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أوباما يُرسل  300مستشار عسكري إىل بغداد وباريس متخوفة من «اجلهاديني السنة»

تسوية لألزمة احلكومية  ..و«السلسلة» تعطلها «الشياطني»

اجليش يستعيد السيطرة على بيجي وتواصل عمليات التطوع اجليش يصطاد قيادياً يف «كتائب عزام»
فيما أعلن الرئيس االمريكي
باراك اوباما زيادة عدد
املستشارين العسكريني
يف العراق بنشر 300
مستشار اضايف ،لدرس
سبل حتسني نوعية تدريب
القوات العراقية وتقديم
املشورة والدعم هلا ،برزت
معطيات ميدانية تفيد بان
اجليش العراقي استعاد
السيطرة على قضاء بيجي
ومصفاة النفط فيه يف
حني تستمر عملية التطوع
العراقي
اجليش
يف
ملواجهة اإلرهاب.
فقد شدد اوباما يف
كلمة موجزة سبقت مؤمترا
صحافيا على ان القوات
االمريكية لن تعود اىل

أفراد من «جيش املهدي» املوالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خالل تدريب يف مدينة النجف أمس االول( .رويرتز)

العراق لالضطالع بدور
قتالي مباشر ،وامنا فقط
لدعم العراقيني يف نقل

املعركة اىل االرهابيني
الذين يهددون الشعب
واملصاحل
العراقي

االمريكية.
وأضاف انه سريسل وزير

التتمة صفحة 31

لبنان بال رئيس للجمهورية
لليوم الثامن والعشرين
على التوالي.
املفجع يف األمر أن
الشغور الرئاسي يتمدد
على مستوى مؤسسات
الدولة ،لريتفع منسوب
املخاوف األمنية ،يف ضوء
التطورات العراقية وما
تفرضه من حتديات يف
ساحات أرضيتها جاهزة،
سياسيًا وأمنيًا.
وبينما فرضت تطورات
العراق تقدمًا يف مسار
معاجلة أزمة انعقاد جملس
الوزراء ،تبني أن ذريعتني
علنيتني حالتا دون تطبيق
االتفاق الذي توصل إليه
النواب
جملس
رئيس
نبيه بري مع معظم الكتل

حوار يف مدخل مجلس النواب ،امس االول ،بني الرئيس تمام سالم
والقياديني يف «هيئة التنسيق» غريب ومحفوض يف شأن «السلسلة»

النيابية ،وخصوصًا مع
رئيس «كتلة املستقبل»
فؤاد السنيورة ،األوىل،
مرتبطة بإصرار األخري على

التصويت مبادة وحيدة على
سلسلة الرتب والرواتب،
مبا يف ذلك سلة الواردات

التتمة صفحة 31

امللك عبد اهلل يف القاهرة والفروف يف الرياض
من املقرر ان يكون امللك
السعودي عبد اهلل بن عبد
العزيز قد قام امس اجلمعة
بزيارة قصرية ملصر ،يف
رسالة دعم جديدة للرئيس
عبد الفتاح السيسي.

ونقلت وكالة «رويرتز»
عن مصادر ديبلوماسية
سعودية قوهلا إن امللك
السعودي سيقوم بزيارة
لبضع
(امس)
اجلمعة
ساعات للقاهرة ،وهو

يف طريقه من املغرب
إىل السعودية ،وهذا ما
أكده مصدر ديبلوماسي
مصري لوكالة «اسوشييتد
برس».

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

الروحاني
التنجيم والعالج
مركز علم
Astrological
Centre
Astrological Centre

World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV
JI can
removes anyJIkind of problem
PANDITH
SANJEEV

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

املــعاجل الروحــاني ساجني جي

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب
* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل
* عودة األحباء
* اجناب االوالد
* حل مشاكل املتخاصمني

نفتح
7
أيام

نتكلم اهلندية
واالنكليزية

نتيجة مضمونة
100%

Speaking
English
Hindi

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط
* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم
* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر
* الغرية

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

0426 411 133 0426 411 133

4/ 130 Pendle Way.
Pendle Hill NSW 2145

0405 959 672

اتصلوا ألخذ
Astrological
:موعد
0405
959 672 Centre

Super saver plan

Unlimited
Calls & Texts

+

Australia wide

2 GB

Data

12 ¢
9¢
4¢
19 ¢
15 ¢
15 ¢

/min

/min

/min

just

29.90

$

Lycam
/30
ob
denom ile recharge days
inatio
$10,
ns
$20,
$30 an are
d $50

To buy: dial *139*6129#

/min

/min

/min

2525

1¢
3¢
4¢
5¢
7¢
12 ¢

/min

/min

/min

/min

/min

/min

ACT SAVE
Flagfall 29¢

HORIZONTAL POS
In store POS
®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call 1300 854 607
Offer valid for new and existing Lycamobile customers. The above special rates are applicable for those customers who joined on or after 17.02.2014. From 17th of June, new and existing customers should opt-in by texting ACT SAVE to 2525 to receive the promotional
rates. If you are a National plan (Saver Plan S, M, L,
and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Existing customers who joined before 17.02.2014 who do not opt-in will be charged at the standard rate. Promotional rates are valid from 01.06.2014 till 30.07.2014. Customer should
have minimum $29.90 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $29.90 from the existing balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers, A customer
may have only ONE Super saver plan per mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/ purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process on the 31st day from the previous
purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate
or renew the Super Saver Plan. The offer is valid from 06/05/2014. Any changes will be notify at www.lycamobile.com.au

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Recharge available here
®

VERTICAL POS
In store POS

LM_AUS_Middle East Herald Dimensions- 26cm(w) x 17cm(h).indd 1
®

17/06/2014 10:21
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اعالنات

VIP

1 DAY
ONLY

OFFER



20

SATURDAY JUNE 21ST

%
OFF

SHOW THIS COUPON IN STORE TO RECEIVE

*1



THE TICKETED PRICE
OF 1 ONLY IN STOCK
ELECTRICAL ITEM
Limit 1 coupon per customer. Coupon must be presented in store at time of purchase.
Photocopies not accepted. Valid only at Harvey Norman Auburn at Domayne on
21/06/14. Excludes agency brands, gift cards and non-stocked items.
*1. Discounts are off the normal ticketed price.

SHOP with CONFIDENCE

103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

Shop online or mobile: harveynorman.com.au

Choose to pick up in store or have it delivered.

278049_AUB

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

Ends 21/06/14. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. Images are for illustrative purposes.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

صـدق يف الـمعاملة

اسـتقامة يف الـعمل

صفحة 4
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لبنانيـات

اطلع من مقبل على نتائج اعمال مؤمتر روما

لن نسحب ترشيح حلو أياً كانت املعادالت

سالم ترأس اجتماعا للجنة النازحني ويتوجه غدا اىل الكويت يف زيارة رمسية جنبالط :ما جيري بني األقطاب ليس شأني

يتوجه رئيس احلكومة متام سالم
يوم االحد (غدا) اىل الكويت
يف زيارة رمسية على رأس
وفد وزاري واداري واعالمي
يضم وزراء االتصاالت بطرس
ّ
حرب ،واملال علي حسن خليل
والشؤون االجتماعية رشيد
درباس والصحة وائل ابو
فاعور.
ومن املقرر ان يلتقي سالم
امري الكويت الشيخ صباح
الصباح ،ورئيس
االمحد اجلابر
ّ
احلكومة الشيخ جابر مبارك احلمد
الصباح ،الذي سيومل على
ّ
شرفه.
وتأتي زيارة سالم الكويت
يف سياق اجلولة اليت يقوم
بها على دول اخلليج وكان
استهلها بزيارة اململكة العربية
السعودية .واىل الوضع يف
املنطقة والتطورات يف العراق،
واالنتخابات الرئاسية اللبنانية
املتعثرة ،يبحث رئيس احلكومة
مع املسؤولني الكويتيني يف
تعزيز العالقات الثنائية والروابط
بني الكويت ولبنان ،ويف تعزيز
املساعدات العسكرية للجيش
اللبناني وقوى االمن الداخلي
مبا ميكنها من احلفاظ على االمن
واالستقرار.
كما سيشكر سالم خالل الزيارة
الكويت على وقوفها الدائم
اىل جانب لبنان خاصة يف ملف
النازحني السوريني ،وسيعرض
وتنفيذ
لتفعيل
الطرفان
مقررات املبادرة الكويتية يف
هذا االطار.
ومن املعروف ان  7طائرات تقل
يوميا رعايا كويتيني اىل لبنان
منذ وصول سالم اىل السراي

احلكومي وجناح اخلطة االمنية.
وأمس االول ترأس الرئيس
سالم يف السراي اجتماع اللجنة
الوزارية ملتابعة اوضاع النازحني
وزراء:
وضمت
السوريني
اخلارجية جربان باسيل ،الداخلية
املشنوق
نهاد
والبلديات
والشؤون االجتماعية رشيد
درباس ،يف حضوراملفوض
السامي يف األمم املتحدة
أنطونيو
الالجئني
لشؤون
غوترييس ومملثة املفوضية
يف لبنان نينت كيلي والوفد
املرافق.
وبعد اللقاء ،قال غوترييس:
غدا  -اليوم  -سنعمل على
احياء اليوم العاملي للنازحني
وقد قررنا احياء هذه املناسبة
العاملية يف لبنان ،وسيكون لنا
نشاطات يف كل احناء العامل.
وغدا  -اليوم  -سنقدم االرقام
اليت تشرح موجات النزوح
الكثيفة حول العامل ولكننا
اخرتنا لبنان إلحياء هذه املناسبة
إلظهار امتناننا وتقديرنا هلذا
االمر ،جتاه ما تقوم به احلكومة
اللبناني
والشعب
اللبنانية
الذين يستضيفون اكثر من
مليون نازح سوري ،وهذا الرقم
يوازي ربع عدد سكان لبنان
والذين يؤمنون احلماية هلم
بسخاء الفت.
ويف الوقت نفسه فإن اهلدف
من هذا االحياء يف لبنان ،هو
للفت نظر اجملتمع الدولي ألنه
جيب ان يواكب السخاء اللبناني
بتضامن ملموس من قبل
اجملموعة الدولية ،ليس فقط
من اجل الدعم االنساني ألنه
حتى الساعة ،مع االسف ،غري

كاف من حيث التمويل ولكن
ايضا يف مواجهة االحتياجات إذ
ان اجملتمع الدولي التزم بدعم
احلكومة اللبنانية يف خريطة
الطريق ،من اجل االستقرار
ولكي تكون الربامج التعليمية
والصحية والبنية التحتية اليت
تواجه ضغطا هائال ،نتيجة النمو
الدميوغرايف الناتج عن النزوح
السوري الكثيف ،حتى يتمكن
لبنان من احلصول على الدعم
الدولي الالزم ليس فقط من
اجل تلبية احتياجات النازحني
السوريني ،بل الشعب اللبناني
الذي يعاني من ضغط كبري.
حنن نعي متاما التأثري اخلطري
اهلائل جراء نزوح السوريني،
وخصوصا يف االقتصاد واجملتع
من دون ذكر التأثري املقلق جدا
من االزمة السورية بالنسبة اىل
الوضع االمين يف لبنان.
أضاف :جيب ان يكون التضامن
الدولي جتاه لبنان اقوى بكثري
مما هو عليه حتى االن وهذا هو
اهلدف االساسي لوجودنا يف
لبنان ،وقد اغتنمنا هذه الفرصة
للقاء الرئيس متام سالم حيث
كان لنا اجتماع عمل مهم جدا،
حبضور الوزراء الذين يشكلون
خلية االزمة اليت تعمل على حل
املشاكل نتيجة النزوح الكثيف
من سوريا.
ولقد عربت احلكومة اللبنانية
عن قلقها جتاه هذا الوضع،
وباالضافة اىل جراءاتها من
خالل خطة عمل حتاول عربها
خفض عدد النازحني ،وكانت
لنا فرصة للتباحث حول اوجه
هذه اخلطة ،وسنواصل العمل
معا .ومن الطبيعي ان دورنا هو

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

محاية النازحني ،ولكننا حنن نعي
املأساة ليس للشعب السوري
بل ايضا الشعب اللبناني ،هذا
الوضع اخلطري الذي جيعل لبنان
حتت ضغط.
وختم :ان تضامننا مع لبنان يف
هذا الوقت صعب جدا ،هو امر
اريد ان اعرب عنه دون حتفظ يف
اليوم العاملي يف البلد الذي
يستضيف العدد االكرب من
النازحني.

درباس

من جهته ،حتدث وزير الشؤون
اإلجتماعية فلفت إىل أن
الرئيس سالم قدم للوفد شرحا
وافيا عن األوضاع اليت يعيشها
السوريون يف لبنان واملعاناة
اليت يعانيها الشعب اللبناني،
والثقل الذي تنؤ به الدولة
اللبنانية جراء وجود مليون
ونصف شقيق سوري يعادلون
ثلث الشعب اللبناني.
وقال :لقد قدر الرئيس سالم
للمفوضية دورها اإلنساني
ومساهمتها الفعالة يف ختفيف
األعباء عن النازحني ،كما
قدر للسيد غوترييس همته
ونشاطه وحمبته للبنان وكذلك
للسيدة كيلي لدورها امللموس
واملميز.
وأشار إىل أنه جرى طرح عدة
نقاط من قبل رئيس جملس
متحورت
والوزراء
الوزراء
حول ضرورة احلد من النزوح
السوري ،كاشفا أنه مت إبالغ
املفوضية أن احلكومة اللبنانية
لن تقبل بعد اآلن نازحني إال
إذا كان النزوح بسبب املعارك
يف مناطق كبرية من احلدود
اللبنانية ،كما أبلغت املفوضية
أن من يغادر األراضي اللبنانية
إىل سوريا يكون قد أسقط عن
نفسه صفة الالجىء املعرف عنها
باملادة األوىل من إتفاقية جنيف
للعام .1951واوضح أنه جرى
البحث أيضا يف إمكانية تسهيل
عودة الالجئني السوريني إىل
بالدهم بوسائل خمتلفة.
وقال :لقد سئل املفوض
غوترييس حول مدى إمكانية
حتفيز املاحنني للنازحني ألن
النسبة اليت بلغتها املساعدات
يف السنة املاضية مل تتخط
ال  ،% ٥٣بينما النسبة حتى
منتصف حزيران اجلاري قد
بلغت فقط  ،% ٢٣كما جرى
إبالغه من وجود خشية من فتور
حركة املنح.
ولفت درباس إىل أن املفوض
السامي قدم بدوره شرحا للدور
الذي تقوم به املفوضية سواء
يف لبنان أو يف بقية مناطق
النزوح السوري ،وحتدث عن
دور ناشط وملموس للمفوضية
واملتمثل بتقديم خدمات حلوالي
 3.5مليون نازح سوري داخل
األراضي السورية.
وإذ اكد وجود العديد من النقاط
اليت مت التوافق عليها ،كما
هناك الكثري من النقاط اليت
حتتاج إىل مزيد من النقاش،
قال :لكننا نستطيع أن نقول
أن اإلجتماع كان طيبا ووديا
وستتبعه إجتماعات أخرى لتطوير
التفاهم بني املفوضية والدولة
اللبنانية.

اعلن رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي النائب وليد جنبالط
ان ما جيري بني االقطاب الكبار
ليس شأنه ،موضحا انه مل يطلع
على ما دار يف لقاء النائب
العماد ميشال عون والرئيس
سعد احلريري.
وقال يف حديث أجرته معه جريدة
األهرام املصرية ان رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع
والنائب العماد ميشال عون
هما مرشحان لرئاسة اجلمهورية،
وليدعمهما من يشاء ،ولكننا
ندعم ونرشح النائب هنري حلو
ألنه يتمتع باالعتدال واحلوار،
ونصر على ترشحه ،وقد تكون
ّ
هناك أمساء أخرى مل تعلن
ترشحها بعد.
ولفت اىل انه ليس مشرفًا أن
ينال أحد دعم الرئيس السوري
بشار االسد ،وحنن من نقرر ،ولن
نسحب ترشحنا لصاحل آخرين أيًا
كانت املعادالت والتوافقات،
وتلك هي الدميوقراطية.
واشار اىل ان تقارب عون-
احلريري ليس من شأنه قائال:
لست على اطالع مبا يدور
بينهما ،كما أنين لست من 8
آذار أو  ،14بل اختذت موقعًا
وسطيًا ،وما جيري بني األقطاب
الكبار ليس شأني.
اضاف :ما يشاع عن ان الطريق
إىل قصر بعبدا مقر الرئاسة ال
بد أن مير عرب املختارة ليس
صحيحا فهناك قوى سياسية
موجودة مثل حركة أمل بزعامة
الرئيس نبيه بري ،وحزب اهلل،
و 8آذار ،و 14آذار ،واملستقبل،
وعون ،وأنا من القوى السياسية
املوجودة وبكل تواضع لي كلمة
معينة ،معتربا انه من األفضل أن
ننتخب رئيسًا حتى ال ندخل يف
حلقة الشغور يف مركز الرئاسة.
وأوضح ان املسؤولني عن
تعطيل احلياة يف لبنان يف ظل
استمرار إضرابات املوظفني
هم الذين راهنوا يف احلكومة
السابقة برئاسة الرئيس جنيب
ميقاتي ،ولست أوجه اتهاما
للرئيس ميقاتي ،ولكن من

راهنوا وبنوا حساباتهم على
إيرادات وهمية ،وقامت احلكومة
بزيادة غالء املعيشة ،ومل
تتحقق اإليرادات ،أوصلنا اىل
هذا املأزق الذي يعيشه لبنان
اآلن ،واخلزينة حاليًا ال تستطيع
أن تقر السلسلة ألنها تتطلب
املليارات إلقرارها ،وهذا قد
يعرض االقتصاد الوطين واللرية
اللبنانية لالهتزاز.
ولفت اىل ان احلل املفروض قبل
التفكري يف زيادة الرواتب ،أن
نقوم باإلصالح اإلداري ومعاجلة
مكامن الفساد ،فجسم الدولة
موبوء بالفساد وال بد من معاجلة
الفساد والتهريب ،ألن الدولة
مصابة بهذا الداء السرطاني،
لذا جيب على السياسيني معاجلة
مكامن الفساد حتى نتوصل إىل
إيرادات معقولة ومضمونة ميكن
على أساسها زيادة الرواتب.
من جهة اخرى ،اشار جنبالط
اىل ان حزب اهلل يشارك يف
سوريا بأمر من إيران ،ألن بقاء
األسد هو أساس بقاء تواصل
إيران عرب العراق وسوريا إىل
البحر املتوسط ،وعلينا أن
نقول ان عناصر أخرى من لبنان
تشارك يف احلرب داخل سوريا،
ومجيعهم مل يلتزموا بسياسة
النأي بالنفس.
وعن القول ان حدود إيران هي
الساحل اللبناني قال ايران تقع
فعليًا على الساحل اللبناني،
ولسنا حباجة إىل تصريح مسؤول
إيراني ،كما أن لروسيا موقعًا
أساسيًا على البحر املتوسط
وهو قاعدة طرطوس يف سوريا،
وهي مصاحل اسرتاتيجية ورمبا
نفطية ،وعلينا أال نقلل من
الدعم اإليراني الروسي للنظام
السوري.
وعن النازحني السوريني قال:
الواجب األخالقي واإلنساني حيتم
أن نساعدهم على معيشتهم ،وال
ميكن أن نطلب منهم أن يعودوا
إىل سوريا ،فإىل أين يعودون،
وقراهم ومدنهم مدمرة ،ولكن مع
االسف كان رفض مبدأ املخيمات
منذ البدء غلطة كبرية.

جعجع استقبل بالمبلي والنائب احلوت
عرض رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب
امس االول مع املنسق اخلاص
لألمم املتحدة يف لبنان ديريك
بالمبلي األوضاع السياسية
العامة يف لبنان واملنطقة،
يف حضور مستشار العالقات
اخلارجية يف القوات ايلي خوري
ورئيس جهاز العالقات اخلارجية
بيار بو عاصي.
كما التقى جعجع رئيس جملس
حزب الكتلة الوطنية تامر خري
الذي قدم له واجب العزاء بوفاة
والده.
من جهة اخرى ،تلقى جعجع املزيد
من برقيات التعزية بوفاة والده
ابرزها من :بطريرك إنطاكية
وسائر املشرق واالسكندرية
امللكيني
للروم
وأورشليم
الكاثوليك غريغوريوس الثالث،
السفري القطري يف لبنان علي

بن محد املري والقائم بأعمال
السفارة باإلنابة علي ابراهيم
املالكي ،ورئيس حترير جريدة
اللواء صالح سالم.
وكان جعجع استقبل نائب
اجلماعة االسالمية عماد احلوت
يرافقه رئيس املكتب السياسي
للجماعة عزام األيوبي.
كما التقى كال من :النائب
السابق منصور البون يف حضور
القيادي يف القوات شوقي
دكاش ،والعالمة السيد هاني
فحص وابنه ،الذين قدموا له
التعزية بوفاة والده.
واستمر وصول برقيات التعزية
اىل مكتب جعجع وأبرزها من:
السفرية االسبانية يف لبنان
ميالغروس هرناندو ،رئيس
بلدية طرابلس نادر الغزال،
ونقيب أطباء األسنان يف
طرابلس راحيل الدويهي.
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لبنانيــات

عربوا عن حزنهم العميق للحروب املتالحقة يف سوريا والعراق

املطارنة املوارنة :عدم انتخاب رئيس عمل خمالف للدستور ومناقض للميثاق

صدر البيان اخلتامي جملمع
أساقفة الكنيسة املارونية وتاله
املطران بولس مطر يف حضور
البطريرك املاروني مار بشاره
واالساقفة
الراعي
بطرس
املوارنة ،وجاء فيه:
يف األسبوع األول من زمن
العنصرة ،وهو زمن تذكر فيه
الكنيسة انطالقتها األوىل بنعمة
الروح القدس وتأييده ،وبدعوة
من صاحب الغبطة والنيافة
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي بطريرك انطاكيه وسائر
املشرق الكلي الطوبى ،ويف
حضور صاحب الغبطة والنيافة
الكاردينال مار نصراهلل بطرس
صفري الكلي الطوبى ،اجتمع
يف الصرح البطريركي يف
بكركي أصحاب السيادة مطارنة
الكنيسة املارونية ،املقيمون
منهم يف لبنان والوافدون إليه
من أبرشيات النطاق البطريركي
يف كل من سوريا ومصر
وقربس واألراضي املقدسة
ومن أبرشيات االنتشار يف كندا
والواليات املتحدة األمريكية
واملكسيك والربازيل واألرجنتني
وأوسرتاليا وفرنسا وأفريقيا
الغربية والوسطى.
أقام اآلباء املشاركون رياضتهم
السنوية من احلادي عشر حتى
الرابع عشر من شهر حزيران
سنة  .2014وكان مرشدها
حضرة اخلوري مكرم قزح .وقد
متحورت تأمالتهم معه حول سر
الكنيسة اليت أرسلها املسيح إىل
العامل عالمة خالص وقوة رجاء،
كما سبق وأرسله اآلب ليكون
صانعا هلذا اخلالص وينبوعا هلذا
الرجاء .فاستلهموا من تراث
كنيستهم الشرقية االنطاكية
السريانية املعاني السامية
حلقيقة ارتباط قداسة الكنيسة
بقداسة املسيح وارتباط عمل

الرعاية يف الكنيسة بقداستها،
ليجددوا يف ذواتهم ويف
قلوب مؤمنيهم عيش ما أطلقت
عليه روحانيتهم اسم النسك
الرسولي.
وبعد اختتام الرياضة عقد اآلباء
جممعا مقدسا من السادس عشر
حتى التاسع عشر من حزيران
احلالي .فتدارسوا فيه املواضيع
املدرجة على جدول األعمال
الذي تضمن شؤونا كنسية،
راعوية منها وإدارية ،وشؤونا
وطنية عامة .ويف ختام اجملمع
أصدروا البيان التالي:

زيارة األراضي املقدسة

أوال  -زيارة البطريرك إىل
األراضي املقدسة
اطلع غبطته اآلباء على جمريات
الزيارة اليت قام بها يف الشهر
املنصرم إىل األردن واألراضي
املقدسة الستقبال قداسة البابا
فرنسيس الذي جاء إىل الشرق
األوسط رسوال للسالم العادل
والشامل .وقد اختذت زيارة
غبطته يف املناسبة إىل السلطة
الفلسطينية وإىل أبناء كنيسته
يف تلك الديار بعدا تارخييا
كبريا .فهو التقى أوال الرئيس
حممود
السيد
الفلسطيين
عباس يف مقره الرمسي .فقدر
سيادته هذه املبادرة الطيبة
تقديرا كبريا ملا رأى فيها من
دعم مثني للقضية الفلسطينية
اليت تبقى قضية العرب األوىل
وحجر الزاوية يف بناء أي سالم
متني على الساحتني العربية
والدولية.
كما شكل لقاء غبطته بأبنائه
املقيمني يف خمتلف أحناء
األراضي املقدسة حدثا ذا أهمية
فائقة .فالزيارة اليت قام بها مل
يسبق هلا مثيل بهذا املستوى
على الصعيد الراعوي ،كما
أنها كانت تفقدا أبويا ألبرشية

نؤمن جميع حاجاتكم
من خدمات التنظيف
للمنازل واملكاتب
واملصالح التجارية

خربة طويلة  ..معاملة حسنة..
دقة يف املواعيد ونظافة يف العمل

التسعرية مجانية
الرجاء االتصال بـ خالد0411 778 779 :
أو 13003977377

مناقيش  -لحم بعجني -
صفائح بجبنة  -سبانخ
 -سنبوسك  -كباكيب -

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح
 7أيام يف األسبوع
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands

يعيش بعض أبنائها يف غربة
ويف انقطاع قسري عن إخوانهم
وعن أبناء كنيستهم يف كل
املنطقة احمليطة .فأجري لغبطته
استقبال كنسي وشعيب منقطع
النظري شارك فيه املسيحيون
واملسلمون ،لشعورهم العميق
بأن زائرهم الكبري هو حقا أب
هلم وقريب ،وألنهم أخذوا
من تشجيعه هلم يف احلفاظ
على أرض آبائهم وأجدادهم
دفعا جديدا للتمسك حبقوقهم
وعدم التخلي عنها مهما كانت
الصعاب .كما أعاد غبطته بارقة
األمل يف حل قضية اللبنانيني
املبعدين إىل إسرائيل ،على أن
تكون روح املصاحلة بني أبناء
الوطن الواحد ،وإرادة طي
صفحة احلرب يف كل مكان من
لبنان ،أسوة مبا حصل يف اجلبل،
هي امللهمة األوىل إلجياد السبل
الكفيلة بإنهاء هذه القضية كما
ينبغي ويليق.

املدارس اإلكلرييكية

ثانيا -املدارس اإلكلرييكية
أوىل اآلباء اهتماما خاصا
يف
الكهنوتية
بالتنشئة
اليت
اإلكلرييكية
املدارس
الغاية.
هلذه
خيصصونها
وهي على التوالي ،املدرسة
اإلكلرييكية البطريركية يف
غزير اليت توحدت معها مدرسة
كفرا التابعة ألبرشية بريوت،
فاستقبلت هلذا العام أكثر من
مئة وثالثني إكلرييكيا ،ومدرسة
كرم سده يف مشال لبنان ،اليت
تفتح أبوابها ألصحاب الدعوات
اخلاصة ،ومدرسة واشنطن يف
الواليات املتحدة األمريكية،
املهيأة الستقبال اإلكلرييكيني
من الدول الناطقة باإلنكليزية.
فارتاحوا إىل حصيلة التدابري اليت
اختذوها من أجل توحيد الرؤية
الرتبوية يف كل هذه املدارس،
وإىل اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا
الرؤساء والكهنة املعاونون
يف كل منها ،وإىل تنفيذ
التوجيهات اليت أعطوها هلم
من أجل تنشئة الكهنة باألوىل
على احلياة الروحية والرسولية،
وتطوير قدرات طالبهم العلمية
واإلنسانية والراعوية ،ليقوموا
مستقبال على أكمل وجه برسالة
التعليم والتقديس والتدبري
اليت ستوكل إليهم من قبل
الكنيسة.
وأوصى اآلباء بأن تتابع اجلهود
من أجل احلفاظ على الرتاث
املاروني األصيل مع االنفتاح
على واقع عامل اليوم الذي
ستندرج فيه خدمتهم .كما مثنوا
سري العمل يف مدرسة روما
احلربية اليت ختصصها الكنيسة
للكهنة الذين يتابعون دروسا
جامعية عليا .وأوصوا بأن يلتقي
يف رحاب هذه املدرسة العريقة
كهنة من لبنان ومن النطاق
البطريركي ومن االنتشار ،ليتم
التعارف فيما بينهم فيستعدوا
معا خلدمة كنيستهم املارونية
الواحدة واملنتشرة يف آن.
الشؤون الطقسية

ثالثا  -الشؤون الليتورجية
اطلع اآلباء على أعمال اللجنة
البطريركية للشؤون الطقسية
خالل العام املنصرم ،فأثنوا
على استمرار اجلهود احلثيثة
اليت يقوم بها العاملون يف
إصالح كتاب الفرض الذي
سيوضع قريبا يف أيدي الرعاة
واملؤمنني .فيكون اإلصالح
الطقسي قد قطع بذلك الشوط
األهم من األعمال املرسومة له،
وذلك مع االنتهاء من إصالح
كتاب القداس وكتب أسرار
والكهنوت
والزواج
العماد
بدرجاته كافة .وقد ارتاح اآلباء
لكون كتب األسرار قد بلغت
مرحلة اإلجناز النهائي بعدما
وضعت ملدة مخس سنوات
موضع االختبار .فأوصوا بإكمال
هذا العمل الكنسي اهلام ،على
أن يراعى باستمرار ،لدى وضع
النصوص اجلديدة ،مبدأ التوفيق
بني احلفاظ على التقليد وضرورة
التجديد مبا يتالءم مع معطيات
الزمن املعاصر .كما شكر
اآلباء مجيع العاملني يف إطار
اللجنة الطقسية من مسؤولني
ومتطوعني وضعوا طاقاتهم
العلمية واألدبية واللغوية يف
خدمة هذا اإلصالح الذي انطلق
يف الكنيسة اجلامعة ،مع مقررات
اجملمع الفاتيكاني الثاني منذ
نيف ومخسني من السنوات.
رابعا  -أوضاع األبرشيات
األوضاع
اآلباء
استعرض
الراهنة ألبرشيات االنتشار
والنطاق البطريركي احمليطة
بلبنان .فشكروا اهلل على أن
كنيستهم هي كنيسة حية
تتأقلم مع الظروف املستجدة
يف كل مكان .فأبرشيات
االنتشار البعيد تنعم بالسالم
يف اجملتمعات اليت حلت فيها،
ساعية بكل جهد لتأمني الكهنة
والشمامسة الستمرار رسالتها
وإلشراك العلمانيني يف حياتها.
وهي تواجه خباصة صعوبة إرجاع
أبنائها الذين اندجموا منذ زمن
بعيد يف الكنائس احمللية إىل
طقوس آبائهم وأجدادهم .فهي
لذلك حباجة إىل مزيد من الكهنة
للقيام بهذا العمل البالغ الدقة.
أما األبرشيات يف بلدان الشرق
فإنها اليوم يف قلب املعاناة
من جراء احلروب املندلعة يف
دوهلا وجمتمعاتها ومن اهلجرة
املؤسفة اليت يلجأ إليها أبناؤها
وباألخص يف دوليت سوريا
حملن
املعرضتني
والعراق
نرجو من اهلل أن يوضع هلا حد
يف أقرب وقت .إال أن هذه
األبرشيات تبقى كلها متطلعة
إىل لبنان ،وقلوب أبنائها
على هذا الوطن الذي يبقى
وطنها الروحي ومصدر هويتها
وعنوان رسالتها اإلنسانية يف
كل مكان .فأن يكون لبنان يف
مهب الريح سياسيا وأمنيا جيعل
قرار أي من املنتشرين بالعودة
إليه ،سواء لالستقرار فيه أم
لالستثمار ،صعبا وذا كلفة
معنوية وأدبية عالية .لذلك فهم

يصلون من أجل سالمة هذا
الوطن ليبقى هلم وعدا وموعدا
ال مثن هلما.

الوضع السياسي

خامسا  -الوضع السياسي يف
لبنان
توقف اآلباء عند الوضع املتأزم
الذي مير به لبنان من جراء
تعرض موقع رئاسة اجلمهورية
فيه حملنة الفراغ الرهيب.
فاملوقف الذي يسجله نواب
األمة يف لبنان عرب إحجامهم
عن الدخول إىل اجمللس النيابي
وإجراء االقرتاع الذي يأمرهم به
ضمريهم الوطين والوكالة اليت
وضعها الشعب يف أعناقهم هلو
موقف غري مقبول ،وهو يعرض
الوطن لشتى األخطار ،وخباصة
يف وسط تقلبات إقليمية
متصاعدة تهدد بتغيري خارطة
الشرق األوسط وتعرض دوله
النهيارات قد ال يسلم لبنان من
تداعياتها .فاآلباء يؤيدون تأييدا
كامال كل املواقف اليت صدرت
وتصدر عن السيد البطريرك
الذي ال يوفر أي جهد من أجل
أن يقوم النواب بواجباتهم
ويسارعوا إىل انتخاب رئيس
جديد للبالد .وإن غبطته ما زال
يذكرهم يف كل مناسبة بأن عدم
انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
هو عمل خمالف للدستور
ومناقض للميثاق الوطين ،كما
أنه يشكل ،بفعل غياب رأس
الدولة ،خطرا على وحدة البالد
وعلى أمنها وعلى اقتصادها
الذي يضعف كلما اهتزت الثقة
ببلد تهتز مؤسساته فال تستطيع
بعد احملافظة عليه.
سادسا  -الوضع اإلجتماعي
يف هذه الظروف يدعو اآلباء
مجيع املسؤولني إىل محل
مسؤوليتهم جتاه الفقراء من
أبناء وطنهم .فإن عدد الذين
باتوا حتت خط الفقر يف لبنان
يتزايد بسرعة خميفة ،نظرا
لتعثر االقتصاد الوطين وتراجع
االستثمارات بفعل ظروف ال
تؤمن له النمو املرغوب .وهم
يدعون القيمني على مصري أبناء
الشعب إىل إنصاف املعلمني
واملوظفني بإعطائهم ما حيق
هلم من أجر ،مع أخذهم بعني
االعتبار التوازن االقتصادي
يف البالد ،ودون أن يهملوا
لبنانيني آخرين ال أجر هلم وال
معيل وال ضمانات لصحتهم وال
لشيخوختهم .فعلى الدولة أن
تهتم باجلميع وأال تقصي عن
احلق باحلياة والكرامة أحدا من
أبنائها .وفيما يثين اآلباء على
ما تقدمه املؤسسات الكنسية
من مساعدات إىل احملتاجني،
ويف مقدمتها رابطة كاريتاس
لبنان ،يتوجهون من القادرين
يف البالد بالدعوة لتضامنهم مع
املعوزين ،كما يدعون املراجع
الدولية إىل التضامن مع لبنان
لتأمني املساعدات الكافية ألكثر
من مليون نازح سوري يف لبنان
حيتاجون إىل مساعدة على امل
عودتهم إىل ديارهم يف أسرع

وقت.
سابعا
والعراق
يعرب اآلباء عن حزن عميق وعن
قلق كبري للحروب املتالحقة
اليت ما زالت تدور رحاها يف
كل من سوريا والعراق .وهم
يتضامنون مع مجيع الذين
أصابتهم ،من جرائها ،خسائر
ال تعوض يف األرواح ويف
املمتلكات ،ويفخرون بشهادة
الشهداء من بينهم ،أولئك
الذين قدموا حياتهم قربانا
على مذبح اإلنسانية والوطنية
احلق ،ويف صفوفهم كهنة
ورهبان وراهبات وأفراد من
الشعب املؤمن بربه ،والراجي
منه اخلالص .وهم يستنكرون
أشد االستنكار ما يتعرض له
األبرياء ،من مسيحيني وغري
مسيحيني من جراء النزاعات يف
هذين البلدين ويف سواهما،
من قتل وتشريد .كما يطالبون
املطرانني
أخويهم
بإعادة
املخطوفني مار بولس اليازجي
ومار يوحنا إبراهيم والكهنة
احملتجزين مثلهم إىل أبرشياتهم
وإىل كنائسهم ساملني.
وإن اآلباء يناشدون أهل الشرق
مجيعا أن يكسروا حلقة العنف
اليت تهدد مصريهم امللتفة
على أعناقهم ،وأن يعملوا على
حل النزاعات بالطرق السلمية،
وصوال إىل املصاحلة الشاملة،
وإىل اعرتاف اجلميع حبقوق
اجلميع ،وبناء جمتمعاتهم من
جديد على أساس من املواطنة
بينهم
ما
يف
املتساوية
ومن احرتام اآلخر يف دينه
ومعتقداته ،فيصري الدين هلل
واألوطان للجميع .ومن أجل
ذلك يدعون إىل الصالة غري
املنقطعة سائلني اهلل أن يهدي
اجلميع سواء السبيل فيعودوا
إىل ربهم الذي يأمرهم مجيعا
باملعروف وينهاهم مجيعا عن
املنكر.
ويف اخلتام ،يدعو اآلباء أبناءهم
يف لبنان والشرق ويف بلدان
االنتشار إىل التمسك بالرجاء
احمليي ،موقنني أن اهلل هو سيد
التاريخ وأن كنيسة املسيح قد
أعطيت من ربها الوعد بأن
أبواب اجلحيم لن تقوى عليها.
إن هذا الوعد اإلهلي يعين أن
اخلري يبقى أقوى من الشر
مهما طغى ،وأن اإلميان ميكن
املؤمنني من نقل جبال املتاعب
واملصائب فيسقطها يف حبر
التالشي .لقد صلى اآلباء يف
ايام رياضتهم هذه ويف خالل
جممعهم املقدس على نية
كنيستهم يف كل مكان وعلى
نية السالم يف الشرق والعامل
وهم يدعون أبناءهم بإحلاح إىل
التمسك برتاث آبائهم وأجدادهم
متوكلني على اهلل يف كل شيء
وعلى شفاعة العذراء مريم أمهم
مجيعا .وهم يسألون هلم دوام
التوفيق وأن يبقوا أينما كانوا
مشمولني بفيض من نعم اهلل
وبركاته.
-

احلرب

يف
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لبنانيات

 ١٤آذار  :زيادة الضريبة املضافة ال تستهدف الفقراء ومن املعيب وضع ملف سلسلة الرتب بوجه رئاسة اجلمهورية قاسم :مجاعة  ١٤آذار ال يريدون
استقرارا سياسيا وال ح ّل عمليا

اعلن نواب من قوى  ١٤آذار ان
الزيادة على الضريبة املضافة
ال تستهدف الفقراء ،معتربين
أنه من املعيب وضع ملف
سلسلة الرتب والرواتب بوجه
رئاسة اجلمهورية ،الفتني اىل
ابعاد الشعبوية والغش يف
موضوع السلسلة.
فقد عقد نواب  ١٤آذار مؤمترا
صحافيا بعد إعالن رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري إبقاء
اجللسات التشريعية مفتوحة،
فقال النائب امحد فتفت :أوال
اني اعترب ان خطوة الرئيس
بري باعتبار اجللسات مفتوحة
هي خطوة إجيابية توحي بشكل
أكيد ان هناك مساعي حثيثة
وجدية لكي نستطيع الوصول
اىل اتفاق يؤمن التوازن املالي
ضمن السلسلة بأقل ضرر
اقتصادي ممكن ،ويضمن ان
مداخيل السلسلة لن تسحب
من جيبة املواطن ،ومن جهة
ثانية ،يؤمن العدالة يف التوزيع
بني خمتلف األسالك .احلقيقة،
باألمس كان هناك بعض
الشخصيات السياسية أوحت
وكأن هناك اتفاقا وكأن هناك
توازنا حصل .لألسف ،هذا
غري دقيق ،وزميلي األستاذ
مجال اجلراح سيشرح األرقام
املعروضة واإلتفاقات.
أضاف :أحب أن أشري اىل نقطة
واحدة تثار يف اإلعالم وحيكى
فيها دوما حتى أن هناك نوعا
من اإلبتزاز وكأن زيادة 1
يف املئة ضريبة على القيمة
املضافة  TVAهي وكأننا جنعل
الفقراء يدفعون وأننا ال نأخذ يف

اإلعتبار مصاحل الناس .العكس
متاما هو الصحيح .أوال  1باملئة
 TVAترفع األسعار العامة أقل
من  3وصفر باملئة .ثانيا الفقراء
واحملرومون،
اجملتمع
يف
هي
األساسية
مصاريفهم
على الطعام وعلى املدرسة
والصحة واإلجيارات وكل هذه
البنود من األساس معفية من
ال  .TVAأي زيادة على ال
 TVAتستهدف من يصرف أكثر
ويستهلك مواد غري ضرورية
للحياة اليومية ،وبالتالي يكفي
استهالكا هلذا املوضوع أو عن
سوء فهم أو إدراك أو عدم
دراية أو عن سوء نية .أما من
نواح أخرى ،فالبعض يعترب ان
موقفنا هو موقف سياسي،
أبدا .حنن ملتزمون التزاما كامال
بسلسلة رتب ورواتب جديدة،
ونعترب انها ضرورية اجتماعيا
ووطنيا ورمبا قد تكون ضرورة
مالية ملالية الدولة .حنن ندافع
عنها ولكن كما قلت جيب أن
تكون سلسلة متوازنة تؤمن
مداخيل متوازنة ،وهذه املداخيل
حنن وافقنا على كل املداخيل
اليت تطال األمالك البحرية
وأصررنا بنفس الوقت ان تطال
األمالك النهرية واألمالك الربية
املعتدى عليها ،يعين أمالك
الدولة املعتدى عليها من قبل
كل الناس بدون أي استثناء.
ويف موضوع املصارف صوتنا
داخل اجمللس على كل ما هو
مطلوب ولكن رغم ذلك ،مل يتم
تأمني التوازن يف السلسلة..
حنن حندد موقفنا املبدئي :حنن
مع سلسلة حقيقية واقعية.

نريد أن ندافع عن الناس
اليت تريد ان تأخذ السلسلة
وكل كالم غري ذلك هو كالم
غري صحيح وغري دقيق ،وفيه
ابتزاز سياسي .املوضوع خارج
اإلطار السياسي وهو ضمن
اإلطار املالي واإلقتصادي
فقط بالنسبة لنا ،حناول أن جند
شيئا متوازنا وأال جنعل الفقراء
يدفعون مثن اخطاء مالية ترتكب
مثلما حصل سابقا .وأريد أن
أذكر ،حصل أمر مشابه سنة
 1990وحصل نتيجتها انهيار
اللرية وما تالها من ثورات
شعبية يف  1993وبالتالي هناك
جتارب املواطن اللبناني يعيشها
اليوم بتارخيه ،ويعيشها كما
عاشتها اليونان ودول أخرى.
حنن نقود سياسة وطنية مبنية
على املصلحة احلقيقية الوطنية
وحنن لسنا على استعداد
للتعرض لالبتزاز أو اإلستغالل،
وال أحد حياول أن يعترب إنه إذا
عال صوته سيضغط علينا بشكل
إضايف ألن صوتنا أعلى ويستند
اىل املصلحة الوطنية احلقيقية
لكل الشعب اللبناني .حنن مع
حقوق األساتذة وموظفي الدولة
والعسكريني ،ولكن ايضا حنن
مع التوازن اإلقتصادي يف
البلد والتوازن املالي ،ومع
العدالة بالتوزيع على كل شرائح
الشعب بدون استثناء.
ملاذا ال حتضرون اجللسات؟
 ألن األرقام ال تناقش يفاجللسات واجللسة األخرية اليت
حضرناها حتولت اىل سوق عكاظ
واىل خطابات شعبوية ومزايدات
ومسرحيات ،ورأينا املزايدات
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سدني

وكيف أصبحت التصرحيات يف
اخلارج ،واألرقام ال تناقش يف
اجللسة العامة وأمام شاشات
التلفزيون .األرقام تناقش على
طاوالت يف جلسات جدية مع
خرباء وال يصح أن تعطينا كهرباء
لبنان رقما يقول انه إذا رفعنا
التعرفة اىل حد معني وألناس
معينني نأتي ب 125مليارا
ومراجع أخرى تعطينا أرقاما
تقول  400و 500و 600مليار.
هناك شيء غري طبيعي يف
مناقشة األرقام .هذه األرقام ال
تناقش يف اهليئة العامة بل مع
خرباء يف جلسات .سنة 1998
أقرت السلسلة بنفس الطريقة،
جرت مناقشتها بهدوء وجرى
اإلتفاق عليها بالكامل .دخلنا
اىل اجمللس وصوتنا عليها مبادة
وحيدة واآلن نقول تعالوا لنجلس
بشكل جدي .كفى مزايدات
وسياسة شعبوية .البلد مل يعد
حيتمل  77000مليار عجزا ،كم
يستطيع البلد أن يتحمل؟ هذه
مسؤولية خطرية جدا علينا ،حنن
حنافظ على حقوق الشعب ومن
خياطر ومن يراهن مثلما راهنوا
يف اليونان هو من يضرب
اإلقتصاد والشعب والفقراء
وهو من سينال من الطبقة
الفقرية.

فادي كرم

بدوره ،حتدث ممثل القوات
اللبنانية النائب فادي كرم
فقال :سأحاول ايضا أن أضع
اصبعي على بعض النقاط
املهمة اليت مل يشر هلا الدكتور
امحد فتفت .برأينا ،السلسلة
هي أرقام وليست مزايدات،
وهي سلسلة إصالحات ،وليست
سلسلة خطابات فإذا كنا نريد
فعال للوصول اىل حقوقنا ومن
الضروري أن نصل اليها،
أقول اىل كل الذين يطالبون
بهذه احلقوق بأن مطلبهم حق
مشروع .وحنن حنرص جدا على
ان نوصلها اىل أصحابها ،ولكن
ماذا نكون قد أجنزنا؟ إذا كنا
نزايد دائما على بعضنا وإذا
استمررنا بطرح أمور ال منتلكها،
لذا يفرتض ان يكون يف الدولة
نوع من التوازن .فإذا كان هناك
موارد نستطيع أن نعطي وإذا مل
يكن ال نستطيع أن نؤمن هذه
احلقوق .ان فريق  14آذار يعمل
ويرتكز على األرقام وسيوضحها
الدكتور مجال اجلراح بشكل
دقيق سيشرح ما هو املتوافر
بني أيدينا حتى نستطيع أن
نؤمن احلقوق للمواطنني ،وحنن
من املواطنني .ومن الضروري
أن نفتش عن مصلحة املواطنني
وهلذا السبب من املهم جدا
واألساسي أال نذهب اىل
سلسلة مزايدات ألن سلسلة
املزايدات ستضرب السلسلة
وايضا
احلقوق
وستضرب
ميزانية الدولة والسلم األهلي،
وجيب أال نستهني ونستهرت
بهذه املسألة ،وال جيوز املزايدة
فيها .ومن يعتقد انه يضع ملفا
مقابل ملف ،فمن املعيب مقارنة
ملف سلسلة الرتب والرواتب
مبلف انتخاب الرئاسة ،فهذا أمر
غري مقبول .وامللفان ضروريان
ومتالزمان.

اعترب نائب االمني العام حلزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم يف
حفل تكليف جنمات البتول،
الذي أقامته كشافة اإلمام
املهدي يف ثانوية املهدي -
احلدث ،ان املشروع األمريكي
 اإلسرائيلي التكفريي واحد،على الرغم من أننا نراه تارة
يف فلسطني احملتلة ،وأخرى
يف سوريا ،وثالثة يف العراق،
ورابعة عندما كانت االعتداءات
حتصل على لبنان ،وخامسة
يف أماكن متعددة يف عاملنا
اإلسالمي ،وهذا املشروع له
أشكال وأدوات خمتلفة ولكنه
يريد أن يقضي على كرامتنا
وعزتنا وأن ال يبقي لنا قرار،
وأن ال ميكننا أن نأخذ خياراتنا
وأن نفكر كما نريد وأن نطيع
اهلل تعاىل بقناعتنا وراحتنا.
اضاف :لكن ها املشروع
سيسقط ،كما سقط يف لبنان
مبواجهة املشروع اإلسرائيلي،
وأخرج إسرائيل ذليلة يف
العام  ،2000وأخرجها مهزومة
يف العام  ،2006وكما حصل
أيضا يف فلسطني احملتلة يف
مواجهة الشعب الفلسطيين يف
غزة لالعتداءات اإلسرائيلية،
وكما حصل يف سوريا بإسقاط
كوجه
التكفريي
املشروع
من وجوه املشروع األمريكي
التكفريي،
اإلسرائيلي
وسيسقط هذا املشروع يف
امتداداته يف العراق مع التآزر
القيام
وضرورة
والوحدة
باإلجراءات املناسبة ملواجهة
هذا املشروع ،ليعلم اجلميع
أن مشروع املقاومة لن يهدأ
وسيبقى حاضرا يف امليدان،
وسيتم عدته دائما ملواجهة
التحديات.
وتابع :هنا أذكر ،أيها الناس
ال تنسوا إسرائيل ،أيها العامل
ال تنسوا الصهاينة احملتلني،
أيها العرب واملسلمون ال
تنسوا الفلسطينيني املعذبني،

َّ
وإال ترتكبون إمثا كبريا ،ألن
اليوم إسرائيل تعبث يف
حياة الفلسطينيني يف الضفة
الغربية والعامل منشغل عنها
أو ال تطالبها بشيء ،وهذا أمر
مرفوض وغري سليم.
وقال :على كل حال حنن نعترب
أن استجداء هؤالء ال ينفع،
ما ينفع هو املقاومة القوية
اجلاهزة وحنن أقوياء جاهزون
ونتجهز دائما لكل حتد ميكن
أن يكون ،وسنبقى يف مواجهة
هذا املشروع وسنسقطهم ولو
بعد حني.
بد أنكم مسعتم عن
اضاف :ال َّ
سلسلة الرتب والرواتب يف
اجمللس النيابي ،الواقع أن
من يعيق إقرار السلسلة هم
أصحاب القرار السيادي من
مجاعة  14آذار الذين ال يريدون
استقرارا سياسيا ،وال يريدون
َّ
وإال
حال عمليا ملسرية لبنان،
فليدخلوا إىل اجمللس النيابي
وليقدموا آراءهم وأطروحاتهم،
فإذا كانوا أغلبية يستطيعون
إجناح أفكارهم يف مقابل
األفكار األخرى ،ولتنجز هذه
السلسلة كي ال تبقى البلد
معلقة ،وكي ال يصبح التالمذة
ضحية سواء يف التصحيح أو
يف مسارات أخرى جرت يف
السابق ،وهذه مسؤولية كل
القوى السياسية املوجودة
يف البلد ،على كل حال حنن
رأينا التعطيل ،التعطيل يف
يف
والتعطيل
السلسلة،
اجتماعات اجمللس النيابي،
والتعطيل يف كل احللول
السياسية يف البلد ،والتعطيل
يف انتخابات رئاسة اجلمهورية،
وهذا أمر ال ينفع أحد.
وختم :سنحاول دائما أن
نعمل إلنقاذ هذا البلد ولكن
نأمل بأن يلتفت اآلخرون بأن
يضيعون فرصا كبرية ملصلحة
العيش املشرتك وملصلحة
إنقاذ لبنان.

مقبل عرض مع قهوجي األوضاع األمنية
علق نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع الوطين
مسري مقبل يف بيان ،على
ما يرتدد يف شأن سلسلة
الرتب والرواتب يف ما خص
العسكريني ،وقال :إذا كنا
نسعى اىل تعزيز فاعلية
قواتنا املسلحة اليت حظيت
بدعم اجملتمع الدولي ملواجهة
التحديات االمنية املتزايدة،
فال ميكننا ان نغفل او نتغاضى
عن املطالبة حبقوق عناصر
هذه القوات الذين يواجهون
التحديات ويضحون بأرواحهم
يف سبيل الوطن واملواطنني
وتأمني االستقرار واحلفاظ على
السلم االهلي ومحاية احلدود
وحماربة االرهاب ،متحملني
املشقات والصعاب واملخاطر
يف أعالي اجلبال والسفوح
وخمتلف املناطق اللبنانية،

وشعارهم الدائم شرف تضحية
وفاء.
وأكد أن إنصاف العسكريني
يف سلسلة الرتب والرواتب
واجب وطين وأخالقي وليس
منة من أحد ،ومن املعيب
أن نبخل على من يبذل الروح
والدماء بإعطائه حقوقه.
وتناول مقبل مع قائد اجليش
العماد جان قهوجي األوضاع
األمنية يف البالد ،وشؤونا
تتعلق باملؤسسة العسكرية
واحتياجاتها.
من جهة ثانية ،استقبل قائد
اجليش رئيس حترير صحيفة
الشرق عوني الكعكي ،ثم
الكاتب واحمللل السياسي
سليمان تقي الدين ،ومدير
عام إذاعة صوت لبنان ضبية
الشيخ عماد اخلازن ،وجرى
البحث يف األوضاع العامة.
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لبنانيات

مل حيضر سوى  ٥٢نائبا وسالم انضم اىل االجتماع يف مكتب رئيس اجمللس

معركة القلمون .. 2اجليشان اللبناني والسوري
اجللسة التشريعية مل تنعقد وبري أبقاها مفتوحة
«يلتقيان» يف اجلرود
فراس الشويف
أطلق اجليشان السوري
عمليتني
واللبناني
عسكريتني منفصلتني على
احلدود املشرتكة يف منطقة
القلمون السورية وعرسال
اللبنانية ،بعد متركز آالف
املسلحني الفارين يف
اجلرود الوعرة (بعد انتهاء
قبل
القلمون
معارك
شهرين) الذين يكررون
اعتداءاتهم على املواطنني
اللبنانيني ،ويستهدفون
نقاط اجليش السوري.
مصادر اجليشني تشري
أن العملية مستمرة
إىل ّ
«لتصفية اإلرهابيني يف

التنسيق ضروري يف ّ
ظل استخدام سالح الجو على كال الجانبني
(هيثم املوسوي)

اجلرود» ،كذلك ُت َ
بذل جهود حثيثة إلعادة
التنسيق العملي بني اجليشني.
مل تنته بعد فصول املعارك على حدود
القلمون السورية واجلرود املقابلة هلا يف
مر أكثر من شهرين على
الشرق اللبنانيّ .
وقوع بلدة رنكوس ،آخر معاقل املعارضة
السورية املسلحة يف القلمون ،بيد اجليش
السوري ،فيما بقي انتشار عشوائي لنحو 3
آالف مسلح يف بقعة جردية قاحلة مشرتكة بني
لبنان وسوريا ،عرضها حنو  15كلم وطوهلا
يتعدى الـ 100كلم.
ّ
شك يف أن أمام اجليش اللبناني مهمة
ال
عسكرية كبرية يف املقبل من األيام ،بالتزامن
مع عملية عسكرية بدأ اجليش السوري بتنفيذها
يف أراضيه املقابلة .قرار اجليش اللبناني
بالسيطرة على املنطقة اللبنانية من اجلرود مل
يعد خافيًا على أحد ،يف ّ
ظل حشود املدرعات
ً
واجلنود اليت تصل إىل البقاع الشرقي تباعا.
فاملسلحون املوزعون على «كتائب» أبرزها
«جبهة النصرة» و»الكتيبة اخلضراء» و»أنصار
الشريعة» و»كتيبة بالل احلبشي» و»مغاوير
القصري» ،يعانون نقصًا حادًا يف احلاجات
طعام وشراب ،ما سيدفعهم يف
األساسية من
ٍ
الفرتة املقبلة إىل التغلغل أكثر يف البلدات
ألن األراضي السورية بعد استعادة
اللبنانيةّ ،
اجليش السوري السيطرة على القلمون بعيدة
املنال.
وما يزيد األمر تعقيدًا يف املرحلة احلالية
هو عزم اجليش السوري ،كما تشري وقائع
ّ
وتؤكده مصادر عسكرية سورية ،على
امليدان
مطاردة املسلحني يف اجلرود .وهذا ما سيدفع
املسلحني إىل دخول األراضي اللبنانية وتنفيذ
عمليات قتل واختطاف وسرقة ،على غرار
ما تعانيه بلدة عرسال حاليًا ،باإلضافة إىل
البيوت والكسارات املتامخة للجرود يف بلدة
رأس بعلبك ،وصو ً
ال إىل القاع.
أن مفاوضات يسعى إليها
وعلمت «األخبار» ّ
عدد من املسلحني تقضي بـ»استسالم
السوريني منهم للجيش السوري ،مع ضمانات
بعدم قتلهم» ،فيما «يسعى األجانب للحصول
على ممرات آمنة برعاية األمم املتحدة إىل خارج
األراضي السورية».
مصادر ميدانية لبنانية ّ
تؤكد أن «اجليش
بدأ بالفعل تنفيذ خطة عملية تقضي حبماية
القرى القريبة من اجلرود ،متهيدًا لبدء مطاردة
اإلرهابيني يف اجلرود الوعرة» ،إضافة إىل
استعادة السيطرة على مواقع بعيدة عدة ،كان
اجليش قد أخالها يف العامني املاضيني ،إثر
متدد املعارضة املسلحة يف القلمون ،حينها،
ّ
وتراجع اجليش السوري.
املمتدة من
أن «املنطقة
ّ
وتشري املصادر إىل ّ
اجلرود القريبة من بلدة الطفيل اللبنانية جنوبًا،
اليت تقابلها بلدة عسال الورد السورية ،مرورًا
جبرود عرسال واجلرود الشرقية لبلدة القاع،

وتعوض املساحة
ستكون مسرحًا للعمليات».
ّ
الواسعة ووعورة اجلبال اليت ينتشر فيها
التجمعات السكانية الالزمة
املسلحون ،غياب
ّ
لعملية اختبائهم .إذ يستخدم هؤالء عددًا من
املغاور واملزارع الصغرية النائية بني اجلروف

الجيش اللبناني
سيستعيد
بضعة
مواقع أخالها
يف املرحلة
املاضية

الصخرية يف املنطقة
املمتدة جنوبًا من خربة
الزمراني،
يونني،
جبل
أو
الشاحوط
حليمة (منطقة مشرفة
،)2170
ارتفاعها
خربة داوود ،وادي
حورتا ،وادي
اخلشنِّ ،
بو عيون ،ما قد يطيل
أمد املعركة ،على

الرغم من وجود نقص حاد لدى املسلحني يف
مصادر الذخائر واإلمداد.
وحبسب املعطيات امليدانية ،فإن منطقة
«حورتا» تبدو أكرب
«املراح» يف وادي
ِّ
التجمعات وأخطرها ،إضافة إىل إحدى املغاور
الضخمة يف وادي «بو عيون».
وعلى ما تقول املصادر ،فإن «الدعم املعنوي
واملادي الذي كان مسلحو املعارضة حيصلون
عليه من أبناء بعض القرى اللبنانية ،وعلى
حتول اليوم إىل
وجه التحديد بلدة عرسال ،قد ّ
نقمة ،بفعل ممارسات املسلحني اليت عاثت
ً
وسرقة يف العام املاضي،
يف البلدة قت ًال
ّ
واإلعدامات املتفرقة حبق عدد من اللبنانيني
األبرياء ،وآخر فصول االعتداءات هو خطف
املواطن خمايل مراد من بلدة رأس بعلبك
واملطالبة بفدية إلطالق سراحه».
ويف الوقت الذي بدأ فيه اجليش اللبناني
حتضرياته للعملية العسكرية ،يزيد اجليش
السوري من ضرباته املدفعية واجلوية لنقاط
إما
متركز املسلحني يف األراضي السوريةّ ،
جتمعاتهم اليت تسبق هجومًا على إحدى
خالل
ّ
ّ
تشكل ما
حمددة
نقاط اجليش ،أو يف أماكن
ّ
بقي من خمازن الذخرية واإلمداد يف اجلرود.
وتقول مصادر متابعة للعمليات العسكرية
على جانيب احلدود ،إن «التنسيق بني
اجليشني سيصبح ضرورة قصوى يف األيام
املقبلة لتحقيق النتائج املرجوة يف إنهاء حالة
اإلرهابيني على احلدود ،باإلضافة إىل إمكانية
استخدام اجليش اللبناني للطريان املروحي
يف مالحقة املسلحني ،بالتزامن مع استخدام
القوات السورية للطائرات املقاتلة».
وعلم أن جهودًا يبذهلا معنيون للعبور فوق
«القطيعة املرحلية بني اجليشني» ،كما
تسميها املصادر ،و»إعادة التنسيق بني
اجليشني مبا خيدم مصلحة البلدين وإطار
مكافحة اإلرهاب».

أعلن رئيس جملس النواب نبيه
بري ابقاء اجللسة التشريعية
مفتوحة حتى الوصول اىل حل
وانضاج االتصاالت اليت نشطت
على اكثر من جبهة ،القرار
سلسلة الرتب والرواتب .وتعطل
انعقاد اجللسة اليت كانت مقررة
يف العاشرة والنصف من قبل
ظهر أمس لعدم اكتمال النصاب
القانوني الذي يتطلب حضور 65
نائبا ،فيما حضر اىل اجمللس 52
نائبا .وشهد اجمللس سلسلة
لقاءات ومشاورات جانبية كما
اجرى الرئيس بري لقاءات عدة
كان قد بدأها االربعاء واستكملها
امس االول اخلميس.
وصل رئيس احلكومة متام سالم
الذي انضم اىل اجتماع بري مع
هيئة التنسيق النقابية يف مكتب
حتول اىل
الرئيس بري الذي
ّ
خلية ازمة ملعاجلة املأزق الذي
وصلت اليه جلسة السلسلة.
وقبيل الظهر ،وبعد التأكد
من النصاب تبني حضور 52
نائبا علما ان النصاب القانوني
للجلسة يتطلب حضور  65نائبا.
وعندها أعلن الرئيس نبيه بري
يف بيان مقتضب ابقاء اجللسة
التشريعية مفتوحة حتى الوصول
اىل حل وانضاج االتصاالت اليت
نشطت على اكثر من جبهة.
وكان قد وصل اىل اجمللس
الرئيس جنيب ميقاتي ،كما
وصل النائب غازي العريضي،
كما وصل وفد من نواب فريق
 14اذار ضم :امحد فتفت ،مجال
اجلراح وفادي كرم.
وقال النائب هاني قبيسي يف
تصريح ،بعد لقاءات مع الرئيس
بري :بعد أن جرى اإلتفاق على
واردات تعادل بدقة النفقات بل
تفيض عنها ،يعين نرى اإلصرار
على تعطيل اجللسة ،األمر الذي
يؤكد اخلضوع هلرطقة عدم جواز
التشريع إذا استقال رئيس
الوزراء أو شغر مركز رئيس
اجلمهورية ،وهذا يعين اإلصرار
على تعطيل مؤسسات الدولة
واألخذ بالبلد اىل مكان جمهول.
وتلقى رئيس جملس النواب
برقية من نظريه اليمين حييى
علي الراعي ،مهنئًا مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك.
ورد النائب اميل رمحة من جملس
النواب على احلملة اليت تعرض
هلا العماد ميشال عون على
خلفية كالمه يف احلوار الذي
اجري معه على احدى حمطات
التلفزة فقال :زمالئي الكرام
تكلموا باالرقام وانا سأتكلم
بالنيات يف موضوع آخر ،سأتكلم
ّ
حتديدا بالنيات وهي لغة قانونية
ويتصرف بها القاضي العادل
بامتياز .النيات ايضا مستندات
ومن املؤكد ان ما قاله العماد
عون وفتح ردودا من كل حدب
وصوب اعطى صورة لنية حسنة
تأتي منسجمة مع السياق العام
الذي شكل احلكومة اليت اعطت
طمأنينة ومنسجمة مع املصارحة
واملصاحلة على كل املستويات
يف لبنان ،للوصول اىل الطمأنينة
الكاملة للجميع.
اضاف :تعرفون انه اذا اردنا
الدخول للقاء الرئيس نبيه

بري ،ننتظر نصف ساعة وساعة
كونه معرضا ،والرئيس احلريري
معرض ،وحنن خنسر زعيما جيب
ان يكون يف لبنان كيفما خرجت
الصفة او التطمينات ،فالتطمني
اليوم يف قالب املصارحة
واملصاحلة الذي تقوده شخصيات
لبنانية عريقة جدا من امثال
العماد عون ودولة الرئيس سعد
احلريري ،حنن نصر عليه وكنت
امتنى على الردود ان ال تكون
يف مقلب ثان وكأنها تنتظر احدا
ان يرسل هدية وجيد غالف اهلدية
مطعوج ليقول ان اهلدية مفخخة،
فاهلدية كلها نية حسنة وتعين
عالقة طيبة واطالقا لرتتيب
الوضع اللبناني ،اذا غري ضروري
ان نعلق على غالف اهلدية ،بل
ان نعلق على اهلدية اليت خرجت
من فم هذا الرجل الذي يذهب
اىل التوافق واىل املصارحة
واملصاحلة بامتياز ،كان جيب
على زمالئي الذين احبهم ،وعلى
آخرين وجدت سيال من الردود
محلت اكثر مما حتتمل ،ذهبوا اىل
نيات بعيدة عن النية اليت كان
يقصدها العماد عون.
وتابع رمحة :ان كالم العماد عون
يعطيين كمواطن طمأنينة وان
املشهدية اليت طرحتها عن حسن
النية ،وعن الردود غري املتالئمة
مع حسن النية ،اصر عليه ليس
من باب اصطفايف السياسي
امنا من باب رؤييت للوضعني.
كالم العماد عون فيه مصارحة
ومصاحلة للموضوع وفيه ذهاب
للطمأنينة ،واملصارحة حتتاج
كالما لبعض احلقائق واسأل هنا
ملاذا ال يزال دولة الرئيس سعد
احلريري خارج لبنان ،فانا كنائب
ال اريد ان يكون احد اهم الزعماء
خارج لبنان ،هناك فجوة يف
لبنان جيب حلها ولكي حنلها جيب
ان نصارح ونصاحل وال جيوز ان
نرتدي الكفوف ونتملق بالكالم
اخل ،وهناك كالم قاله فهم بغري

مقصده ،وميكن ان يقال بطريقة
اخرى هذا ما اعطيته كمثل لغالف
اهلدية املهم مضمون ومقصد
هذا الكالم فمضمون املوضوع
هو هذا السياق الذي ادى اىل
تشكيل هذه احلكومة اليت اراحت
البلد وامنت االستقرار وجيب
ان نذهب بهذه الذهنية اىل
باقي االستحقاقات االخرى من
امنية وسياسية ومالية ونقدية
وبالتالي تأمني حقوق الناس.
لبنان أعرج
وردا على سؤال حول ما قصده
العماد عون من هذا الكالم؟
قال :اذا كان هناك رجل قادر
يف لبنان ويف سدة املسؤولية
سواء اكان يف قصر بعبدا ،او
يف السراي احلكومية او يف مقر
الرئاسة يف عني التينة او يف
نيابة الرئاسة بامكانه ان يعطي
هذه الطمأنينة جلميع الناس
واوهلم من تقع عليه الظالمة
وان االوان ان ال نبقى يف
اصطفافات السياسة ،وانا اخرج
من اصطفايف السياسي القول
بأن لبنان اعرج الن احد زعمائه
خارجه.
لكن سبق للعماد عون وقال
للرئيس احلريري وان وي تكت.
 ملاذا تهينون دولة الرئيسسعد احلريري النه يتحدث عن
الذي قال له ذلك ،فهذا السؤال
هو ضد دولة الرئيس احلريري.
ما قاله العماد عون فهم وكأنه
على علم مبن يقوم باالغتياالت
وحتى ان الوزير بطرس حرب
ذهب اىل االبعد واعترب ان هذا
الكالم هو مبثابة اخبار للنيابة
العامة التمييزية؟
 الشيخ بطرس حرب كالمهمشوب بعيب اخلصومة على
الرئاسة وكالم البعض االخر
مشوب بعيب الكيدية والبعض
اآلخر كالمه مشوب بعيب
ترك رئيس تكتلهم يكمل
باملفاوضات.

وفاة رئيس بلدية زغرتا توفيق
معوض يف حادث سري مروع

تويف رئيس بلدية زغرتا توفيق البري معوض نتيجة تعرضه
حلادث سري مروع فجر امس االول اخلميس على اوتوسرتاد
الكارنتينا.
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الفيصل :اتهامات املالكي للسعودية برعاية اإلرهاب
مدعاة للسخرية وأنصحه بعدم معارضة اململكة
أكد وزير اخلارجية السعودي
األمري سعود الفيصل أن رئيس
وزراء العراق املنتهية واليته
نوري املالكي ،هو من قام
بتأجيج الطائفية يف العراق.
وأضاف أن اتهام املالكي
للمملكة برعاية اإلرهاب مدعاة
للسخرية ،ونصيحيت له أال
يعارض السعودية.
وقال الفيصل يف مؤمتر
صحايف بعد انتهاء أعمال
مؤمتر وزراء خارجية دول منظمة
التعاون اإلسالمي سياسات
املالكي الطائفية هي سبب
تدهور الوضع يف العراق ،إذ
تعاملت حكومته بشكل سيئ
مع بعض املناطق .واحتفاظ
املالكي بكافة املناصب قوض
قدرة اجليش العراقي .ناصحًا
يف الوقت ذاته رئيس وزراء
العراق باتباع نهج اململكة يف
مكافحة اإلرهاب.
وقال األمري سعود اعتقد ان
اكثر بلد عانت من االرهاب
وكافحت االرهاب ومستمرة يف
مكافحته ،هي اململكة العربية
نصيحيت
وتابع
السعودية.
للمسؤول العراقي للقضاء على
االرهاب يف بالده هو ان يتبع
السياسة اليت تتبعها اململكة وال
ان يتهمها بانها مع االرهاب.
احلمد هلل بالدنا نظفت من هذا
الوباء ،وعسى اال ياتينا شيء
من جرياننا.
وشدد وزير اخلارجية السعودي
على ضرورة حماربة السياسات
الطائفية اليت أدت إىل الفنت
يف بعض الدول ،مؤكدًا يف

الوقت ذاته على إدانة اإلرهاب
بكافة أشكاله وصوره .وأوضح
أن اجملتمع الدولي فشل يف
إجياد حل لألزمة يف سوريا.
هذا ،وقال مصدر سعودي امس
اخلميس إن اململكة ترى أن
احلوار السياسي بني العراقيني
ال التدخل اخلارجي ،هو السبيل
ملواجهة االضطرابات يف العراق،
مشريا اىل أن عدة قوى غربية
تتفق مع هذا املوقف.
وأضاف املصدر لرويرتز لن
يفيد التدخل اخلارجي بأي حال.
ومضى يقول السعودية وامريكا
وفرنسا وبريطانيا متفقة على
أن احلوار واحلل السياسي،
هما السبيل للمضي قدما يف
العراق.
اىل ذلك يصل إىل جدة ،اليوم
اجلمعة ،وزير اخلارجية الروسي،
سريغي الفروف ،يف زيارة إىل
السعودية ،تدوم يومني يلتقي
خالهلا ولي العهد السعودي
األمري سلمان بن عبد العزيز،
ونظريه األمري سعود الفيصل.
وقالت املصادر ،أن تطورات
الوضع على الساحتني السورية
والعراقية سيحتالن حيزا مهما
يف حمادثات الوزير الروسي مع
القادة السعوديني.
وكان أمني جملس األمن
الروسي نيكوالي باتروشيف
قال يف تصريح صحايف اخلميس
(امس االول) ،إن العراق تفكك
إىل  3أجزاء :السين والشيعي
والكردي .ومحل باتروشيف
العدوان األمريكي مسؤولية
تدمري الدولة العراقية.

مصر تضع اسرتاتيجية ملواجهة الفكر املتشدد ..احالة أوراق مرشد االخوان و ١٣آخرين اىل املفيت
قالت مصادر قضائية إن حمكمة
مصرية قررت امس االول إحالة
أوراق حممد بديع املرشد العام
لالخوان املسلمني و 13آخرين
للمفيت الستطالع رأيه بشأن
اعدامهم يف قضية تتعلق بأحداث
عنف اندلعت عقب إعالن قيادة
اجليش عزل الرئيس السابق
حممد مرسي املنتمي للجماعة.
وتعود القضية إىل يوم  22متوز
املاضي عندما اندلعت احتجاجات
عنيفة أمام مسجد االستقامة
باجليزة على الضفة الغربية لنيل
القاهرة وأسفرت عن مقتل تسعة
أشخاص على األقل وإصابة حنو
 20آخرين.
وأضافت املصادر أن حمكمة
جنايات اجليزة برئاسة القاضي
حممد ناجي شحاتة حددت الثالث

من آب للنطق باحلكم.
ووجهت النيابة للمتهمني عدة
تهم من بينها القتل العمد
والشروع يف القتل واالنضمام
إىل مجاعة الغرض منها تكدير
األمن والسلم العام واإلضرار
العامة
باملمتلكات
العمدي
واخلاصة ومقاومة السلطات.
ومن بني املتهمني قيادات بارزة
جبماعة االخوان مثل حممد البلتاجي
وعصام العريان وباسم عودة
وزير التموين األسبق باإلضافة
إىل عاصم عبد املاجد القيادي
والداعية
االسالمية
باجلماعة
اإلسالمي صفوت حجازي .وستة
من املتهمني هاربون.
من ناحية اخرى ،قالت وزارة
الثقافة املصرية يف بيان إن
االجتماع األول امس االول

«معركة شرسة» يف دونيتسك كييف تهدد
بآالف النعوش

على الرغم من إعالن الرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو،
عن مبادرة لوقف اطالق النار
من جانب واحد يف شرق
وجنوب أوكرانيا ،بدأت أمس
االول معركة شرسة بني القوات
واالنفصاليني
األوكرانية
املوالني لروسيا ،حسبما قالت
مصادر عسكرية أوكرانية ،بينما
عادت اللهجة األمريكية لتهديد
موسكو بدفع «تكاليف» جديدة
يف حال مل تعمل على التهدئة
مع كييف.
وقال مسؤول عسكري إن القتال
العنيف اندلع فجر أمس االول
بالقرب من بلدة كراسين ليمان

اليت سيطرت عليها القوات
احلكومية منذ بداية هذا الشهر
يف مقاطعة دونيتسك الواقعة
حتت سيطرة االنفصاليني منذ
اشهر ،مضيفًا ان االنفصاليني
يف املنطقة حاولوا على ما يبدو
اخرتاق طوق عسكري للقوات
احلكومية .وأشار اىل أن «هناك
معركة شرسة» كانت تدور أمس
االول«وهي تفوق يف شدتها
وجماهلا املعارك السابقة».
وأوضح أن حوالي أربعة آالف
مقاتل من االنفصاليني يشاركون
يف املعركة ،مضيفًا ان اجلانبني
يستخدمان أيضًا آليات مدرعة
رمبا تكون دبابات.

اخلميس ملسؤولي قطاعاتها
املختلفة حدد اسرتاتيجية العمل
الثقايف يف الفرتة القادمة بنشر
االستنارة ومواجهة الفكر املتشدد
باإلبداع والكتاب والفنون.وعني
الناقد األدبي جابر عصفور وزيرا

للثقافة يف حكومة جديدة تشكلت
هذا األسبوع وهو آخر وزير
للثقافة يف عصر الرئيس األسبق
حسين مبارك الذي انتهى حكمه
يف شباط  2011بعد احتجاجات
شعبية حاشدة استمرت  18يوما.

اردوغان :غارات أمريكية على العراق ستؤدي
لسقوط قتلى مدنيني
قال رئيس الوزراء الرتكي رجب
طيب اردوغان امس االول إن
قيام الواليات املتحدة بشن
ضربات جوية على املتشددين
يف العراق ميكن أن يؤدي
لسقوط أعداد كبرية من القتلى
املدنيني وإن واشنطن ال حتبذ
هذه االسرتاتيجية.
وقال أردوغان للصحافيني يف
أنقرة لدى سؤاله عن احتمال
قيام الواليات املتحدة بضربات
جوية امريكا مبوقفها احلالي
والتصرحيات اليت صدرت عنها
ال تنظر اىل اهلجمات من هذا
النوع نظرة إجيابية .ومضى
يقول هناك عناصر من تنظيم
داعش بني الناس .ميكن أن
تؤدي عملية من هذا النوع اىل
سقوط عدد كبري من القتلى بني
املدنيني.
وتركيا هي صاحبة ثاني أكرب
قوات مسلحة يف حلف مشال
األطلسي بعد الواليات املتحدة
وتستضيف أيضا قاعدة اجنرليك
اجلوية األمريكية يف جنوب
البالد .وينظر إىل تركيا على
أنها من املشاركني احملتملني
يف أي تدخل دولي يف العراق.

وتهدد احلملة اليت يقوم بها
مسلحو تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام ومقاتلون
آخرون بشرذمة العراق ما يرتك
تركيا يف مواجهة متشددين
اصوليني يف جارتني جنوبيتني
مع حتقيق اجلماعة مكاسب يف
سوريا بالقرب من احلدود
الرتكية.
وأكد رئيس الوزراء الرتكي رجب
طيب أردوغان ،أن ما حيدث يف
العراق خرج عن كونه مواجهات
بني داعش والعراق ،وحتول إىل
حرب أهلية طائفية.
ونقلت وكالة أنباء األناضول
الرتكية عن أردوغان القول
إن التصرحيات الصادرة عن
الواليات املتحدة تظهر عدم
حتمسها لتدخل عسكري يف
العراق ألن تداخل مسلحي داعش
مع املدنيني يفتح الباب أمام
سقوط عدد كبري من املدنيني
يف حال شن غارات جوية على
معاقل داعش .وقال :ال ميكن
مسلما آخر وهو
ملسلم أن يقتل
ً
يصيح اهلل أكرب ،ومن غري املمكن
على اإلطالق أن تؤيد احلكومة
الرتكية مثل ذلك الفعل.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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مقاالت وتحقيقات

إنقالب املوصل :كيف ُنفّذ وما مضاعفاته؟
عالء الالمي
بني التفسري التآمري لألحداث وتفسري املؤامرة
كحدث ،فرق هائل يقفز عنه الكثريون :التفسري
التآمري لألحداث هو رؤية ذاتية غري موضوعية
مسكونة بهواجس نفسية تعتقد أن كل ما
حيدث هو «مؤامرة خطط هلا ونفذها العدو».
فحتى العواصف الرتابية اليت تضرب العراق مث ًال
تفسر بهذا التفسري .أما تفسري املؤامرة كحدث
فهو حتليل واقعي للقوى وحلركة هذه القوى
املتصارعة ولألسباب والنتائج والوثائق ،القصد
منه تفسري مؤامرة فعلية ّ
خطط هلا ونفذها طرف
ما ضد آخر .واملؤامرات الكربى ليست قليلة يف
التاريخ ،بل إن بعض املؤرخني واملفكرين اعترب
التاريخ اإلنساني سلسلة طويلة من املؤامرات.
حني قال رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي
يف خطابه األخري ،بعد ساعات على إعالن سقوط
عاصمة الشمال العراقي وثاني أكرب مدينة فيه،
املوصل ،إن ما حدث من انهيار عسكري تام
لقوات النظام هو مؤامرة ،اعترب البعض على
مواقع التواصل االجتماعي ،وأنا منهم ،ما
قاله تقليدًا يعتمده املهزومون ،ولكنين سجلت
حتفظاتي على هذا الرأي أيضًا .وحني لفظ
املالكي كلمة «خدعة» كوصف آخر ملا حدث،
و»إشاعات منسقة» ،تذكرت ما كتبه القيادي
البعثي الستيين الراحل هاني الفكيكي ،أحد
أقطاب االنقالب العسكري يف  8شباط ،1963
ونصه« :لقد أسقطنا
يف كتابه «أوكار اهلزمية»،
ّ
نظام الزعيم عبد الكريم قاسم بسالح اإلشاعة».
ّ
متمكن جدًا من
أن نظام البعث
ومعروف جيدًا ّ
استعمال هذا السالح ومن إدارة احلرب النفسية
واملخابراتية بشهادة أطراف حملية وأجنبية.
بدأت احلقائق تتكشف اآلن .فما حدث يف
املوصل كان «انقالبًا عسكريًا من نوع خاص»،
عملت عليه قيادة عزت إبراهيم الدوري بصمت
وصرب ودهاء لوقت طويل حتى متكنت من زرع
شبكة معقدة ومؤثرة من الضباط السابقني الذين
مت استثناؤهم من اجتثاث البعث يف املؤسسة
العسكرية حلكم احملاصصة ،وخصوصًا يف
حمافظيت نينوى وصالح الدين ،واستغلت داعش
ُ
«كخراعة ُخضرة» كما يقال يف اللهجة العراقية،
أي «خيال املآتة» إلرعاب املستهدفني ،ضمن
حتالف انقالبي الأخالقي متامًا وفاقد لألفق!
غري أن الزمن الذي كان خيطط فيه البعث وينفذ
وينتصر ثم حيكم البلد لعدة عقود ولىّ إىل غري
رجعة ،وستكون الوقائع على األرض يف نينوى
وتكريت كفيلة بتبديد أحالم الدوري وميليشياته
خالل أشهر قليلة ،ورمبا أسابيع ،ولكنها لألسف
الشديد ستكون مريرة ومؤملة للعراقيني يف
تلك املناطق! وأول كابوس سيفشل الدوري
يف تبديده هو االشتباك احلتمي بالسالح بني
عناصره املسلحة وداعش ومن معها ،وكاد يبدأ
هذا االشتباك قبل قليل بسبب تعليق صور
الدوري يف املناطق املسيطر عليها من قبلهم
ولكنهم تفادوه! لكن األكيد هو أن هذا االنقالب
قد وضع خطة تقسيم العراق قيد التنفيذ ،وفتح
باب التدخالت اإلقليمية «اإليرانية والرتكية»
والعاملية الغربية واسعًا ،بل واسعًا جدًا!
ً
جاء خطاب املالكي متناقضًا ومرتبكًا وسطحيا.
ويبدو أن هدفه الرئيس مما قاله هو رفع
معنويات حلفائه وشركائه يف احلكمْ ،
إذ يبدو أنه
ال يتوب وال ُّ
ميل من تضليل وأكاذيب مستشاريه
وقادته العسكريني ،حتى وهو يف قاع هزمية
عسكرية خطرة كاليت حدثت أخريًا.
قال املالكي أيضًا إن هناك مؤامرة وراء سقوط
املوصل ،وإنه يعرف التفاصيل واألمساء ومن
أطلق اإلشاعة وأمر بسحب القوات ،مع أنها
لصد املهامجني ،بل أكثر من كافية.
كانت كافية
ّ
وبعدها بساعات ،نعم بساعات ،سقطت مدينة
تكريت! فهل كان املالكي يعرف التفاصيل
أيضًا ،أم أن الوقت مل يسعفه لتفادي الضربة
الثانية؟ كالم املالكي يوحي بأن اخرتاقًا أمنيًا قد
حدث داخل قيادات اجليش يف املوصل ملصلحة
داعش وحزب البعث/جناح الدوري ،وهذا وارد

وأرجحه متامًا ،ولكن املشكلة وسبب
جدًا،
ّ
االنتكاسة وسقوط نينوى بيد داعش والبعث
الصدامي الدوري ليس هنا ،بل يف فشل رئيس
الوزراء ومن معه يف العملية السياسية الطائفية،
وفشلهم يف اخلروج منها ،أو تعديلها وجعلها
أسست على أيدي احملتلني
قابلة للحياة ،ألنها ّ
األمريكيني لتكون ضد املضمون التعددي
واملتنوع للمجتمع العراقي.
نعم ،لقد فشل املالكي يف إجناز مصاحلة وطنية
جمتمعية حقيقية ،ويف ملف اخلدمات ،ويف
امللف األمين ،وصار حاميًا للفساد والفاسدين
يف حكومته ،وفاقمت حكومته وأجهزته من
االستقطاب الطائفي والقومي بني العراقيني،
وخالل ذلك بقيت العملية السياسية تواصل
بت أصوات الوطنيني
تعفنها وحتللها ،وقد حُ َّ
الدميوقراطيني املناهضني لالحتالل والطائفية
من الصراخ والتحذير من نتائج ذلك وخطورته
على وجود العراق ووحدته وسالمة شعبه!
ما حدث خالل األيام املاضية على األرض
واستيالء داعش وحلفائها على عاصمة الشمال
ومدن
العراقي
أخرى هو إعالن
وفاة رمسي وأخري
للعملية السياسية
الطائفية ،وليس
املالكي
أمام
أمرين
سوى
إغراق
متاحني:
العراق والعراقيني
يف حرب أهلية
طويلة ومدمرة لن

ما حدث يف
املوصل كان
«انقالباً عسكرياً
من نوع خاص»،
عملت عليه قيادة
عزت الدوري

ينتصر فيها أي طرف ،أو ،وهذا هو اخليار الثاني
الذي لن جيرؤ عليه املالكي كما أعتقد ،اإلجهاز
على أساس العملية السياسية الطائفية والدعوة
إىل عقد مؤمتر تأسيسي مبشاركة مجيع القوى
السياسية واألطراف اجملتمعية ليعدل الدستور
وجترم
حترم
ويطلق عملية سياسية وطنية
ّ
ّ
الطائفية السياسية ،وتعلن علمانية ومدنية
الدولة القائمة على املواطنة وليس على دولة
املكونات ،كما أراد احملتلون وحلفاؤهم.
ّ
ما قاله املالكي اليوم سيكرره بعد شهر أو
شهرين باملضمون ذاته ،ولكن االختالف يف
املشهد هو أن آالفًا أخرى من العراقيني ستقتل
وجترح وتهجر ،ومدنًا أخرى ستدمر وحترق ،ووحدة
العراق وشعبه ستكون يف مهب الريح.
ولكن ،كيف ُن ّفذ انقالب املوصل؟ بربط
األحداث الفعلية على األرض وحتليل الشهادات
والتسريبات والتقارير اإلخبارية اخلاصة مبا
بات يسمى انقالب املوصل ،نعتقد أن طرفني
رئيسيني شاركا فيه عمليًا :الطرف األول هو
«بعث الدوري» وكانت حصته تشمل التخطيط
وزرع شبكة الضباط البعثيني يف القيادات
العسكرية احلكومية وجتهيز بضع مئات من
املسلحني يف امليليشيات النقشبندية ،بعد أن
تبددت تنظيمات البعث وجبهاته «املقاومة» اليت
ّ
كان يعلن عنها الدوري يف بياناته يف السنوات
املاضية .أما الطرف الثاني الذي ّ
وفر املسلحني
املدربني جيدًا فهو التنظيمات التكفريية كداعش
ّ
السنة وغريهما ،إضافة إىل قوى
وأنصار
عشائرية طائفية يقودها شيوخ عشائر من أمثال
حارث الضاري الذي بارك االنقالب من العاصمة
األردنية ،وعلي حامت ورجال دين من أمثال رافع
الرفاعي وعبد امللك السعدي اللذين طاملا اعتربا
اجليش العراقي «جيش احتالل يف املنطقة
الغربية» .وقد أكد أحد الشهود العيان هذا
املعنى لصحيفة «البديل العراقي» اإللكرتونية،
إن املسلحني الذين اقتحموا املوصل
حني قال ّ
كانوا من غري العراقيني يف غالبيتهم ،وحني
ّ
نفذوا االقتحام وهدأت األوضاع وخرجنا من
ً
بيوتنا ،وجدنا بدال منهم مسلحني عراقيني حيمون

ما حدث خالل األيام املاضية على األرض هو إعالن وفاة رسمي وأخري للعملية السياسية الطائفية (صافني حامد ـ أ ف ب)
املصارف واملؤسسات ،يف حني التحق املسلحون
غري العراقيني بساحات قتال أخرى!
لقد ُن ّفذت خطة االنقالب بسالسة وسهولة مبجرد
زودت القيادة االنقالبية
حلول الساعة الصفر اليت ّ
بها ضباط الشبكة االخرتاقية داخل قيادات اجليش
يف حمافظيت نينوى وصالح الدين ،فوجد القادة
الكبار ،كنائب رئيس األركان عبود قنرب وقائد
القوات الربية علي غيدان ،أنفسهم دومنا جيش
أو ضباط وسطيني ،ومل يكن يف وسعهم سوى
طلب إخالئهم من قبل امليليشيات الكردية إىل
مدينة أربيل القريبة .وقد تفادى قائد عمليات
نينوى مهدى الغراوي هذا املصري ،ألنه كان
حينها يف مقر إحدى قطعاته يف ضواحي املوصل،
وبالضبط يف منطقة اخلازر ،وقد حاولت أطراف
كردية تشويه الرجل وفربكوا له صورة يظهر
فيها أحد أفراد ميليشيات «البيشمركة» خلفه،
ولكنه جنح يف إثبات أنه مل يغادر موقعه وأنه
مستمر يف استجماع بقايا قواته .ونشري إىل أن
عناصر البيشمركة لعبوا دورًا مشؤومًا ومريبًا يف
األحداث ،فكانت جترب العسكريني املنسحبني
على خلع مالبسهم العسكرية وتعطيهم مالبس
مدنية ثم تظهرهم مبظهر الفارين من املعركة
أمام الكامريات.
على صعيد املضاعفات والنتائج املهمة،
املتوسطة والبعيدة املدى هلذا االنقالب الذي
خطط له ونفذه الدوري وحلفاؤه يف املنظمات
السلفية االنتحارية ،ميكننا أن نرصد ونسجل
النتائج واملضاعفات اآلتية:
ــ وضع العراق ككل قيد التقسيم إىل دويالت
طائفية ،أو يف األقل فصل حمافظيت نينوى
وتكريت وأجزاء من دياىل بقوة السالح ،أما
األنبار فلها وضعها العشائري اخلاص الذي
ص ِّعب تنفيذ هذا املخطط فيها .فالنزوع
سي َ
ُ
الوطين العراقي متجذر هنا ،وقد أفشل خمطط
حتويل احملافظة إىل إقليم رغم قوة وكثافة
األطراف اليت دعت إليه ،والعداء للتكفرييني
يسود مناطق واسعة من احملافظة ،رمبا تستثنى
من ذلك مدينة الفلوجة ،إضافة إىل حساسيات
حملية مل تكن ظاهرة للعيان يف املاضي القريب
املكونات األفقية «عشائر
تشوب العالقات بني
ّ
وأسر» يف األنبار ونينوى.
ــ فتح الباب واسعًا أمام التدخالت اإلقليمية،
وخاصة إيران املدفوعة باهلاجس الطائفي
واالستهداف الغربي ،وتركيا املدفوعة باهلاجس
ذاته إضافة إىل األطماع القدمية يف «والية
املوصل» يف العهد العثماني .وكذلك فتح
الباب أمام التدخالت الغربية اليت قد تأخذ شكل
عودة مباشرة ،ولكن تدرجيية ،لقوات االحتالل
األمريكية إىل أرض العراق ،أو ،يف األقل،
تقديم املساعدات الكبرية لنظام احملاصصة مبا
يكفل توثيقه باملزيد من قيود التبعية للواليات

املتحدة.
ــ انقالب املوصل دفن نهائيًا فكرة إنهاء أو حتى
ختفيف تطبيق االجتثاث للبعث والبعثيني ضمن
قانون «املساءلة والعدالة» ،وستطلق احلكومة
احلالية محلة عنيفة وشاملة ضدهم ،ولن يكون
سه ًال بعد اآلن على الدميوقراطيني واليساريني
املطالبني بإنهاء ملف االجتثاث أو التخفيف منه
أو اعتباره جنائيًا وليس سياسيًا أن يكرروا
مطالباتهم هذه ،بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن
مرض هذا احلزب املزمن بالتآمر واالنقالبات ال
شفاء منه ،وهذا ما سيجعل آالف األبرياء يدفعون
مثن محاقات الدوري وجشعه اىل كراسي احلكم
االنقالبي يف زمن انتهت فيه حكاية االنقالبات
املسلحة.
ــ سيكون هذا االنقالب آخر حفنة تراب تهال
عمليًا على قرب «الصدامية السياسية» والقوى
وسيقوي من أوار
امليليشيوية يف العراق،
ّ
االستقطاب الطائفي ويفتح باب االقتتال
الطائفي والتكفريي املتبادل واملكشوف بني
عرب العراق.
فإن عارًا جديدًا قد ُأحلق بالبعث
ويف كل هذاّ ،
يسجلون عليه
الصدامي؛ فإذا كان أعداؤه
ّ
أنه تعاون مع املخابرات الغربية يف انقالباته
السابقة ،فهو يف عهد الدوري قد وضع يديه
ومفجري
بأيدي التكفرييني من قتلة شعبه
ّ
املدنيني العراقيني يف الشوارع ودور العبادة
بسياراتهم املفخخة وأحزمتهم الناسفة ،وهذا ما
قد يدفع بعض البعثيني العراقيني املخلصني
ألفكارهم وجتربتهم إىل أن يقولوا كلمتهم
النقدية يف ما حدث ،مع أننا لسنا متفائلني
كثريًا حبدوث ذلك.
ــ سوف يتسّبب االنقالب بضياع حمافظة كركوك
وضمها
الغنية بالنفط واملتعددة املكونات
ّ
إىل اإلقليم الكردي ،وهي حمتلة عمليًا من
قبل البيشمركة الكردية منذ يوم اخلميس 12
يتحمس للدفاع عنها الكثريون من
حزيران ،ولن
ّ
ّ
السنة بعد الذي جرى يف املوصل
غري العرب
وتكريت ،ولكن حمافظة األنبار قد تقرتب أكثر
من حمافظات الوسط واجلنوب ليشكلوا معًا
نواة عراق آخر ينهي الدويالت امليليشيوية
الطائفية يف املوصل وغريها ،مبجرد سقوط حكم
احملاصصة الطائفية يف بغداد.
ــ وعلى املقلب اآلخر من هذه الصورة املتشائمة،
يكون هذا االنقالب قد أعلن أيضًا نهاية حقبة
حكم احملاصصة الطائفية وعمليتها السياسية
ودستورها االحتاللي ،وأثبت بالدليل امللموس
خطرها على وحدة العراق ووجوده كدولة وعلى
سالمة شعبه .والسؤال اآلن هو :كيف سيتم
إنهاء هذه احلقبة عمليًا واالنطالق حنو بناء عراق
املكونات
املواطنة واملساواة على أنقاض عراق
ّ
واحملاصصة؟
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موازنة نيو ساوث ويلز  :2014بريد يعلن عن مشاريع بنى حتتية بكلفة  10،2مليارات دوالر
سيكون سكان غرب سيدني أكرب
الفائزين يف نيو ساوث ويلز
امليزانية بعد ان عانوا طويال حيث
سيستفيدون من إنفاق كبري
على مشاريع الطرق والسكك
احلديدية واملستشفيات.
ففي املوازنة االخرية هلا قبل
انتخابات العام املقبل ،اعلنت
حكومة الوالية عن انفاق ما
جمموعه  10.2مليارات دوالر هذا
العام يف االعوام القليلة املقبلة
على مشاريع البنية التحتية.
وتشمل املشاريع شبكة سكك
حديدية خفيفة جديدة لباراماتا،
وجتديدات رئيسية ملستشفى
ويستميد وبناء وصلة الطريق
الغربي السريع (the West Connex
.).motorway
وسوف تكون هناك مدارس
جديدة يف مشال سيدني
وبينرث حيث ستنفق احلكومة
 400مليون دوالر على مدى
أربع سنوات مبا يف ذلك اجراء
جتديدات وحتسينات على 14
مدرسة يف خمتلف أحناء الوالية.
شمال غرب
سكك
وصلة
بناء
سيتم
حديدية مشال غرب الوالية إىل
بانكستاون عرب تشاتسوود
ثان يف
وتقاطع سكة حديد
ٍ
ميناء سيدني مع انفاق  7ماليني
دوالر على ختطيط املشروع هذا
العام.
وتشمل امليزانية  863مليون
دوالر يف بناء وصلة السكك
الغربية
الشمالية
احلديدية
اليت تبلغ كلفتها  8،3مليارات
دوالر.
وقالت وزيرة النقل غالديس
برجييكليان ان «هذا املشروع
احليوي جار على قدم وساق،
حيث ستبدأ أول أربع آالت لشق
النفق عملها حبلول شهر تشرين
االول».
ويتم ختصيص حنو  20مليون
دوالر من أجل ختطيط نفق
بثالثة خطوط بكلفة  3مليارات
دوالر لربط الطريقني السريعني
 M1 M2بالوصلة الشمالية (the
 .)North Connexوهناك خط جديد
سيتصل بالطريق السريع M2ما
بني بينانت هيلز رود وويندسور
رود.
وسيطور التمويل يف موازنة
ّ

هذا العام خط السكك احلديدية
اخلفيفة يف باراماتا بـ 400
مليون دوالر وضعت جانبا
لوصلة النقل املفقودة هذه
اليت طال انتظاره.
جنوب غربي
وللحفاظ على وعدها ببناء
وصلة السكك احلديدية اجلنوبية
الغربية بعام واحد قبل املوعد
احملدد ستنفق احلكومة 103
ماليني دوالر ،قبل االنتخابات
عام  ،2015على مشروع القطار
البالغة كلفته  2.1مليار دوالر.
ولتحسني فرص احلصول على
الرعاية الصحية ،سيتم إنفاق
 24،5مليون دوالر هذا العام
على حمطات سيارات إسعاف
جديدة يف ليفربول ،بانكستاون،
بالكتاون وبينرث.
وسوف تنفق احلكومة  83مليون
لألراض يف
دوالر لفرز سريع
ٍ
مراكز النمو يف املناطق اجلنوبية
الغربية وعلى البنية التحتية
املرافقة هلذا الفرز لدعم بناء
مساكن جديدة يف ضواحي
مثل سربينغ فارم ،كامدن
وإدموندسون بارك.
وقال وزير اخلزانة أندرو
كونستانس «ان هذا املال يفتح
املزيد من األراضي بسرعة أكرب
لدفع عجلة التنمية واإلسكان
وملعاجلة مباشرة لنقص املساكن
يف مجيع أحناء واليتنا».
غرب
وستكون الطرق يف غرب سيدني

بريد وكونستانس لدى اعالم املوازنة
املستفيد األكرب من اإلنفاق
احلكومي على البنية التحتية قبل
االنتخابات.
والوصلة الغربية West Connex
التزام رئيسي للحكومة مع
ما جمموعه  398مليون دوالر
إلنفاقها يف العام املالي
 15-2014على التخطيط والبناء.
وسيذهب أكثر من  100مليون
دوالر منها على توسيع الطريق
السريع  M4و  266مليون دوالر
لتخطيط الطريق السريع ومتلك
األراضي.
وسيتم حتسني وجتديد الطرق
حول املطار الثاني املزمع بناؤه
يف سيدني يف بادجري كريك
لتصل قيمتها إىل  109ماليني
دوالر ،لبدء األعمال على طريق
برينجيلي والتخطيط لطريق
سريع جديد بني  M7ونورثن
رود.
ولتجديد الطرق يف غرب سيدني
سيتم انفاق  209ماليني دوالر
ملساعدة بناء أقسام كاملة من
Schofields Roads, Richmond Road
 and the Camden Valley Wayعلى
ان يبدأ التجديد بـ Old Wallgrove
.Road
ويتواصل التجديد لـ Great
 Western Freewayمع  133مليون
دوالر الكمال ترقيات the
Woodford to Hazelbrook and
. Bullaburra to Wentworth Falls
وقال وزير اخلزانة أندرو
كونستانس ان موازنة هذا

العام متول أكرب مشاريع الطرق
والسكك احلديدية يف تاريخ
البالد.
واضاف يقول «ختتنق سيدني
نتصدى
وحنن
باالزدحام
للمشكلة».
وبالنسبة لبينرث ،مت االعالن عن
مدرسة جديدة لذوي االحتياجات
اخلاصة يف غلينمور بارك كجزء
من برنامج بـ 189مليون دوالر
للمدارس هذا العام .ومن
املقرر االنتهاء من هذه املدرسة
يف عام .2017
وسيذهب أكثر من  100مليون
دوالر على مدى أربع سنوات
حلدائق سيدني الغربية مبا
يف ذلك  15مليون دوالر لـ
' 'superparkيف  Bungaribeeيف
بالكتاون.
وسيستفيد ركاب الباصات
يف غرب سيدني من إنفاق 91
مليون دوالر على  199حافلة
جديدة.
ولعل احد االجزاء املركزية خلطة
البنية التحتية حلكومة بريد لغرب
سيدني هي اجراء إعادة تطوير
رئيسية ملستشفى ويستميد.
وستنجز املرحلة االوىل من عملية
التطوير البالغة  400مليون دوالر
هذا العام على ان تنجز يف أربع
إىل مخس سنوات.
شرق
كجزء من اإلنفاق على البنية
التحتية للنقل ،سيتم العمل
على مركز التسوق يف املدينة
وسكك حديدية خفيفة سريعة
جلنوب غرب سيدني.
وهناك  265مليون دوالر يف
موازنة هذا العام لبدء بناء شبكة
السكك احلديدية اخلفيفة جلنوب
شرق سيدني بعد املوافقة على
التخطيط يف وقت سابق من
هذا العام.
ففي املدينة ،ستتلقى حمطة
وينيارد عملية جتميل طال
انتظارها بتكلفة  100مليون
دوالر ،يف حني مت رصد 17
مليون دوالر لوضع خطة حملطة
جديدة للعّبارات املائية لـ
.Barangaroo
نورث شور والشواطئ الشمالية
اعلنت خطة العمل السريعة
البالغة كلفتها  663مليون
دوالر للشواطئ الشمالية عن
استثمار بـ  125مليون دوالر
يف ممر النقل السريع للحافالت

من  Mona Valeإىل املدينة.
وفصلت اخلطة أيضا حتسني
ّ
مبستشفى
احمليطة
الطرق
الشواطئ الشمالية يف فرانش
فوريست مبا يف ذلك نفقان
على طريق  Warringahوتوسيع
الطريق.
كما خصصت احلكومة  5ماليني
دوالر لدراسة جدوى انشاء
نفق لطريق الشواطئ الشمالية
السريع حتت .Military Rd
وجرى رصد متويل لبناء مدرسة
ثانوية شاملة جديدة يف
ولستونكرافت على ان يبدأ
العمل هذا العام ،واالنتهاء منه
حبلول عام .2016
ويأتي هذا التمويل من مبلغ
 189مليون دوالر خمصص يف
موازنة هذا العام لبناء مدرستني
وجتديد وحتسني  14مدرسة.
وحتسينات املدارس والنفق
ونظام النقل السريع باحلافالت
للشواطئ الشمالية هي يف
موازنة نيو ساوث ويلز فضال

عن إدخال حتسينات على
مستوى الوالية للنساء اهلاربات
من العنف املنزلي.
ومت اإلعالن عن تلقي مدرسيت
 Harbordو Manly Valeالرمسيتني
اللتني حتظيان بشعبية اعماال
وحتسينات رئيسية يف حقيبة
متويل التعليم.
وستتلقى مدرسة ،Harbord
يف
املدارس
أكرب
ثالث
الوالية ،امواال النشاء غرف
تعليمية جديدة ،ومرافق إدارية
وتسهيالت للطالب ،وممرات
مسقوفة ،وحتسني وسائل
الراحة يف اهلواء الطلق واملناظر
الطبيعية.
اما التحسينات اجلديدة ملدرسة
 Manly Valeفسوف تشمل 43
صفا جديدا وادارة ومكتبة
وغرف برامج خاصة وقاعة،
ومطعما وغري ذلك.
ومن املقرر أن يبدأ العمل بهذه
املشاريع هذا العام على ان
ينتهي عام .2017

فرنسيس ابوت تربح نزاعا
قانونيا على خلفية فسخ عقد اجيار

فرنسيس ابوت

خسرت أم وحيدة ()SINGLE mum
نزاعا قانونيا مع ابنة رئيس
الوزراء فرانسيس ابوت بعد
ان قامت االخرية بفسخ عقد
إجيار لشقة استأجرتها منها يف
ملبورن.
فقد ادت زيارة شخصية إىل
الشقة يف ضاحية براهران
( )Prahranمن قبل رئيس
الوزراء ،فضال عن إجراء تقييم
من قبل الشرطة الفيدرالية
األسرتالية وشرطة فيكتوريا،
فرانسيس ابوت
إىل فسخ
االتفاق بعد ثالثة أيام على
توقيعه ملدة عام واحد.
وادعت صاحبة الشقة جانني
موسي ( )Janine Moussiانه حيق
هلا قبض  1000دوالر  -إجيار
شهر إضايف  -والتعويض

لتغطية الفرتة اليت بقيت فيها
الشقة دون مستأجرين.
ولكن الزميلة اهلريالد صن
كشفت ان اآلنسة ابوت
استعادت الرعبون ومعظم إجيار
الشهر األول بعد أن ادعت أنها
مل تشعر باألمان يف الشقة
الكائنة يف ضاحية ملبورن
الداخلية (.)inner-city
وعرضت اآلنسة موسي ،اليت
ختلفت عن تسديد القسط بعد
فسخ اآلنسة ابوت عقد اإلجيار،
اجراء بعض التصليحات على
اآلنسة ابوت
الشقة ،لكن
اختارت بدال من ذلك ترك
املسكن بعد اكتشاف قيود
أمنية متنعها من العيش يف
الشقة الواقعة يف الطابق
األرضي.
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اسرتاليات

بيشوب لالسرتاليني :غادروا العراق

أوعزت وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب لالسرتاليني مبغادرة
العراق على الفور واصفة
األزمة املتصاعدة يف هذا البلد
باملقلقة للغاية.
وقد اتى هذا التحذير لالسرتاليني
بعد ان احتلت الدولة االسالمية
يف العراق والشام (داعش)
مساحات شاسعة من أراضي
مشال العراق مشال العراق اليت
يقطن معظمها العرب السنة اثر
قتال عنيف وصلت فيه اىل بعد
 80كيلومرتا عن بغداد.
ودفعت األزمة املتفاقمة السيدة
بيشوب اىل حث األسرتاليني
على املغادرة «فورا».
وصرحت الوزيرة بيشوب للقناة
التلفزيونية العاشرة قائلة ان
«مطار بغداد ال يزال مفتوحا.
ال تزال الرحالت التجارية تعمل
انطالقا من بغداد».
واضافت السيدة بيشوب تقول
«لكن إذا كان على االسرتاليني
البقاء يف العراق ،فإن عليهم
التأكد من أن ظروفهم الشخصية
وحياتهم يف امان تام».
وقالت ان السفارة االسرتالية
يف بغداد ستكون «مقيدة
للغاية» يف الدعم الذي ميكن
أن تقدمه.
وكان وزير الدفاع االمريكي
تشاك هيغل قد امر حاملة
طائرات بالتوجه اىل اخلليج
الفارسي حيث يدرس الرئيس
باراك أوباما خيارات عسكرية
حمتملة ،بعد أن استبعد ارسال

وزيرة الخارجية جولي بيشوب

قوات اىل العراق.
ومتحدثا للصحفيني يف هيوسنت
قال رئيس الوزراء طوني أبوت
انه ينتظر ملعرفة كيفية استجابة
الواليات املتحدة للوضع قبل
تقرير اي استجابة أسرتالية.
وقالت السيدة بيشوب ان
ستكون
املتحدة
الواليات
الرائدة عندما يتعلق االمر باي
عمل عسكري.
وتابعت قائلة «ال أتصور ان
نرسل قوات يف اي ظرف».
بالتأكيد
«لكننا
واضافت
مستعدون لدعم األزمة اإلنسانية
اذا ُطلب منا ذلك».
ودافعت بيشوب عن التدخل
يف العراق العسكري عام 2003
الذي كانت أعربت عن تأييدها
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له بوصفها عضوا يف حكومة
هوارد آنذاك.
وقالت «اعتقد ان صدام حسني
كان واحدا من أسوأ الطغاة يف
العامل يف ذلك الوقت ،وكانت
ازالته شيئا جيدا».
بدورها رأت زعيمة حزب اخلضر
حذو
كريستني ميلن ان حذو
َ
الواليات املتحدة يف العراق مل
«ي ِ
صلح» العنف يف هذا البلد.
ُ
ميلن
السناتورة
وصرحت
لتلفزيون « ABCحنن ال نريد
أن نتبع الواليات املتحدة (على
العميانة) كما فعل جون هوارد
(يف عام  ،»)2003قائلة «من
الواضح أن التدخل يف العراق
مل ينجح يف املرة األخرية وأنه
لن ينجح هذه املرة».

نيو ساوث ويلز للعودة إىل فائض قبل عام من املوعد املتوقع
ستعود موازنة حكومة نيو ساوث
ويلز إىل الفائض قبل عام من
ً
مقلصة بشكل
املوعد املتوقع،
كبري الديون الصافية يف السنة
ً
وحمافظة على
املالية املقبلة
تصنيفها االئتماني .AAA
فقد اعلن رئيس نيو ساوث ويلز
مايك بريد ووزير اخلزانة أندرو
كونستانس ان موازنة 15/2014
متثل حتوال كبريا يف املالية
العامة للوالية مع وجود فائض
متوقع اآلن يف عام 16/2015
وذلك قبل عام من املتوقع.
وقال السيد بريد يوم الثالثاء
ان «العودة إىل الفائض قبل
عام واحد مما كان متوقعا ومن
ثم املراجعة نصف السنوية
تدالن على أن املوازنة واقتصاد
الوالية هما يف وضع قوي نتيجة
السياسات املالية اليت ينفذها
حزبا االحرار والوطين يف نيو
ساوث ويلز منذ عام .»2011
وقد تعززت التوقعات االقتصادية
يف نيو ساوث ويلز ،مدعومة من
استهالك منزلي وسوق اإلسكان
قوية واستثمار يف البنية التحتية
للوالية.
فعلى املدى البعيد ،تتوقع حكومة
نيو ساوث ويلز حتسن ثقة رجال
األعمال وتعايف القطاعات غري
التعدينية.
ويف حني مت توقع عجز بـ
 283مليون دوالر للعام املالي
 ،15/2014فقد تأثرت النتيجة من
خالل تقديم احلكومة الفيدرالية
موعد املنح للباسيفيك هاواي

عاما واحدا اىل العام املالي
2014/2013
ومع ان هذا حيسن نتيجة العام
واملالي  801 14/2013مليون
دوالر لتقديم فائض بـ 988
مليون دوالر ولكنه اثر سلبا
على موازنة العام  15/2014بـ
 703ماليني دوالر.
وباملثل ،مت نقل متويل آخر من
الكومنولث من  16/2015اىل
 ،17/2016مما اثر سلبا على
نتيجة العام  16/2015بنسبة
 142مليون دوالر.
وقال الوزير كونستانس «حنن
تلقينا ضربة بـ  2،2مليار دوالر
لتوقعاتنا لإليرادات ،بسبب منحة
كانبريا ،وهذا ّ
أثر على أرباحنا
على مدى السنوات اخلمس
املقبلة.
ومع ذلك ،فإن احلكومة ال

تزال تتوقع حتقيق فائض 660
مليون دوالر يف العام 16/2015
مع فائض أكرب يف العامني
التاليني.
ّ
وستمكن املوازنة ايضا الوالية
من احلفاظ على تصنيفها
االئتماني  AAAبعد أن وضعت
مؤخرا حتت املراقبة من قبل
وكاالت االئتمان.
وقالت حكومة الوالية أيضا أنها
ّ
خفضت بشكل ملحوظ صايف
الدين يف موازنة العام املالي
.1/2014
وقال وزير اخلزانة انه يف 30
حزيران /يونيو ،فان صايف
الدين ُيقدر حبوالي  8،6مليارات
دوالر أو بنحو  1.7يف املئة من
إمجالي ناتج الوالية اي أقل بـ
 7،1مليارات دوالر مما كان
متوقعا أصال.

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

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

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

267 Church St, Parramatta

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

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

أمن الدولة ...دكّانة اللواء جورج قرعة!
رضوان مرتضى
اسم كبري ملزرعة
«أمن الدولة»
ٌ
جهاز مهرتئ ُتهدر فيه طاقات
خربانة.
ٌ
حنو  ٢٥٠٠ضابط ورتيب وعسكري،
وفوقها ماليني الدوالرات سنويًا من
خزينة الدولة من دون فائدة .املديرية
إجناز ُيذكر
أي
األمنية اليت مل ُت ِّ
سجل ّ
ٍ
منذ سنوات ،أمل حين موعد إقفاهلا،
أو على األقل وقف اهلدر فيها؟
مل تعد املديرية العامة ألمن الدولة
كما كانت .مل يعد المسها الوقع
الذي كانه قبل أكثر من مخس عشرة
سنة .اجلهاز األمين الذي ُأنشئ
مبوجب املرسوم رقم  2661بتاريخ 6
أيلول  ،1985كان من أبرز مهماته
محاية الشخصيات .غري أن املهمة
املوكلة إليه ليست أمنية بقدر ما هي
إدارية ولوجستية ،لتأمني مرافقني
وسائقني لشخصيات استهلكت عديد
«أمن الدولة» ،من دون أن يسجل
هلم أي إجناز ُيذكر حتى على صعيد
احلماية األمنية للشخصيات.
سجلت مديرية
يف مرحلة تأسيسها،
ّ
أمن الدولة بقيادة اللواء نبيه فرحات
ّ
لعل أبرزها
إجنازات أمنية عدة،
كشف قتلة األخوين أنطونيوس يف
التسعينيات ،تلك اجلرمية اليت أحيلت
على اجمللس العدلي وانتهت بإعدام
مرتكبيها ،ثم كشف جرمية تزوير
الطوابع األمريية يف وزارة املالية
وكشف لغز مقتل أحد أطرافها رأفت
سليمان ،قبل أن تتورط املديرية يف
«مؤامرة» توقيف عناصر من اجليش
األمحر الياباني يف البقاع الغربي عام
.1997
تطور املديرية مل ُيكمل صعودًا.
مسار
ّ
بدأ االحندار منذ عام  ،٢٠٠٥وحتى قبله.
أوىل إشاراته الحت مع تعيني العميد
الياس كعيكاتي مديرًا عامًا بالوكالة.
متيز عهد هذا الضابط بفساد إداري
ّ
ومالي ،فوضع ديوان احملاسبة يده
على العديد من قضاياه.
ُ
سجل
ت
مل
تقدم،
ورغم كل ما
ّ
ّ
املديرية األمنية احنطاطًا مثل الذي
تعيشه اليوم .عصر االحنطاط هذا
بدأ يف عام  ٢٠١٠مع تعيني اللواء
جورج قرعة مديرًا عامًا ألمن الدولة.
عد قرعة من الفريق األمين للرئيس
ُي ّ
ميشال سليمان الذي افتتح عهده
بقرار حل هذا اجلهاز النعدام إنتاجيته،
لكن مل يلبث أن تراجع عن هذا القرار
ليمنح املدير اجلديد ما مل مينح ألي
ُ
من أسالفه.
ُرفع اعتماد اجلهاز يف املوازنة اخلاصة
عرب فتح اعتمادات ملحقة لشراء آليات
وجتهيزات إدارية وإلكرتونية ومعدات
متطورة للتنصت مباليني الدوالرات.
ورفعت قيمة املخصصات السرية
ُ
من  57مليون لرية شهريًا إىل
 375مليون لرية شهريًا ،أي جرى
مضاعفتها سبع مرات .كل ذلك مل
ُيغيرّ شيئًا يف أداء املديرية .احتفظ
سعادة املدير العام لنفسه بأكثر من
نصف املصاريف السرية .مل يغيرّ يف
ذلك إضافة مبلغ يفوق ملياري لرية
لبنانية ،خمصص لالستعالم ،وهو
نتيجة فروقات يف أرقام امليزانية
العامة يف بند النفقات السرية منذ
عام  ،2010واليت كانت تبلغ ستمئة
مليون لرية سنويًا .تلك األرقام اليت
متت املوافقة على زيادتها يف حكوميت
الرئيس رفيق احلريري والرئيس
جنيب ميقاتي يف عامي  2012و2013

بلغت حنو أربعة مليارات لرية لبنانية،
لكن العمل االستعالمي واألمين الذي
يمُ ّول من أموال اخلزينة ومال الشعب
اللبناني بقي معدومًا.
حال املديرية اليوم أكثر من تعيسة.
اخلالفات الداخلية يف جملس قيادة
أمن الدولة (يتألف من املدير العام
ونائبه) فاقمت من تعطيل اجلهاز ،إذ
مل ُتعقد أي جلسة منذ ما يزيد على
ستة أشهر.
ويزيد الطني ِبّلة ،إصرار املدير
العام على التفرد بقراراته ،إذ تنقل
املصادر أن قرعة حيرص على عدم
إطالع نائبه على املعامالت اإلدارية
واألمنية ،علمًا بأن قانون تنظيم أمن
الدولة يفرض عليه ذلك .وتلفت
املصادر إىل أن بعض املعامالت اليت
تتضمن معلومات أمنية مل تعد ُترسل
إىل نائب املدير العام العميد حممد
الطفيلي إلبداء رأيه فيها ،علمًا بأن
ختوله ذلك إلبداء
صالحيات األخري
ّ
رأيه قبل إرساهلا إىل املدير العام
ُ
قدر املصادر أن
التخّ اذ القرار.
وت ّ
ذلك إلخفاء املعلومات أو حظرها عن
العميد الطفيلي .وبالتالي ،حبسب
املصادر ،يطرح ذلك أكثر من تساؤل
حيال صفقات مالية حمتملة .تعدد
املصادر صفقة شراء وجتهيز املديرية
العامة بآليات رباعية الدفع وسيارات
على مدى سنتني ،متت بالرتاضي مع
شركة رسامين يونس .وصفقة جتهيز
املديرية العامة ألمن الدولة مبعدات
إلكرتونية خاصة باالستعالم والتنصت
بقيمة تفوق مليون دوالر أمريكي.
وصفقات تلزيم شراء أسلحة وذخائر
وفتح االعتمادات املخصصة هلا.
وفوق كل ذلك ،مل يبت املدير العام
متمرن
التطوع لـ 300مأمور
مباريات
ّ
ّ
أجروا اختباراتهم منذ سنتني .تركها
قرعة معلقة ،ثم أضاف إليها سابقة
بت نتيجة دورة
أخرى متثلت يف عدم ّ
ضباط من الصف ،بسبب رسوب
سره يف االمتحانات اليت جيريها
أمني ّ
اجليش .واعتمد قرعة احملسوبيات
الطائفية والشخصية يف تشكيالت
املأمورين والرتباء واألفراد من دون
العودة إىل جملس القيادة بشكل
خمالف للقانون.
وفعل األمر نفسه يف توزيع التنويهات
على احملظيني لديه .يشار إىل أن هذه
القرارات كانت تمُ ّرر من دون إمضاء
نائب املدير العام ،فقد كان قرعة
ميررها من دون عرضها يف جملس
القيادة.
خالل عامي  2010وُ ،2011نقل 30
ضابطًا من اجليش اللبناني إىل
ّ
شكل
املديرية العامة ألمن الدولة.
ذلك عبئًا إضافيًا على ضباط املديرية
األساسيني الذين ُنقلوا على أساس
التهم
حماصصة سياسية وشخصية.
َ
احملظيني
قرعة حصة األسد .عينّ
لديه يف املراكز القيادية ،حارمًا منها
ضباط أمن الدولة األساسيني .ومن
حصة سعادته ،كان العميد روبري
جاسر الذي تربطه قرابة باملدير العام
لكونه زوج ابنة عمه ،والعميد جهاد
ضاهر ابن خالة سائق قرعة .أما
العميد فادي حداد ،فشقيقه ضابط
شهيد يف اجليش من دورة املدير
العام ،وأتى به نتيجة عالقة شخصية.
كذلك األمر مع املقدم رميون أبو
معشر .فزوجته قريبة أمني سر املدير

العام .وأخريًا العميد عبدو فضول،
الضابط الذي يشغل حاليًا رئاسة
شعبة املعلومات يف أمن الدولة،
خدم يف اجليش بصفة ملحق عسكري
يف فرنسا يف عام  ،2007وعند عدم
توافر مركز الئق لفضول يف اجليش،
أتى به رفيق دورته قرعة إىل أمن
الدولة ،علمًا بأنه من حيث الرتبة أعلى
من نائب املدير العام.
هكذا ،كان هلؤالء الضباط اليد
سجل
الطوىل يف السفر إىل اخلارج.
ّ
صديق املدير العام ،العميد املتقاعد
انطوان مكاري ،الرقم القياسي لكونه
أكثر ضباط املديرية سفرًا .أما العميد
مرات خالل
أبو معشر فقد سافر ثالث ّ
سنة واحدة.
لقد أرسى قرعة يف مديرية أمن الدولة
الطائفية يف الوظيفة بشكل كبري،
ضاربًا عرض احلائط مببدأ الكفاءة.
يتعرضون له
حيكي الضباط عن ابتزاز
ّ
يف عملية النقل والفصل واالنتداب
إىل اخلارج.
يقول أحدهم إنهم يساومون حتى يف
قبض النفقات السرية اليت أحيانًا
حُتجب عنهم يف حماولة من املدير
العام إلخضاعهم .وحبسب املصادر،
يتم ختصيص كل مدير إقليمي يف
املديرية مببلغ يرتاوح بني  ٧و١٠
ماليني .ويمُ نح كل رئيس مكتب
إقليمي  ٣ماليني ونصف املليون.
هذه املصاريف ُيفرتض أن ُتستثمر يف
اجلهد االستعالمي وإنشاء الشبكات.
لكن بسبب عدم الرقابةُ ،تصرف هذه
األموال من دون توخي مردود أو
نتيجة .وعليه ،ال تتم حماسبة املدير
اإلقليمي لتقييم إنتاجه وحماسبته على
صرف هذه املخصصات .واهلدف من
ّ
صف املدير
ذلك ،إبقاء هؤالء يف
العام يف معركته مع نائبه.
ما تقدم غيض من فيض ِبدع اللواء
قرعة .تدور يف املديرية أحاديث عن
منازل املدير العام الثالثة (الروضة
وفيطرون واحلازمية ،واألخري يبلغ مثنه
حنو مليون دوالر أمريكي) اليت يتوىل
حراستها أكثر من  70عنصرًا وضابطني.
ووضع بتصرفه وتصرف عائلته أكثر
من  14سيارة رباعية الدفع ،وحرمت
منها املكاتب والدوريات .ذلك ليس
كل شيء .فزوجة املدير العام موظفة
يف املديرية العامة ألمن الدولة
مبنصب رئيسة قسم الكمبيوتر من
الفئة الرابعة ،على الرغم من وجود
ضابط مهندس متخصص .وجتدر
اإلشارة إىل أنها ال ُتداوم يف مقر
املديرية ،وموضوع حتت تصرفها
آليات عسكرية فخمة وعناصر مواكبة
ترافقها عند تنقلها ،ويقال إن بدل
عقدها السنوي يزداد باستمرار.
وإمعانًا يف اإلسراف يف تسخري
العام
املدير
ألغراض
املديرية
الشخصية ،أصبح عناصر أمن الدولة
يعملون فرق محاية خاصة وألهداف
ّ
كلف املدير العام
شخصية .فقد
عناصر ملواكبة رئيس جملس إدارة
شركة مقاوالت كربى عندما يزور
لبنان ،علمًا بأن ذلك القرار مل ُي ّتخذ
ألي سبب أمين أو تنفيذًا ملقررات
جملس األمن املركزي ،كما هي
األصول ،بل ألن ابن سيادة املدير
العام يعمل يف الشركة املذكورة يف
اليونان.
وبعد ترميمه منزل ذويه يف مدينة

أجره قرعة إىل أمن الدولة
بعلبكّ ،
الستخدامه بصفة مقر ملديرية بعلبك
ـــ اهلرمل بعقد يتجاوز ثالثني مليون
لرية سنويًا.
مل تقف جتاوزات اللواء قرعة عند
هذا احلد .فقد أصدر قرارًا عنصريًا
باستدعاء العمال السوريني بشكل
يومي إىل مراكز أمن الدولة وإخضاعهم
للتحقيق العشوائي من دون أي شبهة
ومن دون إشارة القضاء .مل ُيعرف
السبب ،لكنه طلب من املديريات
اإلقليمية تكثيف االستدعاءات حبيث
يفرض على كل مكتب يف القضاء
استدعاء أربعة عمال سوريني يوميًا
كحد أدنى ،علمًا بأن هذا األمر ليس
من صالحياته ،لكون األمن العام
افتتح مراكز يف املناطق لتسجيل
مجيع السوريني.

عميل سابق يتنصّت!
كل ما سبق ال يعادل نقطة يف حبر
ما يرتكبه املدير العام على الصعيد
األمين ،إذ اشرتت املديرية العامة
معدات متطورة للتنصت على اهلواتف
اخللوية من بلجيكا وأملانيا ،لكن
تزود
من دون أن حتدد اجلهة اليت
ّ
بتلك املعلومات اليت مل ُتسعف يف
توقيف إرهابي واحد بعد .ليس هذا
ُ
استغلت هذه األجهزة
فحسب ،بل
يف التنصت على ضباط املديرية
ومراقبتهم للوقوف على والئهم.
كذلك جتدر اإلشارة إىل أن القانون
رقم  1999/140املتعلق باعرتاض
االتصاالت اهلاتفية مل يلحظ أي
مهمة ألمن الدولة يف ملف التنصت،
ّ
مقرها
حتكم
بل حصر ذلك يف غرفة
ّ
وزارة االتصاالت وبإشراف القضاء
املختص ،ومبشاركة مندوبني عن
وزارتي الداخلية والدفاع .فلماذا
اختذت هذه املديرية العامة هذا
القرار بالدخول إىل مضمار التنصت
واملتابعة اإللكرتونية؟ وهل هذا يتم
بعلم السلطة السياسية وموافقتها؟
وهل القضاء يف لبنان على دراية
بهذا العمل؟ وملصلحة من تعمل
تلك األجهزة على األراضي اللبنانية؟
وللعلم ،فإن أحد أبرز العاملني يف
جمموعة التنصت يف قسم االستعالم
التقين يف املديرية هو رتيب كان
عمي ًال يف ميليشيا أنطوان حلد املتعاملة
مع العدو اإلسرائيلي.
ورغم عشرات العمليات اإلرهابية اليت
استهدفت لبنان يف األشهر األخرية،
مل يلحظ أي دور هلذا اجلهاز ،إال يف
ما يتعلق باملقاومة .فقد بان نشاط
شعبة املعلومات يف أمن الدولة أثناء
التقصي عن شبكات اتصاالت املقاومة
ّ
جلمعها املعلومات عنهاُ .
سجل هلا
وت ّ
نسبة أخبار كاذبة وملفقة حبق كوادر
يف املقاومةُ ،رفعت مبوجب تقارير
رمسية إىل اجمللس األعلى للدفاع.
مل يعد جهاز أمن الدولة معدوم
اإلنتاجية فحسب ،بل ُيشتبه يف تآمره
على املقاومة واملواطنني .وبشأن
ضباطه
الفساد الذي ينخر بعض
ّ
حدث وال حرج .والوقائع شاهد وإخبار
ِّ
لتتحرك أجهزة احملاسبة .أمام كل
ّ
حلل هذه
التحرك
هذاُ ،يصبح لزامًا
ّ
املؤسسة املهرتئة وتوزيع عديدها
على اجليش وقوى األمن لالستفادة
منهم ،ورمبا احلل األنسب إعادة
بنائها من جديد.

شعبة املعلومات
عد العميد عبدو ّ
فضول الرجل الثاني
ُي ّ
يف املديرية العامة ألمن الدولة.
ويعتربه ضباط املديرية أنه الساعد

األمين للواء جورج قرعة .حيصل
الضابط القادم من اجليش ،والذي
يرأس شعبة اخلدمة واملعلومات،
على خمصصات سرية شهرية قدرها
 ٥٠مليون لرية .ختضع إلمرته مخسة
أقسام هي :األمن الداخلي ،األمن
اخلارجي ،االستعالم التقين ،التحليل
واالستثمار ،واخلدمة والعمليات.
يوزع فضول من املخصصات على
هذه األقسام النزر اليسري ،حبيث ال
تتجاوز خمصصاتها يف أفضل األحوال
عشرة ماليني لرية ،فيما ُيبقي لديه
تفرغه،
 ٤٠مليونًا .من إجنازات فضول ّ
باعتبار أن الوضع األمين ممسوك،
لرفع تقارير عن عمل غرفة التنصت
ملضمون اتصاالت ضباط املديرية
ويسجل له أيضًا دفعه
للواء قرعة.
ّ
بيديه ،منذ أقل من شهر أمام مبنى
رد عليه
املديرية ،أحد الرتباء ألنه ّ
ُ
طبق القانون» ،قبل
بقوله« :إني أ ّ
أن يكيل له وللقانون أقذع الشتائم.
كل ذلك جرى أمام عدسات كامريات
سجلت احلادثة.
املراقبة اليت ّ
ومن إبداعات فضول ما سبق أن
نشرته «األخبار» عن دوره الرئيسي
وجهه املدير العام
يف االتهام الذي ّ
ألمن الدولة اللواء جورج قرعة له
بالعبث باملعلومات الواردة إىل
املديرية ،وتلك اليت ُترفع إىل السلطة
السياسية ،يف حماولة منه لتضمني
تقرير رمسي صادر عن اجلهاز نفسه
معلومات مغلوطة بهدف النيل من
حزب اهلل ،لكن قرعة مل يتخذ أي إجراء
وأقر املدير العام ألمن
حبق فضول.
ّ
الدولة بأنه طلب من إحدى قطعاته
مجع معلومات عن شبكة اتصاالت
املقاومة ،مشريًا إىل أنه اكتفى بطلب
«مقاطعة املعلومات» عن متديد شبكة
جديدة.

إنجازات أمن الدولة
«أمن الدولة» مل يعد مديرية .ال
يرقى إىل فصيلة حتى ،بل بات أقرب
إىل «خمفر» صغري يالحق جرائم من
حجمه .إجنازاته اليت يكشف عنها
ّ
سجل اجلهاز،
بالقطارة ُمبهرة .فقد
ّ
ً
بعد رصد ومتابعة ،إجنازا بتوقيفه
املطلوب السوري أمحد عواد احلامد،
مواليد حلب ـــ تل عابر ،إلقدامه على
دخول البالد خلسة .ومت تسليمه إىل
القضاء املختص .وأعلن هذا اجلهاز
أن عناصره متكنوا من توقيف املدعو
خالد ح .بعد مداهمته داخل شقة يف
بر الياس ،بسبب صدمه للفتى حممد
علي عكو ( 12سنة) على طريق عام
ّ
زف اجلهاز إىل
بر الياس .كذلك
اللبنانيني خرب دهمه معمل أجبان
وألبان فاسدة ،علمًا بأن ذلك من
مهمات مصلحة محاية املستهلك.
وكأن اجلهاز يؤدي مهماته ليت ّربع
بأداء مهمات غريه .ليس هذا فحسب،
فقد أحبطت مديرية اجلنوب اإلقليمية
يف أمن الدولة عملية بيع ورهن عقار
يف مدينة صيدا ،وأوقفت بالتنسيق
مع املديرية يف بريوت املدعو ط.
ح( .لبناني) حيث ضبطت يف حوزته
مستندات مزورة .كذلك جنح ضباط
اجلهاز يف توقيف متعاطي خمدرات
وضبط شبكات تزوير إخراجات قيد
وشهادات جامعية.
هذه اإلجنازات حيققها جهاز يبلغ عديده
 ٢٥٠٠ضابط وعسكري وحيصل على
مصاريف سرية قدرها أربعة مليارات
و ٥٠٠مليون لرية سنويًا ،علمًا بأن
صالحياته اليت تنص عليها القوانني
واملراسيم الناظمة لعمله جتعل منه
امسًا على مسمى :املديرية العامة
ألمن الدولة.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
رضيعة وفتيان يقضون يف حلبا وحبرية بنشعي
ارتفاع خميف يف نسبة حوادث السري والغرق القاتلة
باتت حوادث السري القاتلة يف لبنان تشكل قضية جمتمعية يف غاية
اخلطورة وتهدد أمن وسالمة اجملتمع ،حبيث حتصد أرواحًا بنسب
مرتفعة وخميفة من مجيع فئات األعمار ،خصوصًا من الشباب،
وذلك على الرغم من توجيهات املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
واجلمعيات املدنية حول السالمة املرورية.
وليس بعيدًا عن احلوادث املرورية ،فإن نسبة حوادث الغرق القاتلة
سجلت ارتفاعًا خميفًا أيضًا مع تزايد هذه احلوادث أخريًا حيث سقط
ّ
أمس فتيان يف حبرية بنشعي ،وانتشال جثتني.
خص حادث السري ،فقد سجل صباح أالثنني حادث سري
ويف ما
ّ
مروع قضت بنتيجته طفلة سورية رضيعة ( 4أشهر).
ّ
ووقع احلادث على طريق عام حلبا عند مفرتق الرحيانية احلوشب بني
سيارة من نوع رينو دون لوحات يقودها السوري أمحد حممد الدريعي
وبرفقته زوجته قطنة حممد موسى وطفلتهما وفان لنقل الركاب
يقوده مازن دندشلي وبرفقته اجلندي أمحد حممد عاصي وناظم
دندشلي من بلدة مشتى محود.
ونتج عن احلادث وفاة الطفلة الرضيعة واصابة الباقني جبروح خطرة
نقلوا على اثرها اىل مستشفيات املنطقة.
وعلم أن سائق السيارة والد الطفلة قد توارى عن األنظار كونه
مطلوبًا مبذكرات توقيف.
وقرابة الثامنة صباحًا صدم جيب نوع  CRVفتى من آل العلي كان
على منت دراجته ويعمل يف احد مغاسل السيارات على طريق عام
حلبا-البازار ما أدى اىل اصابة الفتى جبروح خطرة نقل على اثرها
اىل مستشفيات املنطقة للمعاجلة.
وأدى حادث اصطدام سيارة بعمود كهرباء على طريق عام عاريا
باجتاه الصياد إىل إصابة السائق جبروح.
كما أصيبت فرينا املدور كريوز وأمل البريوتي جراء حادث سري
وقع بني جيب  BMW X6أسود تقوده فرينا ،وسيارة مرسيدس
رصاصية تقودها أمل على أوتوسرتاد يسوع امللك باجتاه فاريا.
الفتيان جعفر ريشة ويوسف أمحد اللذين مل
يف املقابل ،فإن
ّ
يتجاوزا اخلامسة عشرة من العمر ،سقطا يف حبرية بنشعي  -قضاء
زغرتا ،وعملت وحدات الدفاع املدني والصليب األمحر اللبناني على
انتشال جثتيهما.
وكانت  4باصات تقل طالبا من منطقة طرابلس قد وصلت اىل
البحرية بعدما أنهوا امتحاناتهم الرمسية ،ونزل الطالب اللتقاط
الصور ،فزلت قدما اثنني منهما وسقطا يف البحرية .يشار اىل ان
مكان سقوط الفتيني خطر وممنوع يف االساس الوصول اليه.

«أمين مزعوم» يستخدم دراجة يف عمليات سلب مسلّح
استخدم اربعيين دراجة نارية وصفة «امين مزعوم» وجال يف عدد
من املناطق يف بريوت وجبل لبنان منفذًا عدة عمليات سلب مسلح،
اىل ان متت مداهمته يف حملة دوحة عرمون وتوقيفه.
واصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا اشارت فيه اىل
انه حصلت يف اآلونة االخرية عمليات سلب بقوة السالح من قبل
شخص جمهول ينتحل صفة أمنية «معلومات ،حتري ،خمابرات» ،على
منت دراجة نارية يف مناطق خمتلفة من بريوت وجبل لبنان.
ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة ،توافرت معلومات ملفرزة
بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية ،عن مكان تواجد
الفاعل وتوقيفه بعد مداهمة منزله فجر امس  2014/06/16يف حملة
دوحة عرمون وهو :س .ح 41( .عامًا) ومت ضبط سيارة نيسان لون
اسود ودراجة نارية نوع آدرس.
بناء إلشارة القضاء املختص ،من الذين وقعوا
وطلبت املديرية
ً
ضحية أعماله ،احلضور إىل مركز مفرزة بريوت القضائية الكائن يف
حملة فردان ـ ثكنة بربر اخلازن ،أو اإلتصال متهيدًا إلختاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة.

ضبط مواد فاسدة مبستودع يف الدكوانة
داهمت املديرية العامة ألمن الدولة أالثنني مستودعًا لألجبال واأللبان
حيوي موادًا فاسدة يف حملة الدكوانة ،وضبطت كمية من املنتوجات
بناء إلشارة القضاء املختص.

العثور على قذائف قدمية يف القامسية
عثر يف أحد بساتني احلمضيات يف منطقة القامسية ،على بعد 100
مرت من حاجز اجليش ،على اسلحة قدمية مهرتئة غري صاحلة لالستعمال
وهي عبارة عن قذائف هاون  60ملم و 82ملم وعبوة «آر بي جي»
ورمانة يدوية يعتقد أنها تعود اىل أحد التنظيمات الفلسطينية يف
املنطقة.

حاولت االنتحار فمنعتها القوى األمنية
شوهدت صباح أالثنني امرأة جتلس على جسر املدينة الرياضية يف
حماولة منها لرمي نفسها .وقد سارع أحد املارة إىل إبالغ القوى
األمنية حيث توجهت إىل املكان قوة أمنية وعناصر من الصليب
األمحر والدفاع املدني ،وقد متكنوا من ثين املرأة عن االنتحار من
على اجلسر.
وفيما مل تعرف األسباب اليت دفعت املرأة إىل حماولة االنتحار أو
هويتها ،فقد مت نقلها إىل أحد مستشفيات املنطقة.

توقيف  31مطلوباً
متكنت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت من توقيف عدد من
املطلوبني ضمن نطاق مدينة بريوت .ففي حملة األشرفية ،مت
توقيف السوري ص.ع.أ املطلوب مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم
إقالق راحة.
ويف حملة األشرفية ،أوقف ر.م.ق وضبط حبوزته كمية من مادة
الكوكايني ،وهو مطلوب مبوجب بالغ حبث وحتر جبرم خمدرات.
ويف حملة الرملة البيضاء ،أوقف ع.س.م (مكتوم القيد) وهو
مطلوب مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم ضرب .كما أوقف يف احمللة
نفسها السوري م.م.س وضبط حبوزته كمية من حشيشة الكيف
وهو مطلوب مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم عدم نقل أوراق ثبوتية،
كذلك أوقف س.أ.ن لقيادته دراجة نارية مسروقة.
كما مت ضبط  25دراجة نارية وتسع سيارات خمالفة.
من جهتها ،قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام
خالل الفرتة املمتدة من تاريخ  2014/06/07لغاية ،2014/06/15
وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم إرتكاب
افعال جرمية وذلك على الشكل االتي:
ـ اثنان وعشرون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ـ شخص جبرم الدخول خلسة.
ـ شخصان جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلما.
ـ شخصان جبرم القيام بأعمال خملة باآلداب العامة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

وفاة امرأة صعقاً يف داريا
قضت هبة اجلزار ( 29عامًا) من بلدة داريا يف اقليم اخلروب صعقًا
بالتيار الكهربائي أثناء قيامها بتنظيف احملمصة اليت ميلكها زوجها
سعيد درويش.
واجلزار هي أم لثالثة أطفال وقد شيعت ظهر ألثالثاء يف بلدة
داريا.

تفجري ذخائر يف البرتون
قام وحدة من اجليش االربعاء ما بني الساعة العاشرة صباحًا والساعة
الثانية بعد الظهر بتفجري ذخائر غري منفجرة يف شاطيء حنوش ـ
البرتون ،عثر عليها حتت املاء وتعذر نقلها بسبب خطورتها».

شقيقان يروّجان املخدرات يف الضاحية

ضبطت عناصر مكتب مكافحة املخدرات املركزي مع شقيقني أكثر
من  11كيلوغرامًا من املخدرات موضبة داخل أكياس ومعدة للرتويج.
ومتكنت من توقيف الشقيقني يف حملة حي السلم يف الضاحية بعد
مداهمة منزهلما.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة
الشرطة القضائية حول قيام أشخاص برتويج املخدرات يف حملة
الضاحية اجلنوبية.
ّ
ً
املكثفة ،متكنت عناصر املكتب
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات
املروجني:
املذكور بتاريخ  2014/6/16ويف حملة املعمورة من توقيف
َ
ـ ع.ع ( 31عاما) وشقيقه :ح.ع ( 32عاما).
َّ
السلم وتفتيشه،
ومن خالل مداهمة منزهلما الكائن يف حملة حي
ّ
موضبة
ُعثر بداخله على كمية من حشيشة الكيف زنة  11.100كلغ.
ّ
موضبة
ضمن أكياس من النايلون ،و 46غرامًا من مادة الكوكايني
معدة للبيع.
يف مظاريف صغرية ّ
وبالتحقيق معهما ،اعرتفا بقيامهما برتويج املخدرات ،كما تبينّ أنهما
مطلوبان للقضاء مبوجب عدة مذكرات وأحكام عدلية جبرائم :خمدرات
وأسلحة وتهديد وخمالفة أنظمة إدارية.
كما أوقف املكتب املذكور بالتاريخ واملكان املذكورين ،املدعو:
ح.ج ( 53عامًا) جبرم تعاطي املخدرات.

الرائحة تكشف جرمية قتل امرأة داخل شقة يف سد البوشرية

مدمن «تينر» يالحق امرأة يف وضح النهار

عثر ألثالثاء على امرأة مقتولة يف شقة مستأجرة يف حملة سد
البوشرية ،موضوعة داخل كيس يف الشقة.
ومت اكتشاف اجلرمية بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة ،حيث
تقدم عدد من السكان بشكاوى ،مت على أثرها فتح الشقة والعثور
على االمرأة مقتولة.
وبالكشف األولي على اجلثة من قبل الطبيب الشرعي ،تبني أن
اجلرمية قد وقعت قبل عشرة أيام على األقل.
وفتحت القوى األمنية حتقيقًا يف احلادث لكشف مالبساته ومعرفة
هوية القتيلة.

مل يتمكن جهاد من سرقة جموهرات سيدة على الرغم من اللحاق
بها مرات عدة ،وحماولته الدخول إىل منزهلا وهو على أمت االستعداد
لتحذيرها ،غري أن صراخها يف إحدى املرات أجربه على الفرار ،لكن
ّ
وسلموه إىل القوى األمنية.
اجلريان حلقوا به وألقوا القبض عليه
ً
وعمد ج.ق إىل مالحقة ف.ح يف وضح النهار ،وصوال إىل منزهلا يف
شارع صربا حماو ً
ال سرقة جموهرات تضعها على معصمها ،فاستعانت
باجلريان ومت توقيفه من ِقَبل القوى األمنية ،وكان قد الحقها أيضاً
يف وقت سابق وحاول الدخول إىل منزهلا وبيده قطعة قطن عليها
سائل وحبوزته مشارط ومادة التينر ،فأقفلت الباب بوجهه.
وضبطت مع املتهم حبوب مهدئة نوع «بنزكسول» وعبوة حتتوي على
مادة «التينر» ومشرطني.
وأقر ج.ق أمام مفرزة الضاحية اجلنوبية أنه كان يراقب ف.ح وهي
ّ
عائدة إىل منزهلا بهدف سرقتها كونها حتمل بيدها حقيبة يد ومن
احملتمل أن حتتوي على مبالغ مالية ،وبأنه أقدم بتواريخ سابقة
وباالشرتاك مع م.ب (الذي بقي جمهو ً
املارة يف
ال) ،على سلب
ّ
منطقة صربا بعد تهديدهم بالسالح الذي كان يشهره األخري بوجههم،
مضيفًا بأنه يقوم بتشطيب جسده باملشرطني اللذين وجدا حبوزته.
وأفاد ج.ق أمام مكتب مكافحة املخدرات املركزي بأنه يتعاطى حبوب
يؤمنها له شخص يدعى فضل (مل تعرف كامل
البنزكسول اليت
ّ
هويته) وهو مدمن على مادة التينر منذ قرابة السبعة أشهر كما وأنه
تعاطى سيجارة حشيشة ألول مرة واستحصل عليها يف صربا من
شخص جيهله .وعاد ج.ق وأنكر أمام احملكمة ما أسند إليه ثم عاد
واعرتف .وأصدرت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي
املنتدب راجي هاشم ،حكمًا قضى بإنزال عقوبة السجن ملدة أربع
سنوات أشغا ً
ال شاقة حبق ج.ق على أن حتسب له مدة توقيفه يف
العام .2011

االدعاء على سوري من «كتائب اجلراح» وطلب اإلعدام
لفلسطيين من «فتح اإلسالم»
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على موقوف سوري واربعة سوريني آخرين فارين من وجه العدالة
جبرم االنتماء اىل تنظيم (كتائب زياد اجلراح ) بهدف القيام بأعمال
ارهابية وانشاء مصنع لصناعة االسلحة واملتفجرات منذ العام 2012
يف رنكوس واستعماهلا ،وذلك سندًا إىل مواد تصل عقوبتها
القصوى لإلعدام .واحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري االول
رياض ابو غيدا.
من جهة أخرى ،طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين يف
قرار اتهامي أصدره ،عقوبة االعدام للفلسطيين املوقوف (ب.ش).
النتمائه اىل تنظيم «فتح االسالم» ،ومراقبة الضابط يف حركة
«فتح» طالل البالغي امللقب بطالل االردني بهدف وضع عبوة
الغتياله .واصدر مذكرة القاء قبض يف حقه.
كما أصدر بالغ حبث وحتر حبق سبعة آخرين ملعرفة كامل هوياتهم.
وأحال امللف أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

توقيف  3سوريني يؤلفون عصابة تزوير

متكن جهاز أمن الدولة يف راشيا بعد عمليات رصد ومتابعة من
توقيف عصابة تزوير قوامها  3سوريني هم م.م .وأ.م .و ز.م قاموا
بتزوير مستندات وبطاقات هوية سورية تستخدم يف عمليات تسهيل
عبور السوريني اىل لبنان وحتقيق مكاسب مادية.
وبعد التحقيقات األولية مت تسليم املوقوفني اىل اجلهات املختصة
مع املضبوطات اليت وجدت حبوزتهم.

جرحى حبادثي سري يف عكار وعمشيت
تدهورت سيارة من نوع هوندا كان يقودها خالد عدرا من منطقة
جبال اكروم ،على طريق عام عندقت .السهلة ،وكان بصحبته زوجته
وابنه وقريب هلما .وكاد احلادث يؤدي اىل كارثة لوال تدخل العناية
االهلية واستقرار السيارة بشكل افقي .وقد اصيب ركاب السيارة
ببعض اخلدوش واجلروح الطفيفة.
من جهة أخرى أدى تصادم أربع سيارات على أوتوسرتاد عمشيت
باجتاه جونية اىل سقوط جريح.
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مونديال

انقالب األدوار وسقوط «املاتادور»

إسبانيا تفقد اللقب وتشيلي وهولندا إىل الدور الثاني

«املستعمر يثأر
«سقوط البطل»« ...املاتادور» يقع ضحية «الثور»...
َ
ِ
من
املستعمر»« ...انقالب األدوار»« ...ذروة املفاجآت» كلها عناوين
تنطبق على املنتخب اإلسباني الذي فقد لقبه بط ًال لكأس العامل االربعاء
بعد خسارته أمام تشيلي (صفر ـ  ،)2يف ريو دي جانريو ،ضمن اجملموعة
الثانية لـ»مونديال الربازيل  ،»2014ليصبح التشيليون واهلولنديون أول
املتأهلني إىل الدور الثاني.
ورمبا مل يكن أكثر املتشائمني ليتصور أن إسبانيا ،اليت فرضت سيطرتها
على الساحة األوروبية هذا املوسم ،مع إحراز «ريال مدريد» لقب دوري
أبطال أوروبا على حساب جاره «أتلتيكو مدريد» ،و»إشبيلية» كأس
«يوروبا ليغ» ،وكانت أحرزت قبلها بسنتني لقب بطولة أوروبا ،ستخرج
بهذه الطريقة «املذلة» ،وبعد أن تلقت شباكها سبعة أهداف يف مباراتني،
لتتحول مباراتها األخرية يف اجملموعة أمام أسرتاليا جمرد تأدية واجب.
ميكن إجياد أعذار للمنتخب اإلسباني ،الذي بات أول حامل للقب خيسر
مباراتيه األوليني يف الـ»مونديال» ،مثل اإلرهاق الكبري الذي أصيب
به العبوه بعد موسم طويل مع أنديتهم ،أو رمبا قلة حيلة مدربه العجوز
فيسنيت دل بوسكي أمام جيل جديد من املدربني الشبان .لكن ما ال ميكن
تفسريه كان ظهوره مفكك األوصال ،وعدم القدرة على جماراة نظريه
التشيلي الذي كان أجداده ليفخروا به بعد أن «ثأر هلم على استعمار
دام مئات السنني».
بالعودة إىل املباراة جاء اهلدف األول يف الدقيقة الـ 20عندما فقدت
إسبانيا الكرة يف منتصف امللعب فانطلقت تشيلي بهجمة سريعة عرب
أليكسيس سانشيز الذي لعبها أمامية اىل تشارلز ارانغويز ،فمرر االخري
عرضية اىل إدواردو فارغاس املرتبص داخل املنطقة فراوغ احلارس
إيكر كاسياس واملدافع سريخيو راموس وسدد يف املرمى اخلالي ،ليهز
شباك اسبانيا مرة جديدة بعد هدفيه يف ودية العام  2013اليت انتهت
بالتعادل ( 2ـ  ،)2وثالث يف ودية العام  2011اليت فاز فيها اإلسبان
( 3ـ .)2
ومن ركلة حرة لتشيلي
سدد اليكسيس سانشيز كرة قوية صدها
ّ
كاسياس ،الذي خيوض مشاركته الثامنة يف بطولة كربى (كأس العامل
وبطولة اوروبا) ،بقبضتيه فوصلت اىل ارانغويز يف منتصف املنطقة
سددها برأس حذائه داخل الشباك اإلسبانية مسج ًال اهلدف الثاني
(.)43

هولندا * أسرتاليا

تأهلت هولندا إىل الدور الثاني بفوزها الصعب على اسرتاليا وصيفة
بطلة آسيا ( 3ـ  ،)2على ارض ملعب «بريا ـ ريو» يف بورتو اليغري.
سجل هلولندا اريني روبن ( ،)20وروبن فان بريسي ( ،)58وديباي
ممفيس ( ،)68وألسرتاليا تيم كاهيل ( ،)21ومايل جيديناك ( 54من
ركلة جزاء).
ودعت البطولة ،يف اربع
وهو الفوز االول هلولندا على اسرتاليا ،اليت ّ
مباريات مجعت بينهما حتى اآلن ،واألول يف أول مباراة رمسية بينهما
حيث تواجها سابقًا وديًا ،ففازت اسرتاليا ( 2ـ  ،)1يف العام  2008يف
ايندهوفن ،وتعادال ( 1ـ  ،)1يف العام  2006يف روتردام ومن دون
أهداف يف العام  2009يف سيدني.
وخالفًا ألدائها البطولي امام إسبانيا ،وجدت هولندا الباحثة عن تتوجيها
االول بعد أن سقطت يف املرت األخري ثالث مرات امام املانيا الغربية
واالرجنتني يف العامني  1974و 1978ثم امام إسبانيا يف العام ،2010
صعوبة كبرية للتغلب على اسرتاليا اليت تشبثت باألمل حتى الدقيقة
االخرية وكانت الطرف االفضل اغلب فرتات املباراة وكان بإمكانها هز
الشباك اكثر من مناسبتني.
وتدين هولندا بفوزها اىل املدافع البديل ديباي ممفيس الذي سجل
هدف الفوز من تسديدة قوية وصنع هدف التعادل الذي سجله روبن
فان بريسي ،يف اول  23دقيقة له يف العرس العاملي ،حيث دخل مكان
مارتنس ايندي أواخر الشوط االول لتعرض األخري لإلصابة.
وبات ممفيس ( 20عاما) ،أصغر هداف هلولندا يف تاريخ كأس العامل.
ومرة أخرى ضرب الثنائي روبن وفان بريسي وهز كل منهما الشباك
لريفعا رصيدهما اىل  3ثالثة أهداف وباتا يتقامسان صدارة الئحة
اهلدافني مع مهاجم املانيا توماس مولر.
لكن فان بريسي سيغيب عن املباراة االخرية امام تشيلي لتلقيه إنذارًا
هو الثاني بعد االول امام إسبانيا ،واالمر نفسه لنجم اسرتاليا تيم كاهيل
الذي سيغيب عن املباراة االخرية امام ابطال العامل.
وفرض التكافؤ نفسه يف بداية املباراة واستمرت فرتة جس النبض حنو
ربع ساعة مع أفضلية اسرتالية حيث جنح العبوها يف سد املنافذ امام
اهلولنديني فغابت الفرص عن املرميني.
وكانت اول واخطر فرصة يف املباراة عندما مرر مهاجم «إينرتاخت
فرانكفورت» االملاني ماتيو ليكي كرة اىل مارك برسكيانو عند حافة
املنطقة
فسددها قوية ارتطمت بقدم املدافع ستيفان دو فري وحتولت
ّ
اىل ركنية (.)16
وردت هولندا بضربة رأسية لروبن فان بريسي من داخل املنطقة اثر
متريرة عرضية من ركلة حرة جانبية لروبن بني يدي احلارس ماتي راين
(.)18
ومنح روبن التقدم هلولندا عندما استخلص كرة من منتصف امللعب
وانطلق بسرعة متوغ ًال داخل املنطقة وسددها قوية زاحفة بيسراه على
يسار احلارس راين (.)20
ومل تدم فرحة هولندا سوى  70ثانية ،حيث أدركت اسرتاليا التعادل
بهدف رائع عندما مرر راين ماكغوين كرة عرضية من منتصف امللعب
فسددها كاهيل قوية على الطائر بيسراه من داخل املنطقة ارتطمت

بسقف العارضة وعانقت الشباك (.)21
وهو اهلدف الثاني لكاهيل يف البطولة واخلامس من اصل عشر السرتاليا
يف العرس العاملي.
وكاد املدافع رون فالر مينح التقدم جمددًا هلولندا بضربة رأسية اثر ركلة
ركنية (.)25
وأهدر بريسكيانو فرصة منح التقدم السرتاليا عندما تلقى كرة من ليكي
داخل املنطقة فلعبها بيسراه فوق املرمى ( ،)31وتسديدة ضعيفة ملاتيو
سبريانوفيتش من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية بني يدي احلارس
ياسرب سيليسن (.)33
وتلقى كاهيل بطاقة صفراء ستحرمه من خوض املواجهة االخرية امام
إسبانيا بسبب تدخل قوي حبق برونو مارتينس ايندي الذي اصيب خبلع
يف الكتف وترك مكانه لديباي ممفيس (.)1+45
وكاد سنايدر يفعلها من تسديدة قوية بيمناه من خارج املنطقة ابعدها
احلارس راين اىل ركنية (.)51
ودفع مدرب اسرتاليا باملهاجم اوليفر بوزانيتش مكان بريسكيانو ،ومل
يتأخر البديل يف اصطياد ركلة جزاء من أول ملسة للكرة عندما سددها
قوية من داخل املنطقة ملست يد بليند فانربى هلا جيديناك (.)54
وأدركت هولندا التعادل عرب فان بريسي اثر تلقيه كرة من ممفيس داخل
املنطقة فاستدار وسددها قوية بيسراه داخل املرمى (.)58
وهو اهلدف الثالث لفان بريسي يف البطولة والـ 17من اصل  56سجلت
بقيادة فان غال ،واحلادي عشر يف آخر عشر مباريات مع املنتخب
الربتقالي.
وكاد ليكي يضيف الثالث اثر متريرة من طومي أور تابعها بصدره بني
يدي احلارس (.)67
وردت هولندا بتسديدة قوية ملمفيس من  25مرتًا أسكنها على يسار
احلارس راين (.)68
وسدد روبن كرة من ركلة حرة من حافة املنطقة بني يدي احلارس (،)73
وأنقذ راين مرماه من هدف رابع بتصديه لتسديدة قوية لناجيل دي يونغ
(.)74
وكاد جريماين لنس ،بديل فان بريسي ،يوجه الضربة القاضية السرتاليا
عندما تلقى كرة داخل املنطقة وسددها قوية من مسافة قريبة ابعدها
احلارس راين بقدميه (.)3+90
مثل هولندا :ياسرب سيليسن  -برونو مارتينس إيندي (ديباي ممفيس،
 ،)3+45رون فالر ،ستيفان دو فري ،دالي بليند ،داريل يامنات،
ناجيل دي يونغ ،جوناثان دي غوزمان (جورجينيو فينالدوم ،)78 ،ويسلي
سنايدر اريني روبن ،روبن فان بريسي (جريماين لنس.)87 ،
مثل اسرتاليا :ماتي راين  -جايسون دافيدسون ،ماتيو سبريانوفيتش،
اليكس ويلكينسون ،وراين ماكغوين ،وطومي اور (ادم تاغارت،)77 ،
ومايل جيديناك ،ومارك بريسكيانو (بوزانيتش ،)51 ،ومات ماكاي،
وماتيو ليكي ،وتيم كاهيل (بن هالوران.)69 ،

روسيا * كوريا الجنوبية

عوض املهاجم املخضرم الكسندر كريجاكوف هفوة فادحة حلارس مرمى
منتخب بالده روسيا إيغور اكينفييف ومنحه التعادل امام كوريا اجلنوبية
( 1ـ  ،)1على ارض ملعب «ارينا بانتانال» يف كويابا ضمن اجملموعة
الثامنة.
وسجل كريجاكوف هدف التعادل ( ،)74بعد دقائق على ارتكاب احلارس
اخلبري اكينفييف واحدة من افدح اخطاء النهائيات حتى اآلن يف منتصف
الشوط الثاني (.)68
وتبادل الفريقان السيطرة يف الشوط االول مع افضلية نسبية لروسيا
من دون اي فرص حقيقية ليخيم التعادل السليب قبل الدخول اىل غرف
املالبس.
ويف الشوط الثاني ،اجرى املدرب هونغ ميونغ بو ،اسطورة الدفاع الذي
خاض  16مباراة يف كأس العامل يف مسريته وهو الالعب األكثر متثي ًال
لبالده وقائد املنتخب الذي بلغ نصف نهائي «مونديال  ،»2002التبديل
االول ،فأخرج املهاجم الصامت بارك تشو يونغ املعار املوسم املاضي
من ارسنال االنكليزي اىل واتفورد ودفع باملهاجم اآلخر لي كيون هو
(.)56
وجنح هونغ ميونغ بو برهانه عندما اطلق لي كيون هو تسديدة من خارج
املنطقة اجربت احلارس اكينفييف على ارتكاب غلطة رهيبة فافلتت الكرة
من بني يديه وتهادت يف الشباك ماحنة الكوريني هدف التقدم (.)68
بدوره اجرى كابيلو ثالثة تبديالت ناجحة عندما دفع بايغور دنيسوف والن
دزاغوييف وكريجاكوف.
ومل تتأخر روسيا بالرد فانطلقت بهجمة كاسحة ومن تسديدة لدزاغوييف
داخل املنطقة أنقذها برباعة حارس احملاربني اآلسيويني ،ارتدت اىل
كريجاكوف افضل هداف يف تاريخ الدوري الروسي ليسجل من مسافة
قريبة هدف التعادل (.)74
مثل روسيا :ايغور اكينفييف ـ فاسيلي برييزوتسكي ،سريغي
ايغناسيفيتش ،اندري ايتشنكو ،دميرتي كوباروف ـ دنيس غلوشاكوف
(ايغور دنيسوف  ،)72اوليغ شاتوف (الن دزاغوييف  ،)59يوري جريكوف
(الكسندر كريجاكوف  ،)71الكسندر صامدوف ،فيكتور فايزولني ـ
الكسندر كوكورين.
مثل كوريا اجلنوبية :جونغ سونغ ريونغ ـ لي يونغ ،يون سوك يونغ ،هونغ
جيونغ هو (كوانغ سيوك هو  ،)72كيم يونغ غوون ـ كي سونغ يونغ ،هان
كوك يونغ ـ لي تشونغ يونغ ،سون هيونغ مني (كيم بو كيونغ  ،)84كو
جا تشيول ،بارك تشو يونغ (لي كيون هو .)56

تعادل عادل بني الربازيل واملكسيك
تألق حارسا املرمى جوليو سيزار وغيريمو أوتشوا ،فتعادلت الربازيل مع
املكسيك سلبًا ،أالربعاء يف فورتاليزا ،ضمن اجملموعة الثانية لـ»مونديال
الربازيل .»2014
وقد بدأ املدرب لويز فيلييب سكوالري املباراة بتشكيلة مباراة كراوتيا
نفسها ( 3ـ  ،)1باستثناء تبديل واحد طال هالك املصاب الذي حل بد ًال
منه رامرييش ،فيما مل جير نظريه ميغل هرييرا اي تبديل على التشكيلة
اليت فازت على الكامريون.
وبدأت املباراة باندفاع بدني كبري من الطرفني من دون تركيز او خطورة
على املرمى مع افضلية واضحة للربازيليني الذي حصلوا على فرصة يف
الدقيقة العاشرة لفريد الذي سدد يف الشباك اجلانبية لكن احلكم املساعد
كان رافعًا رايته بداعي التسلل على مهاجم فلوميننزي.
ورد «تريكولور» بفرصة أخطر يف الدقيقة  24من كرة صاروخية اطلقها
العب وسط «بورتو» الربتغالي هكتور هرييرا من خارج املنطقة لكن
احلارس جوليو سيزار أبعدها برباعة وحوهلا اىل ركنية مل حيتسبها احلكم.
وانتقل اخلطر بعد ثوان اىل اجلهة املقابلة حني رفع داني الفيش كرة
عرضية من اجلهة اليمنى وصلت اىل نيمار الذي ارتقى عاليًا وحوهلا
برأسه لكن احلارس غيريمو اوتشوا تعملق ووقف يف وجه جنم «برشلونة»
اإلسباني (.)26
ثم اختربت املكسيك حظوظها من خارج املنطقة بتسديدة من ميغيل اليون
لكن حماولته علت العارضة ( ،)37واتبعها خوسيه فاسكيز بأخرى ارضية
من خارج املنطقة مرت قريبة جدًا من القائم االيسر ملرمى جوليو سيزار
(.)41
وكاد صاحب الضيافة يدخل اىل اسرتاحة الشوطني وهو يف املقدمة لو مل
يتألق اوتشوا ويقطع الطريق امام باولينيو الذي وصلته الكرة وهو على
بعد مرتين من املرمى إثر ركلة حرة ومتريرة مميزة بالصدر لتياغو سيلفا،
لكن احلارس املكسيكي كان متيقظًا جمددًا (.)45
ويف بداية الشوط الثاني ،زج سكوالري بربنارد بد ًال من رامرييش وكاد
العب وسط «شاختار دونيتسك» االوكراني أن حيدث الفارق من اول
ملسة له حني مرر كرة عرضية من اجلهة اليمنى اىل نيمار ،لكن املدافع
فرانسيسكو رودريغيز تدخل يف الوقت املناسب وأبعد الكرة قبل وصوهلا
لالعب «برشلونة» ( .)48ورد رجال هرييرا جمددًا من املسافات البعيدة
بتسديدة صاروخية لبول اغيالر مرت قريبة جدًا من القائم االمين ( ،)55ثم
اتبعها هكتور هرييرا باخرى مماثلة علت العارضة بقليل (.)57
وانتظر املنتخب الربازيلي حتى الدقيقة  63ليسجل فرصته األوىل يف
الشوط الثاني وجاءت من ركلة حرة بعيدة لنيمار لكن الكرة مرت قريبة
جدًا من القائم االمين ،ثم اتبعها نيمار بفرصة أخرى بعد جمهود فردي
أنهاه بتسديدة من مسافة قريبة لكنه اصطدم بتألق احلارس املكسيكي
( .)68وحصل الربازيليون على فرصة اخرى عرب البديل جو الذي كسر
مصيدة التسلل ،لكنه تسرع يف تسديد الكرة عوضًا عن التقدم بها حنو
املرمى فكانت حماولته يف اخلارج (.)75
وواصلت الربازيل ضغطها لكنها اصطدمت جمددا بتألق احلارس املكسيكي
الذي تألق يف صدر رأسية تياغو سيلفا الذي وصلته الكرة داخل املنطقة
من ركلة حرة نفذها نيمار (.)86
ويف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع سدد خيمينيز كرة صاروخية
أبعدها سيزار وفشل هرنانديز يف متابعتها.

بلجيكا تنجو من فخ ممثلة العرب اجلزائر ( 2ـ )1
حققت بلجيكا فوزًا صعبًا على اجلزائر ( 2ـ  ،)1االربعاء على ارض ملعب
«غوفرنادور ماغااليس» يف بيلو هوريزونيت ضمن اجملموعة الثامنة
لـ»مونديال الربازيل  .»2014وسجل لبلجيكا مروان فاليين ( ،)70ودريس
مريتنز ( ،)80وللجزائر سفيان فغولي ( 25من ركلة جزاء).
وتوجت بلجيكا بنجاح عودتها اىل البطوالت الكربى للمرة األوىل منذ
ّ
«مونديال  »2002اذ غابت بعدها عن نهائيات العامني  2006و 2010وعن
بطولة اوروبا يف األعوام  2004و 2008و.2012
وكانت اجلزائر يف طريقها حتقيق الفوز عندما تقدمت بهدف فغولي وهو
باملناسبة االول هلا منذ «مونديال  ،»1986وجنحت يف سد كل املنافذ
أمام الشياطني احلمر الذين عانوا األمرين قبل ان يفكوا التكتل الدفاعي
بفضل هديف االحتياطيني مروان فاليين ودرييس مريتنس.
وكانت االفضلية للجزائر يف البداية خاصة ناحية االستحواذ على الكرة
قبل ان تتحول اىل بلجيكا اليت وجدت صعوبة كبرية يف اخرتاق خطي
وسط ودفاع اجلزائر يف ظل الرقابة اليت فرضها حماربو الصحراء على
النجم إدين هازار.
وغابت الفرص احلقيقية للتسجيل عن املرميني باستثناء تسديدتني
الكسل فيتسل تألق مبوحلي يف إبعادهما ولو بصعوبة.
وحصلت اجلزائر على هجمة مرتدة قادها مدافع «نابولي» اإليطالي فوزي
غالم فمرر كرة عرضية داخل املنطقة ناحية فغولي الذي تعرض للعرقلة
من يان فريتونغن ،فاحتسب احلكم املكسيكي ماركو رودريغيز ركلة جزاء
انربى هلا جنم «فالنسيا» اإلسباني بنفسه مفتتحًا التسجيل (.)25
وهو اهلدف األول للجزائر يف النهائيات منذ «مونديال  »1986يف
املكسيك وحتديدًا هدف مجال زيدان يف مرمى أيرلندا الشمالية.
كما هو اهلدف السابع للجزائر يف النهائيات.
واندفعت بلجيكا بقوة مطلع الشوط الثاني بعد دخول دريس مريتنز
مكان ناصر شادلي ،وجنح مروان فاليين الذي نزل بدوره احتياطيًا يف
ادراك التعادل برأسية من مسافة قريبة إثر متريرة عرضية من دي بروين
ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك (.)70
ومنح مريتنس الفوز لبلجيكا عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من هازار
إثر هجمة مرتدة سريعة فتوغل داخل املنطقة قبل أن يطلقها بيمناه قوية
على يسار مبوحلي (.)80
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مونديال

ميسي ينقذ االرجنتني من التعادل مع
البوسنة واهلرسك
تعادل عادل بني الربازيل واملكسيك
ليلة تألق احلارسني سيزار وأوتشوا

حققت االرجنتني االثنني املطلوب منها يف انطالق مشاركتها
يف مونديال «الربازيل  ،« 2014وختطت البوسنة واهلرسك
املنتحب املغمور (  ،) 1-2لكن باداء خميب لالمال يف الشوط
االول وجيد يف الثاني على ملعب «ماراكانا» يف ريو دي
جانريو ضمن اجملموعة السادسة.
وسجل سياد كوالسيناتش ( 3خطأ يف مرماه) وميسي ()65
هديف االرجنتني ،ووداد ايبيسيفيتش ( )85هدف البوسنة.
وبرغم ان االرجنتني وجنمها اخلارق ليونيل ميسي مل يقدما
العرض املنتظر منهما يف الشوط االول ،اال انها جنحت حبسم
اللقاء يف الثاني وباحراز النقاط الثالث .
وهذه املباراة االوىل على ملعب «ماراكانا» يف كاس العامل منذ
املباراة التارخيية احلامسة بني الربازيل واالوروغواي ( )2-1يف
مونديال  ،1950وذلك بعد ان خضع العادة بناء شاملة.
وال تبدو طريق االرجنتني اليت خرجت فائزة من مواجهتيها
الوديتني امام البوسنة عامي -5( 1998صفر) و-2( 2013صفر)،
صعبة اىل الدور الثاني صعبة جدا يف ظل وجود نيجرييا بطلة
افريقيا وايران .
اما منتخب البوسنة الذي جنح يف التخلص من عقدة املالحق
واملنتخب الربتغالي الذي حرمه من التأهل اىل مونديال 2010
وكأس اوروبا  ،2012فيسعى يف مشاركته االوىل يف كأس
العامل اىل تعويض ما فاته امام االرجنتني عندما خيوض مباراتيه
املتبقيتني يف الدور االول امام نيجرييا وايران.
واعتمد مدرب االرجنتني اليخاندرو سابيال على خطة 2-3-5
مفضال ماكسي رودريغيز على فرناندو غاغو ،فيما جلأ املدرب
البوسين صفوت سوزيتش اىل ادين دجيكو وحيدا يف اهلجوم
بعدما اعتمد على خطة  2-4-4طوال التصفيات.
وعرفت البوسنة بداية صادمة فبعد دقيقتني و 8ثوان رفع ميسي
ركلة حرة المست رأس زميله ماركوس روخو ،لكنها فاجأت
كوالسيناتش مدافع شالكه االملاني اصغر العب على ارض
امللعب ( 20عاما) ،فارتدت من قدميه عن طريق اخلطأ داخل
مرمى حارسه امسري بيغوفيتش.وهذا اهلدف االسرع يف تاريخ
كأس العامل عن طريق اخلطا متفوقا على هدف الباراغواياني
كارلوس غامارا (46ر 2دقيقة) يف مونديال  ،2006واهلدف
الثالث عن طريق اخلطأ يف املسابقة حتى االن ،اي اكثر من
كامل االهداف اخلاطئة يف مونديال ( 2010هدفان).
وحصلت البوسنة على فرصة خطرية عندما دار دجيكو على
نفسه وسدد عاليا فوق عارضة رومريو بال من التمرير الحد
زمالئه ( ،)33ليفشل بطل انكلرتا مع مانشسرت سييت والذي
سجل  10اهداف يف التصفيات بهز الشباك.
ويف ظل االنتقادات املستمرة خلط دفاع االرجنتني وحارس
مرماها سريخيو رومريو قام االخري بصدة رائعة منقذا رأسية
سناد لوليتش اثر ركنية ( ،)40وحارما منتخب «التنانني» من
معادلة النتيجة يف الشوط االول.
واجرى سابيال تبديلني بعد االسرتاحة فدفع باملهاجم غونزالو
هيغواين الذي كان يعاني اصابة يف كاحله بدال من ماكسي
رودريغيز والعب الوسط فرناندو غاغو على حساب هوغو
كامبانيارو.
وكانت اوىل حماوالت الشوط الثاني بوسنية عرب عزت
هاجروفيتش من ضربة حرة التقطها رومريو بسهولة (.)49
وعلى غرار ميسي البعيد عن شغفه التهديفي ،سدد صديقه
سريخيو اغويرو فوق العارضة من داخل املنطقة ( .)55وراوغ
ميسي خمرتقا منطقة اجلزاء قبل ان ميرر اىل اغويرو فسدد
االخري ارضية ضعيفة بني يدي بيغوفيتش (.)60
وانتظر ميسي حتى الدقيقة  65حتى يكشف عن مشهد من
عبقريته ،فانطلق من منتصف امللعب مسلما الكرة اىل هيغواين
فردها االخري بسرعة اىل افضل العب يف العامل بني 2009
و ،2012قام بعدها بغربلة مدافعني من البوسنة وهيأ الكرة على
مشارف املنطقة لنفسه ثم أطلقها بيسراه ارضية خمادعة ارتدت
من القائم االيسر لبيغوفيتش داخل الشباك (.)65
وهذا اهلدف الثاني مليسي يف كاس العامل من اصل  39دوليا
بعد االول امام صربيا ومونتينيغرو يف  16حزيران/يونيو 2006
ليصبح وقتها اصغر مسجل يف تاريخ البالد ( 18عاما و357
يوما) .كما هو اهلدف االول فقط مليسي يف االراضي الربازيلية
بعد  393هدفا يف مسريته مع برشلونة واالرجنتني.
وحبث اغويرو عن افتتاح رصيده التسجيلي لكن تسديدته
القوية جاورت القائم االيسر لبيغوفيتش ( ،)77ثم لعب ميسي
دور املمرر اىل هيغواين فسدد برأسه فوق العارضة (.)77
لكن يف ظل فورة ارجنتينية ،مل يستسلم العبو سوزيتش فمرر
سناد لوليتش كرة بينية يف ظهر الدفاع وصلت اىل البديل
ايبيسيفيتش فسددها ارضية اخطأ رومريو يف ابعادها تهادت
يف الشباك ( ،)85ليحصل العب شتوتغارت االملاني على شرف
تسجيل اول اهداف بالده يف املونديال.

حارس مرمى املكسيك أوتشوا يصد كرة مدافع الربازيل قائدها سيلفا (أ ف ب)
تألق حارسا املرمى جوليو سيزار وغيريمو أوتشوا ،فتعادلت الربازيل
مع املكسيك سلبًا ،الثالثاء يف فورتاليزا ،ضمن اجملموعة الثانية
لـ»مونديال الربازيل .»2014
وقد بدأ املدرب لويز فيلييب سكوالري املباراة بتشكيلة مباراة
كراوتيا نفسها ( 3ـ  ،)1باستثناء تبديل واحد طال هالك املصاب
الذي حل بد ً
ال منه رامرييش ،فيما مل جير نظريه ميغل هرييرا اي
تبديل على التشكيلة اليت فازت على الكامريون.
وبدأت املباراة باندفاع بدني كبري من الطرفني من دون تركيز او
خطورة على املرمى مع افضلية واضحة للربازيليني الذي حصلوا
على فرصة يف الدقيقة العاشرة لفريد الذي سدد يف الشباك
اجلانبية لكن احلكم املساعد كان رافعًا رايته بداعي التسلل على
مهاجم فلوميننزي.
ورد «تريكولور» بفرصة أخطر يف الدقيقة  24من كرة صاروخية
اطلقها العب وسط «بورتو» الربتغالي هكتور هرييرا من خارج
املنطقة لكن احلارس جوليو سيزار أبعدها برباعة وحوهلا اىل ركنية
مل حيتسبها احلكم.
وانتقل اخلطر بعد ثوان اىل اجلهة املقابلة حني رفع داني الفيش
كرة عرضية من اجلهة اليمنى وصلت اىل نيمار الذي ارتقى عاليًا
وحوهلا برأسه لكن احلارس غيريمو اوتشوا تعملق ووقف يف وجه
جنم «برشلونة» اإلسباني (.)26
ثم اختربت املكسيك حظوظها من خارج املنطقة بتسديدة من ميغيل
اليون لكن حماولته علت العارضة ( ،)37واتبعها خوسيه فاسكيز
بأخرى ارضية من خارج املنطقة مرت قريبة جدًا من القائم االيسر
ملرمى جوليو سيزار (.)41
وكاد صاحب الضيافة يدخل اىل اسرتاحة الشوطني وهو يف
املقدمة لو مل يتألق اوتشوا ويقطع الطريق امام باولينيو الذي
وصلته الكرة وهو على بعد مرتين من املرمى إثر ركلة حرة ومتريرة
مميزة بالصدر لتياغو سيلفا ،لكن احلارس املكسيكي كان متيقظًا
جمددًا (.)45
ً
ويف بداية الشوط الثاني ،زج سكوالري بربنارد بدال من رامرييش
وكاد العب وسط «شاختار دونيتسك» االوكراني أن حيدث الفارق
من اول ملسة له حني مرر كرة عرضية من اجلهة اليمنى اىل نيمار،
لكن املدافع فرانسيسكو رودريغيز تدخل يف الوقت املناسب وأبعد
الكرة قبل وصوهلا لالعب «برشلونة» (.)48
ورد رجال هرييرا جمددًا من املسافات البعيدة بتسديدة صاروخية
لبول اغيالر مرت قريبة جدًا من القائم االمين ( ،)55ثم اتبعها
هكتور هرييرا باخرى مماثلة علت العارضة بقليل (.)57
وانتظر املنتخب الربازيلي حتى الدقيقة  63ليسجل فرصته األوىل
يف الشوط الثاني وجاءت من ركلة حرة بعيدة لنيمار لكن الكرة
مرت قريبة جدًا من القائم االمين ،ثم اتبعها نيمار بفرصة أخرى بعد
جمهود فردي أنهاه بتسديدة من مسافة قريبة لكنه اصطدم بتألق
احلارس املكسيكي (.)68
وحصل الربازيليون على فرصة اخرى عرب البديل جو الذي كسر
مصيدة التسلل ،لكنه تسرع يف تسديد الكرة عوضًا عن التقدم بها
حنو املرمى فكانت حماولته يف اخلارج (.)75
وواصلت الربازيل ضغطها لكنها اصطدمت جمددا بتألق احلارس
املكسيكي الذي تألق يف صدر رأسية تياغو سيلفا الذي وصلته
الكرة داخل املنطقة من ركلة حرة نفذها نيمار (.)86
ويف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع سدد خيمينيز كرة
صاروخية أبعدها سيزار وفشل هرنانديز يف متابعتها.
مثل الربازيل :جوليو سيزار  -داني ألفيش ،تياغو سيلفا ،دافيد
لويز ،مارسيلو  -لويس غوستافو ،باولينيو ،أوسكار (ويليان،
 ،)84رامرييش (برنارد ،)46 ،نيمار  -فريد (جو)68 ،
مثل املكسيك :غيريمو أوتشوا  -فرانسيسكو رودريغيز ،رافايل
ماركيز ،ميغل اليون ،هيكتور مورينو -اندريس غواردادو ،بول
أغيالر ،هيكتور هرييرا (ماركو فابيان ،)76 ،خوسيه فاسكيز -
جيوفاني دوس سانتوس (راوول خيمينيز ،)84 ،اورييب بريالتا
(خافيري هرنانديز.)73 ،

بلجيكا تنجو من فخ ممثلة العرب اجلزائر ( 2ـ )1
حققت بلجيكا فوزًا صعبًا على اجلزائر ( 2ـ  ،)1الثالثاء على ارض ملعب
«غوفرنادور ماغااليس» يف بيلو هوريزونيت ضمن اجملموعة الثامنة
لـ»مونديال الربازيل .»2014
وسجل لبلجيكا مروان فاليين ( ،)70ودريس مريتنز ( ،)80وللجزائر
سفيان فغولي ( 25من ركلة جزاء).
وتوجت بلجيكا بنجاح عودتها اىل البطوالت الكربى للمرة األوىل منذ
ّ
«مونديال  »2002اذ غابت بعدها عن نهائيات العامني  2006و2010
وعن بطولة اوروبا يف األعوام  2004و 2008و.2012
وكانت اجلزائر يف طريقها حتقيق الفوز عندما تقدمت بهدف فغولي
وهو باملناسبة االول هلا منذ «مونديال  ،»1986وجنحت يف سد كل
املنافذ أمام الشياطني احلمر الذين عانوا األمرين قبل ان يفكوا التكتل
الدفاعي بفضل هديف االحتياطيني مروان فاليين ودرييس مريتنس.
وكانت االفضلية للجزائر يف البداية خاصة ناحية االستحواذ على الكرة
قبل ان تتحول اىل بلجيكا اليت وجدت صعوبة كبرية يف اخرتاق خطي
وسط ودفاع اجلزائر يف ظل الرقابة اليت فرضها حماربو الصحراء على
النجم إدين هازار.
وغابت الفرص احلقيقية للتسجيل عن املرميني باستثناء تسديدتني
الكسل فيتسل تألق مبوحلي يف إبعادهما ولو بصعوبة.
وحصلت اجلزائر على هجمة مرتدة قادها مدافع «نابولي» اإليطالي
فوزي غالم فمرر كرة عرضية داخل املنطقة ناحية فغولي الذي تعرض
للعرقلة من يان فريتونغن ،فاحتسب احلكم املكسيكي ماركو رودريغيز
ركلة جزاء انربى هلا جنم «فالنسيا» اإلسباني بنفسه مفتتحًا التسجيل
(.)25
وهو اهلدف األول للجزائر يف النهائيات منذ «مونديال  »1986يف
املكسيك وحتديدًا هدف مجال زيدان يف مرمى أيرلندا الشمالية.
كما هو اهلدف السابع للجزائر يف النهائيات.
واندفعت بلجيكا بقوة مطلع الشوط الثاني بعد دخول دريس مريتنز
مكان ناصر شادلي ،وجنح مروان فاليين الذي نزل بدوره احتياطيًا
يف ادراك التعادل برأسية من مسافة قريبة إثر متريرة عرضية من دي
بروين ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك (.)70
ومنح مريتنس الفوز لبلجيكا عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من
هازار إثر هجمة مرتدة سريعة فتوغل داخل املنطقة قبل أن يطلقها
بيمناه قوية على يسار مبوحلي (.)80
مثل اجلزائر :رايس مبوحلي  -جميد بوقرة ،فوزي غالم ،كارل جماني
(نبيل غيالس ،)84 ،رفيق حليش  -نبيل بن طالب ،مهدي مصطفى،
سفري تايدر ،سفيان فغولي  -رياض حمرز (مدحي حلسن ،)71 ،هالل
سوداني (إسالم سليماني)66 ،
مثل بلجيكا :تيبو كورتوا  -توبي الدرفيلد ،فانسان كومباني ،دانيال
فان بوينت ،يان فريتونغن  -اكسل فيتسل ،موسى دمبيلي (مروان
فاليين ،)65 ،ناصر الشادلي (دريس مريتنز -)46 ،كيفن دي بروين
 -روميلو لوكاكو (ديفوك اوريغي ،)58 ،إدين هازار.

هدفان يف دقيقتني مينحان الفوز لـ«ساحل العاج»

انتظرت ساحل العاج الشوط الثاني كي تنهي مباراتها امام
اليابان (2ـ ،)1وحتصد اول ثالث نقاط هلا يف اجملموعة الثالثة،
وجنحت بالتالي يف حسم اللقاء االفريقي ـ اآلسيوي ،يف
مصلحتها بعد مباراة جرت االثنني حفلت بالكثري من الفرص
واللمحات.
وتفوق العاجيون بشكل ملحوظ ،ورغم انهم انهوا الشوط
االول متخلفني بهدف ياباني ،فانهم عدلوا النتيجة وحققوا ما
يريدون.
وبدأ مدرب ساحل العاج الفرنسي صربي ملوشي اللقاء دون
القائد ديدييه دورغبا واضطر للزج به يف الشوط الثاني من
اجل تعويض ختلفه بهدف كيسوكي هوندا ( )16وكان تأثري
هداف تشلسي االنكليزي السابق سريعا اثر متكن فريقه من
ادراك التعادل بعد ثوان على دخوله عرب ويلفريد بوني ( )64ثم
اتبعه جريفينيو بهدف التقدم والفوز (.)66
وبدا العاجيون الطرف االفضل يف بداية اللقاء وكانوا قريبني
من افتتاح التسجيل اثر متريرة من جريفينيو لبوني الذي حاول
تسديد الكرة لكنها حتولت من املدافع ماساتو موريشيغي
وحتولت اىل ركنية (.)6
وجاء رد اليابانيني قاسيا اذ متكنوا من افتتاح التسجيل يف
الدقيقة  16عرب العب ميالن االيطالي هوندا الذي وصلته الكرة
على اجلهة اليسرى للمنطقة العاجية بتمريرة من رفيق الدرب
يف الدوري االيطالي يوتي ناغاموتو (انرت ميالن) ،فاطلقها
صاروخية يف الزاوية اليمنى العليا للحارس بوبكر باري الذي
كادت تهتز شباكه بهدف ثان عرب اتسوتو اوكيدا الذي تالعب
بالدفاع على اجلهة اليمنى قبل ان يطلق كرة قوية متكن احلارس
العاجي هذه املرة من صدها (.)20
وانتقل اخلطر بعدها اىل اجلهة املقابلة من ركلة حرة نفذها حييى
توريه لكن حماولة العب وسط مانشسرت سييت علت العارضة
( ،)24ثم اتبعها الالعب ذاته بفرصة مماثلة متاما وكانت هذه
املرة اقرب لكن لكرة مل جتد طريقها بني اخلشبات الثالث
(.)31
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«ثالثية» هلداف  2010مولر

هدف ميسي ينقذ األرجنتني من التعادل

أملانيا تكتسح الربتغال ( 4ـ )0

خيبت األرجنتني امال املليارات من اجلمهور ،الذين انتظروا ان يشاهدوا
ّ
منتخبا منافسا وشرسا وهم يتابعونه امام البوسنة واهلرسك ،فقد عانى
املنتخب كثريا مبضي الدقائق قبل ان ينهي املباراة (2ـ )1بهدف جنمه
ميسي املنقذ ،ليحقق النقاط الثالث.
وحققت االرجنتني املطلوب منها بشكل مبدئي ،يف مستهل مشوارها
ضمن اجملموعة السادسة لكنها مل تكن مقنعة بالصورة املعتادة،
خصوصا ان اهلدف األول جاء بنريان صديقة ،وخبطأ من سياد
كوالسيناتش ( 3خطأ يف مرماه) قبل ان يعزز ميسي النتيجة ()65
وخيطف ووداد ايبيسيفيتش ( )85هدف البوسنة.
وبرغم ان االرجنتني وجنمها اخلارق ليونيل ميسي مل يقدما العرض
املنتظر منهما يف الشوط االول ،اال انها جنحت حبسم اللقاء يف الثاني
وباحراز النقاط الثالث .
وهذه املباراة االوىل على ملعب «ماراكانا» يف كأس العامل منذ املباراة
التارخيية احلامسة بني الربازيل واالوروغواي ( )2-1يف مونديال ،1950
وذلك بعد ان خضع العادة بناء شاملة.
واعتمد مدرب االرجنتني اليخاندرو سابيال على خطة  2-3-5مفضال
ماكسي رودريغيز على فرناندو غاغو ،فيما جلأ املدرب البوسين صفوت
سوزيتش اىل ادين دجيكو وحيدا يف اهلجوم بعدما اعتمد على خطة
 2-4-4طوال التصفيات.
وعرفت البوسنة بداية صادمة فبعد دقيقتني و 8ثوان رفع ميسي ركلة
حرة المست رأس زميله ماركوس روخو ،لكنها فاجأت كوالسيناتش
مدافع شالكه االملاني اصغر العب على ارض امللعب ( 20عاما) ،فارتدت
من قدميه عن طريق اخلطأ داخل مرمى حارسه امسري بيغوفيتش.
وهذا اهلدف االسرع يف تاريخ كأس العامل عن طريق اخلطا متفوقا على
هدف الباراغواياني كارلوس غامارا ( 2.46دقيقة) يف مونديال ،2006
واهلدف الثالث عن طريق اخلطأ يف املسابقة حتى االن.
واجرى سابيال تبديلني بعد االسرتاحة فدفع باملهاجم غونزالو هيغواين
الذي كان يعاني اصابة يف كاحله بدال من ماكسي رودريغيز والعب
الوسط فرناندو غاغو على حساب هوغو كامبانيارو.
وانتظر ميسي حتى الدقيقة  65حتى يكشف عن مشهد من عبقريته،
فانطلق من منتصف امللعب مسلما الكرة اىل هيغواين فردها االخري
بسرعة اىل افضل العب يف العامل بني  2009و ،2012قام بعدها
بغربلة مدافعني من البوسنة وهيأ الكرة على مشارف املنطقة لنفسه
ثم أطلقها بيسراه ارضية خمادعة ارتدت من القائم االيسر لبيغوفيتش
داخل الشباك (.)65
وهذا اهلدف الثاني مليسي يف كاس العامل من اصل  39دوليا بعد
االول امام صربيا ومونتينيغرو يف  16حزيران  2006ليصبح وقتها
اصغر مسجل يف تاريخ البالد ( 18عاما و 357يوما) .كما هو اهلدف
االول فقط مليسي يف االراضي الربازيلية بعد  393هدفا يف مسريته
مع برشـلونة واالرجنتني.
لكن يف ظل فورة ارجنتينية ،مل يستسلم العبو سوزيتش فمرر سناد
لوليتش كرة بينية يف ظهر الدفاع وصلت اىل البديل ايبيسيفيتش
فسددها ارضية اخطأ رومريو يف ابعادها تهادت يف الشباك (،)85
ليحصل العب شتوتغارت االملاني على شرف تسجيل اول اهداف بالده
يف املونديال.

األملاني مولر (إىل اليمني) يسجل الهدف الرابع يف مرمى حارس الربتغال
روي باتريسيو (أ ب)

وجهت أملانيا إنذارًا شديد اللهجة إىل بقية املنتخبات باكتساحها
الربتغال ( 4ـ صفر) ،االثنني ،يف سالفادور ضمن اجملموعة السابعة
لـ»مونديال الربازيل .»2014
وضرب االملاني توماس مولر هداف النسخة األخرية من «مونديال
جنوب افريقيا» بتسجيله ثالثية.
وكان مولر قد ُتّوج هدافا للنسخة االخرية برصيد مخسة أهداف،
وهو حقق انطالقة قوية ليضع نفسه على السكة الصحيحة خلالفة
نفسه ،وهو ما مل حيصل يف تاريخ نهائيات كأس العامل منذ
النسخة االوىل يف العام  1930يف االوروغواي.
ويسري مولر على خطى هداف أملانيا اخلطري يف السبعينيات
املدفعجي غريد مولر ،وزميله احلالي املخضرم مريوسالف كلوزه،
الن كليهما سجل  14هدفا يف النهائيات ،واألخري على بعد هدف
واحد من الرقم القياسي املسجل باسم الربازيلي رونالدو.
أما مولر فرفع رصيده اىل مثانية أهداف حتى اآلن.
ودخل كريستيانو رونالدو أفضل العب يف العامل التشكيلة األساسية
للربتغال بعد تعافيه من اإلصابة ،لكنه مل يظهر مبستواه املعروف
يف ظل قوة الدفاع األملاني وعدم تلقيه املساندة املطلوبة.
وخرج املدافع بييب مطرودا بعدما اعتدى على املهاجم مولر يف
الدقيقة  37وبات مهددا بالتعرض لإليقاف ألكثر من مباراة
واحدة.
وبعد مرور حنو ساعة من اللعب خرج فابيو كوينرتاو زميل رونالدو
تعرضه
وبييب يف «ريال مدريد» بطل أوروبا من املباراة بسبب
ّ
لشد عضلي.
لكن يف الواقع حققت أملانيا فوزا مستحقا بعدما تفوقت متاما على
الربتغال قبل حتى طرد بييب أو إصابة كوينرتاو.
ويف البداية ارتكب حارس مرمى الربتغال روي باتريسيو خطأ فادحا
عند حماولته إبعاد كرة لتصل إىل سامي خضرية الذي سددها من
خارج املنطقة يف املرمى اخلالي لكنها جاءت جبوار القائم مباشرة.
ويف املرات النادرة اليت ظهر فيها رونالدو توغل اجلناح السريع من
ناحية اليسار وسدد كرة أنقذها احلارس مانويل نوير بصعوبة.
لكن انتظار أملانيا ،اليت تتطلع إلحراز لقبها الكبري األول يف 18
عاما ،مل يستمر طويال بعد تعرض ماريو غوتسه خلطأ يف املنطقة
أسفر عن ركلة جزاء نفذها مولر بقوة يف املرمى (.)12
وأضاف املدافع ماتس هاملز اهلدف الثاني برأسية بعد ركلة ركنية
يف منتصف الشوط ( ،)32قبل أن يتعرض بييب بعدها للطرد بقليل
لتنتهي نظريا آمال الربتغال يف العودة إىل املباراة.
وأرسل طوني كروس كرة عرضية وأخفق املدافع برونو الفيش
يف إبعادها ليستحوذ عليها مولر برباعة ويسدد بقوة يف املرمى
(.)45
وواصلت أملانيا أداءها القوي يف الشوط الثاني ،وأضاع مسعود
أوزيل انفرادا تاما باملرمى بعدما سدد كرة أنقذها باتريسيو قبل
أن يهدر زميله غوتسه فرصة أخرى سهلة.
وخرج هاملز مصابا يف منتصف الشوط وشارك زميله شكودران
مصطفي الذي دخل أساسا تشكيلة أملانيا يف البطولة يف اللحظات
األخرية بعد تعرض ماركو ريوس لإلصابة يف آخر مباراة ودية قبل
كأس العامل.
وأرسل البديل أندري شورله كرة عرضية من ناحية اليمني لكنها
ارتدت من احلارس باتريسيو قبل أن يتابعها مولر ويضعها يف
املرمى (.)78
مثل أملانيا :مانويل نوير ،جريوم بواتينغ ،ماتس هاملز (شكودران
مصطفي ،)73 ،بري مرتيساكر ،بينيديكت هوفيديس ،سامي
خضرية ،فيليب الم ،طوني كروس ،مسعود أوزيل (أندري شورله،
 ،)63ماريو غوتسه ،توماس مولر (لوكاس بودولسكي.)82 ،
مثل الربتغال :روي باتريسيو ،جواو برييرا ،بييب ،برونو ألفيش،
فابيو كوينرتاو ،ميغيل فيلوسو (ريكاردو كوستا ،)46 ،جواو
موتينيو (أندريه أمليدا ،)65 ،راوول مرييليش ،كريستيانو رونالدو،
هوغو أمليدا (إيدر ،)28 ،ناني.

الواليات املتحدة ترد الدين لغانا
ردت الواليات املتحدة دين مونديالني لغانا وفكت عقدة منتخب
«النجوم السوداء» عندما تغلبت عليه  1-2على استاد أرينا داس
دوناس يف ناتال يف اجلولة االوىل من منافسات اجملموعة السابعة.
وسجل كلينت دميبسي ( )1وجون بروكس ( )86هديف الواليات
املتحدة ،واندريه ايوو ( )82هدف غانا.
وفاجأت الواليات املتحدة غانا بهدف مبكر وكان بامكانها التعزيز لكنها
مل تستغل االرتباك الغاني ،قبل ان يستعيد ممثلو القارة السمراء
التوازن وضغطوا حبثا عن التعادل دون جدوى.
وتابعت غانا حبثها عن التعادل يف الشوط الثاني ودفع مدربها بكيفن
برينس بواتنغ ومايكل ايسيان مكان جوردان ايوو وحممد ربيعو وجنحت
يف ترمجة ضغطها اىل هدف التعادل يف الدقائق االخرية بيد ان
فرحتها مل تستمر سوى  4دقائق حيث سجلت الواليات املتحدة هدف
الفوز.
وتدين الواليات املتحدة بفوزها اىل مدافعها البديل االملاني االصل
جون بروكس الذي سجل هدف الفوز بضربة رأسية من مسافة قريبة،
علما بأنه كان أحد تبديلني اضطراريني للمدرب االملاني يورغن
كلينسمان ،حيث أصيب جوزيه التيدور بتمزق عضلي يف فخذه االيسر
يف الشوط االول وترك مكانه الرون يوهانسون ،ثم املدافع مات
بيسلر مطلع الشوط الثاني فدخل مكانه بروكس.
ودفع مدرب غانا كويسي ابياه مبهاجم مرسيليا الفرنسي جوردان ايوو
اساسيا اىل جانب شقيقه اندريه والقائد اسامواه جيان يف اهلجوم،
وذلك على حساب العب شالكه االملاني كيفن برينس بواتنغ والعب
وسط ميالن االيطالي مايكل ايسيان.
وجنح املنتخب االمريكي يف افتتاح التسجيل بعد  30ثانية من انطالق
املباراة من جمهود فردي رائع لدميبسي اثر متريرة من جرماين جونز
فراوغ املدافع جون بوييه داخل املنطقة وسددها زاحفة بيسراه من
مسافة قريبة على يسار احلارس ادم كواراسي.
وهو خامس اسرع هدف يف تاريخ النهائيات.

إيران ونيجرييا يسجالن التعادل األول

صراع على الكرة بني مهاجم إيران ديجاغاه ومدافع نيجرييا يويو (إ ب أ)
سجل منتخبا إيران ونيجرييا التعادل األول يف «مونديال »2014
وجاء سلبيا ،االثنني على ارض ملعب «ارينا دي بايكسادا» يف
كوريتيبا ضمن اجملموعة السادسة.
والالفت ان التعادل كان سلبيا واألداء من بني االضعف يف
املباريات الـ 12االخرية اليت شهدت تسجيل معدل ال بأس به من
االهداف مقارنة مع النسخ املاضية.
وكانت ايران قد انهت اكرب عدد من املباريات يف التصفيات من دون
ان تهتز شباكها ونيجرييا كانت االضعف تسجيال بني املتأهلني.
وختوض إيران موندياهلا الرابع ومل تتذوق بعد طعم االدوار
االقصائية ،مقابل مخس مشاركات لنيجرييا بلغت فيها الدور الثاني
مرتني يف العامني  1994و.1998
ودخلت إيران النهائيات وهي تبحث عن «االجناز املستحيل» ،اي
حماولة جتاوز دور اجملموعات للمرة االوىل يف تارخيها .غابت إيران
عن نهائيات «جنوب افريقيا  »2010وحصلت على نقطة واحدة من
مشاركتها االخرية يف «املانيا  »2006ومل حتقق سوى فوز واحد يف
اربع مشاركات (االوىل كانت يف العام  )1978وكانت يف «فرنسا
 »1998على حساب «عدوتها» الواليات املتحدة ( 2ـ .)1
من جهتها ،حبثت نيجرييا عن جتنب سيناريو مغامرتيها االخريتني يف
كأس العامل ،فقد فرض االحتاد احمللي على العبيه قواعد تصرف
بهدف جتنب ما اختربه «النسور املمتازة» يف محالتهم السابقة حيث
دخلوا يف مشكالت متعلقة باملكافآت وبالتشكيالت.
ودخلت نيجرييا حتت اشراف املدرب ستيفن كيشي النهائيات
للمرة الثانية بطلة الفريقيا ،واالوىل كانت يف العام  1994يف
مشاركتها املونديالية االوىل حني بلغت الدور الثاني عن جمموعة
ضمت االرجنتني ايضا اضافة اىل اليونان وبلغاريا ،لكن مشوارها
انتهى على يد إيطاليا خبسارتها ( 1ـ  ،)2بعد التمديد بسبب هدفني
لروبرتو باجيو.
وحصلت نيجرييا على فرصة مبكرة للتسجيل الوغيين اونازي انقذها
الدفاع يف اللحظة االخرية بعد عرضية من رامون ازيز (.)8
وتعرض مدافع نيجرييا غودفري اوبوابونا الصابة قاسية يف قدمه
اليمنى اثر هبوطه على االرض مبفرده بعد حماولة تنفيذ كرة رأسية،
فدخل بدال منه املخضرم جوزف يوبو العب «نوريتش» اإلنكليزي
الذي خاض موندياله الثالث ومباراته الدولية الـ ،98فانضم اىل
احلارس احلالي فنسنت انييما ونوانكوو كانو واغوستني اوكوتشا
خبوض ثالث نهائيات (.)2
وحاول امحد موسى خداع احلارس علي رضا حقيقي من ضربة حرة
بعيدة لكن االخري ابعدها يف اللحظة االخرية (.)31
وكانت اوىل فرص إيران بالغة اخلطورة عندما لعب رضا غوشان
جناد رأسية اثر ركلة حرة من العب فوهلام االنكليزي اشكان دجياغاه
انقذها حارس ليل الفرنسي فنسنت انياما برباعة (.)34
وحتسن أداء إيران يف نهاية الشوط االول بفعل متريرات العب
الوسط جواد نيكونام ( 34عاما) ،الذي خاض مباراته الدولية الـ140
(بفارق تسع مباريات عن علي دائي) ،وحتركات دجياغاه وغوشان
جناد وجبمان منتظري ،فبقي التعادل مسيطرا للمرة الثانية يف
الشوط االول من هذا الـ»مونديال» بعد مباراة املكسيك والكامريون
( 1ـ صفر) ،مع نسبة استحواذ على الكرة بلغت  %63يف مصلحة
ابطال افريقيا.
ويف الشوط الثاني ،انتظرت نيجرييا حتى الدقيقة  70كي حتصل
على فرصتها االوىل عرب البديل شوال اميوبي من كرة رأسية بالغة
اخلطورة مرت مبحاذاة القائم االيسر ملرمى إيران.
وافلت العبو الربتغالي كارلوس كريوش من هدف قاتل عندما
تطاول اميوبي لكرة عرضية لعبها برأسه وابعدها الدفاع من مسافة
قريبة (.)90
مثل نيجرييا :فنسنت إنييما  -ايفي امربوز ،جوون اوشانيوا ،كينيث
اومريوو ،غودفري اوبوابونا (جوزف يوبو  ،)29جون اوبي ميكيل،
اوغينيي اونازي ،رامون ازيز (بيرت اودميوينغي  ،)69فيكتور موزيس
(شوال اميوبي  ،)52امحد موسى ،إميانويل اميينيكي.
مثل إيران :علي رضا حقيقي  -خوسرو حيدري (مسعود شجاعي
 ،)89احسان حجي صايف ،جالل حسيين ،امري حسني صادقي ،جواد
نيكونام ،انرتانيك تيموريان ،جبمان منتظري ،اشكان دجياغاه (علي
رضا جاهان خبش  ،)78مهرداد بوالدي ،رضا غوشان جناد.
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جائزة

حلويات  La Galetteيف مرييالندز تفوز حبائزة مصلحة العام  2014احمللية من بلدية هولرويد

عماد جرجس وزوجته  ..وفرحة استالم
اجلائزة

Imad & his team are proud to be, winners in the 2014 Holroyd City
Local Business Awards 2014. They take this opportunity to thank
all their customers and will continue to provide the Sweet Service.

G6863732AA-290514

حصلت حلويات La Galette
يف مرييالندز لصاحبها الصديق
عماد جرجس على جائزة مصلحة
العام  2014املحلية من بلدية
هولرويد.
وقد تسلم السيد عماد جرجس
وعقيلته وفريق العمل الجائزة
بحضور رئيس وأعضاء بلدية
هولرويد والنائب طوني عيسى
ومنظمي الحفل وفعاليات من
املنطقة.
وقد فازت حلويات La Galette
بجائزة مصلحة العام  2014املحلية
بدرجة امتياز Five Starsاللتزامها
بمعايري السالمة والنظافة.
بدأ السيد جرجس العمل يف
صناعة الحلويات منذ العام 1988
حيث كان يملك حلويات االرز يف
سن الفيل التي اسسها والده يف

العام  1979وبقي يعمل فيها
حتى قدومه اىل اسرتاليا منذ اربع
سنوات.
وصاحب حلويات La Galette
خبري يف صناعة الحلويات اللبنانية
والعربية واالوروبية عماد جرجس
يحمل العديد من الشهادات يف عالم
تصنيع الحلويات منها شهادة دبلوم
 Mode Et Creationمن باريس
بتاريخ  1998 - 1 - 24يف
صناعة الكايك كما حصل على دبلوم
يف Bakery & Confectionery
 Seminarيف صناعة الشوكواله
والكايك من بلجيكا من معاهد
 Puratosاملشهورة بتاريخ 27
  2003 - 1باالضافة اىل شهادةمن معهد فان غوغ College
 Van Goghبتاريخ - 11 - 18
.1992

وخالل مسريته يف مصلحته الخاصة
هذه التي افتتحها اواخر العام 2011
حصل على العديد من شهادات
التنويه للمساعدات الخريية التي
قدمها ويقدمها وخاصة ملستشفى
االطفال يف ويستميد ولغريها من
املستشفيات واملدارس.
ويتمتع السيد عماد جرجس بخربة
طويلة يف صناعة الحلويات حيث
يصنـّع اكثر من  50نوعا من البيتي
فور كل نوع منها يمتاز بنكهة
خاصة وطعم مختلف عن اآلخر.
وكذلك االمر بالنسبة للكايك
حيث يـُصنـّع اكثر من  60نوعا من
الكايك ومن ضمنها La Galette
التي اطلق عليها اسم املحل نظرا
لشهرته بصناعة هذا النوع من
الحلويات.
ويتميز املحل بصناعة قوالب الكايك

2014

169 Merrylands Rd, Merrylands NSW 2160
Ph: 9637 4441
Mob: 0424 330 160 • www.lagalette.net.au
Like Us on Facebook
La Galette Patisserie

لألعراس والعمادات واعياد امليالد
وغريها من املناسبات بناء على
طلب الزبائن ،كما ان الشوكواله
تـُصنع يف املحل ومنها شوكواله
 Rocheالفاخرة ،اضافة اىل اآليس
كريم والجيالتو.
ومن ميزات املحل الصدق يف التعامل
واالستقامة يف العمل والدقة يف
تسليم الطلبيات ،اضافة اىل الخربة
الطويلة املدعومة بالدراسة يف هذا
املجال.
فهنيئا للصديق عماد جرجس
ولحلويات  La Galetteبهذه
الجائزة واىل املزيد من النجاح
والجوائز.
لالتصال 02 9637 4441
169
Merrylands
Rd,
Merrylands
www.lagalette.net.au
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اعالنات

اسـطول من آليات احلفر ونقل الردم
والشاحنات ومضخات االمسنت
نتعهد كافة مشاريع البناء السكنية والتجارية
من املنازل العادية حتى املباني املتعددة
الطبقات من رسم اخلرائط حتى تسليم املفتاح

ثقة ..مصداقية  ..خربة ..دقة يف العمل
خدماتنا تغطي سائر أحناء سيدني وضواحيها

بـإدارة تـوفـيق طـبيخ

نعطي كفالة على مجيع األعمال والتعهدات
أسعارنا تناسب اجلميع  ...التـسعري مـجاني
 Carpentry - Framing - Roofing - FixingRenovations - Formworks -Steel Fixing - Concrete
Pumps - Fascia + Gutters - Roof Tiles - Colourbond
Roofs - Pergolas - All Slabs - Plumbing - Electrical
Works - Gyprock - Painting... Etc

جلميع حاجاتكم من اعمال البناء والتعهدات اتصلوا بصاحب اخلربة توفيق طبيخ على الرقم0411225583 :
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

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

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

فرع ملبورن
178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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مناسبات

أصدقاء حزب العمال العرب يقيمون حفل تربع حاشدا

شورتن يلقي كلمته

مسلماني يلقي كلمته

عصفور يلقي كلمته

كلتوم تعرف املناسبة

من اليمني :بورك ،شورتن ،كلري واوينز

من اليمني :عصفور وعقيلته ،شورتن وصالح

من اليمني :بورك ،شورتن ،كلري والحسيني

شورتن يتوسط سارافينوفسكي وكامرب

من اليمني :شورتن ،ابراهيم ومسلماني

بيل شورتن وتانيا ميهايلوك

بيل شورتن يتوسط بريي وكرنيب

بيل شورتن وهشام زريقة

بيل شورتن وبراين روبسون

شورتن يتوسط الزميلني بو رزق واملغوش

شورتن ،مسلماني ،جو خطار وخليل ابراهيم

دعت لجنة أصدقاء حزب العمال العرب برئاسة
عضو املجلس التشريعي يف الوالية املحامي شوكت
مسلماني وعضوية رئيسي بلدية بانكستاون كال
عصفور واوبرن هشام زريقة وساندرا كلتوم ولؤي
مصطفى ابناء الجالية العربية اىل حفل تربع لحزب
العمال يف الوالية حضره حواىل  800شخص.
وقد جرى الحفل برعاية زعيم املعارضة الفيدرالية بيل
شورتن وحضره عضوا الربملان الفيدرالي جولي اوينز
وكريس هايز ،اعضاء املجلس التشريعي يف نيو
ساوث ويلز شوكت مسلماني واماندا فازيو وصويف
كوتسيس وليندا فولتز وادم سيلي ،الرئيس السابق
لنيو ساوث ويلز موريس ييما ،سكرتري حزب العمال
يف نيو ساوث ويلز جايمي كليمونتس ومساعدته
كايال هريناين ،النواب جايسن كلري وطوني بورك
وباربره بريي وتانيا ميهايلوك وروبرت فورولو وغاي
زنغاري ومايكل دالي ولوري فريغسون وميشيل
راوالند وديبورا اونيل ،مرشح حزب العمل ملقعد
روكدايل ستيف كامرب ،سكرتري النقابات يف الوالية
مارك لينون ،رئيس بلدية كانرتبري براين روبسون
ونائب الرئيس خضر صالح وعضوة املجلس البلدي

فدوى كبي ،رئيس بلدية روكدايل شاين اوبراين
ورئيسها السابق بيل سارافينوفسكي ،مديرة مكتب
بيل شورتن جنان ابو عاصي ورجال اعمال منهم جو
خطار وتوفيق كريوز وخضر وخليل ابراهيم وحسن
الحسيني ومايكل كلتوم وعدد كبري جدا من فعاليات
الجالية االقتصادية واالجتماعية وممثلني لوسائل
االعالم.
عرفت املناسبة ،التي بدأت بالوقوف للنشيد
االسرتالي ،اآلنسة ساندرا كلتوم وتكلم فيها عضو
املجلس التشريعي املحامي شوكت مسلماني ورئيس
بلدية بانكستاون كال عصفور اللذان تحدثا عن
املوازنة وتأثريها السلبي على الطبقتني املتوسطة
والفقرية وخاصة على الطالب واملتقاعدين واملرضى
والشباب الباحث عن عمل.
ثم قدم سكرتري حزب العمال جيمي كليمونتس زعيم
املعارضة بيل شورتن الذي القى كلمة مسهبة بدأها
بشكر اصحاب االرض االصليني وزمالئه النواب
الفيدراليني ويف الوالية ورؤساء واعضاء البلديات
واصدقاء حزب العمال من الجالية العربية ووسائل
االعالم.

باربرة بريي ،جنان ابو عاصي ،علي كرنيب ،بيل شورتن وحضور
وقال ان الحكومة االئتالفية قوضت النسيج الوطني
يف البالد .ورأى ان املوازنة الرديئة ووصول مايك بريد
رئيس الخصخصة اىل رئاسة نيو ساوث ويلز اظهرا
الفروقات السياسية وااليديولوجية بني الحزبني
الكبريين ،واضاف يقول ان الخيار لكم بني حكومة
عمالية لديها الوعي االجتماعي وحكومة ائتالفية باردة
مدفوعة بتعصب ايديولوجي.
واعلن زعيم املعارضة ان حكومة االحرار يف نيو ساوث
ويلز تـُقاد اليوم باجندة سياسية للخصخصة وهذا
االسبوع (االسبوع املاضي) قدم الحزب يف اجتماعه
اجندة خصخصة الكهرباء ،اضافة اىل خصخصة
املستشفيات والنية العامة التحتية ومرافئ الوالية
ومولدات الكهرباء ومحطة تكرير املياه والالئحة
تطول.
وقال بينما تبيع نيو ساوث ويلز االصول العامة
وتقتطع مليارات الوالرات من الصحة والتعليم يقوم
زمالؤهم الفيدراليون بتحطيم الرعاية الصحية
وتحرير االقساط والرسوم الجامعية.
وتابع يقول ان املوازنة االوىل البوت ضربت ،بدون
خجل ،الشباب واملسنني واملرضى واصحاب االمراض

بيل شورتن ،فدوى كبي وحضور
املستعصية والعاطلني عن العمل والفقراء على
عكس سياسة حزب العمال الذي يرى انه يحق لكل
شخص حصول سهل على السكن والصحة والتعليم
بغض النظر عن خلفيته ،اننا نؤمن بشمولية الصحة
والتعليم للجميع الن الصحة الجيدة والتعليم الجيد
هما العمود الفقري الجيال املستقبل.
وتطرق اىل القضية الفلسطينية والشرق اوسطية
معلنا ادانة حزب العمال ملوقف الحكومة منها.
وختم السيد شورتن كلمته بالتوجه للحضور بالقول:
معكم سنهزم الحكومة االئتالفية.
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جـمال

سريين قطب ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف اوسرتاليا

الرئيس االقليمي طوني يعقوب

امللكة سريين قطب

النائب خليل عيدي واصدقاء
فازت اآلنسة سريين قطب بلقب
ملكة جمال االغرتاب اللبناني
يف اسرتاليا لعام  2014فيما
فازت بلقب وصيفة أوىل االنسة
كريستني صعب وحلت وصيفة
ثانية االنسة سوزي مرعب
أقامت الجامعة اللبنانية الثقافية
قي العالم يف والية فيكتوريا
برئاسة يوسف سابا واملجلس
القاري برئاسة طوني يعقوب،
احتفا ً
ال حاشداً يف ملبورن حضره
أكثر من  600شخص ،النتخاب
ملكة جمال االغرتاب اللبناني يف
أوسرتاليا للعام  .2014افتتح
االحتفال بالنشيدين الوطنيني
األوسرتالي واللبناني ،وقدمت
فقراته إيف الشيخ واملحامية روز
شربل ،حضره رئيس املجلس
التشريعي يف والية فيكتوريا
وعضو اإلقليم الشرقي يف الوالية
بروس أتكنسون وعقيلته ،النائب
فرنك مكغيوري ،النائب خليل
عيدي ،املفوض أبيزيلوم ناغا ممث ً
ال
تشن تان رئيس لجنة املتعددة
الثقافات يف فيكتوريا ،نائب
رئيس املجلس القاري للجامعة
جورج سلوم ،الرئيس السابق
للمجلس القاري املحامي سريادور
األسمر ،جورج عقل مع عقيلته
ممث ً
ال رئيس فرع الجامعة اللبنانية
يف كنربا داني خوري ،األب ادمون
اندراوس ،األب الياس متى مع
الخورية سهيلى متى ،ملكة جمال
االغرتاب اللبناني لعام 2013
ريتا حكيّم من كندا ،ملكة جمال
االغرتاب اللبناني يف أوسرتاليا
لعام  2013جيسيكا منصور،
الوصيفة االوىل للعام 2013
كوزات سابا ،البنك العربي،
أحزاب لبنانية وجمعيات خريية

سمري وروبري بخعازي

وثقافية ومؤسسات لبنانية واندية
رياضية ،ورؤساء فروع الجامعة
اللبنانية وحشد من أبناء الجالية.
واعتذر قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا غسان الخطيب لوجوده
يف الوطن الحبيب لبنان.

الشيخ:

ألقت إيف الشيخ كلمة يوسف
سابا رئيس والية فيكتوريا
للجامعة اللبنانية وجاء فيها:
أيها السيدات والسادة الكرام،
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً
دون استثناء ،فرداً فرداً ،باسم
يوسف سابا رئيس والية فيكتوريا
للجامعة اللبنانية ،مقدرة لكم
حضوركم يف هذا اليوم الخاص
يف تاريخ جاليتنا يف أسرتاليا ،يف
ليلة رائعة لنحتفل معاً يف اختيار
ملكة جمال االغرتاب اللبناني
يف هذه الديار ،حيث سيتم من
بني  10مرشحات اختيار واحدة
منهن كملكة تمثل جمال االغرتاب
اللبناني  -األسرتالي يف احتفال
كبري سيقام بتاريخ  9آب 2014
يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان،
مع الشكر والتقدير لبلدية ضهور
الشوير عني السندانة ورئيسها
األستاذ حبيب مجاعص للجهد
الكبري الذي يبذلونه بهذه املناسبة
يف لبنان .هذا االحتفال الذي
ستنقل تفاصيله عرب تلفزيون
(أم تي يف) إىل أرجاء العالم ،ومع
تكرار الشكر والتقدير لداعمي
هذا الحفل يف والية فيكتوريا،
أكرر سعادتي بحضوركم متمنية
لكم سهرة ممتعة مع الجمال
والفن.

أتكنسون

ثم ألقى بروس أتكنسون كلمة
قال فيها :قائ ً
ال« :ملكة جمال لبنان

الجمهور الحاشد
– أسرتاليا  ،2014هو العنوان
الذي يقتدي به املواطن الصالح،
ألنه يربز الصورة اإليجابية للجالية
اللبنانية التي جعلت من أسرتاليا
موطناً لها .وهو عنوان لالفتخار يف
الهوية الثقافية ،التي تربز جي ً
ال من
الشبيبة الذين سيتبأوون املناصب
القيادية يف أسرتاليا يف املستقبل.
وهذا العنوان هو أيضا دليل على
إبراز الشخصية ،والقيم املدنية،
الخاصة بكم ،كما تربز أفضل ما
لديكم من املعرفة ،واملواهب،
والطاقات ،على تقديم املساهمة
اإليجابية ملجتمعنا األسرتالي .إن
هكذا عنوان هو الذي يقرِّب بني
الناس يف املجتمع ،وهو عنوان
يعد إنجازاً يف حد ذاته ،بل هو
نقطة انطالق يمكن من خاللها
تحقيق املزيد من اإلنجازات
أكثر أهمية .شخص واحد فقط
سيحمل اليوم لقب امللكة ،مع
أن كل املشاركات يستحقن
ذلك ،والجميع اآلن يشاركن يف
التحدي املتمثل يف التقريب بني
الناس ،وإبراز إمكانيات جديدة
للمجتمع األسرتالي اللبناني،
وهذا ما يشجع ويلهم اآلخرين،
وال سيما الشبيبة ومنحهم األدوار
القيادية».

مكغيوري

كما ألقى النائب فرنك مكغيوري
كلمة شكر الجامعة على هذا
التنظيم الرائع وتمنى للجميع
التوفيق والنجاح.

ناغا

أما املفوض أبيزيلوم ناغا ممث ً
ال
تشن تان رئيس لجنة املتعددة
الثقافات يف فيكتوريا قال :اني
سعيد ان اكون بني جالية عريقة
بتاريخها وتراثها واهنئ الجامعة

يف فيكتوريا واملجلس القاري على
هذا االحتفال الناجح النتخاب
ملكة جمال االغرتاب اللبناني
يف أوسرتاليا للعام .2014
واالحتفالت تعود ألكثر من 50
سنة تنظم يف بلدة ضهور
الشوير .واتمنى لجميع الفتيات
النجاح كما أهنئ الجالية اللبنانية
يف فيكتوريا والجامعة اللبنانية
الستمرار املساهمة يف النجاحات
يف الوالية.
كما وألقت كلمة كل من ملكة جمال
االغرتاب اللبناني لعام 2013
ريتا حكيـّم من كندا و ملكة جمال
االغرتاب اللبناني يف أوسرتاليا
لعام  2013جيسيكا منصور.
بعدها أعلن عن أسماء لجنة
التحكيم املؤلفة من :بروس
أتكنسون ،أندرو لندريو ،ايمانويل
امو وشهيما علي الذين أخذوا
أماكنهم بعيداً عن أماكن الحاضرين
ليسجل كل منهم مالحظاته بعني
ثاقبة خبرية ،حركات املشاركات
وأدائهن.
أما املشاركات فهن:
عيشة بريص ،امندا ملحم ،كالوي
فغالي ،كرستينا صعب ،دانيال
حرب ،جورجات سكر ،ساشا
نصراهلل ،سريين قطب ،سيلفانا
دعبول ،وسوزي مرعب .ويف
الدورتني الثانية والثالثة شارك
مجموعة من األطفال يلوحون
باألعالم األوسرتالية واللبنانية
مع دخول املشاركات القاعة،
حيث قدموا رقصة باالشرتاك مع
االهل .ومع بدء اسرتاحة الدورة
الثالثة من الحفل قدمت الراقصة
مايا وصلة رائعة من الرقص
الشرقي نالت إعجاب الحضور

شربل راضي واصدقاء

سايد حاتم واصدقاء
وتقديرهم.
ثم قدم كل من املطرب فهمي
بركات وسامر سليمان واحمد
املصري مجموعة من األغاني
اللبنانية مع فرقة فادي صيداوي و
 DJطارق مراد.
ومع بدأ العد العكسي للحظة
اختيار امللكة وبني الهلع النفسي
والفرح العارم ،عادت املشاركات
إىل املسرح حيث قدمت كل منهن
عرضاً أخرياً بأزيائهن الرائعة،
حيث تسمرن على املسرح
يف انتظار إعالن نتيجة لجنة
التحكيم ،حيث تم توزيع هدايا
خاصة ومميزة لجميع املشاركات
يف الحفل كالتالي :الشعرالجميل
سيلفانا دعبول  -والذكاء سريين
قطب  -أرق وأجمل صورة ساشا
نصراهلل  -وكاريزما سوزي مرعب
 ولياقة بدنية امندا ملحم  -واثقةكرستينا صعب  -لطيفة عيشة
بريص  -وأرق شخصية جورجات
سكر  -والعيون الجميلة كالوي
فغالي  -واألناقة دانيال حرب.
ومع اقرتاب الساعة منتصف الليل
أعلن رئيس املجلس التشريعي
فيكتوريا بروس أتكنسون عن
أسماء الفائزات ،باسم لجنة
الحكم نتيجة قضاة التحكيم ،يف
اختيار الوصيفة الثانية سوزي
مرعب التي قدمت لها كوزات سابا
باقة من الزهر وقدم لها الوشاح
الرئيس العاملي السابق للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العالم ميشال
الدويهي .الوصيفة األوىل كرستينا
صعب ،وقدم لها الوشاح الرئيس
القاري طوني يعقوب وقدمت لها
ملكة جمال االغرتاب اللبناني ريتا
حكيّم من كندا باقة من الزهر،
أما امللكة فكانت سريين قطب،

قدم لها التاج جيسيكا منصور
ملكة جمال االغرتاب اللبناني يف
أسرتاليا لعام  ،2013والوشاح
بروس أتكنسون رئيس املجلس
التشريعي يف والية فيكتوريا
وباقة الزهر رئيس والية فيكتوريا
للجامعة يوسف سابا.
وقدمت الجامعة إىل غولدا الشيخ
مدربة الرقص هدية تقديرية
وشكر خاص على ما بذلته من جهد
كبري ومميز يف اإلعداد وتنظيم
الحفل وتدريب املشاركات يف
أنواع الرقصات .ثم قدّم كل
من األطفال سابا اليو ،إينا روزا،
كريستني وملودي الشيخ هدية
رمزية لكل قاضي تحكيم عربون
تقدير وشكر ملشاركتهم يف
اختيار امللكة ووصيفتيها.
ووزع كتيب يتضمن صور
املشاركات وكلمات الخطباء وكلمة
الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية
اليخندرو خوري فارس وكلمة
رئيس الوالية للجامعة يوسف
سابا وكلمة رئيس بلدية ضهور
الشوير حبيب مجاعص ،وكلمة
رئيس املجلس التشريعي بروس
أتكنسون وكلمة املفوض أبيزيلوم
ناغا .وستغادر امللكة إىل لبنان
لتمثل أوسرتاليا ضمن مجموعة
من ملكات االغرتاب اللبناني
من أرجاء العالم ،للمشاركة يف
االحتفال الذي سيقام يف  9آب
 2014يف بلدة ضهور الشوير.
وقد اختتم الحفل بوصلة رائعة من
الغناء اللبناني املميز.
باملناسبة تشكر الجامعة اللنانية
الثقافية يف العالم – فيكتوريا
جميع الذين ساهموا بإنجاح هذا
الحفل.
اإلعالم 2014/6/9
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

صفحة 25

Saturday 21 June 2014

السبت  21حزيران 2014

ملبورن

Melbourne

جوف األرض خيفي كميات هائلة من املياه تقدر بثالثة
أضعاف احمليطات
كشفت حبوث جديدة أن
مساحات هائلة من املياه قد
تكون حمتجزة على بعد مئات
األميال حتت سطح القشرة
األرضية.
ُ
وق ّدرت هذه الكميات اهلائلة
مبا يعادل ثالثة أضعاف مياه
احمليطات املوجودة حاليا على
سطح األرض .وطبقا لنتائج
البحوث ،فإن هذه املياه
موجودة على بعد  600كيلومرت
حتت سطح القشرة األرضية،
داخل قوالب من معدن
أزرق اللون يسميه العلماء
" ،"Ringwooditeهذا املعدن

موجود أيضا يف عمق األجسام
الكوكبية ،ويتواجد كثريا يف
النيازك.
وتتواجد القوالب الزرقاء
احملتوية على املياه اهلائلة
يف املنطقة االنتقالية للصخور
املنصهرة ،واحملصورة بني
ومركز
األرضية
القشرة
األرض.
املثري لإلهتمام أن كيفية
وجود املياه غري معروفة ،فال
ُيعرف اذا ما كانت سائلة أم
متجمدة أم على هيئة خبار.
ويقول العامل ستيف جاكوبسن
من جامعة نورث ويسرتن

املتحدة
بالواليات
األمريكية إن العلماء
كانوا يبحثون عن
هذه املياه املختبئة
منذ عقود طويلة،
وهي تفسر لنا كميات
مياه احمليطات اهلائلة
املوجودة على سطح
ونشرت
األرض.
جملة اجلارديان عن
جاكوبسن قوله إن
هذه الكميات اهلائلة من املياه
حتت سطح األرض تفسر لنا
أيضا سر بقاء احمليطات بنفس
أحجامها ملاليني السنني ،وأنها
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روبوتات تبدع يف مالعب كرة
القدم وتسجل األهداف

لو خرجت إىل سطح األرض
لكانت ّ
غطته بالكامل ،ولكانت
اليابسة الوحيدة الباقية لنا
هي قمم اجلبال فقط.
إىل جانب بطوالت كأس العامل املعروفة توجد بطوالت أخرى
خاصة بالروبوتات ،حيث تتنافس فرق من خمتلف أحناء العامل
على اللقب العاملي.
ويبذل الباحثون جهدا كبريا لتطوير الروبوتات وجعلها قادرة
على مداعبة الكرة وتسجيل األهداف.
وحسب الربوفسور راؤول روخاس الذي يشرف منذ 2007
مع فريق عمله على تطوير روبوتات برجلني ،فإن اهلدف من
هذا املشروع ليس هو اللعب فقط وإمنا اكتساب جتارب ميكن
االستفادة منها يف تطوير روبوتات مستقبلية تساعد يف اخلدمات
واملراقبة والتخطيط.
وقد واجه الباحثون حتديات جديدة أثناء تطويرهم لروبوتات كرة
القدم ،ويوضح روخاس ذلك بالقول" الروبوت يتحرك وبالتالي
عليه أن يعرف اجتاه الكرة ومكان املرمى حتى يستطيع اللعب
بشكل جيد".
ويبدو أن فريق FUmanoidsجنح يف كسب هذا التحدي خصوصا
وأن فريقه مل ُيسجل أي هدف يف مرماه هذا العام ،وهو أمر
تعجز الفرق الضعيفة على جتاوزه.
لكن وبعد تلوين املرمى بلوين خمتلفني ،صار األمر أسهل بعض
الشيء.

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

وتنظم سنويا بطولة كأس العامل خاصة بالروبوتات ،ويؤكد
راؤول روخاس على مواصلة عمله وإضافة تقنيات جديدة على
الروبوتات اليت يطورها ويشاطره يف ذلك طلبته الذين حيبون
كثريا كرة قدم الروبوتات ،فهي تسمح هلم باجلمع بني اللعب
والبحث العلمي على حد قوله.
يذكر أن فريق  FUmanoidsيضم ستة روبوتات وكلها حتمل
أمساء شخصيات مشهورة يف عامل الرياضيات واإلعالميات كما
هو الشأن بالنسبة للروبوت إميي نسبة لعاملة الرياضيات نويثر
إميي.

طالبة تدرس علم النفس تقنع خاطفها
بإطالق سراحها
قنعت طالبة تدرس علم النفس يف إحدى جامعات كاليفورنيا
خاطفها بإطالق سراحها ،بعدما خطفها من ساحة انتظار
للسيارات بالقرب من مقر اجلامعة.
وحبسب موقع  ،NewYork Daily Newsفإن اخلاطف أجرب
وقيد
الطالبة ،اليت مل يتم ذكر امسها ،على ركوب سيارة
ّ
يديها واعتدى عليها ،لكنها استطاعت حترير يديها وإزاحة
الغطاء عن رأسها ثم أقنعت خاطفها بإطالق سراحها.
وقال حمقق من شرطة ريفرسايد“ :لدينا فرضية أوىل بأنها
لديها معرفة جيدة بعلم النفس وفرضية ثانية بأنها شجاعة
جدًا واستحضرت ذكاءها وقررت التحدث إليه ،ما أدى يف
شكل أساسي إىل إطالق سراحها”
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قـداس

قداس يف سيدني لراحة نفس الراحل فريد جعجع

ترأس رئيس دير مار شربل األب جوزف سليمان القداس
الذي دعا إليه حزب القوات اللبنانية يف اسرتاليا لراحة
نفس الراحل فريد جعجع والد رئيس احلزب مسري جعجع.
شارك يف القداس أقرباء الراحل ،رئيس مقاطعة أسرتاليا
يف القوات طوني عبيد ،أعضاء مكتب سيدني ،ممثلو أحزاب
وتيارات حزب الكتائب اللبنانية واألحرار و"تيار املستقبل"
و"حركة االستقالل" واحلزب التقدمي االشرتاكي و"جتمع
لبنان الشمالي" ورابطة آل احلسن ورئيس الرابطة املارونية
توفيق كريوز ورئيس التجمع املسيحي والي وهبه والرئيس

السابق للجامعة الثقافية ميشال الدويهي ورؤساء مجعيات
ومؤسسات وحشد من القواتيني واملناصرين وأبناء بشري
واجلالية اللبنانية.
خالل القداس ،قرأ األب سليمان الرقيم البطريركي الذي
وجهه البطريرك املاروني الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي إىل عائلة الراحل خالل اجلناز الذي أقيم يف
لبنان.
وبعد القداس تقبل مسؤولو القوات وأقرباء الراحل
التعازي.

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
Master License No: 409566317

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

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :
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مقاالت وتحقيقات

حرب قذرة خمطط هلا :دولة داعش ..هكذا قالت «كيفونيم» منذ  ٣٢سنة
ٌ

وحتديدا يف 13
عاما
قبل اثنني وثالثني
ً
ً
حزيران  1982قام داعية السالم اليهودي -غري
الصهيوني -إسرائيل شاحاك برتمجة ما ُعرف باسم
وثيقة «كيفونيم « واليت تعكس خطة صهيونية
لتجزئة الوطن العربي باكمله اىل دويالت .
وتنطلق اخلطة اإلسرائيلية من الدولة العربية
العراق ،وذلك بتقسيمها حسب االهواء الصهيونية
إىل دولة شيعية ،وأخرى سنية ،إضافة إىل
انفصال إقليم كردستان .ترى اخلطة اإلسرائيلية
أنه جيب الرتكيز على االنقسامات العرقية
والدينية يف دول العامل العربي ،واليت تقدرها
إياها بأنها مثل البيت
حبواىل  19دولة ،واصفة ّ
املؤقت والذي ال يقوم بناؤه على أساس قوي،
وإن بث الكراهية بني أصحاب هذا البيت من
خالل اخلالفات أو االنقسامات هو السبيل األفضل
لتغيري معامل وحدود الدول العربية احلديثة .
ويعترب اخلرباء ان ما جيري يف العراق ويف سوريا
حاليا وما جرى يف السودان ومصر ما هو اال
تطبيق لبنود هذه الوثيقة .
ماذا تتضمن الوثيقة «كيفونيم» ؟
اوال  :نظرة عامة على العامل العربي واالسالمي
 -1ان العامل العربى االسالمى هو مبثابة برج
من الورق أقامه االجانب ( فرنسا وبريطانيا فى
العشرينيات )  ،دون أن توضع فى احلسبان
رغبات وتطلعات سكان هذا العامل .
 -2لقد قسم هذا العامل اىل  19دولة كلها تتكون
من خليط من األقليات والطوائف املختلفة  ،والتى
تعادي كل منهما األخرى وعليه فان كل دولة
عربية اسالمية معرضة اليوم خلطر التفتت العرقي
واالجتماعي فى الداخل اىل حد احلرب الداخلية كما
هو احلال فى بعض هذه الدول .
 -3واذا ما اضفنا اىل ذلك الوضع االقتصادي
يتبني لنا كيف أن املنطقة كلها  ،فى الواقع
 ،بناء مصطنع كربج الورق  ،الميكنه التصدي
للمشكالت اخلطرية التى تواجهه.
 -4فى هذا العامل الضخم واملشتت  ،توجد
مجاعات قليلة من واسعي الثراء ومجاهري غفرية
من الفقراء  .ان معظم العرب متوسط دخلهم
السنوى حواىل  300دوالر فى العام.
 -5ان هذه الصورة قائمة وعاصفة جدا للوضع
من حول اسرائيل  ،وتشكل بالنسبة السرائيل
حتديات ومشكالت واخطار  ،ولكنها تشكل أيضا
فرصا عظيمة ….
ثانيا – مصر
 -1فى مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابل أقلية
كبرية من املسيحيني الذين يشكلون األغلبية
فى مصر العليا  ،حواىل  8مليون نسمة  .وكان
السادات قد اعرب فى خطابه فى مايو من عام
 1980عن خشيته من أن تطالب هذه األقلية بقيام
دولتها اخلاصة أي دولة لبنانية مسيحية جديدة
فى مصر ..
 -2املاليني من السكان على حافة اجلوع نصفهم
يعانون من البطالة وقلة السكن فى ظروف تعد
أعلى نسبة تكدس سكاني فى العامل .
 -3خبالف اجليش فليس هناك أي قطاع يتمتع
بقدر من االنضباط والفعالية
 -4الدولة فى حالة دائمة من االفالس بدون
املساعدات اخلارجية االمريكية التى خصصت هلا
بعد اتفاقية السالم .
 -5ان استعادة شبه جزيرة سيناء مبا حتتويه من
موارد طبيعية ومن احتياطي جيب اذن أن يكون
هدفا أساسيا من الدرجة االوىل اليوم… .ان
املصريني لن يلتزموا باتفاقية السالم بعد اعادة
سيناء  ،وسوف يفعلون كل مايف وسعهم لكى
يعودوا اىل احضان العامل العربى  ،وسوف نضطر
اىل العمل العادة االوضاع فى سيناء اىل ماكانت
عليه ….
 -6ان مصر التشكل خطرا عسكريا اسرتاتيجيا
على املدى البعيد بسبب تفككها الداخلي  ،ومن
املمكن اعادتها اىل الوضع الذى كانت عليه بعد
حرب يونيو  1967بطرق عديدة .
 -7ان اسطورة مصر القوية والزعيمة للدول
العربية قد تبددت فى عام  1956وتأكد زواهلا
فى عام . 1967
 -8ان مصر بطبيعتها وبرتكيبتها السياسية الداخلية
احلالية هى مبثابة جثة هامدة فعال بعد سقوطها ،

وذلك بسبب التفرقة بني املسلمني واملسيحيني
والتى سوف تزداد حدتها فى املستقبل  .ان
تفتيت مصر اىل اقاليم جغرافية منفصلة هو هدف
اسرائيل السياسي فى الثمانينات على جبهتها
الغربية .
 -9ان مصر املفككة واملقسمة اىل عناصر سيادية
متعددة  ،على عكس ماهي عليه اآلن  ،سوف
التشكل أى تهديد السرائيل بل ستكون ضمانا
للزمن والسالم لفرتة طويلة  ،وهذا االمر هو
اليوم يف متناول ايدينا .
 -10ان دول مثل ليبيا والسودان والدول
االبعد منها سوف اليكون هلا وجود بصورتها
احلالية  ،بل ستنضم اىل حالة التفكك والسقوط
التى ستتعرض هلا مصر  .فاذا ماتفككت مصر
فستتفكك سائر الدول االخرى  ،ان فكرة انشاء
دولة قبطية مسيحية فى مصر العليا اىل جانب
عدد من الدويالت الضعيفة التى تتمتع بالسيادة
االقليمية فى مصر ـ بعكس السلطة والسيادة
املركزية املوجودة اليوم ـ هى وسيلتنا الحداث
هذا التطور التارخيي  .ان التفتت للبنان اىل
مخس مقاطعات اقليمية جيب أن يكون سابقة لكل
العامل العربى مبا فى ذلك مصر وسوريا والعراق
وشبه اجلزيرة العربية .

ثالثا – ليبيا
ان القذايف يشن حروبه املدمرة ضد العرب
انفسهم انطالقا من دولة تكاد ختلو من وجود
سكان ميكن أن يشكلوا قومية قوية وذات نفوذ
 .ومن هنا جاءت حماوالته لعقد اتفاقيات باحتاد
مع دولة حقيقية كما حدث فى املاضي مع مصر
وحيدث اليوم مع سوريا.
رابعا – السودان
السودان أكثر دول العامل العربي االسالمي
تفككا فانها تتكون من أربع جمموعات سكانية كل
منها غريبة عن األخرى  ،فمن أقلية عربية مسلمة
سنية تسيطر على أغلبية غري عربية افريقية اىل
وثنيني اىل مسيحيني.
خامسا – سوريا
 -1ان سوريا الختتلف اختالفا جوهريا عن لبنان
الطائفية باستثناء النظام العسكري القوي
الذى حيكمها  .ولكن احلرب الداخلية احلقيقية
اليوم بني األغلبية السنية واألقلية احلاكمة من
الشيعة العلويني الذين يشكلون  %12فقط من
عـدد السكان  ،تدل على مدى خطورة املشكلة
الداخلية.
 -2ان تفكك سوريا والعراق فى وقت الحق اىل
اقاليم ذات طابع قومي وديين مستقل  ،كما
هو احلال فى لبنان  ،هو هدف اسرائيل االمسى
فى اجلبهة الشرقية على املدى القصري  ،فسوف
تتفتت سوريا تبعا لرتكيبها العرقي والطائفي اىل
دويالت عدة كما هو احلال اآلن فى لبنان .
 -3وعليه فسوف تظهر على الشاطئ دولة علوية
 -4وفى منطقة حلب دويلة سنية
 -5وفى منطقة دمشق دويلة سنية أخرى معادية
لتلك التى فى الشمال
 -6وأما الدروز فسوف يشكلون دويلة فى اجلوالن
التى نسيطر عليها
 -7وكذلك فى حوران ومشال االردن وسوف
يكون ذلك ضمانا لالمن والسالم فى املنطقة
بكاملها على املدى القريب  .وهذا االمر هو اليوم
فى متناول ايدينا.
سادسا – العراق
 -1ان العراق الختتلف كثريا عن جارتها ولكن
األغلبية فيها من الشيعة واالقلية من السنة  ،ان
 %65من السكان ليس هلم أى تأثري على الدولة
التى تشكل الفئة احلاكمة فيها  %20اىل جانب
األقلية الكردية الكبرية فى الشمال
 -2لوال القوة العسكرية للنظام احلاكم وأموال
البرتول  ،ملا كان باالمكان ان خيتلف مستقبل
العراق عن ماضي لبنان وحاضر سوريا .
 -3ان بشائر الفرقة واحلرب األهلية تلوح فيها
اليوم  ،خاصة بعد تولي اخلمينى احلكم  ،والذى
يعترب فى نظر الشيعة العراقيني زعيمهم احلقيقى
وليس صدام حسني .

 -4ان العراق الغنية بالبرتول والتى تكثر فيها
الفرقة والعداء الداخلي هى املرشح التالي لتحقيق
أهداف اسرائيل .
 -5ان تفتيت العراق هو أهم بكثري من تفتيت
سوريا وذلك ألن العراق أقوى من سوريا
 -6ان يف قوة العراق خطورة على اسرائيل فى
املدى القريب أكرب من اخلطورة النابعة من قوة
أية دولة أخرى .
 -7وسوف يصبح باالمكان تقسيم العراق اىل
مقاطعات اقليمية طائفية كما حدث فى سوريا
فى العصر العثماني .وبذلك ميكن اقامة ثالث
دويالت ( أو أكثر ) حول املدن العراقية
 -9دولة فى البصرة  ،ودولة فى بغداد  ،ودولة
فى املوصل  ،بينما تنفصل املناطق الشيعية فى
اجلنوب عن الشمال السين الكردي فى معظمه.

سابعا -لبنان
أما لبنان فانها مقسمة ومنهارة اقتصاديا لكونها
ليس بها سلطة موحدة  ،بل مخس سلطات سيادية
( مسيحية فى الشمال تؤيدها سوريا وتتزعمها
اسرة فرجنيه  ،وفى الشرق منطقة احتالل سوري
مباشر  ،وفى الوسط دولة مسيحية تسيطر عليها
الكتائب  ،واىل اجلنوب منها وحتى نهر الليطاني
دولة ملنظمة التحرير الفلسطينية هي فى معظمها
من الفلسطينيني  ،ثم دولة الرائد سعد حداد من
املسيحيني وحواىل نصف مليون من الشيعة ) .
ثامنا -السعودية واخلليج
 -1ان مجيع امارات اخلليج وكذلك السعودية قائمة
على بناء هش ليس فيه سوى البرتول .
 -2وفى البحرين يشكل الشيعة أقلية السكان
ولكن النفوذ هلم .
 -3وفى دولة االمارات العربية املتحدة يشكل
الشيعة أغلبية السكان.
 - 4كذلك احلال فى عمان
 -5وفى اليمن الشمالية وكذلك فى جنوب اليمن
 ..توجد اقلية شيعية كبرية .
 -6وفى السعودية نصف السكان من االجانب
املصريني واليمنيني وغريهم بينما القوى احلاكمة
هي اقلية من السعوديني .
 -7واما فى الكويت فان الكويتني يشكلون ربع
السكان فقط
 -8ان دول اخلليج والسعودية وليبيا تعد أكرب
مستودع فى العامل للبرتول واملال ولكن املستفيد
بكل هذه الثروة هي أقليات حمدودة التستند اىل
قاعدة عريضة وأمن داخلي  ،وحتى اجليش ليس
باستطاعته أن يضمن هلا البقاء .
 -9وان اجليش السعودى بكل ما لديه من عتاد
اليستطيع تأمني احلكم ضد االخطار الفعلية من
الداخل واخلارج  .وماحدث فى مكة عام 1980
ليس سوى مثال ملا قد حيدث .
 -10ان شبه اجلزيرة العربية بكاملها ميكن أن
تكون خري مثال لالنهيار والتفكك كنتيجة لضغوط
من الداخل ومن اخلارج وهذا االمر فى جممله ليس
مبستحيل على األخص بالنسبة للسعودية سواء
دام الرخاء االقتصادي املرتتب على البرتول أو
قل فى املدى القريب  .ان الفوضى واألنهيار
الداخلي هى أمور حتمية وطبيعية على ضوء تكوين
الدول القائمة على غري اساس.
تاسعا – املغرب العربي
 -1ففى اجلزائر هناك حرب أهلية فى املناطق
اجلبلية بني الشعبني الذين يكونان سكان هذا
البلد
 -2كما أن املغرب واجلزائر بينهما حرب بسبب
املستعمرة الصحراوية االسبانية باالضافة اىل
الصراعات الداخلية اليت تعاني منها كل منهما
 -3كما أن التطرف االسالمي يهدد وحدة تونس
عاشرا ـ ايران وتركيا وباكستان وافغانستان
 -1ايران تتكون من النصف املتحدث بالفارسية
والنصف اآلخر تركي من الناحية العرقية واللغوية
 ،وفى طباعه أيضا .
 -2تركيا منقسمة اىل النصف من املسلمني السنة
أتراك االصل واللغة  ،والنصف الثاني أقليات
كبرية من  12مليون شيعي علوي و 6مليون
كردي سين .
 -3وفى افغانستان مخسة ماليني من الشيعة

يشكلون حواىل ثلث عدد السكان .
 -4وفى باكستان السنية حواىل  15مليون شيعي
يهددون كيان هذه الدولة .

احلادي عشر ـ االردن وفلسطني
 -1األردن هي فى الواقع فلسطينية حيث األقلية
البدوية من األردنيني هى املسيطرة  ،ولكن
غالبية اجليش من الفلسطينيني وكذلك اجلهاز
االداري  .وفى الواقع تعد عمان فلسطينية مثلها
مثل نابلس
 -2هي هدف اسرتاتيجي وعاجل للمدى القريب
وليس للمدى البعيد وذلك أنها لن تشكل أي
تهديد حقيقي على املدى البعيد بعد تفتيتها
 -3من غري املمكن أن يبقى األردن على حالته
وتركيبته احلالية لفرتة طويلة  .أن سياسة
اسرائيل – اما باحلرب أو بالسلم – جيب أن تؤدي
اىل تصفية احلكم األردني احلالي ونقل السلطة
اىل االغلبية الفلسطينية.
 -4ان تغيري السلطة شرقى نهر االردن سوف
يؤدى أيضا اىل حل مشكلة املناطق املكتظة
بالسكان العرب غربي النهر سواء باحلرب أو فى
ظروف السلم .
 -5ان زيادة معدالت اهلجرة من املناطق وجتميد
النمو االقتصادىي والسكاني فيها هو الضمان
ألحدث التغري املنتظر على ضفتى نهر االردن
 -6جيب أيضا عدم املوافقة على مشروع احلكم
الذاتي أو أى تسوية أو تقسيم للمناطق …
 -7انه مل يعد باالمكان العيش فى هذه البالد يف
الظروف الراهنة دون الفصل بني الشعبني حبيث
يكون العرب فى االردن واليهود فى املناطق
الواقعة غربي النهر .
 -8ان التعايش والسالم احلقيقي سوف يسودان
البالد فقط اذا فهم العرب بأنه لن يكون هلم وجود
وال أمن دون التسليم بوجود سيطرة يهودية على
املناطق املمتدة من النهر اىل البحر  ،وأن امنهم
وكيانهم سوف يكونان فى االردن فقط .
 -9ان التميز فى دولة اسرائيل بني حدود عام
 1967وحدود عام  1948مل يكن له أى مغزى
 -10يف أي وضع سياسي أو عسكري مستقبلي
جيب أن يكون واضحا بأن حل مشكلة عرب
اسرائيل سوف يأتى فقط عن طريق قبوهلم
لوجود اسرائيل ضمن حدود آمنة حتى نهر االردن
وما بعده.
 -11تبعا ملتطلبات وجودنا فى العصر الصعب
(العصر الذري الذى ينتظرنا قريبا)
 -12ليس باالمكان االستمرار فى وجود ثالثة ارباع
السكان اليهود على الشريط الساحلى الضيق
واملكتظ بالسكان فى العصر الذري .
 -13ان اعادة توزيع السكان هو اذن هدف
اسرتاتيجى داخلي من الدرجة األوىل  ،وبدون ذلك
فسوف النستطيع البقاء فى املستقبل فى اطار
أى نوع من احلدود  ،ان مناطق يهودا والسامرة
واجلليل هى الضمان الوحيد لبقاء الدولة .
 -14اذا مل نشكل أغلبية فى املنطقة اجلبلية فاننا
لن نستطيع السيطرة على البالد  .وسوف نصبح
مثل الصليبيني الذين فقدوا هذه البالد اليت مل
تكن ملكا هلم فى االصل وعاشوا غرباء فيها منذ
البداية .
 -15ان اعادة التوزان السكاني االسرتاتيجي
واالقتصادي لسكان البالد هو اهلدف الرئيسي
واالمسى السرائيل اليوم .
 -16ان السيطرة على املصادر املائية من بئر
سبع وحتى اجلليل االعلى  ،هي مبثابة اهلدف
القومي املنبثق من اهلدف االسرتاتيجي
االساسي  ،والذى يقضي باستيطان املناطق
اجلبلية التى ختلو من اليهود اليوم .
هذه هي بنود وثيقة «كيفونيم» منها ما مت
تنفيذه مثل السودان وليبيا ومنها ما هو على
طريق التنفيذ كما جيري يف العراق اليوم
وسيطرة داعش على بعض املناطق من اجل
وصلها مبناطق سورية واقامة دويلة منفصلة
اال ان متاسك الشعب السوري مع نظامه وجيشه
سيؤدي اىل ابعاد الكأس الصهيوني املر الذي
حاول الصهاينة اذاقته للبنان اال انه بفضل
صمود املقاومة فشلت اخلطة ومت تسجيل اول
انتصار عربي على اجليش الذي كان يقال انه
ال يقهر.
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صناعة الدروع ..مصلحة راحبة! بنك سيدني يطلق تطبيقاً متكامالً
كتب اكرم املغوّش
()appللخدمة املصرفية على
اهلواتف الذكية iPhone

قيل أن سنبلة القمح
ألنها مليئة باخلري تنحين
بتواضع وقيل ايضا أن
تشمخ
الشعري
سنبلة
خلفتها والفرق بينهما
واضح وحنن ال ننتقص
بكالمنا من الشعري وإمنا
من الذين يدعون املعرفة
ويغرقون يف حبر من
اجلهل والنفاق ويطيب لنا
أن نردد مع الشاعر:
مألى السنابل تنحين
بتواضع
رؤوسهن
والفارغات
شوامخ .
فمث ًال

ما

هو

الداعي

ليتسابق العديد من جهابذة دعاة الوطنية على توزيع الدروع
بعضهم لبعض بهدف «تبييض الوجه» و«التفنيص» وحب
الظهور ال اكثر وال اقل ..فال معطي الدروع مؤهل لذلك وليس
لدى متلقيها اي مقومات ليستحقوها.
وباملناسبة نرى أنه إذا اراد أحد الغنى السريع فما عليه سوى
إفتتاح مصنع لصناعة الدروع اذ ان هذه الصناعة أصبحت
مصلحة تدر ارباحًا كبرية هذه االيام نظرًا لكثرة موزعي الدروع
ومتلقيها.
هذا يلقب نفسه بالدكتور (دكتور ماذا ومباذا؟!) وذاك
يقيم فالنا ويصفه بـ «الوطين
يصنف ذلك بالناشط ..فالن
ّ
الكبري» ..وفالن خائن وفالن كذا !!!!!
وما أكثر هؤالء الذين يعيشون على اهلامش يف هذه البالد
االسرتالية العظيمة اليت أحسنت اليهم و«ضبتهم» فتوهموا
أنهم وصلوا إىل آخر حدود الدنيا وهم يتسامرون يف قعدات
وجلسات وهمية.
هؤالء اجلهابذة ينقلون البارودة من كتف إىل كتف بني ليلة
وضحاها وفقا الجتاه الريح ..هذا يقول لك وهو يقسم باهلل
واالنبياء بانه ليس مذهبيا وال طائفيا وعندما متتحنه جتده عنصريا
وطائفيا ومذهبيا يقدم االستعمار االجنيب على قوميته ووطنه
ألن االستعمار ينتسب ملذهبه!!!!! ويرتحم على االستعمار
(االستحمار) ..وآخر يفتخر بالعدو الصهيوني ألنه يكره العرب
وهو يتكلم عربي ويتنفس اهلوى العربي ويأكل األكل العربي
ويكتب بالعربي ويشتم العرب ومع األسف يستقبله جهابذة
األحزاب القومية «مرحبا قومية»  ...إن احلياة كلها لديهم
«طق حنك».
ومع العلم ان النكرة هذا مل ِ
يأت جبديد اذ انه ليس بعربي
ِ
االستعمار وهو ما يفتخر به ..والسؤال ملاذا
ألنه من بقايا
يكرمه جهابذة االحزاب القومية واحلركات والتيارات وما أكثرها
ملاذا ؟؟
اجلواب من أجل صورة !!!!!
ميا بال «كوني لي وطنًا».
هيك الوطنية ّ
وهيك جهابذة «مثل املضبطة اللي بدها هيك ختم».
بربكم أي جهابذة أنتم وأي جامعات هذه اليت أعطتكم تلك
املزورة.
املزورة وغري
الشهادات
ّ
ّ
حدث وال حرج ،شهادات ودروع باجلملة اىل رؤوس وبدون
ّ
رؤوس «من شان شو» « ..تعالوا شوفونا» مرحبا يا جربان
أين أنت !!!
والسؤال هنا من يوقف هذه املهازل ؟؟
ومن يضع حدًا هلا ؟؟ ..وخاصة مهازل ّ
كتاب االجرة !!!!!
اجلواب هو أن جيتمع أصحاب الرأي الصادق من محلة شهادات
صحيحة وحقيقية ومن أخالقيني ومثقفني ووطنيني بكل ما
للكلمة من معنى ..و «يطلعوا» بقرار واحد يكون سدًا منيعًا
بوجه هذه «الزمر» اليت شوهت العمل الوطين والثقايف وان
ويقصوها من الظهور يف املناسبات الوطنية والثقافية
يرذلوها ُ
واالجتماعية إحرتامًا وتقديرًا للكلمة واالدب والثقافة والوطنية،
وإال إذا بقيت احلالة على هذا املنوال فما علينا سوى ان نردد
مع الشاعر الكبري نزار قباني:
انعي لكم يا أصدقائي الكتب القدمية
ومفردات العهر واهلجاء والشتيمة
ولكن كلنا أمل بأحرار وشرفاء اجلالية العربية أن جيتمعوا
على اخلري واالصالح لينهضوا باجلالية ويقدموا الشرفاء منهم
على متسولي الوطنية املغلفة برداء الزيف الوطين الكاذب
والنفاق الال أدبي والال أخالقي على مجيع املستويات مع إعالم
الصهاينة والطائفية والعنصرية لرتتقي اجلالية وتأخذ مكانها
الالئق يف اجملتمع التعددي الذي يشكل اجملتمع االسرتالي
الواسع واملميز.

أعلن بنك سيدني عن اطالق
خدمة  myBOSاجملانية على
أجهزة اهلواتف الذكية iPhone
و.iPod touch
وحول هذه اخلطوة ،قالت
املديرة التنفيذية للمصرف
السيدة جولي أليوت »:
إن اخلدمة اجلديدة تأتي يف
سياق جهود البنك لتطوير
خدماته املصرفية واالرتقاء
بها ال سيما جلهة مواكبة
التغيريات التكنولوجية يف
العامل املصريف».
وأضافت أليوت« ،هذه
اخلدمة اجلديدة من بنك سيدني
جتسد التزامنا مبنح عمالئنا
جمموعة واسعة ومتنوعة من
اخلدمات املصرفية اآلمنة
والعصرية ،ذات الكفاءة
واجلودة ،األمر الذي يأتي
ضمن اسرتاتيجيتنا لتقديم
جتربة مصرفية مميزة وسريعة
للعمالء”.
يأتي إطالق هذه اخلدمة
واملتوفرة للعمالء جمانا على
أجهزة اهلاتف الذكيiPhone
و  iPod touchلتمكن العمالء
من االطالع على حساباتهم
املتعددة وإجراء معامالتهم
املصرفية بسهولة يف أي وقت
وأي مكان ،مع توفري أعلى
درجات احلماية والسرية.
وتتيح اخلدمة اجلديدة العديد
من املزايا للمستخدمني؛
حيث ميكنهم االطالع على
حساباتهم ،متابعة واجراء
العمليات املصرفية ،إىل جانب
مَت ُّك ِنهم من حتويل األموال
بني حساباتهم ،واالستفادة
من خدمة االحتساب املبدئي
للقروض ،وخدمات أسعار
وخدمة
العمالت،
صرف
دليل فروع البنك وعناوينها،

باالضافة اىل حتديد مكان
أقرب .ATM
لتحميل اخلدمة اجلديدة من
بنك سيدني ،احبث عن كلمة
 Bank of SydneyيفApple
 Storeواحصل على تطبيق
 myBOS appجمانا.

منى مرعي ..ترسم املواطن العراقي بعني واحدة!
اعربت الفنانة منى مرعي عن
سرورها باجلمهور العربي بشكل
عام والعراقي بشكل خاص
الذي حضر افتتاح معرضها
الشخصي اخلامس الذي حيمل
يف قاعة جملس
(ظل آخ)
العمال العراقي وهو املركز
الثقايف الذي اقام اغلب
رواد وفناني العراق معارضهم
فيه ،وقدجاءت لوحات الفنانة
مكتظة بالدهشة السيما ان
اغلب لوحاتها،الالفتة لالنتباه
بألوانها ،كانت تتطلع بعني
واحدة وهو ما اثار التساؤالت
اليت اجابتنا عنها الفنانة.
قالت الفنانة منى مرعي:
املعرض ضم  32لوحة عبارة عن
اعمال تعبريية جتريدية ،وتسمية
املعرض بـ (ظل آخر) من اختيار
الصديق الفنان والناقد الرائع
حازم جسام وهو شقيق الفنان
الدكتور بالسم جسام حيث
اختري االسم وفقا ملوضوع
اللوحات ،فالظل االخر عنيت به
الروح الباقية حيث ان اجلسد
زائل ،وكانت اغلب شخوص
العمل بعني واحدة وذلك الني
احس ان العراقي بشكل خاص
ينظر اىل احلياة بعني واحدة
وهي عني احلاضر فهو يعيش
اللحظة ويعيش ساعته وقتا
بوقت وال يفكر باملستقبل لذا
ارتأيت ان اخبئ عني املستقبل
عله يكون امجل
واضافت :املعرض كان
حضوره مجيل واثار تساؤالت
كثريه حول اللون واالسلوب
وغريه وهذا هو هدف الفنان

بتجاربه احلديثه إثارة التساؤل
لدى املتلقي ،وقد اعجب االغلبية
بهذه التجربة وأشاد بها ،وقد
كانت اغلب التساؤالت تتمحور
حول الشخوص الذين بعني
واحدة ،فكنت أؤكد ان هذه
العني هي ايقونة املعرض ،هي
للشخوص اليت يف االعمال،
والظل املوجود اغلب لوحاتي،
الظل االخر للعني والشخص،
ظل آخر فيه فلسفة رمزية،
فهناك ظل اخر لكل شيء،
وتابعت :كان لي
مشاركات مجاعية يف سورية
وتركيا وبلجيكا ،لكن كمعرض
شخصي فهو الول مرة يف
عمان ،فمعارضي االربعة يف
العراق كانت ومازالت من
أحب املعارض لي ،اما خارج
العراق فهو اثبات ذات خارج
العراق ليس اال ،فالعراق هو
مصدر اهلام لي ولكل الفنانني،
اغلب الفنانني برزوا بلوحاتهم
من هنا ،من ارض الرافدين،
وأوضحت :يف كل
وابدعوا
معرض اقدم جتربة مغايرة،
واجلديد يف هذا املعرض انين
وجدت نفسي اعرب هنا يف
ظل اخر عن الروح اليت مثلتها
بالظل االخر الذي يعين الدميومة
فاجلسد زائل لكن الروح
باقية ،وايضا وجدت نفسي
بهذا املعرض اعرب عن الطفل
واملرأة ،عربت عن براءة الطفل
وحالوته بااللوان ،رغم املعاناة
اال أن الطفل حيب احلياة وال
يعرف االمل ،اما املرأة فرمستها
كونها اساس الوجود.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم العربي الكبري وليد توفيق يف سيدني  :صوت وحضور ومجال وتواضع

النجم العربي وليد توفيق يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش ( إرشيف )
لبى النجم العربي وليد توفيق دعوة اجلالية العربية يف اسرتاليا عدة مرات وحضر مع كامل فرقته
املوسيقية وأحيا عدة حفالت يف مجيع املدن االسرتالية وخاصة يف سيدني حيث كانت مهرجانات رائعة
ومجيلة غنى وأبدع يف أغنياته القدمية واجلديدة وكنت يف كل زيارة أجري مع النجم العربي احملبوب
وليد توفيق مقابلة صحفية ويف كل مقابلة معه كان يتذكر النجم العربي الكبري فهد بالن ويقول لي
أخي أكرم أفتقدنا النجم احلبيب الغالي فهد بالن بطالته وهو رمحه اهلل اسم على مسمى فهد وأبو طالل
ولكن طيفه ما زال معنا برتاثه وأغنياته اليت يرددها القاصي والداني وكثريا ما يطلب مين أن أردد
له بعضا من أغنياته وهذا شرف كبري لي وهو رمحه اهلل خالد فينا وجبمهوره الكبري طيب اهلل ثراه.
واالمجل ما يف النجم العربي الصديق وليد توفيق هو تواضعه واحرتامه لنفسه واجلمهور وهو أبن
طرابلس الفيحاء والعروبة وزوج ملكة مجال الكون احلسناء جورجينا رزق وهما مع أجناهلما على أحسن
ما يرام ،فألف حتية هلذا النجم الكبرية ولعائلته الكرمية.
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منوعات

«االرملة السوداء»...
اغتصبت  10رجال»

ذكر موقع «موسكو نيوز» الروسي نق ًال عن موقع «اليف»
الناطق باللغة الروسية أن الشرطة ذهلت عندما اكتشفت
أن فالربيا كاي ،البالغة من العمر  32سنة ،هي املغتصب
الغامض لـ 10رجال بعد ختديرهم مبادة «الكلونيدين» السامة،
ألنها كانت تبدو امرأة هادئة ومجيلة املظهر.
وأوضحت أن املرأة ،اليت أطلق عليها لقب «األرملة السوداء»
بسبب حبها للعناكب ،كانت تتودد إىل الرجال وتدعوهم إىل
منزهلا حيث تعطيهم
شرابا يف داخله مادة الكلونيدين فينامون
ً
بشكل مباشر طوال  24ساعة.
وتبني أن املرأة تعمد بعد ذلك إىل نزع مالبس ضحايا
واغتصابهم ،ومن ثم ربط حبال على أعضائهم التناسلية،
ومتكنت الشرطة من اكتشاف هويتها وألقت القبض عليها،
ورفع  9من ضحاياها دعوى قضائية ضدها ،يف حني امتنع
واحد فقط عن ذلك ألنه وجد األمر «رائعًا» ولكنه متنى لو مل
تستخدم الكلونيدين.
أطرف ما يف القضية أن أحد ضحايا فالرييا العشرة رفض
التقدم بشكوى ضدها ،هو فقط كان مغتاظا ألنه ال يذكر
شيئا مما جرى يف ليلة اغتصابه ،قال للصحفيني حبسرة:
«لقد أعجبين ما فعلته تلك احلسناء معي ،لكين كنت أمتنى لو
أنها مل تستعمل الكلونيدين معي».

فتيات صغار مينعن من املشي
على األرض لعبادتهن
يف واحدة من أغرب طقوس العبادة يف العامل ،يعكف
أفراد إحدى اجملتمعات الدينية يف نيبال على عبادة الفتيات
الصغريات اللواتي مل يبلغن سن البلوغ ،بشرط أن ال تلمس
أرجلهن األرض وال ميشني عليها.
وخيتار اهلندوس والبوذيون يف نيبال آهلتهم منذ الوالدة
ويطلقون عليها اسم "كوماري" أو العذراء بلغتهم ،وذلك
العتقادهم بأنها جتسد آهلة القوة عند البوذيني ،حبسب ما
أوردت صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وحتى تبلغ الفتاة مرتبة اآلهلة جيب أن تتبدل حياتها بشكل
كامل ،فاألمر ليس بهذه السهولة ،إذ عليها أن تتخلى عن
حياتها الطبيعية ،ومتنع من املشي على األرض وتقتصر
حياتها على العيش يف املعابد ،وال تستطيع الذهاب إىل
املدرسة أو مغادرة املعبد سوى  13مرة كل عام للصالة يف
املناسبات الدينية.
ويف املقابل تتمتع "الكوماري" بالعديد من املميزات ،فهي
منزهة عن املشي ومتتلك مكانة عالية متيزها عن اآلخرين،
وحتمل يف عربات وعروش على األكتاف ،وهذا مينعها من
تعلم املشي يف معظم األحيان إىل أن تصل إىل سن البلوغ.
إال أن هذه القدسية ال تستمر مدى احلياة ،وتفقد الفتاة
درجة األلوهية مع أول حيضة يف حياتها ،وتعود شخصًا عاديًا
كبقية أفراد الشعب وذلك بعد طقوس تستمر  12يومًا تسمى
الغوفا.

أغلى «ر ّضاعة» يف العامل
بأكثر من مليون ريال

تع ّرف على سعر أغلى لوحة
سيارات يف العامل

رقم قياسي جديد حطمته "رضاعة" أطفال ،حيث أعلنت
شركة " "Suommoاإلسبانية املتخصصة باجملوهرات ،عن
تصميمها ألغلى "رضاعة" أطفال يف العامل تبلغ قيمتها 272
ألف دوالر أي أكثر من مليون ريال سعودي .وحسب ما جاء
يف موقع " ،"Luxury Lunchesإن هذه الزجاجة مستوحاة من
الدمية الروسية "ماتروشكا" ،وتعاون جمموعة من أخصائيي
اجملوهرات يف تصميم هذه الـ"رضاعة" بالذهب الوردي وأملع
أنواع املاس.
وإلرضاء املشرتي قامت الشركة بتصميم أحجام خمتلفة من
هذه الـ"رضاعة" اليت أطلق عليه اسم "قنينة الدمية" ،وحيق
كذلك للمشرتي أن يطلب أي رسالة لتقوم الشركة بنحتها
على القنينة.
وبعد انتشار هذه الرضاعة يف مواقع اإلنرتنت قام إحدى
متداولي مواقع التواصل االجتماعي بالتعليق على الصور
قائال ":ال أظن بأن من يشرتي هذه القنينة سيكون أبا صاحلا
أو أما صاحلة ،فهذا ترف يثري االمشئزاز" ،بينما أضاف آخر":
مش بعيد يف يوم نشوف ّ
حفاض من ذهب!!!".

مراهق يشرتي تشوبا تشوبس
وحيصل بداخلها على  2مليون دوالر
حصل مراهق
أرجنتيين على
من
هدية
القدر ،ومن
شركة "تشوبا
تشو بس "
ا لشهري ة
ملنتجة
ا
للمصا صا ت ،
ترتاوح قيمتها ما بني مليون و 2مليون دوالر ،بعد أن اشرتى
قطعة حلوى(مصاصة) تبني الحقا أنها قطعة أملاس .يف بادئ
األمر شكك املراهق احملظوظ أنطونيو لورينزو يف أن تكون
قطعة "احللوى" ذات قيمة ،فعرضها على والدته اليت قررت
أن تعرضها على خبري يف األحجار الثمينة  ،لتفاجأ وابنها بأنها
حجر كريم فعال ،قد يصل مثنه إىل
مليوني دوالر أمريكي.
ّ
أما عن خمططات أنطونيو البلغ من العمر  16عاما حول كيفية
إنفاق الثروة املفاجئة فيقول إنه سوف يشرتي منزال لوالدته،
وسيارة "فرياري" لنفسه.
هناك الكثري ممن يشرتون أوراق اليانصيب بانتظام ،لكنهم
ال يرحبون شيئا ،ومثة من ال يؤمن باحلظ وال يطلب أكثر من
قطعة حلوى يف حلظة من اللحظات ،ليحصل على ثروة كأنها
هبطت عليه كاملن من السماء .من جانب آخر يرى مهتمون أن
األمر ال يتعدى محلة دعائية لدفع عشاق الـ "تشوبا تشوبس"
على شراء املزيد منها ،وكذلك حتفيز رغبات من مل يسبق له
أن اشرتاها.

قرر رجل األعمال الربيطاني "أفضال خان" أن يبيع لوحة
األرقام اخلاصة به  ، F1مببلغ  10ماليني جنيه إسرتليين،
رافضا أن يفرط فيها بأقل من ذلك.
وقد دفع "خان" يف اللوحة عام  2008مبلع  440ألف جنيه
إسرتليين ،وها هو اآلن ينتظر أن حيصد نتيجة استثماره
هذا.
وحبسب ما ورد يف موقع  ، sunmotorsفقد رفض "خان"
يف وقت سابق عرضا لشراء اللوحة بـ 6ماليني جنيه إسرتليين
مؤكدا أن سعرها سيتضاعف يف السنوات القادمة.
ً
ويرجع مثن لوحة  F1اخلرايف هذا إىل كونها أول لوحة مت
تسجيلها يف منطقة "إيسيكس كاونيت" عام .1904
جدير بالذكر أن "أفضل" هو مالك شركة تعديل السيارات
الشهرية "خان" وعادة ما يستخدم اللوحة املميزة على سيارته
الـ"بوغاتي فريون" أو على الـ"مرسيدس  SLRماكالرين".
كما يذكر أن "خان" ميلك كذلك لوحات متميزة أخرى منها
" "NO1و""4HRH

ماليا أوباما مساعد منتج يف هوليوود
قضت ماليا أوباما االبنة الكربى للرئيس األمريكي باراك أوباما (14
عامًا) يومًا يف العمل وراء الكواليس يف هوليوود مدينة صناعة
السينما والتلفزيون األمريكية.
أوضح موقع "ذا راب" الفين أن ماليا عملت ليوم واحد كمساعد
منتج يف مسلسل اخليال العلمي اجلديد من إنتاج املخرج الشهري
ستيفن سبيلربغ.
وقال مصدر للموقع الفين أنها علقت على جتربتها األوىل يف عامل
اإلنتاج الفين بأنها جتربة كبرية.
ومن جانب مل ينف البيت األبيض اخلرب ،ولكنه مل خيض يف
التفاصيل ،وكان أوباما يف حديثه جمللة "بيبول" األمريكية يف عام
 2012ذكر أن إبنته مهتمة بصناعة األفالم.
وكانت والدتها ميشيل أوباما قالت عنها "هي مثل والدها نهمة يف
قراءة الكتب ،ومشاهدة األفالم ،ولكنها الزالت صغرية ،وتعلم أن
أمامها سنوات من الدراسة يف اجلامعة الكتشاف اهتماماتها".
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من هنا وهناك

ملاذا تعزف بعض النساء عن العالقة احلميمة؟

ملستخدمي فيسبوك...احذروا السرقة

تصاب املرأة عادة باإلحباط من تصرفات زوجها ،أو عدم اهتمامه
مبشاعرها ،وتقدير الظروف اليت متر بها ،ومطالبته حبقوقه من
دون االكرتاث حلالتها النفسية اليت متر بها ،أو مراعاة الضغوط
اليت تكون عليها خالل اليوم ،فتصيبها حالة من العزوف عن
العالقة احلميمة معه.
حتكي نورة «ربة بيت» سبب عزوفها عن العالقة احلميمة مع زوجها،
بعد موقف حدث هلا ،وشعرت بعده بأنها حتتاج إىل عالج؛ حتى
تعود املياه إىل جماريها ،حيث تقول« :تويف ولدي ،وكنت حبالة
يرثى هلا من احلزن ،ويف أول أيام وفاته ،وأنا يف قمة حزني،
فوجئت من زوجي بطلبه مين املعاشرة ،واستغربت من عدم تقديره
ملشاعري وحزني على ابننا ،وحاليت النفسية السيئة اليت أمر بها،
هنا أصبت بصدمة ،وأصبحت بعدها أعزف عن اللقاءات ،وأتهرب
منها ،وفكرت بأن أجلأ إىل خمتصة؛ لتساعدني على التخلص من
هذه احلالة ،من دون علم زوجي ،والزلت أتلقى العالج لتتحسن
حاليت».
األسباب والعالج
الدكتورة جنوى الفرا ،أخصائية عالج طبيعي ،ومتخصصة يف صحة
املرأة ،وتساعد يف معاجلة الكثري من الزوجات الالتي يعانني من
عزوف عن العالقة اجلنسية ،وسألتها عن أسباب وعالج العزوف
لدى املرأة ،وعن دور العالج الطبيعي يف حتسني العالقة احلميمة
بني الزوجني ،فقالت« :هناك الكثري من الزوجات يلجأن لي بسبب
شكواهن من العزوف عن العالقة اجلنسية ،وأعتقد أن السبب يف
وصوهلن إىل هذه احلالة هي عدم تقديرهن من قبل الزوج إذا
رفضن ممارسة العالقة الزوجية ،وأن  % 50من احلاالت اليت تأتي
طلبًا للعالج يعانني من هذا األمر».
وأضافت« :إن طبيعة املرأة اجلنسية أكثر تعقيدًا وأكثر تركيبًا من
طبيعة الرجل ،وقد أحاط بهذه الطبيعة الكثري من الغموض ،الذي
ميكن أن يرجع للعوامل اليت حتيط بها؛ كالسكوت وعدم اإلفصاح
عن تلك الرغبة ،راضية مبوروثات اجملتمعات اليت أقنعتها بأنها ال
ترغب يف اجلنس وال تريده وال تستمتع به ،وأنها تفعله إرضاء
للزوج وتلبية لرغبته وإطفاء لشهوته ،وإن ادعت غري ذلك يتم
يؤمن جانبها».
اتهامها بأنها امرأة شهوانية ال َ
الفطرة الطبيعية
وأوضحت جنوى أن العالقة احلميمة هلا خطوات تتحرك من خالهلا
املرأة ،وكذلك الرجل ،بالغريزة والفطرة الطبيعية ،وهي عبارة عن
أربع مراحل تتمثل يف ما يأتي:

 .3املرحلة الثالثة:
لذة الرعشة ،واليت تهتز هلا كل أجزاء اجلسم ،والشعور باللذة يف
هذه اللحظة يكون هائ ًال ،لدرجة أن العلماء قرروا أن لذة الرعشة
اجلنسية هي أعلى درجات اللذة اليت ميكن أن يتذوقها اجلهاز
العصيب ،فهي نعمة عظيمة من اهلل حني تكون يف موضعها ومع
من حنب ،ومتثل شعورًا شام ًال لكل مستويات اإلنسان اجلسدية
والنفسية والروحية ،فاملرأة بعد انتهاء اجلماع يفرز لديها هرمون
«األوكسيتوسني» الذي يسبب انقباضات الرحم ،وله مفعول آخر،
فالعلماء يسمونه هرمون احلب؛ ألنه يربط بني الزوجني.
 .4املرحلة الرابعة:
مرحلة بعد النشوة ،ويتغافل عنها الكثريون ،خاصة األزواج،
فبمجرد االنتهاء من حالة النشوة يعطي الزوج ظهره لزوجته ،وكأنه
ال يعرفها ،وهذا يؤذي الزوجة كثريًا ،ويؤملها ،وتشعر حلظتها
بأنانية الرجل وإهماله هلا ،خاصة إذا مل تكن هي قد وصلت إىل
حالة النشوة أو الرغبة اليت وصل هو إليها ،لذلك جيب أن يستمر
سريان املشاعر اهلادئة والرومانسية يف هذه املرحلة اليت تتسم
حبالة من االسرتخاء اجلسدي والنفسي ،وهذه املشاعر تنتقل بني
الزوجني بصورة نظرات امتنان ورضا ،وملسات حب وحنان.

هاتف آي فون اجلديد iPhone 6

 .1املرحلة األوىل:
الرغبة اجلنسية ،ويتم حتريكها مبؤثرات وعوامل داخلية وخارجية
لدى املرأة ،منها :التأثر باهلرمونات األنثوية ،أو اإلثارة اخلارجية
عن طريق اللمس واملشاهدة والتخيل ،وغريها من العوامل،
إضافة إىل العوامل الداخلية للجسم ،وهي :الرتكيب الفسيولوجي
والنفسي للزوجة ،وذلك بأن تكون يف حالة صحية ونفسية جيدة،
ويف حالة ارتياح واسرتخاء ،فإذا كانت لديها مستويات صحية
للهرمونات جند أن الرغبة تقل لديها عند حدوث خلل هرموني ،أما
عن العامل النفسي فهو من أهم األمور اليت جيب مراعاتها.
وتعمل العوامل اخلارجية على احلث على اإلثارة ،ومظهر كال الزوجني
من شكل الوجه وتناسق اجلسم ورشاقته ونوع املالبس والعطور
واملكان احمليط بهما ،وما يتمتع به كل طرف من عوامل الراحة
واألمان وإثارة املشاعر ،وجيب أن تكون الزوجة حمبة جلسمها،
فال ختجل من شكلها ،كما أن الرغبة هي مفتاح العملية اجلنسية،
وهي الشرارة األوىل اليت تبدأ بها ،وهي تقل مع السن ،ولكنها
ال ختتفي ،ويف بعض الزوجات أحيانًا تزيد مع السن وتصبح
أقوى ،واحلب واملودة أقوى ضمان الستمرار الرغبة رغم عوامل
السن واملرض والضعف ،ورغم الظروف االجتماعية أو االقتصادية
الضاغطة ،فاحلب هو شهادة ضمان الرغبة اجلنسية.
 .2املرحلة الثانية:
مرحلة اإلثارة اجلنسية ،وهي يف النشاط اجلنسي ،وتلي مرحلة
الرغبة ،وفيها حتدث إفرازات من الغدد املتواجدة يف جدار املهبل،
تؤدي إىل ترطيب املهبل؛ استعدادًا للقاء اجلنسي واالستمتاع به،
ولكي تصل الزوجة إىل هذه املرحلة حتتاج ألن تكون يف حالة راحة
جسمانية ونفسية ،ويف حالة حب وتوافق وانسجام ،وأن يكون
اجلو حوهلا مهيأ للقاء ،وأن تشعر بالرغبة يف ذلك ،واملداعبة
الكافية ضرورية جدًا للمرأة ،فاملمارسة الفجائية دون التمهيد
تؤدي إىل مشكالت كثرية لديها ،وحني ال تتم اإلثارة قد حتدث
مشكالت لديها؛ كآالم اجلماع ..بسبب نقص اإلفرازات الطبيعية
اليت ترطب املهبل ،وجتعله جاهزًا للجماع.

ظهرت مؤخرا يف املوقع اإللكرتوني للمدون األسرتالي "سوني
ديكسون" صور مسربة هلاتف ايفون اجلديد.6 iphone
ومن خالل هذه الصور يتبني أن اهلاتف الذكي اجلديد من شركة
آبل سيظهر بنموذجني خمتلفني من حيث حجم الشاشة( 4.7و)5.5
بوصة ،كما أن شعار الشركة املعتاد عليه مطبوعا على غالف
اهلاتف الذكي ،هذه املرة سيكون حمفورا عليه.
اجلدير بالذكر ان املدون األسرتالي "ديكسون" كان قد كسب
الثقة يف تدويناته حني سرب صورا للهاتفني ( )iphone5و
(.)5c
ومن احملتمل انه سيتم األعالن عن اهلاتف اجلديد من شركة أبل
(ايفون )6يف شهر أب القادم.
ومن خصائص اهلاتف وفقا للمعلومات املتاحة أنه مزود بغالف
معدني صلب ،ومبعاجل  ،A8وغيغابايت واحدة للذاكرة العشوائية،
ومزود كذلك بكامرية بدقة  8ميغابيكسل مع نظام تثبيت الصورة
،وسيعمل اهلاتف بنظام التشغيل iOS8

أظهرت دراسة حديثة من شركة كاسربسكي الب أن موقع
ً
استهدافا من قبل اجملرمني
فيسبوكما يزال املوقع األكثر
اإللكرتونيني املتخصصني يف سرقة حسابات مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي.
وحبسب معلومات كاسربسكي الب استحوذ هذا املوقع يف الربع
األول من عام  2014على نسبة  % 10.85من مجيع استجابات مكون
نظام مكافحة التصيد  ،AntiPhishingوبهذا الشكل احتل فيسبوك
املرتبة الثانية بعد ياهو يف قائمة أهداف املتصيدين واملركز األول
بني مجيع املواقع االجتماعية.
وتشمل األعمال غري القانونية املستندة إىل فيسبوك العديد
من البلدان واللغات ،حيث يقوم اجملرمون اإللكرتونيون بإنشاء
صفحات ويب مزيفة بلغات خمتلفة ،منها اإلجنليزية ،والفرنسية،
واألملانية ،والربتغالية ،واإليطالية ،والرتكية ،والعربية وغريها.
وقد جيري استغالل حساب املستخدم يف مواقع التواصل االجتماعي
يف نشر الروابط التصيدية أو نشرالربجميات اخلبيثة ،كما يستخدم
اجملرمون اإللكرتونيون هذه احلسابات يف إرسال الربيد املزعج
إىل مجيع العناوين املوجودة يف القائمة ،ونشر الربيد املزعج
على جدران األصدقاء وكذلك نشر طلبات حتويل املال مبسوغات
خمتلفة باسم الشخص الذي مت اخرتاق حسابه .وقد يقومون جبمع
املعلومات حول أشخاص معينني – وقد تستخدم هذه البيانات يف
هجمات مستهدفة.
وأشارت الشركة إىل أن أصحاب اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية
الذين يدخلون إىل مواقع التواصل االجتماعي من أجهزتهم ليسوا
يف مأمن عن فقد معلومات تسجيل الدخول .واألكثر من ذلك،
ً
وفقا لـ كاسربسكي الب أن بعض املتصفحات اجلوالة ختفي
شريط العنوان لدى فتح الصفحة لذلك يصعب على املستخدم
اكتشاف الصفحة املزيفة بسرعة.
وملكافحة ذلك ،ينصح اخلرباء املستخدمني بعدم القيام بإدخال
البيانات إىل االستمارة عند استالم إشعار من فيسبوك أو رسالة
أبدا من
حول تعطيل احلساب ،وذلك ألن موقع فيسبوك ال يطلب ً
مستخدميه اإلفصاح عن كلمات املرور عرب الربيد اإللكرتوني.
ً
أيضا بتوجيه املشرية إىل الرابط يف الرسالة
وينصح اخلرباء
والتأكد من أن الرابط بالفعل يؤدي إىل فيسبوك .باإلضافة إىل
يدويا ،تفحص
ذلك ،يتعني على املستخدمني لدى إدخال العنوان
ً
جيدا بعد حتمليه إىل اجلهاز ،إذ قد يتم تبديل العنوان
العنوان
ً
بآخر.
هذا ويتعني على املستخدمني تذكر أن فيسبوك يستخدم بروتوكول
التصفح اآلمن HTTPSلنقل البيانات إذ إن غياب االتصال اآلمن
يدويا،
يف شريط العنوان للموقع ،حتى يف حال مت إدخال العنوان
ً
احتياليا.
موقعا
يعين أن املستخدم قد دخل
ً
ً

غادة عبد الرازق لضحية التحرش “ يا خبتك”!

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لضحية التحرش مبيدان التحرير
خالل االحتفاالت الشعبية مشيدة مبوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي
من زيارته هلا.
وكتبت غادة عرب حسابها الرمسي على "إنستجرام قائلة "امبارح شوفت
املشهد ده فى التصوير رحت قولتلهم ينفع كدة يا مجاعة يا خبتها،
ماينفعش حد يتحرش بينا؟ ،إنت فع ًال رئيس حمرتم ونعم إختيارنا
لك".
وتعرضت غادة حلمالت ساخرة من قبل بعض رواد موقع التواصل
مفسرين تصرحياتها بأنها ترغب يف التعرض للتحرش ،بينما دافع
مجهورها عن التعليقات السلبية اليت جاءت على اخلرب مشيدين مبوقفها
يف الدعوة للتصدي إىل املتحرشني.
وفات غادة ان السيدة املتحرش بها واليت حتسدها على زيارة السيسي
هلا ،كانت قد طعنت مبطواة يف مهبلها ،وتعرضت حلروق بنسبة %35
يف جسدها باإلضافة اىل السحل واإلنتهاك.
رمبا على غادة أن تفكر قلي ًال قبل أن تتمنى أمنية كهذه ،فبالتأكيد
ميكنها لقاء السيسي يف مناسبات أفضل من هذه!!
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تتــمات

اجليش يستعيد السيطرة...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
اخلارجية جون كريي يف نهاية االسبوع اىل منطقة الشرق االوسط
واوروبا ملواصلة املشاورات مع احللفاء والشركاء يف شأن العراق.
واشار اىل ان القوات االضافية اليت نشرها يف املنطقة اخريًا
قد وفرت للواليات املتحدة معلومات اضافية عن «اهداف حمتملة
لتنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام (داعش) ،وسوف نكون
مستعدين لتوجيه ضربات عسكرية حمددة اليه عندما نقرر ان الوضع
على االرض يتطلب ذلك» .وأوضح انه يف هذه احلال سيتشاور مع
الكونغرس والزعماء العراقيني وزعماء املنطقة .لكنه رأى ان أفضل
رد على خطر «داعش» سيتطلب املشاركة مع القوى احمللية مثل
العراقيني الذين جيب ان يكونوا يف موقع القيادة .وحذر من ان
مصري العراق «معلق يف امليزان» اذا مل يتخط الزعماء العراقيون
انقساماتهم.
والحظ انه ميكن «ايران ان تضطلع بدور بناء اذا ساهمت يف توجيه
الرسالة ذاتها اليت نوجهها حنن ،أي أن العراق سيبقى موحدا فقط
ّ
السنة
اذا كان ذلك من خالل تركيبة شاملة تضمن وحترتم مصاحل
والشيعة واالكراد» .أما اذا تعاملت ايران مع العراق «كقوة شيعية
مسلحة ملصلحة الشيعة ،واذا تعاملت مع الوضع من خالل هذه
الصيغة ،عندها من املرجح ان تساهم يف تأزيم الوضع  »...وذكر
ان ايران تدرك املوقف االمريكي « وقلنا هلم انه من املهم هلم
ان يتفادوا اخلطوات اليت ميكن ان تؤدي اىل تشجيع االستقطابات
املذهبية اليت تؤدي اىل حرب اهلية» .ولفت جمددًا اىل «اخلالفات
العميقة» مع ايران على قضايا عدة ،معتربا أن ما حصل يف سوريا
« هو جزئيا نتيجة وقوف ايران بقوة اىل جانب طرف يف النزاع...
وعلى ايران ان تدرك انه اذا كانت ستنظر اىل املنطقة فقط من
املنظور املذهيب ،فانها ستجد نفسها حتارب يف اماكن عدة»...
ووجه اوباما سلسلة من الرسائل الضمنية اىل رئيس الوزراء نوري
املالكي تؤكد تسريبات املسؤولني االمريكيني ومفادها ان واشنطن
تسعى من طريق االتصاالت اليت تقوم بها السفارة االمريكية يف
بغداد مع خمتلف القوى العراقية اىل استبدال املالكي بشخصية
ّ
السنة واالكراد ،فض ًال عن القيادات
حتظى مبوافقة السياسيني
الشيعية .وشدد على ان الواليات املتحدة ال تستطيع اختيار زعماء
العراق« ،ولكن من الواضح ان الزعماء الذين يستطيعون ان حيكموا
من خالل اجندة شاملة هم الذين يستطيعون ان جيمعوا العراقيني
معًا ويساعدوهم على عبور االزمة».
كذلك وجه اوباما رسالة واضحة اىل العراقيني واالمريكيني بأن
«الواليات املتحدة لن تقوم بأي أعمال عسكرية تدعم مذهب داخل
العراق على حساب مذهب آخر .ال حل عسكريا داخل العراق،
وبالتأكيد ال حل ميكن ان تقوده الواليات املتحدة  ...ولكن مثة
حاجة ماسة اىل عملية سياسية تشمل اجلميع ،واىل تشكيل قوة
أمنية عراقية فعالة ،واىل جهود مضادة لالرهاب حترم تنظيمات مثل
داعش امللجأ اآلمن « يف العراق.
اىل أن قال إن مصلحة االمن القومي االمريكي تقضي بعدم انزالق
العراق اىل حرب اهلية ،ليس فقط السباب انسانية بل النها سوف
تتسبب باضطرابات يف املنطقة ،وسوف تؤثر سلبا على حلفاء
واشنطن وعلى اسواق الطاقة العاملية ،مشريا اىل ان تنظيمات
متطرفة مثل «داعش» تشكل خطرا على حلفاء لواشنطن قريبني من
هذا اخلطر مثل االردن.

فرنسا

* يف باريس ،دعت الرئاسة الفرنسية اىل رد «عاجل» و»سياسي»
يف مواجهة هجوم اجلهاديني السنة يف العراق ،مبدية من جهة
اخرى «استعدادها» للمساهمة يف تعزيز املعارضة الدميوقراطية
يف سوريا.
وجاء يف بيان للرئاسة الفرنسية اثر اجتماع جمللس الدفاع رأسه
الرئيس فرنسوا هوالند وضم وزير اخلارجية لوران فابيوس ووزير
الدفاع جان ايف  -لودريان ان باريس ترى ان االزمة يف العراق
هي «نتيجة مأسوية للوضع يف سوريا» ،وأن «اهلجوم الذي تشنه
اجملموعة االرهابية املعروفة باسم الدولة االسالمية يف العراق
والشام يهدد وحدة العراق ويؤدي اىل تهديدات جديدة تطاول
استقرار املنطقة برمتها وأمنها «.

ميدانيا

إستشهد شرطيان ومدني واحد وأصيب آخران من الشرطة يف
العاصمة بغداد بانفجار سيارة مفخخة يف منطقة تل حممد يف «بغداد
اجلديدة».
وأفيد سقوط عدد من الشهداء واجلرحى يف تفجريين يف مدينة
الصدر شرق بغداد.
وأفاد مصدر يف الشرطة يف حمافظة دياىل ،بأن قوات البيشمركة
استخدمت املدفعية للمرة األوىل لضرب اجلماعات املسلحة يف
جلوالء مشالي شرقي احملافظة.
وقال املصدر إن «اإلصابات كانت مباشرة وإن عددًا من املسلحني
قتل وأصيب» ،مشريًا إىل أن «تعزيزات عسكرية كبرية وصلت
إىل املنطقة».
ويف سياق املعركة ضد تنظيم «داعش» ،استعاد اجليش العراقي
السيطرة على قضاء بيجي وأحكم السيطرة على املصفاة فيها بعد
معارك مع مسلحي «داعش»

وعرضت املواقع التابعة لـــ «داعش» على األنرتنت ،مشاهد ملا
قبل املعارك حني جاب املسلحون أحياء يف بيجي بسياراتهم.
ويف غضون ذلك تستمر عمليات التطوع يف اجليش العراقي ملكافحة
اإلرهاب ،وأعلنت قيادة عمليات األنبار امس االول اخلميس وصول
مئيت متطوع إليها.
وتستمر يف بغداد عمليات التطوع لإلنضمام إىل اجليش العراقي
ومكافحة اإلرهاب.
وشهدت العديد من مراكز التطوع يف العاصمة العراقية تدفق
املتطوعني على وقع اهلتافات املؤيدة للجيش.
يأتي ذلك فيما أرسل جملس حمافظة بابل مئة شرطي للقتال إىل
جانب القوات األمنية ضد التنظيمات املسلحة يف تلعفر.

اجليش يصطاد قياديا...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة املضافة إىل  11يف املئة،
والثانية ،هي رهن التشريع مبوافقة مسيحيي « 14آذار» ،الذين
انقسم موقفهم بني داع إلقرار «السلسلة» وبني رافض هلا.
حتى أن من قرأ سطور عبارات رئيس اجمللس يف أثناء املفاوضات،
شعر بأنه وفر من خالهلا املخارج اليت تتيح ختفيض «السلسلة»
وتقسيطها من جهة ،وترك الباب مفتوحًا أمام احتمال زيادة
الضريبة على القيمة املضافة اذا توافرت هلا األكثرية النيابية يف
جملس النواب من جهة اخرى.
برغم ذلك ،تعثرت املخارج ،ولذلك بدا أن مثة من يدير معركة
«السلسلة» على بعد مسافة قريبة جدًا من جملس النواب ،وحتديدًا
من مقر مجعية املصارف يف وسط العاصمة ،فض ًال عن «شياطني»
مافيا املخالفات البحرية املوجودة يف جملس النواب.

جهوزية أمنية عالية

أمنيًا ،قال مرجع أمين واسع اإلطالع إن اجليش والقوى األمنية
اللبنانية يف أعلى درجات اجلهوزية منذ أشهر ،وكان ال بد من
اختاذ تدابري احرتازية اضافية يف الضاحية اجلنوبية وغريها من
املناطق اللبنانية ،ربطًا بالتطورات العراقية ،واحتمال إيقاظ بعض
اخلاليا النائمة للقيام بعمليات ارهابية.
تلك التدابري تزامنت مع متكن خمابرات اجليش من إلقاء القبض
على املدعو م .ر 47( .سنة) يف منطقة الطريق اجلديدة ،وهو
من التابعية السورية ،بعدما ثبت ارتباطه بتنظيم «القاعدة»
ومتويله جمموعات إرهابية تابعة لـ»كتائب عبداهلل عزام» .كما ثبت
متشدد ورد امسه يف اعرتافات االرهابي نعيم
ارتباطه برجل دين
ّ
عباس بأنه هو من زوده بالصواريخ اليت كانت توجه اىل الضاحية
اجلنوبية.
وحبسب املرجع املذكور ،فإن تعزيز اإلجراءات األمنية تزامن مع
معلومات أمنية عن حتضريات إرهابية جملموعات مرتبطة بالشيخ
سراج الدين زريقات (املسؤول عن تفجريي بئر حسن والسفارة
االيرانية) الذي كان متواريًا يف يربود السورية ،قبل سقوطها يف
يد اجليش السوري ،و»مثة إشارات حول تواجده حاليًا يف منطقة
اجلرود يف اجلانب السوري القريب من احلدود اللبنانية».
كما جاء تعزيز اإلجراءات ،يضيف املرجع ،مع إلقاء القبض على
أحد املشتبه فيهم ويف حوزته بيان حول تبين عمليات إرهابية،
بالتزامن مع معلومات استخبارية غربية حذرت من خطرين:
 االول ،إمكان حصول عمليات إرهابية يف هذه الفرتة ،ضد بعضاألهداف ومن ضمنها «مستشفى الرسول األعظم» وكذلك بعض
املراكز الصحية غري املدنية خارج الضاحية ،وقد قطعت الطرق
املؤدية إليها بقواطع امسنتية وحديدية بهدف منع تسلل أي سيارة
مفخخة أو انتحاري.
 الثاني ،وجود معطيات حول حتضريات تقوم بها جمموعات إرهابيةلتنفيذ اغتياالت لبعض الشخصيات اللبنانية (تردد اسم شخصية
بارزة ولكن غري سياسية).
وقال املرجع إن احلذر واجب« ،وهذا مسار يسلكه اجليش والقوى
االمنية منذ بدء العمليات االرهابية ،اال ان ذلك ال يعين السقوط
امام الشائعات اليت توالت يف االيام االخرية».
ولفت املرجع االنتباه اىل ان تركيز القوى االمنية منصب على
ثالثة حماور:
االول ،بعض املخيمات الفلسطينية اليت تشكل بيئة حاضنة
للجماعات املتشددة املصنفة «ارهابية».
الثاني ،بعض خميمات اللجوء السوري اليت تشكل بيئة حاضنة
لبعض املسلحني املتشددين اهلاربني من سوريا ،ومن هنا تأتي
املداهمات املكثفة اليت تقوم بها وحدات اجليش ،حيث مت حتى
اآلن توقيف عدد من هؤالء ،كما مت توقيف مطلوب لبناني وصفه
املرجع األمين بـ»الصيد الثمني» ،وهو قيادي يف «كتائب عبد اهلل
عزام» ومتورط يف اعمال ارهابية.
الثالث ،احلدود اللبنانية السورية ،خصوصًا يف املناطق املطلة
على منطقة عرسال وجرودها سواء يف اجلانب اللبناني او اجلانب
السوري ،وهناك معلومات عن وجود أعداد كبرية من املسلحني
الذين هربوا من يربود والقلمون اىل اجلرود السورية القريبة من
احلدود اللبنانية.

تسوية لألزمة الحكومية

سياسيًا ،أبلغ رئيس احلكومة متام سالم ،أمس االول ،الرئيس
بري أنه بعد عودته من دولة الكويت اليت سيزورها األحد املقبل،

سيبادر اىل دعوة جملس الوزراء لالنعقاد يف موعد أقصاه الثالثاء
املقبل ،وذلك بعدما مت التوصل اىل تفاهم على منهجية عمل
جملس الوزراء يف ظل استمرار الشغور الرئاسي.
هذا التفاهم استوجب سلسلة اجتماعات أجراها سالم مع ممثلي
معظم الكتل السياسية يف احلكومة ،وبينهم الوزراء علي حسن
خليل وحممد فنيش وسجعان قزي وجربان باسيل.
وحبسب املعلومات ،فإن االتفاق يشمل نقطتني ،األوىل مرتبطة
جبدول األعمال ،حبيث يتوىل رئيس احلكومة وضعه ويطلع الوزراء
عليه قبل  72ساعة من موعد اجللسة (كما فعل يف أول جلسة بعد
الشغور) ،على أن يرتك للوزراء حق إبداء الرأي يف البنود ويصار
اىل حذف أي بند اذا كان هناك حتفظ ألي كتلة وزارية عليه.
النقطة الثانية ،وهي حتتاج اىل املزيد من البلورة يف األيام
املقبلة ،وتتمحور حول آلية التوقيع على قرارات احلكومة واملراسيم
الرئاسية .ويقضي التفاهم املبدئي بأن يقوم بالتوقيع كل من
رئيس احلكومة ونائبه ورؤساء «الكتل الوزارية» (أي علي حسن
خليل عن «امل» وحممد فنيش عن «حزب اهلل» وجربان باسيل عن
«تكتل التغيري» ووائل أبو فاعور عن «االشرتاكي» اخل.)...
وأبلغ سالم بري أن اهلدف من هذا االقرتاح هو أن حتظى قرارات
احلكومة بأوسع تغطية سياسية.
وتردد أن توقيع الوزراء قد خيتلف بني جلسة وأخرى حسب القرار
أو املرسوم وتبعًا الختصاص الوزير املعين.

بري :لن أسجل سابقة

من جهته ،شدد الرئيس بري أمام زواره ،أمس االول ،على أهمية
انتظام عمل املؤسسات الدستورية ،وقال إنه سيستمر من اآلن
فصاعدًا برتك اجللسات مفتوحة يف ما خيص «السلسلة» كي ال
أسجل سابقة تعطيل جملس النواب ،سواء بسبب الشغور يف
رئاسة اجلمهورية أو بسبب استقالة احلكومة.
وشدد بري على أن عدم انعقاد اجمللس النيابي يعطل حجر الزاوية
ّ
يف دستورية احلكومة ألنها لن متثل أمامه ،ولن تكون عرضة
للمساءلة واحملاسبة واملراقبة أمامه ،وهذا يعين أن هذه احلكومة
تصبح أقرب اىل حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال ..وهذا
يؤدي اىل شلل شامل على مستوى املؤسسات الدستورية ،من
رئاسة اجلمهورية اىل جملس النواب اىل جملس الوزراء.

امللك عبد اهلل...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
وأحاطت السلطات املصرية ترتيبات الزيارة بقدر من السرية،
حيث مل تؤكد مصادر يف اخلارجية األمر ومل تنفه ،مفضلة أن
يصدر اإلعالن الرمسي عن رئاسة اجلمهورية.
وقال مصدر يف وزارة اخلارجية إن الزيارة مل تكن مقررة من
رجح أن يكون اهلدف منها ،يف حال ّ
متت ،تأكيد دعم
قبل ،لكنه ّ
الرياض للعهد اجلديد يف مصر ،والتمهيد لزيارة السيسي للرياض
األسبوع املقبل.
يذكر أن وزير اخلارجية سامح شكري كان متواجدًا أمس االول،
يف جدة للمشاركة يف اجتماعات وزراء خارجية «منظمة التعاون
ّ
بنية امللك
يتبلغ من املسؤولني السعوديني
اإلسالمي» ومل
ّ
السعودي زيارة القاهرة.
كذلك ،نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن السفري املصري لدى
الرياض عفيفي عبد الوهاب أنه مل يبلغ رمسيًا من الديوان امللكي
السعودي أو وزارة اخلارجية يف السعودية أو مصر بهذه الزيارة،
وهو ما قاله أيضًا السفري السعودي يف مصر أمحد قطان ،الذي
مساء إىل القاهرة.
كان متواجدًا أمس االول ،يف الرياض وعاد
ً
ومساء ،ذكرت مصادر أمنية يف مطار القاهرة الدولي أن
ً
«الرئيس عبد الفتاح السيسي ،سيلتقي امللك السعودي عبد اهلل
بن عبد العزيز يف مطار القاهرة ،وسيعقدان اجتماعًا يف االسرتاحة
الرئاسية».
وكان السيسي أكد ،خالل فرتة احلمالت االنتخابية ،أن السعودية
مرات
ستكون الدولة األوىل اليت سيزورها بعد انتخابه ،فيما أثنى ّ
عدة ،خالل األحاديث الصحافية اليت أجريت معه قبل انتخابه ،على
ّ
موقف امللك السعودي الداعم للعهد اجلديد يف مصر ،وقد وصف
امللك عبد اهلل بأنه «حكيم العرب وكبري العرب».
خص السيسي امللك عبد اهلل بالشكر يف أول خطاب
كما
ّ
رئاسي ،خالل مراسم تنصيبه يف قصر االحتادية يف الرابع من
حزيران احلالي ،واليت حضرها وفد رمسي سعودي ترأسه ولي
العهد األمري سلمان بن عبد العزيز.
وكان امللك السعودي بادر فور اإلعالن الرمسي عن فوز
السيسي بانتخابات الرئاسة إىل توجيه دعوة إىل «أصدقاء مصر
وأشقائها» لعقد مؤمتر خمصص لدعم االقتصاد املصري.

الفروف اىل السعودية

ويف موسكو ،صرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر
لوكاشيفيتش بأن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف سافر
إىل جدة يف زيارة جيري خالهلا حمادثات مع املسؤولني السعوديني
تتناول التطورات األخرية يف سوريا والعراق.
وجتدر االشارة اىل أن سكرتري جملس األمن القومي الروسي
نيكوالي باتروشيف اعترب أن العراق «تفكك إىل ثالثة أجزاء:
اجلزء السين واجلزء الشيعي واجلزء الكردي» .ومحل «العدوان
األمريكي» مسؤولية تدمري الدولة العراقية.
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 8أطعمة لضبط نسبة
السكر يف الدم

أهم عاملني إلنقاص
الوزن

استخدامات “غري غذائية”
مدهشة للمايونيز !

املوظف قليل احلركة
حيفر قربه بيده

عدا عن استخدامه يف السلطات و الساندويشات،
ميكن استخدام املاينويز قليل السعرات احلرارية
كبديل للزبدة يف بعض الوصفات

يعترب االهتمام بنسبة السكر يف الدم من األمور
اهلامة ،حيث تساعد بعض األطعمة يف احلفاظ
على نسبة السكر يف الدم بشكل طبيعي ،وهي
كالتالي:
اخلرشوف :حيتوي على السينارين ،الذي حيتوي
على خصائص طبيعية تعمل على خفض نسبة
السكر يف الدم .ميكن طبخها مسلوقة أو مطهوة
على البخار مع صلصة الليمون اخلفيفة.
الكرفس :يساعد الكرفس على التحكم
يف مستويات السكر يف الدم  ،وخفض
الكوليسرتول ،وحتييد األمحاض الزائدة اليت يتم
إنتاجها يف اجلسم نتيجة ملرض السكري .ميكن
إضافته لسلطة التونه أو كمقبالت.
البقوليات :من مجيع األنواع ،احلمص،
والفاصوليا السوداء ،الفاصوليا والعدس حيث
تساعد على إبطاء إطالق السكر يف جمرى الدم
بسبب حمتواها من األلياف .باإلضافة إىل ذلك،
تعترب مصدر قليل الدسم من الربوتني.
الشوفان :الشوفان احد األطعمة املوصى بها
لألشخاص الذين يعانون من مرض السكري،
وذلك لسبب وجيه .فالشوفان ال يساعد على
استقرار نسبة السكر يف الدم فقط ،ولكنه
احملتوى العالي من األلياف يساعد على الشعور
بالشبع .اضف القرفة خلفض نسبة السكر.
املكسرات :تعد املكسرات وجبة خفيفة مثالية
خلفض مستويات السكر يف الدم والسيطرة
عليها .تناول الطعام باعتدال  -حفنة صغرية
فقط يف اليوم.
جنني القمح :حيتوي على فيتامينات  Bو  Eالذي
يساعد على خفض نسبة السكر يف الدم بشكل
طبيعي  .كما يضيف قيمة غذائية للمخبوزات،
واحلبوب ،ودقيق الشوفان أو اللنب.
اخلل :حيتوي على محض اخلليك الذي ميكن أن
يساعد أيضا يف خفض نسبة السكر يف الدم.
حاول استخدام ¾ إىل  1ملعقة طعام من اخلل
و  1إىل  2ملعقة شاي من الزيت يف صلصة
السلطة ،أو نقع اللحم أو الدجاج يف صلصة من
اختيارك أساسها اخلل.
البطاطا احللوة :غنية باأللياف وحتتوي على
نسبة منخفضة من مؤشر الغالمييك.

هناك بعض األوقات اليت متر على متبعي
احلميات الغذائية يصابون فيها باليأس ،وذلك
بسبب عدم جناح تلك احلميات على الرغم من
معاناتهم الكبرية.
وكثريا من املرضى يتخلون عن احلمية الغذائية
بسبب عدم جدواها يف البداية ،ويعودون مرة
أخرى إىل عاداتهم الغذائية اخلاطئة ،فيكتسبون
الوزن الذي خسروه من قبل.
وهناك عاملني لنجاح احلمية الغذائية ،قد يكونوا
جمهدين بعض الشيء إال أن هلم الكثري من
الفوائد
العامل األول :هي تناول املاء ،فيعترب املاء
من أهم العوامل اليت تساعد على خسارة الوزن
وبالتالي جناح احلمية الغذائية ،فاملاء عنصر
أساسي يف عملية التمثيل الغذائي وتناول
الكميات املناسبة من املاء يزيد من مستوى
احلرق باجلسم.
وأنه باإلضافة إىل هذا فإن املاء يساعد على منع
حدوث اإلمساك ،أو تشققات البشرة وتساقط
الشعر ،ونصح بضرورة تناول من  2أو  3لرتات
ماء يوميا على مدار اليوم ،مؤكدا على أن
هذا عامل من العوامل األساسية إلجناح احلمية
الغذائية.
العامل الثاني :احلفاظ على مواعيد تناول الوجبات
يساعد يف خسارة الوزن ،حيث إن جلسم اإلنسان
ساعة بيولوجية ،وجيب علينا االلتزام بها لتحقيق
أفضل النتائج.
ومعدل حرق السعرات احلرارية باجلسم يكون
يف أعلى معدالته يف الصباح ،هلذا جيب تناول
الوجبات ذات السعرات املرتفعة يف فرتة
الصباح ،وأفضل توقيت لإلفطار يكون من
مساء،
الساعة  10 : 8صباحًا والغداء من 5 : 3
ً
أما وجبة العشاء فتكون قبل النوم بساعتني حبد
أقصى منتصف الليل حيث تكون معدالت احلرق
منخفضة.

أيها الرجال ..حذار من وضع اهلاتف احملمول يف السروال
ما كنا لنتصور يومًا أن اهلاتف اجلوال ميكن أن
يتسبب يف العقم عند الرجال ،إال أن دراسة
بريطانية حديثة كشفت أن الرجال الذين يضعون
اهلواتف احملمولة يف جيب البنطلون يضرون
باحليوانات املنوية لديهم ويقللون من فرص
إجنابهم .وقد مشلت الدراسة  1492رج ًال.
وحلل الباحثون نتائج  10من الدراسات اليت
أجريت على تأثري احملمول على خصوبة الرجال،
ووجدوا أن  %50إىل  %85من السائل املنوي
لديه قدرة طبيعية للتحرك حنو البويضة ،لكن هذه
النسبة اخنفضت بني الرجال الذين يتعرضون
لتأثريات اهلواتف احملمولة إىل .%8

وأشارت الدراسة إىل أن التعرض للرتددات
الراديوية واإلشعاع الكهرومغناطيسي من
اهلواتف النقالة يؤثر سلبا على نوعية احليوانات
املنوية وقدرتها على التخصيب.
هذا وأكد الباحثون أن معظم البالغني يف مجيع
أحناء العامل ميتلكون اهلواتف النقالة ،وحنو %14
من األزواج يف الدول ذات الدخل املتوسط
واملرتفع جيدون صعوبة يف اإلجناب ،حيث تضر
األشعة الكهرومغناطيسية املنبعثة من اهلواتف
احملمولة خبصوبة الرجال.

كما ميكن استخدام املايونيز العادي بدال من
البيض عند خبز احللويات أو املعجنات حيث ميكن
اضافة ثالث مالعق مايونيز بدال من بيضة واحدة
و لكن تذكروا أن املايونيز من األغذية اليت جيب
احلد من تناوهلا يف النظام الغذائي الصحي فهو
غين بالدهون و بالسعرات احلرارية !
هناك استخدامات “غري غذائية” مفيدة جدا
للمايونيز لنتعرف عليها:
عالج حروق الشمس :جيب وضع واقي الشمس
يف كل مرة عند التعرض للشمس و لكن ميكن
وضع كمية من املايونيز على حروق الشمس
لتخفيف األمل
القضاء على القمل :جيب تغطية الشعر بكمية
وفرية من املايونيز لساعة على األقل ثم غسله
جيدا باملاء الساخن و الشامبو
التخلص من آثار صمغ امللصقات و إلزالة آثار
األلوان اخلشبية و الشميعة عن األسطح املختلفة:
ما عليك اال دهن املنطقة باملايونيز و االنتظار
لعدة دقائق ثم املسح
تلميع قطع األثاث اخلشبية  :و يكون ذلك بوضع
املايونيز و االنتظار عشرة دقائق ثم املسح
يستخدم املايونيز أيضا يف بعض احللول اجلمالية
:
تقوية األظافر :قومي بطالء أظافرك باملايونيز
بدال من مقوي األظافر و ستالحظني الفرق
بلسم للشعر :املايونيز من أفضل ماسكات
الشعر الطبيعية الحتوائه على العديد من العناصر
الغذائية.
وهو مفيد أيضا للشعر:
*ان املايونيز يعمل علي ترطيب وتغذيه الشعر
ويساعد علي التخلص من اجلفاف الذي يعاني
منه الشعر الحتوائه علي الزيوت الطبيعيه.
*ان املايونيز يعمل كواقي من الشمس وذلك
عند دهان الشعر باملايونيز يعمل علي احلفاظ
عليه من التلف الذي يتعرض له الشعر اثناء
تعرضه للشمس.
*ان املايونيز حيافظ علي الشعر من التقصف
والتكسر الحتوائه علي كثري من الربوتينات اليت
حتمي الشعر.
وهنا سوف اشرح كيفيه استخدام املايونري
للشعر نستخدمه كاالتي:
نضع كميه من املايونيز علي الشعر املبلل كله
من اجلذور الي االطراف كما جيب تدليك فروه
الشعر لبعض دقائق ثم نرتكه علي الشعر ملده
تلت ساعه ثم يتم غسل الشعر جيدا باستخدام
شامبو.
جمموعه نقط جيب االنتباه اليها عند استخدام
املايونيز للشعر :
*قل استخدام املايونيز جيب اضافه قليل
من الفانيليا عليه لتزيل رائحته اليت قد تعلق
بالشعر.
*جيب استخدام املايونري للشعر كامل الدسم.
*جيب غسل الشعر جيدا من املايونيز النه ماده
الزجه وثقيله قد تعلق بالشعر .
*ميكن استخدام املايونيز للحفاظ علي البشره
النه خيفي التجاعيد واخلطوط الدقيقه اليت قد
تظهر علي البشره.

اجللوس باملكتب لساعات طويلة يصيب املوظف
بآالم يف الظهر وبامراض القلب والسكري،
واحلل ال يكمن يف ممارسة الرياضة.
واشنطن  -قبل ثالثة قرون كان توماس
جيفريسون وهو أحد اآلباء املؤسسني للواليات
املتحدة يعمل يف مكتبه واقفًا.
وعادت هذه الظاهرة لتنتشر يف الواليات املتحدة
يف ظل ازدياد حتذيرات اخلرباء من اجللوس يف
املكاتب لساعات طويلة حيث يضر ذلك كثريًا
بالصحة.
وأكد الطبيب روب دانوف ،العضو يف مجعية
أطباء العظام األمريكيني "إيه أو إيه" "إننا
باجللوس لساعات طويلة ،منهد طريق الوفاة".
فمن اآلالم يف الظهر وتراخي العضالت إىل
أمراض القلب والسكري وحتى الوفيات املبكرة،
كثرية هي املخاطر احملدقة باملوظف القليل
احلركة ،حبسب جمموعة من الدراسات صدرت
خالل الفرتة األخرية.
وشرح روب دانوف "أصبحنا جمتمعا مرته ًال.
فنحن نبقى جالسني أغلب األوقات يف املكتب
وعندما نعود إىل املنزل جنلس على األريكة أمام
التلفاز ،وهذا النمط فتاك".
وكشف املعهد األمريكي للصحة أن البالغ
األمريكي الواحد يبقى من دون حركة ما يعادل
 7,7ساعات يف اليوم الواحد ،و %70من
املوظفني ميضون أكثر من  5ساعات يف اليوم
جالسني أمام مكاتبهم.
وكلما ازدادت ساعات اجللوس ،تضررت الدورة
الدموية ،مما يؤدي إىل ارتفاع اخلطر .وال حتل
ممارسة التمارين الرياضية يف النوادي املشكلة،
حبسب روب دانوف.
وصدر العام املاضي توجيه عن اجلمعية الطبية
األمريكية ،يدعو أرباب العمل واملوظفني إىل
إجياد بدائل عن اجللوس دوما يف العمل مثل
املكاتب املرتفعة واملقاعد النافخة .ويبدو أن
هذه املطالب باتت تلقى أصداء.
وقال جيف ميلتزر ،مدير شركة "أباليد
إرغونوميكس" ،اليت تصنع مكاتب عمل يف
بلدة لينكولنوود بوالية إيلينوي ،مشال الواليات
املتحدة" ،إن هذه العادات سائدة يف أوروبا
منذ حوالي  20عاما لكنها مل تكن منتشرة يف
الواليات املتحدة" .وصرح جيف أن مبيعات
الشركة ارتفعت بنسبة  %50يف خالل عام
واحد.
وراجت هذه الصيحة إثر انتشارها يف كاليفورنيا،
حيث تقع مقرات اجملموعات املعلوماتية الكبرية،
من قبيل غوغل وفيسبوك وتويرت اليت كانت أول
من اعتمدها.
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من هنا وهناك

أكواب ذكية متيز ما بداخلها
وتعطيك معلومات عنه

كشفت شركة  Mark Oneمن مدينة سان فرانسيسكو األمريكية
عن الكوب اجلديد الذي اخرتعته وأطلقت عليه  . Vessylيستطيع
الكوب اجلديد متييز ما بداخله من مشروبات ،يتعرف عليها ،خُ
ويرب
مستخدم الكوب عن عدد السعرات احلرارية املوجودة باملشروب الذي
يتناوله.
ومن خالل كمية املشروبات اليت يتم تناوهلا بواسطة الكوب ،يستطيع
الكوب تقدير مدى احتياج اجلسم للسوائل ،كما ينّبه املستخدم اذا ما
كان اجلسم يف حاجة ملشروب جديد.
يأتي الكوب يف ثالثة ألوان ،أبيض ورمادي وأسود ،ويبلغ سعره
املبدئي  99دوالرا ،وتنوي الشركة البدء يف توزيع منتجها اجلديد
أوائل عام  .2015الكوب مصنوع من مادة تشبه الزجاج ،وحتتوي هذه
املادة يف تركيبها على  385ملليلرت من السوائل.
صب مشروب داخل الكوب ،يظهر على جانب الكوب اسم
وعند
ّ
املخزنة يف
املشروب ،من ضمن قائمة حتتوي على آالف األمساء
ّ
ذاكرة الكوب.
يسهل
املادة املصنوع منها الكوب جتعل السوائل ال تلتصق به ،مما
ّ
من عملية تنظيفه.
وال تعطي شركة "مارك وان" املزيد من التفاصيل عن مكونات
الكوب اجلديد ،كل ما ّ
وضحته أنه يستطيع التعرف على املشروبات
بداخله ،ويعطي مستخدمه فكرة كاملة عن تركيب املشروب ،كما أنه
قادر على اإلجابة على أسئلة تساعد املستخدم يف اجناز مهام عديدة،
مثل املساعدة يف انقاص الوزن ،والتحكم يف نسبة الكافيني اليت
تدخل اجلسمُ .يشحن الكوب على شاحن كهربائي بدون أسالك،
وميكنه ختزين طاقة تكفي للعمل  7أيام بعد شحنه ملدة  60دقيقة.
يمُ كن أيضا ربط الكوب باهلاتف عن طريق البلوتوث ،سواء اليت
تستخدم نظام  Androidأو  ،iOSومن خالل تغذية التطبيق على
اهلاتف باملعلومات ميكن حتليل البيانات عن طبيعة املشروبات اليت
يتناوهلا اجلسم.

حذار من غسل الدجاج قبل تيار املرده حييي ذكرى شهداء
الطهي!
جمزرة اهدن

حذر خرباء الصحة من خطأ يقع فيه العديد من النساء ،وحتى

الطهاة املتخصصني ،ويكمن يف غسل الدجاج قبل طهيه.

حيث تبني أن غسل الدجاج الينء قد ينشر البكترييا ،ويؤدي
بالتالي إىل حصول ما يسمى تسمم الطعام.

فقد أثبتت البحوث اليت قامت بها وكالة معايري الغذاء الربيطانية،
أن هناك اعتقادا شائعا لدى الذين يعملون يف قطاع حتضري
الطعام بأن غسل الدجاج الينء جيد ومفيد ألنه يبعد البكترييا.

أحيا تيار املرده اسرتاليا قداسًا إهليًا يف كنيسة سيدة
لبنان يف ذكرى شهداء جمزرة اهدن حبضور شعيب ورمسي
الفت .ترأس القداس املونسنيور عمانوئيل صقر يعاونه
رئيس دير مار شربل األب جوزاف سليمان واألب بول
جبري .اىل جانب منسق تيار املرده ايلي بوهارون وعقيلته
حضر القداس السيد ايلي خوري ممث ًال قنصل لبنان العام
يف سدني،رئيس الرابطة املارونية السيد توفيق كريوز
وعقيلته ،التيار الوطين احلر،احلزب السوري القومي
االجتماعي ،حركة أمل ،حزب الدميقراطيني األحرار ،النائب
طوني عيسى ،االستاذ أنطوان اسطفان الدويهي،رئيس
مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية املهندس
يوسف املكاري ،رابطة آل كرم ،مؤسسة الوزير اسطفان
الدويهي ،رابطة احياء الرتاث العربي،السيد جو خطار
،واإلعالم املقرؤ واملسموع وحشد من أصدقاء ومناصري
تيار املرده

باربرا سرتايسند تطرد زوجها
من قصرهما بسبب أوباما

إال أن الواقع غري ذلك متامًا ،ألن غسله ينشر البكترييا على سطح
الدجاج وأسطح األدوات املستعملة لتقطيعه وغسله ،ويسبب

بالتالي ما يعرف ببكترييا تسمم الغذاء.

إتهمت النجمة باربرا سرتايسند زوجها املمثل جيمس برولني

بإهاناتها أمام جمموعة من كبار مشاهري هوليوود والرئيس
األمريكي باراك أوباما.

قالت مصادر ملوقع "ذا ناشونال انكوايرر" الفين ،أن باربرا
شعرت باإلمشئزاز من سلوك زوجها خالل حفل عشاء خريي ،مما
دفعها إىل طرده من قصرهما يف ماليبو.

وكان احلفل ُعقد على شرف الرئيس األمريكي يف  7مايو املاضي

يف لوس أجنلوس ،وقدمه املذيع كونان أوبراين.

وأضاف املصدر "باربرا وجهت اللوم إىل زوجها على تصرفه يف
احلفلة وكأنه ال يرغب يف الوجود هناك ،مما إستفزها فقامت

بطرده خارج املنزل"
مشريا إىل أن هذه املرة قد تكون الضربة
ً
القاضية لزواجهما.
وكان عدد من األصدقاء املقربني من النجمني قال ملوقع "شو

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

بيز سباي" الفين يف إبريل املاضي أنهم يتوقعون انفصاهلما

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

نهاية العام احلالي ،بسبب اخلالفات املتجددة واملستمرة اليت
تنشب بينهما.

وذكر املصدر أن زوجها شعر بامللل أثناء استغراقها يف احلديث
مع الرئيس أوباما ،ومل يتفوه بكلمة أثناء احلديث.

ومن جانبها انفجرت باربرا غاضبة يف زوجها بسبب سلوكه ،قائلة
له "كيف ميكنك أن تفعل هذا بي وأنت تعرف كم يعين لي هذا

اللقاء؟ كنت تتصرف ،وكأنك تريد االنصراف!".
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 13 June 2014
REBUILDING NSW: A $20 gov.au.
BILLION INFRASTRUCTURE PLAN
RAIL AND ROAD PROJECTS TO TACKLE CON• Commencing in the GESTION IN SYDNEY
second half of 2016, the • The NSW Government
NSW Liberals & Nationals will launch a once-in-aGovernment will direct an generation assault on the
additional $20 billion to- urban congestion that
wards vital infrastructure. has frustrated employ• Key projects will be de- ers, workers and families
signed to boost produc- in Sydney for decades
tivity across the State should the $20 billion
while easing congestion funding for critical infrain Sydney.
structure be unlocked.
• Among other initiatives, • We have announced a
Sydney projects include new rapid transit rail neta second Harbour rail work, including a second
crossing and extensions Harbour rail crossing and
to the WestConnex motor- Western Extension – that
way, while in the regions will unblock a major train
there will be significant bottleneck and transform
enhancements to water Sydney.
infrastructure and roads. • Sydney Rapid Transport
• The Premier announced will deliver three new CBD
the projects would be underground stations, 60
funded by a 49 per cent per cent more trains in
sale of the State-owned the peak across the entire
electricity network sector. rail network and cater for
an extra 100,000 people
REBUILDING NSW: MAS- per hour.
SIVE INVESTMENT FOR • We have also begun
REGIONAL NSW
planning work for two
• A once-in-a-generation WestConnex extensions
$6 billion investment will – including a direct link to
be targeted at regional the CBD – that would proNSW to secure the future vide a genuine north to
of communities across south corridor, benefiting
NSW.
residents in southern and
• The investment would northern Sydney, while
be made possible by also addressing key conthe proposed long-term gestion pinch points.
lease of 49 per cent of the
State’s electricity distri- KEEPING DOWNWARD
bution and transmission PRESSURE ON ELECbusinesses. There are TRICITY BILLS
also strong protections in
place for regional jobs.
• The NSW Government’s
• The package includes a proposed long-term lease
$1 billion Regional Roads of 49 per cent of the
Fund, a $1 billion Region- State’s electricity network
al Water Fund and a state- businesses will keep
wide $2 billion Schools downward pressure on
and Hospitals Building electricity prices through
Fund.
ongoing price regulation
• The injection will ensure and applying strict condiregional communities get tions to the transaction.
access to world-class in- • These conditions include
frastructure, as well as a guaranteed discount on
creating jobs in regional electricity network prices
areas and investing in by one per cent off the
forecast regulated prices
projects.
• For more information go until 2019, and that the
to: www.rebuilding.nsw. transaction will have no

adverse impact on electricity reliability.
• Network prices will
continue to be subject
to regulation by the Australian Energy Regulator
and standards such as
reliability and safety will
continue to be enforced
through licences.
• An independent report prepared by Ernst
& Young has confirmed
NSW households have
been paying significantly
more in network costs
than customers in Victoria and South Australia
since those states privatised their assets in the
1990s.
• Ernst & Young found
that while costs in Victoria and South Australia
had fallen in real terms,
NSW network costs had
risen by 122 per cent.
MORE HOMES FOR
WESTERN SYDNEY
• More land is being released and rezoned
for thousands of new
homes in Western Sydney, as new figures show
100,000 homes have now
been built across NSW
since the election of the
NSW Liberals & Nationals
Government.
• Since 2011, rezoning of land for 49,000
new homes in Western
Sydney’s major growth
centres has occurred,
compared to just 19,800
under Labor over the previous three year period.
• The NSW Government
has also announced the
Budget will include measures to help even more
families get into the housing market – with the
threshold for the First
Home Owner Grant for
new homes boosted to
$750,000.
• The $100,000 increase
will make the dream for
young families of owning their own home more
achievable.

$1 BILLION FOR REGIONAL INFRASTRUCTURE
• Next week’s NSW Government’s 2014/15 Budget will feature a $1 billion
investment in regional infrastructure.
• The Water Security for
the Regions program will
receive $325 million, $110
million will go toward a
new Regional Tourism
Infrastructure Fund, and
$50 million will go toward a new Western NSW
Freight Productivity Program.
• A significant project to
receive funding is a new
dam on the Belubula
River in the State’s Central West – known as the
Needles Gap Dam – which
will be the first dam constructed in Western NSW
in almost 30 years.
• The NSW Liberal & Nationals Government understands the need to proactively invest in regional
NSW and is building the
high-quality infrastructure
our communities need.
DELIVERING THE NEWCASTLE INNER CITY BYPASS
• The NSW 2014-15 Budget will include funding
for the final stage of the
Newcastle Inner City Bypass, which will deliver
enormous benefits to motorists in the Hunter who
will avoid 11 sets of traffic lights.
• Hunter residents and
businesses expect and
deserve modern infrastructure, which is why
the NSW Government is
investing $280 million
dollars towards the fifth
and final stage of the Newcastle Inner City Bypass
Bypass, and next week’s
Budget will include $150
million of this funding
from Restart NSW.
• This investment in the
Rankin Park to Jesmond
section of the Newcastle

Inner City Bypass is in
addition to the infrastructure that will be delivered
across the Hunter using
funds from the Hunter
Infrastructure and Investment Fund.
• The NSW Liberals &
Nationals Government
is making strong investments in infrastructure
across the Hunter to
ensure the region’s full
economic potential is unlocked.
CONGESTION BUSTING
RESPONSE TEAM EXPANDED
• The biggest road safety
budget in NSW history is
set to be delivered in the
State Budget next week,
which will include more
than $25 million to expand Sydney’s congestion busting Motorcycle
Response Team (MRT).
• Since they were established in 2012, the CBD
and Parramatta Motorcycle Response Teams have
carried out more than
26,000 patrol hours and
have issued more than
28,000 infringements for
mobile phone and drink
driving offences.
• Our $25.1 million commitment in the upcoming
budget to fund enhanced
police enforcement is
more than double what
was spent five years ago
under State Labor.
• Funding will be provided
for two additional officers
for each team, which will
be deployed in more parts
of Sydney including Bondi, Kensington, Blacktown
and Castle Hill – as well
as high pedestrian areas
including Military Road,
King Street, City Road
and Oxford Street.
NEW PROVIDERS OF
HOMELESSNESS SERVICES ANNOUNCED
• Reforms have been unveiled to reshape the NSW
specialist homelessness

system to break the cycle
of homelessness while
also providing a strong
safety net for those in
need.
• A $515 million package
has been announced to
reduce
homelessness
and reduce repeat homelessness by tackling its
causes.
• The Going Home Staying
Home reforms provide a
record $445 million over
three years for non-government organisations
to deliver homelessness
services, to improve the
lives of more than 52,000
people a year.
• The changes include an
extra $2 million per year
specifically for women’s
services in the inner city,
and include a reinstatement of the proposed
reduction in funding for
inner city specialist homelessness services of $8.6
million per year.
UPGRADE FOR HUNTER
SPORTS HIGH SCHOOL
• Hunter Sports High
School will have its facilities completely overhauled by the NSW Government, with funding
committed in next week’s
State Budget to begin the
transformation.
• The Hunter Infrastructure and Investment Fund
is making a contribution
of $5.3 million to this
important upgrade, and
demonstrates the NSW
Government’s commitment to sensible, long
term investment in the
Hunter Region.
• A design process will
begin preparing options
to upgrade all areas of the
school including classrooms, the library and
training facilities.
• Hunter Sports High
School has effectively
been in a state of disrepair since it was badly
damaged in the Newcastle
Earthquake in 1989.

Page 36

Saturday 21 June 2014

2014  حزيران21 السبت

36 صفحة

News

Leave Iraq, Bishop tells
Australians

Australia ready to help with humanitarian crisis in Iraq, but no
troops envisaged says Julie Bishop. Source: AAP

AUSTRALIANS have been
told to leave Iraq immediately by Foreign Minister
Julie Bishop, who has described the escalating crisis as deeply disturbing.
INSURGENTS from the Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIL) have taken
a swathe of mostly Sunni
Arab territory in northern
Iraq in an offensive that
has brought fighting to
within 80km of Baghdad.
The worsening crisis
prompted Ms Bishop to
urge Australians to leave

“immediately”.
“The airport in Baghdad
is still open. Commercial
flights are still operating
out of Baghdad,” she told
the Ten Network.
“But if Australians must
stay in Iraq, they must
ensure that their personal
circumstances and their
security is absolutely
safe.”
The Australian embassy
in Baghdad would be
“very constrained” in the
support it could provide,
she said.

Local organisations receive SYDNEY RAPID TRANSIT: MORE
funding boost
TRAINS, LESS CROWDING

Parramatta City Council on
Tuesday night (17 June)
presented $348,249 worth
of grants to local non-profit community groups during a special ceremony at
Riverside Theatres.
Lord Mayor of Parramatta, Cr John Chedid, said
Council had been supporting local organisations to
help them deliver invaluable services to residents
for more than 20 years.
“This year, we received
118 applications. It was
a tough challenge for us
to select just 40 projects
across eight categories
to receive funding,” Cr
Chedid said.
“We have provided grants
for a wide range of projects, with each organisation or project supporting different groups in
our community, including
young people, refugees,

senior citizens and local
artists.
“These community organisations are important partners to Council. There are
countless people living,
working and studying in
Parramatta who benefit so
much from what they offer.
“I would like to wish each
organisation all the best
with their projects. We
know how hard you all
work and are very grateful
for your efforts.”
In addition to Council’s
Community Grants Program, $23,000 has been
allocated to Small Grants,
$11,000 to Sport and Recreation grants and $30,000
to a Parramatta Social
Innovation Crowd Funding Campaign delivered
in partnership with StartSomeGood.
For more information about
Parramatta City Council’s
Community Grants Programs visit http://www.parracity.nsw.gov.au/grants

NSW Premier Mike Baird,
Minister for Transport Gladys
Berejiklian and East Hills MP
Glenn Brookes said the NSW
Government’s new rapid transit rail network will help to deliver more express services
and extra trains to hundreds
of thousands of customers
right across the network.
Visiting Bankstown Station,
Mr Baird and Ms Berejiklian
said the proposed Sydney
Rapid Transit (SRT) will extend the North West Rail Link,
delivering a new rapid transit
rail line under Sydney Harbour, through the CBD and on
to Bankstown.
The NSW Government also
announced that work will
For media enquiries please begin immediately on the
contact: Parramatta City Western Sydney Rail Upgrade
Council Media Advisor Eric Program, a new multi-billion
dollar investment to be made
Aubert. t: 02 9806 5056
to the existing train network.
m: 0409 712 815
The program includes up-

Civil Society representatives come together to influence G20 Agenda

Global civil society will come
together at the University of
Melbourne on 20-21 June
2014 for the C20 Summit to
determine the specific policy
issues and solutions civil society wants the G20 to consider
when it meets in Brisbane in
November.
The C20 (‘Civil Society’) Summit is the first of the lead-in
G20 ‘satellite’ conferences
and provides the platform for
dialogue between civil society

and the political leaders of the
G20 countries.
Tim Costello, Chair of the C20
Steering Committee said, “In a
world where we are seeing increasing inequality within and
between countries, the C20’s
primary aim is to ensure that
people are put at the centre of
G20 decision making and that
the most vulnerable citizens
do not get left behind.”
Through a series of presentations and discussion panels,

the two-day Summit program
will develop policy recommendations around the broad
theme of inclusive, sustainable
economic growth, that helps
alleviate poverty and income
inequality.
Delegates chairing discussions or speaking at the event
include senior representatives
of the leading NGOs including World Vision, ACOSS,
WWF, Oxfam, Transparency
International and the National

Employment Services Association, as well as national and
international speakers across
the four key policy issues:
• Inclusive Growth and Employment;
• Infrastructure;
• Climate & Sustainability; and
• Governance.
Speakers and panellists include:
• Hon Julie Bishop MP: Australia’s Minister for Foreign
Affairs

• Hon Tanya Plibersek MP:
Shadow Minister for Foreign
Affairs and International Development
• Hon Kevin Andrews MP: Minister for Social Services
• Huguette Labelle: Chair,
Transparency International
• Tim Costello: Australia’s C20
Steering Committee Chair and
World Vision Australia CEO
• Cassandra Goldie: CEO, Australian Council of Social Service
• Judge Rauf Soulio: Australian Multicultural Council
• Joseph Assaf: Founder, Ethnic Business Awards
• Jody Broun: Aboriginal Advocate
• Gillian Triggs: President, Human Rights Commission.
For more information on the
C20 and the full list of Summit speakers go to: www.c20.
org.au

grades to signalling and power supply to improve frequency by safely allowing trains
to travel closer together, and
building additional track to
enable more express trains.
“NSW has been playing catchup on major infrastructure for
far too long,” Mr Baird said.
“This package of significant
rail projects will unlock Sydney’s rail capacity for generations to come and will benefit
rail commuters across the entire network – whether they
are in Gosford, Parramatta,
Liverpool, Hornsby or Penrith,
they will have more services
and improved reliability.
“Sydney Rapid Transit will
also reduce crowding right
across the network, with
three brand new stations in
the CBD and a train every two
minutes through the city on
the new line.
“Train passengers in Sydney’s west will benefit from
the unblocking of major bottlenecks in the city to allow
up to 60 per cent more trains
every hour across the train
network. That means moving
100,000 more people every
peak hour.”
Ms Berejiklian said more express trains to the city will improve travel times for customers in west and south-western
Sydney, and intercity customers will also benefit.
“Work begins immediately to
modernise the existing signalling network to allow more
express trains from Penrith,
Parramatta and Blacktown to
the city,” Ms Berejiklian said.
“This will free up capacity so
customers right across Sydney and our regions are catching more frequent trains with
less crowding. I’m pleased we
are getting on with the job of
fast-tracking this project to
benefit customers across the
State.”
MEDIA: Jim Daniel – 0408
461 952
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State Budget 2014: Baird announces $10.2 billion for infrastructure projects
ern Sydney will benefit
from the $91 million to be
spent on 199 new buses.
One of the centrepieces of
the Baird government’s infrastructure plan for western Sydney is the major redevelopment of Westmead
Hospital.
Stage one of the $400 million upgrade will be complete in four to five years.

East
NSW Premier Mike Baird and Treasurer Andrew Constance have delivered their first budget.
Source: Supplied

THE biggest winners in the
NSW Budget will be long
suffering western Sydney
residents who will benefit
from big ticket spending
on major road, rail and
hospital projects.
In its last Budget ahead
of next year’s election,
the State Government will
spend a total of $10.2 billion this year on infrastructure projects.
The projects include a new
light rail network for Parramatta, a major revamp
of Westmead Hospital and
the construction of the
West Connex motorway.
There will be new schools
at North Sydney and Penrith as the Government
spends $400 million over
four years including upgrades to 14 schools
across the state.

Northwest

The North West Rail Link
will be extended to Bankstown via Chatswood and
a second Harbour crossing with $7 million to be
spent on planning the
project this year.
The Budget includes $863
million for the construction
of the $8.3 billion North
West Rail Link project.
TRANSPORT HOPES RISE
IN THE HILLS
“This vital project is well
underway, with the first
of four tunnel boring machines on track to be in the
ground by October,” said
Transport Minister Gladys
Berejiklian.
About $20 million is allocated for planning for a
$3 billion three-lane road
tunnel linking the M1 to
M2 motorways, the North
Connex. A new lane will

link the M2 between Pennant Hills Road and Windsor Road.
Funding in this year’s
Budget will progress plans
for light rail in Parramatta
with $400 million set aside
for the much anticipated
missing transport link.
Southwest
To keep its promise of delivering the South West
Rail Link one year ahead
of schedule in the election
year 2015, the Government will spend $103 million on the $2.1 billion rail
project.
To improve access to
healthcare, $24.5 million
will be spent this year on
new ambulance “hub” stations at Liverpool, Bankstown, Blacktown and
Penrith.
The Government will
spend $83 million to fast
track land releases in the
south west growth centres
for critical infrastructure
to support new housing in
suburbs like Spring Farm,
Camden and Edmundson
Park.
“This money will open up
more land, more quickly to
accelerate housing development and directly tackle the housing shortage
across our state,” Treasurer Andrew Constance
said.

West

Roads in western Sydney
are one of the biggest beneficiaries of the Government’s pre-election infrastructure spend.
The West Connex motorway is a major commitment
with a total of $398 million
to be spent in 2014-15 on
both planning and con-

struction. More than $100
million of that will go toward starting the widening
of the M4 and $266 million
to fast track planning and
land acquisition.
Roads around the second
Sydney airport planned
for Badgery’s Creek will
be upgraded to the tune
of $109 million with works
to start on Bringelly Road
and planning for a new
motorway between the M7
and The Northern Road.
For road upgrades in western Sydney, $209 million
will help complete sections of Schofields Roads,
Richmond Road and the
Camden Valley Way and
commence the Old Wallgrove Road upgrade.
The upgrade of the Great
Western Freeway continues with $133 million to
complete the Woodford to
Hazelbrook and Bullaburra
to Wentworth Falls upgrades.
Treasurer Andrew Constance said this year’s
Budget funds the largest
road and rail projects in
the nation’s history.
“Sydney is choked with
congestion and we are
tackling the problem,” he
said.
For Penrith, a new special
needs school has been
announced for Glenmore
Park as part of a $189 million program for schools
this year. The school is due
for completion in 2017.
$100 million over four
years will go to western
Sydney parklands including $15 million for a ‘superpark’ at Bungaribee at
Blacktown.
Bus commuters from west-

As part of the transport
infrastructure
spend,
the new CBD and South
East light rail will be fast
tracked.
There is $265 million in
this year’s Budget to start
construction of the South
East light rail network following planning approval
earlier this year.
MULTI-MILLION
UPGRADES FOR EASTERN
SUBURBS SCHOOLS
In the city, Wynyard Station will receive a long
overdue facelift at a cost
of $100 million while $17
million has been set aside
to plan a new ferry station
for Barangaroo.
North Shore and Northern
Beaches:
The $663 million Northern
Beaches Transport Action
Plan announced a $125
million investment into a
Bus Rapid Transit corridor from Mona Vale to the
city.
The plan also detailed road
improvements surrounding the Northern Beaches
Hospital in Frenchs Forest
including two underpasses
on Warringah Rd and road
widening.
The Government has also
allocated $5 million feasability study into a Northern Beeaches Motorway
Tunnel beneath Military
Rd.
For a new school, funding
has been set aside to build
a new 7 - 10 comprehensive high school at Wollstonecraft with building to
start this year and be finished by 2016.
The money will come out
of the $189 million allocated in this year’s Budget
for two new schools and
14 upgrades.
SCHOOL upgrades, a tun-

nel and bus rapid transit
system for the northern
beaches are in the NSW
Budget as well as statewide improvements to
women escaping domestic
violence.
The popular Harbord and
Manly Vale public schools
were announced as receiving major works funding in
the education portfolio.
Harbord, the third biggest
school in the state, will
receive new classrooms,
administration facilities,
student amenities, covered walkways, improved
outdoor amenities and
landscaping.
Manly Vale’s new facilities will include 43 classrooms,
administration,
library, special programs

rooms, hall, canteen and
more.
The projects are scheduled to begin this year and
be completed in 2017.
Meanwhile the $633 million Northern Beaches
Transport Action Plan
announced a $125 million investment in a Bus
Rapid Transport corridor
between Mona Vale and
the city. The plan also detailed road improvements
surrounding the Northern
Beaches Hospital including two underpasses on
Warringah Rd and road
widening.
Restart NSW has also announced a $5 million feasibility study into a Northern
Beaches Motorway Tunnel
beneath Military Rd.

DIABETES ON THE RISE IN WESTERN SYDNEY

Diabetes rates are on the
rise, so it’s now more important than ever to see
your local GP for a checkup.
“Type 2 diabetes is the
fasted growing chronic
condition in Australia and
it can affect anyone,” said
Julie Owens, Member for
Parramatta.
“Rates of diabetes are at
their highest here in Western Sydney - in Westmead,
three in ten residents have
Diabetes. In Holroyd, it’s
one in ten.
“A regular check-up is
sometimes all it takes for
a blood test to come back
with the tell-tale signs of
diabetes. I hope that others can join me in seeing
their GP and getting tested,” she said.
Diabetes has a major impact on the lives of an individual and their family
with frequent trips to the

doctor, medical complications and a life of medication all common for those
with the disease.
“Preventative health care
programs are essential if
we want to stop the spread
of this disease. Programs
like Health Holroyd, which
gave free and low cost
multilingual fitness, nutrition and health classes to
local residents. This has
now been axed by the Abbott Government, despite
our soaring rate of diabetes.
“With cuts to services like
Healthy Holroyd and Medicare Local, less people will
be able to stay fit, healthy
and diabetes free.”
1.7 million Australians are
living with type 2 diabetes
which is caused by factors
such as obesity and poor
nutrition.
CONTACT: Tilly South
9689 1455
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اعالنات

أفـتتح حـديثا
مـطعم سـوا ربـينا فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق
 مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصنافالثمار البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة
 تبولة  -محص  -فول Chicken - - Burger - Beef Burgerسلطات
على أنواعها  -بطاطا مقلية  -وجبات
لألطفال وغريها الكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials

جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات ..أراكيل بعدة نكهات ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع مـناسباتكم  ..نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل

نفـتح  7أيـام يف األسبوع من  6صباحاً حتى  12ليالً

حـــالل
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وجــه االسبوع

وجــــه
االســـبوع

National

Strata Management

اعداد :أكرم املغوّش

االعالمية احلسناء جنان أبو عاصي

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية

أسرتاليا وطن رائع متعدد الثقافات
وعلينا التفاعل معه واحلفاظ عليه

والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

ما أمجل وأروع العائلة اليت تتكاتف وتتعاضد
من أجل خريها وفالح الوطن واجملتمع بالرتبية
الصاحلة املثالية وحتصيل العلوم .
وهذا ما يصح على الشابة االعالمية احلسناء
جنان أبو عاصي كرمية الناشط الوطين واالجتماعي
ورجل االعمال االستاذ توفيق أبو عاصي والسيدة
االجتماعية جنالء عليق أبو عاصي .
ولدت االعالمية ّ
جنان يف ملبورن وترعرعت
فيها وتعلمت يف مدارسها وحصلت على إجازة
يف االعالم بتفوق من جامعة موناش يف ملبورن
وعملت يف حقل اختصاصها مع عدة شخصيات
سياسية عمالية كمديرة للمكتب االعالمي وحاليا
تشغل مديرة املكتب األعالمي لزعيم املعارضة
الفيدرالية بيل شورتن يف كانيربا.
وتعود ّ
جنان جبذورها إىل مسقط رأس والدها
معاصر الشوف اليت زارتها ومتتعت جبمال
الشوف اللبناني وكرم اهله الذين اعطوا لبنان
والعرب والعامل قامات كبرية ويكفي فخرًا وعزة
وجمدًا ان نذكر القائد املعلم الفيلسوف الشهيد
األكرب كمال جنبالط.
كما زارت مسقط رأس والدتها يف اجلنوب
الغالي ومتتعت بلقاء األهل ومجال لبنان وهي
تردد وتقول مع القائد املعلم الفيلسوف كمال
جنبالط :إن احلياة إنتصار لألقوياء يف نفوسهم
ال للضعفاء.
ونظرًا ملا تتحلى به االعالمية الشابة املتفوقة
جنان أبوعاصي من صفات َخلقًا ُ
وخلقًا وأدبًا فإن
ّ
مستقب ًال زاهرًا ينتظرها كونها ناشطة يف حزب

العمال وحتتل مركزًا متقدمًا يف حقل إختصاصها
يف مركز القرار الرئيسي وهي تتمنى على أبناء
اجلالية العربية أن يتابعوا التحصيل العلمي
وينتسبوا إىل االحزاب االسرتالية ويتفاعلوا جيدًا
مع هذه البالد العظيمة اسرتاليا احلبيبة ويتواصلوا
مع اوطاننا االم ألن الفرصة متاحة لنا لتحقيق ما
حرمنا منه يف بالدنا بفضل الدميقراطية الصحيحة
املتبعة هنا يف اسرتاليا .
االعالمية احلسناء ّ
جنان توفيق أبو عاصي وجه
مشرق طافح باخلري واألمل وهي شابة يف أول
طلتها على احلياة درست وتفوقت وأختارت االعالم
الطالالتها على اجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات
ومشرف للجالية
والثقافات وهي وجه مشرق
ّ
العربية دائمًا وأبدًا بفضل الرتبية الوطنية احلقيقية
والصحيحة اليت ميارسها االهل يف حياتهم البيتية
واجملتمع ومن يعمل بإخالص وحمبة وصدق سينال
حمبة الناس واألهل ورضاهم ألن رضى الوالدين
من رضى اهلل وهذا ما تؤكد عليه االعالمية احلسناء
ّ
جنان توفيق أبو عاصي حياها اهلل مع والديها
وشقيقتيها ساره اليت تتبابع دراستها اجلامعية يف
كلية العلوم وزهية اليت تعمل يف مسؤولة يف
صيدلية وأخذ بيدها حنو حتقيق أهدافها املنشودة
ان شاء اهلل.

ال مـرياج
لصاحبها سام يونان
املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب ..صرح شامخ
حيقق حلم اللبنانيني والعرب
حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
وديكورها على استعداد الستقبال
مناسباتكم ...زواج  -خطوبة -
أعياد ميالد  -عمادات وغريها..

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

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

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

العامل الروحاني عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  199دوالرا فقط

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

لالتـصال:

خـدماتـنا تـشمل سـائر أنـحاء اسـرتاليا

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

انـرتفـيجن
معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ

WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات 788
ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر - :بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 -اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW
Web: www.intervisiontv.com.au
www.waynaktv.com
Email: efs_1@optusnet.com.au
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