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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

مطاردة متهم بتزويد االنتحاريني باملتفجرات ... وكشف خمطط الستهداف الضاحية

 احلريري يلتقي كريي: إلنهاء الشغور الرئاسي
»الدخان  تصاعد  فيما 
السرايا  من  األبيض« 
االول  أمس  احلكومية 
جملس  رئيس  إعالن  مع 
عودة  سالم  متام  الوزراء 
إىل  اجمللس  حمركات 
ضوء  يف  جمددًا  الدوران 
االتفاق على اآللية الواجب 
شغور  زمن  يف  اتباعها 
األوىل  الرئاسة  كرسي 
التوافق  أّن  قاعدة  وعلى 
األحكام،  سّيد  سيبقى 
االمنية  االجهزة  واصلت 
يف  املداهمات  محلة 
العاصمة واملناطق حبثا عن 
االول،  امس  بهم  مشتبه 
فيه  كشفت  وقت  يف 
االنتحاري  ان  التحقيقات 
الذي فجر نفسه يف فندق 
دو روي يف الروشة كان 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة  31
املوقوف  ورفيقه  خيطط 
مزدوجة  انتحارية  لعملية 

تستهدف اكرب املطاعم يف 
الضاحية اجلنوبية.

 البارزاني مستعد للدفاع عن كركوك وإسرائيل تعترب استقالل كردستان مفروغاً منه

حمادثات أمريكية ـ عربية ملواجهة خطر »داعش«
اخلارجية  وزير  أجرى 
كريي،  جون  األمريكي 
حمادثات  االول،  أمس 
الفرنسية،  العاصمة  يف 
نظرائه  مع  باريس، 
واألردني  السعودي 
اخلطر  لبحث  واإلمارتي 
الذي ميثله تنظيم »الدولة 
العراق  يف  اإلسالمية 
والشام« )داعش( خصوصًا 
الرئيسي  الدور  بسبب 
يف  ميدانيًا  يلعبه  الذي 
وزير  التقى  فيما  العراق، 
وليم  الربيطاني  اخلارجية 
هيغ خالل زيارته بغداد مع 
يف  العراقيني  املسؤولني 

مسعى للتقريب بينهم.
إقليم  رئيس  وشدد 
كردستان مسعود البارزاني 
مبدينة  االحتفاظ  على 
كركوك بيد األكراد، األكثر 

احلرمني  خادم  أمر 
عبداهلل  امللك  الشريفني 
بـ«اختاذ  عبدالعزيز  بن 
كافة  الالزمة  اإلجراءات 
الوطن  مكتسبات  حلماية 
واستقرار  وأمن  وأراضيه، 
اي  من  السعودي  الشعب 

خادم احلرمني يأمر بـ»اجراءات« للحماية من االرهاب
عمليات ارهابية.

امللكي  الديوان  وأوضح 
يف بيان أمس االول، انه 
»بناء على األحداث اجلارية 
يف  وخاصة  املنطقة،  يف 
جملس  درس  العراق، 
األمن الوطين برئاسة خادم 

امللك  الشريفني  احلرمني 
عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 
األحداث  جمريات 
من  وحرصًا  وتداعياتها، 
الشريفني  احلرمني  خادم 
الوطين  األمن  محاية  على 
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IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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مصافحة بني كريي والحريري امس االول خالل اجتماعهما يف باريس

الفوضى  من  استفادة 
فيما  العراق،  يف  الناشئة 
الواليات  إسرائيل  أبلغت 
املتحدة أنها تعترب استقالل 
مفروغًا  أمرًا  كردستان 

منه.
كريي  التقى  باريس،  يف 
السعودية  خارجية  بوزراء 
الفيصل  سعود  األمري 
جودة،  ناصر  واألردن 
اهلل  عبد  الشيخ  واإلمارات 
بن زايد آل نهيان، للبحث 
املشرتك  »التهديد  يف 
يواجهونه من تنظيم  الذي 
يف  اإلسالمية  الدولة 
وفق  والشام«،  العراق 
مسؤول رفيع املستوى يف 
وزارة اخلارجية األمريكية.

وأبلغ كريي نظرائه بنتائج 
زيارته األسبوع احلالي اىل 
مشال  يف  واربيل  بغداد 

اىل  عمد  حيث  العراق، 
العراقية  القيادات  إقناع 
خطر  مواجهة  يف  بالوحدة 
ظل  يف  البالد  انقسام 

تهديد »داعش«.
وقال املسؤول يف وزارة 
إن  األمريكية  اخلارجية 
لالعرتاف  حاجة  »هناك 
وعلى  التهديد،  خبطورة 
اجلميع العمل سوية لتشجيع 
العراق  يف  األطراف  كافة 
للمضي قدمًا للتوصل اىل 

حل سياسي«.
ويف بداية احملادثات اليت 
جرت يف السفارة األمريكية 
يف باريس، قال كريي »أنا 
وشركائنا  حللفائنا  شاكر 
يف الشرق األوسط، دول 
اخلليج، وخصوصًا األردن، 
للتباحث  هنا  اىل  جمليئهم 
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فقد قرر جملس الوزراءتقرر 

مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

ألبان وأجبان شتورا
لالتصال من 9 صباحا حتى 12 ظهرا
 على: 7359 9793 )02(

تـهنئة
نتقدم بأحر التهاني 
من الجالية العربية 

واالسالمية بمناسبة 
حلول شهر رمضان 

املبارك  جعله اهلل شهر 
صيام وخري وبركة 

للجميع
الهريالد
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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

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607

12 1
9 3

19 5
15 7
15 12

4 4

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

Flagfall 29¢
2525 ACT SAVE

Unlimited
Calls & Texts

Australia wide

GB 2 
Data Lycamobile rechargedenominations are

$10, $20, $30 and $50

$29.90

just

/30 days

Super saver plan

+

To buy: dial *139*6129#

LM_AUS_Middle East Herald Dimensions- 26cm(w) x 17cm(h).indd   1 17/06/2014   10:21

Speaking 
English 
Hindi

Astrological Centre
World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

0405 959 672
0426 411 133

Astrological Centre

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط

* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم

* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر

* الغرية

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب

* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل

* عودة األحباء
* اجناب االوالد

* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

املــعاجل الروحــاني ساجني جي
خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

نتكلم اهلندية 
واالنكليزية

نتيجة مضمونة 
100%

نفتح 
  7
أيام

 0426 411 133     
 0405 959 672   

اتصلوا ألخذ 
موعد:

4/ 130 Pendle Way. 
Pendle Hill NSW 2145

مركز علم التنجيم والعالج الروحاني 
Astrological Centre

PANDITH SANJEEV JI can removes any kind of problem

LIBERAL - RAMADAN - PRESS - ARABIC - 170x130 - The Middle East Herald.indd   1 23/06/14   2:46 PM
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Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au

Build smarter,
with the bank that
understands
construction.

How? 
Superior service, 
better knowledge, 
stronger relationships, 
faster approvals.
Arab Bank Australia has been 
helping people do business 
smarter for over 20 years.

Whether you’re a builder, 
property developer or investor, 
no one understands property, 
construction and your business 
needs like Arab Bank Australia.

Speak with one of our bankers 
today about how we can save 
you time and money.

Sydney
Colin Kassis 0412 891 299
Habib Boustany 0414 560 140
Craig Dewis 0413 324 128
Bill Fitzgerald 0434 600 871

Melbourne
Anthony Marasco 0413 601 898
Shaun Dawson 0413 901 440
Naim Melhem 0434 075 408

To the extent that any material in this advertisement could be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs. 
Because of this, before acting on any advice, you should consider its appropriateness, having regard to your objectives, financial situation and needs. 
Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563  ABA7666

يتقدم رئيس 
االتحاد الفيدرالي 

للمجالس 
االسالمية  

 AFIC))
 Muslims

Australia

الحاج حافظ قاسم
بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك، شهر الصيام والخري والربكات..
 اعاد اهلل هذه املناسبة على اوطاننا باألمن والسالم وعلى اسرتاليا 

باالزدهار والتقدم..  رمضان كريم
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نوه املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس ابراهيم ب«حجم 
التنسيق بني األجهزة األمنية 
الذي  السياسي  واملناخ 
توفره احلكومة، مما انعكس 
حتققت  اليت  النجاحات  على 

حتى اليوم«.
سلسلة  خالل  عباس  وقال 
من املقابالت االعالمية امس 

ابراهيم نوه بالتنسيق بني االجهزة االمنية: لبنان ليس جزيرة معزولة عن حميطه امللتهب وال ميكن اهمال أي معلومة

13 7848
australia.gov.au/quitnow

االول: »ان الرواية الرمسية 
حول ما جرى يف منطقة فندق 
اليت  تلك  هي  روي«  »دو 
رمسي  بيان  يف  عنها  أعلنا 
صدر عن مكتب اإلعالم يف 
اخلميس،  ليل  العام  األمن 
وهي كما أصبحت معروفة، 
الدخول  حاولنا  عندما  أننا 
اىل الغرفة اليت يقيم فيها 

احدهما  فجر  بهما،  املشتبه 
نفسه فقتل وألقينا القبض 

على الثاني«.
جار  التحقيق  »ان  اضاف: 
بسرية تامة وبإشراف القضاء 
مشكلة.  أي  دون  املختص 
هناك  ان  القول  وأستطيع 
معلومات خجولة قياسا على 
معلومات  من  لدينا  كان  ما 

الثالثة  التفجريات  رافقت 
أي  األخرية. فنحن ال نهمل 
معلومة ونتعامل مع أي منها 
مهما كانت بسيطة على أنها 

جدية وقائمة«.
األمن  جرحى  أوضاع  وعن 
قال:  العملية،  يف  العام 
ووضعهم  خبري  »اجلرحى 
جريح  هناك  ولكن  مستقر 

ولكنه  قليال  مقلق  وضعه 
يقولون  واألطباء  مستقر 
خالل  سيتمكنون  انهم 
العملية  إجراء  من  يومني 

املطلوبة له«.
على  حيصل  ما  كان  وإذا 
مبا  مرتبطا  اللبنانية  الساحة 
جيري يف املنطقة، قال: »ال 
شك أن ما جرى يف العراق 

لبنان  به  يتأثر  ويف سوريا 
معزولة  جزيرة  ليس  النه 
يتفاعل  الذي  حميطه  عن 
وما  عادة.  معه  حبيوية 
لألمن  استهداف  هو  جرى 
اللبناني  وللشعب  اللبناني 
ولالستقرار يف لبنان. وحنن 
بواجبنا  نقوم  أمنية  كأجهزة 
ضمرينا  علينا  ميليه  الذي 
التهديد،  هذا  مواجهة  يف 
فقد أقسمنا ميني الوالء هلذا 
الشعب عندما  الوطن وهلذا 
احلربية  املدرسة  من  خترجنا 
وضنينون  حريصون  وحنن 

بهذا القسم«.
من  مبزيد  التوقعات  وعن 
وحجم  اإلرهابية،  األعمال 
األجهزة  بني  التنسيق 
»مستوى  قال:  األمنية 
التنسيق ممتاز بني األجهزة 
السياسي  واملناخ  األمنية، 
يف  احلكومة  توفره  الذي 
لبنان هو يف أعلى درجاته. 
وأعتقد صادقا ان النجاحات 
لوال  تكن  مل  حتققت  اليت 
فالتحدي  التنسيق،  هذا 
أعلى  يف  ولكننا  قائم 
هذه  يف  جهوزية  نسبة 
قادرون  اهلل  وبإذن  األيام، 
التحدي  هذا  خوض  على 
على  للقضاء  النهاية  اىل 

اإلرهاب«.
مدى  عن  سؤال  على  وردا 
عملية  التحقيقات يف  تقدم 
وعملية  اجلنوبية  الضاحية 
أن  »أريد  قال:  األمس 
حدرج،  الشهيد  ألهل  أقول 
هو  ولدكم  سقوط  ان 
سقط  فقد  للبنان،  إرتفاع 
إسم  لرفع  حدرج  الشهيد 
حنن  لبنان.  وليبقى  لبنان 
الدولة،  مبشروع  متمسكون 
ثقافة  ببث  بدأنا  هنا  من 
األمن  يف  اإلرهاب  مكافحة 
ثقافة  أصبحت  وقد  العام، 
أحد،  عليها  يقوى  لن 
الضباط  عند  راسخة  وهي 
ال  الفكر  الن  والعناصر، 
بالفكر،  إال  يواجه  ان  ميكن 
واحلفاظ  الدولة  هو  فكرنا 
وعلى  الكيان  لبنان  على 
الشعب اللبناني، وأعتقد ان 
الذي ميتلك مثل هذا الفكر 

لن خيسر املعركة«.
وعن عملية فندق »دو روي«، 
»أهمية  على  ابراهيم  شدد 
الداخلية  وزير  عنه  عرب  ما 
عندما اعترب »أن األمن العام 
إستباقي« وهذه  بعمل  قام 
»كلمة إسرتاتيجية«، وقال: 

من  أهم  الوقائي  »العمل 
الذي  وهو  األمين،  العمل 
جينب املخاطر. فعندما نصل 
إىل مرحلة نقوم بها بالعمل 
أنفسنا،  نعترب  اإلستباقي، 
أما  مهما،  شيئا  أجنزنا  أننا 
خبصوص العملية حبد ذاتها 
فأنا أحتفظ على احلديث عنها 
أي  عن  نتكلم  عندما  ألننا 
عملية من هذا النوع سنفقد 
يوفر  الذي  املفاجأة  عنصر 

لنا العمل اإلستباقي«.
مسألة  حسمت  كانت  وإذا 
إنتحاريي  هوية  من  التثبت 
أمس السعودية، قال: »حنن 
ال نبحث عن جنس املالئكة، 
هوية  له  ليس  اإلرهاب 
الثبوتية  األوراق  دين.  وال 
هوية  تثبت  يدينا  بني  اليت 
اإلنتحاري ورفيقه املوقوف، 
أي  إىل  يؤشر  ال  هذا  إمنا 
شيء على املستوى األمين. 
حنن نقول دائما ان اإلرهابي 
يتمتع بعنصر املفاجأة الذي 
التنفيذ  على  قدرة  يعطيه 
من حيث ال ندري، إمنا الرد 
وعلى  املفاجأة  عنصر  على 
قدرة اإلرهابي على املبادرة 
وبث  اجلهوزية  برفع  تكون 
الثقافة األمنية بني العناصر 
والضباط من دون ان نتجاهل 
أهمية التنسيق بني األجهزة 

األمنية والعسكرية«.
»مبدأ  عن  مطروح  هو  وعما 
املعاملة باملثل« يف موضوع 
لبنان  بني  التأشريات 
وبعض الدول، قال: »سبق 
وطالبنا بهذا األمر، وطالبنا 
التأشريات  تكون  بأال 
تلقائية يف هذه الفرتة على 
األقل على املعابر احلدودية 
للسلطة  يعود  والقرار 
السياسية، وأيا يكن القرار 

فنحن سنتعامل معه«.
حبصول  املعلومات  وعن 
من  أكثر  يف  دهم  أعمال 
إرهابي  عن  واحلديث  مكان 
ثالث متكن من الفرار، وهل 
الشارع  يطمئن  ان  بقدرته 
ابراهيم:  قال  اللبناني، 
انين  القول  وأكرر  »أعيد 
اليت  املعلومات  أحتفظ على 
الناس  أطمئن  إمنا  لدينا. 
بأننا نقوم بأقصى ما ميكن 
مثل  ملواجهة  به  القيام 
العمل  وان  احلاالت،  هذه 
مثل  قمع  على  وقائم  جار 
مع  بالتنسيق  احلاالت  هذه 
العسكرية  األجهزة  باقي 

واألمنية«.
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 التسعرية مجانية

Saturday 28 June 2014  2014 حزيران   28 السبت 

متام  الوزراء  رئيس جمس  شد 
سالم بعد انتهاء إجتماع جملس 
الوزراء، امس االول، على ان 
»الوحدة الوطنية هي اليت جنحت 
على كل صعيد، واليوم هناك 
من يريد ان يعكر هذه األجواء 
خالل  من  كلبنانيني  ومتكنا 
افشال  من  اهلل  وبعون  وعينا 
خطة هؤالء األعداء«، وقال:«ان 
تكامل عمل املؤسسات األمنية 
اتاح الفرصة امام فرز األمور، 
أقصى  من  مستقر  بلد  فهناك 
شرقه اىل اقصى غربه، وهناك 
بشكل  للبلد  امين  استهداف 
بكل  اجرامي  اخالقي  ال  شرس 
ما  واهم  اإلجرام،  مواصفات 
النيل من  يف ذلك هو حماولة 

وحدتنا الوطنية«.
»احلكومة  ان  اىل  واشار 
مصممة على كل ما يعزز هذه 
املواجهة، وعلي ان اوضح ان 
متابعة مستلزمات أمن البلد لن 

يتوقف.
ولفت اىل انه »مت اليوم البحث 
يف جملس الوزراء من الشراكة 
هذه  يف  األعالم  وبني  بيننا 
املرحلة الصعبة، فنحن يف بلد 
الشفافية  حيث  دميوقراطي 
امر  والدميقراطية  واحلرية 
األمر  هذا  واحتضان  نتنفسه، 
هو يف اإلعالم الذي يعطي لكل 
اللبنانيني الواقع الذي مينع من 

ضياع األمور«.
االعتناء  يتم  »ان  سالم  وأمل 
الن  بسمؤولية،  االخبار  بنقل 
مواجهة هذا اإلرهاب ليس عملية 
سهلة، وامنا تتطلب الكثري من 
املتابعة والسرية، وال جيوز يف 
اطار التسابق االعالمي ان يعترب 
التسريب فوزا كبريا«، وقال: 
ارهابي  خمطط  اي  ينجح  »لن 
يزرع  ان  يكون،  من  كائنا 
يف  نتساهل  ولن  بيننا  الفتنة 
الوزراء وال  ذلك ال يف جملس 

يف اي موقع مسؤول«.
ورأى ان »جملس الوزراء لديه 
عمل  تسيري  واضحة هي  مهمة 
البلد واضيف عليها القيام مبهام 
وناشد  اجلمهورية«.  رئيس 
»اجلميع السعي إلنتخاب رئيس 
هاجسنا  زال  فما  للجمهورية، 
االكرب يف جملس الوزراء، امتام 
وكيفية  الرئاسي  اإلستحقاق 
يف  كوكالء  األمر  هذا  مقاربة 

جملس الوزراء«.
املصلحة  حكومة  »يف  اضاف: 
التوافق  اعتماد  قررنا  الوطنية 
وسلطتنا،  صالحيتنا  كل  يف 
وال ميكن ان نعاجل هذه املرحلة 

امر  وكل  بالتوافق  اال  الصعبة 
جانبا،  نضعه  توافقا  حيوز  ال 
يف  اخلالفات  اىل  نذهب  ولن 
ال  اليت  واملواضيع  امللفات 

ميكن التوافق عليها«.
»لن يكون هناك جمال  وتابع: 
ألي خلل يف هذا األمر، فما منر 
وحنتاج  استثنائية  حالة  هو  به 
بني  استثنائي  تفاهم  اىل 
امور  اىل  نصل  لكي  بعضنا 
اقريناه  ما  وسيصدر  اجيابية، 
اىل  وسنسعى  مراسيم  يف 
البالد  يف  العمل  كل  تسهيل 
مواضيع  ستواجهنا  واإلدارات. 
نواجهها  ان  آمل  دقيقة، 
يواكب  ما  سيما  ال  باجيابية، 

شؤون الناس والبلد«.
بالنسبة اىل املواضيع اخلالفية 
»اختذت  قال:  احلكومة  يف 
عند  نعتمده  كنا  ما  وهو  قرارا 
قبل  األعمال  جدول  توزيع 
يومني  اليه  اضفنا  يومني، 
ليأخذ  ايام   4 فاصبحت  زيادة 
اجلدول  لدرس  وقتهم  الوزراء 

ومناقشته«.
انه  اىل  سالم  الرئيس  ولفت 
احلكومة  يف  اخلالف  حال  »يف 
معني،  مبلف  البحث  فسيؤجل 
ونضع  اخلالف  نريد  ال  ألننا 
املواضيع اخلالفية جانبا، وهذا 
على  للتوافق  فرصة  يعطي  ما 
اما  عليه،  خالف  ال  ملف  كل 
عن التوقيع فاملادة 63 تقضي 
القرارات  على  التواقيع  ان 
جمتمعا  الوزراء  مبجلس  تناط 
احلكومة  رئيس  على  وليس 
ايضا  الوزراء  وجملس  وحده، 
يتوافق  فعندما  توافق  على 
ومن  يقرها،  القرارات  على 
عليه  يوقع  مراسيم  اىل  حيتاج 
موضحا  املوجودين«،  الوزراء 
ان »ال شيء ثابت وكله متحرك 
لتسهيل العمل، فقد يقال يف 
مكان ما انه من املمكن الطعن 
يف هذه املراسيم، ولكن حنن 
الصدقية  نعطيها  ان  حناول 
والشرعية وال نشكل اعرافا او 
دستورا جديدا وحرصنا على ان 
من  وجناحها،  تطبيقها  نسهل 
العدد  بتوقيع  القرار  كان  هنا 

األكرب من الوزراء«.
 3 احباط  »مت  انه  واوضح 
ان  تستطع  مل  استهدافات 
يكون  قد  ولكن  مأربها،  حتقق 
الكثري من األستهدافات  هناك 
ان  اىل  مشريا  ايضا«، 
على  تؤثر  ال  »التأشريات 
االرهابيني وحنن حباجة للمحبني 

من اخلليج«.

سالم: يف حكومة املصلحة الوطنية قررنا 
اعتماد التوافق يف كل صالحيتنا وسلطتنا

اجلاليات   أبناء  من  أتقدم  املبارك،  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 
ونيوزيلندا  أسرتاليا  يف  الكرمية  واإلسالمية  والعربية  اللبنانية 
يعيده  أن  وجّل  عّز  اهلل  من  راجيًا  واألمنيات،  التهاني  بأطيب 

عليهم وعلى عائالتهم ووطننا الغالي لبنان باخلري والربكات. 
كانبريا، يف 2014/6/25

ميالد رعد
القائم باألعمال بالوكالة
يف سفارة لبنان لدى أسرتاليا ونيوزيلندا

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري يف عني التينة امس 
فتوش  نقوال  النائب  االول 
يف  املستشار  العام  واملدير 
معوض  سيمون  النواب  جملس 
الدكتور  كتابه  اليه  قدم  الذي 
نقوال فتوش املشرع والربملاني 
يف  مداخالته  يتضمن  والذي 

اهليئة العامة للمجلس.
حممد  النائب  بري  واستقبل 
الصفدي وعرض معه التطورات 

الراهنة.
من جهة ثانية، تلقى بري برقية 
الوطين  اجمللس  رئيس  من 
العربية  االمارات  يف  االحتادي 
املتحدة حممد امحد املر، مهنئا 

حبلول شهر رمضان.
اللجنة  عضو  الحقا  والتقى 
املركزية حلركة التحرير الوطين 
ملف  ورئيس  فتح  الفلسطيين 
املصاحلة عزام االمحد والسفري 
اشرف  لبنان  يف  الفلسطيين 
الثوري  اجمللس  وعضو  دبور 
العردات  ابو  فتحي  احلركة  يف 
حبضور  عساف،  امحد  والسيد 
يف  السياسي  املكتب  رئيس 

حركة امل مجيل حايك.
وقال االمحد بعد اللقاء: تشرفنا 
اطار  يف  بري  الرئيس  بلقاء 
والتنسيق  االخوية  العالقات 
القيادة  من  دولته  مع  الدائم 
حتيات  له  ونقلنا  الفلسطينية، 
الرئيس ابو مازن، وجرى اطالع 
متر  اليت  االوضاع  على  دولته 
الفلسطينية،  القضية  بها 
خصوصا يف الفرتة االخرية بعد 
نتيجة  السالم  عملية  انسداد 
تعنت املوقف االسرائيلي، وما 
تبع ذلك من تصعيد اسرائيلي 
على  بالعدوان  متثل  خطري 
خصوصا  الفلسطينية  املناطق 
املاضيني  االسبوعني  يف 
املستوطنني،  قطعان  مبشاركة 
اعمال  تصعيد  يف  سواء 
تهويد  وحماوالت  االستيطان 
املقدسات  تهديد  او  القدس 

االسالمية واملسيحية فيها.
ايضا  دولته  اطلعنا  أضاف: 
على اخلطوات العملية اليت متت 
على طريق انهاء االنقسام يف 
وتشكيل  الفلسطينية  الساحة 
حيث  الوطين،  التوافق  حكومة 
هذه  دعم  على  دولته  اكد 
من  واهلامة  االساسية  اخلطوة 
اجل تعزيز النضال الفلسطيين 
االطماع  وجه  يف  والعربي 
االسرائيلية واخلارجية باملنطقة. 
يف  التطورات  حبث  جرى  كما 
التوتر  وهذا  العربية  املنطقة 

االقطار  معظم  يف  املتصاعد 
العربية وخاصة املشرقية منها، 
والذي يبدو انه جزء من خمطط 
ال يريد اال الشر ألمتنا العربية. 
يف  لبنان  يف  التوترات  ولعل 
أمنه  االخرية واستهداف  االيام 
هذا  من  جزء  هو  واستقراره 
املخطط املعادي، والذي ال بد 
من التنسيق املشرتك الحباطه، 
اللبناني  خصوصا بني اجلانبني 
ذلك  حبثنا  وقد  والفلسطيين. 
بكل التفاصيل وسبل استقرار 
وقطع  الفلسطينية  املخيمات 
والعناصر  القوى  على  الطريق 

بري يدعو اىل جلسة انتخاب الرئيس االربعاء
الغريبة اليت حتاول التسلل اىل 
وزجها  الفلسطينية  املخيمات 
لتكون احد أدوات ضرب السلم 
االهلي يف لبنان. وأكدنا لدولة 
بكل  نقف  اننا  بري  الرئيس 
ومع  اللبنانية  الدولة  مع  قوة 
كل القوى اخلرية يف لبنان من 
احملاوالت  هلذه  التصدي  اجل 
ومنع اي حماولة لزج املخيمات 
الفلسطينية لتكون احد ادوات 
يف  االهلي  السلم  ختريب 
لبنان. ورحب دولته باخلطوات 
العملية اليت بدأت يف املخيمات 
الفلسطينية بالتنسيق مع الدولة 

اللبنانية من اجل احملافظة على 
الن  فيها  واالستقرار  االمن 
من  يتجزأ  ال  جزء  هو  ذلك 
الساحة  يف  واالستقرار  االمن 

اللبنانية.
من جهة أخرى، نقل االمحد اىل 
تهنئة حبلول شهر  بري رسالة 
اجمللس  رئيس  من  رمضان 
سليم  الفلسطيين  الوطين 

الزعنون.
اىل ذلك دعا الرئيس بري اىل 
جلسة انتخاب رئيس للجمهورية 
 2 االربعاء  ظهر  عشرة  الثانية 

متوز املقبل.

اململكة  سفارة  استنكرت 
بريوت  السعودية يف  العربية 
العمل اإلرهابي الذي وقع يف 
االربعاء  مساء  الروشة  منطقة 
ال  عمل  ألنه  بشدة،  ودانته 
او  االنسانية  القيم  اىل  ميت 
وميثل  صلة  بأي  االسالمية 
اعتداء على االبرياء واحلرمات.

ان  بيان  السفارة يف  وقالت 
السعودية  العربية  اململكة 
يف  االرهاب  بنار  اكتوت 
توفر  ال  وهي  عدة  حمطات 
مكافحة  سبيل  يف  جهد  اي 
هذه اآلفة الغريبة عن جمتمعنا 
االسالمية،  وقيمنا  العربي 
اململكة  يف  االمنية  ولالجهزة 
املعامل  واضحة  اسرتاتيجية 
تقدير  نالت  االرهاب  ملكافحة 
اجملتمع الدولي ملا قدمته وال 
فّعالة يف  اسهامات  من  تزال 
تعزيز االمن العاملي، وتتعاون 
الدول  كل  مع  الغاية  هلذه 

الصديقة.
اململكة  سفارة  ان  وختمت: 
بريوت  السعودية يف  العربية 
العمل  هلذا  شجبها  تؤكد  اذ 
احلكومة  تهنئ  اإلرهابي، 
من  حتققه  ما  على  اللبنانية 
اخلاليا  مالحقة  يف  جناحات 
من  للجرحى  وتتمنى  االرهابية 
العسكريني واملدنيني الشفاء 
كل  العزيز  وللبنان  العاجل 

االمن والرفاه واالستقرار.
السفري  استنكر  جهته،  من 
السعودي يف لبنان علي عواض 
الذي  العمل االرهابي  عسريي 
الروشة  األول يف  أمس  وقع 
ألي  بصلة  ميت  ال  والذي 

دين، مهنئا السلطات اللبنانية 
الذي  العظيم  االجناز  على 
نثق  اننا  اىل  مشريا  حققته، 
اللبنانية  السلطات  قدرة  يف 
لكننا مستعدون لالتيان بفريق 
التحقيق،  يف  يساعدها  عمل 
اللبنانية  الدولة  رغبت  اذا 
يتحقق  مندوب  ولدينا  بذلك، 
االنتحاريني،  هوية  من  حاليا 
مشريا اىل ان اململكة اكتوت 
ان  أكد  واذ  االرهاب.  بنار 
لكن  سعوديان  االنتحاريني 
مع التطور التكنولوجي مل يعد 
صعبًا،  السفر  جوازات  تزوير 
انه ميكن االستفادة من  اعترب 

اقوال االنتحاري الذي بقي على 
قيد احلياة الكتشاف مزيد من 
تستهدف  قد  اليت  املخططات 
لدينا  اذ  اململكة،  او  لبنان 
املستهدف  أّن  تفيد  شكوك 
اإلنتحاريني  قبل  من  باألمس 

هي السفارة السعودية.
حول  سؤال  على  وردًا 
على  دخول  تأشريات  فرض 
اي  حنرتم  أجاب:  اخلليجيني، 
اي  لدينا  وليس  لبناني  قرار 
الدولة  قررت  فاذا  تعليق، 
اللبنانية فرض تأشريات على 
سنحرتم  فنحن  السعوديني 

قرارها.

السفارة السعودية دانت تفجري الروشة وأشادت بنجاحات احلكومة

عسريي: مستعدون الرسال فريق يساعد بالتحقيقات

أشار نائب رئيس جملس النواب 
»العقد  أن  اىل  مكاري  فريد 
اجناز  دون  حتول  اليت  الداخلية 
من  أكثر  الرئاسي  االستحقاق 
اخلارجية«، معتربًا أنه »لو كانت 
لبنانية يف حل هذا  هناك رغبة 
امللف وانتخاب رئيس للجمهورية 
الستطاعت كل االطراف التوّصل 

اىل قواسم مشرتكة«.
وكالة  اىل  حديث  يف  وأثنى 

»االنباء املركزية« امس االول، 
على »اجلهود اجلّبارة اليت تقوم 
كشف  يف  االمنية  االجهزة  بها 
ومالحقتها  االرهابية  اخلاليا 
ُتنّفذها«،  اليت  واملداهمات 
»تؤازر  أن  أهمية  على  مشددًا 
االجهزة  به  تقوم  ما  احلكومة 
ألن  خططها  تدعم  وأن  االمنية 
االقتصاد  على  يؤثر  االمن 

واحلياة اليومية للبنانيني«

مكاري: العقد الداخلية متنع االنتخاب

  إستقبل رئيس تكتل »التغيري 
واإلصالح« النائب ميشال عون 
أمس  الرابية  يف  دارته  يف 
كوليت  بلجيكا  سفرية  االول، 

مسؤول  حضور  يف  تاكيه، 
يف  الديبلوماسية  العالقات 
التيار »الوطين احلر« ميشال دو 

شادارافيان.

 عون يلتقي سفرية بلجيكا
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لالحزاب  املتابعة  جلنة  عقدت 
الوطنية  والشخصيات  والقوى 
اجتماعها الدوري يف مقر حزب 
االحتاد - بربور، وأصدرت بيانا 
توقفت فيه عند احملاوالت اليت 
تقوم بها قوى ارهابية وتكفريية 
يف التعدي على االمن الوطين 
السيارات  ارسال  عرب  اللبناني 
بني  االذى  اليقاع  املفخخة 
العامة،  واملنشآت  املواطنني 
لبنان  ان  اىل  يشري  ما  وهو 
يقع يف دائرة استهداف هذه 
تأمتر  اليت  التكفريية  القوى 
بأوامر اقليمية ودولية عرب غرف 
عمليات سود تعمل حلساب امن 
ودوره يف  الصهيوني  الكيان 

املنطقة.
االمنية  باالجهزة  أهابت  وإذ 
الوطن  امن  على  تسهر  اليت 
بالتحية  خصت  واملواطن، 
يؤديه  الذي  الدور  والتقدير 
مديره  بقيادة  العام  االمن 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
اجملموعات  هلذه  التصدي  يف 
واكتشافها يف جحورها ومنعها 
من احلاق االذى بالوطن وامنه 
عمليات  من  لبنان  وحتصني 

االخرتاق واالستهداف.
ودعت السلطة السياسية اىل 
االهمية  الوطين  االمن  ايالء 
جلبه  قواها  وتوحيد  القصوى، 
يطاول  الذي  االرهاب  هذا 
دون  من  اللبنانيني  مجيع 
انكشفت  والذي  استثناء، 
من  ورعايته  احتضانه  مصادر 
عن  خترج  اليت  العمائم  بعض 
جوهر الرسالة االسالمية وشرع 

يف  مطية  لتصبح  احلنيف  اهلل 
اعداء  اال  خيدم  ال  مشروع 
املذاهب  تنوع  الن  الوطن, 
هلذا  غنى  لبنان  يف  الدينية 
عوامل  يشكل  وال  الوطن 
جوهر  من  ينبع  النه  انقسام 
تعظم  اليت  التوحيدية  الرسالة 
شأنه  من  وترفع  االنسان 

وحترتم انسانيته.
اليت  احلملة  ان  واعتربت 
اهلل  حزب  مشاركة  تستهدف 
يف قتال القوى التكفريية يف 
سوريا هي اعطاء مربر غري موفق 
استهدافها  التكفري يف  لقوى 
على  وشددت  لبنان،  المن 
ان مشاركة احلزب يف سوريا 
عملية استباقية للدفاع عن امن 
مواجهة  يف  واستقراره  لبنان 

هذه العصابات التكفريية.
جيري  ما  اىل  اللقاء  وتطرق 
صهيونية  اعتداءات  من 
غزة  يف  الفلسطينيني  على 
واستباحة  الغربية  والضفة 
للمقدسات  املستوطنني 
اليت  واملسيحية  االسالمية 
استهدافات  مع  متزامنة  تأتي 
من  كل  يف  التكفريية  القوى 
لتؤكد  والعراق  وسوريا  لبنان 
من جديد ان هذه القوى تعمل 
يف  الغربية  املخططات  خلدمة 
تفتيت وحدة جمتمعاتنا الوطنية 
الصهيوني  الكيان  ينعم  كي 
واالستقرار  باالمن  الغاصب 
ليشكل القاعدة اليت حترك كل 
االحداث يف املنطقة خالفا حلق 
شعوبنا يف قرار وطين وقومي 

مستقل. 

مشاركة حزب اهلل بالقتال يف سوريا عملية استباقية
متابعة االحزاب: قوى ارهابية تعتدي على االمن

املاروني  البطريرك  دعا 
بطرس  بشارة  الكاردينال 
العيش  »تعزيز  إىل  الراعي 
املشرتك وشد روابط الوحدة 
رئيس  انتخاب  يضمنها  اليت 
قادر وجامع«، مطالبًا اجمللس 
الرئيس  بـ«انتخاب  النيابي 
ودان  الغد«.  قبل  اليوم 
»بشدة كل تأخري ومماطلة«، 
مسؤولية  »املعرقلني  حمّماًل 
أن  واعترب  التاريخ«.  أمام 
الرئيس  هذا  مثل  »انتخاب 
والشيعة  للسنة  أولية  حاجة 
من أجل احلد من أخطار احلرب 
العراق  أرض  على  الدائرة 

وسوريا«.
افتتح بطريرك انطاكية وسائر 
االرثوذكس  للروم  املشرق 
املؤمتر  العاشر،  يوحنا 
االنطاكية  »الوحدة  االنطاكي 
يف  ومستلزماتها«  ابعادها 
اوديتوريوم الزاخم حرم جامعة 
البطريرك  مبشاركة  البلمند، 
السريان  بطريرك  الراعي، 
اغناطيوس  االرثوذكس 
بطريرك  الثاني كريم،  افرام 
الروم الكاثوليك غريغوريوس 
السريان  بطريرك  الثالث، 

الكاثوليك اغناطيوس يوسف 
الثالث يونان، بطريرك االرمن 
بطرس  نرسيس  الكاثوليك 
حضر  كما  عشر.  التاسع 
املونسنيور  البابوي  السفري 
رويس  االب  كاتشا،  غربيال 
البابا  ممثل  االورشليمي 
سليم  القس  تواضروس، 
الكرسي  ومطارنة  صهيوني، 
االنطاكي ومطارنة االبرشيات 
االخرى، اضافة اىل عدد من 
نائب  يتقدمهم  السياسيني 
فريد  النواب  جملس  رئيس 
جملس  رئيس  نائب  مكاري، 
وزيرا  مقبل،  مسري  الوزراء 
والرتبية  جريج  رمزي  االعالم 
السفري  صعب،  بو  الياس 
زاسبكني،  الكسندر  الروسي 
كاترين  اليونانية  السفرية 
البلمند  جامعة  رئيس  بورا، 
السابق  النائب  سامل،  ايلي 
النائب  ساسني،  ميشال 
احلكومة  لرئيس  السابق 
عصام ابو مجرة، النواب نضال 
فادي  كرم،  فادي  طعمة، 
انطوان  رحال،  رياض  اهلرب، 
سعد، وأسعد حردان، الوزراء 
فايز غصن، كابي  السابقون 

 افتتاح مؤمتر »الوحدة األنطاكية« يف البلمند

الراعي النتخاب الرئيس اليوم قبل الغد

 - اجليش  قيادة  عن  صدر 
اآلتي:  البيان  التوجيه،  مديرية 
من  قوة  دهمت  »بتارخيه، 
حممد  علي  املدعو  منزل  اجليش 
كنعان يف بلدة فنيدق - عكار، 
املطلوب بعدة مذكرات توقيف، 

دون العثور عليه.
وضبطت خالل الدهم 42 أصبعا 
من الديناميت و 34 قذيفة هاون 
من عيار 120 ملم و82 ملم، و14 
حشوة دافعة ملدفع اهلاون، و36 

صاعق رمانة يدوية«.

اجليش: دهم منزل املطلوب علي حممد كنعان يف فنيدق 
وضبط قذائف وقنابل يدوية واصابع ديناميت

لالمن  العامة  املديرية  عممت 
القضاء  الشارة  وبناء  العام، 
املشتبه  صورة  املختص، 
الناسفة  االحزمة  بتأمني  بقيامه 
متت  اليت  للشبكة  واملتفجرات 
 DUROY فندق  يف  مداهمتها 
احلسن  خلدون  املنذر  ويدعى 
 1990 مواليد  حلبيه  والدته 
اجلنسية  حيمل  عكار،   - بزبينا 
 Monzer Al باسم  السويدية 
بسيارتني  يتجول   ،HASSAN
لون  نيسان  نوع  من  االوىل 
والثانية  الطراز  قدمية  بيج 

موديل  رمادي  لون  مرسيدس 
2005، وحيتمل ان تكون هاتان 

السيارتان مفخختني.

االمن العام عمم صورة موزع االحزمة واملتفجرات 
DUROY على الشبكة االرهابية يف فندق

»التغيري  تكتل  عضو  أكد 
سليم  النائب  واإلصالح« 
سلهب »أننا مع احلوار للوصول 
رئاسة  ملف  يف  توافق  اىل 
اجلمهورية، لكن التيار لن يغري 
موقفه من االستحقاق الرئاسي 
والكالم  االنفجارات  أثر  على 

السيئ يف حقنا«.
اىل  حديث  يف  سلهب  وقال 
أمس  املركزية«  »األنباء  وكالة 
االول: »من غري املقبول حتميل 
التيار مسؤولية احلوادث األمنية 
اآلنية، ومن شأن هذا األمر أن 
يزيد العقد ويؤخر انتخاب رئيس 
توتر  وعن  جديد«.  مجهورية 
والرابية،  بكركي  بني  العالقة 
يف  اختالفًا  »هناك  أن  أوضح 

توتر  من  أكثر  النظر  وجهات 
ما  يف  خصوصًا  العالقة،  يف 
رئيس  انتخاب  بآلية  يتعلق 
للجمهورية«، مشددًا على »أننا 
أدنى  حّد  على  احلفاظ  نريد 
اجلمهورية«.  رئاسة  مقام  من 
بكركي  مع  »احلوار  بأن  وذكر 

مستمر«.
»القرارين  أن  اىل  وأشار 
لبنان  يف  واألمين  السياسي 
كان  ما  اىل  نسبة  ممسوكان 
أن  معتربًا  سابقًا«،  جيري 
»مسلسل االنفجارات قائم منذ 
ميشال سليمان.  الرئيس  عهد 
بني  تربط  عالقة  »ال  أن  ورأى 
واالنتخابات  األمنية  التطورات 

الرئاسية«.

 سلهب: لن نغيرّ موقفنامن االستحقاق

املستقبل  كتلة  عضو  أسف 
النائب عمار حوري، يف حديث 
حدث  ملا  الشرق،  اذاعة  اىل 
األيام  يف  أمنية  تطورات  من 
القليلة املاضية، آمال أن ننتهي 
انه كان يف  منها، مشريا اىل 
مع  الظهر  بعد  نابليون  أوتيل 
فرعون  ميشال  السياحة  وزير 
وفاعليات من أجل مؤازرة قطاع 

السياحة يف لبنان.
إىل  النظر  اىل  حوري  ودعا 
األمام رغم دموية حادثة األمس 
الذي هو جزء من هذا املسلسل 
إجيابية  نقطة  مسجال  اجلهنمي، 
لألجهزة األمنية وهي اإلستباق 
املداهمة  أي  العمليات  هلذه 
اضافة  املنفذين  وصول  قبل 

اىل التنسيق املتنامي.
مواكبة  من  بد  ال  أنه  ورأى 
عمل االجهزة بأمرين أساسيني 
عن  لبنان  حتييد  هو  األول 
وإقفال  اإلقليمية  الصراعات 

العناية اإلهلية منحتنا وطنا يستحيل تقسيمه
حوري: لتحييد لبنان عن الصراعات االقليمية

بشارة  عفيش،  منى  ليون، 
حمافظ  حناس،  ونقوال  مرهج 
بريوت زياد شبيب، قائمقام 
الكفوري  كاترين  الكورة 
الرئيس  مستشارة  اجنول، 
اخلوري،  كوليت  السوري 
الشعب  جملس  يف  وأعضاء 

السوري وشخصيات.

البطريرك الراعي
البطاركة  من  كل  وحتدث 
نرسيس ويونان وغريغوريوس 
الثالث وافرام الثاني والراعي 
الذي قال: »ال بد من تذكري 
يعيشون  بأنهم  املسيحيني 
ألفي  منذ  املنطقة  هذه  يف 
أسس  أرسوا  وقد  سنة، 
النهضة  وحققوا  ثقافاتها، 
فيها على كل صعيد. واليوم 
الكبري  التحدي  أمام  أننا  نرى 
للمساهمة  يدعونا  الذي 
بني  الوحدة  بناء  إعادة  يف 
أساس  أوطاننا على  مكونات 
من التنوع يف الوحدة. يدعونا 
اجلدي  للعمل  التحدي  هذا 
والعدالة  السالم  سبيل  يف 
عن  بعيدًا  والتفاهم،  باحلوار 
واخلطف  والعنف  احلرب  لغة 
وهذه مسؤوليتنا  والرتهيب. 
لبنان  يف  وخصوصًا  أواًل 
املشرتك،  العيش  تعزيز  يف 
الوطنية  الوحدة  روابط  وشد 
جديد  رئيس  يضمنها  اليت 
وجامع.  قادر  للجمهورية 
اجمللس  بإحلاح  نطالب 
قبل  اليوم  بانتخابه  النيابي 
الغد، وندين بشدة كل تأخري 
وحنّمل  ومماطلة،  وتأجيل 
أمام  املسؤولية  املعرقلني 
التاريخ. إن انتخاب مثل هذا 
لألخوة  أولية  حاجة  الرئيس 
السنة والشيعة من أجل احلد 
من أخطار احلرب الدائرة على 

أرض العراق وسوريا«.
أضاف: »بفضل هذا االنفتاح 
األنطاكي، نواصل اليوم أكثر 
حوار  مضى،  يوم  أي  من 
إخواننا  مع  واحلياة  احلقيقة 
نعيشه  وحنن  املسلمني، 
معهم، بوجوهه احللوة واملرة 
أن  منذ 1400 سنة. رسالتنا 
على  معًا  العيش  ثقافة  نعزز 
أساس من املعرفة املتبادلة، 
من  واالغتناء  واالحرتام، 
وتراثاتنا  وتقاليدنا  قيمنا 
اخلاصة، والتشارك يف حياة 
أوطاننا حبكم حقوق املواطنة، 
الظاهرات  معًا  نشجب  وأن 
الدين،  اليت تشوه  األصولية 
امللحدة  العلمانية  وتلك 
وتعاليمه  اهلل  تعادي  اليت 
يوميًا  نبين  وأن  ووصاياه، 
والتعاون  االعتدال  ثقافة 
اإلنسان،  حقوق  ومحاية 
العبادة  حرية  طليعتها  ويف 

واملعتقد والرأي والتعبري«.

البطريرك يوحنا العاشر
العاشر  يوحنا  البطريرك  اما   
عن  نتكلم  »عندما  فقال: 

نكون  ما  أبعد  الوحدة، فنحن 
فرادة  وهذه  الِوحدة.  عن 
هي  وحدتنا  العربي.  اللسان 
وانعزالنا.  ِوحدتنا  نقيض 
تقوقعًا  أبدًا  تعين  ال  وحدتنا 
وانكماشًا وابتعادًا عن أطياف 
جمتمعنا وعن إخوتنا املسلمني 
الذين نتقاسم وإياهم أكثر من 
املسيحيون  عرف  لقد  أخوة. 
األرض  هذه  يف  واملسلمون 
القرن  مطلع  منذ  املشرقية 
يف  ضمتهم  بوتقة  العشرين 
والعيش  الواحد  الوطن  إطار 
الواحد رغم اختالف الدين. مل 
يكن اختالف الدين يومًا مدعاة 
لفرقة وانقسام. »الدين هلل 
أحد  قاهلا  للجميع«  والوطن 
التيارات  تلك  أما  األسالف. 
بها  نسمع  اليت  التكفريية 
للتاريخ  فنرتك  وهنالك  هنا 
صالتنا  عليها.  احلكم  أمر 
أن  اخلالق  الرب  إىل  اليوم 
عن  وميسح  اجلميع  يهدي 
عيون البعض غشاوة التكفري 
والتزمت لنرى كلنا يف اآلخر 
الذي  احلسن،  اهلل  صنيع 
دومًا  وإياه  نتآخى  أن  شاء 
لكِل  أقوهلا  هنا  ومن  وأبدًا. 
عام  كل  املسلمني:  إخوتنا 
وأنتم خبري يف شهر التسامح 
وشهر الرمحة الفضيل، شهر 

رمضان«.
نرفع  هنا  »من  أضاف: 
لبنان  أجل  من  صالتنا 
أرضه  اهلل  يكلل  أن  ونصلي 
كما  والطمأنينة.  بالسالم 
ندعو مسؤوليه اىل أن يضعوا 
وقلوبهم  أذهانهم  يف  دومًا 
من  حياة  على  مؤمتنون  أنهم 
وعلى  وانتدبهم  انتخبهم 
بالدرجة  البلد  هذا  استقرار 
األوىل. وإذ نتكلم اليوم عن 
أن  ونصلي  ندعو  الوحدة، 
يدًا  لبنان  يف  اجلميع  يكون 
واحدة يف وجه من تسوغ له 
باستقرار  العبث  أمر  نفسه 
كل  ندعو  هنا  ومن  الناس. 
لغة  اعتماد  إىل  األفرقاء 
مللء  سبياًل  والتوافق  احلوار 

سدة الرئاسة األوىل فيه«.
ترأس  أخرى،  جهة  من 
بطرس   بشارة  مار  البطريرك 
سلسلة  بكركي،  يف  الراعي 
وادارية  راعوية  اجتماعات 
االكلرييكية  باملدرسة  تتعلق 
وباحملاكم  البطريركية 
نقيب  استقبل  كما  الروحية. 
جورج  بريوت  يف  احملامني 

جريج.
كذلك ترأس البطريرك الراعي 
»تيلي  ادارة  اجتماعًا جمللس 
يف  و«نورسات«،  لوميار« 
حضور عدد من املطارنة، ختلله 
املستقبلية  املشاريع  عرض 
السريع  تطورها  يف  للمحطة 
والتداول  اإلعالم،  جمال  يف 
يف كيفية تفعيل بناء املدينة 
أوضاع  ودراسة  اإلعالمية 
اجلديدة  الفضائية  احملطات 

وكيفية تطويرها.

شظايا  منه  تأتينا  الذي  الباب 
مبعنى  اإلقليمية  النريان 
سوريا  من  اللبنانيني  انسحاب 
من  األمين  اإلستقرار  وحتصني 
خالل بيئة سياسية مستقرة من 
املؤسسات  عمل  تفعيل  خالل 
انتخاب  وسرعة  الدستورية 

رئيس مجهورية.
اليت  احلدود  إن  القول  وعن 
 - سايكس  اتفاقية  وضعتها 
بيكو قد سقطت، قال: الواضح 
خطوط  رسم  إعادة  هناك  أن 
ولألسف  املنطقة  يف  جديدة 
فإن مالمح التقسيم ظهرت يف 
سوريا،  يف  وترتسم  العراق 
اإلهلية  العناية  أن  وأعتقد 
تقسيمه  يستحيل  وطنا  منحتنا 
ورغم  شعبه،  لتداخل  نظرا 
واإلشكالية  التعقيدات  كل 
ساهمت  اإلهلية  العناية  فإن 
حبماية لبنان ولكن يبقى واجبنا 

كلبنانيني محايته.
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ودعت تنورين ومنطقة البرتون، 
السابق  النائب  االول،  امس 
يف  يونس  منوال  الدكتور 
حاشد،  وشعيب  رمسي  مأمت 
يف  االنتقال  سيدة  كنيسة  يف 

تنورين الفوقا.
املاروني  البطريرك  وترأس 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
أبرشية  براعي  ممثال  الراعي 
املطران  املارونية  أوسرتاليا 
أنطوان طربيه، صالة اجلناز اليت 
مبشاركة  نفسه،  لراحة  أقيمت 
املارونية  البرتون  أبرشية  راعي 
املطران منري خري اهلل، واألساقفة 
فرنسيس  سعاده،  إميل  بولس 
البيسري، منجد اهلاشم، يوسف 
طربيه  بطرس  األباتي  ضرغام، 
وعدد من اخلوأسقفيني والكهنة 

واآلباء والرهبان.
سليمان  ميشال  حضرالرئيس 
ممثال بوزيرة املهجرين القاضية 
جملس  رئيس  شبطيين،  أليس 
بري ممثال  نبيه  األستاذ  النواب 
الدويهي،  إسطفان  بالنائب 
رئيس جملس الوزراء متام سالم 
ممثال بوزير اإلعالم رمزي جريج،  
ممثال  اجلميل  أمني  الرئيس 
الرئيس  بالنائب سامر سعاده، 
بالنائب  ممثال  احلريري  سعد 
االتصاالت  وزير  اجلسر،  مسري 
اخلارجية  وزير  حرب،  بطرس 
باسيل  جربان  واملغرتبني 
ممثالن  عون  ميشال  والنائب 
وزير  نصر،  طوني  باملهندس 
العدل اللواء أشرف ريفي ممثال 
حزب  رئيس  الشامي،  بفادي 
الدكتور  اللبنانية«  »القوات 
مسري جعجع ممثل بالنائب فادي 
هاشم،  عباس  النائب  كرم، 
النائب أنطوان زهرا ممثال ببيار 
جان  العماد  اجليش  قائد  زهرا، 
الركن  بالعقيد  ممثال  قهوجي 
بدوي مراد، الوزير السابق خليل 
السابقون:  النواب  اهلراوي، 
سايد عقل، فايز غصن وغسان 
الشمال  حمامي  نقيب  مطر، 
ميشال سركيس ممثال باحملامي 
نبيل طوبيا، املدير العام لألمن 
العام اللواء عباس ابراهيم ممثال 
عوجيان،  سامي  اول  باملالزم 
الدولة  أمن  جلهاز  العام  املدير 
اللواء جورج قرعه ممثال باملقدم 
فادي ملك، وقائد فوج املغاوير 
مديرة  روكز،  شامل  العميد 
لور  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة 

سليمان صعب.
العام  األمني  أيضا   وحضر 
لتيار »املستقبل« أمحد احلريري 
يف  التيار  عام  مبنسق  ممثال 
جبيل والبرتون جورج بكاسيين، 
يف  السياسي  املكتب  عضو 
وليد  احملامي  »املستقبل«  تيار 
خماتري  رابطة  رئيس  يونس، 
بركات،  حنا  البرتون  منطقة 
الدكتور  يونس،  نزار  الدكتور 

مأمت رمسي وشعيب ملنوال يونس يف تنورين
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تهنئة
تتقدم مكاتب

Premium Design & Engineering 
لجميع االعمال والتصاميم الهندسية 

واإلنشائية
بأحر التهاني من الجالية العربية واالسالمية 
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك، أعاده 

اهلل بالخري والربكات على الجميع.
Suite 11, 46 - 48 Restwell St, 
Bankstown - Tel; 3807 9709

من  كبري  وعدد  يونس،  نافذ 
واملخاتري  البلديات  رؤساء 
واجلمعيات  األندية  ورؤساء 
السياسية  والفاعليات 
واالجتماعية والرتبوية وحشد من 

األهالي، وأفراد العائلة.

الرقيم البطريركي
أمني  تال  الدفن،  مراسم  بعد 
نبيه  املونسنيور  البطريرك  سر 
البطريركي  الرقيم  الرتس 
الراحل  مزايا  فيه  تناول  الذي 
إليه  »تشدنا  وقال:  وصفاته، 
الصداقة  من  قدمية  روابط 
واحملبة والتقدير، نظرا ألخالقيته 
وثقافته ورؤيته الواضحة ملعاني 
األحداث وأبعادها. إنه ابن أسرة 
كرمية من تنورين العزيزة، أسرة 
آل يونس الكرام، الغنية برتاثها 
أعطت  اليت  املشرقة  وبالوجوه 
تلقى  لقد  واجملتمع.  للكنيسة 
رفيعة،  بأخالقية  وأكمله  العلم 
حتليلي  وفكر  واسعة،  وثقافة 
رصني ورزين. كما كان يتمتع 
الضمري.  الكلمة وصفاء  بلطافة 
سافر اىل اخلارج شابا، فكسب 
واخلربة،  املعرفة  من  املزيد 
يصب  جديد  كل  على  وانفتح 
والعدالة  الدميوقراطية  خانة  يف 
والرتقي، مع التصدي لكل ختلف 
أو استبداد أو ظلم. ولقد أنشأ 
التقدم  حركة  الفكر،  رجال  مع 
الوطين، دعما للشباب ودورهم 

الوطين«.
على  ب«عمله  الرقيم  يف  ونوه 
امناء املنطقة وتطويرها، وقال: 
بالثقافة  خاصا  اهتماما  »أوىل 
املؤسسات  وبإنشاء  والعلم، 
االمنائية،  واملشاريع  الرتبوية 
اىل جانب عمله يف حقل القانون 
عمل يف سبيل  كما  والتشريع. 
لبنان  وحياد  الوطين  احلوار 
وسكب علمه ورؤيته يف مؤلفات 

قيمة«.

مطر
ألقى  واجلناز،  الصالة  بعد 
مثن  كلمة  مطر  سهيل  الدكتور 
فيها »سرية الراحل ومسريته«، 
هذا  جدار  اخرتقنا  »لو  وقال: 
مضرجا  طيفا  لوجدنا  النعش 
زهور  بندى  مبلال  العطاء،  بعرق 
شكرا،  شفتيه:  وعلى  الثقافة، 
قضى،  عمرا  مجيعا.  لكم  شكرا 
العقل  كبري  صامتا،  هادئا، 
والقلب، أمري الكرامة والوطنية، 
العطاء،  منري  االصالة،  نبيل 
واالنفتاح  االناقة  يف  مدرسة 

وحقوق االنسان«.
يسوع،  يا  »نسأله،  أضاف: 
هذا  جييب:  السياسة؟  وملاذا 
الوطن يفرض علينا أن حنلم ببناء 

دولة القانون واملؤسسات«.
بالقول:  الراحل  مطر  خاطب  ثم 
»غادرت يف زمن الوجع واحلزن 
يف  وحنن  رحلت،  والغضب. 
جنون.  وبعض  واختالل  اهتزاز 
سئمت عامل الفراغ، وكم من فراغ 
يف لبنان، وودعت. وأعطيت من 
قلبك، وأعطيت الثقافة والفكر، 

وأعطيت لبنان«.

خليفة
وألقى الدكتور نبيل خليفة كلمة 
الراحلني«،  أشرف  »يا  بعنوان 
يونس  »منوال  عن  فيها  حتدث 
الوطين  والرمز  السياسي 
وقال:  العاطفي«،  واالنسان 
يونس  منوال  الدكتور  »بغياب 
وطننا  ويفقد  منطقتنا  تفقد 
وطنية  شخصية  شعبنا  ويفتقد 
مميزة طبعت حياتنا العامة طوال 
منوال  كان  لقد  قرن.  نصف 
يونس سياسيا صعبا، ذلك أن 
اسقاط الفكر الرؤيوي املستقبلي 
فيه  اللبنانية  الوضعية  على 
خروج  فيه  مغامرة،  بل  جسارة 
ان  هو  واملألوف  املألوف،  عن 
تعاجل قضاياها بعفوية وسطحية 
بعلمية  وليس  واعتباطية، 
وعقالنية. هذا هو الفاصل الذي 
يونس من صفوف  منوال  أخرج 
التقليدية  اللبنانية  السياسة 
السياسة  صفوف  يف  ليضعه 
اللبنانية املستقبلية حيث وضع 
انساننا  كل فكره وذاته ملتزما 

اجلديد ولبناننا اجلديد«.
أضاف: »من هنا القول إن منوال 
السياسة  معاناة  عاش  يونس 
ومل  لبنان،  يف  وصعوباتها 

يقيض له ان يعيش ربيعها«.
الفكرية  »القيم  عن  وحتدث 
بها«،  متيز  اليت  والعاطفية 
خماطبا إياه باسم كل االصدقاء 
»إننا حنبك  بالقول:  واحلاضرين 
يا  اجلميع،  أب  يا  وحنرتمك، 

أشرف الراحلني«.
العائلة  تقبلت  ذلك،  بعد 

التعازي.
على  الالفتات  رفعت  وكانت 
اىل  املؤدي  الطريق  طول 
التعزية  عبارات  ومحلت  تنورين 
الكبرية  اخلسارة  عن  والتعبري 
كما  منوال  الدكتور  بفقدان 
الوطنية  الالفتات مسريته  مثنت 

والسياسية والفكرية.

القوات  حزب  رئيس  التقى 
مساء  جعجع  مسري  اللبنانية 
السابق  النائب  األول  أمس 
من  موفدًا  خوري  غطاس 
للبحث  احلريري  سعد  الرئيس 
يف آخر املستجدات يف موضوع 
اجلمهورية،  رئاسة  انتخابات 
اإلعالم  يف حضور رئيس جهاز 
اللبنانية  القوات  والتواصل يف 

ملحم الرياشي.
اىل  قواتية  مصادر  واشارت 
ضمن  ومن  عادي  اللقاء  ان 
اطار  يف  الروتينية  االجراءات 
التواصل املستمر بني الطرفني، 
وان التشاور بني فريقنا وفريق 
الرئيس احلريري قائم ومستمر 
املباشرة  االتصاالت  عن  فضاًل 
بني رئيس املستقبل والدكتور 

جعجع.
على  ردًا  املصادر  واوضحت 
سؤال ان جعجع وخوري حبثا يف 
البطريرك  مع  االّول  لقاء  اجواء 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
االّول،  امس  الراعي  بطرس 
الباريسية  اللقاءات  ومضمون 
احلريري  الرئيس  عقدها  اليت 
وزير  مع  وآخرها  فرنسا  يف 
بعد  فابيوس  لوران  خارجيتها 
مسؤولني  مع  لقاءات  سلسلة 
الرئيس  بينهم  من  لبنانيني 
جبهة  ورئيس  سليمان  ميشال 
وليد  النائب  الوطين  النضال 

جنبالط.
كل  ان  املصادر  واضافت 
مواضيع الساعة الضروري اعادة 
التأكيد عليها ُطرحت يف اللقاء، 
مفتوحة  االتصاالت  ان  واكدت 

جعجع تبادل وغطاس خوري املعطيات عن اجتماعات 
احلريري يف باريس وزيارة بكركي

احلريري  والرئيس  معراب  بني 
سعد-مسري  س-س-  ومعادلة 

على  بينهما  والعالقة  قائمة 
افضل ما يرام.

الدميقراطي  اللقاء  رئيس  أكد 
النائب وليد جنبالط يف تصريح 
أمس االول، ان التجربة برهنت 
مرة جديدة ان الدولة اللبنانية 
االنقسامات  كل  من  وبالرغم 
املعقدة،  السياسية  والظروف 
دولة قوية وقادرة على احباط 
الرامية  التفجري  خمططات  كل 
وزعزعة  االستقرار  ضرب  اىل 

األمن.
العالية  القدرة  هذه  ان  ورأى 
اليت  األمنية  والجهزتها  للدولة 
ظهرت بشكل جلي مؤخرا جيعلها 
اليت  املتقدمة  الدول  مبصاف 
واجهت حاالت مماثلة، كربيطانيا 
اليت مرت مبراحل ارهابية سابقا 
هذه  جتاوز  استطاعت  انها  اال 
العلمي  التقدم  بفعل  احلالة 

واملستوى األمين الرفيع.
وإذ تقدم جنبالط بالتعازي من 
الشفاء  ومتنى  الشهداء  أهالي 
لألجهزة  التحية  وجه  للجرحى، 
األمنية على عملها وتضافرها، 
جمددا الثقة بالدولة ومؤسساتها 
ودورها الوطين، ودعا اىل عدم 

عاد من الكويت بعد لقاء أمريها ومسؤولني

جنبالط: الدولة رغم االنقسامات قوية 
وقادرة على إحباط خمططات التفجري

بل  اليأس،  فخ  يف  الوقوع 
الدائم اىل لبنان األمل  التطلع 
والفرح والثقة، كما تعودنا مع 
الشعب اللبناني يف كل املراحل 

الصعبة.
عاد  جنبالط  النائب  وكان 
يرافقه  الكويت  دولة  من 
ابو  وائل  العامة  الصحة  وزير 
حلو،  هنري  والنائب  فاعور 
التقدمي  احلزب  رئيس  ونائب 
حيث  ياغي  دريد  االشرتاكي 
دولة  امري  التقى  قد  كان 
االمحد  صباح  الشيخ  الكويت 
جملس  ورئيس  الصباح  اجلابر 
مبارك  جابر  الشيخ  الوزراء 
اخلالد  صباح  والشيخ  الصباح 
لرئيس  األول  النائب  الصباح 

الوزراء ووزير اخلارجية.
ملناقشة  مناسبة  وكانت 
ولبنان،  املنطقة  يف  األوضاع 
عمق  جنبالط  النائب  أكد  حيث 
مثمنا  البلدين،  بني  العالقة 
من  وتقدمه  الكويت  قدمته  ما 
كل  على  لبنان  إىل  مساعدات 

الصعد. 
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اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  دعا 
االول  امس  ليربمان  أفيغدور 
سياسي  »مبنى  إىل  اخلميس 
األوسط«  الشرق  يف  جديد 
والذي من شأنه أن ينطوي على 
والدول  إسرائيل  بني  حتالف 
مواجهة  يف  املعتدلة  العربية 
التهديد املشرتك من »التطرف 

العربي«.
اخلارجية  لوزير  ليربمان  وقال 
األمريكي جون كريي خالل لقاء 
الظروف  أن  باريس  مجعهم يف 
احلالية يف الشرق األوسط جتعل 
التوصل إىل اتفاق سالم منفصل 
والفلسطينيني  إسرائيل  بني 
قال  ذلك،  من  بدال  مستحيال. 
ليربمان أنه »علينا التوصل إىل 
إتفاق إقليمي شامل«، وأضاف 
الطويل  إسرائيل  »صراع  أن 
الفلسطينيني،  مع  فقط  ليس 
بل مع العامل العربي أيضا الذي 
يتبع إليه الفلسطينيون. لذلك، 
من  إتفاق  إىل  التوصل  علينا 
العربية  الدول  يشمل  أن  شانه 
املعتدلة والفلسطينيني والعرب 
وزير  اإلسرائيليني«.وقال 
هذه  أن  اإلسرائيلي  اخلارجية 
هي املرة األوىل اليت يتم فيه 
بني  إسرتاتيجي  إمجاع  »إنشاء 
العامل  يف  املعتدلة  العناصر 
مضيفا  وإسرائيل«،  العربي 
»حيث ينبغي على كلينا التعامل 
مع التهديدات اإليرانية واجلهاد 
والقاعدة يف العامل، وكذلك مع 
إمتداد الصراع يف سوريا والعراق 

اجملاورة«.وقال  الدول  إىل 
السائدة  الظروف  أن  ليربمان 
يف املنطقة خلقت أساسا »خللق 
مبنى سياسي جديد يف الشرق 
أصدره  لبيان  وفقا  األوسط«، 
مكتبه.وأصر على أن كل إتفاق 
الدول  »يشمل  أن  جيب  سالم 
العربية والعرب اإلسرائيليني«، 
يف إشارة منه إىل خطته املثرية 
للجدل لرسم حدود إسرائيل من 
أجل ضم مستوطنات  من  جديد 
الرتكزات  وترك  إسرائيلية 
السكانية العربية الرئيسية على 
اجلانب الفلسطيين من احلدود.
اإلسرائيلي  الوزير  وحتدث 
أيضا عن الوضع األمين الراهن 
البالد  أن  وقال  العراق،  يف 
مضيفا  أعيننا«،  أمام  »تتفكك 
إنشاء دولة كردية مستقلة  أن 
»يبدو حمتوما«. سيحاول تنظيم 
العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة 
وفصائل  )داعش(  والشام« 
متطرفة أخرى تقويض اإلستقرار 
يف كل منطقة اخلليج، كما قال 
ليربمان، »وعلى إسرائيل توفري 
الدعم واملساعدة للدول العربية 
يف  املتطرفني  ضد  املعتدلة 
ليربمان  العربي«.وشكر  العامل 
»املوقف  على  أيضا  كريي 
واشنطن  إختذته  الذي  احلازم« 
إختطاف  خبطورة  يتعلق  ما  يف 
الثالثة  اإلسرائيليني  الفتيان 
يف وقت سابق من هذا الشهر، 
املختطفني  أهل  أن  له  وقال 

يرغبون مبقابلته.

ليربمان يدعو اىل حتالف إقليمي مع العرب 
»املعتدلني« ضد »التطرف العربي«
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بــارغـن وايــرهـاوس

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

اسـتقامة يف الـعمل

صـدق يف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

حرب  الشرقية  الغوطة  تشهد 
داعش  بني  القادة  تصفية 
ابو  تنظيم  اإلسالم،  وجيش 
إىل  يسعى  البغدادي  بكر 
املنطقة  هذه  على  السيطرة 
رويدًا رويدًا عرب شق صفوف 
الفصائل املسلحة وضمها إىل 
يزال ضعيفًا  ال  الذي  تنظيمه 
يف الغوطة مقارنة بنظرائه من 

الفصائل األخرى.
االسالمية   اجلبهة  دخلت 
يف   اغتياالت  حرب  وداعش 
قبل   ، الدمشقية  الغوطة 

احلرب الشاملة.
بيعة  عن  ملرتد  حياة  ال   
ابو   ، قويدر  انس  البغدادي. 
حياته  دفع   ، الشامي  همام 
قاضي  الدرس.  هلذا  مثنا 
يف  والشام  العراق  دولة 
داعش  غلو   ساءه  الغوطة، 
جلأ  جبتها.  فخلع  اشهر  قبل 
اىل  زهران علوش يف دوما 
. لكن  سكاكني اخوان االمس 
عيناه،  واقتلعت  استفردته 
وقتلته  مع والدته يف زملكا، 

قبل ايام .
بيان   انذر  ساعات  وخالل 
جيش االسالم »كالب النار » 
وقتلت   بالعقاب  داعش   يف 
الثبيت  العتييب  اجمليد  عبد 
الشرعي  االمري   . السعودي 
امواهلا  وجابي   ، داعش  يف 
دعاتها  واكرب   ، اخلليج  يف 
للقتال  نفروا  من  ،واول  فيه 

، دفع  جانبها يف سوريا  اىل 
مع  احلسابات  تصفية  فاتورة 
الغوطة  يف  علوش  زهران 

الشرقية.
الكثيف  انتشارهم  وخبالف 
الشمالي    حلب  ريف  يف 
واكثر  الرقة  على  وسيطرتهم 
داعش  ميلك  ال   ، الزور  دير 
معقال ثابتا ينفرد به يف ريف 
دمشق ، وال يزيد عديده عن 
من  جلهم   ، مقاتل  مثامنئة 

االجانب ،
يستعجل  داعش  يبدو  وال 
لقلة   ، الغوطة  يف  القتال 
عديده فيها . اال انه يواصل 
االغتياالت ،  ومهامجة حواجز 

جليش االسالم يف دوما.
 ، العديد  لقلة  وتعويضًا   
اجلبهة  فصائل  داعش  خيرتق 
.والراجح  والنصرة  االسالمية 
االنشقاقات  تتسارع  ان 
والبيعات للبغدادي مع وضعه 
انتصاراته  امليزان  كفة  يف 

وغنائمه العراقية .
البغدادي  بايع  اشهر  قبل 
منهم ،  ابو يوسف اجلزرواي 
واتباعه  ، واختذوا هلم مقرات 
، حتيط بدوما استعدادا ملعركة 
قادمة  ، يف عربني وجسرين 
امري  به  حلق  ثم   . وكفربطنا 
النصرة ، شاكر الشامي قبل 
ابو  باالمس  ثم    ، اسبوع 
جعفر الشرعي ، وابو الزهراء 

االردني  وغريهم.

حرب تصفية بني »داعش« و«جيش 
اإلسالم« يف الغوطة الشرقية

عن  »هآرتس«  صحيفة  تتحدث 
خشية إسرائيل من موافقة أمريكا 
والدول الست على احتفاظ إيران 
أما  املركزي،  الطرد  بأجهزة 
»معاريف« فتتناول قرار مواصلة 
للعثور  املوسع  نشاطه  االحتالل 
وعن  املختطفني  الشبان  على 
خطوات متنع وصول األموال اىل 

األسرى.
طويلة  سلسلة  اسرائيل  وجتري 
مع  واملشاورات  االتصاالت  من 

ممثلي الدول الست الكربى
طويلة  سلسلة  اسرائيل  جتري 
مع  واملشاورات  االتصاالت  من 

ممثلي الدول الست الكربى
»هآرتس«  صحيفة  كتبت 
اسرائيل  خشية  عن  اإلسرائيلية 
املتحدة  الواليات  موافقة  من 
على  الكربى  الست  والدول 
أجهزة  بآالف  إيران  احتفاظ 
الطرد املركزي ال املئات فقط، 
حول  الدائمة  التسوية  من  كجزء 
وفق  اإليراني،  النووي  املشروع 
ما قال موظفون كبار يف القدس 
مؤشرات  »وصول  عن  حتدثوا 
حملت  الكربى  الدول  بأن  تفيد 
األسبوع  بذلك.  اإليرانيني  اىل 

املقبل«.
بدء  »مع  إنه  الصحيفة  وقالت 
جولة احملادثات األخرية واحلامسة 
يف فيينا، جتري إسرائيل سلسلة 
طويلة من االتصاالت واملشاورات 
مع ممثلي الدول الست الكربى« 
مضيفة أن »وفدًا إسرائيليًا رفيع 
الشؤون  وزير  برئاسة  املستوى 
شتاينتس  يوفال  االسرتاتيجية 

سيصل يوم االثنني إىل واشنطن 
إلجراء حمادثات تنسيق مع الوفد 
األمريكي إىل جولة املفاوضات. 
سيواصل  واشنطن  زيارة  وبعد 
إىل  طريقه  االسرائيلي  الوفد 
لندن وباريس للغرض نفسه«. 

إليصال  املساعي  إطار  ويف 
الدول  إىل  إسرائيل  رسائل 
الصحيفة  نقلت  الكربى،  الست 
قوله  كبري  إسرائيلي  موظف  عن 
بنيامني  احلكومة  رئيس  »إن 
نتنياهو سيجري يف األيام املقبلة 
الدول  من  زعماء  مع  اتصاالت 
املوضوع  حول  الكربى  الست 

النووي اإليراني«.   
جهتها،  من  »معاريف«  صحيفة 
الوزاري  اجمللس  قرار  تناولت 
السياسية  للشؤون  املصغر 
جلسته  نهاية  يف  واألمنية 
نشاطه  مواصلة  وهو  أمس، 
املوسع للعثور على املستوطنني 
يف  فقدوا  الذين  املختطفني 
قبل  الغربية  الضفة  منطقة 
أسبوعني. كما قرر الوزراء دراسة 
سلسلة خطوات ضد نقل األموال 
إىل  الفلسطينية  السلطة  من 
السجون  يف  املعتقلني  األسرى 

اإلسرائيلية.
مداوالت  أن  الصحيفة  وكشفت 
احلكومة  جلسة  قبل  جرت  أخرى 
اعتقال  إعادة  حبثت  املصغرة، 
عنهم  أفرج  الذين  األسرى 
قبل  شاليط   صفقة  إطار  يف 
عقوبتهم.  مدة  كامل  قضائهم 
هؤالء األسرى أعيد اعتقاهلم يف 

األيام املاضية. 

إسرائيل ختشى تراجع أمريكا عن موقفها يف 
امللف اإليراني
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ساوث  نيو  والية  رئيس  قام 
مقعد  ونائب  بريد  مايك  ويلز 
ايست هيلز غلني بروكس بزيارة 
 Peppertree بيبريتري   ملقهى  
الساعة  وذلك  بانكستاون  يف 
التاسعة والربع من يوم االربعاء 

من االسبوع احلالي.
وكان من احلضور كبري موظفي 
مكتب غلني بروكس عضو بلدية 
وكبري  دانيال  جيم  بانكستاون 
الوالية  رئيس  مكتب  موظفي 

كامريون هاملتون وآخرون.
اىل  بريد  السيد  زيارة  وتأتي 
الف   25 بـ  فوزه  اثر  املقهى 
 Champions منافسة  يف  دوالر 
أنشئت  اليت   of the West
متوهلا  واليت  أشهر  ثالثة  منذ 
الدايلي  والزميلة  الوالية  حكومة 

تلغراف.
رائدة  مببادرة  املقهى  ويقوم 
انسانيا  مشروعا  يدير  حيث 
العاطل  الشباب  بتدريب  يتمثل 
يف  اخنراطه  العادة  العمل  عن 
جديد   من  العاملة واجملتمع  اليد 
للمقهى  املالي  املردود  ان  اذ 
على  املساعدة  توظيفه يف  يتم 

حتقيق هذا اهلدف.
مديري  من  كل  شرح  وقد 
ملك  ماري  السيدة  املقهى 
والسيد سركيس امشر باسهاب 
املرافق  والوفد  الوالية  لرئيس 
والدور  وعمله  املقهى  مهمة 
تدريب  لناحية  به  يقوم  الذي 
صفوف  يف  الذين  الشباب 
اعادتهم  البطالة واملساعدة يف 

اىل اجملتمع العامل.
بدوره حتدث السيد بريد فأثنى 
وجهود  املقهى  عمل  على 
الذي  والدور  عليه  القيمني 
يلعبه يف إبعاد الشباب عن آفة 
من  عنه  تسفر  ما  بكل  البطالة 
وتدريبهم  باجملتمع  تضر  أعمال 
منتج  شباب  اىل  وحتويلهم 

وفاعل يف اجملتمع.
واجلدير بالذكر ان زيارة السيد 
هي  بانكستاون  اىل  بريد  
الثانية منذ تسلمه رئاسة الوالية 
اذ سبق وزار حمطة القطار منذ 
حواىل ثالثة أسابيع واطلع على 
سري العمل فيها وحاجاتها وسبل 

حتسينها.
بفعل  الزيارتان  هاتان  وتأتي 
للنائب  الدؤوب  النشاط 

بروكس.
بلدية  مبنى  يف  املقهى  ويقع 
جمانا  تقدمه  اليت  بانكستاون 
املتعدد  الشباب  خدمة  ملؤسسة 
بانكستاون  يف  الثقافات 

أثر فوزه ب 25 ألف دوالر مبنافسة Champions of the West ألفضل عمل خريي

رئيس الوالية يزور مقهى Peppertree يف بانكستاون 
ويثين على عمله االنساني

 Bankstown Multicultural
ضمن  اليت   Youth Service
السيد  االدارية  جلنتها  اعضاء 

شادي الصلييب.

 ويدير املقهى كل من السيدة 
ماري ملك والسيد سركيس امشر 

ويقع على العنوان التالي:
63 The Mall, Bankstown

بريد وبروكس والحضور يصغون لشرح السيدة ملك عن املشروع

بريد وبروكس مع بعض العاملني ويبدو السيد أشمر يف الصف الخلفي

بريد، بروكس، ملك، اشمر وبعض العاملني

احدى العامالت »تدرب« رئيس الوالية السيد بريد  على تحضري الكابتشينو

Assistant Minister for Health 
Fiona Nash and Minister 
for Human Services Marise 
Payne launched a new suite 
of resources about organ 
and tissue donation.
Minister Nash said: “The 
translated DonateLife re-
sources will meet a need in 
the community for in-lan-
guage information about or-
gan and tissue donation. We 
know that Australians from 
culturally and linguistically 
diverse backgrounds are 
less likely to have discussed 
or decided about organ and 
tissue donation.”
“The resources will assist in 
overcoming language barri-
ers to support all Australians 
to make and register their 
donation decision on the 
Australian Organ Donor Reg-
ister, and more importantly 
to understand the organ and 
tissue donation process. The 
resources will provide sup-
port to families who suddenly 
find themselves in the trau-
matic situation of the death 
of a loved one and the poten-
tial for agreeing to organ and 
tissue donation.”
The resources include the 
DonateLife brochure, which 
provides information on the 
importance of decision-mak-
ing and family discussion 
about donation decisions as 
well as a registration form for 
the Australian Organ Donor 
Register (AODR).

To support donor families, 
the in-language ‘Under-
standing Death and Dona-
tion’ booklet will assist with 
understanding the donation 
process and support deci-
sionmaking about their loved 
one becoming an organ and 
tissue donor. The ‘In Reflec-
tion’ booklet provides infor-
mation for donor families 
in dealing with the grieving 
process.
The in-language resources 
are the latest initiative of the 
Organ and Tissue Authority’s 
(OTA) ‘DonateLife…the great-
est gift’ community education 
campaign. The campaign, 
conducted in consultation 
with religious and communi-
ty leaders, facilitates access 
to culturally appropriate and 
in-language resources for di-
verse faith and cultural com-
munities in Australia. The De-
partment of Immigration and 
Border Protection provided 
funding for the translations 
through a grants round.
Minister Payne said: “I en-
courage every Australian to 
make a decision about or-
gan and tissue donation, and 
to record that decision on 
the Australian Organ Donor 
Register. The availability of 
in-language DonateLife re-
sources is an important step 
towards overcoming lan-
guage as a barrier to regis-
tering and discussing dona-
tion decisions.”

“It is essential that we reach 
out to all communities on the 
topic of organ and tissue do-
nation. People from all walks 
of life depend on organ and 
tissue donations regardless 
of age, race, ethnicity, reli-
gion or language.”
The new resources will be 
showcased today at a spe-
cial conference in Melbourne 
hosted by the Australian 
Multicultural Foundation, 
and sponsored by the OTA 
through a Community Aware-
ness Grant. The Death, Dying 
and Grieving – A Cultural Per-
spective conference focuses 
on issues surrounding death, 
dying and grieving for cultur-
ally and linguistically diverse 
communities, including or-
gan and tissue donation.
The resources are now avail-
able in 18 languages: Arabic, 
Chinese (traditional), Greek, 
Hindi, Italian, Spanish, Turk-
ish, Vietnamese, Chinese 
(simplified), Korean, Dinka, 
Somali, Dari, Punjabi, Indo-
nesian (Bahasa), Macedo-
nian, Serbian and Croatian.
The resources are available 
online at www.donatelife.gov.
au
Minister Nash media contact: 
Carolyn Martin, 0417 966 
328.
Minister Payne media con-
tact: Henry Budd, 0429 531 
143
OTA media contact: Bree Ba-
guley on 0403 058 662

DonateLife resources are now available to support decision-mak-
ing about organ and tissue donation in 18 languages

Clive Palmer says Tony Ab-
bott is not an «evil person» 
and he believes a solution 
can be found around the 
Fairfax MP’s announce-
ment on Thursday on the 
carbon tax and wider action 
on climate change.
Speaking to reporters af-
ter his Thursday morning 
meeting with the Prime 
Minister in Canberra, Mr 
Palmer said that Mr Abbott 
was taking time to consider 
the Palmer United Party’s 
proposal.
«To be fair to the PM, our 
agenda we announced yes-
terday was a surprise to 
him but with any good idea, 
he’s taken time to get some 
advice and that’s what you 

would expect him to do,» 
Mr Palmer said.
His comments come as 
climate groups warn that 
Australia may be left with 
no plan to tackle climate 
change if the Senate votes 
to repeal the carbon tax but 
rejects the Coalition’s di-
rect action policy.
Mr Palmer announced on 
Wednesday that his Palmer 
United Party Senate team 
would back the repeal of 
the tax only if legal guaran-
tees are in place to ensure 
energy companies pass on 
savings to consumers.
He also wants a new emis-
sions trading scheme draft-
ed with a zero-dollar start-
ing price, plus the retention 

of key climate bodies.
The PUP will oppose the 
abolition of the Clean Ener-
gy Finance Corporation and 
the Climate Change Author-
ity, and allow the renewable 
energy target to continue 
until at least 2016.
Clean Energy Finance 
Corporation board mem-
ber Martijn Wilder said on 
Thursday that it was «un-
fortunate» that Australia 
was removing its main 
measure to cap emissions 
from pollutants – the price 
on carbon – «at a time 
when many other govern-
ments around the world 
are putting in place those 
measures or already have 
them in place».

Clive Palmer says Tony Abbott is not ‘evil’ and needs time to con-
sider the PUP>s climate change stance
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اجمللس التجاري يعرتض على موقف اسرتاليا
التجاري  اجمللس  أعرب 
القلق  عن  العربي  األسرتالي 
الشديد للمسؤولني يف احلكومة 
األسرتالية على التغيري الواضح 
لسياسة  األخرية  اآلونة  يف 
اسرتاليا جتاه الصراع اإلسرائيلي 

الفلسطيين.
أسرتاليا يف  يضع  التحول  هذا 
خالف مع اجملتمع الدولي و قد 
االقتصادية  العالقات  يعرض 
والتجارية بني اسرتاليا و العامل 

العربي للخطر.
يف  املوضوع  هذا  نقاش  مت 
اجمللس  من   وفد  مجع  إجتماع 
وزارة  من  ممثلني  مع  التجاري 
مستشار  و  والتجارة  اخلارجية 
ألسرتالي  اخلارجية  وزيرة 
وقد  بيشوب.  جولي  السيدة 
وجب االجتماع بعد إعالن املدعي 
تصف  لن  أسرتاليا  بأن  العام 

القدس الشرقية باحملتلة. 
السيد  اجمللس  رئيس  قال 
احلكومة  رأي  أن  حسن موسى  
الوضع  مع  يتعارض  األسرتالية 
مبوجب  فلسطني  يف  احلقيقي 
واملصطلحات  الدولية  القرارات 
أكمل  و  املعتمدة.   القانونية 
قرار  ان  قائال  موسى  السيد 
القدس  لن تصف  بأنها  الدولة 
أن  يعين  باحملتلة،  الشرقية 
أسرتاليا ترفض تطبيق القانون 
باالضافة  الدولي  اإلنساني 
جنيف  اتفاقية  خمالفة  اىل 
حلماية  احملتلة  األراضي  يف 
جتاوزات  من  احملليني  السكان 
اخلارجية.   العسكرية  السلطة 

اسرتاليا  موقف  فإن  ولذلك 
الذين  الفلسطينيني  أن  يعين 
الشرقية  القدس  يف  يعيشون 
القانون  محاية  يفقدون  قد 
ترتبط  ومحايتهم  االنساني، 

برغبة إسرائيل فقط.
أن  إىل  موسى  السيد  وأشار 
التغيري يف موقف احلكومة جتاه 
يعارض  لن  الشرقية  القدس 
فقط  الدولي  القانون  سيادة 
بل سوف يكون له آثار واسعة 
احمللي  املستوى  على  النطاق 

الثقايف واالقتصادي.
؛  الثقافية  الناحية  فمن 
ستؤدي  األخرية  التغيريات 
العربية  اجلاليات  تهميش  إىل 
أن  يرون  الذين  االسرتالية 
اختذت  االسرتالية  احلكومة 
سياستها  يف  منتظم  غري  نهجا 
اسرائيل  جتاه  اخلارجية 
التشكيك  وسيزيد  وفلسطني 
عادل  حلل  األسرتاليني  مبطالبة 

للشعب الفلسطيين.
القرار  سيضرهذا  اقتصاديا؛   
التأييد  تزايد  بسبب  اسرتاليا 
العربي   العامل  يف  الشعيب 
ملقاطعة املنتجات واالستثمارات 
يرون  ال  ألنهم  االسرتالية، 
اسرتاليا كدولة حمايدة يف نزاع 
الشرق األوسط.  وشدد السيد 
موسى على أن هناك إمكانيات 
العالقات  لتوسيع  كبرية  
االقتصادية والتجارة مع الشرق 

األوسط وجيب استثمارها. 
التجاري  اجمللس  كثف  لقد 
على  العمل  العربي  األسرتالي 

الصحايف  بسجن  احلكم  مت 
األسرتالي بيرت غريست وزمالءه 
سنوات  سبع  ملدة  اجلزيرة  يف 
اإلخوان  مجاعة  مساعدة  بتهمة 
املسلمني املدرجني على القائمة 

السوداء يف مصر.
غريست  على  احلكم  اثار  وقد 
يف  يعملون  آخرين  وصحافيني 
اليت  اإلنكليزية  اجلزيرة  قناة 
متهما،   20 من بني  مقرها قطر 
من  خماوف  وسط  دوليا  غضبا 
تزايد القيود على وسائل االعالم 

يف مصر.
ومنذ أن أطاح اجليش بالرئيس 
متوز  مرسي يف  حممد  االسالمي 
عام 2013، اجتاحت موجة غضب 
تغطية  ضد  املصرية  السلطات 
االعالمية  للشبكة   الواسعة 
لالخوان  املؤيدة  القطرية 

املسلمني.
وتعترب مصر قناة اجلزيرة صوت 
بدعم  الدوحة  وتتهم  قطر، 

الرئيس االسالمي مرسي.
وحوكم غريست والكندي املصري 
حممد فاضل فهمي واملنتج باهر 
»نشر  بتهم  آخرين  حممد مع 17 
أخبار كاذبة« ووجود صالت مع 

مجاعة اإلخوان.
ومت حجز الثالثة بالفعل ملا يقرب 
من ستة أشهر، إىل جانب ستة 

آخرين.
االسرتالي  الوزراء  رئيس  وقال 
اىل  حتدث  انه  ابوت  طوني 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
نهاية  عطلة  خالل  السيسي 
للقناة  مصرحا  األسبوع، 
»أكدت  السابعة  التلفزيونية 
بيرت  أن   - له - كصحفي سابق 
نشاطات  يغطي  كان  غريست 
يكن  ومل  املسلمني،  اإلخوان 

يدعم اإلخوان.
الرئيس  ان  ابوت  السيد  وقال 

تفهم وجهة نظري.
واضاف »أنا قدمت وجهة نظري.

واوضحت بقدر ما استطيع«.
بني  احملادثات  اتت  وقد 
مماثلة  متابعة  بعد  الزعيمني 
جولي  اخلارجية  وزيرة  قبل  من 
بيشوب، اليت حتدثت مع نظريها 
املصري سامح شكري الذي ُعني 

نهاية االسبوع املاضي.
الربملانيون  وجه  كانبريا،  ويف 
عن  لالفراج  نداء  احلزبني  من 

غريست.
تسعة  ان  اجلزيرة  قناة  وتقول 
فقط من 20 متهما من موظفيها، 
من بينهم صحفيان اجنبيان هما 

يف اخلارج.
ومن بني املتهمني ايضا صحفي 

هولندي ال يعمل مع القناة.
وهناك ستة عشر مصريا متهمون 
باالنتماء إىل مجاعة اإلخوان، اليت 
كانت احلكومة العسكرية املعينة 
قد اعلنتها »منظمة إرهابية« يف 

كانون االول املاضي.
ويزعم أن األجانب األربعة أيضا 
تعاونوا مع وساعدوا  املصريني 
املتهمني من خالل توفري املواد 
التحرير  وكذلك  اإلعالمية، 

والبث.
بانزال  العامة  النيابة  وطالبت 
أقصى العقوبة جبميع املتهمني.

املصريني  ان  حماميهم  ويقول 
الـ 16 ميكن أن يسجنوا ملدة 25 
عاما، يف حني أن األجانب ميكن 
بالسجن  حكم  على  حيصلوا  أن 

ملدة 15 عاما.
عائلة  باسم  متحدث  وقال 
سينظرون  انهم  غريست 

باستئناف احلكم.

احلكم على الصحايف بيرت غريست 
بالسجن سبع سنوات يف مصر

الصحايف بيرت غريست

بناء الثقة ورفع االهتمام  حول 
أسرتاليا  بني  التجاري  التبادل 
والشرق األوسط خالل السنوات 
املاضية واخذ خطوات هامة يف 
هذا الصدد بالتعاون مع جملس 

السفراء العرب يف أسرتاليا.
هذا وقد اجتمع اجمللس التجاري 
العرب  السفراء  جملس  مع 
كجزء  وعمل  غذاء  مأدبة  حول 
السادس  السنوي  املنتدى  من 
مت  حيث  للمجلسني  املشرتك 
من  املرتتبة  النتائج  تداول 
وسبل  اجلديد  اسرتاليا  موقف 

معاجلة املشكلة.
املنتدى  هذا  ناقش  كما 
معا  والعمل  اجمللسني  تضامن 
أكثر  بدور  أسرتاليا  تقوم  لكي 
يف  السالم  عملية  يف  إجيابية 
الشرق االوسط، و إجياد أفضل 
العامل  مع  التجارية  العالقات 

العربي.
يف  اجمللسان   نظم  وقد  هذا 
معرض  احلالية  السنة  اوائل 
العربي  االسرتالي  التجارة 
األول الذي أقيم يف برملان نيو 
مع  التجارة  لدعم  ويلز  ساوث 
العامل العربي. ومت الناقش على 
املعرض  تنظيم  حتسني  كيفية 
الثاني يف املستقبل، أملني بأن 
مبوقف  التجارة  تطوير  يتأثر  ال 
سوف  اسرتاليا  وان  اسرتاليا، 

تعود إىل تصحيح موقفها.

بنا  االتصال  الرجاء  للمعلومات 
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اآلن  تدور  املعركة  ان  يبدو 
واالئتالف  العمال  حزب  بني  
التكاليف  ضغوط  خلفية  على 
أعادت  وقت  يف  املعيشية 
قوانني  تقديم مشاريع  احلكومة 

إلغاء الضريبة على الكربون.
إلغاءها  وتصر احلكومة على ان 
املعيشة  تكاليف  حيسن  سوف 
لألسر مبعدل 550 دوالرا سنويا 

وخيفض فواتري الكهرباء.
وويشن حزب العمال محلة على 
النمذجة االقتصادية اجلديدة اليت 
تظهر ان التغريات يف املوازنة 
)السنرتلينك(  الرفاهية  بشأن 
اىل  تؤدي  سوف  السن  وكبار 
بآالف  األسرة  ميزانية  تآكل 

الدوالرات كل عام.
طوني  الوزراء  رئيس  ويعتزم 
ابوت  مترير مشروع قانون الغاء 
جملس  يف  الكربون  ضريبة  
ان  على  األسبوع،  هذا  النواب 
الشيوخ  جمللس  تقدميه  جيري 
انعقاد خاصة  اجلديد يف جلسة 
تستغرق أربعة أيام ابتداء من 7  

متوز املقبل.
وتبدو احلكومة واثقة من تأمني 
أصوات  مثانية  أصل  من  ستة 
من نواب االحزاب الصغرية من 
ضمنهم نواب حزب باملر يونايتد 

الثالثة  لتمرير املشروع.
هانت  غريغ  البيئة  زير  وارسل 
الطاقة  جتزئة  جتار  اىل  بيانات 
ومنها AGL واورجيني واينرجي 
فور  األسعار  خبفض  أسرتاليا 

إلغاء ضريبة الكربون.
الشركة  »أكدت   AGL وقالت 
ختفيض  أن  )الثالثاء(  اليوم 
منها   يستفيد  سوف  األسعار 
واملصاحل  املساكن  من  زبائننا 
تشريع  مترير  مت  إذا  الصغرية 
الربملان  يف  الكربون  إلغاء 
ان  مضيفة  الفيدرالي«، 
من  ابتداء  ستطبق  التخفيضات 
االول من متوز بغض النظر عن 

وقت مترير القوانني.
أعضاء  مجيع  ان  هانت  وقال 
اجلدد  الستة  الشيوخ  جملس 
بوعد  االنتخابات  إىل  ذهب 

التخلص من ضريبة الكربون.
الدالئل  »كل  يقول  وتابع 
يفون  سوف  أنهم  إىل  تشري 

بالتزاماتهم«.
للربملان  املعارضة  زعيم  واشار 

النمذجة  ان  إىل  شورتن  بيل 
اجلديدة تظهر ان زوجني بدخل 
مع  دوالر  ألف   65 من  واحد 
ولدين سيكونان بوضع أسوأ بـ 
وبـ    15/2014 دوالر يف   1700

6300 دوالر يف 18/2017.
السيد  املعارضة  زعيم  وسأل 
جيب  »ملاذا  الربملان  يف  ابوت 
االسرتالية   األسر  تدفع  أن 
رئيس  واستقامة  صدق  عدم 

الوزراء؟« .
ان  للربملان  ابوت  السيد  وقال 
مدفوعات األسر العاملة ستعاني 
احلكومة  ولكن  بالغة،  صعوبة 
تعود  حني  سخيا  نظاما  ستوفر 

املوازنة جمددا حتت السيطرة.
نفى   نفسه،  الوقت  ويف 
قيادة   على  املهزوم  املنافس 
ألبانيز    أنطوني  العمال  حزب 
يف  انتقادات  وجه  بانه  تقارير 
شورتن  للسيد  خاصة  جمالس 
االسرتاتيجية  مع  تعامله  حول 
واالتصاالت  والسياسة 

واإلصالحات الداخلية للحزب.
قام  »بيل  ألبانيز  السيد  وقال 

بعمل جيد حملاسبة احلكومة«.
وقت  يف  ألبانيز  السيد  وقال 
الحق للربملان ان تقارير وسائل 
االعالم كانت »سخيفة، خاطئة، 
مهنية  غري  مستند،  أي  دون 
سريع يف  تدقق  مع  وتتناقض 

احلقائق والتاريخ احلديث«.

معركة تكاليف املعيشة بني 
العمال واالئتالف

طوني  ان  باملر  كاليف  اعلن 
شريرا«  »شخصا  ليس  ابوت 
الوصول  ميكن  أنه  معتقدا 
الكربون  ضريبة  حول  حل  اىل 
نطاقا  أوسع  إجراءات  واختاذ 

بشأن تغري املناخ.
لقائه  بعد  ومتحدثا للصحفيني 
صباح امس االول اخلميس مع 
رئيس الوزراء يف كانبريا قال 
السيد  على  ان  باملر  السيد 
ابوت أخذ الوقت الكايف للنظر 
يف اقرتاح حزب باملر يونايتد.

وقال السيد باملر »لكي نكون 
منصفني لرئيس الوزراء، فان 
جدول أعمالنا الذي أعلناه أمس  
)االربعاء( كان مفاجأة له ولكن 
مع أي فكرة جيدة، ينبغي أخذ 
بعض  على  للحصول  الوقت 
النصائح وهذا ما نتوقع منه أن 

يفعل«.
وجاءت تصرحيات باملر يف وقت 
حذرت فيه جمموعات املناخ من 
أن أسرتاليا قد ُترتك مع عدم 
وجود خطة للتصدي لتغري املناخ 
اذا صّوت جملس الشيوخ على 
رافضة  الكربون،  ضريبة  إلغاء 
للعمل  االئتالف   سياسة  
cthe Coalition>s direct a )املباشر 

.)tion policy

باملر  السيد  أعلن  قد  وكان 
ان  املاضي  االربعاء  يوم 
يونايتد يف  باملر  حزب  اعضاء 
جملس الشيوخ لن يدعموا إلغاء 
ضريبة الكربون إال إذا مت تطبيق 

وتنفيذ ضمانات قانونية بتمرير 
املدخرات  الطاقة  شركات 

والتوفريات للمستهلكني.
صياغة  أيضا  باملر  ويريد 
خمطط جتارة انبعاثات جديد مع 
دوالر(،  )صفر  من  يبدأ  سعر 
على  اإلبقاء  إىل  باإلضافة 

هيئات املناخ الرئيسية.
إلغاء  باملر  حزب  ويعارض 
مؤسسة متويل الطاقة النظيفة 
cthe Clean Energy Finance Co (
املناخ  تغري  وسلطة   )poration

cthe Climate Change Autho (
الطاقة  هلدف  والسماح   ،),ity

عام  حتى  باالستمرار  املتجددة 
2016 على األقل.

متويل  مؤسسة  عضو  وقال 
الطاقة النظيفة  مارتن وايلدر 
انه  اخلميس  االول  امس 
اسرتاليا  ان  احلظ«  »لسوء 
للحد  الرئيسي  التدبري  إزالت 
 - ثات  امللوِّ من  االنبعاثات  من 
»يف   - الكربون  على  السعر 
من  الكثري  نرى  الذي  الوقت 
مجيع  يف  األخرى  احلكومات 
أحناء العامل تطبق تلك التدابري 

أو انها بالفعل طبقتها«.
لراديو  وايلدر  السيد  وصرح  
الشيء  أن  ABC قائال »أعتقد 
اال  جيب  الذي  أهمية،  األكثر 
أن ما هو  أحد  هو  يغفل عنه 
إزالة  هو  الواقع  يف  مقرتح 
مجيع االلتزامات على امللوثني 

يف أسرتاليا«

باملر يقول ان ابوت ليس »شريرا« وحيتاج 
لوقت ملعرفة موقف حزبه من تغري املناخ
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اعلن رئيس الوزراء طوني ابوت 
تقديم  شخصيا  سيعيد   انه 
ضريبة  اقتطاع  قانون  مشروع 
يتصدر  وقت  يف  الكربون 
يف  احلكومة  العمال  حزب  فيه 

استطالعات الرأي.
وجلسة هذا األسبوع هي األخرية 
قبل التغيري الذي سيحصل يف 
جملس الشيوخ، حيث ان مثانية 
اعضاء الحزاب صغرية معظمهم 
)االئتالف(  للمحافظني  مييلون 
يف  القبان  بيضة  سيشكلون 

جملس الشيوخ املقبل.
تقدم  ان  احلكومة  وتريد 
مشاريع قوانني ضريبة الكربون 
والتعدين للنواب قبل نهاية هذا 
األسبوع، ممهدة لنقاشها عندما 
اجلديد  الشيوخ  جملس  ينعقد 

ابتداء من 7 متوز املقبل.
استطالع  أحدث  اظهر  قد  وكان 
ان  فريفاكس  نيلسن  ملؤسسة 
االئتالف  يتصدر  العمال  حزب 
بنسبة  53  اىل 47 يف املئة بعد 
التفضيلية  االصوات  احتساب 
كما ان 47 يف املئة أعربوا عن 
بيل  املعارضة  لزعيم  تأييدهم 
مفضل  وزراء  كرئيس  شورتن 
عن  نقاط  سبع  بفارق  وذلك 

السيد ابوت.
وال تزال امليزانية مشكلة خطرية 
بالنسبة للحكومة، حيث يعتربها 

61 يف املئة  غري عادلة.
ملعهد  منفصل  استطالع  واظهر 
املعارضة  يف  ليونة  املناخ 
لضريبة الكربون، باخنفاض من 
52 يف املئة يف عام 2012 إىل 

30 يف املئة.

ابوت يعلن عن تقدميه شخصيا مشروع قانون اقتطاع ضريبة الكربون

اعضاء  ابوت  السيد  ودعا 
واملستقلني  الصغرية  االحزاب 
الجراء  الشيوخ   جملس  يف 
حمادثات بشأن مترير السياسات 
»أقول  الرئيسية للحكومة قائال 
)يف  الشيوخ  جملس  ألعضاء 
االحزاب الصغرية واملستقلني( 
األسر  انقاذ  تريدون  كنتم  اذا 
يف أسرتاليا من 550 دوالرا يف 
السنة فهناك طريقة سهلة جدا: 

الغوا ضريبة الكربون«.
ُأنُتِخب  ما  »هذا  يقول  واضاف 

هذا الربملان للقيام به.«
وقال رئيس الوزراء ان االئتالف 
»على  املناخ  تغري  مسألة  يأخذ 
اقرتاح  خالل  من  اجلد«  حممل 
يف  دوالر  مليار   2.5 استثمار 

»تدابري عملية معقولة«.
استطالعات  عن  سؤاله  ولدى 

ان  ابوت  السيد  اعرتف  الرأي، 
»األوقات  ببعض  متر  احلكومة 

الصعبة«.
الشيوخ  جملس  أعضاء  ومع 
يونايتد،  باملر  حلزب  الثالثة 
 the Australian حزب  وسيناتور 
 Motoring Enthusiast Party>s Ricky

»االسرة  حزب  وسيناتور   Muir

االحرار  واحلزب  داي  اوال«بوب 
 ،Leyonhjelm الدميقراطي ديفيد
العدد  احلكومي  لدى  يصبح 

الكايف إللغاء ضريبة الكربون.
اما التغريات يف املوازنة بشأن 
واالنفاق  السن  كبار  مدفوعات 
فلن  االجتماعية  الرعاية  على 
يكون من السهل متريرها، حيث 
العائالت  شؤون  وزير  اعرتف 
كيفني اندروز بأنها من الصعب 

ان متر يف جلسة  1 متوز.

أبوت

العمال  حزب  زعيم  نفى 
تقارير  شورتن  بيل  الفيدرالي 
لزعامته  تقويض  انه جيري  عن 
الذي هزمه يف   الرجل  من قبل 
منصب  على  التارخيي  االقرتاع 

القيادة.
ألبانيز  أنطوني  ان  ُذكر  فقد 
اخلاصة  جمالسه  يف  ينتقد 
السيد  واسرتاتيجية   سياسة 
شورتن خاصة بالنسبة لإلصالح 

الداخلي للحزب.
ان  اعلن  شورتن  السيد  ولكن 

حزب العمال يرتك سياسته حول املناخ مفتوحة

كناطق  جيد  بعمل  يقوم  زميله 
التحتية  البنية  حقيبة  باسم 

والنقل للظل.
كانبريا  يف  للصحفيني  وقال 
وأنطوني  »انا  االثنني  يوم 
فضح  على  نركز  العمل  وفريق 
العادلة  غري  املوازنة  هذه 
وأولويات هذه احلكومة الفاسدة 
اليت كذب طريقها إىل املكتب 

)للفوز باالنتخابات«.
حزب   ان  السيد شورتن  واعلن 

العمال موحد و«ليس مشتتا«.

شورتن يرفض احلديث عن قيادة حزب  العمال

بيل  املعارضة  زعيم  اعلن 
ملتزم  العمال  ان حزب  شورتن 
السوق  على  املستند  بالنهج 
لكنه  الكربون  انبعاثات  خلفض 
مفصلة  لديه سياسة  تكون  لن 

حتى االنتخابات املقبلة.
وكان رئيس الوزراء طوني ابوت 
مشروع  سيقدم  انه  قال  قد 
الكربون  ضريبة  إلغاء  قانون 
اىل الربملان، قبل انعقاد جملس 
الشيوخ اجلديد يف متوز املقبل.

ويبدو ان هناك احتماال الن مترر 
يف  الرئيسي  وعدها  احلكومة 
الشيوخ  جملس  يف  االنتخابات 
بدعم من االعضاء الستة لالحزاب 
الصغرية الذين يباشرون عملهم 
يف جملس الشيوخ اجلديد ابتداء 

من االول من متوز.
وقال السيد شورتن ان سياسة 
املعروفة  للمناخ   االئتالف< 
باسم Direct Action   هي كـ 
»من األمساك ذي رائحة كريهة« 
خلفض  شيئا  يفعل  لن  الذي 
االنبعاثات - ال ميكنها ان تفعل 

شيئا لتقليص االنبعاثات.
كنا  »حنن  يقول  واضاف 
ندعم  سوف  بأننا  واضحني 
إلغاء سعر الكربون على أساس 

استبداله بسياسة فعالة«.
وتابع زعيم املعارضة يقول »أنا 
أحدا يعتقد أن هذه  أن  أرى  ال 
احلقيبة ذات الرائحة الكريهة من 
العمل  سياسة  تسمى  األمساك 
 )direct action policy( املباشر
مبليارات  تكلفة  ختفي  واليت 

اي  ارضاء  بامكانها  الدوالرات 
شخص«.

حزب  ان  شورتن  السيد  وقال 
على  يقوم  نظاما  يدعم  العمال 

السوق.
سياساتنا   على  »سنعمل  وقال 
االنتخابات  قبيل  )املناخية( 

املقبلة« .

شورتن

للبيع
سوزوكي ايغنيس

Great condition 
Suzuki Ignis 
in immaculate 
condition . Power 
steering , air 
condition, CD player, 
power windows front 
. Power mirrors and 
central locking .
Great 1.3 L petrol , 4 
CYL.
Country car ( 300000 
km)
One month rego due 
: 177/
LOG BOOKS 
A V A I L A B L E 
WITH SERVICE 
HISTORY.
Call me for an 
inspection today 
0423675473

لالتصال: 437 675 0423
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

Saturday 28 June 2014  2014 حزيران   28 السبت 
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 انتحاري يفجر نفسه يف فندق يف الروشة اثناء مداهمة لالمن 

العام

أقدم انتحاري االربعاء على تفجري نفسه داخل غرفته يف فندق »دو 
روي« يف حملة الروشة يف بريوت، وذلك أثناء مداهمة األمن العام 

للفندق.
وأفادت املعلومات أّن سعوديًا فّجر نفسه يف الطبقة الرابعة من فندق 

»دي روي«.
وقد أصيب 3 عناصر من االمن العام، فيما افادت »الوكالة الوطنية 
لالعالم« عن سقوط عدد من االصابات جراء التفجري، فيما مت نقل 7 

مدنيني اىل مستشفى اجلامعة االمريكية.
كما اعتقل ارهابي ثان كان ينوي تفجري نفسه، يدعى امحد عبد الرمحن 

السويين وهو سعودي اجلنسية.
وافادت املعلومات ان االنتحاري الذي فجر نفسه يف فندق الروشة 

يدعى عبد الرمحن احلميقي وهو سعودي من مواليد 1994.
هذا واعتقلت القوى االمنية عددا من االشخاص املشتبه بهم داخل 

الفندق.
وعثر على حقيبة مفخخة يف حميط فندق »دو روي« يف الروشة. وكلف 
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية صقر صقر اخلبري العسكري 

تفكيكها. كما كلف كل االجهزة االمنية إجراء التحقيقات الالزمة.
وحتدث صقر من موقع االنفجار يف الروشة فقال: »ما زلنا يف املرحلة 
األوىل، وحنن نتخذ كل االجراءات، وإن املفوض داني الزعين يشرف 

على التحقيقات«. 
وافادت »الوكالة الوطنية لالعالم« ان االنفجار الذي حصل يف منطقة 
الروشة ناجم عن انتحاريني، األول هو الذي فجر نفسه، وحتول إىل 

أشالء، والثاني مت إلقاء القبض عليه، وهو حمرتق.
وطلبت االجهزة املختصة اخلبري العسكري لتقدير زنة العبوة اليت كان 

يزنر بها االنتحاري نفسه. 
و اعلن الدفاع املدني عن اصابة املتطوع خمتار غالييين من مركز راس 
بريوت اصابة طفيفة اثناء امخاده النريان يف فندق Duroy يف موقع 

االنفجار.  
وغادر عدد من نزالء الفنادق يف الروشة بعدما عمد انتحاري مساء 

اليوم اىل تفجري نفسه يف فندق »دو روي«. 

»أحرار السنة - بعلبك« يتبنى تفجري الروشة: جماهدون آخرون 
أصبحوا خارج منطقة العملية

موقع  على  حسابه  على  تغريدة  يف  بعلبك  السنة  أحرار  لواء  أعلن 
»تويرت«، »مسؤوليته عن »التفجري االنتحاري يف فندق »دي روي« 
يف منطقة الروشة«، مشريا اىل انه »مت تنفيذه من قبل »جماهد« من 

»األحرار« بقوة أمنية »صليبية« بعد حماولتها القبض عليه«.
ولفت لواء احرار السنة اىل ان »جماهدين« آخرين أصبحوا بأمان خارج 

منطقة العملية االنتحارية«. 

تفجري انتحاري يستهدف حاجزاً للجيش يف الطيونة ببريوت

 وقع يوم االثنني انفجار عند مستديرة الطيونة عند املدخل الشمالي 
إىل  أدى  عساف،  ابو  قهوة  من  بالقرب  لبريوت،  اجلنوبية  للضاحية 

إصابة 19 مواطنًا وال شهداء.
واستهدف االنفجار حاجزًا للجيش اللبناني يف املنطقة، فيما سارعت 
فرق اإلسعاف إىل املكان وعملت على نقل املصابني الذين توزعوا 

على مستشفيات الزهراء، الساحل، وبريوت احلكومي.
ووقع اإلنفجار يف وقت كانت املنطقة تزدحم بالشبان واملواطنني، 
العديد من املواطنني كانوا يشاهدون مباريات كأس  خصوصًا وأن 

العامل، حلظة االنفجار.
وأفيد نقاًل عن شهود عيان أن االنفجار ناجم عن انتحاري يقود سيارة 
االنتحاري  أحد اجلرحى تأكيده هلجة  مفخخة، ونقل مراسل املنار عن 

سورية وهو يف العقد الثالث من العمر.
وأكد صاحب مقهى أبو عساف أنه ال يوجد شهداء يف صفوف الشبان 

الذين كانوا متواجدين يف املقهى.
ويأتي التفجري بعد يومني من تفجري انتحاري استهدف حاجزا لقوى 
االمن الداخي يف منطقة ضهر البيدر شرق لبنان، على الطريق الدولية 
بني بريوت ودمشق، ما ادى اىل مقتل عنصر يف قوى االمن وجرح 

33 شخصًا.

3 منهم نفوا علمهم أو مشاركتهم بإطالق صواريخ باجتاه الضاحية
»العسكرية« تباشر استجواب 11موقوفاً من »شبكة بلونة«

  
الطيار  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  باشرت 
خليل ابراهيم أالثنني استجواب أحد عشر موقوفًا من »شبكة بلونة« 
الضاحية اجلنوبية يف الصيف املاضي.  باجتاه  اليت أطلقت صواريخ 
واستجوبت احملكمة ثالثة منهم ورفعت اجللسة إىل السادس والعشرين 

من أيلول املقبل ملتابعة االستجوابات.
امساعيل  عمار  السوريون  املستجوبني  من  الثالثة  املوقوفون  وأمجع 

حول  إليهم  أسند  ما  نفيهم  على  الدبس  وعبدالكريم  كنج  وهاشم 
أو علمهم املسبق بإطالق الصواريخ باجتاه الضاحية ردًا  مشاركتهم 
على تصريح أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل الذي أكد فيه 

آنذاك مشاركة احلزب يف القتال يف سوريا إىل جانب النظام.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي عارف ضاهر أفاد عّمار امساعيل أنه 
يقطن يف لبنان يف بلدة حراجل منذ كان يف الـ12 من عمره، ويعمل 
يف حفارة للرمل يف منطقة مريوبا. وردًا على سؤال أوضح أن شقيقه 
املوقوف حممد كان يعمل معه قبل أن يعود إىل بالده ويلتحق باجليش 

السوري احلر، حيث أصيب هناك وعوجل يف مستشفى يف حلبا.

توقيف 5 موظفني يف اجلمارك واالدعاء عليهم باختالس أموال
  

ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على مخسة موظفني 
أموال  واختالس  الرشوة  جبرم  بريوت،  مرفأ  اجلمارك يف  إدارة  يف 
عامة، وأحاهلم موقوفني اىل قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان 

عويدات.

جمهولون حيرقون سيارة عسكري يف حوال ويرتكون .. رسالة 
تهديد

  
اقدم جمهولون فجر االثنني على حرق سيارة املؤهل اول، يف قوى 
األمن الداخلي يف عديد مفرزة استقصاء اجلنوب، غسان نصراهلل ما 
ادى اىل احرتاقها بالكامل وهي من نوع مرسيدس 280 موديل 1997. 
عناصر  الفور حضر  وعلى  حوال  بلدة  منزله يف  أمام  مركونة  وكانت 
من القوى األمنية وفتحوا حتقيقا يف احلادث، وكان نصراهلل قد وجد 
جبانب السيارة ورقة تهديد جاء فيها: »تدفعنا لنتعامل معك بطريقة 

قاسية جدا، وقد أعذر من انذر«.

قالب خشيب حيوي هواتف وسكينني يف سجن القبة
  

تتكرر حماوالت إدخال ممنوعات إىل سجن القبة يف طرابلس وتتكرر 
معها عمليات اكتشافها من قبل القوى األمنية.

ويف جديد ذلك، ضبط 3 أجهزة خلوية وسكينني داخل قالب خشيب 
يستخدم يف مشغل السجن.

وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أن عناصر 
سجن القبة طرابلس يف وحدة الدرك اإلقليمي متكنت من توقيف أ.خ 
)19 عامًا( أثناء حماولته إدخال ثالثة اجهزة خليوية وسكينني )سبع 
طقات( خمبأين داخل قالب خشيب بطريقة مموهة ال تثري الشبهات كان 
سيستخدم يف مشغل السجن من قبل أحد السجناء، حيث مت ضبطها 

أثناء التفتيش.

تنّكر بزي امرأة وسرق شركة يف عمشيت
  

استطاع لّص سرقة مفاتيح شركة لصناعة احللويات يف عمشيت وجنح 
بالدخول إليها بعدما تنكر بزي امرأة مستوليًا على مبلغ 24 مليون لرية 
من اخلزنة.ومتكنت القوى األمنية من توقيف السارق وإعادة األموال إىل 
أصحابها. وصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت 
فيه إىل أن ر.ر ادعى لدى خمفر جبيل يف وحدة الدرك اإلقليمي وهو 
أ.ط  الفرنسي، ضد  واخلبز  احللويات  برونال لصناعة  صاحب شركة 

)21 عامًا( جبرم سرقة حنو 24 مليون لرية لبنانيةمن خزنة الشركة.
املدعى  املذكور  املخفر  من  دورية  أوقفت  واملتابعة  للرصد  ونتيجة 
عليه، بالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه، وأنه استطاع سرقة مفاتيح 
الشركة من غرفة الناطور، ودخل اىل الشركة متنكرا بزي سيدة. مت 
القضاء  بناء إلشارة  اىل صاحبه  وأعيد  كامال  املسروق  املبلغ  ضبط 

املختص.

االشتباه بـ4 سوريني يف سوق النبطية اعرتفوا بعمليات سرقة
  

من  بعدد  النبطية  يف  األسبوعي  اإلثنني  سوق  مواطنون يف  اشتبه 
اجلهات  اىل  عنهم  االبالغ  ومت  السوق،  خالل جتواهلم يف  السوريني 
املعنية. والقي القبض على احدهم الذي اعرتف بانه قام بعملية سرقة 

يف السوق مع شركاء له، مت توقيفهم.

االشتباه بـ4 سوريني يف سوق النبطية اعرتفوا بعمليات سرقة
  

من  بعدد  النبطية  يف  األسبوعي  اإلثنني  سوق  مواطنون يف  اشتبه 
اجلهات  اىل  عنهم  االبالغ  ومت  السوق،  خالل جتواهلم يف  السوريني 
املعنية. والقي القبض على احدهم الذي اعرتف بانه قام بعملية سرقة 

يف السوق مع شركاء له، مت توقيفهم.

جريح باصطدام سيارته بعمود يف صور
  

على  الزائدة  السرعة  بسبب  »نيسان«  نوع  من  سيارة  احنراف  أدى 
طريق السنغال يف صور وارتطامها بعمود للكهرباء على جانب الطريق 
اىل جرح سائقها. وعمل الصليب االمحر على نقله اىل مستشفى جبل 

عامل يف صور للمعاجلة.

أب يغتصب ابنته القاصر ويوّزع أوالده الـ22 للتسّول

  استثنى أب سوري ابنته القاصر و.ن من بني 22 من أوالده من 
أبّوته حيث  التسّول، لتجد نفسها أمام وحش بشري وأّب جتّرد من 

أقدم على اغتصابها بالقوة والعنف.
وعلى الرغم من مأساة هذه احلادثة وفداحتها، إال انها دفعت باملعنيني 
إىل تأمني مأوى هلذه العائلة يف مراكز للرعاية االجتماعية فيما أوقف 

الوالد بعد مداهمته يف الناعمة.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه إىل 
أنه حضرت إىل مركز مكتب محاية اآلداب يف وحدة الشرطة القضائية، 
مندوبة األحداث عبري احلاج وبرفقتها السورية وليدة.ف بواليتها عن 
ابنتها القاصر: و.ن )15 عامًا( وتقدمت بشكوى ضد زوجها السوري 
حتت  بكارتها  وفض  القاصر  ابنته  اغتصاب  جبرم  عامًا(   61( أ.ن 

التعذيب والعنف.
وباستماع إفادة القاصر: و.ن أفادت أن والدها قد حترش بها ألول 
عن  الصغار  وإخوتها  والدتها  غياب  أثناء  االسبوعني،  حنو  منذ  مرة 
معهم  يعيشون  ال  راشدين  آخرين  و10  قاصرين  12 شقيقًا  املنزل 
بذات املنزل، بينما كان شقيقها من ذوي االحتياجات اخلاصة موجودًا 
معهما يف املنزل، فطلب منه الدخول اىل الغرفة، كما طلب منها إحضار 
الزيت ثم خلع عنها مالبسها بالقوة واغتصبها، وأكدت حصول ذلك 
مرة أخرى أثناء غياب والدتها عن املنزل أيضًا. وتابعت أنها أعلمت 

والدتها باحلادثة فتقدمت بشكوى لدى النيابة العامة االستئنافية.
وبناء إلشارة القضاء املختص قامت دورية من املكتب بدهم منزله 

يف حملة الناعمة وأوقفته.
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه، كما اعرتف انه كان يقوم بتوزيع 
ومجع  للتسول  العامة  واملفارق  الطرق  على  و.ن  باستثناء:  أوالده 
أقل من  الواحد منهم  الفرد  اليت جيمعها  الغلة  وإذا كانت  األموال، 
عشرة آالف لرية لبنانية يقوم بتمزيق املبلغ وضرب ابنه وتهديده كي 
يأتي مببلغ أكرب يف املرة املقبلة. كما تبني انه يتعاطى املخدرات. ومت 
إحضار مجيع األوالد وتأمينهم يف مراكز للرعاية االجتماعية. وأودع 

املوقوف القضاء املختص.

»كوكتيل« خمدرات حبذاء يف سجن القّبة
  

عبثًا حياول جتار املخدرات »تصريف« بضاعتهم داخل سجن القبة يف 
طرابلس مؤخرًا، وعبثًا يرتدعون عن القيام بهذه العمليات بعدما سبق 
للقوى االمنية ان ضبطت كميات من املخدرات اثناء حماولة ادخاهلا 
اخرى  بالطريقة نفسها داخل حذاء، فضال عن ممنوعات  السجن  اىل 

كاهلواتف والسكاكني.
ومن خالل عملية تفتيش دقيقة متكنت عناصر سجن القبة - طرابلس 
الثالثاء من ضبط حذاء )شحاطة( حيتوي  اإلقليمي  الدرك  يف وحدة 
على كمية من مواد: الكوكايني)1.7غ( واهلريويني )1.5غ( وحشيشة 
الكيف )8.5غ( و/65/ حبة »بنزكسول« و/60/ حبة »كبتاغون«، كان 
ع. ق.)27 عاما( لبناني، ينوي إدخاهلا اىل أحد السجناء ضمن أغراض 

أخرى.

طلب اإلعدام ملتهمني من »جبهة النصرة«
  

طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين يف قرار اتهامي أصدره 
اليوم، عقوبة اإلعدام للموقوف السوري حممود كعيكي والفلسطيين 
النصرة«،  »جبهة  اىل  النتمائهما  طه  امحد  العدالة  وجه  من  الفار 

واالعداد للقيام بأعمال ارهابية وتفجري سيارات بأحزمة ناسفة.
وسّطر الزين مذكرة بالغ حبث وحتر حبق أربعة آخرين فارين، وأحال 

امللف امام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

االدعاء على 16 باختالس »أموال الضمان«
  

شخصًا   16 على  ابراهيم  علي  القاضي  املالي  العام  النائب  ادعى 
بينهم 9 موقوفني وموظفني يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
يف شكا جبرم التزوير واختالس اموال عامة. وأحال امللف اىل النيابة 

العامة االستئنافية يف الشمال حبسب الصالحية.

»التمييز« تصادق على حكم »املطبوعات« بدعوى عون 
ضد »املستقبل«

 
صادقت حمكمة التمييز اجلزائية على حكم حمكمة املطبوعات يف بريوت 
يف الشكوى املقدمة من النائب ميشال عون ضد املدير املسؤول يف 
»صحيفة املستقبل« توفيق خطاب والكاتب علي نون جبرائم القدح 
من  أيلول  الصحيفة يف  نشر يف  مقال  من خالل  والتشهري،  والذم 

العام 2010 بعنوان »بيان اخلراب«.
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حيث   ،»2014 الربازيل  »مونديال  املفاجآت يف  مسلسل  تواصل 
أضافت كوستاريكا ضحية ثانية بعد األوىل على حساب األوروغواي، 
وهذه املرة كانت إيطاليا بطلة العامل أربع مرات، فتغلبت عليها 
بهدف وحيد يوم اجلمعة من االيبوع املاضي باختتام اجلولة الثانية 
للمجموعة الرابعة لتتأهل إىل الدور الثاني، ويف الوقت نفسه تؤكد 

خروج إنكلرتا قبل أن تواجهها باختتام الدور األول.
كما  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  املفاجآت«  »مونديال  إنه  نعم، 
اشرنا يف »السفري« يف العدد الصادر يف 12 احلالي قبل افتتاح 

الـ«مونديال« بساعات قليلة.
واصلت  ريسيفي،  يف  أرينا«  »برينامبوكو  ملعب  أرض  فعلى 
كوستاريكا مفاجآتها وكررت اجنازها يف العام 1990 يف إيطاليا 
مدربها  بقيادة  تارخيها  يف  االوىل  للمرة  الثاني  الدور  ببلوغها 
السابق الصربي الفذ بورا ميلوتينوفيتش بعد ان حلت ثانية يف 
اجملموعة الثالثة خلف الربازيل وامام اسكتلندا والسويد، قبل ان 

تودع خبسارة مذلة امام تشيكوسلوفاكيا )4-1(.
مرات،  اربع  العامل  بطل  اإليطالي،  املنتخب  فشل  املقابل،  يف 
يف تأكيد بدايته القوية يف الـ«مونديال« الربازيلي بعد فوزه يف 
امام  ـ 1(، وسقط بشكل مفاجئ   2( إنكلرتا  االوىل على  مباراته 
األول  الدور  األخرية يف  مباراته  ما سيحول  منتخب دونه مسعة، 
أمام األوروغواي إىل معركة طاحنة، حيتاج فيها إىل التعادل فقط 

لبلوغ الدور الثاني.
بداية  يف  نسبيا  االفضلية  صاحب  الكوستاريكي  املنتخب  وكان 
الكرات  عرب  والتهديد  الكرة  على  االستحواذ  خالل  من  املباراة 
الثابتة خاصة الركنيات اليت اربكت الدفاع اإليطالي وحارس مرماه 

جانلوجيي بوفون.
وانتظرت  املباراة  يف  نفسها  عن  اإلعالن  يف  إيطاليا  وتأخرت 
النصف الثاني من الشوط االول لزعزعة الدفاع الكوستاريكي عرب 

ماريو بالوتيلي يف ثالث حماوالت.
وجنحت كوستاريكا يف ترمجة سيطرتها النسبية اىل هدف عرب بريان 

رويز.
ودفع املدرب تشيزاري برانديلي بأنطونيو كاسانو مطلع الشوط 
الثاني مكان تياغو موتا )46(، ثم اشرك لورنزو ايسيين، واليسيو 
ماركيزيو من دون  كاندريفا وكالوديو  انطونيو  مكان  تشريتشي 

جدوى.
وبكرت كوستاريكا بالتهديد عرب كريستيان بوالنيوس من تسديدة 

بعيدة من خارج املنطقة بني يدي بوفون )2(.
وكاد سيلسو بورخيس مينح التقدم لكوستاريكا برأسية اثر ركلة 
ركنية مرت فوق العارضة )8(، وابعد بوفون كرة بصعوبة بقبضيت 

يديه امام مهامجي كوستاريكا اثر ركلة ركنية )16(.
27 من تسديدة  الدقيقة  واخطر فرصة إليطاليا يف  اول  وكانت 

قوية ملوتا من خارج املنطقة جبوار القائم االمين.
وأهدر بالوتيلي فرصة ذهبية عندما تلقى كرة على طبق من ذهب 
وانفرد  التسلل  كاسرا  املنطقة  داخل  فتوغل  بريلو  اندريا  من 
يف  الدفاع  ابعدها  ساقطة  لعبها  لكنه  نافاس  كيلور  باحلارس 

توقيت مناسب )30(.
وكاد بالوتيلي يفعلها بعد دقيقتني من تسديدة قوية على الطائر 
من خارج املنطقة تصدى هلا احلارس نافاس على دفعتني )32(.

املنطقة  خارج  من  لبوالنيوس  قوية  بتسديدة  كوستاريكا  وردت 
بوفون  يدي  بني  لرويز  واخرى   ،)36( بصعوبة  بوفون  ابعدها 

.)39(
وكاد اوسكار دوارتي يفعلها برأسية ساقطة من مسافة قريبة اثر 

متريرة من رويس مرت فوق العارضة )42(.
وجنحت كوستاريكا يف افتتاح التسجيل عرب رويز برأسية من مسافة 
قريبة اثر متريرة عرضية من املدافع جونيور دياس ارتطمت بسقف 

العارضة وجتاوزت خط املرمى )44(.
ونزلت إيطاليا بكل ثقلها مطلع الشوط الثاني بعد دخول كاسانو، 
وكاد مدافع »تورينو« ماتيو دراميان يدرك التعادل من تسديدة 
قوية ابعدها احلارس اىل ركنية مل تثمر )50(، وسدد بريلو كرة 
قوية من ركلة حرة مباشرة ابعدها احلارس نافاس بصعوبة بيديه 

.)52(
ورد بورخيس بتسديدة قوية من خارج املنطقة التقطها بوفون على 

دفعتني )54(.
مكان  اينسيين  باشراك  الثانية  اهلجومية  ورقته  برانديلي  ولعب 

كاندريفا )57(.
احلارس  يدي  بني  املنطقة  خارج  من  قوية  كرة  كاسانو  وسدد 

نافاس )62(.
ودفع برانديلي بورقته االخرية اليسيو تشريتشي مكان ماركيزيو 

.)69(
وأهدر كاسانو فرصة ادراك التعادل عندما تهيأت امامه كرة من 

ركلة ركنية تابعها برعونة جبوار القائم االمين )90(.
مّثل إيطاليا: جانلوجيي بوفون ـ إينياسيو اباتي، اندريا بارزاغلي، 
جورجيو كييليين، ماتيو دارميان ـ دانييلي دي روسي ـ انطونيو 

خروج إنكلرتا يتأكد قبل اجلولة الثالثة
املفاجآت تتواصل: كوستاريكا تغلب إيطاليا وتبلغ الدور الثاني

هدف كوستاريكا الذهبي: كرة رويز ترتد من بطن العارضة وتدخل املرمى 
من فوق رأس بوفون )إ ب أ(

كاسانو،  )انطونيو  موتا  تياغو   ،)57 ايسيين،  )لورنزو  كاندريفا 
46(، اندريا بريلو، كالوديو ماركيزيو )اليسيو تشريتشي، 69( ـ 

ماريو بالوتيلي.
جانكارلو  غامبوا،  كريستيان  ـ  نافاس  كيلور  كوستاريكا:  مثل 
ـ  دياس  جونيور  دوارتي،  اوسكار  اومانا،  ميكايل  غونزاليس، 
سيلسو بورخيس، يلتسني تيخيدا )خوسيه كوبريو، 68(، كريستيان 
بوالنيوس ـ براين رويز )راندال برينيس، 81( جويل كامبل )ماركو 

اورينا، 74(.

من  اجلمعة  يوم  ناتال  يف  سلبا  واليابان  اليونان  منتخبا  تعادل 
االسبوع املاضي ضمن اجلولة الثانية من اجملموعة الثالثة لـ«مونديال 

الربازيل 2014«.
بعشرة  املباراة  اكملت  النها  لليونان  الفوز  مبثابة  التعادل  وكان 
العبني منذ الدقيقة 38 بعد طرد قائدها كوستاس كاتسورانيس، 
وقد جتنب ابطال اوروبا يف العام 2004 تلقي اخلسارة السابعة هلم 
يف النهائيات من اصل مثاني مباريات خاضوها يف العرس الكروي 
العاملي الذي ودعوه من الدور االول يف مشاركتيهما السابقتني 
يف العامني 1994 و2010، علما بان فوزهم الوحيد كان يف النسخة 

السابقة على حساب نيجرييا )2 ـ 1(، يف اجلولة الثانية.
ان طرد  منذ  النهائيات  قائد يطرد يف  اول  وبات كاتسورانيس 
اجلزائري حييى عنرت ضد الواليات املتحدة )صفر ـ 1(، يف اجلولة 

الثالثة االخرية من الدور االول لنسخة العام 2010.
كما اصبح العب وسط »باوك سالونيك« اول العب يوناني يطرد 
يف كأس العامل، لكن ذلك مل مينع منتخب بالده من حماولة الوصول 

اىل الشباك اليابانية اليت دافع عنها ببسالة كاواشيما.
ـ  يوشيدا  كونو،  ناغاتومو،  اوتشيدا،  ـ  كاواشيما  اليابان:  مثل 
ـ  اوكازاكي  اوكوبو،  هوندا،   ،)46 )ايندو،  هاسييب  ياماغوتشي، 

اوساكو )كاغاوا، 57(.
مثل اليونان: كارنيزيس ـ توروســيديس، هوليــباس، مانوالس، 
باباستاتوبولوسـ  مانياتيس، كاتسورانيس، كوني )سالبينغيديس، 
فيتفازيديس   ،)35 )غيكاس،  ميرتوغلو  ساماراس،  ـ   )81

)كاراغونيس، 41(.

بلغت فرنسا الدور الثاني من »مونديال الربازيل 2014« بعد فوزها 
الكبري على سويسرا )5 ـ 2(، يوم اجلمعة من االسبوع املاضي على 
ارض ملعب »ارينا فونيت نوفا« يف سالفادور دي باهيا يف قمة 

اجملموعة اخلامسة.
وهذه اول مرة تفوز فرنسا يف اول مباراتني من النهائيات بعد 
نسخة العام 1998 عندما احرزت اللقب، علمًا أنها يف آخر مخس مرات 

بلغت الدور الثاني كانت تبلغ على االقل الدور نصف النهائي.
من  ميينية  بتسديدة  املباراة  بنزميا فرص  كريم  الفرنسي  وافتتح 
خارج املنطقة التفت وجاورت القائم األيسر للحارس دييغو بيناليو 

.)6(
بالغة يف  برغن إلصابة  السويسري ستيف فون  املدافع  وتعرض 
عينه اثر ضربة من جريو فنزف بقوة ما دفع املدرب أومتار هيتسفلد 

اىل إجراء تبديل مبكر والزج بفيليب سنديروس )9(.
لركنية  عاليًا  اإلنكليزي  »ارسنال«  مهاجم  أوليفييه جريو  وارتقى 
ماتيو فالبوينا ولعبها رأسية ارتدت من يد احلارس بيناليو داخل 
الشباك ليحرم األخري زميله ريكاردو رودريغيز من إبعادها )17(. 
تاريخ مشاركاتها يف كأس  لفرنسا يف  الرقم 100  وهذا اهلدف 

العامل.
لكن الصدمة السويسرية تكرست بأخرى بعد 66 ثانية عندما خسر 
فالون بهرامي العب وسط »نابولي« اإليطالي الكرة من دون مربر 
بليز  اىل  اإلسباني  مدريد«  »ريال  مهاجم  فمرر  بنزميا،  كريم  اىل 
اىل  بيسراه  وسدد  باحلارس  فانفرد  اخللف  من  املندفع  ماتويدي 

ميينه )18(.
ولعب بنزميا جمددًا دور صانع الكرات اخلطرية فحصل على ركلة 
جزاء عندما عرقله يوهان دجورو يف موقع غري مربر على حافة خط 
الوسط  العب  اىل  فارتدت  برباعة،  صدها  بيناليو  لكن  امللعب، 
اخلالي  املرمى  امام  العارضة  يف  فسددها  املتابع  كاباي  يوهان 
)31(، لتهدر فرنسا فرصة التقدم بثالثية نظيفة بعد نصف ساعة 

فقط على انطالق املباراة.
وأهدر بنزميا اول ركلة جزاء يف البطولة واالوىل لفرنسا يف تاريخ 

مشاركاتها يف كأس العامل )باستثناء ركالت الرتجيح(.
ومل يتأثر الفرنسيون بإهدار الركلة، وتابعوا هوايتهم بالتسجيل، 
فمن كرة مرتدة سريعة على اجلهة اليسرى اندفع جريو ولعب كرة 
يف  »مرسيليا«  العب  لكزها  فالبونيا  ماتيو  اىل  بيسراه  مقشرة 

املرمى مسجال اهلدف الثالث )40(.
ويف الشوط الثاني دفع هيتسفلد بالعب الوسط بلرييم دزميايلي 

بدال من زميله يف »نابولي« بهرامي.
استغل  عندما  الضائعة  ركلته  وعوض  البطولة  دور  بنزميا  ولعب 
على افضل وجه متريرة للبديل بول بوغبا بعد دقائق على دخول 
االخري بدال من جريو، فاستلمها االول بعد ان اخطأ سنديروس يف 
تشتيتها وسددها من مسافة قريبة بينيدي بيناليو مسجال هدفه 
الثالث ومرتقيًا بالتساوي اىل صدارة اهلدافني )67(. وهذا اهلدف 

التاسع لبنزميا مع فرنسا يف آخر تسع مباريات.
وغرز موسى سيسوكو هدفًا جديدًا يف اخلاصرة السويسرية الرخوة 
مستلمًا متريرة من بنزميا احد جنوم املباراة رغم إهداره ركلة جزاء 

فسددها ميينية ارضية اىل ميني بيناليو.
ومن ركلة حرة لسويسرا مرت بني اقدام ماتويدي وبنزميا سجل 
دزميايلي هدفًا اول لسويسرا من مسافة بعيدة وهز شباك لوريس 

الول مرة يف الـ«مونديال« احلالي )81(.
الدفاع  فوق  من  ساقطة  بكرة  الدفاع  حصن  شاكا  غرانيت  وفك 
تابعها بيسراه طائرة مجيلة اىل يسار حارس ليون ونيس السابق 
)87(، قبل ان تنتهي املباراة على وقع تسجيل بنزميا هدفًا سادسًا 

ألغاه احلكم بداعي انتهاء الوقت.

فرنسا تكتسح سويسرا وتلحق بركب املتأهلني

مهاجم فرنسا جريو )إىل اليسار( يفتتح التسجيل يف مرمى سويسرا )إ ب أ(

تعادل خميب بني اليابان واليونان

الحكم إلسلفادوري أغيار يرفع البطاقة الحمراء يف وجه اليوناني كاتسورانيس )رويرتز(
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بات املنتخب اجلزائري أول منتخب عربي يسجل أربعة أهداف يف 
تاريخ الـ«مونديال«، عندما تغلب يوم االحد املاضي، على نظريه 
الكوري اجلنوبي )4ـ  2(، باختتام اجلولة الثانية من مباريات اجملموعة 

الثامنة يف »بورتو أليغري«.
على  فوزين  من  نقاط  بست  اجملموعة  بلجيكا  تصدرت  ويف حني 
اجلزائر )2 ـ 1(، وعلى روسيا )1 ـ صفر(، االحد املاضي وتأهلت 
الثالثة  باجلولة  مرهون  »اجلزائري«  تأهل  فأن  الـ16،  الدور  إىل 
األخرية عندما يواجه »الروسي« بفرصتني، األوىل التعادل، والثانية 
الفوز، بينما يلزم »الروسي« الفوز األكيد، وبأي نتيجة ألنه ميلك 
نقطة واحدة من تعادله مع »الكوري«، بينما حيتاج »الكوري« إىل 
األهداف،  من  كبري  بفارق  »البلجيكي«  على  بفوزه  تتمثل  معجزة 

شرط تعادل »اجلزائري« مع »الروسي«.
النهائيات  وكان اكرب عدد من األهداف سجلها منتخب عربي يف 
»نسور  حقق  عندما  أهداف،  بثالثة  واملغرب  تونس  باسم  مسجال 
قرطاج« أول انتصار للعرب وكان يف »مونديال األرجنتني 1978« 
وهي  والدريب،  وقميد  الكعيب  بواسطة   ،)1 ـ   3( املكسيك  على 
»مونديال  يف  الربتغال  على  املغرب  بها  فاز  اليت  ذاتها  النتيجة 
املكسيك 1986«، سجلها خريي )هدفان( ومريي كرميو، كما سجل 
»اسود األطلس« ثالثية نظيفة يف »مونديال فرنسا 1998«، يف 
اجلليل  لعبد  وآخر  بصري  الدين  لصالح  بهدفني  اسكتلندا  مرمى 

كماتشو.
كذلك، سجلت اجلزائر ثالثية يف مرمى تشيلي )3-2(، يف »مونديال 
بنصاولة  وتاج  )هدفان(،  »، سجلها صاحل عصاد  أسبانيا 1982 
املانيا  على  تغلبها  بعد  التوالي  على  الثاني  فوزها  حققت  عندما 

الغربية )2 ـ 1(، يف اجلولة األوىل لرابح ماجر وخلضر بلومي.
يف مباراة أمس، عوضت اجلزائر،اليت واجهت منتخبا أسيويا للمرة 
األوىل يف الـ«مونديال«، خيبة أملها يف اجلولة االوىل عندما تقدمت 
على بلجيكا حتى الدقيقة الـ70 بهدف لسفيان فغولي هو األول هلا 
منذ العام 1986 يف شباك ايرلندا الشمالية، قبل ان ختسر بهدفني 

للبديلني مروان فاليين ودرييس مرتنس.
انقذ رأسه  البوسين وحيد خليلودزيتش  القول إن املدرب  وميكن 
قبل  من  طالته  اليت  الكثرية  االنتقادات  بعد  صورته  وحسن 
املسؤولني والدوليني السابقني ووسائل اإلعالم اجلزائرية بسبب 
خطته الدفاعية احملضة اليت سلكها أمام بلجيكا وكلفت غاليا بتجرع 

اخلسارة املرة بعدما كان الفوز يف املتناول.
خاضت  اليت  التشكيلة  على  جذرية  تغيريات  خليلودزيتش  واجرى 
مباراة بلجيكا لتصحيح بعض النقائص فاستبعد فوزي غالم ظهري 
»اجاكسيو«  مصطفى  مهدي  الوسط  والعيب  االيطالي  »نابولي« 
واملهامجني  االيطالي،  »انرتناسيونالي«  تايدر  وسفري  الفرنسي 
رياض حمرز »ليسرت« االنكليزي وهالل سوداني »دينامو زغرب« 
براهيمي  ياسني  مندي، مجال مصباح،  الكرواتي، حلساب عيسى 

واملهامجني عبد املؤمن دابو واسالم سليماني.
وافتتح سفيان فغولي الفرص بتسديدة يسارية عالية فوق املرمى 

.)2(
وطالب اجلزائريون بركلة جزاء اثر عرقلة من كيم يونغ غوون على 
فوق  الفرنسي  »رين«  العب  عاما(،   24( براهيمي  تابعها  فغولي 

العارضة )4(.
اجلانيب  الشباك  املنطقة يف  داخل  رأسية سليماني من  وارتطمت 

االمين لكوريا )9(.
وبعد بداية جزائرية قوية، حتسن املنتخب الكوري يف نهاية ربع 

الساعة األول وبدأ بالوصول اىل مرمى رايس مبوحلي.
وخطف سليماني هدفا مجيال للجزائر عندما استقبل كرة بعيدة من 
كارل جماني فانسل بني الدفاع وزرع الكرة بهدوء وذكاء يف شباك 

احلارس جونغ سونغ ريونغ )26(.
من  املرمى  يصيب  براهيمي  كاد  اهلدف  على  قليلة  ثوان  وبعد 

تسديدة ميينية داخل املنطقة ابعدها الدفاع اىل ركنية )27(.
ومن الركنية التالية وصلت كرة عبد املؤمن جابو العب »االفريقي« 
حليش  رفيق  اهلوائية  بالكرات  االختصاصي  رأس  اىل  التونسي 
فاطلقها قنبلة يف املرمى الكوري ماحنا اجلزائر تقدما عزيزا بهدفني 

نظيفني )28(.
ومن كرة جزائرية من اول امللعب شتت الدفاع الكوري الكرة عن 
عكسها  الذي  املنطقة  داخل  سليماني  اىل  فوصلت  اخلطأ  طريق 
الزاوية  يف  ذكية  بيسراه  فتابعها  عاما(   27( جابو  اىل  ارضية 
االول  الشوط  لينتهي   )38( تايغوك«  »حماربي  ملرمى  اليسرى 

بثالثية نظيفة.
ومل يتاخر الكوريون الذين خاضوا مباراتهم الثالثني يف الـ«مونديال« 
وهو افضل رقم اسيوي، بالضغط مطلع الشوط الثاني فاستفاد 
سون هيونغ مني مهاجم »باير ليفركوزن« االملاني من خطأ تقديري 
جمليد بوقرة فراوغ داخل املنطقة مسددا يف شباك مبوحلي ومقلصا 

الفارق اىل هدفني بعدما سجل هدفه السابع الدولي )50(.
حاول حليش الرد عليها بسرعة من رأسية جديدة اثر ضربة حرة 
يف  فوزا  افسدوا  الذين  الكوريني  لكن   ،)52( احلارس  صدها 
منتصف  هو  كيون  لي  بهدف  تقدمهم  بعد  روسيا  امام  املتناول 

اجلزائر أول منتخب »عربي وأفريقي« يسجل رباعية يف النهائيات

البديل »أورجيي« يؤهل بلجيكا على حساب روسيا

 5 الثالثة يف  للمرة   16 الـ  الدور  بلوغ  حنو  كبرية  خطوة  نيجرييا  خطت 
مشاركات يف تارخيها، عندما تغلبت على البوسنة لبيرت اودميوينجي يف 
الدقيقة الـ 29 فجر األحد املاضي على ملعب »ارينا بانتانال« يف كويابا 

يف اجلولة الثانية من اجملموعة السادسة.
وباتت نيجرييا بطلة القارة السمراء حباجة إىل التعادل يف مباراتها يف اجلولة 

األخرية مع األرجنتني بغض النظر عن نتيجة مباراة إيران والبوسنة.
وهذا الفوز هو األول لنيجرييا يف الـ«مونديال« منذ 16 عاما، وحتديدا منذ 
تغلبها على بلغاريا )1ـ  صفر(، يف 19 حزيران 1998 يف فرنسا يف اجلولة 
الثانية األخرية من اجملموعة الرابعة عندما تصدرتها بـ 6 نقاط بفوزها على 
اسبانيا )3 ـ 2(، يف اجلولة االوىل وخسارتها امام البارغواي )1 ـ 3(، 
يف الثالثة األخرية وحجزت بطاقتها اىل الدور الثاني قبل ان ختسر امام 

الدمنارك )1 ـ 4(.
بعد   1998 العام  الـ«مونديال«  يف  لنيجرييا  الثانية  املشاركة  وكانت 
ايطاليا  يد  على  خرجت  عندما  املتحدة  الواليات  1994 يف  العام  االوىل 

بعد التمديد.
وبعدها خرجت نيجرييا من الدور االول لـ«مونديال 2002 يف كوريا اجلنوبية 
واليابان«، ثم غابت عن نسخة 2006 يف أملانيا وودعت من الدور األول 

للنسخة األخرية يف جنوب أفريقيا.
وحافظت نيجرييا على نظافة شباكها يف النسخة احلالية وهي الوحيدة اىل 

جانب املكسيك )اجملموعة األوىل(، حققت ذلك حتى اآلن.
وجاءت املباراة مفتوحة بني املنتخبني اللذين سعى كل مهما اىل حتقيق 
املستفيد  نيجرييا  وكانت  اجلانبني  من  التسجيل  فرص  فكثرت  الفوز، 
األكرب من إحداها، بينما كانت البوسنة قاب قوسني أو أدنى من انتزاع 
نقطة تارخيية لو سجل مهامجها جنم »مانشسرت سييت« االنكليزي ادين 

دزيكو إحدى فرصتني سنحتا أمامه يف الوقت بدل الضائع.
وجنحت نيجرييا بافتتاح التسجيل عندما قاد اودميوينجي هجمة مرتدة ومرر 
كرة اىل اميانويل اميينيكي يف اجلهة اليمنى فتخلص من القائد سباهيتش 
وتوغل داخل املنطقة ومررها اىل اودميوينغي فسددها من مسافة قريبة 
لنيجرييا يف  الـ 18  بيغوفيتش )29(. وهو اهلدف  احلارس  بني ساقي 
أمام  الـ«مونديال«  إفريقي يف  هجوم  افضل  واصبحت  العاملي  العرس 

الكامريون )17 هدفا

فوز أول لنيجرييا يف الـ«مونديال« 
منذ 16 عامًا

بواسطة  التعادل  هدف  تستقبل شباكهم  ان  قبل  الثاني  الشوط 
الكسندر كريجاكوف، دخلوا برغبة واضحة وهي تعديل النتيجة يف 
زمن قياسي فسرعوا من وترية املباراة ليبعد عيسى مندي العب 

رينس الفرنسي الكرة عن خط مرماه منقذا اجلزائر.
كرة  االنكليزي  سندرالند  وسط  العب  يونغ  سونغ  كي  واطلق 
صاروخية من حنو 35 مرتا ابعدها مبوحلي احملرتف يف بلغاريا مع 

»سسكا صوفيا« برباعة )60(.
لكن الرغبة اجلزائرية بهز الشباك مل حتبط، فمن مجلة فنية رائعة 
بني فغولي العب وسط »فالنسيا« االسباني وبراهيمي سدد االخري 
الثالثة  األهداف  فارق  معيدا  قريبة  مسافة  من  اعصاب  بربودة 

وموقعا هدفه الدولي االول )62(.
وعادت احلماسة اىل املباراة بعد كرة طويلة من كوريا مل يستطع 
ارتدت اىل لي  بابعادها فسددها سون من مسافة قريبة  الدفاع 
كيون هو فعكسها على باب املرمى اىل كو جا تشيول الذي تابعها 

يف املرمى شبه اخلالي )72(.
ابعدها  مبوحلي  شباك  تهز  كادت  خطرية  عرضية  يونغ  لي  ورفع 

برباعة اىل ركنية )73(.
وبراهيمي  جابو  بدال  حلسن  ومهدي  غيالس  نبيل  دخول  وبعد 
املميز سدد االول برأسه كرة خطرية فوق العارضة )79(، ليحافظ 

اجلزائريون على نصرهم الكبري حتى النهاية.

بلجيكا * روسيا
قاد املهاجم البديل ديفوك اورجيي بلجيكا للفوز على روسيا بهدف 
وحيد سجله قبل انتهاء املباراة بدقيقتني على »إستاد ماراكانا« 

يف ري ودي جانريو.
وهو الفوز الثاني على التوالي لبلجيكا بعد األول على اجلزائر )2 ـ 

1(، يف اجلولة األوىل.
ومرة اخرى تدين بلجيكا بفوزها إىل العب احتياطي بعد أن قلبت 
فاليين  مروان  البديلني  بهديف  اجلزائر  أمام   ،)1 ـ  )صفر  ختلفها 

ودرييس مرتنس.
ودخل اورجيي يف الدقيقة الـ 57 مكان مهاجم »نابولي« مرتنس، 

وسجل هدفه األول يف 4 مباريات دولية.
وكان آخر منتخب حيقق فوزين على التوالي بثالثة أهداف من بدالء 
ايطاليا العام 2006 يف املانيا )فيليبو اينزاغي وماركو ماترياتزي( 
ضد تشيكيا يف اجلولة الثالثة األخرية من الدور االول، وفرانشيسكو 
توتي ضد اسرتاليا يف الدور الـ 16(، علمًا أنه من اصل 46 هدفًا 
وكان  واحد هدفًا  بديل  العاملي سجل  العرس  لبلجيكا يف  سابقًا 
ويسلي سونك ويف مرمى روسيا بالذات يف 14 حزيران 2002 يف 

شيزووكا يف الدور األول.
)اجملموعة  وتشلسي  هولندا  بعد  منتخب  سادس  بلجيكا  وباتت 
الثانية(، وكولومبيا )الثالثة(، وكوستاريكا )الرابعة(، واالرجنتني 

)السادسة(، تتأهل إىل الدور الـ 16.
عامًا   12 غياب  بعد  النهائيات  إىل  القوية  عودتها  بلجيكا  وأكدت 
وبلغت الدور الـ 16 للمرة الثامنة، علمًا أن أفضل نتيجة هلا املركز 

الرابع العام 1986 يف املكسيك.
وغابت بلجيكا عن البطوالت الكربى منذ »مونديال 2002«. كذلك 

غابت عن »يورو 2004 و2008 و2012«.
فابيو  العنيد  االيطالي  املدرب  رجال  مهمة  تعقدت  املقابل،  يف 
كابيلو للتأهل للمرة األوىل يف عهدهم احلديث إىل الدور الثاني، 

علمًا أنهم يستضيفون النسخة املقبلة العام 2018.
ومل يسبق للمنتخب الروسي »اجلديد« الذي تبقى أفضل اجنازاته 
منذ احنالل عقد االحتاد السوفياتي وصوله إىل الدور نصف النهائي 

من »يورو 2008«.
وهو الفوز الرابع لبلجيكا على روسيا يف 9 مباريات مجعت بينهما 

حتى اآلن مقابل تعادل واحد.
التشكيلة  على  تبديالت   3 فيلموتس  مارك  بلجيكا  مدرب  وأجرى 
اليت تغلبت على اجلزائر فدفع مبدافع »ارسنال« االنكليزي توماس 
مروان  االنكليزي  يونايتد«  »مانشسرت  وسط  والعب  فريمايلن 
فاليين ومهاجم نابولي مرتنس مكان ثالثي »توتنهام« االنكليزي 

براهيمي يسجل الهدف الجزائري الرابع يف مرمى كوريا الجنوبية )رويرتز(

يان فريتونغن وناصر الشادلي وموسى دمبيلي.
ولعب القائد فنسان كومباني أساسيًا بعدما حام الشك حول ذلك 

بسبب إصابة يف احلالبني.
من جهته، أجرى كابيلو تبديلني على التشكيلة اليت كانت تعادلت 
كانونيكوف  ومكسيم  كوزلوف  باليكسي  فدفع  اجلنوبية  كوريا  مع 

مكان اندري ايتشنكو ويوري جريكوف.
مستغلة  املباراة  بداية  يف  نسبية  أفضلية  صاحبة  بلجيكا  وكانت 
احلذر الروسي، وكان مرتنس أنشط الالعبني البلجيكيني وكاد يهز 
الروس يف اهلجمات  اتسمت خطورة  أكثر من مرة، فيما  الشباك 

املرتدة والتسديد البعيد.
وكان املنتخب الروسي نشيطًا اكثر يف الشوط الثاني وهدد مرمى 
لبلجيكا  كانت  االخرية  الكلمة  ان  بيد  مرة  من  اكثر  كورتوا  تيبو 

وبفضل هازار الذي صنع هدف الفوز الورجيي.
كرة  تلقى  عندما  التسجيل  الفتتاح  ذهبية  فرصة  مرتنس  وأهدر 
على طبق من ذهب خلف الدفاع من فيتسل، فهيأها لنفسه وتأخر 
يف تسديدها حيث ارتطمت باملدافع سريغي ايغناسيفيتش وزال 

اخلطر )5(.
قوية  لتسديدة  بتصديه  حمقق  هدف  من  مرماه  كورتوا  وأنقذ 
بوينت  فان  دانيال  يبعدها  ان  قبل  املنطقة  خارج  من  لفايزولني 

اىل ركنية )12(.
وكاد مرتنس يفعلها بعد جمهود فردي رائع من خارج املنطقة قبل 
ان يطلق كرة قوية جبوار القائم االيسر )20(، ثم توغل الالعب 
نفسه داخل املنطقة وتالعب باملدافع دميرتي كومباروف قبل ان 

يسددها جبوار القائم األمين )22(.
وأنقذ كورتوا مرماه من هدف حمقق بتصديه لتسديدة قوية بعيدة 

املدى ملكسيم كانونيكوف )30(.
واضطر مدرب بلجيكا اىل تغيري فريمايلن إثر تعرضه لإلصابة فدفع 
بفريتونغن. وكان فريمايلن تعرض لالصابة خالل فرتة اإلمحاء بيد 

انه اصّر على املشاركة.
وتالعب مرتنس باملدافع كومباروف وتوغل داخل املنطقة ولعب كرة 

عرضية اىل لوكاكو أبعدها اكينفيف يف توقيت مناسب )35(.
وأهدر كوكورين فرصة ذهبية الفتتاح التسجيل عندما تلقى كرة 
على طبق من ذهب أمام املرمى اثر متريرة عرضية من كانونيكوف 

فتابعها برأسه ومن دون رقابة جبوار القائم االيسر )44(.
وكاد البديل اندري ايشنكو يفتتح التسجيل بتسديدة قوية زاحفة 

من داخل املنطقة جبوار القائم األمين )80(.
ورد القائم تسديدة قوية زاحفة من ركلة حرة لكيفن مرياالس، 
بديل مرتنس )83(. وكاد هازار يفعلها من جمهود فردي داخل 
املنطقة بيد ان تسديدته ابعدها الدفاع على ركنية مل تثمر )86(.

وجنح اورجيي يف تسجيل هدف الفوز اثر تلقيه كرة متقنة من هازار 
الذي تالعب باملدافع كومباروف فسددها قوية بيمناه من مسافة 

قريبة داخل املرمى )88(.
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Saturday 28 June 2014  2014 حزيران   28 السبت 

تواصلت املفاجآت وسط أجواء مثرية من املنافسة مل يشهد 
الدور األول لكؤوس العامل مثياًل هلا يف النسخ السابقة.

امللهم  وقائده  األرجنتيين  نظريه  إيران حيرج  منتخب  فها هو 
الضائع  بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  حتى  ميسي  ليونيل 
بتعادل سليب بعدما أضاع فرصتني للتسجيل، ليظهر ميسي 
خالل  عادي  من  اقل  أداؤه  كان  بعدما  القاتلة  الدقيقة  يف 
ووجه  وجهه  ماء  بواسطته  أنقذ  رائعًا  هدفًا  ويسجل  املباراة، 
األرجنتني بطلة العامل مرتني، إىل ضمان تأهلها اىل الدور الـ 

.16
فعلى ملعب »مينرياو« يف بيلو هوريزونيت يف اجلولة الثانية من 
اجملموعة السادسة، عجز األسطول األرجنتيين املؤلف من ابرز 
مهامجي خنبة األندية العــــاملية: ميسي )برشلونة االسباني(، 
غونزالو  االنكليزي(،  ســــييت  )مانشسرت  اغويرو  سريخيو 
مدريد  )ريال  ماريا  دي  اخنل  االيطالي(،  )نابولي  هيــــغواين 
االسباني(، وبعدهم ايزيكييل الفيتــــزي )باريس سان جرمان 
الفرنسي(، ورودريغـــو باالسيو )انرتناسيونالي االيطالي(، يف 
الوصـــول اىل خط دفاع حيرتف مبعظمه يف الدوري اإليراني 

املغمور مقارنة مع التشكيلة الزرقاء والبيضاء.
احد  مع  هلا  األول  هو  تارخييا  تعادال  حتقق  إيران  وكادت 
والفضل  مونديالية،  مشاركات  أربع  يف  الكربى  املنتخبات 
بذلك يعود إىل التكتيك الصارم الذي فرضه مدربها الربتغالي 

كارلوس كريوش.
وعاد املدرب اليخاندرو سابيال اىل خطة )4 / 4/ 3(، بعدما جلأ 
اىل )5/ 3 / 2(، يف الشوط األول من مباراة البوسنة واهلرسك 

ما اثأر امتعاض مهامجي املنتخب وخصوصا القائد ميسي.
باخرتاق  فشلوا  العبيه  لكن  سيطرته  »األرجنتيين«  وبسط 
الدفاع اإليراني، ويف ظل السيطرة األرجنتينية املطلقة حصلت 
ايران على فرصة خطرية من ركنية لدجياغاه مهاجم »فوهلام« 
املخضرم جالل حسيين،  املدافع  رأس  على  هبطت  االنكليزي 

فلعبها قوية من مسافة قريبة فوق عارضة رومريو )42(.
غرار  وعلى  الثاني،  الشوط  يف  االرجنتيين  الضغط  وتكرر 
الشوط االول كانت ايران حتصل على فرص نادرة لكن اخطر 
من »االزرق واالبيض« فاستغل القناص رضا غوشان عرضية 
مجيلة من اجلهة اليمنى ملنتظري حمرتف »ام صالل« القطري 
الفرنسي  »موناكو«  حارس  رومريو  كان  خطرية  برأسه  حوهلا 

حمظوظا جدا بابعادها )52(.
وانتظر ميسي حتى الدقيقة الـ 60 ليوقع بصمته احلقيقية األوىل 
عندما انطلق من منتصف ملعب ايران وهيأ الكرة اليت حيبها 
بالقرب من  اليسرى، لكن تسديدته احملكمة مرت  على قدمه 
القائم األمين ملرمى حقيقي حارس مرمى »سبورتينغ كوفيليا« 
الربتغالي. رد عليها حجي صايف بكرة بعيدة من خارج املنطقة 
ارتدت من الدفاع اىل ركنية )63(، ومنها حصلت معمعة كاد 

يتنتج عنها هدف ايراني صاعق )64(.
اكثر  يسجل  االنكليزي  تشارلتون  مهجام  جناد  غوشان  وكاد 
االهداف غري املنتظرة يف املونديال عندما انفرد وسدد بيسراه 

كرة ابعدها رومريو برباعة )86(.
ويف وقت كانت املبــــاراة تلفظ أنفاسهــــا األخرية قتل ميسي 
املقص  املنطقة يف  خارج  مــــن  جدا  رائعة  بتسديدة  املباراة 

األمين ملرمى رومريو )1+90(.
يف   40 والـ  الـ«مونديال«  يف  مليسي  الثالث  اهلدف  وهذا 
مسريته الدولية، والـ29 بقدمه اليسرى خالل مباراته الـ88 مع 
االرجنتني، على بعد ثالث مباريات من دييغو مارادونا الذي 
كان حاضرا يف املدرجات بعد 20 عاما على التمام والكمال من 
تسجيله آخر أهدافه مع األرجنتني يف كأس العامل امام اليونان 
)4- صفر(، وبعــد 28 سنة على تسجيله هدفني تارخييني يف 

مرمى انكلرتا يف ربع نهائي مكسيكو 1986.

أملانيا * غانا
على »إستاديو كاستيلو« يف فورتاليزا، وضمن اجلولة الثانية 
أمام  مذلة  أملانيا متنى خبسارة  السابعة، كادت  من اجملموعة 
أن  إال  صفر(،  ـ   4( الربتغال  على  الكاسح  فوزها  بعد  غانا، 
من  اقل  وبعد  عامًا،   36 الـ  ابن  كلوزة  مريوسالف  مهامجها 
دقيقة من نزوله أرض امللعب أنقذها بهدف التعادل )2 ـ 2(، 
ليحقق إجنازًا شخصيًا مبعادلته رقم األسطورة الربازيلي رونالدو 

كأفـــضل هداف يف نهائيات كأس العامل بـ 15 هدفا.
واعتقد اجلميع ان املانيا ستخطو خطوة عمالقة حنو ختطي الدور 
األول للمرة الـ 16 على التوالي، والـ 17 من أصل 18 مشاركة 
)املرة الوحيدة اليت مل تتخط فيها هذا الدور كانت العام 1938 
حني اطاحت بها سويسرا(، استنادا إىل العرض اهلجومي الرائع 

إيران على  قاتاًل  فوزًا  األرجنتني  مينح  »ميسي« 
غانا أمام  اخلسارة  من  الـ«مانشافت«  ينقذ  »كلوزه« 

األهداف هي لغة كرة القدم، وبطوالت كأس العامل تعتمد على العروض 
تاريخ  يف  األهداف  أمجل  ذكريات  اسرتجاع  يكون  هنا  ومن  اجليدة. 
كأس العامل أمرا مهما لكل مشجع قبل االخنراط يف فعاليات »مونديال 

الربازيل«.
و هنا قائمة تستعرض أبرز عشرة أهداف يف تاريخ الـ«مونديال«.

1- هدف األرجنتيين دييغو مارادونا يف مرمى إنكلرتا »مونديال املكسيك 
:»1986

ربع  الدور  اإلنكليزي يف  املنتخب  مرمى  ملارادونا يف  الثاني  اهلدف  ـ 
إنه  العامل.  كأس  تاريخ  يف  األشهر  هو   ،»1986 لـ«مونديال  النهائي 
الالعب  وقال  اآلن.  حتى  القدم  كرة  يف  اإلبداع  على  األوضح  املثال 
كنت  املرمى،  الكرة  دخلت  »عندما  فالدانو:  خورخي  السابق  األرجنتيين 
أعلم بأنها ستكون حلظة تارخيية يف مسرية مارادونا. احلقيقية، أبلغت 
مارادونا بهذا بعد املباراة، وقلت له :«هذا هو، أنت اآلن أصبحت يف 

مثل مكانة بيليه«.
يف  اإليطالي  املنتخب  مرمى  يف  ألربتو  كارلوس  الربازيلي  هدف   -2

»مونديال املكسيك 1970«:
بيليه  هم  األلعاب  صانعي  من  مخسة  يومها  الربازيلي  املنتخب  ضم  ـ 
بأنه  املنتخب  هذا  ووصف  وجريزينهو،  وريفيلينو  وتوستاو  وجريسون 
األفضل يف تاريخ بطوالت كأس العامل. وكان نهائي »مونديال 1970«، 
والذي فاز فيه »الربازيلي« على »اإليطالي« )4 ـ 1(، هو أفضل منوذج 
ممكن للكرة الشاملة. وخلص هدف كارلوس ألربتو بشكل تام هذا األداء 
والذكاء  واملهارة  الرتوي  على  اعتمد  حيث  الربازيلي  للمنتخب  الساحر 

والتضحية.
3- هدف الربازيلي بيليه يف مرمى السويد يف »مونديال السويد 1958:

ـ شهد هذا الـ«مونديال« والدة إحدى أسطورتني يف تاريخ كرة القدم 
العاملية وهو الربازيلي بيليه الذي قاد املنتخب الربازيلي إىل لقبه األول 
يف بطوالت كأس العامل عندما كان يف السابعة عشرة من عمره. أمجل 
أمام  النهائية  املباراة  يف  املثري  هدفه  كانت  البطولة  هذه  يف  حلظة 
املنتخب السويدي ومنها حتركاته للمرور بالكرة من فوق العب الوسط 
السويدي بينغت غوستافسون واليت أصبحت صورة أسطورية يف تاريخ 

كأس العامل.
يف  البلغاري  املنتخب  مرمى  يف  نيغريت  مانويل  املكسيكي  هدف   -4

»مونديال املكسيك 1986«:
البلغاري  الرائعة يف مرمى املنتخب  ـ فجرت تسديدة نيغريت املقصية 
يف الدور الـ 16، سعادة هائلة وسط أصحاب األرض الذين عانوا قبل 
البطولة بتسعة أشهر فقط من زلزال مدمر أسفر عن مقتل عشرة آالف 

شخص على األقل.
البلجيكي  املنتخب  مرمى  يف  العويران  سعيد  السعودي  هدف   -5

يف«مونديال الواليات املتحدة 1994«:
مباراة  آخر  ويف  الرائعة.  املواهب  أصحاب  من  واحدا  العويران  كان  ـ 
»البلجيكي«  مع  التقى  األول،  الدور  يف  مبجموعته  السعودي  للمنتخب 
وركض العويران 60 مرتا ليسجل أمجل أهداف هذه البطولة ليطلق عليه 
إعالنات  يف  معتادة  وصورة  واجهة  وأصبح  اخلليج«،  »مارادونا  لقب 

الشركات العاملية مثل »كوكاكوال« و«تويوتا« وفورد يف السعودية.
6 - هدف األرجنتيين إستيبان كامبياسو يف مرمى منتخب صربيا واجلبل 

األسود يف »مونديال أملانيا 2006«:
ـ اختار املدرب خوسيه بيكرمان املدير الفين للمنتخب األرجنتيين فريقا 
اعتمد بشكل كبري على الالعبني الذين فاز بهم بلقب كأس العامل للشباب 
حتت الـ20 عاما. وجاء أبرز هدف للمنتخب األرجنتيين يف املباراة الذي 
فاز فيها )6 ـ صفر(، على منتخب صربيا واجلبل األسود وأحرزه أحد أبرز 
الالعبني وهو استيبان كامبياسو. وجاء اهلدف بعد 25 متريرة متتالية بني 

العيب األرجنتني ثم انفرد كامبياسو باحلارس الصربي وسجل اهلدف.
»مونديال  الفرنسي يف  املنتخب  مرمى  كاريكا يف  الربازيلي  هدف   -7

املكسيك 1986«:
ـ يتفق اجلميع على أن املباراة بني املنتخبني الربازيلي والفرنسي هي 
أفضل مباراة يف »مونديال 1986«، حيث تعامل الالعبون مع الكرة بشكل 
رائع يف هذه املباراة اليت حتولت إىل ملحمة. واتسم اهلدف الربازيلي 
بالسرعة وجاء بعد أداء رائع وتسديدة مثرية من كاريكا. وتعادل املنتخب 
الفرنسي بعدها وعرب إىل »املربع الذهيب« يف البطولة من خالل ركالت 

الرتجيح.
8- هدف اإلنكليزي ديفيد بالت يف مرمى املنتخب البلجيكي يف »مونديال 

إيطاليا 1990«:
أكثر  من  واحدة  والبلجيكي  اإلنكليزي  املنتخبني  بني  املباراة  كانت  ـ 
املباريات احلماسية يف األدوار الفاصلة يف هذا الـ«مونديال«، واستمرت 

120 دقيقة.
9- هدف البريويف تيوفيلو كوبيالس يف مرمى املنتخب االسكتلندي يف 

»مونديال األرجنتني 1978«:
خالل  العامل  كأس  بطوالت  يف  له  جتربة  أفضل  بريو  منتخب  قدم  ـ 
»مونديال 1978«، وكانت اجلوهرة اليت قدمها املنتخب يف هذه البطولة 
هي تلك التسديدة اليت يعتربها كثريون حتى اآلن أفضل ركلة حرة يف 
تاريخ كأس العامل. وقال خوسيه لويس شيالفريت حارس مرمى منتخب 
باراغواي السابق، واخلبري مبثل هذه التسديدات :«عندما شاهدت هدف 

كوبيالس يف مرمى اسكتلندا، قررت أن أسدد أيضا الركالت احلرة«.
يف  الكولوميب  املنتخب  مرمى  يف  هاجي  جورجي  الروماني  هدف   -10

»مونديال الواليات املتحدة 1994«:
ـ كان هاجي هو واجهة هلذا املنتخب الذي يعترب أفضل منتخب لرومانيا يف 
تاريخ كأس العامل. وكان هاجي جنم خط الوسط يف التاسعة والعشرين 
النهائي  ربع  الدور  إىل  بالده  منتخب  وقاد  الوقت  ذلك  عمره يف  من 
وسجل أفضل هدف يف مرمى املنتخب الكولوميب وذلك بتسديدة دقيقة 

من مسافة 30 مرتا لتسكن الشباك.

العامل كأس  تاريخ  أهداف يف   10 أمجل 

الذي قدمته أمام الربتغال.
لكن رجــــال املــــدرب يواكيم لوف عانوا األمرين أمام املنتخب 
األفريقي الذي حاول تعويض سقوطه يف املباراة األوىل امام 
الواليات املتحدة )1 ـ 2(، رغم تقدمهم يف الدقيقة الـ 51 عرب 
ماريو غوتســــه، اذ قاتل منتخب املدرب جيمس ابياه بشراسة 
ومتــــكن من إدراك التعادل عرب اندري اييو )54(، ثــم تقدم 

بواسـطة قائده جيان اسامواه )63(.
لكن كلوزه قال كلمته بعد ثوان معدودة على دخوله وجنب 
الـ 20 األخرية يف  الثانية فقط يف مبارياتها  بالده خسارتها 
دور اجملموعات )اخلسارة الوحيدة كانت امام صربيا صفر-1 
يف جنوب افريقيا 2010 وهي فازت بـ 14 وتعادلت يف 5(. 
كذلك، جنب كلوزه الـ«مانشافت« الثانية يف النهائيات ضد 
منتخب إفريقي، واألوىل كانت أمام اجلزائر )1 ـ 2(، يف العام 

.1982
وكانت املواجهة بني »األملاني« و«الغاني« إعادة لتلك اليت 
الـ  حينها  وخرج   2010 العــــام  ذاتها  الدور  يف  مجعــــتهما 

»مانشافت« فائزا بهدف ملسعود اوزيل.
وكيفن  )املانيا(،  جريوم  االخوين  املواجهة  هذه  ووضعت 
برينس بواتنغ )غانا(، يف مواجهة بعضهما كما كانت احلال يف 
جنوب أفريقيا 2010 عندما أصبحا أول اخوين يلعبان يف مواجهة 

بعضهما يف نهائيات العرس الكروي العاملي.
وبعد شوط أول سليب شهد فرصًا عديدة لألملان، زج املدرب 
االملاني شكودران  »مسبدوريا«  مبدافع  لوف  يواكيم  االملاني 
مصطفي بدال من جريوم بواتنغ )46(، حبثا عن تنشيط اجلهة 
اليمنى واليت جاءت منها متريرة هدف االفتتاح لكن من مولر 
اىل  بركبته عن غري قصد  ثم  برأسه  الذي حوهلا  اىل غوتسه 

شباك داودا )51(.
كيفن  بأخيه  يلحقه  ان  ابياه  قرر  بواتنغ  جريوم  خروج  وبعد 
برنس الذي ترك مكانه جلوردان ايو )52(، الذي كان دخوله 
فأل خري على الغانيني الن شقيقه اندري ادرك التعادل بكرة 
رأسية بعدما ارتقى فوق مصطفي اثر متريرة عرضية متقنة من 

افول )54(.
حتى  التعادل  هدف  صدمة  من  يستفيقون  االملان  يكد  ومل 
منطقتهم  الكرة يف  خسروا  عنـــدما  جمددا  شباكهم  اهــــتزت 
الذي  اســـــامواه  جيان  القائد  اىل  ومررها  مونتاري  فخطفها 
توغل بها قبل ان يودعها على يسار نوير )63(، مسجال هدفه 
الرقم  ليعادل  مشــــاركات(،   3( النهائيات  يف  اخلامــــس 

القــــياسي األفريقي املسجل باسم الكامريوني روجيه ميال.
وكاد جوردان اييو يوجه ضربة قاضية لألملان عندما تــــوغل 
يف اجلهة اليسرى بعد هجمة مرتدة سريعة لكنه سدد الكرة يف 

احضان احلارس االملاني )67(.
وحاول لوف تدارك املوقف فزج بكلوزه بدال من غوتسه )69(، 
وباستيان شفاينشتايغر بدال من خضرية )70(، فكان مهاجم 
»التسيو« االيطالي عند حسن ظن مدربه فأدرك التعادل من 
اول ملسة له اثر ركلة ركنية وصلت عربها الكرة اىل بنيديكت 
هويديس الذي حوهلا برأسه لتصل إىل مهاجم »فريدر برمين« 
القائم  عند  الشباك  يف  فتابعها  السابق  ميونيخ«  و«بايرن 

األيسر )71(، مسجال هدفه الـ 15 يف النهائيات.
وسجل كلوزه 5 أهداف يف »مونديال كوريا اجلنوبية واليابان 
2002«، ومثلها يف »مونديال أملانيا 2006 »، عندما توج هدافا 
له، قبل ان يوقع 4 أهداف يف النسخة املاضية يف »جنوب 

أفريقيا 2010«، وهدفا جديدا االحد املاضي.

كلوزه يسجل هدف التعادل ألملانيا يف مرمى غانا، وهدفه الـ 15 يف 
نهائيات الـ«مونديال« )رويرتز(
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يتقدم نائب 

مقعد الكمبا

 روبرت فورولو 
من أبناء اجلالية 

العربية عامة 

 واالسالمية خاصة

 بأحر التهاني 

مبناسبة شهر 
Robert Furolo 

MP 
Labor Member for 

Lakemba

رمضان املبارك جعله اهلل شهر صيام وخري 

وبركات على اجلميع

النائب روبـرت فـورولو يهـنئ

يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية 
خاصة بأحر وأصدق التهاني بحلول 

شهر رمضان املبارك..
جعله اهلل شهر خري وبركات وسالم 

على الجميع..
رمضان كريم

للتجهيزات املنزلية

تهنئة سفري اململكة 
العربية السعودية 

لدى اسرتاليا 
ونيوزيالندا 

االستاذ نبيل بن 
حممد آل صاحل 
مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك
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تانيا ميهايلوك تهنئ

Suite 1 Level 3 402-410 Chapel Road
Bankstown NSW 2200

P:  02 9708 3838  - F:  02 9708 3960 

رمضان هو وقت التضحية 
والصيام والصالة وعمل 

الخري.
يف هذه املناسبة الكريمة  

مناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك أتمنى 
لكم ولعائالتكم كل 

الخري والربكات والصحة 
والسالم.

وكوني ممثلتكم يف 
برملان الوالية، فانني على 
استعداد ملساعدتكم يف 

املسائل املتعلقة بمجتمعكم.

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

I offer my sincerest respects 
to the s Muslim community 
during the most holy month 

of Ramadan.
May God’s richest blessings 

Clr Khal Asfour
Mayor of Bankstown

Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

and peace be upon you

من  األمنيات  واصدق  التهاني  بأحر  أتقدم 
اجلالية اإلسالمية حبلول شهر رمضان املبارك.

فتحـّل علـيكم ِنـعم اهلل وبـركاته وسـالمه.
رمـضان كـريم
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

رمـضان هو شـهر الـتضحية والـصيام 
والـصالة وعـمل الـخري.

أتـقدم بأحـر الـتهاني من الـجالية 
االسـالمية وخاصة يف مقعد إيست هيلز 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، جعله 
اهلل شهر خـري  وبـركات على  الـجميع

Happy Ramadan

تهنئة من النائبني
ماثيو غاي وكريغ أوندارشي

Napthine Coalition Government members together serving all  Arabic speaking 
communities  in Victoria and wishing you, your family and friends warm greetings 
during Ramadan celebrations. 

Matthew Guy MP
Minister For Planning 
Minister For Multicultural Affairs and 
Citizenship
Tel: 9457 5328 
Email: matthew.guy@parliament.vic.gov.au 

Craig Ondarchie MP
Parliamentary Secretary to the 
Premier
Ph: 9422 0099 
Email: craig.ondarchie@parliament.vic.
gov.au

ان حكومة االئتالف ختدم كل اجملتمعات الناطقة بالعربية يف فيكتوريا.
يتقدم وزير التخطيط واجلنسية وشؤون التعددية الثقافية ماثيو غاي والسكرتري الربملاني لرئيس والية 
فيكتوريا كريغ اوندارشي،  منكم، من عائالتكم وأصدقائكم، بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

John Flowers MP
Member for Rockdale
Phone: (02) 9597 1414
Fax: (02) 9567 0508
Email: Rockdale@parliament.nsw.gov.au

478 Princes Highway
Rockdale NSW 2216

Authorised by John Flowers MP, 
478 Princes Highway, Rockdale 2216

Ramadan Moubarak
I offer my best wishes to the local Islamic 
community as you undertake the religious 

obligations of Ramadan.

يتقدم

الـنائب جـون فـالورز
عن منطقة روكدايل من اجلالية اإلسالمية بأحّر التهاني 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

رمـضان كـريم
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

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

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

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

% 2
سم 0

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

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au Next to ANzAc St

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

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

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية

بادارة محمد هوشر

178 Whitehorse Rd, 
Blackburn VIC 3130

Tel: 03 9878 2923 

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر
السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

% 2
سم 0

أحضر هذا االعالن واحصل على ح

20% OFF 
!!!!

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

Next to ANzAc St

أسعار  ال  تنافس وصدق يف املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا

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

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبريةفرع سيدني

Next to ANzAc St

يتقدم صاحب حمالت                                  للمفروشات 
اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا وغريها

حممد وجيه هوشر
بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك شهر التضحية والصيام 
وعمل اخلري، أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن 

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

فرع سيدني

والربكات..

مبارك
رمضان 

On behalf of Parramatta 
City Council I send my 
warmest wishes to the 
people of the Islamic faith 
across the nation for the 
holy month of Ramadan.

“Ramadan Mubarak!”

www.parracity.nsw.gov.au
30 Darcy Street, Parramatta NSW 2150 
PO Box 32, Parramatta NSW 2124

Phone: 02 9806 5050 
Fax:     02 9806 5917

بالنيابة عن جملس بلدية باراماتا أتقدم بأحر التهاني 
من اجلالية االسالمية يف سائر أحناء اسرتاليا مبناسبة 

رمضان املباركحلول هذا الشهر الكريم.
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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Cr Brian Robson
Mayor of Canterbury

The Holy Month 
of Ramadan is a 
time of fasting, 
praying and 
charity. 
I wish  all Muslims 
in Australia all the 
best on this very 
special occasion. 
Ramadan Kareem.

 شهر رمضان الكريم هو شهر الصيام والصالة 
والتضحية وعمل الخري.

أتمنى لجميع مسلمي اسرتاليا كل الخري والسعادة يف 
هذا الشهر املبارك.
رمــضان كــريم

Mayor’s Message النائب نزيه األسمر يهنئ

رمضان هو شهر التضحية والصوم والصالة وعمل 
الخري.

يف هذه املناسبة السعيدة أتمنى لكم ولعائالتكم كل 
الصحة والسعادة والسالم.

رمــضان كــريم

Ramadan is a time for sacrifice, fasting and charity.
 On this special occasion I wish the Muslim community 
all the best of health and peace.. Ramadan Karim

NAZIH ELASMAR OAM MLC 
Member for Northern Metropolitan Region

Shop 5, 101 Burgundy Street,
Heidelberg VIC 3084
Ph: 9456 9244
Fax: 9456 9877
nazih.elasmar@parliament.vic.gov.au

Ramadan Kareem

“all my best wishes to the muslim 
community during this holy month

may you and your 
family experience 

great joy and peace”

Julie Owens MP
Member for Parramatta
1/25 Smith Street Parramatta 2150
p 9689 1455 | f 9689 3813
julie.owens.mp@aph.gov.au
www.julieowens.com.au

رمضــان كــريم
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بالنيابة عن سكان ماركفيل أمتنى لكل املسلمني هنا يف اسرتاليا 
ويف سائر احناء العامل شهر رمضان سعيد ومبارك.

حيتفل املسلمون يف مجيع أحناء العامل بشهر رمضان شهر التضحية 
والتواضع والتأمل الروحي.

خالل هذا الشهر املبارك تتجه أفكارنا ايضا اىل جرياننا اخلارجيني 
وخاصة اىل سكان املدن أخوات بلدية ماركفيل مثل الرنكا يف قربص 

وصافيتا يف سورية و بيت حلم يف فلسطني.
رمـضان مـبارك

Mayor of Marrickville
Councillor Jo Haylen

On behalf of the Marrickville 
community, I would like to take this 
opportunity to wish all Muslims 
both here in Australia and around 
the world a very happy and Blessed 
Ramadan. 
 
During this Holy Month, our thoughts 
are with our global neighbours, 
especially the citizens of Marrickville 
Council’s Sister Cities of Larnaca 
in Cyprus, Safita in Syria, and 
Bethlehem in Palestine. 

BILL SHORTEN MP
Leader of the Opposition

Ramadan is a time of reflection, charity and discipline,
and we would like to wish the Muslim community in

Australia all the best during this special time.

May this Ramadan be filled with peace, joy
and prosperity for you and your family.

Michelle Rowland mp 
Shadow Minister for Citizenship 

& Multiculturalism

Ramadan Mubarak 
ADVERTISEMENT

Authorised by G. Wright, Australian Labor, 5/9 Sydney Ave, Barton ACT 2600.

As the new crescent moon ushers in Ramadan, I wish to extend my best wishes to Muslim 
communities in Australia and around the world.

Ramadan is a time of fasting, prayer, and reflection; a time of joy and celebration. It’s a time to 
cherish family, friends, and neighbours, and to help those in need.

Even as Ramadan holds profound meaning for the world’s Muslims, it is also a reminder to people 
of all faiths of our common humanity and the commitment to justice, equality, and compassion 
shared by all great faiths. 
Chris Bowen MP
Federal Member for McMahon

مبناسبة حلول شهر رمضان أتقدم بأحر التهاني من اجلاليات االسالمية يف اسرتاليا ومن املسلمني يف سائر احناء العامل.

للعائالت  واعتزاز  حمبة  وقت  انه  واالحتفال.  الفرح  وقت  هو  اخلري،  وعمل  والتقوى  والصالة  الصيام  شهر  هو  رمضان 
واالصدقاء واجلريان ومساعدة احملتاجني.

ومع ان رمضان حيمل معاني عنيقة للمسلمني يف كافة اصقاع العامل فهو ايضا بل هو أيضا تذكري للناس من مجيع األديان 
بإنسانيتنا املشرتكة وااللتزام بالعدالة واملساواة والرمحة اليت تتقامسها مجيع األديان العظيمة.

النائب كريس بوين
عضو مقعد مكماهون الفيدرالي

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road  - FAIRFIELD WEST NSW
PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net

النائـب كـريس بـوين يهـنئ
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شهر رمضان املبارك هو شهر 

والتقوى  والصالة  الصيام 

وعمل اخلري.

السعيدة  املناسبة  وبهذه 

وباسم  بامسي  أتقدم، 

أعضاءجملس بلدية أوبرن، 

اجلالية  من  التهاني  بأحر 

طالبا  واالسالمية  العربية 

شهر  يكون  ان  اهلل  من 

على  وسالم  وبركات  خري 

اجلميع..   رمضان كريم.
رئيس بلدية مدينة أوبرن
هشام زريقة

Hicham Zraika, 
Mayor of Auburn City 
Council 

جمعية أبناء الضنية الخريية تهنئ
تتقدم جمعية 
أبناء الضنية 

الخريية 
بأحر التهاني 
من الجالية 

العربية عامة 
واالسالمية 

خاصة بحلول 
شهر رمضان املبارك شهر الصيام والخري 

والربكات
جعل اهلل هذه املناسبة املباركة مناسبة خري 
ووئام وسالم يف بالدنا العربية واسرتاليا 

والعالم..
رمضان كريم

Ramadan is a very 
special occasion for all 
Muslims. 
I wish all the Muslims in 
Australia and especially 
those in my electorate 
of Auburn all the best of 
health and prosperity.
Ramadan Mubarak
As your State 
Representative, I am 
here to help with any 
State Government issues 
that you may face.  

Barbara Perry MP
Member for Auburn

54 -  58 Amy Street, REGENTS PARK  2143
P: 9644 6972    F: 9644 8290  E: auburn@parliament.nsw.gov.au

النائـب باربـرة بـريي تهـنئ

شهر رمضان هو مناسبة خاصة لكل املسلمني.
أتمنى لكل مسلمي اسرتاليا وخاصة يف مقعدي االنتخابي، أوبرن، كل الصحة 

والسعادة والخري والربكات.
وكوني ممثلتكم يف برملان الوالية فانني على استعداد للمساعدة يف اي مسألة 

تواجهونها تتعلق بحكومة الوالية.
رمضان مبارك

Jim Daniel 
Councillor for 

Bankstown Council

جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية 
بانكستاون، كبري 

موظفي مكتب نائب 
مقعد ايست هيلز غلني 

بروكس 

جـيم دانـيال
بأحر التهاني 

من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك جعله اهلل 

شهر خري وصيام وبركة على اجلميع..
رمضان كريم

Happy Ramadan
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Melbourneملبورن

 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
لالتصال: 0413101539

Saturday 28 June 2014  2014 حزيران   28 السبت 

عمادة الطفلة كاتلني مسعود
واالقارب  االهل  وحبضور  والسعادة  بالفرح  مملوء  جو  يف 
واالصدقاء متت عمادة الطفلة املالك كاتلني ابنة السيد اندرو 
مسعود والسيدة آن عقيلته وذلك عند الساعة الواحدة من بعد 
 - املارونية  لبنان  سيدة  كنيسة  يف  املاضي  االحد  يوم  ظهر 

ملبورن.

 قام بوضع املريون املقدس قدس االب ادمون اندراوس رئيس 
دير مار شربل يف ملبورن وكان العراب شقيق والدة الطفلة  

Quong Nguyen   والعرابة كاتي مسعود بيايا عمة الطفلة.
ومن الكنيسة انتقل املدعوون اىل مورالند اوتيل حيث اقيمت 
حفلة عامرة حضر جانبا منها االب ادمون اندراوس  كما حضر من 
سيدني خصيصا للمشاركة يف هذه املناسبة السيد عبدو مسعود 

عم والد الطفلة املعمدة وثريا راشد عمة والدة الطفلة.
ويف االجواء السعيدة شرب اجلميع خنب الطفلة ووالديها متمنني 

هلا حياة سعيدة ومديدة.

احللوى   قالب  قطعت  حيث  للطفلة  السنة  ميالد  عيد  وصودف 
هابي  هتفوا  الذين  واالقارب  واجلدة  واجلد  والداها  بها  حييط 

بريث داي تو كاتلني وعقبى للمئة عام مع العمادة املباركة.
وغادر اجلميع الصالة عند الساعة اخلامسة متمنني للطفلة املالك 
كما  الكرميني،  والديها  ظل  ورغيدة يف  سعيدة  مسيحية  حياة 
تقبلت الطفلة املالك قبالت احلضور.. وألف مربوك يا كاتلني.

األب اندراوس يضع املريون على رأس الطفلةالطفلة كاتلني

أهل وأقارب
الجد زخيا مسعود يحمل حفيدته

األب أندراوس يضع املريون املقدس

داخل الصالة

كاتلني تقطع قالب الحلوى مع والديها

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

»احلرّية« جتمع 
ماجدة الرومي وسليم 

عّساف من جديد
سبيم  اللبناني  امللحن  ُيشارك 
عساف يف اإلستعدادات اخلاّصة 
ستطلقة  ضخم  عمل  لوالدة 
الرومي  ماجدة  الكبرية  الفنانة 
»مهرجانات  إفتتاح  حفل  خالل 
حيث  الدولّية«،  الدين  بيت 
بأغنية  اخلاص  اللحن  وضع 
»احلرّية« اليت ستطلقها السّيدة 
الكبري  احلدث  هذا  يف  ماجدة 
اآلالف  عشرات  سُيتابعه  الذي 
وعرب  الدين  بيت  من  مباشرة 

شاشة الـMTV اللبنانّية.
هذا  يعترب  بأنه  سليم  وقال 
وطنّية  »رسالة  مبثابة  العمل 
ماجدة  السّيدة  حتملها  كبرية 
يف  وحنتاجها  بصوتها  الرومي 
ميّر  اليت  الراهنة  الظروف  ظّل 

بها لبنان«.
 من جهته، ُيشرف سليم عّساف 
بنفسه على التمارين املوسيقّية 
برؤيته  العمل  مغلفًا  املكثفة 
أّن  اإلشارة  وجتدر  اخلاّصة. 
هذا العمل جيمع السّيدة ماجدة 
عّساف  سليم  والفنان  الرومي 
هلا  حّلن  أن  بعد  الثانية  للمّرة 

سابقًا أغنية »بيوم عرسك«. 
الشاعر  كلمات  من  »احلرّية« 
طالل حيدر، حلن سليم عّساف 
 45 مبرافقة  املاجدة  وستؤّديها 
عازفًا فضاًل عن كورس من 30 
إيلي  املايسرتو  بقيادة  منشدًا 

العليا

Saturday 28 June 2014  2014 حزيران   28 السبت 

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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»مونديال  من  الثاني  الدور  إىل  واملكسيك  الربازيل  منتخبا  تأهل 
الربازيل 2014«، بفوز األوىل على الكامريون )4ـ  1(، يف برازيليا، 
ـ 1(، يف ريسيفي، االثنني، يف ختام  والثانية على كرواتيا )3 

مباريات اجملموعة األوىل.
أمام  األهداف  بفارق  نقاط  سبع  مع  اجملموعة  الربازيل  وتزعمت 
املكسيك، ويف الدور الثاني تلعب الربازيل مع تشيلي، واملكسيك 

مع هولندا.
على  البداية، وحصلوا  منذ  الربازيليون  هاجم  األوىل،  املباراة  يف 
ركلة حرة يف الدقيقة األوىل، لكن نيمار لعب الكرة طويلة بعض 
أبعدها  كرة  باولينيو  دقيقتني سدد  وبعد  تشتيتها.  ومت  الشيء 
الكامريوني أالن نيوم، أتبعها لويز غوستافو بتسديدة حتولت من 
الدفاع إىل ركنية مل تثمر. ويف الدقيقة السادسة شق هولك طريقه 
إىل  حتولت  لكنها  فريد،  متوين  وحاول  الكامريوني  الدفاع  وسط 
ركنية أخرى. رد الكامريونيون يف الدقيقة العاشرة بهجمة وصلت 

منها الكرة إىل إينو إيونغ الذي سددها قوية حتولت إىل ركنية.
وجاء الفرج للربازيل يف الدقيقة 17 عندما انسل لويز غوستافو من 
جهة اليسار ومرر كرة باملسطرة إىل نيمار الذي حوهلا يف املرمى 

مفتتحا التسجيل.
وهو اهلدف املئة يف »مونديال 2014«، يف املباراة املئة للربازيل 

يف نهائيات كأس العامل.
ماتيب  جويل  فأصاب  التعادل،  إىل  سعيا  الكامريونيون  وهاجم 
تياغو  الربازيلي  القائد  من  حمولة  بكرة   ،25 الدقيقة  املقص يف 
سيلفا. وبعد دقيقة واحدة ردوا بهدف عرب ماتيب نفسه بعد جمهود 

فردي من نيوم.
الدفاع  واخرتق  الكرة  مّل  عندما  أخرى  مرة  مشجعيه  نيمار  وأفرح 
تشارلز  الكامريوني  احلارس  عجز  قوية  كرة  وسدد  الكامريوني 

إيتاندجي عن صدها.
ويف الشوط الثاني واصل الربازيليون سيــطرتهم، واحتاجوا إىل 
الذي  فريد  عرب  ثالــث  بهدف  تقدمهم  لتعزيز  فقط  دقائق  مخس 

وصلته الكرة من رفعة املدافع دافيد لويز القريب من املرمى.
وقرر املدرب الربازيلي لويز فيلييب سكـوالري إخــراج نيــمار وإشراك 
ويليان مكانه يف الدقيــقة 71، لكن بديال آخر هو فرناندينيو أضاف 

اهلدف الرابع يف الدقيقة 85 إثر خطأ دفاعي كامريوني.

املكسيك * كرواتيا
ويف املباراة الثانية ضمن اجملموعة نفسها، فازت املكسيك على 

كرواتـيا )3 ـ 1(، يف ريسـيفي.
سجل للمكسيك رافايل ماركيز )72(، وأندريس غواردادو )75(، 
وخافيري هرنانديز )82(، بينما سجل إيفان برييسيتش )87(، اهلدف 

الوحيد لكرواتيا اليت ُطرد هلا أنيت ريبيتش )89(.

املكسيك تفوز على كرواتيا
الربازيل تتأهل ملواجهة تشيلي يف الدور الثاني

مهاجم الربازيل نيمار )إىل اليمني( يسجل هدفه الثاني يف مرمى 
الكامريون )رويرتز(

الثاني  الدور  اىل  بالتأهل  الضئيلة،  آماهلا  على  الربتغال  ابقت 
املباراة  تلفظ  أن  قبل  خطفتها  اليت  الوحيدة  النقطة  عرب  وذلك 
أنفاسها األخرية أمام الواليات املتحدة عندما خطفت هدف التعادل 

)2 ـ2(، يف اجملموعة السابعة.
الشوط  األمريكي  ينتظر  أن  قبل   ،)5( التسجيل،  ناني  وافتتح 
الثاني ليدرك له جونز التعادل )64( ثم عزز تقدمه )2 ـ 1(، يف 

الدقائق األخرية عرب دميبسي الذي تابع الكرة العرضية بصدره.
ويف الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع تابع باريال البديل وهو 
سابح يف اهلواء كرة رونالدو العرضية ليعادل بها ويعيد األمل 

ملنتخب بالده.
وقد ال يفوت كوينرتاو الكثري عليه ألن فوز بالده على غانا يف 
اجلولة األخرية قد ال يكون كافيًا هلا يف حال تعادل املانيا )4 

نقاط( والواليات املتحدة )4 نقاط(.

الربتغال تبقي على آماهلا بتعادهلا مع الواليات املتحدة

حسمت هولندا صدارة اجملموعة الثانية بالعالمة الكاملة عندما تغلبت 
على تشيلي )2 ـ صفر(، االثنني على أرض ملعب »أرينا كورينثيانز« 

يف ساو باولو يف اجلولة الثالثة االخرية.
االول يف  الدور  أنهت  اليت  هلولندا  التوالي  على  الثالث  الفوز  وهو 
صدارة اجملموعة برصيد تسع نقاط حيث ستواجه املكسيك ، فيما جتّمد 
رصيد تشيلي عند ست نقاط يف املركز الثاني وستواجه الربازيل، علما 

ان املنتخبني كانا ضامنني تأهلهما اىل الدور الثاني.
وهي املرة الثانية على التوالي اليت حتسم فيها هولندا الدور االول يف 
املونديال بثالثة انتصارات متتالية، كما هو الفوز االول هلولندا على 

منتخب أمريكي جنوبي يف أمريكا الالتينية.
وخاض العب وسط هولندا ويسلي سنايدر املباراة الـ14 يف العرس 
العاملي فعادل الرقم القياسي يف عدد املباريات يف الـ«مونديال« يف 
صفوف املنتخب الربتقالي بعد رود كرول وجوني ريب وفيم يانسن.

عن  تبحث  كانت  اليت  لتشيلي  االول  الشوط  يف  األفضلية  وكانت 
الفوز لصدارة اجملموعة حيث بلغ معدل االستحواذ على الكرة 75 باملئة 
وحاولت مرارا عرب أليكسيس سانشيز تهديد مرمى ياسرب سيليسن، 
اليت  املرتدة  اهلجمات  على  االعتماد  مع  بالدفاع  هولندا  اكتفت  فيما 

حصلت على اثرها على فرصتني خطريتني دون هز الشباك.
ومل تتغري احلال يف الشوط الثاني اىل ان خطفت هولندا هديف الفوز 

عرب البديلني لريوي فري وممفيس ديباي.
داخل  من  فارغاس  إدواردو  رأسية  عرب  لتشيلي  فرصة  أول  وكانت 

املنطقة بعيدا عن اخلشبات الثالث )13(.
وكاد فيلييب غوتيرييز يفتتح التسجيل عندما تلقى كرة زاحفة من ركلة 

ركنية سددها من نقطة اجلزاء فوق اخلشبات الثالث )23(.
وكانت أول وأخطر فرصة هلولندا من ركلة حرة مباشرة لسنايدر من 

خارج املنطقة بني يدي احلارس كالوديو برافو )26(.
التسجيل بضربة رأسية من  وأهدر دالي بليند فرصة ذهبية الفتتاح 

مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انربى هلا اريني روبن )35(.
وكاد روبن يفعلها من جمهود فردي رائع من منتصف امللعب قبل أن 

يتوغل داخل املنطقة ويسددها زاحفة جبوار القائم االيسر )39(.
تسديدة  من  التقدم هلولندا  مينح  لنس،  جرماين  بديل  ديباي،  وكاد 

قوية من خارج املنطقة أبعدها احلارس برافو اىل ركنية )76(.
واستغلت هولندا جيدا الركنية حيث انربى هلا اريني روبن باجتاه داريل 
يامنات فرفعها أمام املرمى وطار هلا فري، بديل سنايدر، برأسه منفردا 

وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس برافو )77(.
وهو اهلدف الدولي االول لفري يف سبع مباريات حتى اآلن وسجله بعد 

90 ثانية من نزوله أرضية امللعب.
وأضاف البديل اآلخر ديباي اهلدف الثاني من متابعته لتمريرة عرضية 

لروبن بعد جمهود فردي لألخري من اجلهة اليسرى )2+90(.
وبات ديباي اول العب يسجل يف اول مباراتني له يف كأس العامل 
هلولندا بعدما هز الشباك عندما سجل هدف الفوز يف مرمى اسرتاليا 

)3 ـ 2(، يف اجلولة الثانية.

إسبانيا * أسرتاليا

وأنهت حاملة اللقب إسبانيا مشوارها بالفوز على اسرتاليا )3 ـ صفر(، 
يف كوريتيبا.

استغل  أن  بعد   36 الدقيقة  يف  إلسبانيا  التسجيل  فيا  دفيد  افتتح 
كرة عرضية من خوانفران ولعب الكرة بكعبه على ميني احلارس ماثيو 

رايان.
وأضاف فرناندو توريس اهلدف الثاني يف الدقيقة 69 بعد أن تلقى 

كرة بينية من اندريس انيستا ووضع الكرة داخل املرمى.
مصيدة  كسر  الذي  ماتا  خوان  إىل  الكرة  فابريغاس  سيسك  ولعب 
الثالث  اهلدف  مسجال  احلارس  قدمي  بني  من  الكرة  ولعب  التسلل 

.)83(
البطولة لكن تأكد خروجها  وحصدت إسبانيا أول ثالث نقاط هلا يف 
من البطولة قبل هذه املباراة، فيما خرجـت استــراليا من البطولة بدون 

رصيد من النقاط. 

هولندا تتزعم اجملموعة الثانية وصحوة 
متأخرة إلسبانيا

واجهوا  عندما   2002 سيناريو  تكرار  االمريكيني  بإمكان  وكان 
الربتغال يف الدور الثاني وفازوا عليها )3-2( ما أدى يف نهاية 
الدور االول، فيما حصلت كوريا  املطاف اىل خروج األخرية من 
الدور  اىل  اجملموعة  بطاقيت  على  سام«  »العم  وبالد  اجلنوبية 

الثاني.
وبدأت الربتغال اللقاء بإشراك احلارس بيتو بداًل من روي باتريسيو 
االسباني  فالنسيا  مدافع  لعب  بييب  غياب  ظل  ويف  املصاب، 
ريكاردو كوستا أساسيًا على غرار مهاجم التسيو االيطالي هلدر 
بوستيغا الذي حّل بداًل من املصاب هوغو امليدا، ومدافع فنربغشه 

برونو الفيش الذي حّل بداًل من كوينرتاو.
كما لعب كريستيانو رونالدو افضل العب يف العامل منذ البداية 
رغم استمرار معاناته من االصابة اليت عطلت حتضرياته للنهائيات 

وأجربته يف الربازيل على ترك التمارين يف أكثر من مناسبة.

فيه  كانت  الذي  القاتل  الوقت  يف  كلمتها  جزاء«  »ضربة  قالت 
املباراة اليت جرت الثالثاء، بني اليونان وساحل العاج تكاد ان تلفظ 
خارج  »األفيال«  وأطاحت  )2ـ1(،  بالفوز  االوىل  فتأهلت  انفاسها، 

الـ«مونديال« يف موقعة هي األفضل فنيًا للمنتَخبني حتى اآلن.
وحلقت اليونان بـ«كولومبيا«، اليت فازت على اليابان )4ـ1(، ونالت 

العالمة كاملة بتسع نقاط، من تسع.
الدور  قدمها، يف  قد وضعت  اليونان  كانت  األوىل  املباراة  ففي 
يف  اندرياس  البديل  تقدم  عرب  بهدف  تقدمت  ان  بعد  املذكور 
الدقيقــة 42 قبل أن يدرك ويلفريـد بوني التــعادل لساحل العاج 

يف الدقيقة 74.
وحاول فيه املنتخب العاجي احملافظة على التعادل معظم الوقت، 
فبات احلظ جبانبه وأدرك أن األمور باتت تسري يف مصلحته، عندما 
مرت الدقائق واملنتخب اليوناني حياول خطف الفوز وكان له ذلك 
قبل دقيقة من الوقت بدل الضائع، عندما احتسب له احلكم ضربة 
بإبعاد ساحل  انربى هلا جيورجيوس سـاماراس وكانت كفيلة  جزاء 

العاج وتأهل األخرية.
بدورها أنهت كولومبيا الدور األول عشرة على عشرة، ألول مرة يف 

تارخيها وذلك بعد تغلبها على اليابان )1-4 (.
وضربت كولومبيا اليت تدين بفوزها اىل ثنائية جاكسون مارتينيز، 
موعدًا يف مواجهة الدور الثاني الذي يقام السبت املقبل على ملعب 

»ماراكانا« يف ريو دي جانريو، مع جارتها االوروغواي.
افتتاح  من  بيكرمان  رجال  متكن  اذ  قاسيًا  الكولوميب  الرد  وجاء 
خطأ  بعد  بنجاح  كوادرادو  خوان  هلا  انربى  حرة  ركلة  عرب  التسجيل 
من ياسووكي كونو على ادريان راموس )17(. وعندما كان الشوط 
برأسية  التعادل  اليابان هدف  االخرية خطفت  انفاسه  يلفظ  االول 
رائعة من شينجي اوكازاكي الذي وصلته الكرة من اجلهة اليمنى 
بتمريرة عرضية متقنة من هوندا فحّوهلا »طائرًا« يف شباك اوسبينا 
)2+45(. ويف الشوط الثاني، زج بيكرمان خباميس رودريغيز بداًل 
 ،)46( خوان كوينرتو  بداًل من  من كوادرادو وكارلوس كاربونريو 
وكان مصيبًا بقراره الن رودريغيز كان خلف هدف تقدم بالده جمددًا 
يف الدقيقة 55 عندما مرر الكرة اىل جاكسون مارتينيز الذي اطلقها 

قوية ارضية على يسار احلارس الياباني.
ثالثا  هدفا  اضافت  كولومبيا  الن  ذلك  مثن  زاكريوني  رجال  دفع 
الثاني  هدفه  سجل  الذي  مارتينيز  جاكسون  عرب   81 الدقيقة  يف 
بالدفاع  الكرة عند مدخل املنطقة فتالعب  اللقاء عندما وصلته  يف 
قبل ان يسددها حبنكة يف الزاوية اليمنى االرضية ملرمى احلارس 

الياباني )82(.
وأبى خاميس رودريغيز اال وان يرتك بصمته يف املباراة بتسجيله 
وصلته  ان  بعد  وجاء  اآلن  حتى  له  الثالث  هو  رائعا  رابعا  هدفا 
الكرة على اجلهة اليسرى فتالعب باملدافع قبل ان يسددها حبنكة 

»ساقطة« فوق احلارس الياباني )90(.

اليونان تطيح ساحل العاج وتلحق بكولومبيا

فرض املنطق نفسه يف اجملموعة اخلامسة، فتأهل املنتخبان األفضل، 
فرنسا وسويسرا، بتعادل األول السليب مع اإلكوادور، وفوز الثاني 

على هندوراس بثالثية نظيفة.
تصدرت فرنسا اجملموعة بسبع نقاط، وهي ستلتقي يف الدور الـ 16 
مع ثاني اجملموعة السادسة نيجرييا يف برازيليا يف 30 حزيران، فيما 
تلتقي سويسرا )6 نقاط(، مع أول اجملموعة السادسة األرجنتني يف 

ساو باولو يف اليوم ذاته.
يف املباراة األوىل اليت أجريت على »استاد ماراكانا« يف ريو دي 
تارة بفضـل  أكثر من 10 فرص حمققة،  الفرنسيون  أهدر  جانريو، 
تألق حارس األكوادور، الذي اختري أفضل العب يف املباراة، وطورًا 
من  فرص  ثالث  ألكوادور  سنحت  بينما  بالتسديد،  للتسرع  نتيجة 

كرات مرتدة تألق احلارس الفرنسي بتعطيلها.
وكان بإمكان هداف فرنسا كريم بنزمية االنفراد بصدارة اهلدافني 
والتقدم على الربازيلي نيمار واألرحنتيين ميسي لو وفق بالتسجيل 
من الفرص اليت سنحت له، إال أنه بقي يف املركز الثالث بفارق 

هدف واحد عنهما.
ويف الثانية، اليت أجريت على ملعب »ارينا امازونيا« يف ماناوس 
جلريدان  نظيفة  بثالثية  بسهولة  هندوراس  على  سويسرا  تغلبت 

شاكريي الذي بات صاحب الـ«هاتريك الـ 50« يف النهائيات.
وبات   ، و71  و31   6 الدقائق  الثالثة يف  اهدافه  وسجل شاكريي 
ثاني العب سويسري يسجل ثالثية يف النهائيات بعد جوزيه هوغي 
يف مرمى النمسا )5-7(، يف 1954 يف اكثر املباريات اهدافًا يف 

تاريخ كأس العامل.
أما صاحب اول »هاتريك« يف النهائيات فكان األمريكي برت باتنو 

يف مرمى البارغواي )3- صفر(، يف 17 متوز العام 1930.
أما آخر »هاتريك«، فكان من نصيب األملاني توماس مولر )زميل 
الربتغال  مرمى  يف  وسجله  ميونيخ(،  بايرن  صفوف  يف  شاكريي 

)4- صفر( يف 16 حزيران احلالي يف ناتال.
االنكليزي  يذكر ان العبًا واحدًا سجل ثالثية يف مباراة نهائية هو 
املانيا  مرمى  يف   1966 العام  النهائية  املباراة  يف  هريست  جيف 

الغربية )2-4(.

فرنسا وسويسرا إىل الدور الـ 16 وخروج اإلكوادور
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سيذهب »السيلسيت« بعيدا، لن تستكني همته، وكأنه عاد من 
نفق الزمن .. من الثالثينيات واخلمسينيات ليربز من جديد منافسا 

عنيدا وشرسا.
حساب  على  اناقته،  الفاتح  السماوي«  »اللون  يستعيد،  اليوم 
انه  للحظة  ولو  يتوجس  مل  فهو  الغامق«،  »األزرق  »الالزوري«، 
من  متيقنا،  كان  بل  والتقاعس،  واخلوف  بالريبة  االيطالي  سيواجه 
فوز اكيد محله متفوقا وبكامل حيويته ليكون بني الكبار ممن صعدوا 

اىل الدور الثاني.
لقد أعاد االوروغوياني خصمه االيطالي اىل حجمه الطبيعي فأخرجه، 
جنوب  »الالزوري«  ودع  عندما   ،2010 مأساة  ليكرر  خاضعا،  مكبال، 
احبوا  الذين  املاليني،  قلوب  معه  وخطف  الدور  نفس  من  افريقيا 

ايطاليا، وتومسوا فيها خريا.
الثالثاء مضت جولة لتكتمل باقي اجلوالت يف »مونديال الربازيل« 
جروحا  وأحدثت مبضيها  املفاجآت«  »مونديال  اسم  بات حيمل  الذي 
مميتة يف قلب احلدث املونديالي الصعب.. ابعدت كبارا، واخرجت 
اصحاب العراقة، لكن اجلولة األوىل يف اجملموعة الرابعة، كانت يف 
مكان، وانتهت يف اخر، خرج الطليان بعد ان استماتوا من اجل البقاء 

..انها رحلة فيها الكثري من احلكايات.
كيف  »السيلسيت«  ..عرف  منتظرة  غري  حبسرة  ايطاليا،  ودعت 
يأكل »اجلبنة من طبق املعكرونة« املمزوج بالتوابل والزبدة، نصب 
لاليطالي الطعم، فاكله األخري ألنه رفض أن يستدرج خصمه، فلعب 

من اجل التعادل ومل تكتمل فرحته بذلك.
كوستاريكا * انكلرتا

وعلى اجلانب اآلخر، بقيت كوستاريكا اوىل اجملموعة يف مفاجأة من 
العيار الثقيل مل يتوقعها الكثريون بعد ان كان من الصعب ازاحتها، 
فقد لعبت مباراتها األخرية يف هذا الدور امام انكلرتا وانتهت مباراتها 

بالتعادل السليب.
وارتفع رصيد كوستاريكا إىل سبع نقاط لتضمن صدارة اجملموعة 

قبل البطولة فيما خرجت انكلرتا بعد أن حصلت على نقطة واحدة.
وعزز منتخب كوستاريكا خط هجومه بالالعب راندال برينيس ودفع 

باملدافع روي ميلر حمل مايكل اومانا.
وأجرت انكلرتا اليت ختوض أسوأ مسابقة لكأس العامل منذ 1958 
املدرب روي هودجسون  بعدما قال  تغيريات على تشكيلتها  تسعة 
إنه يرغب يف منح معظم البدالء الفرصة للمشاركة يف الربازيل. ومن 
أبرز التغيريات الدفع بالالعب فرانك المبارد ليحمل شارة قائد الفريق 

وإشراك احلارس بن فوسرت.

األوروغواي تتأهل وإيطاليا توّدع 
وكوستاريكا تتصدر

الربازيل  لـ«مونديال   16 الـ  الدور  إىل  نيجرييا  تأهلت 
 ،)3 ـ   2( األرجنتني  أمام  االربعاء  خسارتها  رغم   ،»2014
بينما خرجت إيران خبسارتها أمام البوسنة واهلرسك )1 ـ 3(، 

باختتام اجلولة الثالثة األخرية يف اجملموعة السادسة.
يف املباراة األوىل، افتتح ليونيل ميسي التسجيل لألرجنتني 
بعد ثالث دقائق من بداية املباراة، بعدما ارتدت الكرة من 
إليه ويسددها قوية مباشرة داخل  النيجريي لتصل  القائم 

املرمى.
لكن األرجنتني مل تهنأ بالتقدم سوى لدقيقة واحدة بعد أن 

تعادل أمحد موسى لنيجرييا.
وعاد ميسي ليسجل اهلدف الثاني يف الوقت بدل الضائع 
من الشوط األول بتسديدة من ركلة حرة بعيدة املدى طارت 
بعيدة  الشباك  النيجريي واستقرت داخل  السد  الكرة فوق 
عن متناول احلارس، وهو اهلدف الرابع مليسي يف »مونديال 
الربازيل«، ما جعله يتساوى مع الربازيلي نيمار يف صدارة 

اهلدافني باربعة اهداف لكل منهما.
جنح  دقيقتني  وبعد  ومثريًا،  سريعًا  الثاني  الشوط  وبدأ 
موسى بإعادة نيجرييا إىل التعادل )2 ـ 2(، لكن األرجنتني 

ردت سريعا بعد ثالث دقائق بهدف من ماركوس روخو.
ومع وصول نبأ تقدم البوسنة على إيران )3 ـ 1(، خرج 
ميسي من امللعب، فيما حاول النيجرييون إدراك التعادل، 
وبرغم حتقيقهم ذلك، إال أنهم تاهلوا بفضل خسارة إيران.

نيجرييا ختسر أمام األرجنتني وتتأهل 
معها.. وإيران ُتهدر الفرصة

واصل املنتخب اجلزائري محل راية العرب يف »مونديال الربازيل 
تعادهلا  بعد  تارخيه  يف  األوىل  للمرة  الثاني  الدور  وبلغ   »2014
مع روسيا )1 ـ 1(، أمس االول يف كوريتيبا، يف ختام اجملموعة 

الثامنة.
من  سنة   32 بعد  أملانيا  مع  متجددا  موعدا  اجلزائريون  وضرب 
فوزهم عليها )2 ـ 1(، يف »مونديال إسبانيا 1982«، وهذه املرة 
سيسعى اجليل احلالي إىل تكرار ما حققه أسالفهم من أمثال األخضر 
بلومي ورابح ماجر ومهدي سرباح ونور الدين قريشي ومصطفى 
دحلب عندما فاجأوا العامل بأكمله بفوزه على بطل أوروبا حينها، 
لكنه فشل يف بلوغ الدور الثاني بسبب مؤامرة أملانية ـ منساوية 
أذهان  يف  عالقة  تزال  ال  األول،  الدور  من  األخرية  اجلولة  يف 

الكثريين من أبناء بلد املليون شهيد.
افتتاح  يف  الروسي  املنتخب  يتأخر  مل  املباراة  إىل  بالعودة 
التسجيل. فبعد ست دقائق فقط تلقى دميرتي كومباروف الكرة 
كوكورين  ألكسندر  رأس  على  ورفعها  اليسرى  اجلهة  يف  وحيدا 

الذي مل جيد صعوبة يف هز الشباك.
وهاجم اجلزائريون سعيا إىل التعادل، وسنحت أمامهم أكثر من 
فرصة كان أبرزها يف الدقيقة 42 عندما هرب إسالم سليماني من 
مراقبه وارتقى عاليا للكرة، لكنه سددها مباشرة بني يدي احلارس 

الروسي إيغور أكينفييف.
وعندما كان الشوط األول يلفظ أنفاسه، قام فيكتور فايزولني 
مل  الذي  كريجاكوف  ألكسندر  إىل  بينية  كرة  ومرر  رائع  مبجهود 

يتمكن من ترمجتها إىل هدف )1+45(.
الروسي كما فعل يف سابقه،  املنتخب  بدأ  الثاني  الشوط  يف 
وكاد ألكسندر ساميدوف يضاعف النتيجة عندما انطلق من وسط 
لوجه مع  الكرة مع كوكورين، ووجد نفسه وجها  وتبادل  امللعب 
إىل  اجلزائريون  وعاد  باملرصاد.  له  كان  الذي  مبوحلي  احلارس 
اهلجوم، فأبعد املدافع الروسي سريغي إغناشيفيتش كرة رفعها 
سفيان فغولي، الذي خاض معظم املباراة مصابا يف رأسه، قبل 

وصوهلا إىل إسالم سليماني.
وجاء الفرج للجزائريني يف الدقيقة 60 عندما فشل أكينفييف يف 
إبعاد كرة من ركلة حرة نفذها ياسني براهيمي، فوجدت إسالمي 

الذي مل جيد صعوبة يف إيداعها الشباك مدركا التعادل.

بلجيكا * كوريا الجنوبية

وحققت بلجيكا فوزها الثالث على حساب كوريا اجلنوبية بهدف 
وحيد سجله يان فريتونغن يف الدقيقة 78، يف ساو باولو.

وحصد البلجيك تسع نقاط وضعتهم يف زعامة اجملموعة وأهلتهم 
اجلزائر  احتلت  بينما  الثاني،  الدور  املتحدة يف  الواليات  ملواجهة 
وكوريا  روسيا  أمام  نقطتني  بفارق  نقاط  أربع  مع  الثاني  املركز 

اجلنوبية.

اجلزائر إىل الدور الثاني للمرة 
األوىل يف تارخيها

فازت املانيا على الواليات املتحدة )1 ـ صفر(، وبلغتا معا الدور 
الثاني من »مونديال الربازيل 2014« يف املباراة اليت اقيمت أمس 
االول يف مدينة ريسيفي يف اجلولة الثالثة االخرية من اجملموعة 

السابعة.
وسجل توماس مولر هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 55.

اجملموعة،  نقاط يف صدارة  سبع  اىل  رصيدها  املانيا  ورفعت 
تليها الواليات املتحدة وهلا اربع نقاط بفارق االهداف عن الربتغال 
الفائزة على غانا )2 ـ 1(، يف املباراة االخرى يف هذه اجملموعة، 

يف حني خرجت غانا بنقطة واحدة.
بورتو  يف  اجلزائر  مع  احلالي  حزيران   30 يف  املانيا  وتلعب 
اليغري، يف حني تواجه الواليات املتحدة بلجيكا يف برازيليا يف 

اليوم نفسه.
بدأ املنتخب االملاني ضاغطا وجنح يف استغالل مساحات كبرية 
يف قلب دفاع املنتخب االمريكي للوصول اىل مرمى تيم هاورد، 
ومن متريرة عرضية داخل املنطقة طار توماس مولر للكرة بطريقة 

استعراضية لكنه مل يصبها.
وبدأ املنتخب االمريكي يدخل اجواء املباراة تدرجييا، ويف اول 
هجمة خطرية له سدد غراهام سوزي كرة قوية مرت فوق العارضة 

.)22(
من  األول  الشوط  من  تبقى  ما  اهلجمات يف  املنتخبان  وتبادل 

دون خطورة حقيقية على املرميني.
بري  ارتقى  الثاني  الشوط  املانيا يف  اول فرصة ملنتخب  ويف 
فتهيأت  هلا  هاورد تصدى  احلارس  لكن  برأسه  لكرة  مريتيساكر 
امام مولر على مشارف املنطقة فأطلقها يف الزاوية البعيدة ملرمى 

الواليات املتحدة )55(.
ورفع مولر رصيده اىل اربعة اهداف يف هذه البطولة بعد ثالثيته 
ترتيب  صدارة  يف  ليتساوى  صفر(،  ـ   4( الربتغال  مرمى  يف 
اهلدافني مع االرجنتيين ليونيل ميسي والربازيلي نيمار. كما انه 

رفع رصيده يف النهائيات اىل تسعة اهداف يف تسع مباريات.

الربتغال * غانا
الدور  من  رونالدو  كريستيانو  وجنمه  الربتغالي  املنتخب  وودع 
االول بصحبة نظريه الغاني رغم فوزه على االخري )2 ـ 1(، على 

ارض »استاديو ماني غارينشا« يف برازيليا.
وسجل للربتغال جون بوي )31 خطأ يف مرمى فريقه(، وكريستيانو 

رونالدو )80(، ولغانا اسامواه جيان )57(.
النهم  كافيا  يكن  مل  »هزيل«  بفوز  ورفاقه  رونالدو  واكتفى 
كانوا مطالبني بتعويض خسارتهم القاسية يف اجلولة االوىل امام 

»مانشافت« برباعية نظيفة وهذا ما مل يتحقق.
اما بالنسبة لغانا فاخليبة كانت اكرب النها كانت حباجة للفوز )2 
الثانية  للمرة  لكنها سقطت  الثاني  الدور  اىل  تتأهل  لكي   ،)1 ـ 
وفشلت بالتالي يف مواصلة حلم تكرار سيناريو العام 2010 حني 
افريقي  منتخب  اول  ان تصبح  من  ادنى  او  قاب قوسني  كانت 

يصل اىل نصف النهائي.
وميكن القول إن غانا مل تكن حمظوظة كثريا يف نهائيات الربازيل 
اذ كان بامكانها ان خترج بنقطة من مباراتها والواليات املتحدة قبل 
ان تتلقى شباكها هدفا يف الدقيقة 86 )1 ـ 2(، كما كانت متقدمة 
على املانيا بعد اداء قتالي رائع قبل ان حيرمها مريوسالف كلوزه 

من النقاط الثالث )2 ـ 2(.
االحتاد  قرر  ان  بعد  معنويا  مهتزة  وهي  املباراة  غانا  وخاضت 
احمللي استبعاد العيب »شالكه« االملاني و«ميالن« اإليطالي كيفن 
»ألسباب  التشكيلة  عن  مونتاري  علي  وسولي  بواتينغ  برانس 

تأديبية«.
واوضح االحتاد يف بيان رمسي بان املدرب كويسي ابياه قرر 
استبعاد بواتنغ ومونتاري نهائيا من صفوف املنتخب، وذلك بسبب 
واحد  االحتاد  التنفيذية يف  اللجنة  اعضاء  احد  على  االول  اعتداء 
اعضاء الوفد االداري كوزيس ارماه يوم الثالثاء، فيما شتم بواتنغ 

مدربه ابياه خالل حصة تدريبية.
وقد اشرك ابياه يف املباراة املهاجم عبد اجمليد واريس اساسيا 

كما حال العب الوسط إميانويل بادو.
اما من جهة الربتغال، فعاد اىل التشكيلة بييب بعدما غاب عن 
مباراة الواليات املتحدة بسبب االيقاف، كما اجرى باولو بنتو ثالثة 
تعديالت اخرى حيث اشرك ويليام كارفاليو اساسيا يف خط الوسط 
اندريه امليدا واوكل اىل ميغيل فيلوزو مهمة العب  على حساب 
راوول  من  بدال  لعب  الذي  اموريم  روبن  خلف  احملوري  الوسط 
على حساب  املقدمة  خط  اساسيا يف  ايدر  لعب  فيما  مرييليش، 

هيلدر بوستيغا.
وبدأ املنتخب الربتغالي املباراة بشكل جيد وكان قريبا من افتتاح 
التسجيل بعد ست دقائق من حماولة رائعة لرونالدو الذي حاول 
استغالل تقدم احلارس فاتاو داودا بكرة خادعة لعبها من اجلهة 

اليمنى، لكن حماولة افضل العب يف العامل ارتدت من العارضة.
وحصل رونالدو ايضا على فرصة مثالية للتسجيل من ركلة حرة 
الغاني تألق وانقذ فريقه )12(، ثم تدخل احلارس  لكن احلارس 
اثر  الربتغالي  للنجم  رأسية  بوجه  للوقوف  وبرباعة  جمددا  الغاني 

متريرة عرضية من جواو برييرا )18(.
وكاد رد غانا يأتي قاسيا عرب قائدها اسامواه جيان الذي وصلته 
الكرة داخل املنطقة بني مدافعني فسددها قوية لكن احلارس بيتو 

تأهل أملانيا والواليات املتحدة وخروج الربتغال
تدخل وانقذ بالده )20(.

وعندما عجز الربتغاليون عن الوصول اىل شباك داودا قرر احلظ 
ان يقف اىل جانبهم مبساعدة جون بوي الذي حاول اعرتاض كرة 
موتينيو  جلواو  رائع  فردي  جمهود  بعد  برييرا  ميغيل  من  عرضية 
فالتفت الكرة على ركبته وحتولت بطريق اخلطأ اىل الزاوية اليسرى 
العليا للمرمى الغاني )31(، الذي كاد ان يهتز بهدف ثان لكن 

حارسه تألق جمددا يف وجه رونالدو )32(.
وواصل رجال بنتو اندفاعهم سعيا خلف هدف جديد ينعشون به 
حظوظهم بالتأهل يف حال خسارة الواليات املتحدة وحصل اموريم 
على فرصة من تسديدة قوية لكن حماولة العب وسط »بنفيكا« 
هزت الشباك اجلانبية )34(، ثم ردت غانا بفرصة لكريستيان اتسو 
كرة  يسدد  ان  قبل  اليسرى  اجلهة  على  قام مبجهود مميز  الذي 

قوسية مرت قريبة من القائم االيسر )40(.
ويف بداية الشوط الثاني، كاد جيان ان يفاجئ الربتغال بهدف 
مهاجم  حماولة  لكن  املنطقة  خارج  من  اطلقها  كرة  من  التعادل 

»العني« اإلماراتي مرت قريبة من القائم االمين )51(.
اثر  بعد ثوان معدودة بكرة رأسية  الفرصة  وعوض جيان هذه 
كوادوو  اإليطالي  »يوفنتوس«  العب  من  رائعة  عرضية  متريرة 

اسامواه )57(، رافعا رصيده اىل هدفني يف نهائيات الربازيل.
وكادت غانا ان ختطف هدف التقدم لو احسن واريس استغالل 
الفرصة الذهبية اليت سنحت له وهو يف مواجهة املرمى بعد عرضية 
االيسر  القائم  جبانب  برأسه  بالكرة  اطاح  لكنه  جيان  من  متقنة 
)60(، ثم اتبعها كوادوو اسامواه باخرى من تسديدة بعيدة مل جتد 

طريقها بني اخلشبات الثالث ملرمى بيتو )68(.
وجاء رد الربتغال مثمرا بهدية من احلارس داودا الذي اخفق يف 
التعامل مع الكرة اثر عرضية من لويس ناني فسقطت الكرة امام 
رونالدو الذي اطلقها قوية يف الزاوية االرضية اليسرى رغم وجود 
مدافعني واحلارس يف طريقه )80(، رافعا رصيده اىل ثالثة اهداف 

يف ثالث مشاركات يف النهائيات )2006 و2010 و2014(.
حني  بالده  تقدم  لتعزيز  ذهبية  فرصة  على  رونالدو  وحصل 
وصلته الكرة وهو يف مواجهة املرمى لكنه اصطدم بتألق احلارس 
هذه املرة )83(، وقد اتبعها جنم »ريال مدريد« بفرصتني ذهبيتني 
بقليل  العارضة  علت  رأسية  كرة  من  االوىل  القاتل،  الوقت  يف 
والثانية من انفرادية لكن عجز عن وضع الكرة بعيدا عن متناول 

احلارس )90(.
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يف تاريخ اجلالية العربية يف  أسرتاليا حمطات مذهلة جيب  
التوقف عندها ولو من باب التذكري بأن  بعض أشباه البشر 
ينّصبون أنفسهم »زعماء« وهم ليسوا إال عمالء صغار أقزام ليس 
هلم شأن حتى على زوجاتهم، هؤالء التعساء كانوا يستغلون 
املنابر اإلعالمية اليت يعملون فيها عبيدًا وأجراء ويتطاولون على 

كل شريف سيد حر يف اجلالية.
هؤالء »جندرمة« الفنت والتفرقة ونقل البارودة من كتف إىل 
كتف مرة كانوا يهامجون املطران الراحل الكبري املرحوم عبدو 
خليفه وتارة كانوا يهامجون السفراء الدكتور لطيف أبو احلسن 
االساتذة  سفراء(  )حاليًا  والقناصل  بيطار  ميشال  واالستاذ 
سليمان الراسي وغطاس حكيم وسواهم من األوادم ومل ينُج 
لبنان  يف  األحرار  والقادة  الشرفاء  الرؤساء  حتى  شرهم  من 
الصهيوني   العدو  ألسيادهم  خدمة  بالتأكيد  العربي  والوطن 

وهم عمالء صغار له.
ومن املؤسف أن ُيستقَبل هؤالء »اجلندرمة« يف مراكز القرار 
والرأي  الوطنيني  جهابذة  سيدني  يف  ويستقبلهم  لبنان  يف 
احلر واصحاب املبادئ والعقائد الذين خانوا مبادئهم وعقائدهم 

بصورة يف جريدة او دعوة اىل مأدبة.. ملاذا كل هذا ؟!
معلوم »منشان« صورة !!

وكأن الصورة »بدها تشيل الزير من البري«.
واهلل عيب !! 

أين ) وقفات العز ( ؟؟؟!!! 
أين »مواطن حر وشعب سعيد«؟!

أين«االمة العربية الواحدة«؟!
أين »نعادي من يعادينا ونسامل من يساملنا«؟!

واِد  يف  الوطين«  »العمل  أرباب  أن  العمر  طويل  يا  يبدو 
وأبطال الفكر واملقاومة يف واِد آخر.

اىل  والقومية  الوطنية  االحزاب  بعض  مؤسسو  عاد  لو  ُترى 
احلياة ورأوا ماذا يفعل مؤيدوهم ومناصروهم وحاملو راياتهم 
اال يأمرون حبل احزابهم ويتمنون لو انهم مل يعودوا اىل احلياة 
ولفضلوا ان يبقوا حتت الرتاب بعد ما شاهدوا من بيع للمبادئ 
والقيم والعقائد؟! ألن هؤالء األشاوس منهمكون يف »اخلطط 
احلربية« من أجل »التحرير«.. معليش إذا فلفشنا االوراق باإلذن 
منكم أيها ) اجلهابذة ( فلنتعلم من التاريخ وهنا نتكلم عن تاريخ 
يستكتبه  الذي  املّزور  بالدنا  تاريخ  ومعه  نصحح  علنا  اجلالية 
مرتزقة باألجرة ميّثلون على الناس ويدعون زورًا عرب مسلسالت 
وهمية كاذبة بأن أجدادهم من صنع االستقالل والتاريخ وهذا 
ما ال ميت باحلقيقة بصلة ألنهم كانوا عمالء لالستعمار والعدو  
يعطيه«  ال  الشيئ  »فاقد  اهلل  رعاك  يا  معي  الصهيوني وقل 

وخنتم بقول االمام علي »احلق مل ُيبقِِ صاحب« وكفى. 

تاريخ من تارخ اجلالية
السفري د لطيف أبو احلسن واملطران 
الراحل عبدو خليفة.. مناقب وكرامة

كتب اكرم املغوّش

املطران الراحل عبدو خليفة والسفري د لطيف ابو الحسن والقاضي بيرت شدياق  والزميل أكرم 
املغوّش  ) إرشيف (

نجم الشباب  ملحم زين يصافح  الزميل أكرم املغوّش  ) إرشيف (

التقاط الصور الذاتية مؤشر على 
اضطراب عقلي

خضعت ظاهرة التصوير الذاتي املعروفة بـ "Selfie" لدراسة أجرتها 
انتشار هذه  أن  )APA(، كشفت  النفسي  للطب  األمريكية  الرابطة 
الظاهرة يعد مؤشرا على اإلصابة باضطراب عقلي لدى من ميارسها.

أطلق القائمون على هذه الدراسة مصطلح "selfitis" على االضطراب 
العقلي امُلشار إليه، ويوصف بأنه انعكاس لرغبة جاحمة يف "التعويض 
عن انعدام الثقة بالنفس وفجوة يف العالقة احلميمة". كما خلصت 

: "selfitis" الدراسة إىل 3 مستويات من
اخلفيفة: وتتمثل يف التقاط الصور بعدد ال يقل عن 3 مرات ولكن 

دون نشرها يف مواقع التواصل االجتماعية.
واحلادة: وتعين التقاط الصور أكثر من 3 مرات أيضا، لكن مع 

نشر هذه الصور يف املواقع.
يف  رغبته  على  السيطرة  يفقد  ناشط  حالة  وتشخص  املزمنة: 
تصوير نفسه "على مدار الساعة"، ونشر الصور يف املواقع 6 مرات 

يف اليوم على األقل.
حلوال  اآلن  حتى  النفسي  للطب  األمريكية  الرابطة  تقدم  وال  هذا 
يف  سريعة  بوترية  تفشى  الذي  العقلي،  االضطراب  هذا  لتجاوز 
السنوات القليلة األخرية، بفضل اتساع رقعة انتشار أجهزة االتصال 
الذكية اليت سهلت عملية التقاط الصور الذاتية ورفعها خالل حلظات 

يف املواقع اإللكرتونية.
امللفت أن "Selfie" منتشرة أكثر بني الرجال، إذ أن 17% منهم 
النساء  من  نسبة ممارستها  تتجاوز  ال  بينما  العادة،  هذه  ميارسون 
الرغبة  وهو  اجلنسني مشرتك،  لدى  لذلك  الدافع  كان  وإن   ،%10
يف  ُأعدت  لدراسة  وفقا  وذلك  مجيلة،  بصور  الظهور  يف  القوية 

بريطانيا بناء على طلب من شركة "سامسونغ" الكورية اجلنوبية.

أمجل مشجعة يف مونديال الربازيل “بلجيكية”

خطفت مشجعة بلجيكية األنظار خالل مباراة منتخب بالدها ضد 
روسيا حيث تداولت وسائل اإلعالم صورها مرشحة إياها أن تكون 

أمجل مشجعات املونديال .

 طريقة أكثر 
من سهلة إلنقاذ 

هاتف جوال وقع 
يف املاء

أكثر  أن هناك طريقة  يبدو 
جوال  هاتف  إلنقاذ  من سهلة 
احلمام  أو يف  املاء،  وقع يف 

أو أي وعاء مليء بالسوائل.

الشؤون  حمرر  فبحسب   
ال  التايم،  جملة  يف  التقنية 
االضطراب  إىل  يدعو  شيء 
مثل  مواجهة  عند  اهللع  أو 
إذ ميكن حبيلة  تلك احلوادث، 

بسيطة إنقاذ هاتفك.

أواًل سوى فصل  وما عليك 
وإذا  اهلاتف،  عن  البطارية 
كان هاتفك كاآليفون يتضمن 
بطارية داخلية أو ثابتة، فيجب 

إطفاء اجلهاز.
أما اخلطوة التالية فتتلخص 
جبلب ما توفر لديك من األرز 
لتضع  طبعًا(،  املطهو  )غري 
وعاء  يف  احلبوب  بني  اهلاتف 
الوقت.  لبعض  وترتكه  مغلق 
وبعدها ميكن استعادة اهلاتف 

وكأن شيئًا مل يكن.

جنم الشباب ملحم زّين :إستمرارية الفنان وجناحه بصوته وأخالقه وحضوره

يف معظم رحالت جنم الشباب احملبوب ملحم زّين الفنية إىل سيدني مع كامل فرقته املوسيقية 
وإحياء احلفالت الكبرية والناجحة كنت أجري معه املقابالت الصحفية واليت يكرر دائمًا القول: جيب 
على الفنان بأن يلتزم دائمًا وأبدًا  باألخالق من أجل إستمراريته يف اإلبداع والغناء على أن يضع نصب 
عينيه إحرتام النفس وإحرتام اجلمهور ألن الفن بالدرجة األوىل أخالق وإلتزام مع الصوت والكلمات 

واحلضور.
وهذا صحيح ألن النجم ملحم زين شق طريقه الفين بسرعة وعبده بأصالته وصوته اجلميل وحضوره 
املّميز وإنتقائه الكلمات لشعراء وملحنني هلم باعهم الطويل يف هذا املضمار وهو شاب يف مقتبل 
علواه زورك وتيجي لعنا _بيك يستقبلين وأمك  العمر وهو يردد من إبداعاته: علواه نرجع مثل ماكنا _ 

دوبت من اآله _علواه علواه.  أدللين دخيلك طفيلي قليب _ 

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

سقطت مذيعة نشرة األخبار اجلوية، يف قناة »العربية«، فجأة 
على األرض، أثناء تقدميها أخبار الطقس.

وقالت املذيعة: »لنتابع حتديًدا إىل متى ستستمر موجة الطقس 
...«، قبل أن تنزلق فجأة على األرض، وتستدير الكامريا صوب 
»صيبة  ان  االجواء قائال  الذي رطب  االخبار يف االستوديو  مذيع 

عني اوقعت مذيعة الطقس« متمنيا هلا السالمة.

مذيعة »العربية« تسقط ارضاً خالل قراءة 
نشرة الطقس!
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6 أطعمة تزيد الرغبة اجلنسية 
لدى الرجل

اطعمة  اجلنسية 8  بالصحة  للعناية  االخضر«  »التفاح  برنامج  حدد 
ادائهم،  الرجال وحتسني  لدى  اجلنسية  الرغبة  تساعد يف حتفيز 

وهي:
1- املأكوالت البحرية

هناك أنواع من املأكوالت البحرية ميكن أن تكون مبثابة املنشطات، 
الربي، كما حيتوي احملار على  السلمون  أهّم هذه األمساك  ومن 
مكونات غذائية أثبتت الدراسات أنها تثري الشهوة، وقد استخدم 

كعالج للضعف اجلنسي على مّر التاريخ.
2- األفوكا

األفوكا يعترب منشطا جنسيا غنّيا بالدهون غري املشبعة ومنخفض 
الدهون املشبعة مما جيعله جيدا للشرايني.

3- اللوز
منشطات  مبثابة  وتعترب  العاطفة،  تزيد  اليت  املأكوالت  من  اللوز 
جنسية، وتساعد على اخلصوبة، وحيتوي على العديد من املعادن 
النادرة اليت تعترب مهمة للصحة اجلنسية، مثل الزنك والسيلينيوم، 

.E وفيتامني
4- الفريز

أكثر  النساء  الرجال جيدون  أن   2008 عام  أجريت  دراسة  وجدت 
مصدرا  أيضا  تعد  الفريز  وفاكهة  األمحر،  يرتدون  عندما  إثارة 
ارتفاع  على  يساعد   B فيتامني  وحتتوي  الفوليك،  ممتازا حلمض 

عدد احليوانات املنوية لدى الرجال.
5- التني

هذه الثمرة تعترب الداعم األكرب للخصوبة، وتعمل كمنشط جنسي 
ممتاز ألنها معّبأة مع األلياف القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان 

على حّد سواء، وهو أمر مهم لصحة القلب.
6- احلوامض

أي نوع من هذه احلوامض والفاكهة اإلستوائية يعترب غنيا جدا يف 
املواد املضادة لالكسدة، وفيتامني C، ومحض الفوليك، وكلها 

ضرورية للصحة اإلجنابية للرجال.

"مريور"  صحيفة  نشرت 
الربيطانية جمموعة من الصور 
للجدل  املثرية  للمطربة 
كلبتها  مع  غاغا"  "ليدي 
تاج  ألبستها  بينما  "أسيا" 

وجموهرات مثينة وقرطًا.

وقالت الصحيفة إن املطربة 
الليدي  السيئة  الرومانسية 
ألبست  سنة(   28( غاغا 
مثينًا  عقدًا  العمالق  حيوانها 
من اجملوهرات وتاجًا وقرطًا 
 " جلمعية  الدعاية  إطار  يف 
يف  العاملة  اخلريية   "PETA

جمال حقوق احليوان.

وسخرت الصحيفة من جاجا قائلة إن املطربة الشابة مبقدورها أن 
ليس  أسيا  الكلبة  لكن  مرحية  وغري  غريبة  بأشكال  نفسها  تزين 

لديها نفس اخليار فهي جمربة على ذلك.
يذكر أن جاجا ال تفارق كلبتها أسيا إطالقًا، حيث نشرت مؤخرًا 
النجمة  فيها  تظهر  باالنستغرام  حسابها  على  الصور  من  العديد 

بصحبة الكلبة يف أماكن خمتلفة.

كلبة »ليدي غاغا« ترتدي 
جموهرات مثينة

 إماراتي يغري زوجته بقالدة بـ 2 
مليون لتوافق على زواجه بأخرى!

الرجل هدية لزوجته يف املناسبات السعيدة اليت  عادة ما يقدم 
تتعلق بها أو بهما معًا، أما أن يقدم هلا هدية باهظة الزمن ملباركة 

زواجه الثاني، فهذا أمر حدث فقط يف اإلمارات.

ونقلت صحيفة “البيان” اإلماراتية، اليوم األربعاء، أن أحد األثرياء 
مصممة  من  وطلب  مول،  بدبي  للمجوهرات  دار  إىل  مؤخرًا  اجته 
ندرة  الكرمية  واألحجار  القالئد  أكثر  عليه  تعرض  أن  اجملوهرات 

ها توافق على زواجه الثاني. وأغالها مثنًا، ليقدمها لزوجته علَّ

العيال” الصدمة  أراد أن خيفف على “أم  ومل يكتف بذلك، بل 
واإلحساس باإلحباط، من خالل جعل هديته أكثر رومانسية وشاعرية، 
حيث طلب أيضًا نقش امسيهما على األحجار الكرمية يف القالدة 
اليت بلغت قيمتها مليوني درهم )545 ألف دوالر(، ووضعها يف 

أكثر علب اجملوهرات رقيًا وفرادة من حيث التصميم.

وتقول املصممة خلود الكردي إن أحد األثرياء زار متجرها، وكان 
حريصًا على اختيار أغلى اجملوهرات وأكثرها ندرة. وبسؤاله عن 
مبرور مخس  االحتفال  وهما  هدفني،  للهدية  أن  أوضح  املناسبة 

سنوات على زواجهما، وحتى تبارك زواجه الثاني.
أيام،  بعد  الزوج  قَدرًا  التقت  إنها  اجملوهرات  مصممة  وقالت 
الفرح  عمها  “أجواء  الثانية يف  تزوج  أنه  علمت  عندما  وتفاجأت 

ومن دون أي مشاكل”.
وجيدر التساؤل: كم دفع الزوج مهرًا للزوجة الثانية؟!

 فارس كرم: نعم دفعت 20 ألف دوالر 
لنجوى كرم حلّل خالفها مع ملحم بركات

اختتم املوسم األول من برنامج "املتهم" مع الفنان فارس كرم، 
الذي حّل ضيفًا صرحيًا وشفافًا وبـ"وجه" واحد، وهو ما ال يتوفر 
إال عند القليل من الفنانني؛ فهو اعرتف بأنه يلعب امليسر، وبأنه 
"نسوجني" وصاحب خطايا كثرية، لن يستطيع أن يكّفر عنها حتى 

عندما يدفن حتت الرتاب.
عن الشائعات اليت تالحقه، قال كرم:" هي تالحقين ألنين فارس 
فنانًا  بكونه  كرم  وتفاخر   ." صحيحة  كلها  ليست  ولكنها  كرم، 
شعبيًا، وقال:" أنا من الشعب. وهل ميكن أن تنجح األغنية من 

دون شعب؟". 
"التنورة"  غنى  عندما  اهلابطة  لألغنيات  بالرتويج  يتهم  صوألنه 
و"تنبك معّسل" وغريهما، أجاب: "إذا كانت "التنورة" أغنية هابطة 
وحققت كّل هذا النجاح، فأمتنى أن تكون كّل أغنياتي هابطة"!، 
مجيلة"؟،  أليست   ، معسل"  "تنبك  أغنية  تضرب  "أمل  وتساءل: 
وأضاف: "إذا مل حيصل جدل بشأني، أخاف كثريًا. أنا تأخرت إىل 
أن حققت جنومييت، وانتظرت مخس سنوات إىل أن كان "اهليت" 

الكبري مع أغنية "التنورة".
يف املقابل، نفى كرم أن يكون سببًا يف جلوس بعض الفنانني يف 
بيوتهم، مشريًا إىل أن الفنان الذي جيلس يف بيته هو من يقّدم 
أغنية غري ناجحة، موضحًا أنه يف موقع املنافسة مع أّي فنان يقدم 
أغنية مجيلة، متسائاًل:" هل يوجد أمجل من صوت ملحم زين، أو 

أروع من معني شريف أو أفضل من عاصي احلالني؟".

ما فائدة أن أدفع 300 ألف دوالر مثن جائزة ؟
كما نفى كرم تضمن أغنياته إحياءات جنسية، وقال:" وهل أنا أقدم 
أفالم بورنو؟"، وتابع: "أنا إنسان "مشرقط زيادة عن احلدود"، 

وأغنياتي تشبهين كثريًا".
وبالسؤال عّما إذا كان يهدي سيارة لكّل فتاة حيبها، أجاب كرم: 
"أفرح عندما أشاهد الناس مرتاحني. وإذا استطعت أن أفعل ذلك 
من أجلهم، فلَم ال!". وعن السبب الذي حال دون حصوله على 
جوائز حتى اآلن، قال: "جائزتي عندما يغين إنسان هندي أغنييت. 
ما فائدة أن أدفع 300 ألف دوالر مثن جائزة وحفالتي من دون 
التهنئة  قدم  قد  يكون  أن  نفى  نفسه،  اإلطار  ويف  مجهور"؟. 
أوارد"،  الـ"ميوزك  لنانسي عجرم وكارول مساحة جبائزتيهما يف 

وقال: "أنا أعطي جوائزي للناطور".
حّر  "أنا  كرم:  قال  تالحقه،  تهمة  النساء  على  ماله  تبديد  وألن 
بأموالي"، أما عن تهمة كونه "نسوجني"، فرّد بسؤال: "وهل جيب 
اللطيف، وال  أنا خجول مع اجلنس  الرجال؟"، وأضاف:"  أحّب  أن 
يتمناني  من  "هناك  مضيفًا:  فتاة"،  مع  أخرج  لكي  أبذل جمهودًا 
ولكنه خياف االقرتاب مين. ولكنين إنسان حساس وشفاف، وأمتنى 

االرتباط يف أقرب وقت ممكن".
أنفقت 13 مليون دوالر... "وانبسطت"

"راحوا.  بـ 13 مليون دوالر، قال:  تقّدر  اليت  وعن مصري ثروته 
انبسطت فيها، وفعلت كّل ما أحبه يف حياتي". كما اعرتف بأنه 
أنفق 60 ألف دوالر يف لعب امليسر يف "كازينو لبنان"، و120 
ألف دوالر يف "الس فيغاس". وقال: "أنا تعبت حتى حصلت على 

مالي وال دخل ألحد به".
فارس كرم حتدث عن حفالته الناجحة يف أمريكا، واعترب أن بعض 
متعهد  مع  خالفه  عن  حتدث  كما  فاشلة،  بأنها  رّوجت  الصحافة 
احلفالت يوسف حرب، وعن الصلح الذي حصل بينهما خالل زيارته 
األخرية إىل أمريكا. كما شكا من فنانني ساندهم، ولكنهم طعنوه 

مبجرد أن أدار ظهره.
أحد  بواسطة  كرم  لنجوى  دوالر  ألف   20 الـ  دفع  أنه  أكد  كرم 
األشخاص لكي ينهي اخلالف بينها وبني ملحم بركات، على اعتبار 
أنهما فنانان لبنانيان كبريان، ومن بعدها غادر فورًا إىل أمريكا، 

ولكن جنوى اتصلت به وعاتبته، وحصل مشكل بينهما.
هيفاء حبيبة قليب

حلقة  عنه يف  سئل  عندما  جتاهله  الذي  امللحن مسري صفري  عن 
سابقة من برنامج" املتهم"، أجاب كرم: "مسري من أذكى الناس 
يف العامل، وأنا أعرف ماذا يقول عين يف غيابي وحجم حبه الكبري 
لي، وفضله كبري علّي. وعما إذا كان سيتوسط للصلح بينه وبني 

جنوى كرم، أجاب:" إن شاء اهلل".
وعن تهمة حمبته ألحالم، برغم خالفها مع راغب عالمة، قال:" ماذا 
أفعل! أنا أحب راغب كثريًا، وألتقيه 3 أو 4 مرات أسبوعيًا، وهو 
شخص أتعلم منه. أنا أحبه كثريًا، وأحب أحالم أيضًا. ولقد التقيت 
بها يف ميامي". وأضاف: " رصيد راغب 500 أغنية و400 "هيت"، 

وأنا أخاف منه وكذلك أخاف أحالم وكثريًا من الفنانني".
وعما كان يقصده بكالمه عن هيفاء وهيب بأنها "ما بتخلي حدن 
يعقد عاقل"، أجاب كرم: "هيفاء حبيبة قليب"، نافيًا أن يكون قد 
قال هذا الكالم باملعنى السيئ الذي فهمه البعض". ويف املقابل، 
رفض كرم توجيه اتهامات إىل أحد، وقال عن معني شريف: "إنه 
حبيب قليب" أيضًا، كما أكد كالم مي حريري "بأنه ال جيوز أن يثق 
بأحد". وعن نوال الزغيب، قال إنه مل يلتقها منذ مدة، ودعا هلا 
بالتوفيق، كما لـنانسي عجرم. كما طلب من ملحم زين أن "ينتبه 

إىل صحته".

 3 بيضات تقتل ضابطاً بريطانياً 
سابقاً!

يف  سابق  ضابط  لقي 
امللكية  البحرية  مشاة 
عاما(   55( الربيطانية 
مشاركته  أثناء  مصرعه 
اللتهام  مسابقة  يف 
البيض، حيث التهم ثالث 
ما  واحدة  دفعة  بيضات 
منعه من التنفس وأدى 

إىل وفاته.

الرجل كان يلهو مع  إن  الربيطانية  وقالت صحيفة "ديلي ميل" 
أصدقائه يف أحد املطاعم وتراهنوا على من يأكل أكرب عدد من 
البيض، فطلب املقاتل السابق ست بيضات وأقحم ثالث دفعة 
واحدة بفمه، إال أنه مل يستطع حتمل تناول تلك الوجبة الدمسة اليت 

قضت على حياته.

يذكر أن البيض رغم فوائده الكثرية إال أن اإلكثار منه قد يكون 
قاتاًل ورمبا يسبب الوفاة يف حالة اجلرعات الكبرية حتى لو مت ذلك 
حديثة  دراسة  يف  أمريكيون  باحثون  كشف  فقد  متقطع،  بشكل 
أو  بيضات  سبع  يتناولون  الذين  العمر  منتصف  يف  الرجال  أن 
أكثر أسبوعًيا يواجهون خماطر أعلى للوفاة املبكرة، مشرية إىل أن 
الرجال املصابني بالبول السكري الذين تناولوا أي عدد من البيض 
زادت لديهم خماطر الوفاة أثناء فرتة الدراسة اليت استمرت 20 

عاًما.
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تتــمات

احلريري يلتقي كريي..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

أن ُيصار إىل توزيع جداول أعمال اجللسات قبل 96 ساعة من انعقادها 
حوهلا  الرأي  وإبداء  ساعة   48 خالل  البنود  على  االطالع  بني  تنقسم 
خالل الساعات الـ48 التالية، بينما سيتم االكتفاء »مبن حضر« لتوقيع 
املراسيم امُلقّرة خالل اجللسات، مع تأكيد سالم عدم إخضاع أي من 

البنود جملس الوزراء للتصويت يف هذه »املرحلة االستثنائية«.
األمن  إطار حتصني  يف  ومراميه  احلكومي  التوافق  جوهر  يندرج  وإذ 
السياسي والوقائي يف مواجهة األخطار الراهنة والداهمة على البلد، 
تواصل األجهزة األمنية عمليات الدهم والتعقب لوأد نريان اإلرهاب 
يف أوكارها، وقد دهمت شعبة املعلومات أمس االول فندق »رامادا« 
أحد  أّن  قضائية  مصادر  من  علم  حيث  روي«  »دو  لفندق  اجملاور 
انتحارّييه املوقوف عبد الرمحن الشنيفي اعرتف بأنه واالنتحاري اآلخر 
الذي فّجر نفسه خالل مداهمة الفندق كانا قد تنقال بينه وبني »رامادا« 
وأنهما كانا بصدد تنفيذ هجوم مزدوج بواسطة حزامني ناسفني على 
مطعم »الساحة« يف الضاحية اجلنوبية لبريوت. علمًا أّن املديرية العامة 
لألمن العام عّممت صورة املدعو املنذر خلدون احلسن املشتبه بقيامه 

بتأمني األحزمة الناسفة واملتفجرات لشبكة »دو روي«.
الحريري ـ كريي

ملفات الشغور الرئاسي والوضع األمين وأعباء النازحني، حضرت أمس 
االول يف العاصمة الفرنسية خالل لقاء استمر على مدى ساعة ختللها 
فطور عمل بني الرئيس سعد احلريري ووزير اخلارجية األمريكي جون 
كريي يف مقر إقامة السفري األمريكي يف باريس، حيث جرى استعراض 
األوضاع والتطورات يف لبنان واملنطقة بني اجلانبني مع الرتكيز بشكل 
للحريري  اإلعالمي  املكتب  بيان  وأوضح  اللبناني.  الشأن  خاص على 
والعمل  الرئاسي  الفراغ  إنهاء حال  »ضرورة  تأكيد  تناول  البحث  أّن 
بكل اجلهود املمكنة النتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن«، 
لبنان  االستقرار يف  اآليلة إىل ضمان  »اخلطوات  باإلضافة إىل حبث 
»مشكلة  إىل  التطرق  عن  فضاًل  والعسكرية«  األمنية  القوى  وتعزيز 
النازحني السوريني والضغوط اليت يواجهها لبنان جراء ذلك، واجلهود 
املطلوبة من اجملتمع الدولي ملواجهة هذه املشكلة وأعبائها املتنامية 

على خمتلف الصعد«.
الرئيس احلريري للشؤون األمريكية  اللقاء كل من مستشارة  وحضر 
الدكتورة أمال مدللي ومدير مكتبه نادر احلريري، وعن اجلانب األمريكي 
نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى لورانس سيلفرمان 
ومديرة منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف جملس األمن القومي 
األمريكي أليسا كاتاالنو ومساعد رئيس هيئة األركان املشرتكة يف 

اجليش األمريكي النائب أمريال كورت تيد.
مجلس الوزراء

التنفيذية دورة عملها اإلنتاجية أمس االول،  إذًا، استأنفت السلطة 
فأقر جملس الوزراء معظم بنود جدول أعمال اجللسة اليت عقدت يف 
شخصيًا  اخلروج  على  نهايتها  يف  سالم  وحرص  احلكومية.  السرايا 
ليتحدث أمام اإلعالم عن مقررات احلكومة بعد االتفاق على آلية عملها 
وكالًة عن رئاسة اجلمهورية، واستهل حديثه بالثناء على عمل األجهزة 
األمنية وتأكيد دعم احلكومة جلهودها يف مواجهة اإلرهاب، داعيًا يف 
الوقت عينه وسائل اإلعالم إىل »عدم تضخيم األحداث«. ويف معرض 
الرئاسي، قال سالم:  آلية عمل احلكومة يف مرحلة الشغور  توضحيه 
أمر ال  بالتوافق، وكل  إال  الصعبة  املرحلة  »لن نستطيع معاجلة هذه 
حيظى بالتوافق سنضعه جانبًا«، نافيًا يف املقابل صحة ما أثري إعالميًا 
عن تشكيل جلان وزارية أو جملس وزراء مصّغر إلدارة أعمال احلكومة 

وتوقيع القرارات واملراسيم يف ظل الشغور الرئاسي.
انعقاد جلسة جملس  متزامن قبيل  إعالمي وسياسي  لوحظ ضخ  وإذ 
الوزراء أمس االول للمطالبة بفرض تأشريات دخول مسبقة إىل لبنان 
على الرعايا اخلليجيني بداعي الضرورات األمنية، قطع سالم الطريق 
على هذا الطرح بقوله: »لن يغرّي مواطن أو اثنان أو حتى عشرة إجراًء 
إلينا، خصوصًا  قائمًا. حنن حنتاج أن يأتي كل الناس وكل احملبني 
من دول اخلليج، ومن واجبنا أن نعزز إجراءاتنا االستباقية ملنع تسلل 

العناصر اليت تريد الضرر لبلدنا«.
وكان سالم قد تطرق إىل هذا املوضوع خالل جلسة احلكومة، قائاًل 
وفق ما نقلت مصادر وزارية: »مسعُت كالمًا يف الساعات األخرية عن 
اقرتاح ُيطالب بوضع شرط التأشريات املسبقة على اخلليجيني لدخول 
لبنان، لذلك أشدد على عدم احلاجة إىل هكذا إجراء ال سيما وأّن الذين 
وهناك  الفنادق،  وحيجزون يف  املطار  عرب  يدخلون  لبنان  إىل  يأتون 
شبكة معلوماتية تربط هذه الفنادق مبديرية األمن العام اليت بإمكانها 
أن تدقق وتتحقق من كل نزالء فنادق لبنان من خالل هذه الشبكة«، 
وأشارت املصادر إىل أّن أيًا من الوزراء مل يبِد أي اعرتاض أو حتفظ 
بهذا الشأن. وكان وزير الداخلية نهاد املشنوق قد أكد قبل دخوله 
قاعة جملس الوزراء أّن »موضوع فرض تأشريات مسبقة على اخلليجيني 
غري وارد على اإلطالق«، معربًا عن »حرص لبنان على عالقاته مع دول 
جملس التعاون اخلليجي«، يف حني قال وزير العدل أشرف ريفي: »إذا 
أردنا فرض تأشريات الدخول املسبقة على اخلليجيني فعلينا فرضها 
الصناعة حسني  عّلق عليه وزير  الذي  األمر  اإليرانيني«،  كذلك على 
احلاج حسن بالقول ردًا على أسئلة الصحافيني: »ال أتبنى أي طرح وال 

أدخل بهكذا مقايضة«.
وزير  سعى  حني  أنه  إىل  الوزارية  املصادر  لفتت  آخر،  صعيد  على 
الرتبية والتعليم العالي الياس بو صعب إىل طرح وإقرار ملف اجلامعة 
فقال:  الكالم  فريج  دو  نبيل  اإلدارية  التنمية  وزير  طلب  اللبنانية، 

»حنن كتيار »مستقبل« حنتاج مزيدًا من الوقت لبت هذا امللف«.

كشف مخطط الستهداف الضاحية
واصلت االجهزة االمنية محلة املداهمات يف العاصمة واملناطق حبثا عن 
مشتبه بهم امس االول، يف وقت كشفت فيه التحقيقات ان االنتحاري 
الذي فجر نفسه يف فندق دو روي يف الروشة امس االول كان خيطط 
ورفيقه املوقوف لعملية انتحارية مزدوجة تستهدف اكرب املطاعم يف 

الضاحية اجلنوبية.
ويف حني داهمت قوة من شعبة املعلومات فندق رمادا السفري سابقا 
يف الروشة املالصق لفندق دو روي كانت وحدة من اجليش تطارد 

سيارة شريوكي مشبوهة يف خميم ضبيه.
عملية مزدوجة

هذا وتواصلت التحقيقات امس االول بإشراف مفوض احلكومة لدى 
احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، فيما استجوب مفوض احلكومة 
االنتحاري  الزعين  داني  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  املعاون 
املوقوف لدى األمن العام يف أحد املستشفيات. واذا كانت التحقيقات 
الصحية،  حالته  اىل  نظرا  وببطء  الثاني جتري بصعوبة  االنتحاري  مع 
اال ان احملققني متكنوا عربه من معرفة وجهة االنتحاريني، حيث كانا 

يريدان تنفيذ عملية يف الضاحية اجلنوبية.
وكشف مصدر مطلع على التحقيق ان اإلنتحاريني كانا بصدد تنفيذ 
الضاحية يف  أحد أكرب املطاعم يف  انتحارية مزدوجة تستهدف  عملية 

وقت واحد مبا يؤدي اىل وقوع أكرب عدد من الضحايا.
وأوضح املصدر ان املوقوف أكد انه استطلع ورفيقه ا ملطعم الذي 
سيستهدفانه، وهو على األرجح مطعم الساحة على طريق املطار، وقد 
ساعدهما يف عملية اإلستكشاف شخص ينتمي اىل لواء التوحيد الذي 
يتبع لتنظيم القاعدة، مشريًا اىل انه هو من أّمن املتفجرات لإلنتحاريني 

وأوصلها اليهما يف الفندق.
وقد عممت املديرية العامة لالمن العام، وبناء الشارة القضاء املختص، 
للشبكة  واملتفجرات  الناسفة  االحزمة  بتأمني  بقيامه  املشتبه  صورة 
اليت متت مداهمتها يف فندق DUROY ويدعى املنذر خلدون احلسن 
والدته حلبيه مواليد 1990 بزبينا - عكار، حيمل اجلنسية السويدية باسم 
Monzer Al HASSAN، وكان يتجول بسيارتني االوىل من نوع نيسان 
لون بيج قدمية الطراز والثانية مرسيدس لون رمادي موديل 2005، 

وحيتمل ان تكون هاتان السيارتان مفخختني.
وقد اعلن املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم امس االول 
مستوى التنسيق ممتاز بني األجهزة األمنية، واملناخ السياسي الذي 
ان  صادقا  وأعتقد  درجاته.  أعلى  يف  هو  لبنان  يف  احلكومة  توفره 
النجاحات اليت حتققت مل تكن لوال هذا التنسيق، فالتحدي قائم ولكننا 
يف أعلى نسبة جهوزية يف هذه األيام، وبإذن اهلل قادرون على خوض 

هذا التحدي اىل النهاية للقضاء على اإلرهاب.

حمادثات امريكية - عربية..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

»من  أنه  احلالي«، حمذرًا  الوقت  احلساسة يف  القضايا  من  عدد  يف 
الواضح أن العراق اآلن هو القضية املسيطرة، وتقدم الدولة اإلسالمية 

يف العراق والشام خيص كل دولة موجودة هنا«.
أما وزير اخلارجية السعودي األمري سعود الفيصل، فقال »كل هذه 
أنه  »وأعتقد  لدولنا«، مضيفًا  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات  القضايا... 
عرب التعاون بني الدول آمل أن يكون مبقدورنا التأثري على الوضع يف 

الشرق األوسط«.
أن  األمريكية  اخلارجية  يف  كبار  مسؤولون  أفاد  الحق،  وقت  ويف 
كريي أطلع نظراءه العرب على قيام الواليات املتحدة جبمع معلومات 
جوية  ضربات  لتوجيه  العراق،  يف  حمتملة  أهداف  حول  استخباراتية 
ضد املتشددين. وقال املسؤولون للصحافيني إن كريي أوضح أن 
»لكنها حتتفظ  جوية  كانت ستنفذ ضربات  إذا  ما  تقرر  واشنطن مل 
باحلق يف عمل ذلك«. وأضافوا أن أيًا من الدول اليت التقى كريي مع 

وزراء خارجيتها مل يعرض مساعدة عسكرية.
أعربوا عن  العربية الثالث  الدول  وذكر املسؤولون أن وزراء خارجية 
أمريكي:  مسؤول  وقال  العراق.  يف  احلالية  القيادة  من  املخاوف 
»نشرتك يف املخاوف ونركز بنفس القدر مثلهم على ضمان أال تقصي 

احلكومة العراقية القادمة أحدا وأن تتشكل يف املستقبل القريب«.
وينتقل كريي اجلمعة )امس( اىل السعودية إلجراء حمادثات مع خادم 

احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بشأن أزميت العراق وسوريا.
افيغدور  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  مع  العراقية  األزمة  كريي  وحبث 
ليربمان يف باريس أمس االول. ونقل املتحدث باسم ليربمان عنه قوله 
لكريي »العراق يتفكك أمام أعيننا، وسيتضح أن إقامة دولة كردية 

مستقلة أمر مفروغ منه«.
مدينة  يف  البارزاني  مسعود  العراق  كردستان  إقليم  رئيس  وأكد 
كركوك املتنازع عليها أمس االول، أن السلطات الكردية مستعدة إذا 

اضطر األمر جللب كل قواتها اىل املدينة بهدف احلفاظ عليها.
وقال يف أول زيارة له لكركوك منذ سيطرة القوات الكردية عليها 
إثر انسحاب القوات احلكومية، وذلك خالل لقاء مع مسؤولني حمليني 
وحزبيني: »إذا اقتضى األمر سأمحل السالح بنفسي للدفاع عن كركوك 
وأهلها«، مضيفًا »ما أردناه حلماية كركوك وأهلها قد وصلنا اليه، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن احملافظة يف حاجة اىل محاية وخطط حكيمة«. 
وفرضت قوات البشمركة الكردية سيطرتها الكاملة على مدينة كركوك 
يف 12 حزيران اجلاري مستغلة االنتفاضة املسلحة يف املناطق السنية 

ضد حكومة نوري املالكي.
استعراضًا  نظم  »داعش«  بأن  شهود  أفاد  للقوة،  استعراض  ويف 
يبعد حنو 55  الذي  احلوجيه،  الرئيسي لقضاء  الشارع  عسكريًا وسط 
كيلومرتًا اىل الغرب من كركوك، مبشاركة 300 مركبة عسكرية ومدنية، 

زيًا عسكريًا  يرتدون  وآخرين  ملثمني  ومقاتلني  التنظيم  رآيات  حتمل 
وأفغانيًا، وحيملون أسلحة خفيفة ومتوسطة.

اخلارجية  وزير  قام  أيضًا،  الدولية  الديبلوماسية  التحركات  ويف 
الربيطاني وليام هيغ أمس االول، بزيارة مفاجئة اىل بغداد والتقى 
»تهديد«  ملواجهة  موحد  موقف  باختاذ  إلقناعهم  العراقيني  القادة 

اجلماعات املسلحة السنية.
يف  استقبل  »املالكي  إن  العراق  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وقال 
مكتبه الرمسي، وزير اخلارجية الربيطاني وليم هيغ الذي أعلن عن دعمه 

للعراق يف مواجهة اإلرهاب«. 
نتمكن  كي  »جئنا  قوله  الربيطاني  اخلارجية  وزير  عن  البيان  ونقل 
مبديًا  بداعش«،  اهلزمية  إلحلاق  مجيعًا  نتعاون  وأن  العراق  دعم  من 
»استعداد بالده لدعم النازحني وتقديم املساعدات هلم«. وتابع البيان 
أن »رئيس الوزراء العراقي مثن املواقف الدولية الداعمة للعراق يف 
هذه املواجهة«، مبينًا أن »هناك ارتباطًا كبريا بني ما جيري يف سوريا 
وما حيدث يف العراق اآلن، وضرورة حتمل مجيع الدول مسؤولياتها 
بأنها  واملتحدة  األمم  لدى  مثبتة  منظمات  دعم  يف  التهاون  وعدم 

منظمات إرهابية«.
ولفت املالكي اىل أن »قوات اجليش وشعبنا العراقي استعادوا زمام 
املبادرة وستتغري الصورة خالل فرتة قليلة«، مؤكدًا أن »هناك عددًا 
كبريًا من النازحني هربوا خوفًا من جرائم اإلرهابيني والعمل جاٍر على 
رعايتهم وتقديم الدعم الالزم هلم للتخفيف من معاناتهم والعمل على 

إعادتهم اىل مناطقهم بأسرع وقت ممكن«.
وتابع املالكي »ال بد من املضي يف مسارين متوازيني األول العمل 
والثاني  وجتمعاتهم  اإلرهابيني  ضد  العسكرية  والعمليات  امليداني 
متابعة املسار السياسي وعقد اجتماع جملس النواب يف موعده احملدد 
احلكومة«،  وتشكيل  للجمهورية  ورئيس  للربملان  رئيس  وانتخاب 
مؤكدًا أن »املضي قدمًا يف هذين املسارين هو الذي سيلحق اهلزمية 
باإلرهابيني«. وكان املالكي أكد هليئة اإلذاعة والتلفزيون الربيطانية 
بشن  سورية  طائرات  بقيام  »ترحيبه«  االول،  أمس  سي(  بي  )بي 
غارات على مناطق حدودية مع العراق يف اجلانب السوري تستهدف 

املسلحني املتطرفني.
واشنطن أبدت معارضتها ألي تدخل عسكري سوري يف العراق، وقالت 
الناطقة باسم اخلارجية األمريكية ماري هارف أن تدخاًل عسكريًا من قبل 

النظام السوري »ال ميكن بأي حال أن يكون مفيدًا ألمن العراق«.
أن حيل  ينبغي  العراق ال ميكن وال  األمين يف  »الوضع  أن  وأضافت 
بواسطة نظام دمشق، سواء بغارات جوية من نظام األسد أو ميليشيات 
متوهلا وتدعمها دول أخرى يف املنطقة«. وأوضحت أن إيران وخالفًا 
لسوريا ميكن أن »تقوم بدور بناء« يف العراق »إذا ما عملت طهران 
األطراف وليس  حقيقة على تشجيع قيام حكومة جامعة« تضم مجيع 

بطريقة طائفية من خالل الدفاع فقط عن املصاحل الشيعية.

خادم احلرمني يأمر
تتمة املنشور على الصفة االوىل

للمملكة العربية السعودية مما قد تلجأ إليه املنظمات اإلرهابية أو غريها 
من أعمال قد ختل بأمن الوطن، فقد أمر امللك عبداهلل باختاذ اإلجراءات 
الالزمة كافة حلماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب 

السعودي األبي«.
السعودي  الشورى  اخلارجية يف جملس  الشؤون  واعترب عضو جلنة 
مهمًا  دورًا  يلعب  الوطين  األمن  جملس  أن  احلارثي،  زهري  الدكتور 
خيوله النظام صالحيات كبرية، منها إعالن احلرب وحالة الطوارئ وقطع 
يتجاوز  »اجمللس  أمس:  لـ«احلياة«  وقال  الديبلوماسية.  العالقات 
دوره اجملال األمين واالستخباراتي والعسكري، إىل ما يتعلق باألحداث 

والظواهر االجتماعية، ومفهوم األمن االقتصادي واملائي وغريهما«.
وأوضح أن »اجتماع اجمللس اليوم )امس( على هذا املستوى رسالة 
واضحة لألطراف كافة يف املنطقة بأن السعودية على أهبة االستعداد، 
االحتماالت  كل  أمامها  وتضع  حوهلا،  حيدث  ما  كل  حبذر  وتتابع 
كان مصدره،  مهما  أي سيناريو  مع  وأنها ستتعامل  والسيناريوات، 

ومهما كانت درجة خطورته حبزم وصرامة«.
مضيفًا أن »الرياض، وإن كانت معنّية باستقرار األمن يف اإلقليم، 
الداخلية«. مشددًا على  التدخل يف شؤونها  أو  بالفوضى  لن تسمح 
فإن  اجتماع اجمللس،  عندما يرتأس  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  »امللك  أن 
ذلك يعين أن هناك خماطر وحتديات واضحة، ومن الطبيعي أن تتأهب 

الدولة ملواجهتها«.
الشورى  جملس  يف  األمنية  الشؤون  جلنة  رئيس  نائب  وأوضح 
الدكتور نواف الفغم أن »اجتماع اجمللس وعلى هذا املستوى القيادي 
العالي يدل على أن هناك بعض سوء الفهم لدى اآلخر«، مشريًا اىل 
أن »بيان الديوان امللكي يدل على أن خادم احلرمني الشريفني فّوض 
ومقّدراته«.  الوطن  حلماية  مناسب  إجراء  أي  باختاذ  املعنية  اجلهات 
»إيران  وقال:  العراق.  اجلارية يف  األحداث  وراء  بأنها  إيران  واتهم 
 2003 منذ  العراق  يف  مسيئًا  دورًا  وتلعب  املنطقة،  استقرار  تهدد 
نوري  العراقية  احلكومة  لرئيس  السليب  الدور  إىل  إضافة  اآلن،  إىل 

املالكي، الذي يسوم العراقيني سنة وشيعة سوء العذاب«.
مع  تتعاطى  اليت  بقيادتها  معروفة  »اململكة  أن  الفغم:  وقال 
وأمن  أمنها  حفظ  على  قادرة  وهي  املستمرة،  اإلقليمية  املشكالت 
اليت  الشريفني  احلرمني  خادم  رسالة  يف  تبنّي  ما  وهذا  مواطنيها، 
تؤكد احلفاظ على مقّدرات الوطن وأمن املواطن«. إىل ذلك يبدأ وزير 
)اجلمعة(  اليوم  السعودية  إىل  زيارة  األمريكي جون كريي،  اخلارجية 
التطورات  إىل  إضافة  األمريكية،   - السعودية  العالقات  يبحث خالهلا 

اإلقليمية، وخصوصًا األحداث يف سورية والعراق.
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 أربع طرق بسيطة ألمعاء صحية

بدخول  ما يسمح  اجلسم،  البوابة يف  حارس  مبثابة  األمعاء  تعترب 
املركبات املفيدة وطرد الضارة منها. وتعترب األمعاء موطنًا حلوالي 
70 إىل 80 يف املائة من خاليا املناعة، ما يؤدي إىل عمل أنظمة 

اجلسم بشكل جيد.

وتتضمن القناة اهلضمية حوالي مائة تريليون من البكترييا، واليت 
البكترييا تفرز  تفوق عدد اخلاليا البشرية يف اجلسم. وإن هذه 
صحة  على  سلبية  أو  إجيابية  آثار  هلا  يكون  أن  ميكن  مركبات 

الشخص.

وجتدر اإلشارة إىل أن األطعمة غري الصحية مثل النظام الغذائي 
العالي يف السكر والدهون، واألغذية املصنعة، تؤدي إىل التسبب 
بالغاز وعدم الراحة، والنفخة وااللتهابات، فضاًل عن تأثريها على 

بطانة األمعاء. لذا عليك اتباع النصائح التالية:

• اختيار الربوبيوتيك على أساس الغذاء أواًل:
املخمرة  األطعمة  يف  اجليدة  البكترييا  أي  الربوبيوتيك  يوجد 
البكترييا  من  عدد  دعم  يف  تساعد  واليت  الغذائية  واملكمالت 
الصديقة يف األمعاء. وتوجد مادة "بيفيدوبكترييا" يف اللنب، ما 
يؤدي إىل إفراز مواد كيميائية تسبب ببيئة محضية، ما مينع تكاثر 

البكترييا الضارة.

• اإلكثار من "الربيبايوتكس":
حتتوي  واليت  الربيبايوتكس،  عرب  الصحية  البكترييا  تغذية  ميكن 
على الكربوهيدرات غري قابلة للهضم. وتوجد "الرببايوتكس" يف 
احلبوب الكاملة، والبصل والثوم والكراث، واخلرشوف، واهلليون، 

واهلندباء.

• جتنب األطعمة الدهنية:
للمواد  يسمح  ما  األمعاء،  بطانة  بتلف  الغذائية  الدهون  تتسبب 
الكيميائية غري املرغوب فيها بالتسرب إىل جمرى الدم والتسبب 

بأذية األنسجة احمليطة به.

• السيطرة على اإلجهاد:
يؤثر الشعور باإلجهاد على تركيبة البكترييا يف األمعاء. لذا، جيب 
أن يتخذ األشخاص تدابري للقضاء على تلك الضغوطات للمحافظة 

على صحة األمعاء.

 كيف يواجه كبار السن نوبات الدوار؟
تعد اضطرابات التوازن من الظواهر الشائعة مع التقدم يف العمر، 
واليت  بنوبات دوار،  ما تكون هذه االضطرابات مصحوبة  وغالبًا 
التعرض  من  عليه  يرتتب  وما  السقوط،  خطر  من  بدورها  ُتزيد 

لكسور.

كبار  ملساعدة  األملانية  اجلمعية  أوصت  املخاطر،  هذه  ولتجنب 
السن بالتشبث جيدًا بأي شيء ثابت ومستقر عند الشعور بالدوار، 
ثم اجللوس أو االستلقاء. وبعد ذلك، يتم تثبيت النظر إىل نقطة 

ثابتة من دون حتريك الرأس.

إذا  الطبيب،  استشارة  ضرورة  على  األملانية  اجلمعية  وشددت 
على  مؤشرًا  يكون  أن  ميكن  أنه  حيث  بالدوار؛  اإلصابة  تكررت 

اإلصابة بقصور القلب. 

كما أنه قد يشري إىل اإلصابة بالسكتة الدماغية، إذا كان مصحوبًا 
أو  الرؤية  يف  أو  البلع  يف  باضطرابات  أو  لغوية  باضطرابات 

باإلصابة بالشلل.

التوازن  اضطرابات  إىل  يرجع  الدوار  أن  من  التحقق  حال  ويف 
املقرتنة بالتقدم يف العمر، فيمكن حينئذ مواجهته من خالل ممارسة 
التمارين الرياضية اليت تعمل على تقوية مهارات التوازن، وتقوية 

العضالت لدى كبار السن.

 بذور البطيخ األمحر ... شباب وسعادة
البطيخ  ميلك 
محر  أل ا
ت  صفا ا مو
غذائية وصحية 
ال يعلى عليها، 
يكسر  فهو 
 ، لعطش ا
طب  ير و
ويدر  اجلسم، 

البول،

ويفتت   
ت  حلصيا ا

من ضغط  وخيفض  األعصاب،  ويهدئ  الكبد،  وينشط  البولية، 
الدم املرتفع، ويساعد عصريه يف توسيع األوعية الدموية ويف 

زيادة الرغبة اجلنسية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا عن بذور البطيخ األمحر؟ 
املهمالت(  إىل سلة  ما جتد طريقها  غالبًا  )اليت  البذور  إن هذه 
أنها متلك  صاحلة لألكل واعتمادها يعترب خيارًا سليمًا، خصوصًا 
أهمية كبرية على الصعيد الصحي والغذائي نعرضها يف السطور 

اآلتية:

- غنية باملواد الربوتينية، فكوب منها )يزن حواىل 108 غرامات( 
يعطي ما يقارب 31 غرامًا من املواد الربوتينية اليت تضم زمرة 
حامض  مثل  للجسم،  الضرورية  األمينية  األمحاض  من  مهمة 
السعادة  املزيد من هرمون  الذي يساهم يف صنع  الرتيبتوفان 
امتصاص  على  يساعد  الذي  الاليزين  وحامض  السريوتونني، 
الكلس وعلى تكوين مادة الكوالجني يف اجللد، وحامض األرجنني 
يستطيع  ال  واألخري  اإلستقالبية،  والعمليات  للجنس  جدًا  املهم 

اجلسم صنعه لذا ال مفر من تأمينه من مصادر غذائية.

من  معظمها  تتألف يف  اليت  الدهنية  املواد  من  نسبة ممتازة   -
القلبية  األمراض  من  تقي  اليت  املشبعة  غري  الدهنية  األمحاض 
الوعائية وحتافظ على صحة البشرة اجللدية حبمايتها من عاديات 

الزمن والشيخوخة.

- كمية ممتازة من املعادن على رأسها الفوسفور الذي يشارك 
ارتفاع  من  يقي  الذي  والبوتاسيوم  العظمية،  الثروة  بناء  يف 
ضغط الدم، واملغنيزيوم املهم لضمان وظيفة القلب، والنحاس 
الذي يشارك يف صنع صباغ امليالنني الذي يعطي اللون املميز 
للشعر واجللد، وإىل جانب هذه املعادن توجد أخرى مثل الكلس، 

واملنغنيز، والزنك.

- باقة من فيتامينات اجملموعة ب اليت تتألف من الرببوفالفني، 
والنياسني، والثيامني، وحامض البانتوتينيك، وحامض الفوليك، 
وهذه الفيتامينات مهمة جدًا لصحة جهاز القلب واجلهاز اهلضمي 

وجهاز املناعة واجلهاز العصيب.

لبذور  أن  األزهر  جبامعة  الزراعة  لكلية  علمية  دراسة  كشفت   -
البطيخ فوائد صحية أهمها أنها تعمل على تنظيف الشرايني من 
الرتسبات الدهنية العالقة بها، وختفض من أرقام التوتر الشرياني 

العالية، ومتلك فوائد ملينة لألمعاء.

وتستخـــدم بـــذور البطيخ األمحر يف املأكوالت اآلسيوية والشرق 
كوجبة  أو  للنقرشة  احملمصة  البذور  استهالك  ويتـــم  أوسطية، 
على  حتتوي  ألنها  نيئة  البذور  بأكل  الــبـحاثــة  وينصح  خفيفة. 

كميات مركزة من األنزميات وذلك بعكس البذور احملمصة.

على  نظرة  يلقي  أن  أدق  تفاصيل  معرفة  يرغب يف  من  وعلى 
اجلدول اآلتي:

القيمة الغذائية يف كوب حيتوي على ما يزيد على 100 غرام ونيف 
من بذور البطيخ األمحر:

1- السكريات: 17 غرامًا.
2- الربوتينات: 30 غرامًا.

3- الدهون: 51 غرامًا.
4- الكوليسرتول: صفر.

5- الفوسفور 815 ميلليغرامًا.
6- الـــبــوتـــاسيـــــوم: 700 ميلليغرام.
7- الــمــغــنــــيـــزيـوم: 550 ميلليغرامًا.

8- الكلس: 38 ميلليغرامًا.
9- الزنك: 11 ميلليغرامًا.

 إجراءات فورية عند اإلصابة حبروق مشسية

اللجوء  ضرورة  على  املستهلك  حلماية  األملانية  اجلمعية  شددت 
إىل الظل فور مالحظة أعراض اإلصابة حبروق مشسية، أثناء أخذ 
محام مشسي خالل فصل الصيف، واليت تتمثل يف امحرار اجللد 

مع الشعور بشد به. 

كما أكدت اجلمعية، اليت تتخذ من العاصمة برلني مقرًا هلا، على 
أهمية محاية املناطق املصابة من اجللد باملالبس بعد ذلك ألطول 
أفرع  حتت  الظل  مناطق  ألن  االمحرار،  يزول  حتى  ممكنة،  فرتة 
وصول  دون  احليلولة  وحدها  ميكنها  ال  املظلة  أو  مثاًل  الشجر 

األشعة فوق البنفسجية الضارة للجسم بشكل تام.

الوقاية
اجلمعية  أوصت  األساس،  من  املخاطر  هذه  مثل  من  وللوقاية 
األملانية حبماية البشرة دائمًا من هذه األشعة الضارة باستخدام 
الكرميات الواقية من الشمس، السيما على املناطق األكثر ُعرضة 
خلطر اإلصابة باحلروق الشمسية، أال وهي: األذنني وظهر األنف 

والكتفني والوجنتني ومؤخرة الرقبة وظهر اليدين والقدمني.

وجديٌر بالذكر أن املخاطر الناجتة عن كثرة التعرض لألشعة فوق 
البنفسجية للشمس ال تقتصر فقط على احلروق الشمسية، إمنا 
على  مبكر  بشكل  الشيخوخة  عالمات  ظهور  إىل  تؤدي  أن  ميكن 

البشرة، وقد تتسبب أيضًا يف اإلصابة بسرطان اجللد.

 املوز حيارب التهاب املفاصل
من  تعاني  كنت  سواء 
التهاب  أو  النقرس 
الروماتيزم  أو  املفاصل 
ميكنك أن تتغلب على هذه 

املشاكل بتناول املوز،

خبصائص  يتمتع  الذي 
مضادة اللتهابات العظام.  املوز غين بفيتامني “ب6”، ومحض 
الفوليك، وفيتامني “سي”، ويساعد ذلك على تعويض فقدان 
الفيتامينات بسبب االلتهابات يعتقد األطباء أن األشخاص الذين 
يعانون من التهاب املفاصل ميكن أن يستفيدوا كثريًا من األطعمة 
الغنية بالبوتاسيوم، وفيتامينات “ب”، والفيتامينات األخرى اليت 

تعمل كمضادات لألكسدة ومتنع االلتهابات.

  ميكنك احلصول على كل ماسبق دفعة واحدة من خالل أكل املوز، 
طبيعي  مصدر  أفضل  املوز  السنة.   أوقات  معظم  يتوفر  الذي 
للبوتاسيوم، وهو معدن له خصائص قوية مضادة للتكلس.  يف 
املتحدة،  بالواليات  للصحة  الوطين  املعهد  موقع  نشرها  دراسة 
أفادت نتائج الباحث أر رامثانيش أن زيادة مستوى البوتاسيوم 
املفاصل  التهاب  مرضى  لدى  األمل  شدة  باخنفاض  ترتبط 
الروماتويدي.  شارك يف هذه الدراسة 32 مريضًا، تناول بعضهم 
حوالي 6000 ملغ يوميًا من كلوريد البوتاسيوم امُلذاب، وأظهرت 
النتائج تغري مستوى األمل الذي يعانونه بعد 28 يومًا من التجربة.  
يلعب البوتاسيوم أيضًا دورًا هامًا يف إعاقة احتباس الصوديوم 
يف اجلسم، ويعّزز التوازن بني الكالسيوم والفسفور، ما يقلل 
مع  اليت حتدث  الظاهرة  وهي  عام،  بشكل  العظام  كتلة  فقدان 

التقدم يف الُعمر.

املوز غين بفيتامني “ب6”، ومحض الفوليك أو “ب9”، وفيتامني 
“سي”. ويساعد ذلك على تعويض فقدان الفيتامينات بسبب 
 12 من  يقرب  ما  على  الواحدة  املوز  حبة  حتتوي  االلتهابات.  
البوتاسيوم،  من  البالغ  للشخص  اليومية  االحتياجات  من  باملائة 
و22 باملائة من احتياجاته من فيتامني “ب6”، و17 باملائة من 
املصادر  من  املوز  يعترب  لذلك  فيتامني “سي”،  من  احتياجاته 

اجليدة هلذه املغذيات.
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من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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نــدر اللـهفة

الربيد  الي  محل  البالد  هذه  يف  عادته  غري  على  املاضي  االسبوع 
هدية مجيلة مغلفا اصفر اللون فتحته بتأن واذا بي يف حضرة كتاب 

صديقي الشاعر فؤاد نعمان اخلوري اجلديد “ ندر اللهفة “ .
- فتحت الكتاب وعلى االثر طارت من حولي فراشات من كل لون 
ولون ....فراشات حزينة فراشات سكرى ترتاقص على اطراف احالم 
تعاند كي تبقى مزهرة عند جزع دالية ...او حتت اغصان سنديانة 

يف جبويتا .
- فتحت الكتاب وقرأت على الصفحة االوىل اهداء لشخصي اهداء 
حتدث  بصداقة  ...ونضوجا  طفوليا  صدقا  كلماته  ثنايا  يف  حيمل 
للغريب  الغريب  واذا  الغربة  يفء  يف  وترعرعت  والوقت  املسافة 

قريب .
- مضى زمن مل حيمل لي الربيد يف هذه البالد غري الرسائل الباردة 
وانذارات الدفع وفواتري الضرائب ....لكنه هذه املرة عوض علي 

بكثري من الفرح بهذه التحفة االدبية .
....خترب  اسانا  عن  القلب حتكي  من  طالعة  “ صرخة  اللهفة  -”ندر 
عن اساطري لوعتنا ومعاناتنا وحبنا لتلك االرض الطيبة اليت ما زالت 
تسكن فينا ونفيء اليها كل ليلة نعيش معها حني يلف الليل االنام 

فنعود حنن اىل ذواتنا نفكر حبالنا نفكر باهلنا .
- هي االرض اليت نستطيب معها فعل خيانة واقع حياتنا يف هذه 
البالد .هي االرض اليت نتعرى حتت مشسها عائدين اىل اصالتنا اىل 
وتعطينا  فينا  تسكن  اليت  االنا  اىل  معها  نعود  احلقيقية  شخصيتنا 
القوة كي نتحدى الغربة نتحدى الزمن والواقع الواقع الذي نتخلى 

عنه من اجل عيين حلظة من احللم هاربة !
“ندر اللهفة “ القنديل اجلديد الذي اضاءه فؤاد ونعمان اخلوري على 
مفارق الغربة ...كم هي مظلمة هذه الغربة وكم هي متأللئة انوار 

قناديل فؤاد . 
اقول ان فؤاد  االرهف  اقرأ اي كتاب من كتابات شاعرنا  - عندما 
نعمان اخلوري ضمنه كل ما عنده من مشاعر صادقة وحنني اسطوري 

تـهاني
مجلس الجالية اللبنانية

يتقدم جملس اجلالية اللبنانية بأحر التهاني من اجلالية العربية 
واالسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك  جعله اهلل شهر 

خري وبركات على اجلميع.

عضور بلدية ليفربول علي كرنيب
يتقدم عضو بلدية ليفربول السيد علي كرنيب بأحر التهاني 
رمضان  شهر  حلول  مبناسبة  واالسالمية  العربية  اجلالية  من 

املبارك  جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع.

رابطة الجمعيات اللبنانية يف منطقة السانت 
جورج

تتقدم رابطة اجلمعيات اللبنانية يف منطقة السانت جورج بأحر 
شهر  حلول  مبناسبة  واالسالمية  العربية  اجلالية  من  التهاني 

رمضان املبارك  جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع.

رابطة ابناء جبل عامل
تتقدم رابطة ابناء جبل عامل بأحر التهاني من اجلالية العربية 
واالسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك  جعله اهلل شهر 

خري وبركات على اجلميع.

املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية يف 
منطقة ليفربول

يتقدم املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية يف منطقة ليفربول 
بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة حلول شهر 

رمضان املبارك  جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع.

جمعية ابناء مارون الراس الخريية
من  التهاني  بأحر  اخلريية  الراس  مارون  ابناء  مجعية  تتقدم 
اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك  

جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع.

بي  ...واذا  ينتهي  ال 
استنتاجي  عن  اختلى 
يلي  الذي  االصدار  يف 
خمطئا  كنت  كم  واعرف 
فاالستاذ  حكمي  يف 
اخلوري  نعمان  فؤاد 
قصيدة  كل  مع  يتجدد 
ثيابه  ينفض  جديدة 
البذة  ويرتدي  العتيقة 
االحلى يوشيها بشحنات 

عاطفية وال اصدق .
“ ينقل  اللهفة  “ندر  يف 
الشاعر معاناة املغرتبني 
ال  الذي  النهر  وحنينهم 

اليه  بالعودة  واحالمنا  افكارنا  ...يصور  الوطن  حنو  تدفقه  يتوقف 
للبناء على اسس صحيحة وسليمة ضمن جو من احلرية واالميان حبق 

االنسان بالعيش بكرامة .
كل االنظمة املدينية والسياسية ساقطة ان مل تلحظ هذا االمر او 
هو السر االساس لدميومتها وكل النظريات االخرى ال معنى هلا وال 

بقاء .
فؤاد نعمان اخلوري ينقل صرختنا كمغرتبني او منتشرين او مهجرين 
الظلم على ارضنا يف  ال فرق بني هذه الصفات صرختنا يف وجه 

الشرق وكل هذا التعصب واالحنطاط واالنهيار .
ندر اللهفة ليس كتاب شعر فقط هو حكايتنا معا هو حنيننا وصدى 
منها  نعّب  الذي  الكأس  هو  ينتهي  ال  الذي  ...زهو شوقنا  آهاتنا 

ونرفض أن نراها فارغة او ممتلئة.. 
هو تاريخ اشخاصنا ومراحل حياتنا.. 

ندر اللهفة قرأته وقرأته وابكاني اكثر من مرة.. 
شكرا ساعي الربيد.. 

شكرا فؤاد نعمان اخلوري انت االنقى.. 
ان نفي  او هل نستطيع  ؟  السفر  متى نفلش االشرعة متى حيني 

بعضا من نذر؟ 

نخله بيطار 

 الشاعر فؤاد نعمان الخوري
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NSW BUDGET: IN CON-
TROL
• The 2014-15 NSW Bud-
get shows a significant 
turnaround in the State’s 
finances, with the Budget 
expected to return to sur-
plus one year earlier than 
forecast in the Half-Year-
ly Review.
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government in-
herited a Budget with an 
unsustainable debt tra-
jectory, and an economy 
that had become the lag-
gard of the nation. Three 
years later, the Budget 
has been secured and 
NSW is at or near the top 
of the nation on all lead-
ing economic indicators.
• The Budget also deliv-
ers a significant improve-
ment in the state’s Net 
Debt position, now esti-
mated to be around $8.6 
billion ($7.1 billion less 
than originally estimate), 
along with a forecast def-
icit of $283 million dol-
lars for 2014-15, before 
an expected return to 
surplus of $660 million in 
2015-16.
• This Budget begins the 
heavy-lifting on the big-
gest infrastructure proj-
ects in Australian history 
including: $1.3 billion for 
the rebuilding and repair 
of our major hospitals; 
$863 million for the start 
of major construction of 
the North West Rail Link; 
and $398 million for work 
on the 33km WestCon-
nex motorway.

BUDGET DELIVERS FOR 
THE REGIONS 
• Regional communities 
across NSW will benefit 
from the 2014-15 Bud-
get with $1 billion in new 
funds for infrastructure 
projects to be delivered 
through Restart NSW.
• We are ensuring min-
ing affected communities 
gain more from the Bud-
get, with $87 million allo-
cated in 2014-15 for the 
Resources for Regions 

program. 
• A $325 million boost will 
also be given to the Water 
Security for Regions pro-
gram – bringing the total 
outlay to $366 million 
– to fund infrastructure 
works, including dams, 
to secure water supplies 
and drought-proof re-
gional communities.
• This Budget invests in 
regional roads, with $200 
million for a new Region-
al Freight Pinch Point 
and Safety Program to 
improve key freight cor-
ridors. We are also es-
tablishing a $50 million 
Western NSW Freight 
Productivity Program to 
seal, widen and deliver 
other improvement works 
on freight corridors and 
there is $37.5 million for 
the Fixing Country Roads 
program.

RECORD HEALTH BUD-
GET BOOSTS FRONT-
LINE CARE
• Record health funding 
in the NSW Budget will 
enable an extra 120,000 
patients to be treated in 
an emergency depart-
ment or admitted to hos-
pital this year.
• Recurrent spending in 
health will be $18.7 billion 
in 2014-15 - an increase 
of $929 million (or 5.2 per 
cent) on a like-for-like ba-
sis compared to the pre-
vious year. 
• Almost $1.3 billion will 
be spent on health capi-
tal works in 2014-15, 
including money to com-
mence redevelopments 
at Westmead Hospital, 
St George Hospital and 
Gosford Hospital.
• There is also $24.5 mil-
lion to commence con-
struction on five new 
ambulance stations at 
Bankstown, Blacktown, 
Kogarah, Liverpool and 
Penrith.

A BUDGET THAT DE-
LIVERS MORE FOR THE 
VULNERABLE

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 20 June 2014
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government will 
deliver more support for 
children and young peo-
ple in the child protection 
system and increased 
funding for social hous-
ing as part of a $5.8 bil-
lion investment in the 
2014-15 NSW Budget. 
• It is a priority of the NSW 
Government to provide 
a better social housing 
program and to bolster 
caseworkers with more 
resources to help break 
the cycle of disadvan-
tage.
• There is an additional 
$500 million over four 
years for child protec-
tion, including additional 
resources to support the 
transition of out-of home 
care to the non-govern-
ment sector, more as-
sistance for caseworkers 
and a major technology 
upgrade.
• Reforms like Safe Home 
for Life are part of the 
$1.6 billion the NSW Gov-
ernment will invest in 
2014-15 to keep children 
and young people safe 
and enable them to grow 
and reach their potential. 

$400 MILLION RE-
SERVED TO TRANS-
FORM TRAVEL TO SYD-
NEY’S SECOND CBD
• Funding to progress 
plans for light rail in 
Parramatta - Sydney’s 
second CBD - is a cen-
trepiece of the 2014-15 
NSW Budget.
• The NSW Government 
has set aside $400 million 
from its major infrastruc-
ture fund, Restart NSW, 
to accelerate work on a 
Western Sydney light rail 
system.
• This follows the NSW 
Government’s recent 
funding commitment to 
start work immediately 
on identifying the high-
est priority corridor for 
the introduction of light 
rail in Parramatta and 
carry out a detailed fea-

sibility study. The Bud-
get commitment ensures 
the project is ready to go 
once the feasibility work 
is complete.
• This major project could 
provide a key missing 
transport link and change 
the way people travel 
in and around Sydney’s 
West.

SKYTRAIN CONSTRUC-
TION BEGINS 
• The first sod was turned 
on the skytrain and new 
Kellyville railway station 
this week, as part of the 
NSW Government’s $8.3 
billion North West Rail 
Link (NWRL) project.
• The new Kellyville sta-
tion, one of eight new sta-
tions being built for the 
NWRL, is the next stage 
of construction on this 
important project that will 
make a difference to the 
daily lives of commuters 
for generations to come.
• This week’s Budget in-
cluded $863 million to 
get on with major con-
struction of the NWRL 
– Australia’s biggest 
public transport infra-
structure project, and is 
also the important first 
stage of Sydney Rapid 
Transit – the new railway 
network that includes a 
second Sydney Harbour 
rail crossing and Western 
extension to Bankstown.
• The new Kellyville sta-
tion will deliver major 
benefits for the local 
community, including 
1,360 brand new com-
muter car parking spaces 
as well as new bus, taxi 
and bicycle facilities.
MORE PREMIUM CUTS 
ON THE WAY FOR BUSI-
NESS
• There has been a fur-
ther reduction to Work-
Cover premiums as part 
of the NSW Liberals & 
Nationals Government’s 
commitment to make 
the scheme both fair and 
sustainable.
• It means 200,000 em-

ployers across 414 in-
dustries will benefit from 
an average premium rate 
reduction of five per cent 
– saving them more than 
$113 million a year, with 
343 industries receiving 
a greater than five per 
cent reduction.
• The NSW Government’s 
WorkCover reforms have 
not only prevented pre-
mium increases, but en-
abled premium reduc-
tions in the past year. This 
has protected thousands 
of jobs and helped grow 
the State’s economy.
• The former Labor Gov-
ernment left behind a 
broken scheme with a 
growing $4.1 billion defi-
cit that had negatively 
impacted business con-
fidence. Key reforms and 
better management has 
put the scheme in a much 
stronger position, restor-
ing its financial sustain-
ability.

LAWS COVERING PO-
LICE POWERS SIMPLI-
FIED
• The NSW Government 
is supporting frontline 
police with new laws giv-
ing officers clearer and 
more effective powers to 
protect the public. 
• Police told the govern-
ment the old laws were 
too complex and didn’t 
reflect the realities of 
21st century policing.
• The new legislation, 
passed by Parliament 
this week, strikes the 
right balance between 
ensuring police can do 
their job safely and ef-
ficiently while providing 
appropriate safeguards 
for the community.
• The NSW Government 
has also introduced re-
forms to give police pow-
ers to destroy dangerous 
drug exhibits sooner, 
while maintaining suffi-
cient samples for scien-
tific analysis.
ENERGY REBATES GET 
BOOST IN BUDGET 

• The NSW Government’s 
energy rebates to help 
ease energy costs for 
families will rise from 1 
July, with $228 million al-
located in the Budget.
• The Low Income House-
hold Rebate will increase 
to $235 per year, up from 
$225 and is available to 
eligible Commonwealth 
concession card holders.
• The NSW Family Energy 
Rebate will increase from 
$125 to $150 per year.
• The NSW Government 
is doing everything it 
can to decrease the cost 
of living for households 
and the energy rebate 
schemes are a key part 
of that commitment.
• For information on the 
rebates and to apply 
please visit: http://www.
resourcesandenergy.
nsw.gov.au/energy-con-
sumers/financial-assis-
tance/rebates
BUSHFIRE PROPERTY 
PROTECTION LAWS 
PASS PARLIAMENT
• Sensible new laws have 
passed Parliament to 
give residents in desig-
nated bushfire-prone ar-
eas additional powers to 
protect their homes.
• The new rules will cut 
red tape for residents 
whose homes are located 
in designated areas close 
to bushland, so they can 
clear trees and vegeta-
tion from their property.
• Residents in a bushfire 
zone will be able to clear 
trees within 10 metres 
of their house, and clear 
shrubs and other vegeta-
tion within 50 metres of 
their house.
• Designated bushfire 
zone areas – known as a 
‘10/50 vegetation clear-
ing entitlement area’ – 
will be determined by the 
Rural Fire Service. 
• A consultation period 
will commence shortly.  
For more information go 
to the NSW Rural Fire 
Service website:  www.
rfs.nsw.gov.au
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LABOR and the coalition 
have traded blows over 
cost-of-living pressures 
as the government reintro-
duced its carbon tax repeal 
bills. 
THE government is ada-
mant the repeal will im-
prove the cost of living for 
average families by $550 a 
year and drive down elec-
tricity bills.
But Labor has seized on 
new economic model-
ling which shows budget 
changes to welfare and se-
niors payments will erode 
family budgets by thou-
sands of dollars each year.
Prime Minister Tony Abbott 
intends to have the carbon 
tax repeal bills passed 
through the lower house 
this week, in time for a spe-
cial four-day sitting of the 
new Senate from July 7.
The government is quietly 
confident of securing six 
out of eight crossbench 
votes, including three 
Palmer United Party sena-
tors, to pass its legisla-
tion.

PUP leader Clive Palmer 
will outline at a media con-
ference in Canberra on 
Wednesday night what it 
will take for his senators to 
back the bills.
“He will be fully transpar-
ent on Wednesday,” his 
spokesman told AAP.
Mr Palmer also has con-
cerns about pension cuts 
and the Medicare co-pay-
ment which he says will 
cost pensioners $2500 a 
year.
Environment Minister Greg 
Hunt on Monday seized on 
statements by energy re-
tailers AGL, Origin and En-
ergy Australia that prices 
would come down once the 
carbon tax was abolished.
“AGL today confirmed that 
price reductions will flow 
through to residential and 
small business customers 
if the carbon repeal leg-
islation is passed by the 
federal parliament,” the 
company said, adding the 
cuts would start from July 
1 regardless of when the 
laws passed.

Labor, coalition in cost of living battle 

Member for Auburn, Bar-
bara Perry MP says that 
the 2014-15 Baird State 
Government Budget has 
neglected the Auburn elec-
torate.  “We remain very 
much on the negative side 
of the balance sheet as far 
as this government is con-
cerned.”
Ms Perry says “it is simply 
unacceptable for the Baird 
Government to continue ig-
noring our needs.  The ma-
jor train timetable changes 
last year have reduced di-
rect train services on the 
Inner West Line to nothing 
more than a shuttle service 
forcing commuters, school 
students and the general 
public to change stations 
at Lidcombe.  As a result 
passenger safety has be-
come a major concern on 
the overcrowded Lidcombe 
station platforms.”
“It is also another kick in 
the guts for our commu-
nity that this Budget has 
failed to provide any fund-
ing for the much-needed 
lift at Berala train station. 
This access improvement 
is desperately needed for 
the elderly, people with 
disabilities and families in 
our area.”
Ms Perry is outraged that 
both Auburn City Council 
and the State Government 
have imposed their will 
upon us with more and 
more overdevelopment. 
“Our community is being 
expected to take on more 
than our fair share of in-
creased residential density 
without the vital infrastruc-
ture to support it” said Ms 
Perry.  “Local residents 
and motorists know only 
too well that it is farcical 
for the Government to pre-
tend that its much-heralded 
Budget allocation for the 
WestConnex Stage 1, with 
a projected finish date of 
2019, will produce a mag-
ic wand to solve our road 
congestion issues. In the 
meantime, these problems 
will only get worse due to 
rampant overdevelopment 

AUBURN LOSES OUT IN THE NSW 
BUDGET 

AUSTRALIAN journalist 
Peter Greste and his Al 
Jazeera colleagues ac-
cused of aiding the black-
listed Muslim Brotherhood 
have been jailed for seven 
years in Egypt. 
GRESTE and two other re-
porters working for Qatar-
based Al-Jazeera English 
were among 20 defendants 
in a trial that has triggered 
international outrage amid 
fears of growing media re-
strictions in Egypt.
Since the army ousted 
Islamist president Mo-
hamed Morsi in July 2013, 
the authorities have been 
incensed by the Qatari 
network>s coverage of 
their deadly crackdown on 
his supporters.
They consider Al Jazeera 
as the voice of Qatar, and 
accuse Doha of backing 
Morsi’s Brotherhood.
Greste, Egyptian-Canadian 
Mohamed Fadel Fahmy and 
producer Baher Mohamed 
were tried with 17 others on 
charges of «spreading false 
news» and having Brother-
hood links.
The three have already 
been detained for nearly 
six months, along with six 
others.

Australian Prime Minister 
Tony Abbott said he spoke 
to Egypt’s President Ab-
del Fattah al-Sisi over the 
weekend.
«I assured him - as a former 
journalist myself - that Pe-
ter Greste would have been 
reporting the Muslim Broth-
erhood, not supporting the 
Muslim Brotherhood,» Mr 
Abbott earlier told the Sev-
en Network on Monday.
Mr Abbott said the presi-
dent understood Austra-
lia’s position.
«I made my point. I made 
it as clearly as I could,» he 
said
The talks between the two 
leaders follow similar lob-
bying by Foreign Minister 
Julie Bishop, who spoke 
with her recently appoint-
ed Egyptian counterpart 
Sameh Shoukri over the 
weekend.
In Canberra, parliamentar-
ians made a bipartisan plea 
for Greste>s release.
Greste’s two brothers were 
in court for Monday’s rul-
ing.
Al Jazeera says only nine 
of the 20 defendants are 
on its staff, including two 
foreign reporters who are 
abroad.

Peter Greste jailed for 7 years in Egypt 

thrust upon us by Auburn 
City Council and the State 
Government.”
Ms Perry is very concerned 
that at the very same time, 
employment lands are be-
ing lost and this Budget 
has done nothing to gen-
erate locally based em-
ployment opportunities, 
particularly for our young 
people.  
“It should be the highest 
priority for this govern-
ment to wake up and take 
action on the fact that the 
unemployment rate, at 8.6% 
within our community, is 
higher than both the State 
and National average.”
This State Government’s 
attack on the access and 
affordability of TAFE 
courses that provide the 
skills necessary to gain 
employment has carried 
over into this year’s Bud-
get.  Ms Perry notes that 
“this will further impact 
the opportunities for peo-
ple to lead fulfilling lives.  
The savage TAFE cuts are 
hitting everyone hard, in-
cluding some of the most 
vulnerable people in our 
community being students 
with disabilities.”
Ms Perry says “while the 
Budget papers refer to a 
new public school being 
built at Wentworth Point, 
there is no funding allocat-
ed to get any work under-
way in the coming financial 
year.  Newington Public 
School is at capacity and 
it is of serious concern 
that the State Government 
has failed to recognise the 
need for a new local high 
school, something that 
local families have been 
concerned about for some 
time.”
“In a nutshell, this Budget 
clearly demonstrates that 
this NSW Government has 
little regard for our com-
munity and has left us out 
in the cold” says Ms Perry.

Media contact: Barbara 
Perry MP 9644-6972 or 
0438012964

RAMADAN MUBARAK
Member for Rockdale, Mr John Flowers has today ex-
tended his best wishes to Australians of the Islamic 
faith on the first day of Ramadan.
“Today, I say Ramadan Mubarak (a blessed Rama-
dan), as the Muslim community of NSW begins the 
holy month of Ramadan,” Mr Flowers said today.
“Fasting and reflecting from dawn until sunset during 
Ramadan is a key pillar of Islamic worship. During Ra-
madan, Muslims seek to renew and deepen their faith.
“The religious obligations of Ramadan can be particu-
larly demanding, but I know they are undertaken with 
a sense of joy and fulfilment.
“As the Member for Rockdale I am extraordinarily 
proud to be able to celebrate such an important day 
for our local community and to Muslims across NSW.
“Ramadan is a time to focus on fostering spiritual de-
velopment, peace, and charity – not just for a month, 
but for a lifetime. Indeed, these are the values that un-
derpin the positive contributions that Australian Mus-
lims have made to our society” Mr Flowers said.
“It is also an important time for Non-Muslims to ap-
preciate what Ramadan is, and its importance to the 
Islamic faith.

JOHN FLOWERS MP MEMBER FOR 
ROCKDALE

The Abbott Government’s 
budget cuts will mean lo-
cal Family Day Care pro-
viders will be forced to 
close their doors to chil-
dren needing day care.
“Many parents are worried 
that they won’t be able to 
find a place for their child, 
let alone afford the cost of 
care,” said Julie Owens.
“Without the valuable and 
affordable service that 
family day care provides, 
many of these parents 
won’t be able to return to 
work or will have to re-
duce their hours.”
Local Family Day Care 
provider Christian Com-
munity Aid Family Day 
Care say that funding 
cuts could mean that their 
service could be forced to 
close and that families will 
no longer have access to 
affordable, flexible, qual-
ity day care.
“The closure of a service 
like ours would mean 
1,700 child care places 

lost in our community and 
no affordable day care 
options for more than 
500 families,” said Janice 
Francis of Christian Com-
munity Aid Day Care.
“We are determined to 
keep our doors open but 
inevitably this will have 
a further cost impact on 
families.”
“We have been providing 
child care for 37 years. 
Closing up would mean 
places gone, experience 
gone, and almost 90 jobs 
gone.”
The Abbott Government’s 
Budget axed $157 million 
from the Community Sup-
port Program which pro-
vides funding to assist 
family day care to provide 
services in areas of need.
MEDIA CONTACT: TILLY 
SOUTH 9689 1455
Janice Francis of Chris-
tian Community Aid Fam-
ily Day Care and local par-
ents are also available for 
further comment.

1700 DAY CARE PLACEMENTS TO 
GO FROM LOCAL COMMUNITIES
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مـطعم سـوا ربـينا
 فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش - حلم بعجني - بيتزا على أنواعها 
- مشاوي متنوعة - شيش طاووق - شاورما 

على الطريقة العربية - كبة نية -  سجق - 
مناسف حلم ودجاج - مجيع أصناف الثمار 

البحرية - سانبوسيك - فالفل - فتة  - تبولة 
 Chicken Burger   - محص - فول -
Beef Burger -  - سلطات على أنواعها 
- بطاطا مقلية - وجبات لألطفال وغريها 

الكثري...

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات.. أراكيل بعدة نكهات  ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق

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

مبناسبة شهر رمضــان املبارك.. نفـتح 7 أيـام يف األسبوع.. من الـ  4 الظهر حتى الـ 5 فجرًا

حـــالل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

أوقات الفطور.. بوفيه مفتوح
الكبار: 25 دوالرا.. الصغار 15 دوالرا

تشمل الطعام والعصري واحللويات

الـرجاء
الـحجز مـسبقًا

أحـر الـتهاني بـحلول شهر رمـضان املـبارك
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

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 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

Saturday 28 June 2014  2014 حزيران   28 السبت 

 بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع.

وكل عام وأنتم بألف خري

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية 

مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

تــــهنئة



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية

أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك
 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 199 دوالرا فقط

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا
خـدماتـنا تـشمل سـائر أنـحاء اسـرتاليا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

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

لالتـصال:

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW
Web: www.intervisiontv.com.au

www.waynaktv.com
Email: efs_1@optusnet.com.au

انـرتفـيجن
معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

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

الجهاز 
مكفول

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

1300 
لالتـصال:

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا
خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

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 
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