادارة  علمت  عندما  انه  وأضافت  املخدرات. 
املخدرات مت فصل »ر.ن« من اجلامعة فصارت تلتقيها خارج أوقات 

الدراسة حيث تزودها باملخدرات من شقيقها ع.ن.
وبعد أن انقطعت عالقتها بالقاصرة ملدة سنتني، تعرفت اىل »ي.ص« 
الذي راح يزودها باحلشيشة مقابل 30 دوالرًا مثن كل قطعة. حبجم 
»اجلوزة«، وقد استحصلت منه على مخس عشر مرة على احلشيشة 
وان آخر مرة اشرتت من املتهم كانت قبل شهر ونصف وقد بقي معها 

حنو عشر سجائر لتتعاطاها.
وقبيل إلقاء القبض عليها اتصل بها »م.أ« ودعاها للتنزه يف ضبيه 
فخرجت معه بسيارة كان يقودها ع.س. وكان مجع »م.أ« حشيشة 
املخدرات كونه  يتعاطى  »ع.س«  وانها مل تشاهد  الكيف فتعاطتها 
كان يقود السيارة واعرتف »األخري« بهذه الواقعة وبأنه خرج برفقة 
»ن.ع« و«م. أ« وانه من قبيل احلشرية دخن سيجارة حشيشة وكانت 

املرة األوىل اليت ُيدخن فيها احلشيشة.
وأعلنت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري اخلوري، 
براءة ي.ص. من جتارة املخدرات لعدم كفاية الدليل، واكتفت مبدة 
توقيفه وكل من ن.ع: وع.س وتغريم كل منهم مليوني لرية، وأحالت 
».ر.ن« على حمكمة جنح األحداث، وفّرقت الدعوى عن دعوى حماكمة 

م.أ. وقررت السري بها على حدة.

قتيلة صدماً على طريق املطار
اجتاحتها  بعدما  عامًا(   65( احللو  يوسف  نارية مسرية  دراجة  صدمت 
على أوتوسرتاد املطار ويقودها حييى حممد علي محدان وبرفقته ربيع 

ابراهيم دياب.
مفرزة  فيما متكنت  الفور  على  مقتل مسرية  اىل  الصدمة  أدت  وقد 
سري الضاحية من توقيف سائق الدراجة ومن معه بناء إلشارة النيابة 

العامة.

توقيف 59 مطلوبًا
متكنت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت من توقيف 
ستة أشخاص حليازتهم خمدرات وحبوب خمدرة كما حجزت الدوريات 

تسع دراجات نارية وسيارتني كلها خمالفة.
وأ.أ.أ.  ور.أ.ز. وش.ر.ر.  توقيف ج.س.ع.  مت  اجلميزة  ففي حملة 

بعدما ضبطت حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف.
بعدما  وج.ع.ح.  م.ع.ن.ح.  من  كل  أوقف  الشام  طريق  ويف حملة 

ضبط حبوزتهما كمية من احلبوب املخدرة.
املقتضى  الجراء  املخدرات  مكافحة  مكتب  اىل  املوقوفان  أحيل  وقد 

القانوني يف حقهما.
كما أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان أنه »ضمن 
إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف 
من   2013/9/2 بتاريخ  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  متكنت  أنواعها، 
اللبنانية  األراضي  على  جرمية  أفعااًل  الرتكابهم  شخصًا   53 توقيف 
كافة، بينهم: 13 جبرم دخول البالد خلسة ومن دون إقامة وإقامة 
منتهية الصالحية وغري مشروعة، 7 جبرم دعارة وزنا، 6 جبرائم سرقة، 
نارّية من دون لوحات، 2  4 جبرائم خمدرات، 4 جبرم قيادة دراجة 
جبرم ضرب وإيذاء، 8 جبرائم: تهديد، تزوير، قتل، من دون أوراق 
ثبوتية، صدم وتسبب بوفاة، عدم دفع نفقة، احتيال، قيادة سيارة 
مزودة حباجب للرؤية, و9 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام 

عدلية خمتلفة.
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أمريكية  ضربة  يتوّقع  الكل 
والكل يف  على سوريا،  غربية 
انتظار الوقت املعلوم، واجلميع 
يعرف ان سوريا اضحت هدفًا 
امام العدوان االمريكي الغربي 
بعد  املنطقة.  على  املتجّدد 
والعراق  طالبان  افغانستان 
سوريا  اليوم  حسني،  صدام 
ُيفهم  ال  واملمانعة.  املقاومة 
من الكالم ان افغانستان كانت 
العراق  وال  بطالبان  ختتصر 
بصدام، لكن القوة اليت كانت 
كانت  للعدوان  معلنًا  هدفًا 
طالبان املنبوذة عربيًا ودوليًا، 

وكذلك صدام.
اما سوريا اليوم فهي سوريا 
احملور، سوريا املقاومة وقلب 
التحالف الكبري ضد قوى الشر. 
وكما من قبل، فللعدوان هدف 
معلن مينع نظر املتبصرين عن 
االلتفات اىل االهداف احلقيقية. 
يقول  ان  لعاقل  حتمًا ال ميكن 

محمد حسنني هيكل

التهديد االمريكي لسوريا: اهلدف حزب اهلل

ان احلمّية االمريكية اليت كانت سببًا يف قتل مئات اآلالف، ان 
مل يكن اكثر، من البشر على مدى سنوات، ثارت ثائرتها اليوم 
الذي  به، وهو  النظام تسّبب  ان  بسبب هجوم كيميائي زعمت 
كان حيطم التواجد القوي للحركات التكفريية واجلماعات املسلحة 
االرهابية املسرّية من امريكا وحمورها الشيطاني، وهو الذي كاد 
يضعضع ويدمر هذه اجلماعات اليت جلأت اىل استخدام الكيميائي 
الذي تزودت به من تركيا والسعودية وغريهما، فرمت به ناحية 
القوات النظامية اليت كانت قد توغلت داخل االحياء اليت حتت 
االبرياء  من  الكبري  العدد  هذا  وقع  ولذلك  االرهابيني،  سيطرة 
املدنيني وتوقف التقدم الكبري لقوات النظام. فهل هذا العدد 
هو الذي حرك العاطفة االمريكية اليت ال تزال منذ تأسيس الكيان 
الغاصب الصهيوني تتجّيش على بالدنا؟ لقد سقط اىل اآلن اكثر 
من مئة الف قتيل يف بالد الشام معظمهم من املدنيني، فلماذا 
مل تتحرك العاطفة الشيطانية من قبل؟ ان يف اجلواب على هذا 
الكبري  للعدوان  احلقيقي  اهلدف  عن  البحث  على  جوابًا  السؤال 

الذي سيستهدف كل املنطقة.
على الناس ان تعلم ان النظام السوري كان قد فقد السيطرة 
على كثري من املناطق االسرتاتيجية، ولوال وقوف احللفاء الروسي 
وااليراني وحزب اهلل اللبناني اىل جانب النظام، لكنا اليوم نعيش 
كوندوليزا  نسخة  عن  املعّدل  اجلديد  االوسط  الشرق  بركات 
لعبته  الذي  العظيم  الدور  انه  القصيد.  بيت  هنا  له.  )رايس( 
االمور، ليس فقط يف معركة  املقاومة يف تغيري جمريات  قوة 
القصري الكربى، وامنا ما حصل من قبل ومن بعد. معارك كربى 
حسمتها قوات حزب اهلل اليت غرّيت موازين القوى بشكل مرعب، 
اذكر منها الصمود االسطوري يف مطار منغ، اىل احملافظة على 
أحياء ومناطق مهمة يف حلب، ودورها يف معارك ريف الالذقية، 
اليت  العاصمة«  »درع  معركة  ذلك،  كل  من  اهم  اىل،  وصواًل 
جاءت ردًا عمليًا على التفجريات االرهابية اليت استهدفت وتهدد 
الضاحية اجلنوبية وبيئة حزب اهلل احلاضنة يف لبنان، وما توّعد 
كنا  لو  بأنه  اهلل،  نصر  حسن  السيد  املقاومة  سيد  وقتها  به 
نرسل مخسة االف فسنرسل عشرة االف. وبالفعل مت التخطيط 
لعملية كبرية تؤدي اىل استعادة كامل املناطق احمليطة بالعاصمة 
الغوطتني الشرقية والغربية مبا ال يرتك وجودًا اسرتاتيجيًا  يف 
للمسلحني اال يف حلب وبعض املناطق االخرى، يف حني تكون 
العاصمة، قلب الوطن وعماده، يف مأمن. واالعجب من ذلك، ان 
عملية ضخمة كتلك العملية، وتعترب اهم من عملية القصري، متت 
بسرية كاملة قبل التنفيذ، ومل تأخذ احلّيز االعالمي الذي اخذته 
القصري، وكان ذلك سبب جناح وتقدم القوات النظامية ومباغتتها 
للمسلحني. لقد كادت قوات بندر ودمى امريكا تتهاوى، فكان 
ال بد من اللجوء اىل السيناريو الذي شاهدناه: قصف كيميائي 
ضحيته االطفال والنساء، واملتهم نظام يف موضع قوة ال حييجه 
تأديب  والوجهة  الطبول،  ُقرعت  اسلوب.  هكذا  استخدام  اىل 
النظام. لكن احلق ان العدوان موّجه على من قلب التوازن من 
اجل ما مسوه اعادة التوازن الذي من شأنه انعاش »جنيف 2«. 
اهلدف هو حزب اهلل. املعادلة بسيطة: انك ان استطعت ان تدمر 
اليه، فتكتمل خارطة  للنظام عضد يستند  القوة لن يبقى  هذه 
سيطرتك على املنطقة والشعوب. طبعًا هذا ال يعين ان صواريخ 
الكروز ستسقط فقط على لبنان، وامنا االرضية لقوى املمانعة 
تشمل  فقد  احلرب  امتدت  اذا  انه  يستبعد  وال  توّحدت،  اليوم 
االراضي االيرانية، بل حتى العراقية، بل كل اخلليج، بل وببساطة 

كل الشرق االوسط، ورمبا كثريًا بعد ذلك. حرب عاملية ضروس 
ليست بعيدة اذا ما تأملنا كيف ميكن للنظام العاملي ان يتهدد 
ويتغري بسبب وجود االحتياطي النفطي الكبري يف هذه املنطقة 

بالذات.
اليوم اسرائيل مهددة، وأنظمة اخلليج ليست يف مأمن، وال 
يزال يتم اكتشاف النفط بكميات كبرية يف املنطقة، سيما على 
املناطق البحرية املقابلة لفلسطني ولبنان وصوال اىل الالذقية. 
الرأمسالية تستدعي وصول املدمرات  العقلية  امور حبسب  انها 
والبوارج وحامالت الطائرات والغواصات لتعج يف البحر املتوسط، 
واليت  الشام،  بفتنة  بدأت  اليت  الكربى  احلرب  شرارة  ولتنطلق 
لن تنتهي، وال ميكن ان تنتهي، اال حبرب كربى مدمرة ستدفع 

البشرية مثنًا باهظًا هلا.
اذًا، حتمية احلرب حمسومة ال حمالة. نعم التوقيت غري معلوم، 
وهو امر طبيعي. فمحور املقاومة ال ميكن ان يتبلغ تهديدًا كالذي 
العدوان على  االبن لصدام حسني قبل يومني من  ابلغه بوش 
املباغتة،  يتطلب  جدًا،  والقوي  القوي،  املقاومة  حمور  العراق. 
تقدم  ذلك  كل  من  واالهم  النريان،  غزارة  التجييش،  اخلدعة، 
والغربية  االمريكية  القوات  عن  لتنوب  بريًا  املسلحة  للجماعات 
اياها  ودعوته  سليماني  )قاسم(  كالم  معنى  جيدًا  فهمت  اليت 
ان جيلب كل جندي منها تابوته معه. فاالستعاضة باهلمج الرعاع 
ممكنة، وما اخلسارة طاملا ان هناك عشرات االالف من املضللني 
االمريكية  االدارة  اليت عملت عليها  الفتنة  والغارقني يف ظالم 

واالستعمار قدميًا وحديثًا.
هكذا ستبدأ احلرب بشكل مباغت، حبيث يقول اوباما انها ميكن 
ان تكون غدًا او بعد اسبوع او شهر، وبعد مشاورة الكونغرس 
او رأي جملس العموم او الرأي العام االمريكي االوروبي. كلها 
حركات ال تعدو كونها خدعة ومتويهًا عن حتديد تاريخ الضربة. 
فالقوات املعتدية حباجة لوقت، ليس من اجل تغيري الرأي العام 
القوات  متركز  اجل  من  بل  معادلة،  له يف هكذا  وزن  ال  الذي 
الكبري  بشكل صحيح. وعندها تبدأ ساعة الصفر، ويبدأ اهلجوم 
باطالق وسقوط املئات من الصواريخ البعيدة املدى على املطارات 
والقواعد والثكنات واملخازن االسرتاتيجية للجيش السوري، وال 
يستبعد استهداف شخص الرئيس االسد. كل ذلك، تزامنًا مع 
تقدم اربعني الف مسلح من االردن تدربوا جيدا على يد القوات 
االمريكية يتقدمون حنو دمشق عرب درعا، ومثلهم من تركيا حنو 
ويف  العلويني.  جبال  اىل  وصوال  الالذقية  ورمبا  وادلب  حلب 
لبنان مت رصد وجود الف مقاتل يف عرسال، ومخسة االف يف 
عني احللوة وبقية املخيمات. وال ننسى طبعا الوليد غري الشرعي 
الـ  جتربة  بزخم  ستكرر  اليت  اسرائيل،  اعين  االمريكية،  للبغية 
2006، امنا هذه املرة مع االمل بتنفيذ احللم التارخيي مع وجود 
ان  ميكن  وهكذا  التكفريية.  اجلماعات  ومساعدة  الغربي  الدعم 
نسمي املعركة معركة االحزاب، لو صح ان تكون الدول احزابًا. 
لكنها دول، ودول عظمى، لذلك هي معركة الدول ضد سوريا، 
وسوريا ليست سوريا مبساحتها او شعبها، بل سوريا هنا تعين 
اهلل  وحزب  ايران  سوريا  انها  والغرب.  المريكا  املضاد  احللف 

بالواجهة املدعومة من روسيا والصني.
لن اقول احتماالت وسيناريوهات، بل هو سيناريو واحد وهو 
ما ذكرت. لن تكون حمدودة ولن تكون واسعة، بل هي حرب 
تبدأ بصاروخ وتنتهي مبا ال يقل عن تغري الشرق االوسط ان مل 

نقل النظام العاملي.

1 )قال( 
ومن مصلحة »رجال دين« اختالف املسلمني.

 
**

2 )الواقع(  
لعاّمة  السلطة  تكون  حيث  كرمية،  أسس  على  الوطن  »بناء 
الناس، ويكون العدل هو عني القانون، ويكون الفيصل كتاب 
الدستور«. هذا ما قلته لصديقي، نقاًل عن كريم، فقال: »وهذا 
وأّما  كثرية،  حزينة،  بالد  خضراء يف  فالرغبُة  آخر،  مثٌل  أيضًا 

الواقع فيكاد يقع كّله«. 

**
3 )شكرًا(  

»الّنظام السوري كافر، وهو مل يطلق رصاصة واحدة على 
إسرائيل يف اجلوالن احملتل«. قال موسى عبداهلل، نصري إحدى 
احلركات اإلسالمّية املتشّددة. »وماذا عن الّنظام يف األردن، 
هل هو نظام كافر«؟. سأله زكريا بن حييى، مدير برنامج يف 
فضائّية امليادين. فقال بعد ترّدد واضح، وبعد إحلاح باجلواب 
من بن حييى: »أنَت تريد أن توّرطين«. قال بن حييى: »وصلين 

اجلواب، شكرًا«.

** 4 )قال( 
مل أزعل من صاحب الرأي اآلخر، ولكيّن تضايقت من ذاك 

املمّثل الكّذاب. 

**
5 )سقراط والناتو(  

»حتمًا قد  فاغتّم وقال:  امتدحه،  فاسدًا  إّن  »قيل لسقراط 
وافقُته بعَض أخالقه«. قلت ذلك لصديقي، فيما كان حيّدثين 
عن حلف الناتو وعّماله على الشرق األوسط، فقال: »إّن الطيور 

على أشكاهلا تقع«!.

**
6 )أرجوزة(   

يف معركة خيرب جرت حماورٌة شعرية معروفة بني مرحب، من 
تين  فرسان خيرب، وعلي بن أبي طالب اجمليب: »أنا الذي مسَّ
آجام  ضرغام   \ السندرْه  كيل  بالسيف  أكيلكم   \ حيدرْه  ي  أمِّ
ليث غابات كريه  عبل الذراَعني شديد القصرْه \  وليث قسورْه \ 
أضربكم ضربًا يبني  على األعادي مثل ريح صرصرْه \  املنظرْه \ 

الفقرْه«. 

**
7 )آرتور رامبو(  

ًا«. »أجلسُت اجَلمال على ركبيت فوجدته ُمرَّ
**

8 )عمرو بن معد يكرب الزبيدي ـ 642 م(  
هم  ذهَب الذين ُأحبُّ

وبقيُت مثل السيِف فردا. 

**
9 )الغّسالة والرّباد(  

تعّطلت »الغّسالة« يف البيت، وهي ال تزال جديدة، ومكفولة. 
اّتصلْت زوجيت بالشركة. وبعد يومني تعّطلت أيضًا، فوعدْتها 
الشركُة ذاتها أن تستبدل الغّسالة. وجلسْت تنتظر أن تأتي. 
وهاتفْتها زميلٌة، فشرحِت املوقَف، وقالت إنها تنتظر، وذلك 
على رغم إّن لديها مشوارًا، ومستعجلة، فسألتها إذا زوجها، أي 
حضرة جنابي، يف البيت؟ فقالت إّني يف البيت، فقالت: »فلينتظر 
اخرجي إىل مشوارك املستعجل«. فقالت:  الشركة، وأنت  هو 

»أخاف إذا جاؤوا، أن يعطيهم الرّباد، عوض الغّسالة«!. 

**
10 )الوليد بن يزيد ـ 744 م(  

له ذلك القول اجلميل يف نسبّية الوقت:  
»فالليُل أطول شيء حني أفقُدها 
والليُل اقصر شيء حني ألقاها«. 

**
 11 )إشارة(  
ال يف مسائي 

وال يف أّي مساء 
وفقط هذا اإلنفجار العظيم. 

)عناية جابر وشوقي مسلماني(. 
 Shawki1@optusnet.com.au

سقراط والناتو
شوقي مسلماني 
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اعادة انتخاب كال عصفور رئيسا لبلدية بانكستاون بالتزكية لوالية ثالثة

بلدية  مجلس  اجتمع 
الساعة  تمام  بانكستاون 
االثنني  مساء  من  السادسة 
بصورة  الحالي  االسبوع  من 
استثنائية النتخاب رئيس جديد 

للبلدية.
السيد  انتخاب  اعادة  وتمت 
كال عصفور بالزكية دون منافس 
السيد  نائبه  انتخاب  اعيد  كما 
لرئيس  نائبا  باركر  سكوت 

البلدية.
االنتخاب،  حفل  حضر  وقد 
املجلس  اعضاء  كافة  اىل  اضافة 
ايست  مقعد  نائب  البلدي، 
والناشطان  بروكس  غلني  هيلز 
االسرتالي  االحرار  حزب  يف 
طرطق  وخليل  االشوح  فؤاد 

عائالت  وبعض  رزق   بو  وانطونيوس  سكرية  ممدوح  والزميالن 
اعضاء املجلس البلدي وعدد من سكان بانكستاون.

وقبل اعادة انتخابه قال رئيس البلدية السيد عصفور:
» انه لشرف كبري له ان أتبوأ اعلى مركز يف مدينتنا.. لقد قام 
ولكن  املاضيني  العامني  مدى  على  العظيمة  األشياء  بعض  املجلس 
هناك عددا من املشاريع التي تجري حاليا وأريد أن أراها يف طور 
االنتهاء،  كما وعدت، أكملنا قاعة الرياضية يف بانكستاون يف مركز 

جون مكاي الرياضي«
وقال »انجزنا تحديث وسط ضاحية بانانيا  بكلفة 2.1 مليون 
تـشيسرتهـيل  مـكتبة  تـطوير  اعادة  من  انتهينا  كذلك  دوالر، 
من هذا  وقت الحق  فتحها يف  دوالر وسيعاد  مليون  بــكلفة 1.5 

الشهر«.
يحضرون  الذين  األوالد  عدد  أضعاف  ثالثة  »زاد  يقول  وتابع 
برامجنا املدرسية للسباحة، ومع  جميع هذه املشاريع ال نزال حتى 
اآلن على الطريق الصحيح دون ديون حتى حلول عام 2018 كما 

لم نرفع رسوم االرض )املرية( وأنا فخور جدا بذلك«.
اكمال  بما يف ذلك  به  للقيام  املزيد  زال هناك  ما  »لكن  واضاف 
يف  واالستمرار  بانكستاون،  يف  املعرفة  ومركز   املكتبة  مشروع  

الكفاح ضد اندماج املجالس. أنا بكليتي مع التغيري ولكن ليس من 
أجل التغيري فقط و على حساب سكان بانكستاون«.

القرارات  بعض  أيضا  »هناك  ان  عن  عصفور  السيد  وكشف 
التجاري  السوق  تجديد  برنامج  بشأن  اتخاذها  ينبغي  الكبرية 
للبلدية حيث أننا ننظر يف إعادة تطوير خمسة مواقع رئيسية بما 
يف ذلك استخدام بناء مكتبة بانكستاون الحالي كمركز اجتماعي«.

البلدي  انتخابه شكر السيد عصفور اعضاء املجلس  اعادة  وبعد 
ما  كل  بعمل  بانكستاون  اياهم وسكان  معاهدا  به  ثقتهم  لتجديد 

بوسعه لتطوير املدينة ورفاهية سكانها.
إىل  يتطلع  انه  باركر  سكوت  البلدية  رئيس  نائب  قال  بدوره 

العمل عن كثب مع رئيس البلدية عصفور ملدة عام آخر .
وتابع يقول  »نحن محظوظون بان يكون لدينا مثل هذه املجموعة 
املنتجة من اعضاء املجلس البلدي الذين يعملون معا من اجل سكاننا 

البالغ عددهم 190 ألف نسمة
وانجاز  تقديم  آخر من  عام  إىل  أتطلع  »إنني  باركر  السيد  وقال 

مشاريع مهمة للمدينة«.
وجرى التقاط الصور باملناسبة.

وكانت هناك بوفيه غنية باملأكوالت البحرية.

رئيس البلدية كال عصفور ونائبه سكوت باركر

النائب غلني بروكس، جيم دانيال، مايكل تادرس وجني باركر )والدة سكوت باركر(

رئيس البلدية كال عصفور مع عقيلته سالي وابنهما الياس

املالك الياس كال الياس عصفور  حضر الحفل ايضا

عصفور يتوسط تادرس واالشوح وعلوش وحضور 
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة - معاملة ودودة - نظافة تامة

االستاذة اجلامعية نسرين ضناوي درويش

أخالق مقرونة بالعلم واملعرفة

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

العلوم  تحصيل  اىل  تسعى  التي  هي  السعيده  االسرة   
على  واملحافظة  الوطن  وحب  والثقافة  باالخالق  املقرونة 

الرتاث الصحيح .
ومن هذه العائالت الكريمة عائلة ضناوي املعروفة يف مدينة 
طرابلس عاصمة الشمال اللبناني حيث اغنت الوطن بالقامات 
الفكرية واالكاديمية والثقافية والعسكرية ومن هذه القامات 
االستاذة الشابة الحسناء نسرين ضناوي عقيلة املؤهل االول 
يف االمن العام اللبناني الشاب وسام درويش املرعبي ولهما 

ولدان يف عمر الورود شادي وهاني .
علم  بيت  مدينة طرابلس  يف  االستاذة نسرين يف  ولدت 
وثقافة، والدها االستاذ وليد ضناوي الرئيس السابق لدائرة 
السيدة  ووالدتها  والشمال  طرابلس  يف  والتعليم  الرتبية 
فاديا افيوني ضناوي رئيسة قلم كلية الهندسة يف الجامعة 

اللبنانية وشقيقة االستاذين نوار وبشار ضناوي. 
االدب  يف  ليسانس  على  حصلت  اللبنانية  الجامعة  من 
الفرنسي، من جامعة الروح القدس )الكسليك( حصلت على 
ماجستري وهي بصدد تحضري الدكتوراه يف فرنسا وبدأت 
اللبنانية  الجامعة  يف  استاذة  اختصاصها  حقل  يف  العمل 

ومنسقة للغة الفرنسية يف مدرسة املجد الدولية.
املرعبي  درويش  ضناوي  نسرين  الضيفة  االستاذة  تقول 
هذه  مع  يتفاعلوا  ان  والعرب  اللبنانيني  املغرتبني  على  ان 
البالد االسرتالية الكريمة املتعددة الحضارات والثقافات الن 
الوطن االم، من  امامهم وما حرموا منه يف  االبواب مفتوحة 
الوطن  يهمهم  ال  الذين  السياسني  وبعض  السياسة  جراء 
العظيمة  االسرتالية  البالد  هذه  يف  به  يتمتعون  واملواطن، 

وعليهم ااّل ينسوا الوطن ومساعدة االهل وعدم نقل الخالفات 
التي اضرت بالوطن وبالشعب اىل مغرتبهم الننا يف النتيجة 
كلنا اهل اعزاء وال يوجد دين سماوي اال ويدعو اىل املحبة الن 

اهلل محبة، ويطيب لي ان اردد دائمًا :
يا رضى اهلل ورضى الوالدين (

ويحلو لي كذلك ان أحيي والدتي مع الشاعر حافظ ابراهيم:
االم مدرسة اذا اعددتها 

           اعددت شعبًا طيب االعراق 
االستاذة الحسناء نسرين ضناوي درويش املرعبي وجه طافح 
بالخري واملحبة والعلم والثقافة والوطنية الحقة حيث جمعت يف 
شخصها الكريم وحدة العائالت العريقة يف طرابلس والشمال 
آل  وزوجها  افيوني  آل  واخوالها  ضناوي  آل  اهلها  من  اللبناني 
درويش املرعبي معلنة الوحدة والتضامن بني جميع اللبنانيني 
من أجل مواطن حر كريم يعشق الحرية ويعمل لها الن الحرية 
)متى  للطغاة  الخطاب  بن  عمر  قال  كما  شيء  كل  من  اثمن 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارًا (.

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

وجه االسبوع
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 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

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

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

 حسومات هائلة على مجموعة
كبرية من املوجودات

أحزمة جلدية بـ $
طالء أظافر  Revlon بـ $2

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

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

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

  مــجانا

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

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر
بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

بعد   4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
الظهر

%2
سم 0

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

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

Next to 
ANzAc St

أسعار ال 
تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة فصل الصيف

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية

تتوفر لدينا تشكيلة 
واسعة جدا ومميزة من 
املفروشات اخلارجية 

واهلدايا

 3 حتى  صباحا   10 من  االحد 
بعد الظهر
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تقرير حسني الديراني
املاضي حفل عشاء  السبت  اسرتاليا مساء  امل يف  حركة  اقامت 
الصدر  موسى  السيد  القائد  االمام  لتغيب   35 بالذكرى  احتفاال 

ورفيقي دربه عباس بدر الدين ومحمد يعقوب.
واملناسبة، التي قدمها املهندس علي حمود وتحدث فيها عن حياة 
بليغة  أدبية  بلغة  ومسريته  وسريته  وفكره  الصدر  موسى  االمام 
الراية  املغيب اىل ان بقيت  مرحبا بالضيوف ومشيدا بتاريخ االمام 
ثابتة بأيدي سيد املقاومة السيد حسن نصر اهلل ودولة الرئيس نبيه 
بري، حضرها سماحة الشيخ كمال مسلماني ممثل املجلس االسالمي 
الشيعي االعلى، سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج 
الحاج  الصايغ،  السيد مؤيد  العراقي  السفري  البيطار غانم، سعادة 
كامل مسلماني ممثل حركة امل يف اسرتاليا، سماحة السيد هادي 
الشيخ  سماحة  العاملي,  فرحات  الشيخ  سماحة  ونجليه،  املدرسي 
منتظر  مال اهلل، االرشمندريت بول صايغ ممثال سيادة راعي طائفة 
امللكيني الكاثوليك املطران رباط، الشيخ سالم غطاس ممثل الطائفة 
الدرزية الكريمة، سماحة الشيخ ابراهيم الرفاعي عن جمعية املشاريع 
النائب  السيد شوكت مسلماني،  الخريية االسالمية،  السسناتور 
النائب  ستيف  اوفارول،  باري  الوالية  رئيس  ممثال  عيسى  طوني 
ماكماهن, الناشط يف حزب االحرار االسرتالي السيد فؤاد االشوح، 
رجل االعمال ريتشارد طنوس، رئيس منجلس الجالية اللبنانية عضو 
والقوى  االحزاب  مسؤولي  من  وعدد  كرنيب  علي  ليفربول  بلدية 
ومندوبي  الخريية  الجمعيات  ورؤساء  والقومية  اللبنانية  الوطنية 
الصحافة العربية يف سيدني  وجمع غفري من ابناء الجالية اللبنانية 

والعربية واالسالمية.

حبضور مجهور دبلوماسي ورمسي وشعيب جتاوز الـ 400 شخص

حركة أمل - اسرتاليا حتيي الذكرى السنوية اخلامسة والثالثني لتغييب االمام الصدر

الشيخ كمال مسلماني

علي  الحاج  االخ  القاها  الحكيم  الذكر  من  بأيات  االحتفال  بدأ 
مسلماني.

االسرتالي  الوطنيني  النشيدين  اىل  لالستماع  الحضور  وقف  ثم 
واللبناني ثم نشيد حركة امل .

 بعدها كانت كلمة سماحة الشيخ كمال مسلماني  ممثل املجلس 
االسالمي الشيعي االعلى يف اسرتاليا ومما جاء فيها بعد الصالة على 
محمد وال محمد »ان سماحة االمام موسى الصدر كان يسري عشرات 
آالف الكيلومرتات سنويا ويلقي أكثر من 56 خطبة يف سائر دور 
فيه  واالنسان  للوطن  الوالء  على  فيها  يشدد  اختالفها  على  العبادة 
داعيا اىل رفع الظلم عن املحرومني ومقاومة دولة االغتصاب اسرائيل.. 
ناضل من اجل املسلمني واملسحيني،  وكان يعلم ان الوقوف يف وجه 
ويقع  ومقاومته  جهاده  ثمن  يدفع  جعله  ما  وهذا  مكلف،   الطغيان 
اليوم باالمس، باالمس تآمر االعراب  الظاملني، وما أشبه  ايدي  بني 
على اختطاف سماحته واليوم يتآمرون على املقاومة، ما اشبه اليوم 
باالمس، باالمس كانت عمامات السلطان والسالطني تسري خلف 
ظلمهم، واليوم تأتي بعض العمائم يف قطر ليقول  » ان اهلل سخر 

لنا امريكا«.
اننا نشاهد اليوم نفس التحالف » االمريكي الربيطاني الفرنسي 
الرئيس  عهد  ابان  مصر  على  الشهري  الثالثي  بالعدوان  قام  »الذي 
لعدوان على  اليوم يحضر  الناصر, نفسه  الراحل جمال عبد  العربي 
سوريا, وخاطب الذين يعتقدون بعدالة امريكا ان يسرتجعوا ذاكرة 
املطلق  ودعمها  وغريها  والعراق  افغانستان  يف  االمريكية  الجرائم 

للكيان الصهيوني الغاصب.
والية  رئيس  ممثال  عيسى  طوني  النائب  سماحته  بعد  تحدث 

نيو سوز ويلز السيد باري اوفاريل قائال » يشرفني ان اكون بينكم 
لنتذكر عظيما من عظماء لبنان ونتمنى يف العام القادم ان يكون يكون 

اللقاء لقاء حقيقيا اي لقاء بعودته ساملا.
ثم صعد املنرب االخ الحاج علي عقيل والقى قصيدة رائعة من وحي 

املناسبة.
بعده كانت كلمة قصرية للنائب العمالي السيد ستيف ماكماهن 

تحدث فيها عن الروابط الوثيقة التي تجمعه مع الجالية اللبنانية.
كان للشاعر االخ علي وهبي  كلمة رائعة من وحي املناسبة.

ومسك الختام كانت كلمة مسؤول االعالم يف حركة امل - اسرتاليا 
االخ الحاج عباس ابو عبد اهلل,، رفع فيها تحية اىل رئيس حركة امل 
يف لبنان االخ املجاهد دولة الرئيس نبيه بري ولسيد املقاومة وعمادها 

السيد حسن نصر اهلل، وفاض بالحديث عن املؤامرة على سورية.

علي مسلمانيعلي عقيلستيف ماكماهنعباس ابو عبد اهللاملهندس علي محودالنائب طوني عيسى

الشيخ مسلماني، االب صايغ، الشيخ غطاس، القنصل غامن، السفري صاحل، النائب عيسى، السيناتور مسلماني، االشوح، دكان وحضورعلي محود يتوسط حسني احلاج وعباس ابو عبد اهللعلي وهيب

طاولة امحد ديب واملردة وحضور طاولة التيار الوطين ويبدو طوني طوق وحممد درباس وسام أمشر والشيخ كمال مسلماني الصديق ريتشارد طنوس واصدقاء

علي كرنيب، علي مراد وحضور
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Melbourneملبورن

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia 

and New Zealand
www.wlcu.com.au

Address:  P.O Box 299 Essendon North 
3041

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

Geographical Region Council (GRC) for 
Australia & New Zealand

together with
Mr Youssef Saba President of (WLCU) 

State Council of Victoria
Cordially invite you

To celebrate the Independence Day of 
Lebanon

with the unveiling of the Bust of 
Gibran Khalil Gibran 

(1883 - 1931) 
on Saturday 23rd   November 2013

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

(Experimedia Room)
328 Swanston Street, Melbourne
Please reply by 3 November 2013

يف ما يلي بعض ما جاءنا من كلمة األديب طوني حلو عن 
كتاب«غيوم يف سماء صافية«

بعض ما جاء يف الكلمة الشعرية اليت القاها السيد طوني 
بتوقيع كتاب  االحتفال  املوجعة مبناسبة  الغربة  حلو شاعر 
جديد لألديبة الباحثة مريم شاهني رزق اهلل يف دار العودة 
»غيوم يف مساء  اجلميلة.  ملبورن  مدينة  بقلب  االجتماعي 
مريم،  للمناضلة  اجلديد  الشعري  الكتاب  عنوان  صافية« 
قال طوني حلو »ابو بطرس« كلمته املفعمة بوجع الوطن 

مقيما ومغرتبا:

ال تسألوني عن حزني وعن أملي
لسؤالكم اسباٌب ولسكوتي أسباُب

يف مساء بالدي غيٌم وضباٌب وتهجرٌي
وحقٌد وقتاٌل وقاعدٌة وأنياُب

****

ويف مساء ملبورن غيوٌم صافيٌة
مجعتنا مريُم اليوم أفراٌد وأحباُب

من اين أبدأ كلميت يا ُترى
واوىل ضحايانا الشعراء والصحافيون والكّتاُب

 

****
ك يا دمشُق يسافر معي حبُّ

وترتاح لسماع صوِتك االعصاُب
من اين وكيف أبدأ كلميت يا ترى

ومدننا وقرانا كلها خراَب

***

فالتاريخ يبدأ من دمشق وأهلها
عبدوا النضال وذّوبوه وذابوا

واخليل تبدأ من دمشق مشوارها
ولكل خائٍن وعميٍل وقاتٍل عقاُب

***

احلب يبدأ من دمشَق ودمشُق
قلب العروبة وسيفها واحلراُب

 بريطانية تنتظر 8 سنوات لوفاة ديك 
الستعادة قرط ماسي

سيدة  انتظرت 
ُتدعى  بريطانية 
 8 طيلة  لينون  كلري 
تتمكن  حتى  سنوات 
قرطها  اسرتجاع  من 
من  املصنوع  الثمني 
فقدته  التى  املاس 
الديك  التقطه  عندما 
حتمله  كانت  بينما 

على ذراعيها.
وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الربيطانية أن املرأة سيئة احلظ 
أن  اضطرت  املاس  من  املصنوع  قرطها  بابتالع  ديكها  قام  اليت 
الثمانية  ذات  ابنتها  ألن  اسرتداده  من  تتمكن  حتى  موته  تنتظر 

سنوات معلقة جدًا بهذا الطائر.
وبعد 8 سنوات من االنتظار، مات الديك ومتكنت من استعادة 
دوالرًا   466( إسرتليين  جنيه   300 مثنها  يبلغ  اليت  اهلدية  هذه 

أمريكيًا( واليت أهدها هلا صديقها آدم.
وقال أطباء بيطريون إن املاسة كانت حمصورة يف معدة الديك 
البالغ من العمر 6 شهور، ومل تكن لتخرج إال بعملية جراحية رمبا 

عرضت حياته حينها للخطر.

إخرتاع جهاز يرتجم نباح الكالب
ليست  هي 
ولكن هذا  مزحة 
موجود  اجلهاز 
ويساعد  بالفعل 
سبب  فهم  على 
الكالب  نباح 
يريدونه  وما 
صمم  بالضبط. 
اجلهاز  هذا 
الذي حيمل اسم 
أو  )بولينجوال( 
 )Bowlingual (
ياباني  مصمم 

هذا  وُيكن  يورو.   65 مببلغ  األوروبية  األسواق  يف  حاليًا  ويباع 
اجلهاز مالك الكالب من فهم وتفسري سبب نباح حيوانهم األليف.

ويعمل اجلهاز على ترمجة النباح من خالل عرض رسوم متحركة 
كاًل حسب نوع النباح. ومن خالل هذه الرسوم يفهم مالك الكلب إن 
كان حيوانه األليف ينبح ألنه جائع أو ألنه يريد اللعب أو اخلروج يف 

نزهة. ويعمل اجلهاز على أكثر من 50 ساللة من الكالب.
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شارك اآلالف يف تظاهرة حاشدة يف ملبورن مستنكرين 
العدوان على سورية... رافعني يافطات  كتب عليها ال 
لضرب سورية.. ال لالرهاب.. ال يا اوباما ال.. وهاتفني 
لالرادة  املستسلمة  االمريكية  بالسياسة  تندد  بشعارات 
الصهيونية اليت تعمل على قتل االنسان يف االنسان.. 
هذه الالءات برسم احلكومة االسرتالية والضمري العاملي.. 
خدمة  اوباما  امريكا  رئيس  له  مبا حيّضر  املتحدثون  ندد 
للصهيونية العاملية اليت ُوجدت لتدمري االنسان يف هذا 

العامل...
»ابو  صيداوي  سعيد  اسرتاليا  يف  املناضلني  شيخ 
ملبورن  يف  لبنان  لصوت  اذاعي  حديث  يف  اكد  عمار« 
كتابه  اكده يف  ما  وهذا  ابن صهيونية،  هو  اوباما  ان 
الرئيس االسبق للواليات املتحدة االمريكية بيل كلينتون 
الذي يقول »ان باراك اوباما هو اول رئيس صهيوني 
للواليات املتحدة االمريكية من اصل يهودي«.. اما سعيد 
صيدواي فيقول يف حديثه حنن نعرف ان اوباما من ام 
اىل  ينتمون  اليهود  الن  ذلك  على  تعليق  وال  يهودية 
ابن صهيونية  انه صهيوني  نؤكد  لكننا  ديانة مساوية، 
تدمري سورية  االساسي  همها  الصهيونية  تعرفون  وكما 
لكننا  »اسرائيل«..  الصهيوني  للكيان  خدمة  وتفكيكها 
نؤكد لناسنا ولالنسانية مجعاء ان هذه الصهيونية وقواها 
يف الداخل واخلارج مع كل قوى االرهاب يف هذا الكون 
ستندحر وتتكسر على الصخرة السورية، فالعامل بأكثريته 
مع احلق وضد الباطل، مع اخلري وضد الشر، والننا حنن 
قوى احلق واخلري فنحن سننتصر حتما على كل قوى الشر 
اسرتاليا  العامل.. حنن من  والطغيان يف هذا  واالرهاب 
حنيي صمود اجليش العربي السوري، وحنن من اسرتاليا 
العربية، مصر مجال  حنيي شعبنا يف سورية، يف مصر 
عبد الناصر، اليت تقف اىل جانب سورية ضد االرهاب، 
وال  الصهاينة  االخوان  مجاعة  على  ستنتصر  حتما  وهي 

تظاهرة حاشدة يف ملبورن دعما لسورية 
وتنديدا باالرهاب االمريكي
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية

يدعو حزب القوات اللبنانية - فرع فيكتوريا
أبناء الجالية واألصدقاء للمشاركة وحضور القداس االلهي الذي 

سيقام يف ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية
الزمان: يوم األحد يف 29 أيلول 2013 الساعة 11 صباحًا

املكان: كنيسة سيدة لبنان املارونية على العنوان التالي:
230 NORMANBY AVE, THORNBURY VIC

الدعوة عامة

دينا  االسالم  ارى  »مسلمني« النين كمسلم سين  أقول 
مساويا همه االنسان واالخاء واحملبة والعدل وهو براء من 
العنصرية اليت وجدت خلدمة بين صهيون  تلك احلركات 
انهم صهاينة الداخل وهم أشد خطورة علينا من صهاينة 

اخلارج.
هذا وابرق اجملتمعون يف ملبورن باسم حركة مكافحة 
العنصرية برقية تقدير واكبار للحرب االعظم البابا فرنسيس 
على مواقفه االنسانية التارخيية مما يدور يف سوريا وهو 
الذي خصص يوم السابع من ايلول يوم صيام وصالة 
من اجل السالم يف الوطن السوري... كما حّيا اجملتمعون 
مواقفه  على  الراعي  بشارة  البطريرك  الكاردينال  نيافة 

املشرفة من العدوان على سورية.
مع  واملرئية  واملسموعة  واملقروءة  املكتوبة  الكلمة 

الفضائيات هي تكشف احلقائق لبين البشر.
العلى  يف  هلل  اجملد  تقول:  اليت  الكلمة  اخلتام  ويف 
االنسان..  لبين  الصاحل  والرجاء  السالم  االرض  وعلى 
هذه  ان  نؤكد  وحنن  والعدالة  احملبة  وهو  احلق  هو  اهلل 
القيم ستنتصر على قوى االرهاب والطغيان يف سورية 
ويف كل وطننا العربي الكبري وخاصة يف مصر العروبة 
املنتصرة لقيم احلق واخلري والعدالة والكرامة واالنسانية 

يف كل عاملنا العربي واالنسانية..
اننا حنيي املناضل االنساني خليل الراسي على سهره 
ومن  اهلادفة  االسرتالية  التظاهرة  لتلك  الرائع  وتنظيمه 
الوطنية  القوى  وكل  االسرتالية  االحزاب  نشكر  خالله 
والنقابات  البناء  نقابات  وخاصة  واالسرتالية  العربية 

العمالية يف كارلتون.
هذا  وال بد من شكر وسائل االعالم اليت شاركت وخاصة 
العربية منها ويف طليعتها جريدة اهلريالد اللبنانية العربية 
وجريدة املستقبل واالذاعات العربية وخاصة صوت لبنان 

بشخص مديره العام االعالمي طوني شربل.

قامت  زيارة  بعد 
بها اىل ارض الوطن 
اسابيع  ستة  دامت 
ملبورن  اىل  عادت 
جانيت داغر  السيدة 
ترافقها ابنتها ديان 
االهل  تفقدت  حيث 
واطلعت  واالقارب 
اوضاعهم  على 
وقضت معظم وقتها 
والدتها  جانب  اىل 
»شفاها  املريضة 
موضع  وكانت  اهلل« 
واكرام  حفاوة 

وتقدير.
جانيت  والسيدة 
داغر هي من سيدات 
اجملتمع ومعروفة من 
قبل اجلالية اللبنانية 
والعربية يف ملبورن 
الصديق  وهي زوجة 
ومن  داغر  جيمي 
محلوا  الذين  اوائل 
هذه  يف  كامريا 

البالد.
اهال وسهال بالست 
افراد  بني  جانيت 
واصدقاء  عائلتها 
وعلى  الكثر  العائلة 

الرحب والسعة..
واحلمد هلل على سالمة الوصول.

جانيت داغر تعود من لبنان

Master License No: 409566317
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 طريقة ذكّية خلسارة الوزن 
بال حرمان 

األّيام  النهاية، ففي هذه  الكبرية على  الصحون  شارفت موضة 
يزداد اإلقبال على شراء األطباق واملالعق والكؤوس الصغرية. 
اإلستعانة  ضرورة  على  التغذية  إختصاصّيو  يشّدد  ملاذا  ولكن 

باألدوات ذات احلجم الصغري؟

ُيساهم  الصغري  احلجم  ذات  األكل  أدوات  إستخدام  أّن  تبّي 
بسهولة يف خفض كمية األكل املتناَولة بنسبة تصل إىل 60 يف 
املئة. وحبسب العلماء، تشّكل هذه الطريقة خدعة فائقة الذكاء 
لكّل شخص يبغي خسارة الوزن ويتبع نظامًا غذائّيًا حماربًا للدهون 

اإلضافية.

كثريًا ما يتساءل البعض: يف ماذا ميكن أّن تؤّثر األطباق وغريها 
من أدوات املائدة جلهة خسارة الوزن وجناح النظام الغذائي؟ من 
خالل التحّكم باحلجم، ميكن لذلك أن خيّفض بشكل ملحوظ احلصص 
املستهلكة خالل اليوم. هذا ما توّصلت إليه دراسة حديثة ُنشرت 
أخريًا، هدفها الكشف عن تأثري حجم الكؤوس واملالعق املستخَدمة 
لتناول البوظة. ويف التفاصيل أّنه مّت دعوة جمموعة من 85 خبريًا 

يف التغذية لتذّوق البوظة خالل إجتماع.

وقد خدم كّل شخص نفسه، لكن اختلفت األدوات اليت حصلوا 
عليها: بعضهم تلّقى كؤوسًا صغرية، واآلخر كؤوسًا كبرية وكذلك 
األمر يف ما يتعّلق باملالعق. وتبّي أّن من حصل على كأس كبري 
إستهلك 31 يف املئة أكثر من البوظة مقارنة بالذي إستخدم كوبًا 

صغريًا.

تناولوا  الكبري  احلجم  إستخدموا  فالذين  املالعق،  خيّص  ما  ويف 
باحلجم  مقارنة  املئة،  إىل 14 يف  إضافّية وصلت  بنسبة  البوظة 
كبرية،  ومالعق  كؤوسًا  إستخدموا  الذين  فإّن  وبذلك  الصغري. 
حصلوا على 57 يف املئة أكثر من البوظة مقارنة بالفئة الثانية. 
ومن دون أدنى شّك فإّن هذا اإلختالف يف احلّصة سيؤدي دورًا 

ملحوظًا على صعيد الوزن وجمموع الوحدات احلرارّية.

إذا كان البعض يشّك يف أّن الصحن الكبري يدفع الفرد إىل تناول 
كمية أكرب من الطعام، إّن هذه الدراسة تثبت بالفعل كم أّن هذا 
املبدأ مهّم جدًا وأكثر بكثري مما كان ُيعتقد. إذًا نستنتج من كّل ما 
ورد أّنه ميكن تقليص كمية األكل املستهَلكة خالل اليوم بطريقة 
سهلة جدًا ومن دون أّي معاناة، لنسبة قد تصل إىل 60 يف املئة 

من الكمية املستهلكة.

غذائّية  حلمية  خيضعون  والذين  عمومًا  اجلميع  على  ُيستحسن 
خصوصًا، اإلستعانة بأدوات املطبخ الصغرية، من الصحون إىل 
ما  ويف  األدوات...  من  وغريها  األكواب  إىل  وصواًل  الكؤوس 
سيتمّكن  وبذلك  صغرية،  مالعق  إختيار  جيب  باحللويات  يتعّلق 
اجلميع من احلفاظ على رشاقتهم وخسارة الكيلوغرامات اإلضافّية 
وتفادي خطر ختّطي جمموع الوحدات احلرارّية املسموح بها يف كّل 

يوم.

وأهّم ما يف ذلك أّن مجيع هذه األمور سيتّم تطبيقها بعيدًا نهائّيًا 
من سياسة احلرمان: إّن إستخدام أطباق ومالعق صغرية سيمّكن 
تنعكس  لن  ضئيلة  بكمية  ولكن  يشتهيه  ما  تناول  من  الفرد 
سلبًا على رشاقته. إذًا إّن الرياضة والغذاء الصّحي ليسا وحدهما 
املفتاحي الرئيسّيي حملاربة الدهون واحلفاظ على جسم ممشوق، 

إّنا جيب أيضًا اإلهتمام يف الكمية املتناولة.

ومبا أّن الكثريين قد يقعون ضحّية هلا جّراء العصبّية أو اإلنشغال 
يف مشاهدة التلفاز أو التحّدث مع األصدقاء من دون اإلنتباه إىل 
ما يتّم إستهالكه، فإّن إختيار األطباق الصغرية سيسمح باإلكتفاء 
يف تناول كمية طعام طبيعّية والتغّلب حتمًا على الشراهة واملبالغة 

يف األكل. 

 مواد طبيعية للحفاظ على 
شعر مجيل وقوي

ينصح بعض خرباء التجميل بعدم اللجوء إىل املستحضرات الكيميائية 
املخصصة للعناية بالشعر، واستبداهلا بتناول مواد غذائية طبيعية 
هذه  أن  على  عالوة  صحي،  لنمو  الشعر  حيتاجه  ما  حتمل  معينة 

األطعمة تزيد الشعر مجاال وتكسبه رونقا جذابا.
الذي  "بيوتي"  فيتامي  على  الحتوائه  البيض  األطعمة  هذه  من 
حيفز نو الشعر وزيادة كثافته، وهو الفيتامي املتوفر بكثرة يف 
املكسرات كالفستق واجلوز واللوز اليت حتوي أيضا على الدهون 
الصحية، مما جيعلها مهمة لرتطيب الشعر وزيادة ملعانه. كما يشري 
اللون مثل السبانخ والربوكلي،  املختصون إىل اخلضروات داكنة 
احلصول  وتضمن  الرأس  لفروة  مقوية  فيتامينات  تتضمن  اليت 
مواقع  نشرته  ما  وذلك حبسب  و"آي"،  "ج"  مثل  ناعم  على شعر 
اليت،  الفراولة  بالصحة واجلمال. ويلفت اخلرباء كذلك إىل  معنية 
حد  على  والصغار  الكبار  حيبه  الذي  املميز  طعمها  إىل  باإلضافة 
سواء، فإنها حتمل فوائد كبرية للشعر، اذ حتتوي على مواد تقوي 
كما  ايضا.  للبشرة  مفيدة  أنها  على  عالوة  كذلك،  الرأس  فروة 
على  للحفاظ  املهم  السلمون  مسك  بتناول  التجميل  خرباء  ينصح 
أن  كما  عليه،  حيتوي  الذي  الربوتي  بسبب  وكثيف  شعر صحي 
فهي  البقول  أما  الرأس.  فروة  قوة  يعزز  "أوميغا-3"  الـ  محض 
مصدر ال غنى عنه للحديد والربوتي، وهو ما ُيسهم يف احليلولة 
دون تساقط الشعر، بينما يساعد تناول اللحوم احلمراء يف تفادي 

تساقط الشعر، شريطة أن يكون ذلك باعتدال. 

 اسرع طريق للشيخوخة ...االطعمة حلوة املذاق تسبب 
ظهور التجاعيد وجفاف البشرة، وتضعف ضخ الدم 

ان  ألربت  بروك  االمريكية  التغذية  ألخصائية  جديد  كتاب  خلص 
بالسمنة  واإلصابة  صحية  مشاكل  يسبب  ال  السكر  استهالك 

فحسب، بل جيعل الشخص يبدو أكرب يف عمره.
وكانت دراسة أمريكية توصلت إىل أن تناول السكريات املصنعة 
وسريعة اهلضم ميكن أن تزيد الشهية وحترض اجلوع وحتفز مناطق 

الدماغ املسؤولة عن الشهية وطلب الطعام.
كمية  تنظيم  على  الطعام  تناول  تأثري  كيفية  الدراسة  وبينت 
"الدوبامي" يف مراكز املتعة يف الدماغ، املتموضعة جبانب املراكز 
املرتبطة باإلدمان، مما يزيد من الشك بأن لبعض األطعمة تأثري 

إدمان.

واتهمت مؤلفة الكتاب السكريات بالتسبب يف تلف اجللد، ما جيعله 
أكرب  يبدو  اإلنسان  وبالتالي جيعل  واجلفاف  للتجاعيد  أكثر عرضة 

سنا من عمره احلقيقي.
وبشكل عام كلما تقدمنا يف العمر قل إنتاج اجللد للكوالغي، ما 

يسبب يف ترهل اجللد وميكن تسريع هذه العملية بسوء التغذية.
غذائيا  نظاما  يتبعون  الذين  األشخاص  فإن  الكتاب  وحبسب 
حيتوي على القليل من السكريات يبدون أصغر بسنة مقارنة مبن 
يستهلكون الكثري من السكريات، وسنة ونصف السنة أصغر سنا 
للسكريات  السلبية  التأثريات  عن  عدا  هذا  السكري،  مرضى  من 
على اجللد اليت جتعله أكثر عرضة للتهيج وااللتهابات وأكثر عرضة 

لألمراض اجللدية.
ملدة  غذائي صارم  نظام  باتباع  السكريات  ينصح حميب  والكتاب 
ثالثة أيام قوامه األساسي تناول أطعمة خالية من السكر، وخالية 
الكربوهيدرات  قليلة  بأطعمة  وتعويضها  والقمح،  النشا  من  أيضا 
وغنية مبنتجات احلليب والفواكه واألمساك الغنية باألوميغا 3 مثل 

الساملون املفيد لرتطيب اجللد.

وكانت دراسة قدمية افادت أن تناول السكر يعطل حركة الربوتينات 
املوجودة يف عضلة القلب ما يؤدي إىل توقفه عن العمل.

خالهلا  من  توصلوا  دراسة  امريكية  جامعة  من  باحثون  أجرى  فقد 
القلب وحتدث تغريات يف  واحدة جتهد  تناول ذرة سكر  أن  إىل 
وبالتالي  الدم  ضخ  بضعف  يتسبب  ما  فيه  املوجودة  الربوتينات 

توقف القلب عن العمل.

واشار املعد الرئيسي للدراسة أنه عندما تكون عضلة القلب ضعيفة 
أساسًا بسبب ارتفاع ضغط الدم وأية أمراض أخرى، فإن تناول 
الغلوكوز يزيد األمور تعقيدًا. مشريا إىل كل حبة سكر تتناول يف 

هذه احلال قادرة على التسّبب بتوقف القلب نهائيًا عن العمل.
ويؤدي االفراط يف تناول السكريات عند الكبار اىل السمنة وارتفاع 

ضغط الدم وامراض القلب والسكري.
وأظهرت دراسة سابقة أن أربعي باملئة من املوظفي يعانون من 
واالقبال  عملهم. فاجللوس لساعات طويلة  السمنة بسبب طبيعة 
بنهم على احللويات اثناء العمل من أبرز العادات اليت قد تسبب 

السمنة.
األكثر  هم  اإلدارية  الشؤون  يف  العاملي  أن  الدراسة  وبينت 
الثانية مهنة اهلندسة،  عرضة لإلصابة بالسمنة. تأتي يف املرتبة 
تليها التعليم والتمريض. أما الباحثون والعلماء فهم األقل عرضة 

لإلصابة بالسمنة.

 مشروبات ينصح اخلرباء 
بتناوهلا لعالج بعض االمراض 

يعاني  من  تساعد  حمددة  مشروبات  بتناول  التغذية  خرباء  ينصح 
باإلضافة  اليت  البنفسج  زهرة  املشروبات  األرق. من هذه  بسبب 

إىل مجاهلا ورائحتها الزكية،
فإن منقوع هذه الزهرة يهدئ من خفقان القلب العصيب كما أنه 
التخلص من  الكلى، ويساعد يف  وأوجاع  املعدة  التهاب  حيد من 

نوبات السعال.

عملية  يف  لدوره  النعناع  بشرب  والعارفون  األطباء  ينصح  كما 
وأوجاع  اآلالم  وخيفف  لألعصاب  ملي  أنه  إىل  باإلضافة  اهلضم، 

الرأس مما يوفر نوما هادئا ومرحيا.

وينصح اخلرباء كذلك بشراب الزجنبيل الذي عرفه االنسان منذ آالف 
السني لعالج نوبات الربد واالنفلونزا، خاصة وأنه يصنف ضمن 

املشروبات املهدئة لألعصاب.

باإلضافة إىل ما تقدم من مشروبات يشدد املختصون على أهمية 
منه  كبريتي  ملعقتي  تناول  وحتديدا  التفاح،  خل  شراب  تناول 
خملوطتي باملاء، ملا يف ذلك من فائدة يف ختفيف حدة االرتدادات 

من املعدة إىل املرئ.

 عاجل أمراضك حبمية صحية
ا كنت ال تستطيع النوم، قبل أن تفتح خزانة األدوية اخلاصة بك، 
فإنه يتوجب عليك الدخول إىل املطبخ ملعاجلة األعراض الصحية اليت 
اليت قد تساعدك على احلفاظ  النصائح  تعاني منها. وهنا بعض 

على صحتك.

• اإلكثار من تناول عصري الفاكهة واخلضار
وقالت مؤلفة كتاب "الطعام واملزاج" إليزابيث سومر إن استخدام 
أطعمة مثل اخليار، والكرفس، والبطيخ والشمام، يعترب طريقة جيدة 
السوديوم  إىل  "حنتاج  سومر  وأضافت  اهلضمي.  اجلهاز  لتنظيف 
لنحيا وألننا نتناول الكثري من الطعام، فإن أجسامنا حتتفظ باملاء، 
يتحمله  الذي  السوديوم  من  معي  مستوى  إىل  الدم،  لتخفيف 
اجلسم. إن تناول الطعام الذي يتضمن الكثري من املاء يساعد على 

ختفيف الدم، ويصبح اجلسم قادر على إفراز السوديوم واملاء."
• اإلكثار من األنزميات

األمعاء متعبة،  أن  إشارة إىل  باالنتفاخ  الشعور  وقد يكون سبب 
وإذا كان الشخص يعاني من الغازات، بعد تناول الطعام، فإن مثار 
البابايا قد تساعده. ويساعد تناول كوب واحد من البابايا أسبوعيا 
الثمرة  املوجود يف  االنزيم  بسبب  اهلضمي،  اجلهاز  تنشيط  على 

والذي يساعد على كسر الربوتينات.

• تناول الفطور الصباحي
حيافظ األشخاص الذين يتناولون الطعام خالل ساعة أو ساعتي 
بعد استيقاظهم من النوم، على حسن مزاجهم ويؤدون العمل بشكل 
أفضل. وغالبا فإن الناس الذين ال يتناولون الفطور الصباحي ال 
تعمل ذاكرتهم بشكل جيد، ويشعر هؤالء بالتعب مقارنة باألشخاص 

الذين يتناولون الفطور.

• خزن من مادة السيلينيوم
اجلوز  يف  تتوفر  عالية  معادن  نسبة  على  السيلينيوم  وحيتوي 
الربازيلي، والتونا، والبيض، والدجاج املدخن. وتعترب املرأة اليت 
تعاني من نقص يف الوجبات الغذائية واملعدنية أكثر عرضة للشعور 

باالكتئاب.
• تناول البصل

وتؤدي املواد املضادة لألكسدة يف اخلضار الغنية بالسلفر مثل 
البصل واخلضار إىل خفض حساسية البشرة، وفورة حب الشباب.

• تناول عشاء خفيف ومتأخر يف الليل
إذا كنت تعاني من القلق قبل النوم، وتشعر بأن معدتك فارغة، 
فيمكن أن تتناول وجبة خفيفة قبل حوالي ساعة من النوم واليت 
تتضمن نسبة من الكاربوهيدرات، ألنها تساعد على بقاء مستوى 

السكر متوازان يف اجلسم.

• راقب مستوى احلديد يف جسمك
إذا كانت املرأة تعاني من متالزمة ما قبل احليض، فإنه ميكن أن 
تتناول كميات اكرب من احلديد مثل تناول كوب من حبوب الفطور 

الغنية باحلديد، والفاصوليا البيضاء، والسبانخ. 
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للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

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

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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

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

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
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 شاب ميين ُيبلغ عن شابني سعوديني قاما 
بسرقته فُيسجن معهما !!

عن  بريدة  مبدينة  األمنية  اجلهات  اليمنية  اجلنسية  من  وافد  أبلغ 
شابني سعوديني قاما بسرقته، لتكون العاقبة أن يسجن معهما.

وأوضح مصدر أن شابا مينيا مبدينة بريدة قام باإلبالغ عن شابني 
قريبا  باإلكراه  منه  ريال  آالف   5 مبلغ  بسرقة  وقاما  عليه  اعتديا 
من أحد األسواق، إال أن حمققي إدارة التحريات والبحث اجلنائي 
ارتابوا يف أمره، وبتضييق اخلناق عليه أقر أمامهم مبعلومات جديدة 

كشفت تفاصيل القضية.

أنه  إىل  لفت  الوافد  أن  »عاجل«  لصحيفة  وفقا  املصدر  وأضاف 
لإليقاع  حماولة  يف  اإللكرتونية  احملادثات  لربامج  الدخول  اعتاد 
بالفتيات وبالفعل جنح يف التواصل مع حساب حيمل رمزا تعريفيا 

أنثويا أبدى جتاوبًا معه.
وأشار إىل أن الشاب أقر بأنه واعد من ظنها صاحبة احلساب وحني 
توجه إىل موعده وجد شابني بانتظاره أمسكاه بقوة واعتديا عليه 
بالشرطة  سيتصالن  بأنهما  مهددين  شقيقتهما  غازل  أنه  بدعوى 
لسجنه فما كان منه إال التجاوب معهما وتنفيذ شرط السرت عليه 
ألقرب  توجه  حيث  ريال،  آالف  مخسة  مبلغ  بدفع  قيامه  شريطة 

صراف وسحب هلما املبلغ.
وأضاف أن الوافد قرر عقبها تقديم بالغ أمين يفيد بتعرضه للضرب 
والسلب من قبل الشابني قبل أن يقر باحلقيقة كاملة، ليتم التحفظ 

عليه وعلى الشابني الستكمال إجراءات التحقيق. 

 أرجنتينية تتنازل عن 
ابنتها مقابل ثالجة! 

أكثر  جنح 
مليون  من 
نصف  و
ن  ملليو ا
صرصور يف 
من  اهلرب 
إحدى املزارع 
لصينية  ا
 ، صة خلا ا
كان  حيث 
ن  ئمو لقا ا

عليها 
الشعيب  الطب  يف  استخدامها  لغرض  الصراصري  بهذ  يعتنون 

الصيين التقليدي.
تعاطفه  أن  يبدو  فإن جمهوال،  الواردة من بكني  األخبار  وحبسب 
حاويات  حتطيم  من  متكن  املرضى،  مع  منه  أكرب  الصراصري  مع 
األعمال  رجل  بدأ  اليت  احلشرات،  تتجمع  كانت  حيث  بالستيكية 
فان بن شني جبمعها يف غضون أشهر، بشرائه 102 كغم بيض 
الصراصري األمريكية »Periplaneta Americana« بتكلفة بلغ قدرها 

16 ألف دوالر.
وجنح رجل األعمال الصيين برعاية الصراصري األمريكية حتى بلغ 
طول الواحد منها 5 سم. 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.
أنه كان يهتم بالصراصري  هذا ويشري رجل األعمال الصيين إىل 
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 
حالتها  يف  لكونها   ، منها  والتخلص  اهلاربة  احلشرات  هذه  من 

احلالية مضرة أكثر مما هي مفيدة.

 سائحان روسيان يشبعان دبا بولنديا 
ضربا حتى فقد وعيه

تاترا  حديقة  األخرية يف  الساعات  حتى  يعيش  كان  دب  تعرض 
الوطنية يف اجلنوب البولندي للضرب على يد سائحني من مدينة 

تشيالبنسك الروسية.

 وعلى الرغم من أن الضرب الذي تعرض له الدب كان مربحا إال 
أنه ظل على قيد احلياة، ومت نقله إىل أحد املراكز الطبية الواقعة 
يف اجلنوب البولندي حيث أجريت له عملية جراحية، ومن ثم حتويله 

للنقاهة حتت

كراكوف.  احليوانات مبدينة  حديقة  املعاجلني يف  األطباء  إشراف   
و37   29 العمر  من  ويبلغان  الروسيان،  السائحان  ويواجه  هذا 
عاما، تهمة االعتداء على الدب ونيل العقاب استنادا إىل قانون 
احلفاظ على الطبيعة، باإلضافة إىل تكفلهما مبصاريف عالج الدب 
املواطنني  من  عددا  فإن  احمللية  الصحف  إلحدى  وفقا  اجملروح. 
اتصلوا هاتفيا بادارة الصحيفة وابلغوها باعتداء رجلني على دب 
يف احلديقة حتى فقدانه الوعي من شدة الضرب، لكن مل يصدق 
اي احد يف الصحيفة يف البداية هذا اخلرب الذي مت جتاهله، إىل أن 
قررت الصحيفة التعامل معه جبدية لتكرار االتصاالت اهلاتفية بهذا 
الشأن. يعود أصل االعتداء على الدب، الذي يطلق عليه العاملون 
الروسيني  السائحني  تسلل  إىل  "مششمون"،  اسم  احلديقة  يف 
أرجاء  بني  جتوهلما  وأثناء  التذكرة.  مثن  تسديد  بدون  للحديقة 
احلديقة  عمال  أحد  أنه  فظنا  أمامهما  بدب  الرجالن  فوجئ  احلديقة 
احتجازهما،  وشك  على  وأنه  املفرتس  احليوان  مبظهر  تنكر  وقد 
فقررا اللجوء للخطة النابليونية الشهرية "أفضل وسيلة للدفاع هو 
اهلجوم" وقاما باالعتداء على "مششمون" حتى أشبعاه ضربا دون 

أن يستوعب األخري سبب التهجم عليه. املصدر: "أوترو رو" 

 رسوب مجيع الطالب يف اجتياز اختبار 
دخول اجلامعة!

عربت وزيرة التعليم يف ليبرييا ايتومنيا ديفيد عن صعوبة تقبلها 
حلقيقة أن مجيع الطلبة يف بالدها فشلوا يف ختطي اختبار دخول 

اجلامعة هذا العام.
وقالت الوزيرة إنها ستلتقي قيادات اجلامعة خالل أيام لدراسة هذا 

املوضوع والتوصل إىل حل مناسب.

االختبار وستسعي لالطالع  لديها شكوكا يف طبيعة  إن  وأضافت 
على أوراق اإلجابة لبعض الطالب.

وكان حنو 25 ألف طالب من خرجيي املدارس الوطنية فشلوا مجيعا 
يف ختطى االختبار ومل يتمكن أي طالب من احلصول على درجات 
كافية لدخول جامعة ليبرييا الوطنية وهي احدى جامعتني وطنيتني 

تديرهما احلكومة.
الطموح ومل  افتقدوا  الطلبة مجيعا  إن  اجلامعة  من  وقال مسؤول 
اللغة  جمال  يف  خاصة  اجلامعة  لدخول  كافية  مؤهالت  ميتلكوا 

اإلجنليزية.
وكانت الرئيسة الليبريية إيلني سريليف احلائزة على جائزة نوبل 
يف السالم قد أكدت أن النظام التعليمي يف البالد الزال يعاني 

من فوضى عارمة وحباجة إلصالح فوري.
وتقول األنباء إن أغلب املدارس يف ليبرييا تعاني من نقص حاد 
على  منخفضا  املدرسني  مستوى  يعد  كما  التعليمية  األدوات  يف 
مدار السنوات املاضية لكن هذه هي املرة األوىل التى يفشل فيها 
مجيع الطالب يف عبور اختبار دخول اجلامعة الذي يتطلب مصاريفا 

إدارية تعادل 25 دوالرا أمريكيا.
ويعين ذلك أن اجلامعة لن تستقبل طالب جدد يف الصف الدراسي 
القادم و الذي يبدأ الشهر القادم لكن الطالب الذين فشلوا يف 
االختبار قالوا إنه كان شديد الصعوبة وأكدوا أن أحالمهم يف دخول 

اجلامعة قد حتطمت.

 قطتان توقفان سري قطارات االنفاق يف نيويورك
توقفت حركة قطارات 
"املرتو"  االنفاق 
نيويورك،  مبدينة 
قطتني  بسبب 
كانتا  صغريتني 
خطوط  على  تلعبان 
السكك احلديدية اليت 
وبعد  عليها.  تسري 

اىل  وتسليمهما  بهما  االمساك  من  الشرطة  رجال  متكن  ساعتني 
صاحبتهما.

وكانت امرأة قد اتصلت مبركز الشرطة واخربتهم بفقدانها قطتني 
يف مرتو االنفاق، وبعد حبث طويل عثر عليهما يف احد االنفاق. 
وخالل مدة البحث عن القطتني وحماوالت االمساك بهما، اضطرت 
ادارة املرتو اىل قطع التيار الكهربائي عن اخلطني B وQ . ليست 
هذه هي احلادثة الوحيدة يف مرتو مدينة نيويورك، فقد سبق وان 
عثر حتت مقعد احدى العربات على متساح ميت طوله 120 سنتمرتا. 
ويف شهر ابريل/نيسان املاضي اوقفت الشرطة امرأة مع اطفاهلا 
حاولت دخول املرتو دون تذاكر، بعد ان رشت يف وجههم رذاذ 
الصغري  الطفل  تقيؤ  اىل  ادى  مما  الغاز،  خرطوشة  من  الفلفل 
)2 سنة(، ومع ذلك قيدت االم امام انظار اطفاهلا. وبعد اطالق 
سراحها قدمت شكوى ضد رجال الشرطة. وعلى الرغم من استياء 
بعض الركاب من توقف حركة القطارات بسبب القطتني، إال ان 
قوانني مرتو مدينة نيويورك تقضي بوقف حركة السري عند وجود 

شيء غريب يف االنفاق. املصدر: وكالة انباء "نوفوسيت" 

 عثرت على دراجتها اهلوائية املسروقة 
عرب اإلنرتنت فـ»سرقتها« من اللص 

"سرقت"  بعدما  واسعة  شهرة  مدينة  من  كندية  مواطنة  حققت 
دراجتها اهلوائية من لص تقفت أثره عرب اإلنرتنت.

البالغة  اجلديدة  اهلوائية  عاًما(   33( مسيث  كايال  دراجة  وسرقت 
لركن  مكان خمصص  مركونة يف  كانت  عندما  دوالر  ألف  قيمتها 
الكبرية  الكندية  املدينة  هذه  يف  األوملبية  القرية  يف  الدراجات 

الواقعة على ساحل احمليط اهلادئ.
موقع  على  املبوبة  اإلعالنات  على  تطلع  كانت  وعندما  ذلك  وغداة 
دراجتها  كثريًا  تشبه  دراجة  اكتشفت  االلكرتوني  "كريغليست" 

فاتصلت باملعلن واتفقت معه على موعد.
ويف مكان املوعد، تعرفت سريعًا على دراجتها بفضل امللصقات 
على هيكلها. وروت حملطة "ي بي سي" التلفزيونية العامة "هذه 
دراجيت! ماذا عساي أن أفعل؟ وهنا قررت أن ألعب لعبة الرباءة".

الدراجة اهلوئية حول  بإمكانها جتربة  إذا كان  "البائع"  فطلبت من 
املرآب املتواجدين فيه فوافق.. وما كان منها إال أن هربت ومعها 

الدراجة.
وازاء الرواج الذي حققته هذه القضية، حذرت الشرطة الكنديني من 

حماولة اإليقاع بالسارقني بأنفسهم
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 25 طريقة لالمتناع عن التدخني 
التدخني مشكلة تؤرق املستهلكني واحلكومات على حٍد سواء، إذ إن مضار 
التدخني املعروفة تؤذي صحة وجيوب املستهلكني وجتعل احلكومات تبذل 

جهودًا ضخمة للحد من آثاره السالبة .
ففي الواليات املتحدة، على سبيل املثال، وبالرغم من اجملهودات الكبرية 
اليت بذلت على مدار العقدين املنصرمني لتقليل التدخني، مل تكن احلصيلة 
موازية هلذه اجلهود واحلمالت الكبرية واملتوالية . فاليوم ال يزال )1( من 

كل 4 رجال وواحدة من كل 5 نساء يدخنون .

هذه حقيقة مربكة بالنسبة ألولئك الذين مل يسبق هلم التدخني . فغري 
املتحدة،  الواليات  األول يف  القاتل  السجائر هي  أن  يدركون  املدخنني 
وأنها تزيد خماطر أمراض القلب، والسكتات، والسرطان، وارتفاع ضغط 
أو كبرية،  أخرى، صغرية  أية مشكلة صحية  فإنها سبب  الدم، وتقريبًا 

فكيف ميكن أن يصبح مثن عادة سيئة كهذه كل هذه املتاعب؟
احلقيقة هي أن غالبية املدخنني يدركون هذه املتاعب، وهم يدركون أيضًا 

العبء املالي الضخم املرتتب على التدخني .

فإذا كان األمر كذلك، ملاذا ال يزال ماليني البشر يدخنون؟
السبب األساسي يكمن يف النيكوتني املوجود يف السجائر والذي يتسم 
بقابليته اإلدمانية العالية، فضاًل عن الراحة النفسية اليت مينحها التدخني 

لبعض الناس . ولعل السبب يكمن أيضًا يف صعوبة هجر التدخني .
وقد تعامل الباحثون والشركات بشكل هائل مع النقطة األخرية . إذ مل 
توجد مطلقًا أدوات أو أجهزة أو منظومات أو برامج متوافرة تساعد الناس 
على هجر التدخني . ومع كل شهر مير، تزداد البحوث اليت تظهر منافع 

ترك التدخني، وسلبيات عدم تركه .
وهكذا إذا كنت تدخن، فكر مرة أخرى يف ما إذا كان الوقت قد حان لرتك 
أفضل  للتفكري يف  فانك ستحتاج  بهجره،  مقتنعًا  وإذا كنت   . التدخني 
السبل، ويف ما يلي سنستعرض قائمة مطولة بنصائح وإرشادات تعينك 

على هجر هذه العادة املرذولة .

تعشق  جتعلك  اليت  األشياء  بكل  صادقة  قائمة  بإعداد  قم   -1
التدخني:

جتعلك  اليت  األشياء  واكتب  بيضاء،  ورقة  منتصف  يف  خطًا  ارسم 
الورقة، وعلى اجلانب اآلخر ضع  التدخني على جانب من  تقبل على 
قائمة بكل األشياء اليت تكرهها يف التدخني، مثل متاعبه الصحية، 
واملشاكل اليت يسببها لك يف حميط العمل، واألسرة . . . اخل . 
وينصحك اخلرباء بالتفكري يف هذه القائمة على مدار الوقت، والقيام 

بتغيريات .
وإذا كنت شجاعًا مبا فيه الكفاية، احصل على معلومات من أسرتك 
وأصدقائك تتعلق باألشياء اليت ال حيبونها يف ما يتعلق باستخدامك 
للسجائر . فحينما يتفوق اجلانب السليب على اإلجيابي، يعين هذا أنك 

أصبحت مستعدًا هلجر التدخني .

2- قم بإعداد قائمة أخرى تشمل األسباب اليت جتعل ترك التدخني 
صعبًا:

إذا  حتى  والتفاصيل،  بالشمولية  اهتم  القائمة،  هلذه  إعدادك  عند 
طالت القائمة وأصبحت غري مشجعة . ومع كل بند سليب، ضع خيارًا 

أو أكثر للتغلب على هذا العائق .
التالية:  العبارة  البنود،  من  بند  يتضمن  قد  املثال  سبيل  وعلى 
»النيكوتني خمدر إدماني«، خيارك للحل قد يكون: »جرب استخدام 

بديل من بدائل النيكوتني« .
بند آخر قد يأتي على النحو التالي: »التدخني يعينين على التعامل مع 
القلق والتوتر« . خيارك للحل ميكن أن يكون: »امش ملدة 5 دقائق 

عوضًا عن إشعال سيجارة« .
وإمجااًل، فإنه كلما ازدادت مقدرتك على توقع العوائق والتحديات، 

وحلوهلا، ازدادت فرصك يف النجاح .

3- حدد موعدًا هلجر التدخني:
سأترك  كذا  شهر  كذا يف  يوم  مفصل،  بتاريخ  واكتبه  موعدًا  حدد 
تذيلها  وثيقة  مبثابة  املوعد  هذا  يكون  أن  على  وأحرص  التدخني، 

بتوقيعك وتوقيع شهود من معارفك .

4- اكتب كل األسباب اليت جتعلك تهجر التدخني يف بطاقة فهرسة:
دّون ما ذكر يف البطاقة وأبقها إىل جانبك يف كل األوقات . وهنا 
بعض العوامل اليت جتعلك تبدأ: »ابنيت، حفيدتي، زوجي، زوجيت . . 

.« . فهمت الفكرة .

5- فيما تتهيأ هلجر التدخني، امتنع عن شراء كراتني السجائر:
بداًل من تكديس الكراتني، اشرت عبوة واحدة يف كل مرة، وال حتمل 
أكثر من واحدة أو اثنتني يف وقت واحد . ويف النهاية ستجد أنك 
وهذه   . فورًا  متوافرة  سيجارة  جتد  لن  التدخني،  يف  ترغب  حينما 
الطريقة من شأنها أن تقلص كمية السجائر اليت تستهلكها بصورة 

ملموسة .
6- احتفظ بقائمة تدّون فيها األوقات اليت تدخن فيها، وما تفعله يف 
تلك األوقات، وما مدى اشتهائك للتدخني وواظب على ذلك لفرتة 
أسبوع قبل اإلقالع لكي تدرك أوقات اليوم أو أنشطته احملددة اليت 
تزيد من اشتهائك . ثم رتب أشياء مرحة تفعلها خالل تلك األوقات، 

وسنورد تاليًا بعض هذه األشياء اليت ميكنك أن تفعلها حينما تتوق 
للتدخني .

7- جهز قائمة باألشياء اليت ينبغي عليك أن تفعلها حينما تنتابك نوبة 
اشتهاء التدخني .

توجد عدة اقرتاحات ميكنها إعانتك على مقاومة اشتهاء التدخني، وهي 
تشمل: قيامك بنزهة على قدميك، تناولك كوبًا من املاء، املرح مع 
بالفرشاة، خذ  طفلك، اغسل السيارة، اغسل وجهك، نظف أسنانك 
نومة خفيفة، تناول كوبًا من القهوة أو الشاي، تنفس بعمق، أشعل 
كل  يف  معك  بواحدة  واحتفظ  القائمة  هذه  من  نسخ  جهز   . مشعة 
والقيام  القائمة  إخراج  ميكنك  االشتهاء،  نوبة  تأتي  وحينما  األوقات 

بشيء منها بسرعة .

8- عندما حيني يوم اإلقالع، أبعد أو ارم أي شيء يذكرك بالتدخني
وهذه األشياء تشمل كل معدات ولوازم التدخني )أعقاب السجائر، 

الكربيت، القداحات، الطفايات، املباسم، وحتى والعة السيارة( .

9- بداًل من أخذ اسرتاحة للتدخني أثناء العمل، التسلي بلعبة كمبيوتر 
املثال(  سبيل  على  )سوليتري  األمد  قصرية  كمبيوتر  بلعبة  التلهي 
يستغرق نفس الوقت وحيقق متعة أكرب، بالرغم من انها مثل السجائر، 
قد جتعلك تدمن عليها . وإذا كانت يف مكان عملك مينع التسلي مبثل 
هذه األلعاب، جد لنفسك ما تتلهى به ملدة 5 دقائق: مكاملة هاتفية، 
نزهة سري على األقدام، أو تناول قطعة فواكه يف اخلارج، واحرص 

على عدم أكلها جبانب املدخنني .

اعتدت  اليت  األوقات  تناول كوبًا من شاي األعشاب يف مجيع   -10
فيها على تدخني السجائر . هذه األوقات قد تكون حني: اإلفطار، 

منتصف النهار، أو بعد الوجبات .

11- استبدل عادة تدخني السجائر بتناول املكسرات:
استبدل كل سيجارة ترغب يف تدخينها ب4 قطع من اجلوز . بهذه 
األحاسيس  نفس  على  وحتصل  وفمك،  يديك  تستخدم  الطريقة 

اجلسمانية والفموية اليت حتصل عليها من التدخني .

12- امحل معك أعواد أسنان مزودة بنكهة القرفة:
مص واحدة منها يف أي وقت تنتابك فيها نوبة اشتهاء التدخني 

13- حدد موعدًا مع اختصاصي عالج بالوخز:
توجد بعض الرباهني اليت تدل على أن الوخز باإلبر )يف األذنني( يكبح 

اشتهاء السجائر .

14- ابتع كمية من مستخلص الشعري:
وجدت دراسة علمية، أن تناول مليليرتًا من مستخلص الشعري 4 مرات 
يف اليوم، أسهم يف تقليل عدد السجائر اليت يستهلكها املعتادون 

على التدخني، بصورة ملموسة .

15- فكر يف أشياء صعبة قمت بها يف املاضي:
بالتحديات  تذكريك  جيدًا،  يعرفونك  الذين  األشخاص  من  اطلب 
الثقة يف  التذكري سيمنحك  اجتيازها، هذا  والعوائق اليت جنحت يف 

النفس اليت حتتاجها للتمسك بالتزامك بعدم التدخني .

16- لتقليل اشتهاء التدخني، غري روتينك املعتاد:
اجلس يف مقعد خمتلف عن املقعد الذي اعتدت أن جتلس عليه عند 
للعمل  تذهب  حينما  خمتلفًا  مسارًا  اسلك  أو  اإلفطار  لوجبة  تناولك 
وإذا   . باملشي  العادة  هذه  استبدل  العمل،  بعد  تدخن  كنت  إذا   .
كنت معتادًا على تدخني سيجارة مع قهوة الصباح، استبدل السجائر 
من  مشروب  لتناول  التدخني  حيظر  مقهى  يف  توقف  أو  بالشاي، 

املشروبات اليت حتبها .

17- اخرب أصدقاءك، زمالءك يف العمل، رئيسك، زوجتك، أبناءك . . 
. اخل، مبشاعرك بداًل من كبتها . فإذا كنت تغضب من شيء، عرب عنه 
بداًل من إمخاده بتدخني سيجارة . وإذا كنت تشعر مبلل اعرتف لنفسك 

بذلك، ومارس عماًل نشطًا بداًل من إشعال سيجارة .
- إذا انتكست، ابدأ من جديد:

أنت مل تفشل . بعض الناس يضطرون هلجر التدخني مرات كثرية 
تصل ل8 قبل جناحهم يف اإلقالع عنه كلية .

- ضع كل النقود اليت توفرها من السجائر يف وعاء زجاجي كبري:
يفرتض أن ترى بعينيك مقدار النقود اليت كنت تنفقها على السجائر 
بعمله،  دومًا حتلم  على شيء كنت  إلنفاقها  النقود  . خصص هذه 
به  للقيام  الالزمة  املالية  املقدرة  متتلك  أنك  تعتقد  تكن  مل  لكنك 
بطراز  سيارتك  تبديل  األوىل،  الدرجة  منت  على  بالطائرة  »السفر 

أفضل، حتسني ديكور غرفتك . . . اخل« .
هجرك  بعد  شهرين  لفرتة  الكافيني  من  اخلالية  القهوة  تناول   -

للتدخني:
 اإلكثار من الكافيني، يف فرتة هجر التدخني، يؤدي للشعور بالنرفزة .

21- ابتدع منطقة خالية من التدخني:
ال تسمح ألي أحد بأن يستخدم التبغ يف منزلك، سيارتك، أو حتى 

التدخني( يف  حينما جيلس جبانبك يف مطعم . ضع الفتات )ممنوع 
منزلك وسيارتك .

22- احتفظ بوجبات صحية خفيفة:
هذه املأكوالت الصحية اخلفيفة ميكنك االحتفاظ بها واستخدامها بداًل 
للمدخنني  السجائر  متنحها  اليت  الفموية  املتعة  إلمخاد  السجائر،  من 
. وعلى سبيل املثال ميكنك تناول الفستق، حبوب زهرة الشمس، 
أو  الكرفس  أعواد  السكر،  من  اخلالية  العلكة  أو  احللوى  مصاصات 

اجلزر .

23- ختيل أنك متارس رياضة التنس:
أن متطوعني  بريطانيون مؤخرًا  باحثون  بالفعل . فقدوجد  أو مارسه 
يسعون هلجر التدخني، حتسنت مقدرتهم على مقاومة اشتهائه حينما 

ُطلب منهم ختيل مباراة تنس .

24- اهجر التدخني حينما تكون يف مزاج جيد:
وجدت دراسات علمية أن فرص جناح هجر التدخني تقل حينما يقلع 
املدخن يف فرتة يكون فيها مكتئبًا أو قلقًا، أو حينما يكون حتت وطأة 

ضغوط حياتية كبرية .

25- ضع القائمة التالية يف مكان واضح يف منزلك:
حينما تشعر بإغراء التدخني، ألق نظرة على مجيع سلبيات التدخني اليت 

ميكنها أن تدمر صحتك:
والبنكرياس،  واملثانة،  الرئة،  اإلصابة بسرطان  يزيد خماطر  التدخني   -

والفم، واملريء، وسرطانات أخرى تتضمن اللوكيميا .
- يقلل اخلصوبة

- يسهم يف حنافة العظام .
- يؤثر سلبًا يف مقدرات العقل والذاكرة

- يقلل معدالت ملح محض الفوليك الذي يؤدي إىل تدني معدالته لزيادة 
خماطر اإلصابة بأمراض القلب، واالكتئاب، والزهامير .

- التدخني يزيد أرجحية اإلصابة بالعجز اجلنسي
- يؤثر يف حواس التذوق والشم

- يؤدي لقلة وزن املولود، ووالدة األطفال اخلدج
- يزيد خماطر اإلصابة باإلكتئاب لدى البالغني

- يزيد خماطر األمراض القلبية، والسكتات، وارتفاع ضغط الدم
- يزيد خماطر السكري

- يزيد خماطر معاناة املواليد من السمنة والسكري يف مراحل الحقة من 
حياتهم، إذا كانت احلامل تدخن وهي حبلى

أدمغة املدخنني قادرة على كبح رغباتهم بالتدخني
أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن بإمكان املدخنني كبح رغباتهم الشديدة 

للتدخني فقط عرب استخدامهم األجزاء اليمنى من أدمغتهم.
وأفاد موقع »اليف ساينس« األمريكي أن باحثني يف جامعة »يال« للطب 
استخدموا تقنية ملراقبة أجزاء الدماغ لدى املدخنني أثناء مشاهدتهم صورًا 
للسجائر، وعندما حاول هؤالء مقاومة رغباتهم نشطت أجزاء من أدمغتهم 

املتعلقة باملشاعر، فيما همدت املناطق املسؤولة عن الرغبات .
عن  املسؤول  كوبر،  هجي  النفس،  علم  املساعد يف  الربوفيسور  وقال 
الدراسة إن »هذا يظهر إمكانية أن يضبط املدخنون رغباتهم،و هم فقط 

حباجة ألن يعلموا كيفية القيام بذلك« .
وأشار املوقع إىل أن اخلطوة الالحقة للباحثني هي فحص أدمغة املدخنني 
الذين يستخدمون العالج املعريف السلوكي يف سبيل اإلقالع عن التدخني 
ومعرفة إن كان هناك شيء يف أنشطتهم الدماغية ميكن من خالله تنبؤ 

جناحهم يف التوصل إىل اهلدف املرجو .
علب سجائر ناطقة إلقناع مشرتيها باإلقالع عن التدخني

يعكف باحثون بريطانيون على تطوير علب سجائر ناطقة، إلشراكها يف 
احلملة الدائرة لرتهيب املدخنني وإقناعهم باإلقالع عن هذه العادة بسبب 

خماطرها الصحية .

)ستريلينغ(  جامعة  يف  الباحثني  إن  مريور(  )ديلي  صحيفة  وقالت 
االسكتلندية استوحوا الفكرة من شركات التبغ اليت جعلت علب السجائر 
أكثر جاذبية للمستهلكني، ويريدون معرفة ما إذا كان إدخال تكتيكات 
على  املدخنني  وتشّجع  الشركات  ضد  مفعوهلا  تؤدي  أن  ميكن  مشابهة 

اإلقالع عن التدخني، بداًل من االستمرار يف شراء علب السجائر .
وأضافت أن الباحثني يف مركز أحباث مكافحة التبغ جبامعة )ستريلينغ( 
اخرتعوا علبيت سجائر ناطقتني حتتوي كل واحدة منهما على رسائل حتذير 
 24 إىل  العمرية 16  الفئة  الشابات من  باختبارهما على  وقاموا  مسجلة، 
عامًا، وخيططون لتوسيع التجربة لتشمل الفئات العمرية األكرب سنًا منهن 
إىل جانب الرجال أيضًا . وأوضحت الصحيفة أن إحدى الرسائل يف علبيت 
السجائر الناطقة تعرض على املدخنني رقم هاتف يقّدم املشورة للناس 
الراغبني باإلقالع عن التدخني، ورسالة أخرى حتّذر من أن التدخني يقلل 

من اخلصوبة .
وأشارت إىل أن باحثي جامعة )ستريلينغ( سيزودون علب السجائر الناطقة 
جبهاز تسجيل صوتي ووحدة إلعادة تشغيل الرسائل املسجلة كلما جرى 
يف  املشارك  الباحث  مودي،  كروفورد  إىل  الصحيفة  ونسبت   . فتحها 
الناطقة، قوله »من املمكن أن نرى يف املستقبل  تطوير علب السجائر 
علب سجائر تصدر املوسيقى أو اإلعالنات، وأردنا أن نرى ما إذا كان 

بإمكاننا استخدام هذه التقنية يف احلملة ضد التدخني«.



Page 31صفحة 31     

تتــمات

Saturday 7 September 2013  2013 أيلول   7 السبت 

»قمة العشرين« حتاصر ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بتفويض اوباما شن احلرب.
الذي وقف كقيصر يستقبل ضيوفه يف قصر  بوتني  أن  وبدا 
قسطنطني، كسب اجلولة األوىل من صراع التجاذب مع أوباما، اذ 
تعرض الرئيس االمريكي لضغوط متزايدة من زعماء العامل اعرتاضا 
اوباما شبه  بدا  حيث  احملتمل ضد سوريا،  العسكري  العمل  على 
وحيد يف موقفه باستثناء »حلفاء« كرتكيا وفرنسا، لكنه سعى اىل 
االحياء بانه ماض يف جدول اعماله كاملعتاد حيث اجرى مشاورات 
هاتفية مع نواب امريكيني للحصول على دعمهم، فيما ألغى زيارة 
كان يعتزم القيام بها اىل كاليفورنيا، يف مطلع االسبوع املقبل، 

ليتسنى له متابعة امللف السوري.
ويف حتول الفت يف املواقع، فان بوتني كان يبدو شبه منعزل 
موسكو يف  »الثماني« يف  قمة جمموعة  خالل  موضوع سوريا  يف 
دميرتي  للكرملني  الصحايف  السكرتري  ووصف  املاضي.  حزيران 
بيسكوف »معسكر املؤيدين لتوجيه ضربة إىل سوريا بأنه منقسم«. 
وقال »يتعذر القول إن كثريا من الدول تؤيد فكرة القيام بعملية 

عسكرية«.
ورسم أوباما على وجهه ابتسامة جامدة وهو يقرتب من بوتني 
ملصافحته عند وصوله إىل القمة. وكان التعبري على وجه بوتني 
رمسيا كذلك. ومل يبتسم أوباما ابتسامة عريضة إال عندما التفتا 
بعض  ثانية،   15 ملدة  بوتني،  مع  وتبادل  املصورين.  لكامريات 

الكلمات.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية، يف بيان، »يتوجه وزير اخلارجية 
الروسي  نظريه  للقاء  االثنني  موسكو  إىل  املعلم  وليد  السوري 
سريغي الفروف والتباحث حول كافة جوانب الوضع يف سوريا«. 
وأضافت أن »روسيا ال تزال مقتنعة بأنه من الضروري وضع حد 
من  وقت،  أسرع  سوريا يف  املدنيني يف  ومعاناة  العنف  ألعمال 
جملس  على  بااللتفاف  اخلارجي  العسكري  للتدخل  حماوالت  دون 

األمن الدولي«.
سريغي  اخلارجية  وزير  أن  الروسية،  اخلارجية  وزارة  وذكرت 
الفروف أكد، يف اتصال هاتفي تلقاه من نظريه األمريكي جون 
كريي، »ضرورة طرح نتائج حتقيق خرباء األمم املتحدة يف استخدام 
السالح الكيميائي يف سوريا على جملس األمن الدولي الختاذ أي 
هذه  على  التفافا  القوة  استخدام  نرفض  وحنن  الحقة،  قرارات 
القنوات  »اتفق الفروف وكريي على استخدام  اآللية«. وأضافت 

املوجودة لتبادل املعلومات على مستوى اخلرباء«.
ويف هذه األجواء احلربية حتاول األمم املتحدة إرساء السالم حبيث 
الدولي  بطرسربغ ملوفدها  املفاجئ إىل سان  الوصول  أعلنت عن 
والعربي إىل سوريا األخضر اإلبراهيمي ملساعدة األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون على إقناع قادة العامل بعقد مؤمتر »جنيف 2« 
حول سوريا. وقال الفروف إن اإلبراهيمي سيحل اليوم »ضيفا على 

فطور عمل مع وزراء خارجية دول جمموعة العشرين«.
وقال بان كي مون، يف بيان، »بينما يركز العامل على خماوف 
أن  جيب  سوريا،  يف  كيميائية  ألسلحة  احملتمل  االستخدام  من 
نضغط أكثر من اجل عقد مؤمتر دولي بشأن سوريا يف جنيف. احلل 

السياسي هو السبيل الوحيد لتفادي محام دم يف سوريا«.
جمموعة  اختذت  عندما  القمة،  يف  األوىل  اجلولة  بوتني  وكسب 
»بريكس« والصني واالحتاد األوروبي والبابا فرنسيس، باإلضافة 
إىل األمم املتحدة، مواقف أقرب إليه من أوباما ونظريه الفرنسي 

فرنسوا هوالند خبصوص احتمال التدخل العسكري ومشروعيته.
وقال نائب وزير املالية الصيين تشو قوانغ ياو »سيكون للعمل 
العسكري تأثري سليب على االقتصاد العاملي، وخصوصا على سعر 
املتحدث  أعلن  فيما  النفط«،  سعر  ارتفاع  يف  سيتسبب  النفط. 
باسم الوفد الصيين كني غانغ إن »الوضع احلالي يظهر أن احلل 

السياسي هو الطريق الوحيد« املمكن حلل األزمة.
وحث البابا القادة، يف رسالة وجهها إىل بوتني، على أن ينحوا 
جانبا »السعي غري اجملدي حلل عسكري« يف سوريا. وقال »لنجدد 
حوار  خالل  من  سلمي  حل  إىل  وإصرار  بشجاعة  بالسعي  االلتزام 

وتفاوض األطراف يدعمه اجملتمع الدولي باإلمجاع«.
ووصف قادة االحتاد األوروبي، وهم يف العادة من أقوى حلفاء 
الواليات املتحدة، اهلجوم بأسلحة كيميائية على غوطة دمشق بأنه 
السوري«.  للصراع  عسكريا  حل  »ال  انه  أضافوا  لكنهم  »بشع«، 
هريمان  األوروبي  اجمللس  رئيس  صاغه  الذي  املوقف،  ويظهر 
فان رومبوي ورئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل باروزو، 
قدرا من اخلالف بني االحتاد األوروبي والواليات املتحدة بعد أن 
موافقة  على  حصوله  فور  عسكري  بعمل  سيقوم  انه  أوباما  قال 
يف  األوروبي  االحتاد  ودفاع  خارجية  وزراء  ويلتقي  الكونغرس. 

ليتوانيا غدا لبحث امللف السوري.
هوالند  التقت  اليت  مريكل،  أجنيال  األملانية  املستشارة  وقالت 
بصورة مفاجئة، »هذه احلرب جيب أن تنتهي، وهذا لن حيدث إال 
لن تشارك يف هذا  أملانيا  أن  السياسي، طاملا  العمل  من خالل 

العمل العسكري بأي حال«.
ومل يقف مع أوباما سوى فرنسا اليت تستعد للمشاركة يف عمل 
اخلارجية  وزير  وقال  تركيا.  إىل  باإلضافة  سوريا،  ضد  عسكري 
الفرنسي لوران فابيوس، لتلفزيون »فرانس 2« قبل سفره إىل 
سان بطرسربغ، »حنن مقتنعون بأنه إذا مل يعاقب السيد )الرئيس 

بشار( األسد، فلن جترى مفاوضات«.
الرتكية رجب طيب  التقى رئيس احلكومة  الذي  وقال هوالند، 
اردوغان، إن »قمة جمموعة العشرين هذه يهيمن عليها ما جيري 

على املستوى الدولي، وبالتالي األزمة السورية«.
لقرار  والصني  روسيا  تأييد  على  أوباما  حصول  استبعاد  ومع 
الكونغرس  إىل  األمريكي  الرئيس  جلأ  الدولي،  األمن  يف جملس 
للحصول على موافقته على القيام بعمل عسكري ضد سوريا. ومن 
سان بطرسربغ واصل أوباما اتصاالته مع النواب إلقناعهم بتأييد 

موقفه.
سليمان لالستفادة ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

هذه التطورات االقليمية استدعت من رئيس اجلمهورية ميشال 
أمس  سالم،  متام  املكلف  الرئيس  على  جمددا  االحلاح  سليمان، 
االول، وجوب احداث صدمة اجيابية يف الواقع السياسي من خالل 
حكومة جامعة، غري أن ازدياد احلديث عن ضربة عسكرية أمريكية 
لسوريا، جعل »فريق 14 آذار« يعيد النظر يف بعض املقررات اليت 
كانت قد اختذت يف اجتماع »بيت الوسط« يف األسبوع املاضي، 
علما بأن سالم فشل حتى اآلن يف تسويق اي من صيغ املثالثة 

اليت ال يرى فيها »حزب اهلل« وحلفاؤه »سبيال لشراكة حقيقية«.
ومع نزع صفة االستعجال عن امللف احلكومي املفتوح منذ مخسة 
اشهر، تسلح الرئيس متام سالم بـ«التأييد الشعيب« وثقة رئيس 
اجلمهورية لالستمرار يف مهمته، وتعهد باملضي يف خيار الرتيث 
وعدم التحدي والفرض وذلك خمافة التورط »يف شيء قد يؤدي 

اىل ضرر أكثر مما أن يأتي منه فائدة« على حد تعبريه.
وبينما محلت »كتلة الوفاء للمقاومة«، يف بيان هلا، أمس االول، 
آذار« مسؤولية تعطيل تشكيل احلكومة، نصح رئيس  »قوى 14 
»جبهة النضال الوطين« النائب وليد جنبالط القوى اللبنانية، بعدم 
املراهنة على ما ستحمله صواريخ »توماهوك« إذ ال يفرتض بأي 
طرف أن يشعر بأّنه سينتصر على فريق آخر، مشريا اىل ان هذه 
القوى جتري حساباتها وفق »جداول ضرب« اخلارج، سواء مع مرشد 

اجلمهورية أو البنتاغون.
ونفى جنبالط وجود قرار اقليمي بتعطيل احلكومة، وكشف عن 
تقّدم إجيابي يف املشاورات وال سيما على شكل احلكومة، على أن 
تكون سياسية »تشبه واقع األرض«، معتربا أّن احلديث عن حكومة 

تكنوقراط »ال يصّح أبدًا على الرتكيبة اللبنانية«.
وإذ رحب جنبالط بصيغة »احلكومة اجلامعة« اليت طرحها الرئيس 
بأنها  اياها  معتربا  املشاورات،  من  األخرية  اجلولة  يف  املكلف 
»ممتازة ال سيما جلهة إجراء املداورة بني احلقائب«، وصف رفع 
تيار املستقبل »الفيتو« على مشاركة »حزب اهلل« يف احلكومة بأنه 
تطور اجيابي، اال انه حتدث يف الوقت ذاته عن »تفاوت يف اآلراء 
بني الرئيس فؤاد السنيورة واخلارج وبعض الداخل اللبناني، حول 

توزيع احلقائب، ال سيما احلقائب االسرتاتيجية«.
واعترب جنبالط أّنه من اخلطأ الوصول إىل االستحقاق الرئاسي من 
الرئاسية  »الرتشيحات  دون حكومة جديدة، وعلق على ما مسيت 
كان  الذي  االنتداب  أيام  على  نندم  أن  »أخشى  بالقول  األخرية« 
جيري مداورة بني الطوائف املسيحية يف موقع الرئاسة، وقد نندم 
أيضًا على أيام املتصرفية حيث كان املتصرفون مسيحيني، لكن 

من غري اللبنانيني«.
واطلع جنبالط، أمس االول، من الوزير وائل أبو فاعور على نتائج 
اجتماعه بالرئيس سعد احلريري يف فرنسا، قبل يومني، حيث تكّون 
ملصادر مواكبة أنه عاد بانطباع مفاده أن ال امكان الحداث اخرتاق 
احلوار  ان موضوع  ايضا  وعلم  الراهنة.  احلكومية  االزمة  جدار  يف 
الوطين كان بندا اساسيا يف لقاء احلريري وابو فاعور، يف ضوء 
املبادرة األخرية اليت أطلقها الرئيس نبيه بري، حيث أعلن جنبالط 
اليت  اللقاءات  على  فاعور  ابو  من  جنبالط  اطلع  كما  هلا.  تأييده 
عقدها يف جنيف مع وزراء خارجية تركيا واالردن والعراق واملفوض 

السامي لشؤون النازحني انطونيو غوترييس.
من جهة ثانية، أكد رئيس اجلمهورية أن »مؤسساتنا العسكرية 
أولوياتنا كمسؤولني وكمؤسسات دستورية لالستمرار  يف صلب 
بالتالزم مع تطبيق اسرتاتيجية  يف خطة دعمها وجتهيزها، وذلك 
الوطنية  القدرات  تنمية  خالل  من  الوطين  للدفاع  شاملة  وطنية 
يف  املقاومة  قدرات  من  واالستفادة  والعسكرية  والديبلوماسية 
أرضنا  على  اعتداءاتها  ووقف  اإلسرائيلية  احلرب  آللة  التصدي 
وخرقها لسيادتنا«. وقال سليمان يف كلمة ألقاها، أمس االول، 
مقر  يف  العام،  لالمن  الـ68  العيد  احتفال  يف  املشاركني  أمام 
املديرية العامة يف املتحف، إن أخطر املخاطر الداخلية هو الرهانات 
قطعا  ترتبط  الوطن  مصلحة  بأن  طرف  كل  اقتناع  »على  القائمة 
ويسود  املؤسسات  عندها  فتستقيم  السلطة  اىل  فريقه  بوصول 
ليلة  بني  أن حيصل  ميكن  ذلك  كأن  القضاء،  كلمة  وتعلو  األمن 

وضحاها أو بسحر ساحر« .

حماولة اغتيال ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أكثر من 20 مصابا نصفهم من حراسه.
انفجار عند مرور موكب وزير  الداخلية وقع  لوزارة  بيان  وقال 
الداخلية يف شارع مصطفى النحاس مبدينة نصر. وأسفر ذلك عن 
وقوع عدد من اإلصابات بطاقم احلراسة وبعض املواطنني الذين 

تصادف تواجدهم مبكان احلادث.
وقال مصدر يف النيابة العامة ورد إلينا إخطار بأن عشرة مواطنني 

و11 من أفراد الشرطة أصيبوا يف احلادث.
وقال الوزير إبراهيم للتلفزيون املصري بعد احلادث إن االنفجار 
نتج عن عبوة ناسفة كبرية احلجم فجرت عن بعد. وأضاف استهدفوا 
وقت مرور السيارة، ألن املوجة االنفجارية كلها جاية يف السيارة 
ودمروا أربع سيارات للحراسة... طفل صغري برتت ساقه وضابط 
حالته خطرية وأمني شرطة برتت رجله، وهناك إصابات كثرية يف 

احلرس.
إذا كان االنفجار بداية موجة من اإلرهاب،  إبراهيم عما  وسئل 
هينتصروا  مش  البداية.  ولكنها  النهاية،  ليست  النهارده  فقال 

وبإذن اهلل هنحاربهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط الرمسية إن الوزير قال هلا 
إن حماولة اغتياله لن تثنيه عن مواصلة حربه الشرسة ضد قوى 

اإلرهاب اليت حتاول العبث بأمن واستقرار مصر.
وأضافت الوكالة أن الوزير قال هلا يف تصرحيات أدىل بها بعد 
وصوله إىل مقر عمله إنه توقع مثل تلك العمليات... يف أعقاب 
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. واضاف ان حرب وزارة 
أنا استشهدت  الداخلية على اإلرهاب مل ولن تتوقف... حتى لو 
هييجي وزير داخلية تاني، ويكمل احلرب على إرهاب الشر حلد ما 

نؤمن البلد.
وكان إبراهيم قال يف مقابلة تلفزيونية هذ األسبوع إنه تلقى 
معلومات عن استهدافه من قبل من مساهم عناصر خارجية. وأضاف 
أن القائد العام للقوات املسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي 

زودني بسيارة مدرعة زي بتاعته بالضبط.
وقالت  احلادث.  بشأن  احمللية  اإلعالم  وسائل  تقارير  وتباينت 
مصادر أمنية إن ثالث عبوات ناسفة زرعت يف دراجة نارية كانت 
وقال  الوزير.  موكب  مرور  حال  انفجرت  الطريق  جانب  تقف يف 

التلفزيون املصري إن قنبلة القيت من سطح مبنى.
وقال اللواء اسامة الصغري مدير امن القاهرة ملوقع األهرام على 
االنرتنت إن قائد السيارة اليت استخدمت يف حماولة االغتيال قتل 
خالل اهلجوم. وقال إن سيارة الوزير املصفحة تعرضت إلطالق نار 
كثيف خالل اهلجوم. وأضاف قائد السيارة املفخخة لقي مصرعه يف 
احلال وعثر رجال البحث اجلنائي على اشالء جلثة جاري فحصها من 

خالل الطب الشرعي وحتليلها يف حماولة للتوصل اىل اجلاني.
فيه  تناثرت  الذي  اهلجوم  مكان  األمن  قوات  طوقت  وبسرعة 
الدماء واألشالء. وحطم االنفجار سيارات ونوافذ يف مبان جماورة.

وقال شاهد يدعى حممد رأفت كنت أقف جبوار كشك وجاء رجال 
مسافة  حتركت  الوزير.  موكب  ملرور  االبتعاد  مين  طلبوا  شرطة 
قصرية ثم مسعت دوي انفجار كبري. وأضاف نظرت ورائي ورأيت 

أشالء جثث وقيل لي إن سيارة متوقفة انفجرت قرب املوكب.
لن  إنها  فيه  قالت  امس،  بيانًا،  املصرية  الرئاسة  وأصدرت 
بأال  وتعّهدت  للبالد،  القبيح جمددًا  بوجهه  اإلرهاب  بعودة  تسمح 
من سيف  انتماءاتهم،  كانت  أيًا  اإلرهابية،  اجلرائم  مرتكبو  يفلت 

القانون وقبضة العدالة.
اليت  اإلرهابية  العملية  تابعت  إنها  البيان  يف  الرئاسة  وقالت 
اللواء حممد  الداخلية  وزير  استهدفت  واليت  امس،  وقعت صباح 
أبرياء، يف حماولة لرتويع اجملتمع والقائمني  ابراهيم، ومواطنني 
مستقبلهم  حنو  التوجه  يف  املصريني  إلرادة  وإرهاب  أمنه،  على 

املستحق.
سبق  الذي  لإلرهاب  تسمح  لن  أنها  اجلمهورية  رئاسة  وأكدت 
يطّل  أن  والتسعينات  الثمانينات  يف  املصري  الشعب  دحره  أن 
بوجهه القبيح من جديد، مشددة على التزامها حبماية أرواح الشعب 
مصرية  دم  قطرة  أي  وأن  والعامة،  اخلاصة  وممتلكاته  املصري 
املسؤولون  بغري حق، سيواجه  الشعب  هذا  أبناء  دماء  من  تسال 

عنها بكل حسم.
وقالت الرئاسة إن الدولة املصرية تعاهد شعبها على أن مرتكيب 
اجلرائم اإلرهابية، أيًا كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون 
وقبضة العدالة. وشددت على أن هذه األحداث اإلرهابية لن تثين 
الدولة املصرية عن عزمها على املضي يف طريق املستقبل، بل 
تزيدها إصرارًا وإميانًا وعزمًا على استكمال ما وعدت به من عدم 
السماح لكائن من كان بأن ُيرهب الشعب املصري أو يقف يف 

مسرية مستقبله.
بيد من  االرهاب  انها ستضرب  هذا واكدت احلكومة املصرية، 
واالعتداء  االرهابي  احلادث  بيان  الوزراء يف  وندد جملس  حديد، 
اآلثم على موكب وزير الداخلية مؤكدا ان هذا احلادث االجرامى لن 
يثين احلكومة عن مواجهة االرهاب بكل قوة وحسم، وكذلك الضرب 
بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن حتى يعود االستقرار 

إىل ربوع مصر.
اجلماعة اإلسالمية  اإلخوان املسلمني وكذلك  ادانت مجاعة  وقد 
املتحالفة معها اهلجوم على الوزير. وقال عمرو دراج العضو القيادي 
يف مجاعة اإلخوان يف بيان نيابة عن حتالف إسالمي تقوده اجلماعة 
يسمى التحالف الوطين لدعم الشرعية: نأسف للتفجري الذي يزعم 

أنه استهدف وزير الداخلية اليوم، والتحالف يدينه بقوة.
وأيضا أدانت اجلماعة اإلسالمية وذراعها السياسية حزب البناء 
والتنمية اهلجوم، لكنهما قاال يف بيان يزداد األمر خطورة إذا كان 
هذا التفجري يقف وراءه من يريد قطع الطريق أمام أي مصاحلة بني 
أبناء الوطن أو إجياد ذريعة ملمارسة املزيد من االجراءات القمعية 

ضد املعارضني بدعوى مواجهة اإلرهاب.
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النجم العربي راغب عالمة  عالمة فارقة يف الغناء والفن 

يف كل مرة يزور فيها النجم العربي راغب عالمة سيدني وحييي احلفالت املميزة كنت اجري 
معه املقابالت الصحفية املميزة ايضًا حيث زار هذه البالد االسرتالية العظيمة ما يقارب العشر 
مرات او اكثر وكان يسجل الرقم القياسي باقبال اجلمهور على حفالته يف كافة املدن االسرتالية 
ليلقى  الفنان ان حيرتم نفسه  اخالق قبل كل شيء وعلى  الفن  اكرم  اخي  وكان يقول لي: 
النجاح ويستمر يف العطاء ولنأخذ املعلمني االوائل القدوة من الكبار من اخلالدين العمالقة فريد 
االطرش وامسهان وام كلثوم وعبد الوهاب وعبد احلليم وفريوز وسعاد حممد ووديع الصايف 
وورده وجناة الصغريه وسواهم ممن خلدهم الناس والتاريخ وخلدوا انفسهم برتاثهم العريق 

وسريتهم الرائدة.
هكذا كان يقول لي النجم الكبري الصديق راغب عالمه الذي ما زال يسري من جناح اىل جناح 
الرواد والعمالقة عن ظهر قلب واخذ بها وحقق جنوميته وما زال الن الفن  النه حفظ وصية 
على كافة اشكاله وتنوعه وخاصة كتابة التاريخ وتدوينه على من ميتهنه ان يتحلى باالخالق اواًل 

واخريًا.

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم راغب عالمة يتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش

الغالي  وطننا  سفري  سعادة  رحيل  قبل 
وعميد  الشعبية  الصني  مجهورية  يف  سورية 
املناضل  الدكتور  العربي  الدبلوماسي  السلك 
اخللود  دنيا  اىل  االطرش  عبدي  سليمان  جرب 
كان رمحه اهلل قد اهدانا ديوان والده الطيب 
الذكر الشاعر اجملاهد سليمان عبدي االطرش 
»افديها بالشمس والقمر« وكنا قد كتبنا عنه 
الديوان  هذا  لقيمة  نظرًا  واالن  حينه    يف 
توىل  الذي  الكبري  واجملاهد  الشاعر  وصاحبه 
اليت  الكربى  السورية  للثورة  السكرتري  مهام 
قادها البطل العظيم سلطان باشا االطرش حيث 
تضمن االهداء »اىل بنات وابناء جبل العرب« 
ورسالة التعزية من االديب والشاعر والنائب 
املناضل الكبري االستاذ سالمه علي عبيد الذي 
عرف الفقيد منذ طفولته اثناء الثورة اىل اللقاء 
واالستاذ  السفري  ابنه  زيارة  اثناء  بكني  يف 
العربية  اللغة  يرتأس قسم  كان  الذي  سالمه 

يف جامعة بكني مرددًا :
قد يكون الغيب حلوًا 

                         امنا احلاضر احلى 
ويكتب االطاللة املؤثرة جنله السفري الدكتور 
املميز شاعرًا  والده  مزايا  جرب االطرش معددًا 
يكون  ان  »وحسبنا  فيقول  وفارسًا  وجماهدًا 
اغناء  يف  مساهمة  املتواضع  اجملهود  هذا 
من  جديد  لون  على  والتعريف  العربية  املكتبة 
عبقريات  تولده  الذي  الغنائي  الشعيب  الشعر 
شاعرة فنانة، كثريًا ما تبقى مغمورة ويطويها 
النسيان. فاىل بنات اجلبل االشم اللواتي اهلمنه 
شعره  احبوا  الذين  اجلبل  ابناء  واىل  قصائده 
...اهدي  عربي  مطالع  كل  ..واىل  به  وتغنوا 

هذه اجملموعه«.
الكلمة  واترك  جرب  السفري  الدكتور  ويقول 
الدراسة  يف  رفيقه  احلسن  ابو  سعيد  الخي 
جماهدًا  عرفه  مذ  البطل  والده  عن  ليكتب 
يف  املستمره  اللقاءات  اىل  وشاعرًا  وثائرًا 
جرب  الدكتور  اجناله  وزيارة  االشم  اجلبل  ربوع 
اللذين كانا رفيقي القاضي  والدكتور فارس 
االساذ  واملؤرخ  واالديب  والشاعر  واحملامي 
الكبري سعيد ابو احلسن وهم بكل فخر واعتزاز 
اخوة واصدقاء للمرحوم والدي واجدادي رفاق 
الثورات  ابو  بقيادة  الوطنية  والكرامة  السالح 
االستاذ  فيقول  االطرش  باشا  سلطان  البطل 
ياصديقي  »اجل  احلسن  ابو  سعيد  املناضل 
الراحل ابا حسن ما امجل ان اقرأ لك هذا الشعر 
الصايف ،ما اشد سروري وانا اراك تطل على 
افاق املستقبل  الالنهائية، عرب حفدتك ،فتعلم 
بعد  جياًل  وحفدته  بابنائه  يتجدد  االنسان  ان 
اعلى مركز لالنسان يف وطنه هو  جيل ،وان 
قد  وانت  والتثقيف  بالتعليم  احملفوف  املركز 
على  حيصلون  اوالدك  برؤيتك  اهلل  اسعدك 
اعلى الدرجات العلمية وابرز املراكز االجتماعية 
...وانت لست خالدًا بابنائك وحفدتك فقط بل 
الذي  الوضاء،  الشعر املشرق  بهذا  خالد  انت 
على  وعطائك  وذكرك  امسك  الضفاء  يكفي 

الكثري من االجيال« وما امجل هذا الشعر:
اهلل يعزك ياجبل سلطان 

               يا منبت االبطال والفرسان
كل الشجاعة والكرم بيهيلك

                حييت يا شامة عرب بستان
حييت يا عالي الذرى يا شامه 

             يا سور اوطان العرب والشاما
كل اخللق تتقلدك بالشامه

               انت الذهب منقود بامليزان
ديوان شاعرنا البطل سليمان عبدي االطرش 
موسوعة وحديقة غناء يتضمن القصائد الوطنيه 

والغزلية والرثاء .
كثريون هم الذين شهدوا واشادوا بشعره 
حيث قال االديب فؤاد افرام البستاني »الشاعر 

ذو االبتسامة الدائمة«.. وقال الشاعر سعيد ابو 
احلسن »الذي اخرتق جدار الصوت او التقية«.. 
وقال الشاعر واالديب سالمه عبيد »كان امسه 
ميأل شغاف اجلبل بأغاني احلب واجلمال وبتحديه 

التقاليد الصارمة العجفاء ..«. 
وما اروع الشاعر حني يكتب الغزل:
لبست تنورة صيين وردت عالبري 

            خده ياورده جنيين بأول تزهري 
محلت عاكتفه اجلره لتملي املي 

          سبحان اللي صورها ابدع تصوير
خنتم  قصيدة  وبأية  نكتب  كالم  بأي  حنتار 
وصاحبه  الديوان  عن  املتواضع  املقال  هذا 
اجلبل  ابن  الكبري  والشاعر  العريق  اجملاهد 
االشم وابن بين معروف االشاوس وابن عائلة 
باالبطال  العروبة  اغنت  اليت  البطلة  االطرش 
الغالي  قائدنا  فخرًا  ويكفي  العظام  والقادة 

الشاعر اجملاهد سليمان عبدي األطرش »أفديها بالشمس والقمر«
وامري االبطال وسيد اجملاهدين االبرار الطيب أكرم برجس املغوّش 

الذكر سلطان باشا االطرش ورفاقه االشاوس 
امليامني :

سلطان ورفاقه الينا عادوا 
          من بعد ما اكرب عراضي عادوا 

اهل اجلبل يوم ان لفوا له عادوا
             عيد السعاده والعال والشان 

عيد الفرح ال صربهم وجهادي 
           والعز خيم بعد طول حداد 

املصطفى خري الربايا اهلادي 
           بي ريدنا على الدخيل اعوان 

ويف ختام هذا املقال املتواضع كما اسلفنا 
ال يسعنا اال حنيي روح شاعرنا البطل ابا حسن 
سليمان عبدي االطرش لينقل لنا اروع التحيات 
واخوانه  االول سلطان  القائد  دربه  رفاق  اىل 
الذين  االبطال  وكافة  واجدادنا  عمه  وابناء 

صنعوا االستقالل:
شفنا اجملد والعز دون لباس 

             واعالم ختفق بالشرف مزداني
واعالم ختفق للعال منصوبه 

          والنصر نسمات الشرف من صوبه
اغراس جهاد ابطالنا املنصوبه

             اليوم بامثار الزكية داني 
ويقول:

ثوارنا وابطال منا هلي 
        غابوا وقمرهم بعد غيبة هلي 

ب )صياح ( وبكل النشامى نهلي 
          عادوا برعاية خالق االكوان

عادوا وزمان الي بعدهم داري
           وبعد العرى لبسوا مثني الداري

ومن فضل ربي ما خباف وداري
            عادت لنا حرية االوطان

بلدية  عضو  كرنيب  علي  األستاذ  يتوجه   
يف  اللبنانية  اجلالية  جملس  ورئيس  ليفربول 
نيو ساوث ويلز وكرميته السيدة يسرى كرنيب 
)إم أمحد(  كرميته السيدة يسرى كرنيب )إم 
أمحد(، خبالص الشكر وعظيم االمتنان إىل كل 
بإذن  هلا  املغفور  العزاء يف  قامسوهم  الذين 
اهلل احلاجة خريية ناصيف علويه والدة السيدة 

يسرا كرنيب )إم أمحد(.
وللذين  العائلة،  بيت  للذين شرفوا  فشكرا 
أو نقل  باالتصال،  إال  مل تسمح هلم ظروفهم 
االجتماعية،  املواقع  صفحات  على  تعازيهم 
وللذين مل يتمكنوا، لسبب أو آلخر، من تقديم 

التعازي. 
لقد كانت مشاعركم الصادقة الطيبة امتثاال 
للحديث الشريف املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

بعضه بعضا.  
ورحم اهلل أموات اجلميع. 

علي كرنيب وعقيلته يشكران

وكاالت: رغم تدهور االوضاع االمنية خصوصا 
ويف  اجلنوبية  الضاحية  يف  التفجريات  بعد 
طرابلس، وعلى مسرح معمل خان احلرير الرتاثي 
انتقلت  حيث  لبريوت  الشمالية  الضاحية  يف 
فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية استثنائيا هذا 
عزف  البالد،  االمنية يف  التوترات  بسبب  العام 
الفنان اللبناني مارسيل  خليفة على عوده، على 
مدى ساعتني تقريبا، فغنى ما كتب له الشاعر 
الفلسطيين الراحل حممود درويش، وقد شاركه 
الة  على  خليفة  ساري  شقيقه  ابن  العزف  يف 
التشيللو الوترية. غري أن احلكومة اللبنانية اختذت 
اجراءات أمنية مكثفة  حبيث منعت سيارات الزوار 
من الوقوف يف حميط االحتفال واغلقت املفارق 
اليت توصل اىل مدخل احلفل حتسبا الي احداث 
ان  حنب  كنا  خليفة«  وضح  وقد  طارئة.  امنية 
لكن  غدا  هناك  حفلة  وحنيي  بعلبك  يف  نكون 
بسبب االوضاع الصعبة تعذر ذلك. اهال وسهال 

بكم وسنغين السنة املقبلة يف بعلبك.«
وإضافة إىل اغنيات قدمية كتبها حممود درويش 
غنى أيضا أغنية جديدة لدرويش عنوانها: »فكر 
فطورك  تعد  »وأنت  مطلعها  يقول  بغريك«، 
فكر بغريك ال تنس قوت احلمام. وأنت ختوض 
حروبك فكر بغريك ال تنس من يطلبون السالم. 
وأنت تسدد فاتورة املاء فكر بغريك ال تنس من 
بيتك  البيت  إىل  تعود  وأنت  الغمام.  يرضعون 

فكر بغريك ال تنس شعب اخليام.«
ابن  اللبناني  الشاعر  كتبها  اغنية  غنى  كما 
من  باقة  قدم  كما  حيدر،  طالل  الشمس  مدينة 
اغنياته. وقال خليفة لرويرتز ان »زمن االبيض 
ملون  الزمن  اليوم  وأحلى.  أنقى  كان  واالسود 
حنن  بالدمار.  وملون  بالوحشية  وملون  باحلروب 
خسرنا بكل شيء باحلياة خسرنا بالسياسة خسرنا 
الذي  ولكن  املعارك  من  بالكثري  خسرنا  الوطن 
املوجود  بالقصيدة  املوجود  احللم  هذا  هو  بقي 
نتمسك  احللم  هذا  باملوسيقى  املوجود  باالغنية 

به.«
الثقافية  الرؤية  نعزز  ان  »جيب  واضاف 
والنزاعات  باحلروب  املشتعل  الوطن  هذا  يف 
باملوسيقى  ضرورية  هي  الثقافة  والوحشية... 
باألغنية بالشعر بالقصيدة بالسينما باملسرح بكل 
هذا ألن هذا رأمسال هذا الوطن.. عندما ينتفي 
وجود الثقافة ينتفي وجود الوطن. جيب ان نعمل 

لنبقى موجودين ونغين ونصرخ وحنب ونفرح.«
ومضى يقول »لبنان كان حلوا االن بشعا جيب 
ان نعيده حلوا وال احد ميكن ان يعيده اال حنن 
لوحده  لبنان  خائفا على  انا لست  املواطنني... 
وامنا خائف على املنطقة كلها اليت هي على فوهة 
بركان أو حنن يف قلب الربكان ولكن طاملا حنن 
موجودون ونقيم احلفالت اذن هناك امل واحلياة 

مازالت مستمرة.«

ليلة كلمات حممود درويش 
بصوت مارسيل خليفة
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 ممرضة ترمي كلية املتربع يف القمامة عن 
طريق اخلطأ 

بعد طول عناء، عثرت سارة املصابة بقصور يف الكلى على املتربع 
املناسب، ليمنحها حياة طبيعية من جديد، لكن سعادتها حتولت إىل 
كابوس، بعد أن خسرت كلية أخيها األصغر بول، بسبب خطأ ساذج 

ملمرضة رمتها يف سلة املهمالت، حبسب موقع دايلي نيوز.

احلادثة وقعت عندما كانت املمرضة ميالني ليمان من مستشفى 
جامعة توليدو يف والية أوهايو، تعمل بديلة لزميلتها جوديث مور 
العملية بعد  الغداء، ونسيت أن تطلعها على ترتيبات  خالل فرتة 
عودتها، وختلصت مور من حمتويات جهاز التربيد، مبا فيها الكلية 

اليت رغم استعادتها فيما بعد مل تعد صاحلة لالستعمال.

ورفعت عائلة فوداكس قضية تطالب فيها بتعويضات تصل إىل 
25 ألف دوالر، رغم أن املستشفى أّمن كلية بديلة لسارة البالغة 
من العمر 24 عامًا، ودفعت تكاليف نقلها إىل والية كولورادو إلجراء 
العملية، لكن هذا مل يكن كافيًا ليعوضها وأخاها عن الضرر الذي 

حلق بهم نتيجة اإلهمال الطيب.
ما  الشقيقني،  مثالي بني  تطابق  أظهرت  األنسجة  وكانت حتاليل 
بول  الكلية، يف حني سيعاني  لفقدان  باألسى  جعل سارة تشعر 
من تبعات خضوعه لعملية خطرية، أزيل فيها عضو مهم من جسده، 
على  أن حيصال  دون  واحدة،  بكلية  عمره  بقية  يعيش  أن  وعليه 

النتيجة املرجوة. 

إشعال أطول عود خبور يف العامل

نيويورك / سجل أمريكي رقمًا قياسيًا للمرة املئة والرابعة والستني 
يف موسوعة )جينيس( لألرقام القياسية يف نيويورك ليلة أمس 

بعد أن صنع وأشعل أطول عود خبور يف العامل.
وبلغ طول عود البخور، الذي صنعه أشريتا فورمان، 9.45 مرت بقطر 
76 سنتيمرتا. وكان يفوح من البخور عطر )ناج تشامبا(، وهو عبارة 

عن خليط من الصندل وزيت زهرة غريبة.
وقال فورمان 58 عاما: “لنرى املدة اليت ميكن أن حيرتق فيها هذا 

العود قبل أن تتدخل الشرطة”.
سريي  اهلندي،  ملعلمه  اجلديد  القياسي  رقمه  فورمان  وأهدى 
تشينمو، مبناسبة ذكرى عيد ميالده الثاني والثمانني، والذي توفى 

عام 2007 إثر إصابته بأزمة قلبية.

 املصرية ميندي حممد أول مسلمة ترتبع على عرش 

اجلمال العربي يف أمريكا

تربعت املصرية ميندي حممد على عرش اجلمال العربي يف الواليات 
ملتحدة األمريكية، وذلك بعد إعالنها فائزة يف مسابقة ملكة مجال 
العرب األمريكيني يف نسخة عام 2013. الشابة الفائزة )24 عاما( 

من مواليد والية بنسلفانيا.

مصر  من  أصوهلن  تنحدر  عربية  حسناء   20 املسابقة  شاركت يف 
بلد،  كل  من  شابات   3  - واملغرب  والعراق  وسورية  وفلسطني 
وشاركت  منهما.  لكل  مبتسابقتني  واألردن  لبنان  شاركت  فيما 
احلسناء مها زين، وهي أمريكية من أصل ميين، ممثلة عن اململكة 
يف  العرب  مجال  ملكة  اختيار  مسابقة  تتميز  السعودية.  العربية 
أمريكا عن املسابقات التقليدية، إذ انها ال تقتضي ارتداء أي من 
أنواع املايهوات، كما أن القائمني عليها حيددون سن املتسابقة 
ابتداء من 18 عاما على أاّل يزيد عن 27 عاما. كما جيب أن تكون 
الراغبة بالتنافس على التاج متزوجة. ُيذكر أن مسابقة ملكة مجال 
العرب يف أمريكا بدأت يف عام 2010، وتوجت مبسابقتها األوىل 
فيما  شيكاغو،  والية  من  شحود  جينفر  األصل  اللبنانية  احلسناء 
فازت بلقيّب املسابقتني التاليتني كريستينا رافيديا من شيكاغو 
أيضا وسوزان زياد يتيم املقيمة يف والية أريزونا، وكالهما ولدتا 
لعائلتني فلسطينيتني. هذا وتعترب “امللكة” اجلديدة ميندي حممد 
أول عربية مسلمة تفوز بلقب احلسناء األمجل بني العرب األمريكيني. 
اجلدير بالذكر أن ميندي حممد ليست أول مسلمة تضع على رأسها 
تاج اجلمال يف أمريكا، إذ سبق لرميا فقيه، وهي من أصل لبناني، 
أن ُتوجت يف مسابقة اجلمال األمريكي يف عام 2010، لتكون بذلك 

أول عربية تفوز بهذا اللقب.

 مباذا تفنت املرأة ومباذا يفنت الرجل؟
إىل وقت قريب كان علماء النفس واألخصائيون يف جمال العالقات 
االجتماعية يؤكدون أن الرجل واملرأة اللذين جتمع بينهما عالقات، 
حتى وإن كانت عابرة، يتطلعان إىل صفات واحدة يأمالن بوجودها 

يف الشريك.
البحوث األخرية كشفت عن اختالف وجهيّت النظر بني الرجل  لكن 
واملرأة، انطالقا من الصفات اليت يرغب كل جانب يف أن يراها 
باآلخر. فقد كشفت دراسة أن الصفة األهم اليت يرغب الرجل بأن 
تكون يف رفيقته هي اجلمال، ويا حّبذا إن كان أّخاذا، فيما تهتم 
املرأة مبوقع شريكها من الناحية االجتماعية، دون اإلشارة إىل احلالة 
املادية. مت التوصل إىل هذه النتيجة بناء على دراسة قام بها علماء 
يف جامعة سنغافورة، بواسطة مواقع التواصل االجتماعي أو اللقاءات 
السريعة بني رجال ونساء من فئات عمرية خمتلفة. متيزت التجربة 
يف  املوقع  حيث  من  عاٍل  بتقدير  يتمتعون  ال  متطوعني  مبشاركة 
السلم االجتماعي أو صفات يف املظهر اخلارجي جتعلهم أكثر جاذبية 
الرجال  الكثري من  أفاد  التواصل بني املتطوعني  من غريهم. بعد 
بأنهم مل يستمتعوا بتاتا بفكرة العالقة مع سيدة غري مثرية، فيما 
أعربت النساء عن الرغبة بالتواصل مع رجال يتمتعون مبوقع متميز 
اجتماعيا. وحول نتائج هذه الدراسة يقول الربوفيسور يف قسم علم 
النفس من اجلامعة نورمان لي إنها تشري إىل اختالف الصفات اليت 
يأمل الرجل واملرأة يف أن تكون يف الشريك بالعالقة، الفتا االنتباه 
إىل أن الصفات األخرى اليت يعري هلا اجلنسان اهتماما يف بداية 

العالقة بينهما تبدأ بالرتاجع شيئا فشيئا. املصدر: "فيسيت رو"

 ظهور هاتف “أيفون5سي” يف صورة مسربة جديدة
الصيين   "iApps.im" موقع  شر 
صوًرا جديدة قال أنها تعود هلاتف 
ُيعرف  بات  ما  أو   ،"iPhone 5C"
بالنسخة الرخيصة من هاتف آيفون 
رمسًيا  آبل  عنه  تكشف  أن  املتوقع 

يف العاشر من أيلول.
وُتظهر الصور اجلديدة اهلاتف كامال 
ألول مرة، حيث أظهرت التسريبات 
السابقة للهاتف األغطية اخللفية له 

فقط. وتأتي الصور اجلديدة لتؤكد املعلومات والتقارير املتعلقة 
باجلهاز واليت تذكر بأنه سيكون مصنوًعا من البالستيك وسيتوفر 
واألبيض  باألزرق  الصور  يف  اهلاتف  يظهر  حيث  ألوان،  بعدة 

واألصفر والوردي.
اليت  األوىل  املرة  التوقعات، ستكون هذه هي  حال صّحت  ويف 
-i "تكشف فيها "آبل" عن طرازين من هاتف آيفون، األول هو 
 iPhone" هو  والثاني  قوية،  مبواصفات  يتمتع  الذي   "hone 5S
5C" الذي حيمل مواصفات متوسطة ومن املفرتض أن ُيباع بسعر 

منخفض نسبًيا. 

 عريس ينجو بعد 6 حاالت وفاة خالل شهر عسله

حتول شهر العسل لزوجني شابني من بريطانيا اىل كابوس قاتل، 
يف أثناء قضاء هذا الشهر يف جزر املالديف، حبسب صحيفة دايلي 

ميل الربيطانية.
العسل بست  بريتون )33 سنة( خالل شهر  أندريو  الزوج  أصيب 
أن سبب هذه  النهاية  واتضح يف  أن ميوت،  وكاد  قلبية  نوبات 

النوبات هو فريوس أصيب به العريس الشاب.
بدأت القصة عندما شعر العريس بأعراض مرضية وهو يف الطريق 
وتناوله  قلقه  اىل  يعود  السبب  أن  اعتقد  ولكنه  اجلزيرة،  اىل 
الكحول وعدم جودة الطعام الذي تناوله يف الطائرة، وسرعان ما 
تفاقمت حالته الصحية عند الوصول إىل الفندق، فنقل على الفور 

إىل املستشفى.
وبعد اجراء الفحوصات، نقل فورًا إىل إحدى مستشفيات بانكوك، 
حيث ربط فورًا جبهاز التنفس االصطناعي، لكن توقفت الكليتان 
بريتون إىل وعيه، مل  أن عاد  القيام بوظيفتهما. وبعد  فجأة عن 
يتمكن من التحدث ولكنه كتب على ورقة "هل سأموت؟"، أجاب 
األطباء بأنه أصيب خبمس نوبات قلبية، وهو يف مستشفى جزر 

املالديف، ونوبة سادسة يف بانكوك.
بعد هذه األحداث املتسارعة، نقل العريس إىل إحدى مستشفيات 
لندن التخصصية، حيث أجريت له عملية جراحية لزرع البطني األيسر 
للقلب. ويقول األطباء أن حالته حاليًا مستقرة، لكنه حتمًا أمضى 

أسوأ شهر عسل.
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KEVIN Rudd is urging 
voters with niggling 
doubts about Tony Ab-
bott to listen to their in-
stincts and not support 
the coalition. 
With just days to the 
federal election, Labor 
has been dealt more 
bad news with the latest 
Newspoll showing the 
opposition leader over-
taking Mr Rudd as pre-
ferred prime minister for 
the first time.
The poll, published in 
The Australian on Mon-
day, also suggests Labor 
is facing a wipe-out with 
the two-party preferred 
vote showing Labor on 
46 per cent compared 
to the coalition’s 54 per 
cent.
Mr Rudd said Labor al-
ways faced an uphill 
battle, but there was still 
much to fight for in the 
dying days of the elec-
tion campaign.
“We entered this cam-
paign as the underdog, 
we remain the under-
dog, let’s call a spade a 
spade,” he told the Sev-
en Network on Monday.
Labor was concerned 
about Mr Abbott’s plans 
for school and hospital 
funding, job security and 
his unfair paid parental 
leave scheme, Mr Rudd 
said.
He said voters were 
more interested in poli-
cies than opinion polls, 
and he said there were a 
lot of unanswered ques-
tions about Mr Abbott’s 
plans.
“If you’re uncertain about 
what Mr Abbott’s putting 
out there, then I think lis-
ten to your instincts and 
don’t vote for him,” he 
told the Nine Network.
Labor’s plans had been 
laid bare and costed for 

If in doubt, don’t 
vote for Abbott: 
PM 

voters, and now it was 
time for Mr Abbott to do 
the same, he added.
Deputy Prime Minister 
Anthony Albanese in-
sisted Labor could still 
win.
“Polls are polls. Polls 
take opinion at a point 
in time,” he told ABC ra-
dio.
“What they shows is that 
Tony Abbott is the sig-
nificant favourite to win 
this Saturday.”
Mr Albanese said people 
needed to think through 
just what a coalition vic-
tory would mean for their 
schools, hospitals, jobs, 
penalty rates and work-
ing conditions.
“If they are unsure of 
any of those things, they 
shouldn’t vote for him,” 
he said.
Employment, Skills and 
Training Minister Bren-
dan O’Connor said La-
bor still believed it could 
win and Mr Abbott would 
be judged harshly on a 
number of fronts.
“I think he’ll be marked 
down by the Australian 
people thinking he can 
get to an election with-
out telling them what his 
plans are, without tell-
ing them where his cuts 
are, (for) assuming he’s 
won,” Mr O’Connor told 
AAP on Monday.
“That’s a very contemp-
tuous way to treat the 
electors of Australia.
“We will say to the Aus-
tralian people you’re not 
sure of what he will do - 
don’t vote for him.
“We made mistakes but 
on the big issues we’ve 
got them right.
“We’ve got a plan for 
Australia’s future which 
involves looking after 
everyone and not just a 
few.”

Member for Watson, Tony 
Burke has urged the local 
community to make sure 
that when you cast your 
vote on Saturday that you 
cast a valid vote by num-
bering every box on the 
green ballot paper.
At the 2010 election in the 
seat of Watson almost 13 
per cent of votes were not 
counted because only one 
square was numbered on 
the green ballot paper.
In a Federal Election all 
the boxes on the green 
ballot paper must to be 
numbered to be consid-
ered a valid vote.
“Please, from now until 
Saturday, talk to friends, 
relatives, neighbours and 
community members, 
even talk to people when 
you are in the queue 
to vote. Talk to people 
to make sure that the 
right to democracy that 
people fight so hard for 

in so many parts of the 
world, that we treasure 
so strongly, is not wasted 
through an honest mis-
take.” Mr Burke said.
“On the green ballot pa-
per, unless you put a num-
ber in every box, the vote 
does not count. Please, 
have conversations, let 
people know. There is no 
greater threat to democra-
cy in our area than people 
thinking they have voted 
validly and finding that 
they have not.
“Last election we had 
some polling booths 
where 1 in 5 people had 
votes which were not 
counted.
“Remember, on the green 
ballot paper, just voting 
one is not enough, you 
have to number every 
square.

Media Contact: Sarah Mi-
chael 9750 9088

CLIVE Palmer launched 
a bizarre attack on the 
Australian media in a 
rambling set of appear-
ances on breakfast TV 
on thursday morning. 
During an appearance 
on Channel Seven’s 
Sunrise, the eccentric 
businessman claimed 
his party’s internal poll-
ing found he was sitting 
on a whopping 30 per 
cent of the overall vote.
He dismissed published 

national opinion polls 
which show he is on just 
6 per cent, as Galaxy and 
Newspoll are controlled 
by News Corp Australia, 
publisher of news.com.
au.
“Our polling shows 
we’re closer to 30 per 
cent,” Mr Palmer insist-
ed, “And that’s the true 
story.”
Mr Palmer earlier had a 
similar meltdown in an 
interview with the Today 

Has Clive Palmer lost the plot?  

Make your vote count this Saturday

Show’s Karl Stefanovic, 
alleging that Wendi 
Deng, who is separated 
from News Corp chair-
man Rupert Murdoch, 
was a “Chinese spy”.
“Rupert Murdoch’s wife 
Wendi Deng is a Chinese 
spy. She’s been spying 
on Rupert for years giv-
ing money back to Chi-
nese intelligence. Read 
the truth about it. She 
was trained in southern 
China.
“That’s why Rupert Mur-
doch got rid of her, and 
that’s the truth, and this 
guy wants to control 
Australian politics, he 
wants to control what 
you think.”
Stefanovic was taken 
aback by the claims. 
“Clive, have you lost the 
plot?” he asked.
Mr Palmer made the 
claims after announc-
ing he would sue Mr 
Murdoch over a highly 
critical article published 
in The Australian this 
morning which labelled 
the Queenslander a “buf-
foon” and questioned 
the “myths” about his 
business achievements.
Mr Palmer said:  “He (Mr 
Murdoch) has sworn an 
oath of allegiance to a 
foreign country, he’s not 
an Australian citizen, he 
sends his apparatchiks 
out here who are also 
not Australian citizens 
to tell his editors what to 
write, he sacks the editor 

of the Courier Mail and 
20 journalists around 
Australia.”
The comment piece by 
award-winning jour-
nalist Hedley Thomas 
said: “Contrary to the 
flim-flam and spin, Clive 
Frederick Palmer is not 
a professor, not an ad-
viser to the G20, not a 
mining magnate, not a 
legal guru and not an 
advocate for freedom 
of speech. He’s prob-
ably not a billionaire. 
And he’s a trillion-to-
one chance of becoming 
prime minister on Satur-
day,” Mr Thomas’ article 
begins.
Calling Mr Palmer a 
“net destroyer of jobs”, 
Mr Thomas wrote that 
“much of his spiel seems 
to be make-believe”.
“Australians who have 
taken great parts of the 
narrative at face-value 
based on what they have 
read and viewed have 
been conned. A barrage 
of misleading, expensive 
and increasingly heavy 
marketing in the election 
campaign is working.”
The Australian says if 
the latest polls are cor-
rect Mr Palmer’s Palmer 
United Party could win 
the sixth Queensland 
senate seat. Mr Palmer 
said he never claimed 
to be a mining magnate 
and didn’t know whether 
he was a billionaire.
“All I’ve said is I’m an 
Australian and I want to 
stand in the election,” 
he said.
“Hedley Thomas is like 
Black Caviar with a bro-
ken leg. He just is work-
ing for Rupert because 
he doesn’t want to get 
the sack.
“The Australian is not a 
newspaper, it’s Rupert’s 
play thing. I don’t an-
swer anything from Hed-
ley Thomas, he’s just an 
apparatchik of Rupert 
Murdoch in New York.”
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OPPOSITION Leader Tony 
Abbott says he’s happy 
for his proposed commis-
sion of audit to run its eye 
over every part of govern-
ment. 
Mr Abbott has pledged 
that if he wins Saturday’s 
election he will set up a 
commission of audit sim-
ilar to that commissioned 
by John Howard when he 
took power in 1996.
Labor has accused the 
coalition of using the au-
dit to hide spending cuts 
and policies until after the 
election.
Mr Abbott told reporters 
in Brisbane on Thursday 
the audit would have a 
broad scope.
“I’m very happy to have 
the commission of audit 
go through the whole of 
the administration, to tell 
us whether, in their opin-
ion, they think things can 
be done better,” Mr Ab-
bott said.
“Where things can be 
done better, more fru-
gally, prudently, with 
more benefit for taxpay-
ers, surely it would be a 
foolish government that 
would ignore that.”
He underlined a promise 
to shed 12,000 public 
servants through natural 
attrition and said services 
could be improved “even 
with a modestly smaller 
commonwealth public 
sector payroll”.
The coalition has yet to 
announce who would 
head the commission of 
audit.
Mr Abbott earlier told 
ABC Radio the coalition 

Abbott says audit can look at all govt 

would “not do anything 
that is a breach of faith 
with the public”.
Shadow treasurer Joe 
Hockey will later on 
Thursday release the co-
alition’s costings.
The opposition leader 
said the figures would 
show the coalition had 
no plans to cut health, 
education, pensions or 
change the goods and 
services tax.
“Mr Rudd’s hysterical 
talks of a $70 billion black 
hole will turn out to be 
just hyperventilation,” Mr 
Abbott said.
Finance Minister Penny 
Wong said the coalition 
had refused to release any 
of its policies through the 
Charter of Budget Hon-
esty, unlike Labor.
“What has he got to 
hide?” Senator Wong 
said.
She said Mr Abbott had 
now confirmed there are 
no areas of government 
quarantined from his 
commission of audit.
“That’s fine if you think 
it is okay to cut health, 
to cut education, to cut 
defence, to cut payments 
to pensioners, to cut pay-
ments to families,” Sena-
tor Wong told ABC radio 
on Thursday.
“The reason why Mr Ab-
bott has a commission of 
audit is he doesn’t want 
to tell people where his 
real axe will fall.”
The coalition’s costings 
are due to be released 
some time after 1.30pm 
(AEST) on Thursday, af-
ter Prime Minister Kevin 

Rudd’s address to the Na-
tional Press Club in Can-
berra.
But this contradicts what 
Mr Abbott said on ABC’s 
Insiders program on Sun-
day.
Asked whether the details 
of the costings would be 
known before Mr Rudd 
concluded his address, Mr 
Abbott said: “It is not so 
much whether Kevin Rudd 
will know, the important 
thing is will the Australian 
people know. The answer 
is yes, they will.”
Senator Wong later said 
Mr Abbott’s comments on 
the commission of audit 
were a “rare moment of 
honesty”.
“Well it’s a rare moment 
of honesty when it comes 
to cuts from Tony Abbott. 
Everything is on the ta-
ble,” she told reporters in 
Canberra.
Mr Hockey and opposition 
finance minister Andrew 
Robb are due to release 
the coalition’s election 
costings on Thursday af-
ternoon.
The coalition has submit-
ted about 200 policies to 
the Parliamentary Budget 
Office and says its figures 
have been assessed by 
three public finance ex-
perts.
These are Geoff Carmody, 
co-founder of Access 
Economics; Len Scan-
lan, a former Queensland 
auditor-general; and Pro-
fessor Peter Shergold, a 
former secretary of the de-
partment of Prime Minister 
and Cabinet.
The trio handed over their 
assessments to Mr Hockey 
and Mr Robb in Melbourne 
ahead of an official an-
nouncement, which Sena-
tor Wong said was just an-
other stunt.
“Another media stunt to 
avoid attention from the 
very simple fact the en-
tire election campaign has 
been the coalition avoid-
ing telling people about 
their cuts to come,” she 
said.

PRIME Minister Kevin 
Rudd says Labor is a 
party of nation builders 
that has a proud history 
of reform. 
Mr Rudd was comment-
ing on a remark by Oppo-
sition Leader Tony Abbott 
that Australia shouldn’t 
get “ideas above our 
station” when it came to 
global efforts to resolve 
the Syrian conflict.
“Now I know Mr Abbott 
was talking about a posi-
tion on Syria,” Mr Rudd 
told the National Press 
Club in Canberra on 
Thursday.
“But I think that phrase ... 
is of itself deeply symp-
tomatic of a conservative 
view of Australia’s future 
more generally.”
Mr Rudd said Labor gov-
ernments had delivered 
big reforms on financial 
markets, superannuation, 
disability care, educa-
tion, health and climate 
change.
“We had ideas beyond 
our station,” he said.
“As prime minister of 
Australia, I am proud of 
each and every one.
“We are the nation build-
ers - the ones who build 
the house up.”
Mr Rudd said the current 
Labor government had 
presided over five and a 
half years of positive eco-
nomic growth, despite 
the worst global econom-
ic conditions since the 
Great Depression.
“We inherited an econ-

omy around $1 trillion in 
size, we now have a $1.5 
trillion economy,” he 
said.
But the nation couldn’t 
rest on its laurels because 
global economic circum-
stances were changing.
“We cannot afford to sim-
ply have all our eggs in 
one basket for the future 
and we must diversify our 
economic base,” he said.
Labor would do this, if it 
was returned on Satur-
day.
Mr Rudd attacked the op-
position for delaying the 
release of its final elec-
tion policy costings until 
two days before the poll.
“With the media blackout 
now in force, Mr Abbott 
has still failed to release a 
comprehensive, detailed, 
independently verifiable 
account of all of his cuts,” 
he said.
“The Australian people 
are left completely in the 
dark on how his massive 
cuts will hurt their jobs, 
hurt the economy and 
even risk the possibility 
of a recession.”
A coalition government 
would transfer much of 
the economic burden 
from big companies to 
working families, Mr Rudd 
warned.
Living costs would rise 
to pay for tax cuts to big 
mining companies and Mr 
Abbott’s “unfair” paid pa-
rental leave scheme, while 
wages, penalty rates and 
overtime arrangements 

Labor has proud reform history: Rudd 
would be cut.
“Based on their history, 
I genuinely fear for what 
the Liberals would do in 
office,” he added.
“So if after 20 years in 
parliament, four years as 
leader of the opposition 
and a five-week election 
campaign you still have 
doubts about what Mr 
Abbott would do to you, 
your jobs and to Austra-
lia - then don’t vote for 
him.”
Mr Rudd wouldn’t be 
drawn on his future 
should he lose the elec-
tion, saying he was fo-
cused on campaigning 
until the final ballot is 
cast.
The judge at the end of 
the day would be the 
Australian people, and he 
would accept their ver-
dict, he said.
“They work out fact from 
fiction,” he said. “I will 
settle with great content-
ment with their conclu-
sion.”
Mr Rudd was also asked 
about his intentions for 
his seat of Griffith.
“My intention is to con-
tinue to serve my local 
people as their member 
of parliament. My inten-
tion equally is to serve 
them as their prime min-
ister.”
Mr Rudd said he was 
open to reforming the 
electoral system and one 
idea could be setting a 
funding cap for election 
campaigns.
“Australians are begin-
ning to get sick and tired 
of an electoral system 
which enables anyone ... 
to effectively buy an elec-
tion by virtue of being able 
to buy a huge amount of 
television advertising,” he 
said, pointing to the min-
ing industry’s opposition 
to Labor’s mining tax.
“Therefore, it follows that 
they may have an inter-
est in ensuring that our 
conservative friends get 
elected.”

Kevin Rudd played traffic warden during a morning stroll around 
Canberra’s Lake Burley Griffin. 
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News

Former Prime Minister 
John Howard joined Lib-
eral Candidate for Parra-
matta Martin Zaiter on the 
campaign trail ahead of 
the 7 September election.
Mr Howard and Mr Zaiter 
met hundreds of shop-
pers during a visit to 
Westfield Parramatta last 
Friday.
“Martin Zaiter is part of 
a Coalition team with a 
plan to build a strong, 
prosperous economy and 
a safe, secure Australia,” 
Mr Howard said.
“At the 7 September 
election voters here in 
Parramatta, and across 
the country, have an ex-
tremely important deci-
sion to make.
“The choice is between 
a truly united Coalition, 
or another three years of 
a divided, dysfunctional 
and chaotic Labor Party.
“If people want a change 
of government they need 
to make sure that candi-

FORMER PRIME MINISTER JOHN HOW-
ARD  CAMPAIGNS IN PARRAMATTA

dates like Martin Zaiter 
are elected to Parliament. 
“Martin’s connections 
to the local Parramatta 
community mean that he 
understands the issues 
faced by local residents 
and business owners.
“If he is elected Martin 
will be an effective local 
advocate for the people 
of Parramatta in Federal 
Parliament.”
Mr Zaiter said he was hon-
oured the former Prime 
Minister joined him today 
to help him campaign in 
Parramatta.
“John Howard is Liberal 
Party legend and a per-
sonal hero of mine,” Mr 
Zaiter said.
“It was a privilege to have 
Mr Howard join me in 
Parramatta as we spoke 
with voters about the Co-
alition’s plan to build a 
strong, stable, account-
able Government that 
puts the national interest 
first.”

Former Prime Minis-
ter John Howard today 
joined Liberal Candidate 
for Reid Craig Laundy on 
the campaign trail ahead 
of the 7 September elec-
tion.
Mr Howard and Mr Laun-
dy met hundreds of shop-
pers during a street walk 
in Auburn.
“Craig Laundy is part of 
a Coalition team with a 
plan to build a strong, 
prosperous economy and 
a safe, secure Australia,” 
Mr Howard said.
“At the 7 September elec-
tion voters here in Reid, 
and across the country, 
have an extremely impor-
tant decision to make.
“The choice is between 
a truly united Coalition, 
or another three years of 
a divided, dysfunctional 
and chaotic Labor Party.
“If people want a change 
of government they need 
to make sure that candi-
dates like Craig Laundy 

FORMER PRIME MINISTER 
JOHN HOWARD CAMPAIGNS 
IN REID

are elected to Parliament.
“Craig’s connections to 
the local Reid community 
mean that he understands 
the issues faced by local 
residents and business 
owners.
“If he is elected Martin 
will be an effective local 
advocate for the people 
of Reid in Federal Parlia-
ment.”
Mr Laundy said he was 
honoured the former 
Prime Minister joined him 
today to help him cam-
paign in Reid.
“John Howard is Liberal 
Party legend and a per-
sonal hero of mine,” Mr 
Laundy said.
“It was a privilege to have 
Mr Howard join me in Reid 
as we spoke with voters 
about the Coalition’s plan 
to build a strong, stable, 
accountable Government 
that puts the national in-
terest first.”
MEDIA CONTACT: Scott 
Farlow 0414 698 118

COMPANIES with a plan 
to innovate would be 
guaranteed a slice of a 
$72 billion pie over the 
next four years under a 
re-elected Labor govern-
ment. 
Industry Minister Kim 
Carr on Tuesday an-
nounced Labor’s “inno-
vation guarantee”.
“If you have a plan to in-
novate, we will back you,” 
Senator Carr said.
Labor’s figures show the 
total government innova-
tion, science, technology 
and research spend over 
the forward estimates will 
total $72 billion.
While the figure includes 
the budgets of agencies 
such as CSIRO and the 
Australian Nuclear Sci-
ence and Technology Or-
ganisation, new measures 
in the plan include a na-
tional innovation council 
and a $25 million program 
to help businesses bid for 
government tenders.
Senator Carr said the na-
tional innovation council 
would be a peak body to 

ensure science and re-
search investment was 
paying off in terms of new 
jobs and technologies.
Each industry sector 
would also have their 
own innovation coun-
cils to work on long-term 
plans.
Labor has also an-
nounced $45 million for 
research into the growing 
threat of antibiotic resis-
tance.
Senator Carr said uni-
versities were the engine 
room of innovation.
Foreign students taking 
up university courses 
would be able to access 
visas quicker and easier 
if they used properly ac-
credited private agencies.
International education is 
seen as a major service 
industry of the future, but 
Australia’s reputation has 
been damaged in recent 
years by scandal.
Labor would appoint an 
international education 
supplier advocate and 
undertake regular stu-
dent surveys.

Labor gives $72b innovation guarantee

Dementia is the public 
health challenge of the 21st 
century. More than 320,000 
Australians are currently af-
fected by this major health 
epidemic. Within 20 years, 
more than half a million of us 
will have the disease.
Dementia is already the third 
highest cause of death of 
Australians and there is no 
cure. Currently 1700 cases 
are diagnosed each week – 
that’s one person every six 
minutes. This figure is ex-
pected to rise to 7400 new 
cases per week by 2050.
During Dementia Awareness 
Week (Monday 16 – Sunday 
22 September) Auburn City 
Council will have an informa-

tion stall in Auburn Library, 
which will include translated 
materials. 
Alzheimer’s Australia will 
also be holding talks at Au-
burn Library on September 
18 and September 19 at 
6.30pm.
Council is urging people of 
all ages to learn about the 
early signs of dementia and 
the importance of a timely 
medical diagnosis.
To find out more about Aus-
tralia’s Dementia Crisis go 
to http://www.fightdementia.
org.au
Please call Auburn Library 
on 9735 1222 to confirm 
your attendance at one of 
the talks.

OPPOSITION Leader 
Tony Abbott’s wife says 
Australia needs to have 
a conversation about gay 
marriage. 
Margie Abbott, the wom-
an likely to be the prime 
minister’s wife after Sat-
urday’s election, says 
her opinion on same-sex 
marriage is “open to dis-
cussion”.
It’s a contrast to the view 
of her husband, who has 

Margie Abbott open to gay marriage
ruled out a Liberal party 
conscience vote on the 
issue.
“I suppose at the end of 
the day I think that love, 
commitment, are things 
that should be recognised 
and I think it’s a conversa-
tion that Australia needs 
to have,” Mrs Abbott told 
the Nine Network.
“Hopefully going forward 
that is one that we will 
have.”

JOIN THE FIGHT AGAINST DEMENTIA
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من  املرشحني النشطني والطموحني لالنتخابات الفيدرالية مرشح حزب االحرار ملقعد باراماتا السيد مارتن زعيرت.
تسلم السيد زعيرت مسؤوليات عدة يف جميع مستويات حزب االحرار وأظهر ذكاء وبراعة يف االدارة والتنسيق، بما 
يف ذلك رئيس شباب االحرار لفرع باراماتا، وتنسيق أنشطة جمع األموال وصياغة اسرتاتيجية الحمالت على مستويات 
الحكومة املحلية )البلدية( وحكومة الوالية والحكومة الفيدرالية، كما شغل مركز مدير االسرتاتيجية يف الحملة ملقعد غرانفيل 

يف انتخابات الوالية عام 2011 وكذلك منصب أمني صندوق يف حملة االنتخابات الفيدرالية ملقعد باراماتا عام 2010.
االنتخابات  يف  وله  لالئتالف  التصويت  على  خاصة  الجالية  وابناء  عامة  االسرتالي  املجتمع  ابناء  زعيرت  السيد  ويحث 
الفيدرالية التي ستجري اليوم السبت ويقول ان »حكومة ائتالفية سوف تعزز األعمال التجارية الصغرية وتخلق املزيد من 
فرص العمل يف باراماتا عن طريق اجندة سياسية ملموسة للمصالح واألعمال الصغرية، سوف نخفض الضرائب للمصالح 
واالعمال الصغرية وتزيل العوائق الهيكلية وتشجع تمويل األعمال التجارية الصغرية بحيث يصبح بامكان الشركات الصغرية 
أن تنمو وتوظف املزيد من الناس، كما ستلغي ضريبة الكربون مما يوفر ما متوسطه 550 دوالرا سنويا على عائالت 
باراماتا، وسوف تعمل على اقتصاد أقوى، من خالل خلق مليوني وظيفة جديدة على الصعيد الوطني، كذلك فان سكان 

باراماتا هم يف غاية القلق بشأن الفشل الذريع لسياسة العمال بالنسبة لطالبي اللجوء«.
وناشد السيد زعيرت ابناء الجالية التصويت له ليكون صوتهم يف الربملان الفيدرالي

هذا  معه  لها  وكان  زعيرت  مارتن  السيد  الجالية  ابن  الفيدرالي  باراماتا  ملقعد  االحرار  حزب  مرشح  »الهريالد«  التقت 
الحوار:

مرشح حزب األحرار ملقعد باراماتا الفيدرالي مارتن زعيرت لـ »اهلريالد«:
االئتالف أفضل الدارة االقتصاد وخلق الوظائف ومحاية احلدود

أدعو أبناء اجلالية التصويت لي ألكون صوتهم يف الربملان 

مرشح حزب االحرار ملقعد باراماتا الفيدرالي مارتن زعيرت والزميل انطونيوس بو رزق

مــقابلة

* مرشح حزب االحرار ملقعد 
السيد  الفيدرالي  باراماتا 
تقدم  كيف  زعيرت،  مارتن 
اللبنانية  للجاليات  نفسك 

والعربية يف باراماتا ؟
- مارتن زعيرت أسرتالي يفتخر 
هاجرت  اللبناني.  بأصله 
عائليت إىل هذا البلد العظيم 
فرص  على  للحصول  سعيا 
وكوني  أفضل.  ومستقبل 
املهاجرين،  من  الثنني  ابنا 
أكون  ألن  أهدف  فانين 
الذين  الؤلئك  قويا  صوتا 
اجملتمع،  يف  هلم  صوت  ال 
التمثيل  أيضا لضمان  ولكن 
جلميع  والصحيح  املناسب 

االسرتاليني.

حزب  إىل  انتسبت   متى   *
االحرار، كيف وملاذا؟

انتسبت حلزب االحرار يف   -
أواخر عام 2004 ، بعد فرتة 
ليست بطويلة من فوز جون 
هوارد برئاسة الوزراء لوالية 
رابعة. وبعد ان ملسُت اجلهد 
الكبري لرئيس الوزراء السابق 
اخلزانة  ووزير  هوارد  جون 
كوستيلو،  بيرت  السابق 
اإلدارة  جمال  يف  وخاصة 
نفسي  رأيت  االقتصادية، 
االحرار.  حزب  إىل  أجنذب 
وقد شعرت أن حزب االحرار  
قيم  عن  يعبرّ  من  أفضل 
عائليت،   وتطلعات  ومبادئ 
وهو احلزب االفضل للمصاحل 
الصغرية  التجارية  واالعمال 
خلدمة  األفضل  انه  كما 

مصاحل مجيع االسرتاليني.

يف  بالرغبة  شعرت  متى   *
الرتشح للبملان ؟

- كنت مهتما بالسياسة منذ 

يف  املدرسة  يف  كنت  أن 
أن  وبعد  االبتدائية.  املرحلة 
نيو  والية  شاركت يف محلة 
 ،2011 عام  ويلز  ساوث 
بالدخول  كبري  شعور  انتابين 
ومتثيل  العامة  احلياة  يف 

سكان باراماتا.

اليت  األنشطة  هي  ما   *
االحرار  حزب  يف  بها  قمت 
باراماتا  ملقعد  الرتشح  قبل 

الفيدرالي؟
- شغلُت العديد من املناصب 
حزب  مستويات  مجيع  يف 
االحرار، مبا يف ذلك رئيس 
شباب االحرار لفرع باراماتا. 
مببادرات  البدء  التزمُت  لقد 
جديدة ، وتنسيق أنشطة مجع 
األموال وصياغة اسرتاتيجية 
مستويات  على  احلمالت 
)البلدية(  احمللية  احلكومة 
واحلكومة  الوالية  وحكومة 

الفيدرالية .
مدير  مركز  وشغلُت 
احلملة  يف  االسرتاتيجية 
ملقعد غرانفيل يف انتخابات 
ومنصب   2011 عام  الوالية 
محلة  على  صندوق  أمني 
ملقعد  الفيدرالية  االنتخابات 

باراماتا عام 2010.

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

حلزب العمال واسرتاليا ؟
فرق  من  هناك  ليس   -
أوضح  هو  االنتخاب  وهذا 
انه  واحد،  جيل  يف  اختيار 
موحد  ائتالف  بني:  اختيار 
حقيقية  حللول  خطة  مع  حقا 
أخرى  سنوات  ثالث  وبني 
حزب  من فوضى  املزيد  من 
واختالل  وانقسامه  العمال 

لديه  االئتالف  عمله، ووحده 
مزدهر  اقتصاد  لبناء  خطة 

قوي وأسرتاليا آمنة.
يقدم التحالف تغيريا حقيقيا 
موحدة  حكومة  وسيشكل 
مستقبال  ويؤمن  حقيقية 

أفضل جلميع االسرتاليني.

االنتخابات  صعيد  على   *
القضايا  هي  ما  الفيدرالية، 

الرئيسية لسكان باراماتا ؟
باراماتا  سكان  حيتاجه  ما   -
هو الرتكيز على خلق وظائف 
حكومة  وان  تبين،  وحكومة 
ائتالفية سوف تعزز األعمال 
وختلق  الصغرية  التجارية 
العمل يف  فرص  من  املزيد 
اجندة  طريق  عن  باراماتا 
للمصاحل  ملموسة  سياسية 
سوف  الصغرية،  واألعمال 
للمصاحل  الضرائب  ختفض 

وتزيل  الصغرية  واالعمال 
وتشجع  اهليكلية  العوائق 
التجارية  األعمال  متويل 
الصغرية حبيث يصبح بامكان 
تنمو  أن  الصغرية  الشركات 
الناس،  من  املزيد  وتوظف 
الكربون  كما ستلغي ضريبة 
 550 متوسطه  ما  يوفر  مما 
عائالت  على  سنويا  دوالرا 
على  تعمل  وسوف  باراماتا، 
اقتصاد أقوى ،من خالل خلق 
على  جديدة  وظيفة  مليوني 
الصعيد الوطين، كذلك فان 
غاية  هم يف  باراماتا  سكان 
الذريع  الفشل  بشأن  القلق 
بالنسبة  العمال  لسياسة 
فان  ولذلك  اللجوء  لطاليب 
إلنهاء  الوحيدة  الطريقة 
املاضية  الست  السنوات 
والفوضى  التكاليف  لناحة 
هي  حدودنا  على  واملأساة 

بانتخاب حكومة ائتالفية تتخذ 
التدابري الصعبة الالزمة.

اليت  الضواحي  هي  ما   *
باراماتا  مقعد  يضمها 
أبناء  الفيدرالي وأين ينتشر 
اجلاليات اللبنانية والعربية ؟

باراماتا  - تبلغ مساحة مقعد 
الفيدرالي حوالي 56 كيلومرتا 
كارلينغفورد  من  مربعا 
إىل  الشرق  يف  ودانداس 
)تونغابي  تونغابي  أولد 
ونتورثفيل  وجنوب  القدمية( 

يف الغرب.
الرئيسية   الضواحي  ويشمل 
كونستيتيوشن  التالية 
دانداس،  وادي  هيل، 
بارك،  هاريس  غرانفيل، 
هيل،  مايز  هولرويد، 
اوتالندز،  باراماتا،  نورث 
باراماتا،  القدمية،  تونغابي 

حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

تيلوبيا،  رايلدمري،  روزهيل، 
ونتورثفيل، ويستميد وأجزاء 
ايرمنغتون،  دانداس،  من 
مرييالندز،  غيلدفورد، 
نورمثيد،  الغربية،  مرييالندز 
هيل،  بندل  روكس،  نورث 
وجنوب  غرانفيل  جنوب 

ونتورثفيل.
اجلاليات  ابناء  ويتوزع 
سائر  يف  والعربية  اللبنانية 
احناء مقعد باراماتا الفيدرالي 
وخاصة يف مناطق مرييالندز، 
ونتورثفيل  جنوب  هيلتوب، 

وغرانفيل.

* ماذا تود أن تقول لقرائنا 
اللبنانية  اجلاليات  يف 

والعربية؟
بالكامل  االئتالف  يركز   -
للشعب  مهم  هو  ما  على 
االسرتالني ووحده لديه خطة 
حقيقية لبناء اقتصاد مزدهر 

قوي وأسرتاليا آمنة.
االنتخابية،  احلملة  هذه  ويف 
خطط  لديه  االئتالف  وحده 
العمل،  لفرص  مفصلة 
وحدود  الضرائب  وخفض 

آمنة وقوية.
ومن الواضح جدا أن الشعب 
الكذب  يرفض  األسرتالي 
راد  كيفن  من  والتلفيق 
واالستجابة  العمال  وحزب 

بشكل إجيابي خلطتنا.
وحزب  راد  كيفن  ويركز 
العمال على ادارة محلة ذعر 

وختويف ملفقة.
اآلنفة  االسباب  هذه  لكل 
ابناء  من  اطلب  الذكر 
لالئتالف  التصويت  اجلالية 
الدارة البالد والتصويت لي 
البملان  يف  صوتهم  الكون 

الفيدرالي.

املرشح مارتن زعيرت وعقيلته مع جنلهما
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Advertisement

Available Only at McDonald’s Punchbowl

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

جــميع مــنتجات إيــندومي حـــالل



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

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

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

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

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

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

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

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

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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