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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

»النصرة« تهدد حزب اهلل.. لواء أحرار السنة يريد هدم كنائس لبنان
لقاء اسالمي - مسيحي يف بعلبك يدين التهديد باستهداف الكنائس

النصرة  جبهة  أمري  أكد 
شريٍط  يف  القلمون  يف 
عن  اإلفراج  أن  مسجٍل 
املوقوفني اإلسالميني يف 
سجن رومية يف لبنان بات 
باستهداف  متوعدًا  قريبًا، 
القرى املوالية حلزب اهلل، 
كما أعلن لواء أحرار السنة 
جمموعٍة  توكيل  بعلبك   -
استهداف  مهمتها  خاصة 
الكنائس يف البقاع خاصة 
إىل  مشريًا  عامة،  ولبنان 
تطهري  اجملموعة  هدف  أن 
»إمارة البقاع اإلسالمية من 
ولفت  الشرك«،  كنائس 
اجملموعة  هذه  أن  اىل 
ستعمل على استهداف من 
يف  بالصليبيني  وصفهم 

اإلمارة ولبنان..

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

ارتكاز  وهكذا فبالرغم من 
سوريا  يف  وجودها 
اجلماعات  تضع  والعراق، 
ضمن  لبنان  املتشددة 
حساباتها، وال سيما ضمن 

اخلالفة  انتشار  خريطة 
املعلنة قبل أيام..

التهديد  بيان  قوبل  وقد 
يف  الكنائس  باستهداف 
عن  صدر  الذي  البقاع، 

البارازاني يستعجل االستقالل وواشنطن تتمسك بعراق تعددي وموحد

املالكي يعفو عن ضباط صدام حسني 
الوزراء  رئيس  أعلن 
املالكي  نوري  العراقي 
النظام  كبار ضباط  مشول 
من  العام  بالعفو  السابق 
جهنم  بوابة  اغالق  اجل 
العراق  على  فتحت  اليت 
مسلحو  متكن  ان  بعد 
تنظيم »الدولة االسالمية« 
مناطق  على  السيطرة  من 
شاسعة من البالد، وأثاروا 
ودوليا  اقليميا  قلقا 
مستقبل  بشأن  متصاعدا 

العراق.
فتح  املالكي  أن  كما 
اجلنوب  يف  جديدة  جبهة 
عندما اختار مواجهة انصار 
العربي  الشيعي  املرجع 
الصرخي  حممود  السيد 
احلسين وايقاع خسائر يف 
من  وطردهم  صفوفهم 

للمفاوضات  باتت 
يف  املتواصلة  النووية 
الثاني خريطة  لليوم  فيينا 
االيام  ملسار  طريق 
املقبلة. وجاء االتفاق على 

مفاوضات فيينا النووية دخلت احلّيز العملي والتفاؤل 
مرتبط حبجم تنازالت األطراف

اجللسة  خالل  اخلطة  هذه 
االفتتاحية اليت انعقدت يف 
مقر االمم املتحدة قبل ظهر 
لقاءات  بعد  االول  أمس 
ثنائية وثالثية شارك فيها 

واالوروبيون  االيرانيون 
واستمرت  واالمريكيون 
من  متقدمة  ساعات  حتى 

ليل االربعاء.

التتمة صفحة  31

اللقاء االسالمي املسيحي خالل اجتماعه

الكثر  رسالة  يف  كربالء 
بقدرته  شيعي  طرف  من 
على حتجيم قوتهم متى ما 

اراد.
املالكي  يسعى  إذًا، 
بعدما  السنة  الستمالة 
فأعلن،  دهرًا،  عاداهم 
كونه القائد العام للقوات 
الذي  العفو  أن  املسلحة، 
يشمل  االربعاء  اصدره 
اجلميع، يف اشارة لكل من 
محل السالح ضد الدولة من 
ابناء العشائر او التنظيمات 

وضباط اجليش السابق.
ويف معرض رده على سؤال 
الواردة  الصحافيني  احد 
مع  التواصل  نافذة  ضمن 
وسائل االعالم بشأن العفو 
عن ضباط اجليش العراقي 
السابق قال املالكي: »حنن 

كل  كلمة  جلمع  جبد  نعمل 
يؤمنون  الذين  العراقيني 
وسيادته  ووحدته  بالعراق 
وقوته من عشائر ومجاهري 
وسياسيني  ومثقفني 
القاعدة  هذه  وعلى 
الذي  والتوجه  والرؤية 
البالد  ازمات  حلل  حنمله 
سياسيا وسلميا اىل جانب 
العفو  أعلنا  االمين  اجلهد 
السالح  محلوا  الذين  عن 
من بعض ابناء العشائر او 

التنظيمات«.
وأضاف: »نعم، نعلن اآلن 
وكل  الضباط  عن  العفو 
العودة اىل  من يرغب يف 
الذين  من  الوطين  الصف 
ينبغي ان يكونوا حريصني 
بلدهم  وحدة  حتقيق  على 

التتمة صفحة  31

لواء  اسم  حتمل  مجاعة 
بعلبك،  يف  السّنة  احرار 
بتنديد مسيحي - اسالمي، 
ان  رغم  امنية،  وباجراءات 

Full Ad and 
details on  

page 3
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 كنعان: اقرار السلسلة خيفض العجز
استقبل رئيس جملس النواب نبيه 
بري امس االول يف عني التينة، 
رئيس جلنة املال واملوازنة النائب 
بعد  قال  الذي  كنعان  ابراهيم 
اللقاء: أطلعت دولة الرئيس بري، 
واملوازنة  املال  جلنة  اجتماع  بعد 
أجواء  على  االول(،  )امس  اليوم 
القوانني واملشاريع اليت درستها 

Unlimited
Live TV
Package

.com

35ä¾ÃMoø ä¾²»j 21 ä¾Än¼{A» ,ä¾Ã¹Ã¶náH ,ä¾ÄnlA ,ä¾Ã§Ã]Iö ,ä¾ÃºIûÎáH ,ä¾Äjo¨ ,ä¾ÃºHoÄH ,ä¾Ã¨oU ,ä¾ÃMoø 

$439
USD

+1.416.202.6608
apply@glarab.com
:´²I÷²H Ï¼e ÍÃL²H ÁkÃ÷¶ ¸¶ I¹£Äoÿ² ´ñºH

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

وأقرتها. وكانت هناك جولة أفق 
املطروحة،  املسائل  كل  حول 
اىل  الرئاسي،  االستحقاق  من 
اىل  والرواتب،  الرتب  سلسلة 
العماد  أعلنها  اليت  املبادرة 
هذا  واتصال  عون،  ميشال 
املوضوع بكل املسائل السياسية 
صعيد  على  خصوصا  االخرى، 

قانون االنتخاب، وتتطلب االجواء 
من  الكثري  اليوم  نعيشها  اليت 
التجاذبات  عن  واالبتعاد  اجلدية 
السياسية يف ما خيص املصلحة 
ايضا  خيص  ما  ويف  الوطنية، 
املطلوبة  االساسية  التشريعات 

يف هذه املرحلة.
أضاف: أقرت جلنة املال واملوازنة 

اربعة قوانني، ثالثة منها اعتمادات 
اضافية مطلوبة، ان على مستوى 
حاجات  مستوى  على  او  الرواتب 
الدولة. كذلك االمر هناك قروض 
مهمة جدا تتعلق باالبنية التعليمية 
وبالكهرباء. هذا املسار التشريعي 
املالي يف اللجان النيابية، امتنى 
دميوقراطية،  بروح  يستمر  ان 
والتجاذب  التعطيل  عن  بعيدا 
ايضا  ينسحب  وان  السياسي، 

على  االمور، خصوصا  على سائر 
االخرى  واملسائل  العامة،  اهليئة 
الوطين.  الصعيد  على  املطروحة 
الرتب  سلسلة  فان  قلنا  وكما 
والرواتب مهمة جدا، والوضع ما 
احملاوالت  ولكن  حاله،  على  زال 
ايضا مستمرة الحداث خرق، ولكن 
اىل  بصراحة  حيتاج  اخلرق  هذا 
املستقبل  تيار  كتلة  من  جتاوب 
لكي حنل معضلة يرتاح كل الناس 

حبلها. وما علمته من وزير املال 
ان الثمامنئة ومخسني مليار لرية 
اليت تدفع اليوم غالء معيشة قبل 
إقرار قانون السلسلة، تدفع من 
دون واردات، وبالتالي ميكن ان 
يف  وسينخفض  العجز،  ينخفض 
حال أقرت السلسلة مع وارداتها 
مليار.  سبعمئة  او  ستمئة  بقيمة 
اذا هناك مصلحة حتى للخزينة يف 

معاجلة هذا امللف واالنتهاء منه.
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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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نؤمن جميع حاجاتكم 
من خدمات التنظيف 

للمنازل واملكاتب 
واملصالح التجارية  

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

الرجاء االتصال بـ خالد:  779 778 0411
أو 13003977377

 التسعرية مجانية

عرض جملس الوزراء يف جلسة 
يف  االول  أمس  ماراتونية 
ختطى  أعمال  جدول  السراي 
خميمات  انشاء  بينها  بند  املئة 
التفرغ  ملف  وأرجاء  للنازحني، 
األسبوع  اى  اللبنانية  يف 

املقبل.
غاب  اليت  اجللسة  انتهاء  وبعد 
نظريان  ارتور  الوزير  عنها 
جريج  رمزي  االعالم  وزير  تال 

املعلومات الرمسية اآلتية:
بالوقوف  اجللسة  استهلت 
روح  على  حدادا  دقيقة صمت 
الذي  الصلح  رشيد  الرئيس 
كأحد  سالم  الرئيس  استذكره 
لبنان  يف  الدولة  رجال  كبار 
احلكومة  رئاسة  توىل  الذي 
مرتني يف ظروف صعبة، بعدها 
اللبنانيني  سالم  الرئيس  هنأ 
خصوصا  واملسلمني  عموما 
متمنيا  املبارك،  رمضان  بشهر 
وبركة،  خري  شهر  يكون  ان 
باألمن  خالله  وطننا  ينعم  وان 
واإلستقرار. ثم عرض الرئيس 
سالم لنتائج زيارته إىل الكويت 
اليت كانت ناجحة والقى خالهلا 
شكر  حتية  موجها  كبريا،  دعما 
على  وشعبا  أمريا  الكويت  إىل 
كما  للبنان.  ودعمهم  حمبتهم 
لنتائج  سالم  الرئيس  عرض 
اصدقاء  جملموعة  روما  مؤمتر 
لبنان وما أسفر عنه من تأليف 
إىل  الدعم  تقديم  بهدف  جلان 

اجليش اللبناني.
انتقل حبث جملس  ثم  اضاف: 
الواردة  املواضيع  اىل  الوزراء 
اجللسة  اعمال  جدول  على 
من  املثارة  املواضيع  وبعض 
خارجه فناقشها واختذ بصددها 
سيما  وال  املناسبة  القرارات 
بنقل  املتعلقة  القرارات  منها 
اعتمادات من احتياطي املوازنة 
واملوافقة على مذكرات تفاهم 
لبعض  مقدمة  هبات  وقبول 
باشر  كما  واالدارات.  الوزرات 
اجمللس ببحث املوضوع املتعلق 
اجلامعة  يف  العمداء  بتعيني 
لبعض  وبالتفرغ  اللبنانية 
فيها  التعليمية  اهليئة  افراد 
وتقرر استكمال البحث يف هذا 

املوضوع يف اجللسة املقبلة.
موضوع النازحني

وتابع: ثم ناقش جملس الوزراء 
السوريني  النازحني  موضوع 
املوضوع  هذا  معاجلة  وضرورة 
الوزراء  بعض  وابدى  بسرعة 
آراءهم يف طريقة هذه املعاجلة 
على ان يستكمل البحث الحقا. 
بعد ذلك اصدر جملس الوزراء 
صالحيات  به  مناطا  بصفته 
اجلمهورية وكالة حواىل  رئاسة 
ان  املقرر  ومن  مرسوما.   150
يعقد جملس الوزراء جلسة يوم 
العاشرة  عند  املقبل  اخلميس 

صباحا.
توقف  أخرى  جهة  من  واردف: 
لطلب  بناء  الوزراء  جملس 
املعاناة  عند  سالم  الرئيس 
الشعب  يعيشها  اليت  اجلديدة 
الفلسطيين نتيجة أعمال العنف 
سلطات  متارسها  اليت  والقتل 

مدينا  اإلسرائيلي،  اإلحتالل 
بشدة هذه املمارسات ومصدرا 

بيان إدانة جاء فيه:
بصمت دولي يشاهد العامل بفتور 
والتصفية  القتل  مؤمل،أعمال 
اليت ميارسها العدو اإلسرائيلي 
ضد الشعب الفلسطيين األعزل 
يف غزة والضفة الغربية، حبجة 
مستوطنني  مقتل  من  اإلنتقام 
جهات  أيدي  على  إسرائيليني 
من  التثبت  يتم  مل  جمهولة 
جديد متارس  من  بعد.  هويتها 
جتيدها  اليت  هوايتها  إسرائيل 
اجلماعي  العقاب  وهي  دائما، 
عالقة  ال  أعزل  شعب  ضد 
املستوطنني  قتل  حبادثة  له 
ذريعة  ذلك  فتجد يف  الثالثة، 
األبرياء،إضافة  لقتل  واهية 
للتنكيل  العبثي  احلصار  إىل 
الفلسطينيني  باملواطنني 

الصامدين يف أرضهم.
القومي  التضامن  موقع  من 
يف  أخوتنا  مع  والوطين 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي 
إدانتها  اللبنانية  احلكومة  تعلن 
إسرائيل  ملمارسات  الكاملة 
ممارسات  وهي  الوحشية، 
تأتي يف سياق زعزعة الصمود 
ارادة  وكسر  الفلسطيين 
تؤكد  الفلسطيين.كما  الشعب 
تضامنها قلبا وقالبا مع الشعب 
الفلسطيين الشقيق الذي عاني 
وما زال يعاني من جور عدو مل 
حيرتم اي اتفاقيات او مواثيق 
جرائم  ابشع  ويرتكب  دولية 
احلكومة  تعلن  كما  احلرب. 
الفلسطينية  للقيادات  مؤازتها 
العدو  محلة  ضد  صمودها  يف 
وجوب  على  مشددة  االخرية 
القوى  مجيع  جهود  تضافر 
خمططات  الفشال  الفلسطينية 
اهلادفة  االسرائيلي  العدو 
الفلسطينية  احلقوق  الغاء  اىل 

املعرتف بها دوليا.

أسئلة وأجوبة
هذا  كل  اجللسة  اخذت  ملاذا 
هناك  يكن  مل  طاملا  الوقت 

ملفات خالفية؟
املراسيم  توقيع  ان  احلقيقة   -
بسبب  وقتا  اخذ  واصدارها 
تراكم املراسيم اليت حتتاج اىل 

توقيع
كم بندا جديدا اقر اليوم؟

- لدينا حنو 119 بندا اقر منها 
اجلو  النصف،  من  اكثر  اليوم 
عمل  اىل  عدنا  وقد  جيدا  كان 
ويبقى  اجللسات  يف  طبيعي 
همنا االول هو ضرورة انتخاب 
اقرب  يف  للجمهورية  رئيس 

وقت ممكن.
ملاذا تأجل ملف اجلامعة اللبنانية 

اىل االسبوع املقبل؟
اجلامعة  ملفي  حبثنا يف  لقد   -
والتفرغ  اجلامعة  جملس  وهما 
وكان  متوازيان  ملفان  وهما 
حول  االيضاحات  بعض  هناك 
اىل  بالنسبة  املعتمدة  املعايري 
تعيني العمداء او التفرغ، وقال 
وزير الرتبية انه سيقدم عرضا 
جمللس  املقبلة  اجللسة  يف 
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الوزراء وال يهمنا ان نعرف ما 
ان نكون  ما  بقدر  هي االمساء 

مطمئنني للمعايري املعتمدة.
هل كان هناك تفاوت يف االراء 

حول موضوع النازحني؟
الوزراء  جمللس  سبق  لقد   -
موضوع  ملعاجلة  خطة  اقر  ان 
الوزراء  وكلف  النازحني 
املعنيني متابعتها ومن ضمنها 
احلدود  على  خميمات  انشاء 
او  اللبنانية  االراضي  يف  او 
اخلطة  هلذه  بد  وال  السورية 
وال  فيها  العمل  يبدأ  ان 
نستطيع تأجيل املوضوع وتبقى 
الصدى  تلقى  ال  نظرية  اخلطة 
هناك  االرض،  على  والتنفيذ 
املراجعات  نتابع  من  مع  طرح 
هل  املخيمات،  هذه  النشاء 
منفردة  لبنانية  بارادة  تنشأ 
املتحدة  االمم  مع  نتكلم  ام 
علما بأن هذا املوضوع يتطلب 
رأي  متويال غري متوفر. وهناك 
يقول ان نبادر حنن اىل انشاء 
يصبح  ذلك  وبعد  املخيمات 
هناك تسابق ملن يساعدنا على 
متابعة انشائها فلنضع اجملتمع 

الدولي امام االمر الواقع.
مع  التعاطي  مناقشة  متت  هل 
هذا  يف  السورية  السلطات 

املوضوع؟
هذا  مناقشة  تتم  مل   -

املوضوع.
قزي

سجعان  العمل  وزير  حتدث  ثم 
قزي عن موقف حزب الكتائب 
اللبنانية  اجلامعة  موضوع  من 
اإلسراع  مع  احلزب  إن  فقال 
واإلسراع  امللف  هذا  إنهاء  يف 
يف إصدار القوانني واملشاريع 
حلسم  الضرورية  واملراسيم 
اجلامعة  أساتذة  تفرغ  موضوع 
أن  اليعقل  ألنه  اللبنانية، 
الذين  األساتذة  هؤالء  يبقى 
دون  من  التفرغ  يستحقون 
تفرغ، فنحن نؤيد هذا املشروع 
جملس  تعيينات  إنهاء  ونؤيد 
ولذلك  اللبنانية  اجلامعة  إدارة 
أن  الرتبية  وزير  على  متنينا 
يقدم يف اجللسة املقبلة تقريرا 
هذين  حول  خمتصرا  وافيا 
بتهما  إىل  ليصار  املوضوعني 
قام  الوزير صعب  وان  خاصة 
جبهد وافر ومميز إلقامة عدالة 
أن  بد  ال  اليت  التعيينات  يف 

تصدر يف األسبوع املقبل.
وكشف قزي أنه طرح موضوع 

لبنان  يف  السوريني  النازحني 
إثر رفض سوريا إقامة خميمات 
من  إلستيعابهم  أراضيها  على 
وقال:  األعمال،  جدول  خارج 
صدى  لقي  االمر  هذا  ان 
الرئيس متام سالم  إجيابيا من 
كل  القضية  هذه  يولي  الذي 
إهتمام وعلى ضوء هذا الطرح 
قدم وزير اخلارجية، الذي سبق 
السوري،  السفري  التقى  أن 
هذا  حول  الكافية  الشروحات 
املوضوع الفتا إىل وجود إجتاه 
لرتكيز اإلتصاالت اللبنانية على 
حبث إمكانية إقامة خميمات يف 
لبنان  بني  الفاصلة  املنطقة 
سوريا  رفضت  بعدما  وسوريا 

إقامة خميمات على أراضيها.

وزير الرتبية
فقال:  الرتبية  وزير  حتدث  ثم 
كنت آمل ان ازف لكم اليوم خربا 
اللبنانية،  باجلامعة  يتعلق  جيدا 
يكن  مل  امللف  لالسف  ولكن 
جملس  يف  إلقراره  بعد  جاهزا 
الوزراء. بالطبع لقد مسعتم ان 
قالوا  االشخاص  بعض  هناك 
اننا تفاجأنا او ليس لدينا وقت 
لدراسة امللف او كان جيب ان 
االقاويل  كثرت  معنا.  تتكلموا 
لكن احلقيقة واحدة. كلكم يعلم 
مرة  الول  طرح  امللف  هذا  ان 
يف آخر جلسة عقدت يف بعبدا، 
ومنذ  يوما  اربعني  منذ  اي 
مرجعية  اترك  مل  التاريخ  ذلك 
معها،  وتواصلت  اال  سياسية 
كل الفرقاء بدون استثناء حتى 
يف  متثيل  لديهم  ليس  الذين 
ليس  التفرغ  موضوع  احلكومة. 
جملس  موضوع  وكذلك  سهال 
مضت  السبب  وهلذا  اجلامعة، 
عشر سنوات، وامللفان عالقان 
حتى  يوما  اربعني  منذ  ولكن 
اآلن وانا اطرح هذين امللفني 
جمللس  جلسات  ثالث  يف 
رئاسة  يف  الفراغ  بعد  الوزراء 
اجلمهورية. ويف كل جلسة كان 
طويال  نقاشا  يأخذ  املوضوع 
امللفات  بان  اقول  كنت  وانا 
حاضر  وانا  يدي  بني  جاهزة 
حتصل  كانت  لكن  ملناقشتها، 

بعض اخلالفات.
حتى  جلسة  آخر  منذ  أضاف: 
املستقبل  تيار  اعرتض  اآلن، 
على أمر معني وحمدد يف كلية 
واحدة، وحصل لقاء مع الرئيس 
بالقطاع  واملعنيني  السنيورة 

املستقبل،  تيار  يف  الرتبوي 
وعلى  النقطة،  هذه  وأوضحنا 
أساس أن املوضوع قد انتهى. 
وقد فوجئت بطرح أمس بأنهم 
امللف  يف  للسري  جاهزين  غري 
يف  الدخول  نستطيع  ال  ألنه 
دون  من  احلجم  بهذا  ملف 
االمر  وهذا  االمساء.  دراسة 
جاء من حزب الكتائب. أما تيار 
املستقبل فليس لديه اي حتفظ 
على هذين امللفني. أنا أتفهم 
ايضاحات،  البعض  يطلب  أن 
منذ  ملاذا  أفهمه  ال  ما  ولكن 
من  اآلن  حتى  يوما  أربعني 
يريد ان يسأل مل يسأل. لقد 
املرجعيات  مع  لقاءات  عقدت 
وخصوصا  كافة،  السياسية 
الوزراء،  جملس  يف  املمثلة 
من  هناك  يكن  مل  اذا  ولكن 
تنسيق بني املرجعية السياسية 
والوزير فيمكن أن تكون غلطة 
آخذ  ان  وكان جيب  ارتكبناها، 
يف االعتبار التحدث مع االفراد 
ان  آمل  لذلك،  يف كل فريق. 
أتواصل االسبوع املقبل مع كل 
لزم  واذا  املعنيني،  الوزراء 
السياسية  مرجعياتهم  مع  االمر 
هذين  بت  يتم  أن  أمل  على 

امللفني.
هذان  ينتهي  ان  آمل  وتابع: 
امللفان، فأنا ال أيأس وسأحاول 
واجبنا  ومن  امل،  هناك  طاملا 
إن  احملاولة.  يف  نستمر  أن 
كل  حريص  سالم  الرئيس 
امللفني،  هذين  على  احلرص 
أوال على  بندا  وطلب وضعهما 
جملس  جلسة  أعمال  جدول 
الوزراء املقبلة قبل مناقشة اي 
ملف آخر. وأشكر الرئيس سالم 
على اهتمامه بامللفني، واعرف 
انه حريص على هذين امللفني 

اكثر مين، وهذا ما يطمئنين.
ملخصا  عرضا  وأردف: سأقدم 
اليت تقول ما هي  االرقام  عن 
املتفرغني  وعدد  اجلامعة  حاجة 
والكلفة  املطلوبة  والساعات 
كانت  االمور  هذه  املالية. كل 
معي اليوم، لكن لالسف امللف 
واليوم،  عرضه.  قبل  رفض 
امللف  أعرض  أن  منهم  طلبت 
طرح  اجللسة  خالل  ومناقشته. 
املشنوق  حممد  الوزير  علي 
عنها  فأجبت  اسئلة  سبعة 
إنه اخذ  بدقائق، فاقتنع وقال 
وقد  يريدها.  اليت  االجوبة  كل 
يكون هناك عدد من االساتذة 

انفسهم  يعتربون  الذين 
هناك  أقول  فأنا  مظلومني، 
ال  وحنن  متعاقد،  آالف  أربعة 
وهذا  مجيعا،  أخذهم  نستطيع 
ليس سرا. وبالتالي، حنن نأخذ 
احلاجات والكفاءة، وكل االمور 
امللف  هذا  االعتبار.  اخذت يف 
حيمل  دكتور  إال  اليه  يدخل  ال 
ومتعاقد  بها  معرتف  شهادة 
لديه  أو  اللبنانية  اجلامعة  يف 
اليه  حاجة  فهناك  الكفاءة، 
عددهم  يزيد  ال  اقلية  وهؤالء 
ختصص  حال  يف  عشرة  عن 

نادر وغري موجود.
وقال: أنا أحتمل مسؤولية هذا 
امللف، ألن هذه اجلامعة تستحق 
أن نعطيها هذه الفرصة االخرية، 
لالسف  قرارا  نتخذ  نكون  وإال 
واذا  اللبنانية.  اجلامعة  بإقفال 
مل ينته امللف االسبوع املقبل، 
خطرا  هناك  أن  ذلك  فمعنى 

حقيقيا على الطالب واجلامعة.
املطالب  اتفهم  انا  وختم: 
وعلى  الكتائب،  حلزب  العائدة 
وقد  معهم  للتجاوب  استعداد 
وزرت  معهم  وتواصلت  سبق 
الشيخ سامي اجلميل يف بكفيا، 
املواضيع  كل  عن  وحتدثنا 
الرتبوية، ومنها اجلامعة اللبنانية 
وملف التفرغ، ولكن قد تكون 
حيبون  أخرى  أمور  هناك 
أن  آمل  كنت  وأنا  ايضاحها، 
يطلبوها سابقا، ولكن مل تعط 
هلم ألنها مل تطلب مين رمسيا. 
هلم  أوصلها  أن  دوري  واآلن 
النها من حقهم. إنهم سيقولون 
اسم،   1100 على  نوقع  إننا 
كيف  يعرفوا  ان  يريدون  وهم 
وملاذا مت ذلك، فهذا العدد هو 
نفسه الذي طرح يف بعبدا، ومل 
الوقت  ذلك  منذ  شيء  يتغري 
اساتذة  هناك  اليوم.  وحتى 
كفاءات  ولديهم  يستحقون 
وأكثر  يتفرغوا.  ان  وجيب 
اجلامعة  ان  اقول  أنا  ذلك  من 
استيعاب  تستطيع  اللبنانية 
ولكن  اضايف،  تفرغ   400 حنو 
عندما يعني جملس جامعة تصبح 
وتتخذ  بنفسها  تهتم  اجلامعة 

القرارات الالزمة واملناسبة.
واستقبل الرئيس سالم مساًء، 
رئيس جملس ادارة املدير العام 
لشركة طريان الشرق االوسط 
النائب غازي  حممد احلوت، ثم 
الشؤون  عام  فمدير  يوسف 

العقارية جورج معراوي.
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  تفقد 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
وأراضي  حبرية  الراعي 
البطريركية املارونية الزراعية 
ومشاريع  الدميان،  جرود  يف 
يف  تنفيذها،  اجلاري  الري 
لوزارة  العام  املدير  حضور 
والكهربائية  املائية  املوارد 

فادي قمري.
اليت  اجلولة  يف  وشارك 
انطلقت صباح امس االول من 
الكاردينال  الدميان،  كرسي 
هامس  الضيف  الربازيلي 
مطانيوس  واملطارنة  افونسو 
خوري، بولس الصياح، ادغار 
ماضي ومارون العمار، الوكيل 
فؤاد  املونسنيور  البطريركي 
حبيب صعب،  واآلباء  بربور، 
عرب  وخليل  الورشا  رفيق 

وحشد من املهتمني.
شرح  اىل  الراعي  واستمع 
مفصل من قمري حول أشغال 
حبرية  من  الري  متديدات 
وفق  تنفذ  وهي  الدميان، 
مبواصفات  فنية  دراسة 
عاملية، تتيح امكان ري جممل 
أراضي الدميان الزراعية، من 
رئيسية  تغذية  أنابيب  خالل 
مرت  آالف  أربعة  حواىل  بطول 
اليت  االم،  البحرية  من  متتد 
تتسع ملئيت ألف مرت مكعب، 

يف اجتاه نواحي جرود الدميان، 
ثانوية  أنابيب  تتفرع  ومنها 

تستعمل للري املباشر.
وأشار قمري اىل تأمني ملحق 
تلبية  االشغال  حجم  لزيادة 
وحاجات  البطريركية  لطلب 
على  العمل  واىل  املزارعني، 
البحرية  تغذية  مصادر  تعزيز 
شتاء من خالل مصارف مياه 
اضافية فوق جبل مار مسعان. 
نظام  العرض  تناول  كما 
أجهزة  وضعته  الذي  االدارة 
املختصة  املائية  املوارد 
لكون البحرية ملك البطريركية 
املارونية وخمصصة الراضيها 

الزراعية يف الدميان.
التقيد  ضرورة  على  وشدد 
حتقيقا  املوضوع  بالنظام 
لالهداف االمنائية املرجوة من 
إقامة البحرية، من خالل توسيع 
يف  املروية  االراضي  مساحة 
جرود الدميان. وشرح للراعي 
حدث  حبرية  مشروعي  مسار 
اجلبة وحبرية االرز اللتني من 
النقص  مشكلة  حل  شأنهما 

املزمن يف مياه الري.
البطريرك  انتقل  ذلك  بعد 
ومرافقوه اىل تفقد البساتني 
اجلديدة اليت أقيمت وغرست 
حبرية  من  وتروى  بالتفاح 
اجلولة  وانتهت  الدميان. 

تفقد اراضي البطريركية يف جرود الدميان واطلع على املشاريع املائية

الراعي: ليت اصحاب الشأن السياسي يقتدون بالنهضة الزراعية
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

نبع  حملة  يف  باسرتاحة 
وافى  حيث  البطريرك صفري 
الكاردينال صفري احلاضرين.

الراعي
ويف ختام اجلولة أبدى الراعي 
مقدرا  االشغال،  اىل  ارتياحه 
فؤاد  املونسنيور  جهود 
بربور، الوكيل البطريركي يف 
وراء هذه  الذي هو  الدميان، 
االمنائية  الزراعية  النهضة 
االبعاد، وشاكرا متابعة قمري 
موقعه  من  املسرية  هلذه 

العلمي واالداري املسؤول.
اليوم  رأيناه  ما  إن  وقال: 
ظلمة  يف  مضيئة  نافذة  هو 
حاضرنا الراهن، تعطي الدليل 
بالتخطيط  أننا  على  القاطع 
حنقق  واملتابعة  والتعاون 
املستويات.  كل  على  نهضة 
الزراعية  النهضة  وهذه 
االمنائية اليت تشهدها أرضنا 
حي  منوذج  هي  الدميان  يف 
التعاون  دليل  الدليل،  هلذا 
قدوة  وهي  اجلهود،  وتوحيد 
ليت أصحاب الشأن السياسي 

يقتدون بها.
مساحات  زيادة  إن  أضاف: 
االراضي الزراعية املروية هي 
ترمجة ملفهوم االمناء املعاصر 
الذي يعين ترسيخ الناس يف 

أريافهم. وحنن نعمل جاهدين 
ما  خالل  من  ذلك  لتحقيق 
املختصة  دوائرنا  له  ختطط 
من برامج ومشاريع مستقبلية 
للمناطق  االولوية  تعطي 
بالفراغ  املهددة  الريفية 
عنصر  من  خباصة  السكاني، 

الشباب أمل املستقبل.
اليوم،  رأينا  ما  بإزاء  وتابع: 
ندعو شبابنا يف الدميان ويف 
ضرورة  وعي  اىل  سواها 
اىل  اجلذور،  اىل  العودة 
اليت  املعطاء،  اخلرية  االرض 
مرادفة  تارخينا  طوال  كانت 
للحرية.  وبالتالي  لالكتفاء 
أكثر  التجذر  اىل  وأدعوهم 
واطالق  االرض،  هذه  يف 
فيها،  التنموية  املشاريع 
البساتني  مساحات  وازدياد 
على  اجيابي  مؤشر  واجلنائن 

دعوتنا هذه.
نهضة  كانت  إذا  وختم: 
الدميان  الزراعية يف  أراضينا 
البطريركية  تعاون  مثرة  هي 
الوكيل  وتعاون  وأبنائها، 
واملدير  بربور  املونسنيور 
فاملطلوب  قمري،  الدكتور 
القطاع  مع  التعاون  تعميق 
ضمان  يف  إسهاما  الرمسي، 
أرض  فوق  شبابنا  مستقبل 

لبنان.

التغيري  تكتل  عضو  شدد 
سيمون  النائب  واإلصالح 
روحية  أن  على  رميا  أبي 
إتفاق الطائف وأحكامه تقضي 
مؤكدا  وامليثاقية،  باملناصفة 
واإلصالح  التغيري  تكتل  أن 
الطائف جبميع  بتطبيق  يطالب 

نصوصه ومن دون إنتقائية.
قناة  على  مقابلة  يف  وقال 
اجلديد: ان التعديل الدستوري 
ال  عون  العماد  طرحه  الذي 
يغري يف أي شكل من األشكال 
طبيعة النظام الربملاني اللبناني 
ليحوله اىل نظام رئاسي، ألنه 
رئيس  إنتخاب  آلية  يطال 
توسيع  دون  من  اجلمهورية 
صالحياته، ومن مزايا التعديل 
الدستوري الذي طرحه العماد 
تعطيل  ميكن  ال  أنه  عون 
بعدها،  الرئاسية  اإلنتخابات 
لعبة  من  خرجنا  قد  ونكون 
البازارات  مينع  وهو  النصاب، 
السياسية بني الكتل النيابية، 
موقع  عززنا  قد  نكون  لذا 
الرئاسة وحررنا االستحقاق من 
خارجية،  وتعليمات  همينة  أي 
مع احرتام اخلصوصية اللبنانية 
التأهيلية  االقرتاع  دورة  عرب 

املخصصة للمسيحيني فقط.
الشعب  اىل  العودة  أضاف: 
الدميوقراطية  تعزيز  تعين 
مصدر  اىل  الرجوع  خالل  من 
السيادة،  وصاحب  السلطات 
املوقع  إختيار  الشعب يف  أي 

االول للدولة، وهو اخليار الذي 
الدميوقراطيات  كل  اليه  تلجأ 
عندما تقع األزمات السياسية، 
يناقشنا  مل  لألسف  يا  ولكن 
املبادرة  مضمون  يف  أحد 
الردود  وإقتصرت  بعد، 
الشكل  فارغة  شعارات  على 

واملضمون.
اخللل  ان  رميا  أبي  وأعترب 
جلهة  الطائف  إتفاق  بتطبيق 
منذ  بدأ  وامليثاقية  املناصفة 
وإعتبار   1990 سنة  قيامه 
املسيحيني أهل ذمة سياسية 
عرب إقصاء قياداتهم، مؤكدا أن 
يستعملونها  كانوا  اليت  احلجة 
السبب  ان  وهي  لالقصاء، 
يعود اىل اهليمنة السورية على 
والواقع  سقطت،  قد  لبنان 
غري  االن  هو  كما  السياسي 

مقبول.
جمللس  ميكن  كيف  وسأل: 
انتخابي  قانون  ينتجه  نواب 
 17 بوصول  فقط  يسمح 
بقوة  منتجني  مسيحيا  نائبا 
يأتي  أن  الذاتية،  املسيحيني 
القوي؟  املسيحي  بالرئيس 
وملاذا اخلوف من اإلحتكام اىل 

الشعب؟.
االنتخابات  قانون  ملف  ويف 
اىل  رميا  أبي  لفت  النيابية، 
أن قانون اللقاء األرثوذكسي 
متقدم على سواه يف اجمللس 
النيابي، مشريا اىل انه مل يتم 
التصويت عليه إلعتباره ساقطا 
امتنى  وقال:  مرفوضا.  أو 
اىل  القانون  هذا  يذهب  ان 
الشعب  يعلم  لكي  التصويت 
املناصفة  مع  اللبناني من هو 
على  ويعمل  الطائف  وإتفاق 

حتقيقها ومن ال يؤمن بها.
التزم حزب اهلل  وأضاف: لقد 
اإلنتخاب  قانون  مسرية  معنا 
يف  جانبنا  اىل  وصوت 
ويا  التنصل،  ولكن  اللجان، 
لألسف، أتى من بعض اجلهات 

املسيحية.
احلوار  ان  رميا  أبي  وأوضح 
وتيار  احلريري  الرئيس  مع 
املستقبل مل يتطرق اىل مسائل 
إنتخاب الرؤساء بل كان حول 
بامليثاقية  تتعلق  قضايا 
واملناصفة واالمن واالستقرار 
حالة  لتأسيس  أي  السياسي، 
أن  اىل  للبنان، مشريا  جديدة 
يقل  مل  اليوم  لغاية  احلريري 
إنه ال يؤيد وصول العماد عون 

للرئاسة.
ويف سياق متصل، كشف انه 
حول  عدة  مطارنة  مع  تواصل 
أن  وأبلغوه  عون  العماد  طرح 
الرئاسة  انتخابات  حول  طرحه 
يناقش  ان  ويستحق  ذكي 

وجدير بالدراسة.
أبي  ختم  األمين  امللف  ويف 
اللبناني  الشعب  ان  رميا: 
وليس  االعتدال،  روح  لديه 
بيئة شعبية حاضنة  هناك من 
تتضمن  بؤر  إمنا  لالرهابيني، 
أشخاصا ميتلكون فكرا إجراميا 
حتقيق  بفتح  مطالبا  إرهابيا، 
علين ملعرفة من مسح بتحويل 
سجن رومية يف بعض أقسامه 
خلية  اىل  عقابي  مركز  من 

إلدارة اإلرهاب.

ابي رميا: الطائف يقضي باملناصفة وامليثاقية 
والعودة اىل الشعب تعين تعزيز الدميقراطية

القوات  حزب  رئيس  استقبل 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
النائب  املستقبل  كتلة  عضو 
باسم الشاب الذي أعلن عقب 
يف  التباحث  جرى  أنه  اللقاء 
حمليًا  السياسية  املواضيع 
الفراغ  مسألة  وباألخص 
الرئاسي إضافًة اىل الشؤون 

االقليمية.
الفراغ  ان  الشاب  ورأى 
يوجد  اذ  يطول  قد  الرئاسي 
املعركة  خيوض  لألسف  طرٌف 
الدستورية  األصول  حسب 
بينما هناك طرف آخر ال يلعب 
ولكي  األصول،  هذه  حسب 
أن  جيب  نتيجة  اىل  نصل 
يعرتف هذان الطرفان بواجبهما 
اليت  وبالقوانني  الدستوري 

جيب أن يسريا وفقها.
وردًا على سؤال، أشار الشاب 
اىل أن مبادرة العماد ميشال 
ولكن  دراستها  جيب  عون 
ال  ظرف  يف  حنن  الواقع  يف 
بتغيري  الوقت  فيه  يسمح 
ظروف اللعبة واجراء تعديالت 
مقبلون  اننا  إذ  دستورية 
وآخر  رئاسي  استحقاق  على 
نيابي، بغض النظر عن صحة 
ليس  وهذا  عدمه  أو  التمثيل 
وقتًا للقيام بتغيري جذري يف 

الدستور.
اليت  املتطرفة  البيانات  وعن 
تصدر سواء عن تنظيم داعش 
السّنة-بعلبك  أحرار  لواء  أو 

بتطهري لبنان من املسيحيني، 
البيانات  هذه  الشاب  رفض 
أن  اىل  مشريًا  قاطعًا،  رفضًا 
مرفوضة  التصرحيات  هذه 
املسلمني،  من  كذلك 
تضم  اليت  اللبنانية  والقاعدة 
معتدلني  ومسيحيني  مسلمني 
جيب تقويتها اذ ليس بإمكان 
لبنان مواجهة  طرف واحد يف 
الديين بل جيب على  التطرف 
والعقالنيني  املعتدلني  كل 
املوقع.  يكونوا يف نفس  ان 
ورأى أن هذه الظاهرة ليست 
مستجدة ولكن تدخل حزب اهلل 
إبرازها  يف سوريا ساهم يف 
مستنكرة  بالطبع  وهي  أكثر، 
مسيحيني  اللبنانيني  كل  من 

ومسلمني على حّد سواء.
األحداث  متدد  امكانية  وعن 
يف سوريا والعراق اىل لبنان، 
قناعة  لدي  الشاب:  قال 
وال  سوريا  ليس  لبنان  بأن 
اللبنانية  فالطوائف  العراق، 
املنطقة  يف  الوحيدة  هي 
اليت صاغت بلدًا، حتت سقف 
دستور الطائف، بعد أن كان 
لبنان مفتتًا، فصحيح ان هناك 
فئة مغبونة ولكن ليس هناك 
سوريا  مثل  مسحوقة  فئات 
ليس  لبنان  ان  كما  والعراق 
بيئة لالرهاب والتطرف وميلك 
وسياسية  حضارية  مقومات 
من  املذهيب  املّد  هذا  ملنع 

الوصول اليه.

الشاب من معراب: حنن يف ظرف ال يسمح 
بتغيري ظروف اللعبة وإجراء تعديالت دستورية
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أقيم يف السراي احلكومي، امس 
االول، احتفال مت يف خالله إطالق 
لتقرير  السنوية  نصف  املراجعة 
خطة اإلستجابة اإلقليمية السادس 
السورية  األزمة  تداعيات  ملعاجلة 
اللبنانية،  احلكومة  وضعته  الذي 
الوزراء  جملس  رئيس  برعاية 
الشؤون  بوزير  ممثال  سالم  متام 
اإلجتماعية رشيد درباس، وحضور 
أبو  وائل  العامة  الصحة  وزراء 
االن  والتجارة  واالقتصاد  فاعور 
العالي  والتعليم  والرتبية  حكيم 
الدول  بو صعب وممثلي  الياس 
املاحنة ومفوضية الالجئني التابعة 

لألمم املتحدة.
بداية، حتدثت ممثلة مكتب شؤون 
الالجئني يف بريوت نينات كيلي 
الجئا   247,892 هناك  فقالت: 
سوريا قد مت تسجيلهم يف لبنان 
و1703 من الالجئني الذين قضوا 
اكثر يف املنفى  او  مخس سنني 
للحصول  ايضا  تسجيلهم  مت  قد 

على خدمات احلماية.
استفادوا  قد   106,752 هناك 
على  اجريت  اليت  التحسينات  من 
تكون  كي  اآلمنة  غري  املساكن 
فصل  لقضاء  افضل  بصورة 

الشتاء فيها.
تأمني  مت  قد   250,000 هناك 
املالجئ هلم من خالل اعادة ترميم 

وتأهيل تلك املالجئ.
الالجئني  من  كبري  عدد  هناك 
الذين  واللبنانيني  السورين 
يعانون حالة مادية مزرية قد متت 
فاقت  مالية  بقيمة  مساعدتهم 
امريكي  دوالر  مليون  ال101 
وذلك من خالل بطاقات الكرتونية 

وقسائم غذائية.
هناك 395,000 استشاريات عناية 
العالج  أمنت  قد  اساسية  صحية 
الالجئني  من  كبري  لعدد  الصحي 

السوريني واللبنانيني الفقراء.
مت  قد  طفل   140,000 هناك 
تعليمية  مدارس  يف  تسجيلهم 
رمسية و65,000 طفل شاركوا يف 
برامج تعليمية غري رمسية، وهناك 
قد  االطفال  من  اآلالف  عشرات 
واجتماعيا  نفسيا  دعما  استقبلوا 
معيشية  حتديات  مع  للتأقلم 

جديدة.
هناك 150 مشروع دعم اجتماعي 
تأمني  خالل  من  تنفيذهم  مت  قد 
شاحنات خاصة بالنفايات وتأهيل 

املدارس وغري ذلك.
التحتية  البنى  تقوية  ايضا  مت 
تواجد  ألماكن  العامة  واالنظمة 
املواد  تأمني  ومت  الالجئني. 
الالجئني  من   %75 ل  الغذائية 

واللبنانيني الفقراء.
سفرية سويسرا

ثم كانت كلمة لسفرية سويسرا 
خالهلا  إستعرضت  فلينت  روث 
قضية  خص  فيما  لبنان  واقع 
مؤكدة  السوريني،  الالجئني 
هذه  يف  لبنان  دعم  أهمية  على 
املرحلة الدقيقة ليتمكن من حتمل 
معتربة  النازحني  جتاه  مسؤولياته 
من  أكثر  يتحمل  بات  لبنان  أن 
طاقته يف هذا اجملال، والبد من 
السعي لتقديم أوسع مساعدة له 

من اجملتمع الدولي.
درباس

سالم  كلمة  درباس  ألقى  ثم 
حكومة  تسلمت  أن  منذ  وقال: 
املصلحة الوطنية مهامها، وضعت 
معاجلة  أولوياتها  صلب  يف 
على  السورية  األزمة  تداعيات 
هذه  وخطورة  حلجم  نظرا  لبنان، 

الوزير درباس يطالب بدعم سريع للبنان ملنع انهيار اهليكل االقتصادي

لقاء يف السراي حول خطة معاجلة تداعيات االزمة السورية

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
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احلدود  تعّدت  اليت  التداعيات 
لتطال  واالجتماعية،  االقتصادية 

أسس البنيان الوطين اللبناني.
خالل  عدة  مرات  التقينا  لقد 
عمر  من  املاضية  القليلة  األشهر 
حكومتنا. ويف كل مرة كنت أدق 
سرعة  من  وأحذر  اخلطر  ناقوس 
الستمرار  نتيجة  األوضاع  تفاقم 
بوترية  السوري  النزوح  حركة 

متصاعدة.
فعندما مت إطالق التقرير السادس 
ملواجهة  اللبنانية  احلكومة  خلطة 
على  السورية  األزمة  تداعيات 
لبنان وانعكاساتها على النازحني 
السوريني وعلى اجملتمع اللبناني 
على حد سواء، كانت األرقام تشري 
نازح  ألف   830 حواىل  وجود  إىل 
لدى  التسجيل  طور  ويف  مسجل 
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 
شهر  يف  ذلك  كان  الالجئني. 

كانون األول من العام 2013.
اليوم، وحنن جنتمع إلطالق املراجعة 
السادس  للتقرير  السنوية  نصف 
هلذه اخلطة اليت وضعتها احلكومة 
الدولية،  املنظمات  مع  بالتعاون 
ما  إىل  املفوضية  أرقام  تشري 
نازح  ألف  ومئة  مليون  يفوق 
الالجئون  اليهم  يضاف  مسّجل، 
من  القادمون  الفلسطينيون 
واملقدر  السورية،  املخيمات 
الجئ،  ألف   75 حبواىل  عددهم 
واللبنانيون املقيمون يف سوريا، 
ألف   50 حبواىل  عددهم  واملقدر 
النازحني غري  من  الجئ، وغريهم 
املسجلني، الذين توافدوا بشكل 
غري منتظم، وباتوا منتشرين على 

كافة األراضي اللبنانية.
ثابتة،  خبطى  نسري  حنن  نعم. 
املليون  عتبة  لألسف، حنو ختطي 
مسجل  الجئ  املليون  ونصف 
العام 2014،  نهاية  املتوقعة يف 
ثلث  عن  فعليا  يزيد  ما  أي 
هذا  هل  احمللي.  السكان  حجم 
األعراف  من  عرف  أي  مقبول يف 

الدولية؟
اندالع  وقبل  لبنان،  إن  وقال: 
األزمة السورية وبدء حركة النزوح 
إىل أراضيه، كان يعاني أصال من 
مشاكل اجتماعية وتنموية تفاقمت 
يف  االضطرابات  انعكاس  نتيجة 
املنطقة على الوضع الداخلي. وما 
زاد األمور سوءا هو استقرار العدد 
األكرب من النازحني السوريني يف 
اليت  النائية  احلدودية  املناطق 
فقر  مشاكل  من  أساسا  تعاني 
أعدادهم  فاقت  حبيث  وتنمية، 
عدد السكان األصليني يف العديد 

من األماكن.
هذا األمر أدى إىل زيادة الكلفة 
على  واالجتماعية  االقتصادية 
بشكل  املضيفة  اجملتمعات 
التدفق  أنتج  حيث  وخطري،  كبري 
كبرية  زيادة  للنازحني  املضطرد 
املتوفرة،  العاملة  اليد  أعداد  يف 
مستويات  تراجع  يف  ساهم  مما 
التدفق  هلذا  كان  كما  األجور. 
تأثري ملحوظ على مستوى الرعاية 
الرتفاع  نظرا  املطلوبة  االجتماعية 
ضعف  حواىل  إىل  البطالة  نسب 
يف  خصوصا  احلالي،  حجمها 
املتخصصة  غري  العمالة  صفوف 
يف هذه املناطق األكثر فقرا. وال 
من  الواقع  هلذا  ما  عليكم  خيفى 
تأثري مباشر على مستويات الفقر 
بات  الذي  الفقراء  عدد  وعلى 

يفوق ربع سكان لبنان.
ازدياد  فإن  أخرى،  جهة  من 
يومي  بشكل  النازحني  أعداد 

التدهور احلاصل  أدى إىل تفاقم 
من  التحتية:  البنى  قطاعات  يف 
إىل  ومياه،  وكهرباء  طرقات، 
صرف صحي، إىل النفايات الصلبة 
وتلوث املياه اجلوفية، وغريها من 
يهدد  بات  الذي  األمر  اخلدمات، 
واجتماعي،  اقتصادي  بانهيار 
بنيوي  سياسي،  أمين،  وبالتالي 
املعد  التقرير  أشار  وقد  خطري، 
والبنك  اللبنانية  الدولة  قبل  من 
للتدخالت  طريق  خارطة  الدولي 
شأنها  من  اليت  االولوية  ذات 
حتقيق االستقرار نتيجة النزاع يف 
سوريا اىل أن اآلثار السلبية على 
 2014-  2012 سنة  وخالل  لبنان 

هي حواىل:
يف  خسارة  د.أ  مليار   7,5  -

االرباح.
االيرادات  حتصيل  يف  -اخنفاض 

احلكومية بنسبة 1,6 مليار د.
ارتفاع  نفسه  الوقت  ويف   -
مليار   1,2 بنسبة  الدولة  انفاق 
د.أ لتغطية الطلب على اخلدمات 

العامة.
خلية ازمة

الضغوط،  هذه  كل  مواجهة  يف 
شكلت احلكومة خلية أزمة ملتابعة 
كافة  مع  والسعي  التداعيات 
اجلهات املعنية إىل اختاذ التدابري 
واالجراءات اليت من شأنها ختفيف 
معاناة اجملتمعات املضيفة، لكننا 
وبعد مضي أكثر من ثالث سنوات 
وبدء  السورية  األزمة  اندالع  على 
األراضي  إىل  الالجئني  تدفق 
تتخطى  األعباء  باتت  اللبنانية، 
اللبنانية  احلكومة  قدرة  بأضعاف 
كل  مع  بأنه  علما  التحمل،  على 
هذه  تزداد  مير  أضايف  يوم 
الدولة  قدرة  وتتضاءل  األعباء، 

على التحرك واملساعدة.
قرارات  االزمة  خلية  اختذت  وقد 

مهمة ومنها:
- سقوط صفة النازح عن كل نازح 
يدخل اىل االراضي السورية بعد 
السامية  املفوضية  لدى  تسجيله 

لالجئني
- قبول النازحني فقط من املناطق 
اليت  اللبنانية  للحدود  احملاذية 

تشهد معارك.
داخل  املخيمات  اقامة  عدم   -
مبوافقة  اال  اللبنانية  االراضي 

الدولة اللبنانية.
لقد مت تقدير االحتياجات املتصلة 
 2014 للعام  السورية  باألزمة 
حبواىل 1,6 مليار دوالر أمريكي، 
للحكومة  د.أ  مليون   174 منها 
اللبنانية مل حنصل سوى على %23 
من قيمتها حتى اآلن. هذه النسبة 
من املساعدات مكنتنا بالكاد من 
الذي  القامت  املصري  من  النجاة 
ماذا  ولكن،  األفق....  يلوح يف 
املساعدات  هذه  أن  علما  بعد؟ 
ليست للحكومة اللبنانية وال تدخل 

يف خزينة الدولة.
بصالبته  معروف  اللبناني  إن 
وبقدرته  معا،  آن  يف  ومرونته 
على التأقلم، وهذا ما مكننا حتى 
أهلنا  مكن  وما  البقاء،  من  اآلن 
لالجئني  املضيفة  اجملتمعات  يف 
قدرة  لكل  ولكن  االستمرار.  من 
حدودها القصوى، وحنن اآلن قد 

ختطينا هذه احلدود.
اليوم،  وسأرددها  سابقا،  قلتها 
وكل يوم: حنن غري قادرين على 
حتمل هذا العبء وحدنا بعد اآلن. 
على  قادر  غري  أصبح  لبنان  إن 
تلبية اإلحتياجات امللحة واملتزايدة 
يوميا، يف جماالت الصحة والرتبية 

عون  ميشال  العماد  استقبل 
يف  دارته  يف  االول،  امس 
من  الوطين  التكتل  الرابية، 
الذي  املعوق،  حقوق  أجل 
شويري،  رئيف  بامسه  حتدث 
مشريا اىل ان التكتل يضم 57 
مؤسسة تعنى بالشخص املعوق 
يف لبنان، الفتا اىل اننا نعاني 
من تقاعس الدولة اللبنانية من 
جلهة  أقله  بواجباتها،  القيام 
املؤسسات  مع  التعاقد  احرتام 
يهدد  ما  وهذا  اإلجتماعية، 

عون استقبل التكتل الوطين حلقوق املعوق 
باقفال الكثري من املؤسسات.

واشار اىل ان العماد عون تفهم 
معرفة  على  وهو  املوضوع، 
كل  مع  وسنتابعه  به،  دقيقة 
املسؤولني، مؤكدا ان املطلوب 
سيما  ال  القانون  تطبيق  هو 
 94 لسنة  التنظيمي  املرسوم 
والوزارة  الكلفة  سعر  وتعديل 
سنوات،   5 منذ  به  ملزمة 
الفواتري  كل  ان  اىل  والفتا 
الشؤون  وزارة  أدراج  تقف يف 

اإلجتماعية.

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 

والكهرباء واملياه والبنى التحتية 
واخلدمات العامة واألمن. إن هذا 
عن  يوم  بعد  يوما  يبعدنا  الواقع 
املستويات اإلقتصادية اليت كانت 
إندالع  قبل  بالدنا  يف  موجودة 
األحداث يف سوريا، ويضعف من 
اقتصادنا إىل  إعادة  قدرتنا على 

تلك املستويات.
أدعوكم اليوم، وأدعو من خاللكم 
يف  للبنان  الصديقة  الدول 
اجملتمع الدولي، إىل تقاسم هذه 
زيادة  عرب  اجلماعية،  املسؤولية 
للبنان بشكل  الدعم واملساعدات 
كبري وسريع وفاعل، لكي نتمكن 
من منع انهيار اهليكل اإلقتصادي 
وتداعياته على األوضاع اإلنسانية 
وعلى األمن واإلستقرار يف البلد. 
فلنعمل  مجيعا،  مسؤوليتنا  إنها 
املفاعيل  لتدارك  وسريعا  جديا 
لبنان  على  األزمة  هلذه  الكارثية 
أوال، ومن خالله التصدي لكارثة 
على  أبعادها  تصور  يصعب  أكرب 

املنطقة بأسرها.
االجتماعية  الشؤون  وزير  وكان 
صوت  الذاعة  حديث  يف  شدد 
لبنان -100,3,5 على أن خميمات 
النازحني السوريني يف عكار من 
خارج اطار الدولة، مشريا اىل أنه 
ابلغ رئيس اللجنة الدولية بانه ال 
يسمح باقامة خميمات دون معرفة 
االماكن  يف  او  الشؤون  وزارة 

العمرانية.
وأوضح أنه مت االتفاق على اقامة 
املخيمات داخل االراضي السورية 
او يف االراضي الفاصلة، مقرتحا 
عكار  سهل  يف  خميمات  اقامة 
الشرقية  لبنان  جبال  وسلسلة 
يوضع فيها بيوت جاهزة للرتكيب 
االحتقان  ننفس  الطريقة  وبهذه 
من داخل اجملتمع اللبناني بنسبة 

70 باملئة.

املردة  تيار  رئيس  استقبل 
امس  فرجنيه،  سليمان  النائب 
بنشعي،  يف  مكتبه  يف  االول، 
األرثوذكسي  للقاء  العام  األمني 
النائب السابق مروان أبو فاضل 
ورئيس الرابطة السريانية حبيب 
السابق  الوزير  حضور  افرام يف 
معهما  وعرض  سعاده،  يوسف 

التطورات الراهنة.
وكان النائب فرجنيه، التقى قبل 
ذلك وفدا قياديا من املرابطون 
محدان  مصطفى  العميد  برئاسة 

ويف حضور سعاده.
بعد اللقاء نّوه محدان يف تصريح 
بفرجنية الذي جيمعنا معه املوقف 

واهلم الوطين والقومي.
يف  االخنراط  اىل  اجلميع  ودعا 
ضد  االرهاب  مكافحة  معركة 
ال  الذين  املتأسلمني  هؤالء 
االمريكي  املشروع  اال  خيدمون 
- االسرائيلي عرب اهداف يهودية 
امارات  ونشر  اسرائيل  لدولة 
دون  الدينية  والزواريب  املدن 
ان يكون هلا اي مضمون ديين، 
والتشريد  التفتيت  اجل  من  امنا 

وتقسيم هذه األمة.

فرجنيه التقى أبو فاضل
فرجنيه  والوزير  حنن  اضاف: 
نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس 
القصوى  وبالسرعة  للجمهورية 
الرئاسي  الفراغ  وان  خصوصا 
يضر بالنسيج الوطين واالجتماعي 
واالقتصادي والسياسي، امنا ال 
العتيد  الرئيس  يكون  ان  بد 
يتمتع  اللبنانيني  لكل  رئيسا 
على  وقادر  مجيعا  بثقتهم 
قائم  جديد  لبناني  نظام  انتاج 
السياسية  الطائفية  الغاء  على 
وحتقيق العدالة االجتماعية ومبدأ 
اللبنانيني،  لكل  الفرص  تكافؤ 
فرجنيه  والوزير  حنن  وبالطبع 
الطائفية  الطروحات  كل  نرفض 
انتخاب وطين  وندعو اىل قانون 
يعمل على حتقيق التمثيل جلميع 
االطياف املكونة للمجتمع اللبناني 
السياسي، ودعا اجلميع اىل التنبه 
االقتصادية  املشاكل  خلطورة 
واالجتماعية عند املواطنني واليت 
من  الكثري  اىل  تؤدي  ان  ميكن 
هذه  يف  وخصوصا  الفوضى، 
االيام املفصلية اليت منر بها على 
وعلى  اللبناني  الوطن  مستوى 

مستوى املنطقة ككل.
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قال البيت األبيض إن الرئيس 
ناقش  أوباما  باراك  األمريكي 
موضوع العراق والعنف املتزايد 
جلماعة داعش يف مكاملة هاتفية 
مع العاهل السعودي امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز.
وقال يف بيان إن أوباما شكر 
تعهده  على  السعودي  العاهل 
دوالر  مليون   500 بتقديم 
جراء  من  تشردوا  من  ملساعدة 
سيطرة  مع  املتزايد  العنف 
الدولة  مجاعة  من  مسلحني 
والشام  العراق  يف  اإلسالمية 
على حمافظات يف مشال العراق 

وغربه.
وقال البيت األبيض ان اوباما 
ناقشا ضرورة  اهلل  عبد  وامللك 
أن يشكل العراق حكومة جديدة 
تشمل كافة األطياف وتوحد كل 

الطوائف املختلفة يف العراق.
قناة  قالت  اخرى،  ناحية  من 
العربية التلفزيونية امس االول 
نشرت  السعودية  إن  اخلميس 
30 ألف جندي على حدودها مع 

العراق.
وأوردت قناة العربية أن اجلنود 
السعوديني انتشروا يف املنطقة 
احلدودية بعد أن هجرت القوات 
تاركة  هناك  مواقعها  العراقية 
املنطقة احلدودية مع السعودية 

وسوريا بدون حراسة.
وقالت إنها حصلت على شريط 

جندي   2500 حنو  يظهر  فيديو 
صحراوية  منطقة  يف  عراقي 
كربالء  مدينة  من  الشرق  إىل 
من  انسحبوا  بعدما  العراقية 

مواقعهم على احلدود.
الفيديو  شريط  يف  ويظهر 
اجلنود  إن  يقول  ضابطًا 
برتك  أوامر  تلقوا  العراقيني 
تربيرا  اعطائهم  دون  مواقعهم 

هلذه اخلطوة.
لكن اللواء قاسم عطا املتحدث 
إن  قال  العراقي  اجليش  باسم 
هدفها  صحيحة  غري  أنباء  هذه 
املعنوية  الروح  على  التأثري 
أن  وأضاف  واجلنود.  للشعب 
احلدود اليت تقع يف أغلبها يف 
حتت  خالية  صحراوية  منطقة 
السيطرة الكاملة حلرس احلدود 

العراقي.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
اللواء  السعودية  الداخلية 
منصور الرتكي ان السعودية مل 
تشهد اي تهديد قرب حدودها، 
مؤمنة  السعودية  احلدود  وان 
العراق  أحداث  قبل  وحممية 

بفرتة طويلة.
وقالت وكالة األنباء السعودية 
الرمسية واس إن امللك عبد اهلل 
بن عبد العزيز أمر باختاذ كافة 
اململكة  حلماية  الالزمة  التدابري 
إرهابية  تهديدات  أي  من 

حمتملة.

أوباما يبحث وضع املنطقة هاتفياً مع امللك عبداهلل بن عبد العزيز

السعودية تنشر ٣٠ ألف جندي 
على حدودها مع العراق

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

امس  املتحدة  الواليات  قالت 
اإلجراءات  ستزيد  إنها  األول 
باخلارج  مطارات  يف  األمنية 
تنطلق منها رحالت طريان مباشرة 
مسؤولون  وأشار  واشنطن  إىل 
أمريكيون اىل خماوف من تطوير 
يف  القاعدة  تنظيم  من  عناصر 
ميكن  قنابل  واليمن  سوريا 

تهريبها إىل داخل طائرات.
وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا 
أال تنشر امساؤهم إن إإلجراءات 
مطلوبة  ستكون  اجلديدة  األمنية 
يف مطارات يف أوروبا وأفريقيا 
والشرق األوسط. وقالت وزارة 
األمن الداخلي إن إجراءات أمنية 
معززة ستطبق يف األيام القليلة 
معينة  مطارات  يف  القادمة 
باخلارج تسري رحالت مباشرة اىل 

الواليات املتحدة.
الداخلي  األمن  وزير  وقال 
نتبادل  بيان  يف  جونسون  جيه 
مع  وذات صلة  حديثة  معلومات 
مع  ونتشاور  اخلارجيني  حلفائنا 
جونسون  وقال  الطريان.  قطاع 
النقل  سالمة  إدارة  أمر  إنه 
بتنفيذ تلك اإلجراءات يف األيام 
اخلطوة  هذه  وتأتي  القادمة. 
فصل  يف  السفر  موسم  خالل 
 4 عطلة  من  أيام  وقبل  الصيف 
متوز. وقال مسؤول أمريكي أن 
اإلجراءات اجلديدة ستشتمل على 
تفتيشات إضافية ألحذية الركاب 

وأمتعتهم.
إن  قوله  املسؤول  وأضاف 
واشنطن لديها السلطة القانونية 
لفرض اإلجراءات األمنية اجلديدة 
أجنبية  مطارات  أو  حكومات  على 
اىل  مباشرة  تتجه  الرحالت  ألن 

وقت  ويف  املتحدة.  الواليات 
أمنيون  مسؤولون  قال  سابق 
إنفاذ  جمال  يف  ومسؤولون 
األمريكية  احلكومة  إن  القانون 
السلطات  مع  مناقشات  جتري 
قد  إجراءات  بشأن  األوروبية 
الفحص  من  مزيدا  تتضمن 
اإللكرتونية  لألجهزة  والتدقيق 
بالركاب  اخلاصة  واألحذية 
املتحدة  الواليات  إىل  املتجهني 
للكشف  إضافية  أجهزة  وتركيب 

عن القنابل.
القومي  باألمن  مصادر  وقالت 
األمريكي إنها تعتقد أن صانعي 
-فرع  النصرة  جبهة  من  قنابل 
سوريا-  يف  القاعدة  تنظيم 
وتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
ومقره اليمن يعملون معا لتطوير 
متفجرات ال ميكن رصدها بأنظمة 
يف  حاليا  املوجودة  الفحص 
املطارات. واضافت املصادر ان 
بامكانية  يتعلق  الرئيسي  القلق 
أن حتاول مجاعات متشددة تفجري 
الواليات  إىل  متجهة  طائرات 
قنابل  بإخفاء  أوروبا  أو  املتحدة 
حيملون  أجانب  مقاتلني  مع 
جوازات سفر غربية ومكثوا وقتا 
اصوليني  مسلحني  فصائل  مع 

يف املنطقة.
يف بريطانيا

اإلجراءات  بريطانيا  وشددت 
عرب  بعدما  مطاراتها  يف  األمنية 
مسؤولون أمريكيون عن خماوفهم 
تنظيم  من  عناصر  تطوير  من 
القاعدة يف سوريا واليمن قنابل 
ميكن تهريبها إىل داخل طائرات.
الربيطانية  النقل  وزارة  وقالت 
بعض  بتشديد  قرارا  اختذنا  لقد 

اجراءات مشددة يف املطارات االمريكية والربيطانية
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اإلجراءات األمنية اخلاصة باملالحة 
يعاني  أال  املفرتض  ومن  اجلوية 
انزعاج  من  املسافرين  أغلب 
ملحوظ. وطلبت الواليات املتحدة 
يف  األمنية  اإلجراءات  تشديد 
تسري  اليت  اخلارجية  املطارات 
إىل  توقف  دون  مباشرة  رحالت 

مدنها.
يف  املتحدة  الواليات  وحذرت 
املوقع  على  نشرت  رسالة 
األمريكية  للسفارة  اإللكرتوني 
من  هناك  مواطنيها  أوغندا  يف 
هجوم  يف  يتمثل  حمدد  تهديد 
على مطار عنتييب الدولي القريب 
اىل  ملمحة  كمباال  العاصمة  من 
الساعة  بني  يقع  قد  اهلجوم  ان 

التاسعة واحلادية عشرة مساء.

الروسي  اخلارجية  وزير  دعا 
ضرورة  إىل  الفروف  سريغي 
حملاربة  الدولية  اجلهود  تفعيل 
الشرق  يف  والتطرف  اإلرهاب 

األوسط.
مؤمتر  خالل  الفروف،  وقال 
املغربي  نظريه  مع  صحايف 
موسكو  يف  مزوار  الدين  صالح 
مطلق  تطابق  لدينا  االول،  امس 
تعزيز  ضرورة  حول  املواقف  يف 
اجلهود الدولية والتنسيق حملاربة 
الشرق  يف  والتطرف  اإلرهاب 

األوسط ومشال أفريقيا.
زاوية  من  حبثنا  لقد  وأضاف: 
بالذات  اإلرهاب  حماربة  أولويات 
ما حيدث يف املنطقة من ضمنها 
والعراق  سوريا  يف  األحداث 
كما  الدول،  من  غريها  وليبيا 
حبثنا الوضع يف املغرب ومنطقة 

الساحل األفريقي.

 - العربي  بالنزاع  يتعلق  ما  ويف 
ال  الفروف:  قال  اإلسرائيلي، 
اإلرهاب  حماربة  استغالل  جيوز 
كحجة إلرجاء تسوية هذا النزاع عرب 
الفلسطينية  املفاوضات  تفعيل 

إىل  وصلت  اليت  اإلسرائيلية، 
طريق مسدود.

من ناحية اخرى، قال األمني العام 
لألمم املتحدة، بان كي مون، يف 
األطفال  بشأن  السنوي  تقريره 
النزاعات  وسط  يعيشون  الذين 
جتند  داعش  مجاعة  إن  املسلحة، 
أطفال يف  بينهم  ومن  األطفال، 

ال 14 من أعمارهم.
نشرته  الذي  التقرير  يف  ورد 
موقعها  على  الدولية  املنظمة 
ِضع  ختخُ داعش  أن  اإللكرتوني، 
لتدريبات  اجملندين  األطفال 
مبالغ  لألطفال  وتدفع  عسكرية، 
مالية مثل البالغني، تقدر بنحو 35 
الف لرية سورية أي ما يقرب من 
200 دوالر، باإلضافة إىل أنه يتم 

تدريبهم على استخدام األسلحة.
أنه  إىل  املتحدة  األمم  وأشارت 
فهناك  داعش،  عن  النظر  بغض 
بتجنيد  تقوم  أخرى  جمموعات 
األطفال بشكل فعال يف سوريا، 
املعارضة،  من  وحدات  ومنها 
الكردي،  الشعب  محاية  ووحدات 
باإلضافة  الشام،  أحرار  ومجاعة 

إىل جبهة النصرة وغريها.

الفروف اجرى حمادثات مع نظريه املغربي ودعا 
اىل جهود دولية حملاربة االرهاب
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بي  ان  »بي  مصرف  أقر 
احلظر  الفرنسي مبخالفة  باريبا« 
كوبا  على  املفروض  االمريكي 
وايران والسودان وبقدرته على 
دفع غرامة قياسية قدرها 8.9 
مالحقات  لتفادي  دوالر  بليون 

جزائية. 
املفاوضات  من  شهور  وبعد 
بدفع  املصرف  الزم  الشاقة 
اآلن  حتى  تفرض  غرامة  اكرب 
على مصرف اجنيب يف الواليات 
ان  باريس  واكدت  املتحدة. 
حمادثات  يف  تؤثر  لن  القضية 
بني  احلر  التجاري  التبادل 
واالحتاد  املتحدة  الواليات 
االوروبي، وهو امر كانت فرنسا 

هددت حبدوثه.
منحى  املصرف  متاعب  واختذت 
واثارت  واضح  بشكل  سياسيا 
الدولة  قمة  اىل  وصلت  بلبلة 
الرئيس  يف فرنسا حيث سعى 
فرنسوا هوالند يف مطلع حزيران 
الرئيس  لدى  للتدخل  )يونيو( 
اذ  اوباما من دون جناح  باراك 
استبعد الرئيس اي تدخل له يف 

القضية.
جملموعة  العام  املدير  واكد 
فرنسا  يف  االوىل  املصارف 
السيولة  الرس ماشونيل وجود 
الكافية. واشار اىل انه لن تكون 
االستعجال«  اىل  »حاجة  هناك 

لزيادة اموال املصر

تغريم »بي ان بي باريبا« 8.9 مليار  دوالر

بمناسبة عيد مار بندا ليمون
شفيع بلدة عشاش وشفيع بكل مريض ومؤمن به يحتفل 
أهالي بلدة عشاش بهذه املناسبة يوم االحد يف 27 تموز 

الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر على العنوان التالي:
698  Punchbowl Rd,   Punchbowl Rd
 لالستفسار الرجاء االتصال على احد الرقمني:

عساف عساف: 846 405 0407
منري عساف: 379 387 0411

الدعوة عامة واهال وسهال بالجميع

 اهالي بلدة عشاش يف سيدني
حيتفلون بعيد مار بندا ليمون

غارات  إن  حمليون  سكان  قال 
إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت 
وسط  شخصا   15 جرح  عن 
إطالق  يف  النشطاء  استمرار 
الصواريخ على اسرائيل ما أدى 

إىل إحلاق الضرر مبنزلني.
وازداد التوتر على طريف احلدود 
اثر  غزة  وقطاع  اسرائيل  بني 
استشهاد فتى فلسطيين. وقال 
تسيطر  اليت  محاس  يف  مصدر 
الغارات  إن  غزة  قطاع  على 
اجلوية االسرائيلية أصابت ثالث 
منشآت تدريبية على األقل تابعة 
اجليش  وقال  غزة.  يف  للحركة 
صاروخا   14 إن  االسرائيلي 
من  اسرائيل  على  أطلقوا 
الصواريخ  أن  وذكر  غزة  قطاع 
بلدة  يف  منزلني  أصابت  اليت 
مل  اسرائيل  جنوب  سديروت 

تسفر عن اصابات.
املتحدة  األمم  مفوضة  وأدانت 
نايف  اإلنسان  حلقوق  السامية 
الفلسطينيني  تصعيد  بيالي 
واإلسرائيليني للعنف عرب احلدود 
أدانت  كما  وغزة  إسرائيل  بني 
الفلسطيين.  املراهق  مقتل 
يف  للصحافيني  بيالي  وقالت 
حقوق  نظر  وجهة  من  فيينا 
اإلنسان أدين متاما هذه اهلجمات 
وأدين  الفلسطينية  الصاروخية 
إسرائيل  أعمال  خاص  بشكل 

االنتقامية املفرطة.
اإلسالمية  اجلمعية  وقالت 
مؤسسة أهلية خريية، يف قطاع 
اإلسرائيلية  الطائرات  إن  غزة، 
املياه،  لتحلية  حمطة  استهدفت 
األسرى  وبيوت  املدارس  ُتغذي 

الفقرية، مشالي القطاع.
مدير  ماضي،  مخيس  وقال 
اإلعالم يف اجلمعية، خالل مؤمتر 
صحفي، عقده على أنقاض حمطة 
التحلية اليت تشرف اجلمعية عليها 
مشال  اخلميس،  االول  امس 
احلربية  الطائرات  غزة:  مدينة 
اإلسرائيلية أغارت فجر اخلميس، 
حمطة  على  الصواريخ  من  بعدد 
ماضي:  وأضاف  املياه.  لتحلية 
احملطة هي مشروع إنساني حبت، 
خبالف ما يزعم العدو بأنه موقع 

عسكري للمقاومة الفلسطينية.
إن  اإلسرائيلي،  اجليش  وقال 
سقط  غزة،  من  أطلق  صاروخا 
منطقة  يف  االول،  امس  عصر 
أوفاكيم  مدينة  يف  مفتوحة 

اإلسرائيلية، جنوبي البالد.
صاروخ  سقط  اجليش  وقال 
مدينة  يف  مفتوحة  منطقة  على 
اوفاكيم، ما يرفع عدد الصواريخ 
منتصف  منذ  اطالقها  مت  اليت 
الليلة املاضية إىل 16 صاروخًا.

اقتحام ساحة االقصى
الشرطة  قوات  واقتحمت 
املسجد  ساحات  اإلسرائيلية، 
لتأمني  بالقدس،  األقصى 
حبسب  هلا،  مستوطنني  دخول 
على  اعتدت  فيما  عيان،  شهود 
باملسجد،  واملرابطني  املصلني 
األقصى  ملؤسسة  بيان  وفق 

للوقف والرتاث.
أصيب 4 فلسطينيني على األقل، 
اإلسرائيلي  اجليش  أيدي  على 
يف مواجهات بقرية عناتا شرقي 
طبية  مصادر  وذكرت  القدس. 
احتجز  شابا  أن  فلسطينية، 
مبستشفى يف حالة حرجة باصابة 

يعاني  بينما  الرأس،  يف  بطلقة 
اآلخرون من جروح طفيفة، بينما 
إسرائيلية  أكدت مصادر رمسية 
أن القوات ردت على جمموعة من 
الشباب الذين كانوا يلقون حجارة 

وزجاجات حارقة مولوتوف.
واندلعت األحداث، ليلة األربعاء، 
أجرب  حيث  الشويفات،  حي  يف 
ركوب  على  فلسطيين  طفل 
سيارة، الثالثاء، وعثر على جثته 
بعدها بساعات يف غابة بالقدس 

الغربية.
تشييع  موعد  بعد  يتحدد  ومل 
أن  املتوقع  خضري  أبو  جنازة 
االحتجاجات  من  املزيد  تفجر 

الفلسطينية.
إن  خضري  ابو  عائلة  وقالت 
الشرطة - اليت كثفت دورياتها 
جهات  أن  أبلغتهم  املدينة-  يف 
الفتى  جثة  ستسلمهم  التحقيق 
ومل  اجلمعة.  اليوم  فجر  قبل 
الشرطة  باسم  متحدثة  تفصح 
تفاصيل  أي  عن  االسرائيلية 
أن  إىل  مشرية  بالتحقيق  تتعلق 
لفحوص  ختضع  تزال  ال  اجلثة 
ورفضت  الشرعي.  الطب 
املتحدثة االعالن عن موعد تسليم 

جثة أبو خضري إىل ذويه.
السلطة  رئيس  وحتدث 
 - عباس  حممود  الفلسطينية 
اليهود  املستوطنني  اتهم  الذي 
عرب  الفلسطيين-  املراهق  بقتل 
خضري.  ابو  والد  مع  اهلاتف 
الرمسية  األنباء  وكالة  ونقلت 
عباس  عن  وفا  الفلسطينية 
قوله لوالد أبو خضري إن الفتى 
حممد هو أحد شهداء هذا الشعب 
يستسلم  ولن  مل  الذي  العظيم 

ولن يتنازل عن حقوقه.
عززت  إنها  إسرائيل  وقالت 
مع  احلدود  طول  على  قواتها 
وصفته  ما  إطار  يف  غزة  قطاع 
على  ردا  الدفاعي  باالنتشار 
الفلسطينية  الصواريخ  هجمات 

عرب احلدود.
اجليش  باسم  املتحدث  وقال 
تتخذ  القوات  إن  اإلسرائيلي 
مناطق  يف  دفاعية  مواقع 
إسرائيلية سقطت فيها صواريخ 
حجم  على  يعلق  ومل  غزة.  من 
املرة  هي  وهذه  االنتشار. 
األوىل اليت تعلن فيها إسرائيل 
قرب  لقواتها  حتركات  عن 
التوتر  تصاعد  منذ  غزة  قطاع 
يونيو  منتصف  يف  احلدود  على 
اجتياح  مع  بالتزامن  حزيران 
وعملية  اسرائيلي  عسكري 
البحث عن املراهقني الثالثة يف 
الضفة الغربية. وهدمت جرافات 
امس  فجر  اإلسرائيل  االحتالل 
قرية  يف  منازل  عدة  االول، 

العقبة شرق طوباس.
رئيس  صادق  سامي  وقال 
جرافات  إن  القروي،  اجمللس 
 20 حنو  رافقتها  اليت  االحتالل 
منشآت   8 هدمت  عسكرية  اليه 
واالعمال  للسكن  مستخدمة 
ان  اىل  واشار  االخرى.  املنزلية 
بعض هذه املساكن املبنية من 
بنيت  واخليش  الزينكو  الواح 
قبل حنو 20 عاما، ومل يسبق ان 
بهدمها.  االحتالل  قوات  هددت 
يشار اىل ان قرية العقبة شهدت 
املنصرمني،  العقدين  مدار  على 

عدة عمليات هدم.

غارات اسرائيلية على غزة ومواجهات يف 
القدس والضفة

ثالثة  إن  أمنية  مصادر  قالت 
يف  االول  امس  قتلوا  أشخاص 
األمن  قوات  بني  اشتباكات 
املصرية ومؤيدين جلماعة اإلخوان 
املسلمني يف اجليزة. كما سقط 
قتيالن بانفجار يف مسكن مبدينة 
األمن يف  كداسة. وقتلت قوى 

سيناء 1٧ إرهابيًا.
إىل  اإلخوان  أنصار  وخرج 
ومدن  القاهرة  يف  الشوارع 
األوىل  الذكرى  يف  امس  أخرى 
بعد  مرسي  الرئيس حممد  لعزل 
حكمه  على  حاشدة  احتجاجات 

الذي استمر عاما.
ويف وقت دعا فيه حتالف تقوده 
مجاعة اإلخوان ملظاهرات حاشدة 
إجراءات  شددت  االول،  امس 
ذلك  ومن  القاهرة،  يف  األمن 
للجيش  تابعة  مدرعات  قيام 
التحرير  ميدان  مداخل  بإغالق 
أطاحت  اليت  االنتفاضة  مهد 
مبارك  حسين  األسبق  بالرئيس 

عام 2011.
وقالت املصادر األمنية إن مئات 
مع  اشتبكوا  اإلخوان  مؤيدي  من 
قوات األمن يف منطقتني باجليزة 
مما أدى لسقوط القتلى الثالثة. 
طلقات  دوي  إن  مصدر  وقال 
الرصاص مسع خالل االشتباكات 
اليت استخدمت فيها قوات األمن 
للدموع يف  املسيل  الغاز  قنابل 

حماولة لتفريق املتظاهرين.
االول  امس  سابق  وقت  ويف 
قتل شخصان يف انفجار مبسكن 
يف مدينة كرداسة اليت تقع إىل 
وقعت  كما  القاهرة  من  الغرب 
وقال  بدائية.  بقنابل  هجمات 
كرداسة  قتيلي  إن  أمين  مصدر 
ناسفة  عبوة  انفجار  يف  سقطا 

كانا يصنعانها.
وزارة  يف  أمين  مصدر  وقال 
الشرق  أنباء  لوكالة  الداخلية 
يف  شرطة  نقطيت  إن  األوسط 
تعرضتا  باجليزة،  امبابة  حي 

بقنبلتني  هلجومني  االول  امس 
مسرعتني  ناريتني  دراجتني  من 
شخصان.  منهما  كال  استقل 
يوقعا  مل  اهلجومني  أن  وأضاف 

ضحايا.
وقالت وزارة الداخلية إن انفجارا 
حمدودا وقع يف سيارة يف وقت 
متأخر مساء األربعاء يف حي عني 
مشس بشمال شرق القاهرة وإن 
أحد  على  القبض  ألقت  الشرطة 
بينما  السيارة  يف  كانا  رجلني 
الذ اآلخر بالفرار. ووقع االنفجار 
اجلوية  القوات  مستشفى  قرب 

بعني مشس.
مقتل 1٧ بسيناء

هذا وقالت مصادر أمنية ووكالة 
الرمسية  األوسط  الشرق  أنباء 
املصرية إن قوات األمن مبحافظة 
متشددا   1٧ قتلت  مشال سيناء 
مع  احلدودية  رفح  مبنطقة  امس 

قطاع غزة.
وقال مصدر متكنت قوات األمن 
من   1٧ قتل  من  سيناء  بشمال 
العناصر املتشددة يف اشتباكات 
عملية  اثناء  األمن  قوات  مع 
مداهمات ملناطق برفح. وأضاف 
سيارات  أربع  يف   12 قتل  مت 
خالل  سادوت  باب  منطقة  يف 
تكفرييني  مع  وقعت  اشتباكات 
دراجة  على  اثنني  قتل  مت  كما 
نارية. ويف قرية الوفاق برفح، 
مت قتل ثالثة عناصر ومت ضبط 

ثالثة اخرين.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط 
والشرطة  اجليش  من  قوات  إن 
االشتباكات.  يف  شاركت 
القتلى  من  اثنني  أن  وأضافت 
سقطا قبل قيامهما بزرع عبوتني 

ناسفتني كان حيمالنهما.
األمنية  األجهزة  متكنت  كما 
إلقاء  من  البحرية  مبحافظة 
حتت  إرهابية  خلية  على  القبض 
مسمى أنصار الشريعة والشرعية 

بدمنهور.

 3 قتلى مبواجهات مع اإلخوان يف 
القاهرة وقتيالن بانفجار

منع  املغرب،  يف  مرة  ألول 
السادس  حممد  املغربي  العاهل 
األئمة واخلطباء ومجيع املشتغلني 
ممارسة  من  الدينية  املهام  يف 
أي نشاط أو سياسي ومنع اختاذ 
نقابي  أو  سياسي  موقف  أي 
القيام  عن  املنع  إىل  باإلضافة 
بكل ما ميكنه وقف أو عرقلة أداء 

الشعائر الدينية.
حممد  املغربي  العاهل  ووقع 
جرى  ملكيا،  مرسوما  السادس، 
بالطمأنينة  اإلخالل  منع  مبوجبه 
واإلخاء  والتسامح  والسكينة 
املخصصة  األماكن  يف  الواجب 
اإلسالمي  الدين  شعائر  إلقامة 

يف إشارة إىل املساجد.
ودعا القانون اجلديد كل العاملني 
املغربي  الديين  احلقل  يف 
الوقار  بصفات  التحلي  إىل 
باإلضافة  واملروءة  واالستقامة 
إىل منعهم من مزاولة أي نشاط 
مدر للمال يف القطاع احلكومي أو 
مكتوب  ترخيص  إال ب  اخلاص، 
من احلكومة مع استثناء األعمال 

العلمية والفكرية واإلبداعية اليت 
ال تتعارض مع طبيعة مهام رجل 
عند  الشكاوى  ولتلقي  الدين. 
القانون  نص  ضرر،  أو  حيف 
للبت  جلنة  إحداث  على  اجلديد 
القيمني  وتظلمات  شكاوى  يف 

الدينيني.
ومبوجب القانون التنظيمي اجلديد 
الديين،  احلقل  يف  للعاملني 
يتوجب االلتزام بأصول املذهب 
األشعرية  والعقيدة  املالكي 
مع  املغربية،  األمة  وثوابت 
املخصصة  األماكن  حرمة  مراعاة 
اإلسالمي،  الدين  شعائر  إلقامة 
وواجب ارتداء اللباس املغربي.

ويهدف القانون اجلديد للعاملني 
يف احلقل الديين، إىل بناء جمتمع 
ومتمسك  متضامن،  مرتاص 
على  ومتفتح  الروحية،  مبقوماته 
كل  عن  ومبتعد  العصر  روح 

تعصب أو غلو أو تطرف.
يف  االنتخابات  قانون  وينص 
استعمال  منع  على  املغرب 

املساجد يف أي محلة انتخابية.

 ملك املغرب يصدر مرسوماً مبنع رجال 
الدين من التعاطي بالسياسة

األمريكية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
هي  حاوية   ٧8 نقل  عملية  أن 
آخر دفعة من األسلحة الكيماوية 
أمريكية  سفينة  إىل  السورية 
امس  انتهت،  بتدمريها،  مكلفة 
تورو  جويا  ميناء  يف  األول، 

اإليطالي.
وقال املتحدث باسم البنتاغون، 
يف بيان، إن السفينة أحبرت من 
جويا تورو، إىل املياه اإلقليمية 
املتوسط،  األبيض  البحر  يف 
تدمري  عملية  قريبا  ستبدأ  حيث 
مضيفا  عليها،  احململة  األسلحة 
األسلحة  تدمري  عملية  أن 
سوف  الكيماوية  واملشتقات 

تستغرق عدة أسابيع.
جدير بالذكر أنه نقل ما جمموعه 
شحن  سفينة  من  حاوية   ٧8
دامناركية إىل السفينة األمريكية 
املتوسط،  األبيض  البحر  يف 
على  منها  حاويات   3 وحتتوي 
األخرى  واحلاويات  اخلردل،  غاز 
غاز  مشتقات  على  حتتوى 

السارين.
وتدمريها  االسلحة  نقل  وعملية 
اىل  سوريا  انضمام  نتيجة  هي 

الكيماوية  االسلحة  معاهدة حظر 
تشرين  يف  اختذتها  خطوة  يف 
اتفاق  سياق  يف   2013 االول 
تدخال  جنبها  امريكي  روسي 
وشيكا  كان  امريكيا  عسكريا 
بعد اتهام دمشق بإستخدام غاز 
السارين يف هجوم اوقع 1400 

قتيل الصيف املاضي.
وحدد اساسا تاريخ 30 حزيران 
االسلحة،  هذه  تدمري  الجناز 
العقيد  وقال  ختطيه  مت  لكنه 
البحري كريبي ان عملية التدمري 
فيما  اسابيع  عدة  ستستغرق 
االسلحة  حظر  منظمة  قدرت 
الكيماوية ان تستغرق ما يصل 

اىل ستني يوما.
 1300 جمموع  دمشق  وسلمت 
الكيميائية  املركبات  من  طن 
وستقتصر عمليات التدمري على 
املركبات  على  راي  كيب  منت 
يف  واملصنفة  خطورة  االكثر 
اليت  االوىل وهي  االولوية  فئة 
اخلردل  غاز  صنع  يف  تدخل 
وغاز السارين ويقدر البنتاغون 
كمية هذه املركبات حبواىل ٧00 

طن.

السفينة األمريكية تبحر بالكيماوي 
السوري لتدمريه
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ابوت يعلن بقاء حكومته على 
موقفها من الجئي القوارب

طوني  الوزراء  رئيس  اعلن 
على  مصممة  حكومته  ان  ابوت 
»النظيف«  سجلها  على  احلفاظ 
طاليب  زورق  اي  وصول   من 
جلوء اىل اسرتاليا منذ من ستة 

أشهر.
وتكرارا  مرارا  احلكومة  ورفضت 
اثنني  بأن  تفيد  تقارير  تأكيد 
من قوارب اللجوء مت اعرتاضهما 
االسرتالية  السلطات  قبل  من 

قبالة كريسماس ايالند.
 ABC وصرح السيد ابوت لراديو
أعلق  »لن  قائال  الثالثاء  يوم 
على تفاصيل عمليات ما حيدث 
االقليمية  )املياه  املياء  يف 
الواضح  من  ولكن  االسرتالية( 

أننا جنحنا حتى اآلن«.
واضاف يقول »مضى أكثر من 
ستة أشهر على جناح آخر عملية  
أسرتاليا  إىل  الناس  تهريب 
على  احلكومة  تعزم  وهذا سجل 

احلفاظ عليه«.
وذكرت تقارير ان احد  القاربني 
اللجوء  طاليب  من   153 حيمل 
 30 حنو  فيهم  مبن  التاميل، 
طفال والعديد من املرضى، يف 
حني أن اآلخر كان على متنه 50 

شخصا.
الالجئني  املدافعون عن  ويقول 
عن  اي شيء  يسمعوا  مل  أنهم 
يوم  منذ  التاميل  اللجوء  طاليب 
ان  ويعتقدون  املاضي  السبت 
مع  بالتنسيق  قامت  اسرتاليا 
السريالنكية  البحرية  القوات 

لقطرهم من جديد.
ولكن السيد ابوت رفض القول 
متت  قد  القارب  كان  إذا  ما 

إعادته إىل سريالنكا.
سكوت  اهلجرة  وزير  واعلن 
احلوادث  سيؤكد  انه  موريسون 
اليت تنطوي على سالمة األرواح 

يف البحر فقط.

احد زوارق طالبي اللجوء )ارشيف(

هريلي  ديفيد  اجلنرال  تنحى 
كقائدة  منصبه  من  رمسيا 
للجيش االسرتالي يوم االثنني،  
ليخلفه يف قيادة اجليش قائد 
املارشال مارك  القوات اجلوية 

بينسكني.
وقد جرى حفل التسلم والتسليم 
 Blamey يف كانبريا يف  ساحة
حيث  الدفاع،  وزارة  مقر  أمام 
مت اطالق 17 طلقة حتية للقائد 

املنتهية واليته.
وسيتلم اجلنرال هريلي منصب 
احلاكم العام اجلديد لنيو ساوث 
املنتهية  للحاكمة  خلفا  ويلز، 

واليتها السيدة ماري بشري.
وقال اجلنرال هريلي يف كلمته 
شغل  بدأ  عندما  انه  االخرية 
يف  اجليش  قيادة  يف  منصبه 
متوز 2011، كانت قوات الدفاع 

على أعتاب تغيري كبري.
واضاف مت نشر أكثر من 3300 
الشرقية  تيمور  يف  جندي 
وسولومون ايالند و أفغانستان، 
ودخلت معدات جديدة اخلدمة، 

املاريشال مارك بينسكني خيلف اجلنرال ديفيد هارلي يف قيادة اجليش
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وكانت قوات الدفاع متجهة حنو  
تغيري ثقايف كبري.

يف  اآلن  العمليات  ان  وقال 
تيمور الشرقية وجزر سولومون 
الوطين  اجليش  تدريب  ومهمة 
وان  انتهت.  قد  األفغاني 
عن  األخرية  البحث  عمليات 
طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية 

من اليمني: الجنرال هريلي ومن اليسار املاريشال بينسكني
MH370 اظهرت قوة الشراكات 

االسرتاتيجية واإلقليمية.
يقول  هريلي  اجلنرال  وتابع 
ملتزمة  ظلت  الدفاع  قوات  ان 
وستتحرك  الثقايف  اإلصالح 
سريعا وبشكل حاسم عند وقوع 

اي سلوك غري مقبول.
قوات  بان  نعرتف  »اننا  وقال 
توفر  مل  االسرتالية  الدفاع 
االعتداء  من  آمنة  بيئة  دائما 
والعقلي  واجلسدي  اجلنسية 

جلميع افرادها«.
بدوره قال قائد القوات اجلوية  
للجيش  املعني  اجلديد  القائد 
يزال  ال  انه  بينسكني  مارك 
ملتزما بعملية اإلصالح، مضيفا 
به.  للقيام  الكثري  »هناك 
تأتي  سوف  االربع  السنوات 
ولكن  كبرية  بسرعة  وتذهب 
األولويات   من  الكثري  لدي 
هناك وارغب يف متابعة  تطور 

قوة الدفاع األسرتالية«.
أيضا  جرى  سابق،  وقت  يف 
البحرية  القوات  قيادة  تغيري 
االدمريال  نائب  تسلمها  حيث 

تيم باريت.
غريغز  راي  األدمريال  وتسلم 
املسلحة  القوات  قائد  نائب 

اجلديد.

حتسني  عمليات  اجراء  سيتم 
حمطات  من  للعشرات  وجتميل 
ضخ  من  كجزء  سيدني  القطار 
حكومة نيو ساوث ويلز مبلغ 33 

مليون دوالر.
فقد أعلنت وزيرة النقل يف نيو 
 Berejiklian ساوث ويلز غالديس
يوم الثالثاء ان مثاني وعشرين 
حمطة قطار يف سيدني من اكثر 
مشال  يف  ازدحاما،  احملطات 
املدينة ستتلقى  وجنوب  وغرب 
كبرية  وإصالحات  حتسينات 

ملرافقها.
وسوف تشمل التحسينات أعمال 
تطوير املراحيض واضافة أثاث 

وبستنة  طالء  إعادة  جديد، 
.landscaping

يف   Berejiklian السيدة  قالت 
يريدون  »زبائننا  ان  هلا  بيان 
القطارات آمنة وموثوقة ونظيفة 
ومكيفة اهلواء، وحمطات حديثة 
بسهولة،  إليها  الوصول  ميكن 

وها حنن نؤمنها هلم«.
يشملها  اليت  احلطات  ومن 
سيدني  نورث  حمطة  التجديد 
واوبرن وتشاتسوود وكابراماتا 
يف  وساذرالند  الغرب،  يف 

اجلنوب.
االنتهاء  يتم  أن  املتوقع  ومن 

منها حبلول نهاية هذا العام.

احلكومة بصدد اجراء حتسينات على 
حمطات قطار  يف سيدني

منح   العمال دعمه  قدم حزب 
ملكافحة  امللكية  املفوضية 
على  اجلنسية  االعتداءات 
الوقت  من  املزيد  األطفال 
ويريد   عملها  إلجناز  واملال 
الشيء  احلكومة   تفعل  ان 

نفسه.
بيل  املعارضة  زعيم  ويقول 
املفوضية  عمل  ان  شورتن 
ومتكن  وصعب  مؤمل  رائع، 
الذين  الناس  من  الكثري 
السابق مرتوكني  شعروا يف 

وليس هلم صوت.
وطلبت من املفوضية امللكية 
يف  عامني  ملدة  هلا  التمديد 
تقريرها املؤقت يوم االثنني، 
وتأخري موعد تقريرها النهائي 
عام  االول  كانون  حتى 

.2017
وسيكلف هذا الوقت االضايف 
دوالر  ماليني   104 مبلغ 

اضايف.
قال السيد شورتن للصحفيني 
يف كانبريا يوم الثالثاء »إذا 
حباجة  أنهم  يعتقدون  كانوا 
أعتقد  االضايف  الوقت  إىل 
أنه يتعني على الربملان دعم 

هذا.
وتقدر املفوضية ان يتيح هلا 
الوقت اإلضايف عقد 3 آالف 

جلسة خاصة اضافية وإضافة 
اىل 30 جلسة استماع علنية.

حزب العمال يطالب بدعم املفوضية امللكية مبزيد من املال والوقت

توفى جندي من القوات اخلاصة 
بني  افغانستان  يف  االسرتالية 
تعتقد  حادث   الثالثاء يف  ليل 
غري  انه  األسرتالية  الدفاع  قوة 

متصل بالقتال.
االسرتالي  اجليش  قائد  وقال 
 Binskin بينسكني  مارك  اجلديد 
يوم  كانبريا  يف  للصحفيني 
خيدم  كان  اجلندي  ان  االربعاء 

يف املقر الرئيس يف كابول.
واضاف يقول ان زمالءه  عثروا 
الثانية  الساعة  حواىل  عليه 
بتوقيت  الثالثاء  ظهر  بعد  من 
اإلدارة  غرفة  يف  افغانستان 

مصابا بطلق ناري.
كانت  جروحه  ان  عن  وكشف 
بليغة جدا وتويف يف وقت الحق 

حماطا بزمالئه.
طلبت  اجلندي  عائلة  ان  وقال 
عدم الكشف عن امسه او اعطاء 
هذه  يف  التفاصيل  من  املزيد 

املرحلة.
ونقل اجلندي، الذي كان عضوا 

الذي  الثاني  املغاوير  فوج  يف 
مقره سيدني، إىل منشأة طبية 
طارئ  عالج  لتلقي  كابول  يف 
متأثرا  توفى  ان  لبث  ما  لكنه 

جبروحه.
االسرتالية  الدفاع  قوة  أطلقت 

حتقيقا لتحديد الظروف الدقيقة 
ملقتله.

املسلحة  القوات  قائد  وقال   
املارشال Binskin »انين أتقدم، 
االسرتالية،  الدفاع  قوة  باسم 
واصدقاء  لعائلة  بالتعازي 
الشجاع...  اجلندي  هذا  وزمالء 
اخلاصة  القوات  من  جنديا  كان 
ويتمتع  عالي  تأهيال  مؤهال 
كبري.. باحرتام  وحيظى  باخلربة 
األمة  على  تؤثر  سوف  وفاته 
لدعم  بوسعنا  ما  كل  وسنفعل 

عائلته واصدقائه وزمالئه خالل 
األيام الصعبة«.

املارشال  اجليش  قائد  واعلن   
الدفاع  ببنسكني عن ان عناصر 
ضربوا طوقا على مكان احلادث 
العسكرية مجع  الشرطة  للسماح 

األدلة.
وضع  يف  يكن  مل  انه  وقال 
وفاة  حول  التكهن  له  يسمح 

اجلندي.
ومت ارسال فريق نفسي ملساعدة 

زمالء اجلندي.
من   400 حنو  أسرتاليا  ولدى 

جنودها يف أفغانستان.
إذا  ما  حول  سؤال  على  وردا 
كان واثقا من ان دائرة الدفاع 
اجلنود  لدعم  يكفي  ما  تفعل 
مشاكل  من  يعانون  الذين 
ما  اضطراب  مثل  عقلية  صحة 
بعد الصدمة، قال قائد اجليش 
اجلزء  يف   Binskin املارشال 
الثاني أنا اثق مما  تفعله الدفاع 
ولكن  العقلية  الصحة  يف جمال 
يف هذه احلالة بالذات فانين لن 

أتكهن«.
وقال »انين حباجة للسماح لقوات 
الدفاع االسرتالية حتديد احلقائق 
والوقائع يف التحقيق وبعد ذلك 

ميكننا اختاذ بعض القرارات«.

وفاة جندي من القوات اخلاصة االسرتالية يف افغانستان يف حادث غري قتالي

املاريشال بينسكني
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وجد استطالع جديد للرأي تراجع 
تأييد الناخبني حلزب الوطين احلر 
LNP يف كوينزالند  حيث تقدم 
عليه حزب العمال للمرة األوىل 
إىل  نيومان  كامبل  وصول  منذ 

السلطة يف عام 2012.
وأظهر استطالع نيوزبول، الذي 
»االسرتاليان،  الزميلة  نشر يف 
الكوينزالنديني  املزيد  ان 
يدعمون اآلن املعارضة العمالية 
ضد  حكومة الوطين احلر للسيد 
املئة  يف   51 بنسبة  نيومان، 
إىل 49 يف املئة، لصاحل حزب 
االصوات  احتساب  بعد  العمال 

التفضيلية للحزبني.
مبا  احلكومة  ضد  تأرجح  وهناك 
منذ  مئوية  نقطة   14 من  يقرب 
االنتخابات اليت جرت قبل أكثر 

من عامني.
األساسي  الدعم  اخنفض  وقد 
من  احلر  الوطين  حلزب  أيضا 
49.7 يف املئة الذي حصل عليه 
يف انتخابات آذار 2012 إىل 32 
يف املئة فقط اآلن، مبا يف ذلك 
تدني مثاني نقاط منذ استطالع  
نيوزبول السابق الذي جرى قبل 

ثالثة أشهر.
الشخصي  الدعم  تدنى  كما 
اليت   الذروة  من  نيومان  للسيد 
آذار  يف  املئة  يف   43 بلغت 
ثلث  ان  حيث  املاضي  العام 
الناخبني اآلن فقط  راضون عن 

أدائه.
واعرب 57 يف املئة من 1135 

املعارضة  تتقدم حكومة نيومان يف كوينزالند حزب العمال يدعي ان نظام الرعاية 
االجتماعية ليس خارج السيطرة

يصر حزب العمال على ان نظام 
خارج  ليس  االجتماعية   الرعاية 
نطاق السيطرة يف وقت  تنظر 
اصالحات  إحداث  يف  احلكومة 

شاملة.
اخلدمات  وزير  أصدر  فقد 
اندروز  كيفني  االجتماعية 
تقريرا مؤقتا بشأن إصالح نظام 
أن  حبجة  االجتماعية،  الرعاية 
ميكن  وال  معقد   احلالي  النظام 

استمراره.
فوفقا للتقرير، فان بعض الناس 
الذين على معاش دعم اإلعاقة 
الدفع  نظام   اىل  نقلهم  ميكن 
يف سن العمل جنبا إىل جنب مع 
الباحثني عن عمل وأولياء األمور 

.carers ومقدمي الرعاية
اما أولئك الذين لديهم إعاقات 
بامكانهم  فسيكون  فقط  دائمة 

احلصول إىل معاش التقاعد.
ومل توافق وزيرة حقيبة االعاقة 
تقييم  على  ماكلني  جيين  للظل 

احلكومة.
لراديو  ماكلني  السيدة  وقالت 
الرعاية  نظام  »ان   ABC
ليس  أسرتاليا  يف   االجتماعية 
خارج نطاق السيطرة كما حتاول  
تصويره«،  ابوت  احلكومة 
تنفق  أسرتاليا  ان   كاشفة عن 
ثاني أقل مبلغ بني مجيع البلدان 

املتقدمة.
ويقول الوزير اندروز ان الكثري 
على  حيصلون  الناس  من 
واألمراض  االعاقة  مدفوعات 
العقلية العرضية ولديهم القدرة 

على العمل.
ومع ذلك، اعرتف وزير اخلدمات 
االجتماعية ان اعادة وضع هؤالء 
الناس يف سوق العمل وتشجيع 
توظيفهم  على  العمل  أصحاب 

يشكالن جزءا من التحدي.
ان  ماكلني  السيدة  وتقول 
احلكومة  قامت بالفعل »بتجريح 
إعاقة  ذوي  بأشخاص  شنيع« 

خالل األشهر الستة املاضية.
املقرتحة،  اإلصالحات  فبموجب 
مدفوعات  فئات  اختصار  سيتم 
العشرين  االجتماعية  الرعاية 
العمل،  سن  دفوعات  بأربع: 
معاش  اإلعاقة،  دعم  معاش 

التقاعد ودفوعات الطفل.
الطفل  دفعة  حتل  أن  وميكن 
الضريبة  إعانة  حمل  اجلديد 
عالوة  أ،  اجلزء  العائلية 
من  وغريها   Abstudy الشبيبة، 

املدفوعات.
ومن املتوقع أن خيضع الشباب 
 disadvantaged من خلفيات حمرومة
لربامج التدخل املبكر بالتعليم أو 

التدريب.
ودافع السيد اندروز عن اإلطار 
أسابيع  الذي ميتد لستة  الزمين 

لتعليق اجلمهور على ذلك.
اخلدمات  وزير  مساعد  وانتقد 
االجتماعية ميتش فيفيلد السيدة 
»الذعر«،  الشاعتها  ماكلني 
ان  »آمل  نيوز  لسكاي  مصرحا 
تتمكن جيين ماكلني من الرتفع 
فوق احلزبية والعمل معنا للسعى 
إىل جعل نظامنا للدعم أفضل«.

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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مستطَلع مشلهم  هذا االستطالع 
انهم غري راضني عن جهوده.

حزب  ان  االستطالع  وجد  بينما 
العمال على احلافة بعد احتساب 
وأيضا  التفضيلية،  االصوات 
األخبار  بعض  االستطالع  محل 

السيئة للمعارضة.
فقد تراجع الدعم الشخصي ايضا 
 Annastacia لزعيمة حزب العمال
Palaszczuk إىل الوراء، باخنفاض 
35 يف  إىل  ليصل  نقاط  ثالث 
املئة. وقفز مستوى عدم الرضا 
ليصل  نقاط  سبع  أيضا،  عنها 

إىل 37 يف املئة.
ويف الرضى عن رئيس الوزراء 
املفضل، ما زال السيد نيومان 
على  ضئيل  بفارق  حيتفظ 

بنسبة 39   ،Palaszczuk السيدة 
إىل 35 يف املئة.

الذي  االخري  االستطالع  ونتائج 
اظهرت   االثنني  يوم  نشرت 
التوالي يف   الرابع على  الرتاجع 
الدعم حلكومة نيومان يف  اربعة 
مؤسسة لـ  فصلية  استطالعات 

.Newspolls
الدعم  تدني  اسباب  من  ولعل 
األخرية  األشهر  يف  للحكومة 
عصابات  القوانني  على  اجلدل 
 ،bikie النارية  الدراجات 
التشريعات  على  والتغيريات 
السياسية  التربعات  تنظم  اليت 
مكافحة  ملفوضية  واالصالحات 

الفساد يف الوالية.
مؤخرا واجهت احلكومة انتقادات 

كبار  من  العديد  من  قاسية 
بسبب  القانونية  الشخصيات 
القضاة  رئيس  تعيني  قرارها 
منصب  يف   Carmody تيم 
جديد  قضاة  رئيس  رئيس  
الرغم من  العليا، على  للمحكمة 
املنصب  هذا  يف  جلوسه  عدم 

من قبل.
 Palaszczuk السيدة  وقالت 
الكيل  ان  اظهر  االستطالع  ان 
مواقف  من  الناخبني  لدى  طفح 

وسياسات حكومة نيومان.
لراديو املعارضة  زعيمة  وقالت 
جاء  )التدني(  هذا  »ان   ABC
الغطرسة  من  لعامني  تتوجيا 

واالبتعاد عن املواطنني«. 
ولكن وزير النقل سكوت اميرسون 
قلل من نتائج االستطالع، قائال 
LNP هو  احلر  الوطين  ان حزب 
خطة  لديها  اليت  الوحيدة  اجلهة 

ملستقبل كوينزالند.
لراديو اميرسون  السيد  وقال 
ABC. »اننا ننكب على التعامل 
اللذين  والعجز  الديون  مع 

تركهما لنا حزب العمال«.
نعيد   »اننا  يقول  واضاف 
اخلطوط  يف  اخلدمات  تنشيط 

األمامية«.
العمال  حزب  »خطة  ان  وقال 
أولئك  اعادة  هي  الوحيدة 
النواب الذين تسببوا باملشاكل 

يف املقام األول.«
ثالثة  هامش  االستطالع  ولدى 

يف املئة من اخلطأ.

كامبل نيومان
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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 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 



Page 13صفحة 13     

مونديال

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 

)1ـ صفر(،  إيطاليا  وعلى   ،)1 ـ   3( األوروغواي  على  الفوز  بعد 
والتعادل السليب مع إنكلرتا يف الدور األول، أضافت كوستاريكا 
بالفوز   2004 العام  أوروبا يف  بطلة  اليونان  إىل الئحة ضحاياها 
عليها بركالت الرتجيح )5 ـ 3(، بعد التعادل )1 ـ 1(، يف الوقتني 
يف  املاضي  االحد  أجريت  اليت  املباراة  يف  واإلضايف،  األصلي 
»ريسيف«، وبالتالي عززت كوستاريكا اجنازاتها يف الدور األول 
وتأهلت على الدور ربع النهائي للمرة األوىل يف تارخيها، حيث 

ستلتقي مع هولندا.
سبقت  اليت  التوقعات  بكل  اإلطاحة  كوستاريكا  واصلت  وهكذا، 
انطالقتها يف »مونديال الربازيل«، مؤكدة أن تأهلها إىل الدور الـ 
16، ومن ثم إىل ربع النهائي مل يكن صدفة أو مفاجأة، بل جاء 
نتيجة جهد كبري واستحقاق واقعي قياسًا على ما قدمته من أداء 

تفوقت من خالله على منتخبات كبرية وعريقة.
فعلى ملعب »أرينا برنامبوكو« يف ريسيف و أمام 42583 متفرجًا، 
مل يقدم املنتخبان شيئًا يذكر يف الشوط األول، فلعبا حبذر خشية 

تلقي هدف مبكر.
ويف الشوط الثاني، بدأ العبو كوستاريكا باملناورة إلجياد ثغرة يف 
الدفاع اليوناني، وجنحوا يف ذلك يف الدقيقة الـ 66 عندما تلقى 
براين روز الكرة قرب نقطة اجلزاء فسددها زاحفة يف الزاوية اليمنى 

بعيدًا عن متناول احلارس اليوناني اوريستيس كارنيزيس.
التعادل،  إلدراك  اليوناني  اهلجوم  تكثيف  إىل  اهلدف  هذا  وأدى 
ضربة  تلقت  اليت  كوستاريكا  من  مربر  غري  دفاعي  تكتل  وقابله 
لنيله   66 الـ  الدقيقة  دوراتي يف  أوسكار  مدافعها  بطرد  موجعة 
اإلنذار الثاني، ما أدى إىل انكماش دفاعي للمحافظة على هدف 
التقدم، يف مقابل هجمات يونانية تصدى هلا احلارس كيلور نافاس 

وأبطل مفعوهلا.
و يف ربع الساعة األخري ، جلأ املدربان الكولوميب خورخي لويس 
بينتو )كوستاريكا(، و الربتغالي فرناندو سانتوس )اليونان(، إىل 
إجراء التبديالت الطارئة، األول لتعزيز دفاعاته وتعويض النقص 
وجر  األقل  على  التعادل  إلدراك  والثاني  النتيجة،  على  للحفاظ 
استغالاًل  اللعب  خطة  وتعديل  اإلضايف  الوقت  إىل  كوستاريكا 
يف  التعادل  بإدراك  »اليوناني«  وجنح  فيها،  العددي  للنقص 
الدقيقة األوىل من الوقت الضائع عرب سقراطيس باباستاتوبولوس 
عندما ارتدت الكرة من احلارس الكوستاريكي ووصلت إليه على 

بعد أربعة أمتار من املرمى ليسددها يف داخله.
وذهب املنتخبان إىل التمديد، حيث انتهى الشوط اإلضايف األول 
بالتعادل، وكذلك الثاني بعد أن نال التعب من الالعبني، لتأتي 
ركالت الرتجيح وتبتسم لكوستاريكا )5 ـ 3(، اليت احتفلت بإجنازها 

التارخيي بشكل جنوني.

اجناز جديد يضعها بني أفضل 8 منتخبات يف العامل

كوستاريكا تضيف اليونان إىل 
الئحة ضحاياها حتى الدقيقة الـ88، كانت املكسيك يف طريقها لإلطاحة بهولندا 

بتقدمها عليها بهدف وحيد سجله دوس سانتوس بعد ثالث دقائق 
انتفض  الطواحني«  »منتخب  لكن  الثاني،  الشوط  انطالقة  من 
وسجل هدف التعادل عرب ويسلي سنايدر )88(، أتبعه كالس يان 
هونتيالر بهدف الفوز )90+4 من ركلة جزاء(، بعدما احتسب احلكم 
أريني  ماركيز على  رافائيل  أرتكبه  برونسيا خطأ  بيدرو  الربتغالي 
روبن داخل املنطقة. على »ملعب كاستيالو« يف »فورتاليزا« أمام 
58817 متفرجا، وحتت درجة حرارة عالية أجربت احلكم على إيقاف 
اللعب ثالث دقائق قبل انتهاء املباراة بـ 15 دقيقة لفسح اجملال 

أمام الالعبني لشرب املياه.
وهي املرة السادسة اليت يبلغ فيها »اهلولندي« الدور ربع النهائي 
بعد 1974 و1978 و2010 عندما بلغ النهائي وخسر، و1994 عندما 

خرج من الدور ذاته، و1998 عندما خرج من نصف النهائي.
وهو الفوز الرابع على التوالي لـ«اهلولندي« وصيف بطلة النسخة 
األخرية، يف البطولة احلالية فحذا حذو الربازيل وكولومبيا اللتني 
وهو  واالوروغواي.  تشيلي  حساب  على  السبت  بطاقتيها  حجزتا 
الفوز الرابع لـ«اهلولندي« على »املكسيكي« يف 8 مباريات بينهما 

مقابل تعادلني وخسارتني.
اليت  الـ16  الدور  »املكسيكي« يف فك عقدة  املقابل، فشل  يف 
الواليات  مونديال  وحتديدا  التوالي  على  السادسة  للمرة  الزمتها 

املتحدة العام 1994.
وكانت املكسيك قاب قوسني أو ادني من بلوغ الدور ربع النهائي 
للمرة األوىل يف تارخيها خارج قواعدها، والثالثة بعد عامي 1970 
فرتات  اغلب  األفضل  الطرف  كانت  النها  أرضها  على  و1986 
املباراة وتقدمت بهدف مطلع الشوط الثاني وكان بإمكانها التعزيز 
يف أكثر من مناسبة، قبل أن تدفع الثمن يف الدقائق األخرية اليت 
شهدت صحوة نسبية لـ«اهلولندي« الذي كان بعيدًا عن مستواه، 
خصوصا جنمها فان بريسي الذي استبدله املدرب لويس فان غال 
وأشرك هونتيالر الذي سجل هدف التأهل من ركلة جزاء ومرر كرة 

التعادل لسنايدر.
وهي ثالث مرة يقلب فيها »اهلولندي« ختلفه إىل فوز يف البطولة، 
بعدما كان اغلب فرتات املباراة خصوصا يف الشوط األول حيث مل 

يسدد اي كرة بني اخلشبات وسنحت أمامه فرصة واحدة فقط.
وعاد فان بريسي اىل الصفوف بعد غيابه عن املباراة األخرية امام 
تشيلي بسبب اإليقاف، فيما دفع فان غال بديرك كاوت اساسيا 
بات  وهو  الـ100،  الدولية  مباراته  وخيوض  ايسر  مدافعا  ليلعب 
سابع هولندي يبلغ حاجز الـ100 بعد ادوين فان در سار وفرانك 
برونكهورست  فان  وجيوفاني  فارت  در  فان  ورافايل  بوير  دي 

وويسلي سنايدر وفيليب كوكو.
العاملي« وبات  »العرس  الـ15 يف  مباراته  كذلك، خاض سنايدر 
فان  اما  الـ«مونديال«،  يف  مشاركة  اهلولنديني  الالعبني  أكثر 

بريسي فلعب مباراته الـ 14.
وبات  العامل  السادس يف كأس  باملناسبة هدفه  وسجل سنايدر 

ثاني أفضل هداف هولندي بعد جوني ريب )7 أهداف(.
يف املقابل اجرى مدرب املكسيك ميغل هرييرا تبديال واحدا على 
التشكيلة بدفعه باملخضرم كارلوس سالسيدو )34 عاما( أساسيا 

بسبب غياب خوسيه فاسكيز املوقوف.
فان غال: إيماننا كان قويًا

بعد  غال  فان  لويس  القدم  لكرة  اهلولندي  املنتخب  مدرب  أكد 
املباراة، أن إميان العبيه كان قويا وساهم بشكل كبري يف حجز 
بطاقة التأهل إىل الدور ربع النهائي، وقال: »أعتقد بان الالعبني 
لنحجز  نكن  مل  األخرية،  اللحظة  حتى  حبظوظهم  إميانهم  أظهروا 
بطاقتنا إىل الدور ربع النهائي لوال ذلك. كنا األفضل يف الدقائق 
كبريا  العيَب  إميان  كان  املكسيكيني.  من  طراوة  وأكثر  األخرية، 

وكانوا مستعدين بدنيا خلوض هذه املباراة«.
وخبصوص هدف التعادل الذي سجله ويسلي سنايدر، قال فان 
غال: »إنه أحد أفضل الالعبني اهلولنديني، لقد ركض كيلومرتات 
كثرية وميلك دائما هذه الفنيات الرائعة يف التسديد، مل يفاجئين 

بطريقة إدراكه للتعادل«.

كاد احللم الربازيلي يف لقب سادس يتبدد على يد العيب تشيلي 
الذين مل يتوقفوا عن الضغط أو الركض طيلة مباراتهم العصيبة 
اليت شهدها »إستاد مينرياو« يف »بيلو أوريزنيت« السبت املاضي. 
فتدخل احلظ عرب احلارس جوليو سيزار الذي صد ركلتني ترجيحتني، 

إىل العارضة والقائم، لتصل الربازيل إىل الدور ربع النهائي.
ـ   1( التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت   ،)2 ـ   3( الربازيل  فوز  ورغم 
1(، يف الوقتني األصلي واإلضايف فإن تشيلي اليت تفوقت على 
اسبانيا حاملة اللقب يف الدور األول كانت أفضل من البلد املضيف 

لفرتات طويلة من املباراة رغم ضآلة ما لديها من قدرات.
ومرة أخرى، طبقت تشيلي طريقة لعبها املبنية على حصار املنافس 
بطول امللعب واليت استخدمتها للمرة األوىل مع املدرب األرجنتيين 
مارسيلو بيلسا وواصلها مواطنه خورخي سامباولي املدرب احلالي 

طيلة البطولة وسّبب مشاكل للربازيليني.
أو  باثنني  أنفسهم حماصرين  الربازيل  العبو  وجد  مرة،  كل  ويف 
ثالثة من العيب تشيلي مع وجود الكرة يف منتصف ملعبهم وأجربوا 

على التخلص سريعًا من الكرة.
وأحرزت تشيلي هدفها بعدما استخلص إدواردو فارغاس الكرة من 
هالك وهو يسعى لتسلمها رمية متاس من مارسيلو بالقرب من خط 
الفور  الذي أسكنها على  اليكسيس سانشيز  املرمى ومررها إىل 

شباك احلارس جوليو سيزار.
وكانت أفضل فرصة لتشيلي يف الشوط الثاني حني أنقذ جوليو 
سيزار برباعة تسديدة أرانغويز الذي كان قد جنح يف قطع متريرة 

فرناندينيو وشن هجمة مرتدة.
وحفلت املباراة بالكثري من األمثلة األخرى على فقد العيب الربازيل 
للكرة يف مناطق مؤثرة من امللعب يف ظل معاناة أصحاب األرض 

للتأقلم مع هذه الطريقة اليت بدت غري مألوفة بالنسبة هلم.
وقال والرت كازاغراندي مهاجم الربازيل السابق وهو يعلق حملطة 
»غلوبو« التلفزيونية: تشيلي تقوم مبا قامت به الربازيل يف كأس 
القارات وال تقوم به اآلن، وهو رقابة املنافس يف نصف ملعبه 

وجعل مهمته صعبة يف اللعب«.
االستحواذ على  الوحيد يف طريقة تشيلي هو فشلها يف  واخلطأ 
الكرة أكثر حني تستخلصها واالكتفاء بصنع فرص قليلة رغم أنها 
كادت ختطف الفوز بتسديدة صاروخية من ماوريسيو بينيا ردتها 
كذلك،  اإلضايف.  الثاني  الشوط  نهاية  من  قليل  قبل  العارضة 
الربازيلي  الثنائي  وهالك  نيمار  من  دائمًا  خطرًا  تشيلي  واجهت 

املؤثر.
يف  إال  الكثرية  بالتمريرات  املألوفة  طريقتها  الربازيل  تقدم  ومل 
أول 20 دقيقة من املباراة وبدت تشيلي خائفة بعض الشيء يف 

مواجهة الفائز باللقب مخس مرات.
وسبب نيمار وهالك مشاكل لدفاع تشيلي الذي مسح أكثر من مرة 
باخرتاقه قبل أن تتقدم الربازيل عن طريق ديفيد لويز يف الدقيقة 
الـ 18، مستفيدًا من كرة نيمار الركنية اليت أحدثت دربكة أمام 
املرمى وانتهت أمامه ليسددها يف املرمى من على بعد مرت واحد.

وبدأت معاناة الربازيل فور تعادل تشيلي يف الدقيقة الـ 32 ومل 
الرتجيح  ركلة  خارا  غونزالو  تشيلي  مدافع  أهدر  أن  إىل  تتوقف 
األخرية لبالده اليت صدها القائم، بعد أن جنح خوليو سيزار بصد 

ركلتني.
وخالل اللعب، أبطلت تشيلي متامًا خطورة العب الوسط الربازيلي 
أوسكار بينما استبدل زميله املهاجم فريد باملهاجم اآلخر جو بعد 

أداء غري فعال.
ودلل املنتخبان على سر تفوق كرة أمريكا اجلنوبية يف كأس العامل 
والدموع  واحلزن  وااللتزام  واملهارة  اإلثارة  من  مزجيا  قدما  بعدما 

واخلطط الرائعة والروح الرياضية.
ومل يكن أي من املنتخبني يستحق اخلروج بعد 120 دقيقة من التوتر 
يف يوم حار بـ«إستاد مينرياو«، فخرج الربازيليون غري مصدقني 

جناحهم يف حتقيق الفوز.
أيًا من املنتخبات األوروبية اليت ودعت  أن  التخيل  ومن الصعب 
أجواء  الراقي يف  العرض  أداء كذلك  تقديم  بوسعه  البطولة كان 

حارة.
مع  خاصة  اخلطورة  بالغة  تظل  مشاكلها  كل  فرغم  الربازيل،  أما 

احلارس سيزار والعارضة والقائم جنوم املباراة

احلظ يوصل الربازيل إىل ربع النهائي على حساب تشيلي

حارس الربازيل جوليو سيزار يصد إحدى ركلتي الرتجيح )أ ف ب(

 دقائق قاتلة تغيرّ جمرى املباراة
هولندا تنتفض وحتورّل ختلفها إىل 

فوز على املكسيك )2 ـ 1(

هونتيالر يسجل هدف الفوز من ركلة الجزاء على يمني الحارس أوتشوا )إيبا(

محموال على االكتاف بعد تحقيقه الهدف

الدعم اجلماهريي الال حمدود. وستكفي حلظة إبداع واحدة من نيمار 
للقضاء على أي منافس ومن غري املرجح أن يواجه املعاناة نفسها 

يف الدور ربع النهائي امام كولومبيا.
ورغم أن الربازيل أظهرت ضعفًا منذ انطالق كأس العامل، فإن أحدًا 

مل يبد قادرًا على الفوز عليها.
والدفاع  الوسط  يف  أدائها  يف  اإلقناع  عدم  مستوى  بلغ  فمهما 
فإنها قادرة على شق طريقها للنهائي رغم كل املعاناة املتوقعة 

يف الطريق.
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تفوق الالعب الكولوميب الواعد جيمس رودريغز على كبار جنوم العامل 
يف الـ«مونديال«، وتصدر قائمة اهلدافني خبمسة أهداف متقدمُا 
واألملاني  ميسي  ليونيل  واألرجنتيين  نيمار  الربازيلي  على  بهدف 
توماس مولر، وهو أول العب كولوميب حيظى بهذا اإلجناز، بعدما 
قاد منتخب بالده إىل الدور ربع النهائي للمرة األوىل يف تارخيه 
بتسجيله هديفيَ الفوز النظيفني يف مرمى األوروغواي السبت على 

»إستاد ماراكانا« يف ريودي جانريو.
وهي الثنائية األوىل لصانع العاب »موناكو« الفرنسي البالغ من 
له  مباريات   4 أول  يسجل يف  العب  اول  وبات  عامًا،   25 العمر 
يف الـ«مونديال« بعد االيطالي كريستيان فيريي العام 1998 يف 
األوىل  األربع  املباريات  يف  يسجل  العب  أول  وكذلك،  فرنسا. 
مباريات(،   5( ريفالدو  الربازيليني  الـ«مونديال« منذ  ملنتخبه يف 

ورونالدو )4 مباريات(، العام 2002 يف كوريا اجلنوبية واليابان.
املقبل يف  متوز   4 النهائي يف  ربع  الدور  كولومبيا يف  وتلتقي 

»فورتاليزا« مع الربازيل.
وحققت  العاملي  العرس  إىل  القوية  عودتها  كولومبيا  وواصلت 
الفوز الرابع على التوالي بعدما تصدرت اجملموعة الثالثة بالعالمة 

الكاملة على حساب اليونان وساحل العاج واليابان.
و مل تنجح كولومبيا يف ختطي الدور األول يف مشاركاتها األربع 
السابقة )1962 و1990 و1994 و1998(، حيث حققت فوزين فقط 
احلالية  النسخة  وتعادال واحدًا مقابل ست خسارات، لتضرب يف 
 4 تارخيها  يف  األوىل  للمرة  وحتقق  اإلحصائيات  احلائط  بعرض 

انتصارات متتالية.
يف املقابل، تلقت االوروغواي حاملة اللقب عامي 1930 على أرضها 
افريقيا  »جنوب  يف  األخرية  النسخة  ورابعة  الربازيل  يف  و1950 
»2010، خسارتها الثانية يف البطولة بعد األوىل أمام كوستاريكا 
)1 ـ 3(، يف اجلولة األوىل، وخرجت من الدور الـ 16 للمرة الثالثة 

يف تارخيها بعد عامي 1986 يف املكسيك و1990 يف ايطاليا.
جنم  »املشاكس«  مهامجها  بغياب  االوروغواي  تأثر  واضحا  وبدا 
 9 الـ«فيفا«  أوقفه  الذي  سواريز  لويس  االنكليزي  »ليفربول« 
مباريات رمسية و4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي لعضه مدافع 
ايطاليا جورجيو كييليين يف كتفه يف مباراة املنتخبني يف اجلولة 

الثالثة األخرية من اجملموعة الرابعة ضمن الدور األول.
جاء اهلدف األول لرودريغز عندما تلقى كرة على حافة املنطقة من 
رأس ابيل اغيالر فهيأها لنفسه على صدره وسددها قوية بيسراه 
ارتطمت بسقف العارضة وعانقت شباك احلارس موسلريا )28(. 
الثاني من هجمة منسقة رائعة قادها كوادرادو من اجلهة  وكان 
اليمنى حيث مرر الكرة اىل غوتيريز الذي هيأها ملارتينز عند حدود 
كوادرادو  إىل  حوهلا  الذي  ارمريو  بابلو  اىل  ومنه  أيضا  املنطقة 
فهيأها برأسه إىل رودريغز الذي تابعها من مسافة قريبة بيمناه 

داخل املرمى اخلالي )50(.
رودريغز: »إننا نكتب التاريخ«

بالده  منتخب  ان  رودريغز  جاميس  املتألق  الكولوميب  النجم  اكد 
يكتب التاريخ يف الربازيل، وقال: »حنن سعداء جدا، اننا نكتب 
التاريخ. عندما كنت صغريا كنت احلم بأن أشارك يف املونديال، 
كان حلمي الكبري، وآمل ان يكرب هذا احللم. نريد املزيد الن هذا 

املنتخب يريد الفوز بالكثري«.
واوضح النجم الكولوميب : »تاباريز يقارنين مبارادونا؟ شكرا، انأ 
فخور بأن شخصا مثله يقول هذا. ألعب جيدا، أسجل، وبالتالي أنا 

سعيد، ولكن أريد دائما مساعدة املنتخب«.
وعن املباراة املقبلة مع الربازيل يف ربع النهائي، قال: »الربازيل؟ 
كال، كال ال ضغوط، بالطبع جيب أن نأخذ يف احلسبان أن منتخبهم 
يضم العبني جيدين جدا، ولكن اعتقد بأنهم هم أيضا يراقبوننا، 
املباراة  سيجعل  ما  وهذا  جيدين،  العبني  منتلك  أيضا  فنحن 

مجيلة«.
بيكرمان: »يملك موهبة نادرة«

أشاد مدرب كولومبيا، االرجنتيين خوسيه بيكرمان جباميس رودريغز 
واعترب انه ميلك موهبة نادرة تضعه بني أفضل العيب النخبة يف 

العامل.
وقال بيكرمان الذي قاد منتخب األرجنتني اىل ربع نهائي »مونديال 
املانيا 2006«: »يف جتربيت الطويلة يف كرة القدم، أشرفت على 
العبني غري عاديني، من العيب النخبة على مستوى فين عال جدا. 
ووضعت جاميس رودريغز يف مركز كل شيء ألنين رأيت القدرات 

االستثنائية اليت ميتلكها«.
وأضاف بيكرمان: »ما يفاجئين كثريا انه ال يزال شابا وليست لديه 
أي مشكلة بتحمل املسؤولية للقيام بأمور حيتاج بعض الالعبني إىل 
وميتلك كل شيء  عالية  بفنيات  العب  انه  لفهمها،  عدة  سنوات 
مبساعدة  سواء  العامل،  مستوى  على  الالعبني  أفضل  من  ليكون 
زمالئه على اللعب أم بأخذ الوقت لتقييم الوضع ومعرفة ماذا جيب 

القيام به كفريق«.
»مل  به رودريغز«، مؤكدا:  ما يقوم  »على  بيكرمان كثريا  وأثنى 

يكن لدي أي شكوك بأن كأس العامل ستكون بطولته«.

رودريغز يتفوق على الكبار و يتصدر اهلدافني
كولومبيا تزيح األوروغواي 

وحتقق إجنازاً تارخييًا
لـ«مونديال  النهائي  ربع  الدور  الفرنسية« يف  »الديوك  ستصيح 
الربازيل 2014«، بعدما جنحت بإسقاط »النسور النيجريية« االثنني 
بهدفني نظيفني على«استاديو ماني غارينشا الوطين« يف العاصمة 

برازيليا.
ويأتي هذا الفوز، استمرارا للنتائج اليت حيققها »الفرنسي«، سعيًا 

لتكرار اجناز 1998، رغم أن فوزه االثنني مل يكن سهاًل.
للمرة  احلالية  بصيغته  الثاني  الدور  بتخطي  »الفرنسي«  ويدين 
على  و1998  ايطاليا  حساب  على   1986( أربع  أصل  من  الرابعة 
حساب الباراغواي و2006 على حساب اسبانيا(، إىل العب وسط 
»يوفنتوس« االيطالي بول بوغبا الذي منحه التقدم يف الدقيقة الـ 
79 قبل أن يهديه قائد »بطلة أفريقيا« جوزف يوبو اهلدف الثاني 

يف الوقت بدل الضائع عن طريق اخلطأ.
وبغض النظر عما سيحصل يف ربع النهائي، فان اجلمهور الفرنسي 
وضع خلفه من دون شك »مهزلة« جنوب أفريقيا 2010 حني ودع 
الالعبني اعرتاضا على  الدور األول وسط عصيان  »الديوك« من 
استبعاد زميلهم نيكوال انيلكا عن املنتخب بسبب مشكلة مع املدرب 

رميون دومينيك.
وقد عانى فريق املدرب ديدييه ديشان للخروج فائزا، وقدم أداء 
خمالفا ملا قدمه من مستوى مميز يف مباراتيه األوليني حني تغلب 
على هندوراس )3ـ  صفر(، وسويسرا )5ـ  2(، بفضل ثالثة أهداف 
من كريم بنزمية الذي كان خلف هدفني آخرين، لكنه حقق املطلوب 

وحجز بطاقته إىل ربع النهائي.
»ليفربول«  مدافع  جهود  »الفرنسي«  افتقد  متوقعا،  كان  وكما 
االنكليزي مامادو ساكو الذي يعاني من إصابة يف فخذه األيسر، 

وقد حل بدال منه مدافع »ارسنال« االنكليزي لوران كوسييلين.
أما يف املقدمة فأشرك ديشان مهاجم »ارسنال« اوليفييه جريو اىل 
جانب كريم بنزمية، وعاد إىل التشكيلة األساسية ماتيو ديبوشي 
وباتريس ايفرا بعد ان غابا عن مباراة »األكوادوري« اليت انتهت 

بالعادل السليب.
وكذلك، ماتيو فالبوينا بعد ان ارتاح يف املباراة السابقة، ويوهان 
كاباي الذي غاب عن املباراة األخرية بسبب اإليقاف، بينما فضل 

ديشان العب وسط »يوفنتوس« بوغبا على موسى سيسوكو.
من جهته، مل جير مدرب »النيجريي« ستيفن كيشي سوى تعديل 
واحد على التشكيلة اليت خسرت املباراة األخرية ضد »األرجنتيين« 
»تشلسي« االنكليزي فيكتور موزس على  ومتثلت مبشاركة جناح 

حساب ميكايل باباتوندي الذي يعاني من كسر يف معصم يده.

سيطرة نيجريية يف البداية
بدأت املباراة ملصلحة »النيجريي«حيث فرض سيطرته امليدانية من 
دون ان يتمكن من تهديد مرمى هوغو لوريس، وبعد حماوالت فاشلة 
من الطرفني غابت الفرص عن املرميني يف ظل افتقاد الرتكيز يف 
التمريرات وانتهاء الكرة عند أقدام او رؤوس املدافعني يف كل 
هجمات الطرفني حتى الدقيقة الـ 40 عندما قام الفرنسيون بهجمة 
منسقة نادرة بدأها ماتويدي الذي مرر الكرة اىل فالبوينا ليعكسها 
األخري اىل ديبشوي املندفع من اخللف فيسددها قوية لكن حماولة 

مدافع »نيوكاسل يونايتد« االنكليزي مرت جبانب القائم األيسر.
كرة  أطلق  الذي  اميينيكي  من  اخطر  بفرصة  »النيجريي«  ورد 
صاروخية من حدود املنطقة لكن لوريس كان على املوعد ليحرمه 
من افتتاح التسجيل )44(، وحيافظ على نظافة شباك »الديوك« 

يف الشوط األول.

الحارس النيجريي البطل
النيجريي  املنتخب  فرض  حيث  األول  كحال  الثاني  الشوط  بدأ 
أفضليته امليدانية قبل ان يتعرض لضربة بإصابة اوغيين اونازي 
بالتواء يف كاحله بعد تدخل قاس من ماتويدي، ما اضطر كيشي 
إىل إجراء تبديل اضطراري بادخال روبن غابرييل مكان العب وسط 

»التسيو« االيطالي )59(.
وكان »النيجريي« قريبًا جدا من افتتاح التسجيل قبل ان يلمس 
اودموينغي،  بعيدة صاروخية من  بتسديدة  الكرة وذلك  غريزمان 

لكن لوريس تألق وانقذ »الديوك« )64(.
ثم حتول اخلطر اىل اجلهة املقابلة حيث حصل بنزمية على فرصة 
وانفرد  غريزمان  مع  الكرة  تبادل  بعدما  التسجيل  الفتتاح  ذهبية 
وواصلت  منه  ارتدت  الكرة  لكن  اعرتاضه  حاول  الذي  باينياما 
مسارها حنو املرمى قبل ان يتدخل موزس ليشتتها قبل ان تتهادى 

يف الشباك )70(.
وواصل رجال ديشان اندفاعهم وكانوا قريبني من التسجيل من 
فرصة مزدوجة بدأت من ركلة ركنية اخطأ الدفاع يف التعامل معها 
فسددها  األيسر  القائم  على  املتواجد  بنزمية  إىل  الكرة  فوصلت 
لكن الدفاع تدخل وأبعدها قبل أن تدخل الشباك لكنها وصلت اىل 
كاباي الذي اطلقها صاروخية من خارج املنطقة لكن العارضة نابت 
عن اينياما وانقذت »النيجريي« )77(، ثم اتبعها بنزمية بكرة رأسية 
قوية ومن مسافة قريبة لكن حارس »ليل« تعملق وحرمه من هدفه 

الرابع )79(.

هدفان يف 10 دقائق
وأمثر الضغط الفرنسي بعد ثوان عن هدف االفتتاح وجاء اثر ركلة 

عانت أملانيا )بطلة العامل 3 مرات(، كثريًا كي تتخطى ممثلة العرب 
الوحيدة يف »مونديال الربازيل« اجلزائر، بهدفني، األول ألندري 
اإلضايف،  األول  الشوط  من  الثانية  الدقيقة  يف  برأسه  شورله 
عرب  وحيدة  بدقيقة  الثاني  اإلضايف  الوقت  انتهاء  قبل  والثاني 
مسعود اوزيل، قبل أن يسجل عبد املؤمن جابو هدف اجلزائر يف 
الوقت الضائع، يف املباراة الرائعة اليت أجريت مساء االثنني يف 
»بيلو هوريزنيت« يف الدور الـ16، لتلتقي مع فرنسا يوم اجلمعة 

املقبل يف الدور ربع النهائي.
وبذلك، ثأرت أملانيا خلسارتها أمام اجلزائر يف »مونديال اسبانيا 

1982« بالنتيجة ذاتها.
وكان  الطرفني،  من  التسجيل  فرص  بعشرات  املباراة  وحفلت 
الدقُة  مهامجيه  وعابت  األول،  الشوط  يف  األفضل  »اجلزائري« 
دورًا  لعب  نوير  مانويل  األملاني  احلارس  أن  كما  بالتصويب، 
بارزًا عندما خرج من منطقته مخس مرات خالل املباراة وحل مكان 
بصعوبة  نوير  ليبعدها  تتخطاهم  الكرة  كانت  أن  بعد  املدافعني 

كبرية.
يف  هلم  سنحت  اليت  للفرص  اجلزائريني  استغالل  عدم  ونتيجة 
وشنوا  الثاني  الشوط  يف  اللعب  األملان  فتح  األول،  الشوط 
عشرات اهلجمات على املرمي اجلزائري، لكنهم اصطدموا باحلارس 
من  وحتديدًا  التصرف،  سوء  إىل  إضافة  مبوحي،  ريس  العمالق 
أهدر فرصًا ال يهدرها العب  الذي  مولر  توماس  املهاجم اخلطري 

مبتدئ.
املرتدة،  الكرات  عرب  عديدة  مرات  اجلزائريون  هرب  وباملقابل، 
لكن إسالم سليماني وسفيان فيغولي مل حيسنا التصرف مبواجهة 
احلارس نوير الذي خرج ملالقاتهما بعيدًا عن مرماه ليبعد الكرات 

من أمامهما بصعوبة بالغة.
وبعد أن نال التعب من العيب اجلزائر، استغل األملان ذلك على 
املنطقة  على  وأطبقوا  اإلضايف،  األول  الشوط  يف  وجه  أفضل 
عجز  شولر  أندري  رأسية  عرب  مبكرًا  التسجيل  وافتتحوا  اجلزائرية 

احلارس مبوحي عن التصدي هلا.
بل  خطورة،  أي  بتشكيل  الشوط  هذا  يف  اجلزائريون  ينجح  ومل 

ارتدوا للدفاع.
ويف الشوط اإلضايف الثاني، صالت املاكينات األملانية وجالت 
كما حيلو هلا، وتواىل إهدار الفرص، حتى الدقيقة األخرية عندما 
جنح مسعود أوزيل بتسجيل اهلدف الثاني وسط ضياع كامل من 

الدفاع.
بالكرة  بالفوز هرب عبداملؤمن جابو  األملان حيتفلون  وبينما كان 
وباغت احلارس نوير بكرة سريعة سكنت شباكه، لكن الوقت مل 

يسمح باملزيد من اهلجمات ليعلن احلكم انتهاء املباراة.
أن  وأكدت  الرأس  مرفوعة  الـ«مونديال«  اجلزائر  ودعت  وهكذا 
وصوهلا إىل الدور الـ16 مل يكن وليد صدفة، بل جاء مستحقًا. 

وبعد املباراة، انطلقت االحتفاالت يف اجلزائر باألداء الرائع.

أداء مشرف ملمثل العرب الوحيد
أملانيا تقصي اجلزائر بصعوبة يف 

الوقت اإلضايف

شورله يسجل برأسه هدف أملانيا األول )رويرتز(

»الديوك الفرنسية« ُتسقط »النسور النيجريية« وتصيح يف ربع النهائي

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 

ركنية نفذها فالبوينا من اجلهة اليسرى فأخطأ اينياما هذه املرة يف 
اعرتاضها بالشكل املناسب، فدفع الثمن غاليا لكن الكرة سقطت 

أمام بوغبا الذي تابعها برأسه يف الشباك اخلالية )79(.
عندما  أفريقيا«  لـ«أبطال  القاضية  الضربة  يوجه  غريزمان  وكاد 
كسر مصيدة التسلل وتوغل يف اجلهة اليسرى قبل ان يطلق كرة 
جمددا  احننى  الذي   ،)84( اينياما  بتألق  اصطدم  لكنه  صاروخية 
الثانية من الوقت بدل الضائع وهذه املرة بالنريان  يف الدقيقة 
الصديقة بعد أن حول القائد يوبو الكرة يف الشباك عن طريق اخلطأ 

اثر عرضية من فالبوينا اىل غريزمان.
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مونديال

أكملت بلجيكا عقد ربع نهائي »مونديال الربازيل 2014« بعد فوزها 
الصعب على الواليات املتحدة )2 ـ 1(، بعد التمديد، الثالثاء يف 

سلفادور، يف ختام الدور الثاني.
وسجل لبلجيكا كيفن دي بروين )93(، وروميلو لوكاكو )105(، 

وللواليات املتحدة جوليان غرين )107(.
ومل يسبق للمنتخبني أن تواجها سابقًا يف نهائيات كأس العامل 
النسخة  كانت يف  واحدة  مناسبة  بطولة رمسية سوى يف  أو يف 
االوىل يف العام 1930 عندما خرجت الواليات املتحدة فائزة بثالثية 
نظيفة يف طريقها للتأهل عن اجملموعة الرابعة إىل الدور اإلقصائي 
الذي كان نصف النهائي مباشرة بسبب مشاركة 13 منتخبًا فقط 
)سبعة من امريكا اجلنوبية واربعة من اوروبا ومنتخبني من امريكا 
الشمالية(، حيث انتهى مشوارها على يد االرجنتني )6 ـ 1(، اليت 

ستواجهها بلجيكا يف ربع النهائي.
وجاءت املواجهة مثرية بني منتخبني جيمعهما قاسم مشرتك واحد، 
كانت  العاملي  الكروي  العرس  يف  هلما  نتيجة  افضل  أن  وهو 
احتالهلما املركز الرابع، الواليات املتحدة يف العام 1930 وبلجيكا 
يف العام 1986 بإجناز أكرب من األمريكيني بالطبع يف ظل مشاركة 
24 منتخبًا تواجهوا حبسب النظام القائم حاليًا من حيث االدوار )اي 

جمموعات ثم ثالثة ادوار اقصائية واملباراة النهائية(.
بالعودة إىل املباراة سنحت أمام بلجيكا فرصة مبكرة وحتديدًا بعد 
40 ثانية عندما تصدى احلارس األمريكي تيم هاورد لكرة سددها 
الفرصة  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  أهدر  ثم  أورجيي.  ديفوك 

األفضل لفريقه عندما سدد كرة يف اخلارج.
احلارس  كرة صدها  دميبسي  كلينت  األمريكي  سدد  املقابل  يف 
األمين  ظهريهم  األمريكيون  خسر  ثم  كورتوا،  تيبو  البلجيكي 
فابيان جونسون الذي تعرض إلصابة يف الساق حرمته من متابعة 

املباراة.
وتوقف اللعب لفرتة وجيزة بعد اقتحام أحد املشجعني أرض امللعب 

حيث سارع رجال األمن إىل إخراجه.
يف الشوط الثاني نزل املنتخب البلجيكي بصورة مغايرة، باسطًا 
سيطرته على أرض امللعب، ومنظمًا اهلجمة تلو األخرى اليت وجدت 
يف هاورد وعارضة مرماه حائاًل دون هز الشباك، ما فرض شوطني 
سجلهما  بهدفني  حسمهما  يف  احلمر«  »الشياطني  جنح  إضافيني 
علمًا   ،)105( لوكاكو  روميلو  والبديل   ،)93( بروين  دي  كيفن 
بأنه كان ملشاركة األخري فضل كبري على حتقيق الفوز الذي طال 
انتظاره لـ84 سنة، بينما رد األمريكيون بهدف سجله البديل جوليان 

غرين.

بلجيكا تفوز على الدين للواليات املتحدة بـ 2 - 1

أحرز بنك »البحر املتوسط« لقب بطولة املصارف بكرة السلة، اليت 
»سوسيته  بنك  بعد فوزه على  مانيا«،  »سبورتس  نظمتها شركة 

جنرال« )67 ـ 60(، على ملعب مدرسة الـ«آي سي اس«.
ويف اخلتام، تسّلم قائد الفريق الفائز نابت عويدات كأس املركز 

األول، كما سّلمت إدارة »سبورتس مانيا« اجلوائز كالتالي:
ـ أفضل العب: نابت عويدات »البحر املتوسط«.

ـ أفضل مسجل: سعيد فخر الدين »البحر املتوسط«.
ـ أفضل مدرب: مارتن مغربل »البحر املتوسط«.
ـ أفضل مدافع: حبيب واكد »سوسيته جنرال«.

ـ الرميات الثالثية: ايلي تابت »اللبناني للتجارة«.
ـ الالعب السادس: جورج رينو »مصرف لبنان«.

ـ ملتقط الكرات: فادي عون »اللبناني الفرنسي«.
ـ التمريرات احلامسة: »فرنسبنك«.

ـ صّد الكرات: »بنك لبنان واملهجر«.
ـ أفضل إداري: جورج صايغ »مصرف لبنان«.

»البحر املتوسط« بطل 
املصارف بالسلة
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البلجيكي دي بروين يفتتح التسجيل يف مرمى حارس الواليات املتحدة هاورد 

البلجيكي أوريجي فوق األمريكي جونز )إ ب أ(

ربع  الدور  مقعده يف  حجز  قبل  طويال  االرجنتيين  املنتخب  عانى 
النهائي من »مونديال الربازيل 2014« بفوزه الصعب على نظريه 
السويسري )1 ـ صفر(، بعد التمديد، الثالثاء، على ارض ملعب 

»ارينا دي ساو باولو« يف ساو باولو.
ويدين ابطال العامل يف العامني 1978 و1986 بالتأهل اىل الدور 
ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي اىل جناح »ريال مدريد« 
اإلسباني اخنل دي ماريا الذي جنب بالده ركالت »احلظ« الرتجيحية 
الفوز يف  بتسجيله هدف  السويسريني  إىل  قاضية  ووجه ضربة 

الدقيقة 118.
ويف املقابل، فشل منتخب سويسرا الذي قدم اداء مميزا وجعل 
املطاف  نهاية  يتمكنوا يف  ان  قبل  االمرين  يعانون  االرجنتينيني 
من خطف هدف التأهل، يف الوصول اىل ربع النهائي الول مرة 
منذ العام 1954 عندما استقبل البطولة على ارضه وخسر املباراة 

الشهرية امام النمسا )5 ـ 7(.
نظريه  النهائي  ربع  الذي سيواجه يف  االرجنتيين  املنتخب  وجدد 
عليه يف  الثاني  فوزه  حقق  اذ  ناتي«  »ال  على  تفوقه  البلجيكي 
العام 1966 عندما خرج منتصرا )2 ـ صفر(، يف  النهائيات بعد 
الدور االول، واخلامس باجململ مقابل تعادلني يف سبع مواجهات، 
العام 2012 عندما  برن يف  ـ 1(، يف   3( اخرها قبل امس كان 
سجل ليونيل ميسي هدفني متأخرين ليحقق الثالثية االوىل له مع 

املنتخب الوطين.
وقد بدأ مدرب االرجنتني اليخاندرو سابيال املباراة باشراك مهاجم 
»باريس سان جرمان« الفرنسي إزيكييل الفيتزي اساسيا للمرة 
االوىل بسبب اصابة مهاجم »مانشسرت سييت« اإلنكليزي سريخيو 
اغويرو، وذلك يف التعديل الوحيد على التشكيلة اليت فازت على 

نيجرييا )3 ـ 2(، يف اجلولة االخرية من الدور االول.
غونزالو هيغواين  جانب  املقدمة اىل  وقد لعب الفيتزي يف خط 
وميسي الذي خاض مباراته الـ90 مع »ال البيسيليسيت« ليصبح 
املركز  صاحب  مارادونا  دييغو  االسطورة  من  مباراة  بعد  على 
السادس )خافيري زانييت صاحب الرقم القياسي بـ145 مباراة(، 
االملاني  بها  اليت خاض  التشكيلة  على  تعديل  اي  يطرأ  فيما مل 
ـ   3( االخرية لسويسرا ضد هندوراس  املباراة  اومتار هيتسفيلد 

صفر(.
الشوط  بداية  يف  الفريقني  مرمى  عن  احلقيقية  الفرص  وغابت 
االول وبدا املنتخب االرجنتيين مشتتا بعض الشيء يف خطه اخللفي 
وعاجزا عن اخرتاق السويسريني يف اخلط االمامي، وذلك يف وقت 
كانت التدخالت القاسية عنوان نصف الساعة االول والذي شهد 
حماولة فعلية وحيدة لالرجنتني اثر ركلة حرة نفذها ميسي ووصلت 
اىل هيغواين الذي حوهلا برأسه فوق العارضة )25(، فيما حصلت 
سويسرا على فرصة اخطر من نصيب فابيان شاكا الذي اصطدم 

بتألق احلارس سريخيو رومريو )28(.
وحتسن بعدها اداء رجال سابيال الذين هددوا مرمى بيناليو من 
لكن  رأسية من هيغواين  اثر متريرة  لالفيتزي  »طائرة«  تسديدة 
حماولة العب سان جرمان كانت ضعيفة ومل جيد بيناليو صعوبة 

يف التعامل معها )29(.
وردت سويسرا بالفرصة االخطر خالل الشوط االول وذلك عندما 
التسلل  مصيدة  كسر  بعدما  برومريو  درميتش  يوسيب  انفرد 
وحاول ان يلعب الكرة فوق احلارس االرجنتيين لكنه مل يوفق اذ 

وضعها بني يدي االخري )39(.
االول  الثاني بشكل افضل من  الشوط  االرجنتيين  املنتخب  وبدأ 
وكان قريبا من افتتاح التسجيل عندما توغل الفيتزي يف اجلهة 
اليسرى قبل ان يعكس كرة عرضية هليغواين املتواجد على القائم 
القريب، فحاول مهاجم »نابولي« اإليطالي ان يلعبها بكعب قدمه 
على طريقة اجلزائري رابح ماجر لكن يوهان دجورو كان يف املكان 

املناسب ليقطعها )47(.
جريدان  املتألق  نفذها  حرة  ركلة  من  بفرصة  السويسريون  ورد 
رومريو  لكن  هندوراس،  مرمى  يف  الثالثية  صاحب  شاكريي، 
املوقف  ويتدارك  يعود  ان  قبل  يده  من  الكرة  افلت  ثم  صدها 

.)50(
وسط  ميسي يف  بدأها  بهجمة  املقابلة  اجلهة  اىل  اخلطر  وانتقل 
امللعب السويسري ووصلت الكرة اىل ماركوس روخو على اجلهة 
صعبها  زاوية  من  قوية  فسددها  الفيتزي  من  بتمريرة  اليسرى 
لكن بينوليو تألق وانقذ بالده قبل ان يتدخل الدفاع ويبعد اخلطر 
)59(، ثم اتبعها »ال البيسيليسيت« بفرصة اخرى من رأسية قوية 
هليغواين اثر عرضية من روخو لكن احلارس السويسري تألق جمددا 

وابعد الكرة من حتت العارضة )62(.
منطقتهم وحصلوا  منافسيهم يف  رجال سابيال حماصرة  وواصل 
صاروخية  »طائرة«  تسديدة  من  املرة  هذه  اخرى  فرصة  على 
اإلسباني  »برشلونة«  لكن حماولة جنم  املنطقة  خارج  من  مليسي 

علت العارضة بقليل )67(.
واحتكم بعدها سابيال اىل رودريغو باالسيو على حساب الفيتزي، 
الدفاع  شيفرة  فك  من  اإليطالي  »إنرت«  مهاجم  يتمكن  ان  امال 
السويسري )74(، وكاد ان يتحقق له ذلك يف اول ملسة للمهاجم 

األرجنتني جتتاز سويسرا يف الوقت القاتل

البديل الذي وصلته الكرة من عرضية مليسي فحوهلا برأسه جبانب 
القائم االيسر )75(.

وتواصل اندفاع ابطال العامني 1978 و1986 وكان ميسي قريبا 
انهاه بتسديدة  اثر جمهود فردي مميز  التسجيل  افتتاح  جدا من 
اتبعها روخو  ثم  بيناليو )78(،  بتألق  لكنه اصطدم  ارضية قوية 
لكن حماولة  املنطقة  خارج  من  املرة  وهذه  اخرى  قوية  بتسديدة 

ظهري »سبورتينغ لشبونة« الربتغالي علت العارضة )85(.
الرابع  التمديد  النتيجة على حاهلا ليحتكم الطرفان اىل  ثم بقيت 
بركالت  تشيلي  على  املضيفة  الربازيل  )فازت  الثاني  الدور  يف 
الرتجيح 3 ـ 2 بعد تعادهلما 1 ـ 1 يف الوقتني االصلي واالضايف 
وكوستاريكا على اليونان بركالت الرتجيح ايضا 5 ـ 3 بعد تعادهلما 
ما مل  ـ 1(، وهذا   2 اجلزائر  واملانيا على  ايضا  بالنتيجة نفسها 

حيصل يف النهائيات منذ نسخة العام 1990 يف إيطاليا.
وجاء الشوط االضايف االول خاليا متاما من الفرص ثم ويف بداية 
الثاني كاد اخنيل دي ماريا ان خيطف هدف التقدم لالرجنتني من 
تسديدة صاروخية اطلقها من خارج املنطقة لكن بيناليو تعملق مرة 

اخرى وانقذ فريقه )108(.
وواصل املنتخب االرجنتيين اندفاعه حبثا عن هدف مينحه بطاقة ربع 
النهائي دون املرور بركالت »احلظ« الرتجيحية وهذا ما حتقق فعال 
عندما انتقل ميسي بهجمة سريعة ثم حول الكرة اىل اجلهة اليمنى 
لدي ماريا فتلقفها جناح »ريال مدريد« بقدمه اليسرى ارضية يف 

الزاوية اليمنى ملرمى بيناليو )118(.
وحصل السويسريون على فرصة ذهبية الدراك التعادل يف الوقت 
بدل الضائع من كرة رأسية للبديل بلرييم دزميايلي لكن القائم 
االمين وقف يف وجه العب وسط »نابولي« اإليطالي الذي عادت 

الكرة اليه لكنه تفاجأ بها فحوهلا اىل خارج امللعب )120(.
احلكم  احتسب  بعدما  االخرية  الثواني  يف  السويسريون  واندفع 
مرماه وحتى حاول  بيناليو  بدل ضائع وترك  اربع دقائق كوقت 
ان يدرك التعادل من كرة اكروباتية خلفية اثر ركلة ركنية لكنه 
مل يوفق، كما حال جنم املنتخب جريدان شاكريي الذي نفذ ركلة 
حرة غري ناجحة ثم اطلق احلكم السويدي يوناس إريكسون صافرة 

النهاية.

جناح األرجنتني دي ماريا )إىل اليسار( مسجال هدف الفوز يف مرمى حارس 
سويسرا بيناليو )رويرتز(
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
تغريم حمفوض وخطاب بدعوى مقدّمة من العماد عون

اصدرت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكس رزق 
وعضوية املستشارين نوال صليبا وروال عبداهلل حكمني:

سعيد  خضر  ضد  ياغرابيان  بوليت  االعالمية  دعوى  يف  االول   -  
عواركة مواليد 1956 صاحب صفحة على مواقع التواصل االجتماعي 
يف جرائم التحريض على القتل والتهديد والقدح والذم والتشهري 

واختالف اجلرائم. 
وقضى احلكم بتغرميه مبلغ ستة ماليني لرية على كل من اجلنح الذم 
والتحقري ونشر اخبار خبالف ما هي عليه مع العلم بها. والزامه بدفع 
للمدعية مبلغ مخسة عشر مليونا كتعويض عن االضرار اليت حلقت 

بها.
العماد ميشال عون ضد رئيس حركة  الثاني يف دعوى  - احلكم   
التغيري احملامي ايلي حمفوض واملدير املسؤول يف صحيفة املستقبل 
القدح  العربية املتحدة للصحافة يف جرمي  توفيق خطاب والشركة 
والذم من خالل حديث حملفوض يف الصحيفة بتاريخ 2012/11/12.

 وقضى احلكم بتغريم كل من حمفوض وخطاب مبلغ ثالثة ماليني 
لرية والزامهما والشركة العربية املتحدة للصحافة املسؤولة باملال 
اليت  االضرار  عن  كتعويض  للمدعي  لرية  ماليني  ستة  مبلغ  دفع 

حلقت به.

أبو فاعور حييل ملف أدوية مزّورة على النيابة العامة التمييزية
احال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، اىل النيابة العامة التمييزية 
حماسبة  ومغشوشة،  مزورة  ادوية  ضبط  قضية  يف  التحقيق  ملف 
املخالفني واملتورطني واختاذ االجراءات القضائية املناسبة، حرصًا 

على منع تكرار مثل هذه املخالفات اليت تهدد الصحة العامة.

قتل شقيقته بسبب »رسالة نصية«
  أقدم ز.أ على قتل شقيقته، بسبب »رسالة نصية« وزعم يف البدء 

وفاتها عن طريق اخلطأ لكنه عاد واعرتف بفعلته.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه 
الساعة الواحدة ظهرًا من تاريخ 2014/06/28 ورد اتصال هاتفي اىل 
خمفر درك زفتا من جمهول، أفاد أن س. ا )32 عامًا( وجدت جثة 

يف منزهلا يف حملة بفروة نتيجة إصابتها بطلق ناري.
به  املشتبه  معرفة  من  املعلومات  شعبة  متكنت  املتابعة  وبنتيجة 

وتوقيفه بعد 3 ساعات وهو شقيقها ز.أ )24 عامًا(.
وبالتحقيق معه ادعى أن الوفاة حصلت عن طريق اخلطأ، لكنه عاد 
واعرتف أنه أقدم على قتلها بعد أن شاهد رسالة نصية على هاتفها 

تدل أنها قامت بعمل ميس بالشرف.

إدعاء جديد على موظف يف »الضمان« باختالس أموال
  ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على موظف يف 
اموال  اختالس  جبرم  آخر،  وشخص  بريوت  االجتماعي يف  الضمان 
عامة والتزوير اجلنائي وأحاهلما موقوفني اىل قاضي التحقيق االول 

يف بريوت غسان عويدات.

توقيف أبو محزة بشكوى جنبالط
مذكرة  عويدات  االول يف بريوت غسان  التحقيق  اصدر قاضي    
توقيف وجاهية حبق بهيج ابو محزة بعدما استجوبه امس يف الشكوى 
االختالس  جبرائم  جنبالط ضده  وليد  النائب  من  املقدمة  املباشرة 
وكيله  اجللسة  يف  جنبالط  ومثل  مصرفية.  بأموال  االمانة  واساءة 
احملامي وليد صفري فيما حضر دفاعا عن ابو محزة وكيله احملامي 

بهيج ابو جماهد.
لوحق  ان  سبق  بعدما  محزة،  ابو  حبق  الثانية  هي  املذكرة  وهذه 
يف شكوى لنادي الصفاء الرياضي جبرائم التزوير واختالس اموال 
احلاكم  امام  احيل  وقد  صفة،  وانتحال  واالحتيال  امانة  واساءة 
ظين  قرار  مبوجب  حماكمته،  ملباشرة  بريوت  يف  اجلزائي  املنفرد 
اصدره القاضي عويدات حبق ابو محزة املوقوف منذ السابع من شهر 
نيسان املاضي، بعد رد مجيع طلبات اخالء السبيل اليت تقدم بها 

بواسطة وكيله.

سلب »سالب« 16 ألف دوالر
  ادعى سوري تعرضه لعملية سلب مبلغ 16 ألف دوالر استلمه لدفع 
رسوم مجرك سيارة، ليتضح الحقًا أنه عمد إىل تسليم املبلغ لقريبه 
واالدعاء بالسلب بعدما تظاهر بتعرضه للضرب من أشخاص انتحلوا 

صفة أمنية وسلبوه املبلغ.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أن اتصااًل 
هاتفيًا ورد من جمهول أفاد فيه عن وجود شخص مرمي على االرض 

بالقرب من مقهى يف صوفر والدماء تسيل من وجهه.
وعلى الفور توجهت دورية من خمفر درك صوفر يف وحدة الدرك 
االقليمي، اىل احمللة حيث عثرت عليه وهو حبالة الالوعي وتبني أنه 

السوري م.ع )35 عامًا(.

ونقل اىل مستشفى عاليه للمعاجلة وأخرج يف اليوم ذاته.
وباستماعه أفاد أنه استلم مبلغ 16 ألف دوالر امريكي من شخص 
للسيدة:  عائد  لـ«جيب«  رسوم مجرك  دفع  بغية  حممد،  أبو  يدعى 
 3 قبل  من  سلب  لعملية  تعرض  انه  واضاف  املصنع،  يف  هـ.ح 

اشخاص ينتحلون صفة امنية.
أساء  وأنه  أذى،  يتعرض ألي  أنه مل  واعرتف  عاد  معه  وبالتحقيق 
وتسليمه  اسرتجاعه  فتم  ابن شقيقته  بعهدة  املبلغ  ووضع  األمانة 

لصاحبة العالقة اليت مل ّتّدع عليه.

توقيف 54 مطلوبًا
  متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف ستة مطلوبني بينهم 
سوريان وفلسطيين جبرائم خمتلفة. كما حجزت 9 دراجات نارية و7 

سيارات خمالفة.
ويف حملة األشرفية أوقف السوري م.ج.م وضبط حبوزته كمية من 

مادة حشيشة الكيف.
نارية  دراجة  لقيادته  ع.أ.ش  أوقف  البيضاء  الرملة  حملة  ويف 
مسروقة. كما أوقفت يف احمللة نفسها الفلسطيين ع.أ.أ املطلوب 
حيازة هاتف  مبوجب خالصة حكم تقضي حببسه مدة شهرين جبرم 

خلوي داخل السجن.
قرار  مبوجب  املطلوب  ت.ع.أ  السوري  أوقفت  بريوت  وسط  ويف 

جزائي جبرم تبسيط.
وز.أ.غ وضبط حبوزتهما  م.ج.ب  اوقفت  احلصن  ميناء  ويف حملة 

كمية من مادتي الكوكايني وحشيشة الكيف.
من جهتها، قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام 
خالل الفرتة املمتدة من 21 اجلاري ولغاية 29 منه، وبإشراف النيابات 
بتوقيف 38 شخصًا جبرائم تزوير مستندات سفر لتسهيل  العامة، 
وآسيوية  اوروبية  دول  إىل  لبنان  من  ألشخاص  انتقال  عمليات 
صفة  وانتحال  اإلقامة،  نظام  وخمالفة  خلسة  والدخول  وأفريقية، 
بأعمال  والقيام  نار  وإطالق  هلم،  عائدة  غري  مستندات  واستعمال 

خملة باآلداب العامة.

»التمييز« تثّبت حكم اإلعدام حبق قاتل الناتوت
جوزيف مساحة  القاضي  برئاسة  اجلزائية  التمييز    أصدرت حمكمة 
حكمها النهائي واملربم باإلعدام حبق قاتل الصرييف الصيداوي حممد 

الناتوت السوري ناصر الفارس يف اواخر شباط من العام 2012.
اعضاء  بأغلبية  الثالثاء  مساء  من  اخلامسة  قرابة  احلكم  صدر  وقد 

احملكمة وخالفته القاضية غادة عيد.
اشارة اىل ان حكم االعدام حبق الفارس كان صدر مطلع حزيران 
رىل  القاضية  برئاسة  اجلنوبي  لبنان  جنايات  حمكمة  عن  املاضي 
جدايل، ومت متييز احلكم من قبل وكالء الدفاع قبل ان تثبت حمكمة 

التمييز احلكم.

جريح بانزالق شاحنة يف كفرحزير
اىل  شكا  ـ  كفرحزير  طريق  على  وسقوطها  شاحنة  انزالق  أدى    
اصابة شخص جبروح. وعمل فريق من الصليب األمحر على نقله اىل 

مستشفى سيدة ماريتيم يف جبيل للمعاجلة.

طلبت الطالق فاتهمها.. بالسرقة
  حاول حممد أن يوّرط زوجته باتهامها باالشرتاك معه يف سرقة عدد 
من السيارات بعدما طلبت منه الطالق، غري أن ادعاءاته بقيت من 
دون دليل خصوصًا بعد مراجعة مكتب مكافحة السرقات الدولية، 
ست  وعددها  بها  قيامه  الزوج  اعرتف  اليت  السرقات  أن  ليتبنّي 
سيارات وزعمه أن الزوجة كانت تنقل السيارات املسروقة إىل بلدة 

بريتال، مل يثبت حصوهلا، فاقتضى منع احملاكمة عنها.
األخري  صرح  سرقة،  جبرائم  حممد.ح  املتهم  حماكمة  معرض  ويف 
معددًا  بيعها،  ويف  السيارات  سرقة  معه يف  اشرتكت  زوجته  أن 
السيارات اليت سرقها من الكرنتينا واألشرفية والدكوانة وعرمون 
إىل  املسروقة  السيارات  تنقل  كانت  مايا  وأن  وجونيه،  وخلدة 
وأنها  اخلال،  بعلي  امللقب  وعلي.م  لبيعها حلسان.ج  بريتال  بلدة 
حملال  املسروقة  السيارات  داخل  وجدت  اليت  اجملوهرات  باعت 

اجملوهرات.
ويف التحقيق األولي، تراجع املتهم عن أقواله مربرًا ما ساقه حبق 

زوجته بطلبها الطالق منه.
على  وأكد  املتهم  عاد  احملكمة  وأمام  االبتدائي  التحقيق  ويف 
اشرتاك زوجته معه يف السرقة وبيع املسروقات مرتاجعًا عن أقواله 

األولية.
مل  أنه  أفاد  الدولية،  السرقات  جرائم  مكافحة  مكتب  وباستيضاح 
يثبت حصول أي من السرقات املشار إليها من قبل املتهم، ما يؤكد 
صحة اإلفادة األولية اليت نفى فيها املتهم اشرتاك زوجته معه يف 

السرقة وبيع املسروقات.
املنتدب  القاضي  برئاسة  لبنان  جبل  يف  اجلنايات  حمكمة  وأنزلت 
ربيع احلسامي عقوبة السجن ملدة 3 سنوات حبق حممد ومت ختفيفها 

باالكتفاء مبدة توقيفه نظرًا لظروف الدعوى.

مشتبه به بقتل شاب صدماً يف األشرفية
  

القضاء  إلشارة  بناًء  الداخلي،  األمن  لقوى  العامة  املديرية  عممت 
املختص، رمسًا مشسيًا للسوري حممد صابر بن حممد طالل كريزان 
)20 عامًا( ُيشتبه به بقيادة سيارة نوع فولكسفاكن »باسات« لون 
أسود حتمل لوحة سورية، تسببت مبقتل املغدور افرام جرجي حجار 
جادة  األشرفية  حملة  يف  صدم  حادث  جراء   2014/06/10 بتاريخ 

االستقالل.
وطلبت املديرية مّمن شاهدوه أو لديهم أية معلومة عنه أو عن مكان 

إقامته، املساهمة بتوقيفه من خالل اإلبالغ عن مكان وجوده.

سحور.. مسلّح
  اعرتضت قوة من مفرزة طوارئ صيدا ليل االثنني الثالثاء سيارة 
من نوع جيب شريوكي من دون لوحات وزجاجها داكن، متوقفة على 
بلدات  احدى  من  شبان  ثالثة  وبداخلها  للمدينة  البحري  الكورنيش 
منطقة النبطية وهم »عباس ح.، حسن ح. وامحد ف.«، وضبطت 
 5.30 عيار  حربي  ومسدس  كالشينكوف  نوع  من  بندقية  حبوزتهم 

مليمرتات.
واقتيد الثالثة اىل خمفر صيدا القدمية، وبالتحقيق معهم افاد عباس 
احد  يف  عنصر  وانه  اليه  تعود  واملسدس  والبندقية  السيارة  ان 
التنظيمات احمللية يف اجلنوب ويقوم مبهام حراسة دورية يف بلدته 
)يف قضاء النبطية(، وانه جاء اىل املدينة بعدما تلقى اتصاال من 
صديقيه حسن وأمحد القادمني من بريوت ملالقاتهما ويتسحر معهما 
يف صيدا!. والحقا مت اخالء سبيل كل من حسن وامحد، فيما اوقف 

عباس حليازته اسلحة واحيل اىل القضاء املختص.

مذكرة توقيف بفلسطيين من »جبهة النصرة«
  استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين الفلسطيين م.ج. 
جبرم االنتماء اىل تنظيم جبهة النصرة بهدف القيام بأعمال إرهابية 
والقتال يف سوريا. واصدر مذكرة توقيف وجاهية حبقه سندًا اىل 

مواد تنص على عقوبة االعدام يف حدها األقصى.

عّطلوا كامريات املراقبة وسرقوا مسجداً يف صيدا
  اقدم جمهولون فجر الثالثاء على سرقة ثالثة صناديق مودعة يف 
االمانة لصندوق الزكاة يف مسجد الصديق يف صيدا. وافاد امام 
كامريات  عطلوا  السارقني  »ان  الدمياسي  ابراهيم  الشيخ  املسجد 
للكامريا  يتنبهوا  مل  فيما  املسجد،  مدخل  عند  املوجودة  املراقبة 

املوجودة يف حرمه واليت اظهرت شخصا يقوم بسرقة الصناديق«.
وعلى الفور، حضرت القوى االمنية اىل املكان. وباشرت حتقيقاتها 

ملعرفة الفاعلني.

عصابة حتتال على شركات يف البقاع بأوراق مزورة
  أوقفت مديرية البقاع االقليمية يف امن الدولة عصابة مؤلفة من 
3 اشخاص تقوم بعمليات نصب واحتيال على شركات بيع معدات 
واجهزة الكرتونية، باستعمال مستندات رمسية مزورة، ومت تسليمهم 

اىل القضاء املختص.

جناة عامل سوري سقط يف خزان
  وقع العامل السوري ابراهيم مشحم يف خزان عمقه 6 أمتار يف 
احدى الورش يف بلونة، واصيب بكسور. ونقله الدفاع املدني اىل 
مستشفى سان جورج يف عجلتون. وكان مشحم يقوم بدهن اخلزان 

عندما انكسر به السلم.

خالل دهم أسفر عن جرح ضابط وعسكري
القبض على مطلوب بقتل املالزم نصراهلل يف بعلبك

بقتل  املتهمني  أحد  القبض على  إلقاء  األمنية يف  القوى    جنحت 
املالزم الشهيد علي نصراهلل يف العام 2012، والذي اختاره مؤمتر 
وزراء الداخلية العرب رجل األمن العربي للعام 2013 وقضى مبهمة 

أمنية يف منطقة بعلبك.
وأوقفت املتهم حممد مشص مبداهمة فجرًا أقدم األخري خالهلا على 
إطالق النار باجتاه الدورية فأصاب ضابطًا وعسكريًا، فيما قتل أمحد 

العيداوي.

.. وتوقيف أحد أكرب جتار املخّدرات ومصّنعيها
باجلنوب يف  واإلقليمي  املركزي  املخدرات  مكافحة  مكتبا  متكن    
وحدة الشرطة القضائية، ويف حملة أدونيس من توقيف أحد أكرب 
جتار املخدرات ومصنعيها يف حمافظة جبل لبنان، ط. س. )37 عامًا( 
ومذكرات  أحكام  وخالصات  توقيف  مذكرة   25 من  بأكثر  املطلوب 

عدلية جبرائم خمدرات، )ستة منها تقضي بعقوبة احلبس املؤبد(.
وضبط معه حنو 600 غرام كوكايني خام وإجازة سوق وبطاقة هوية 

مزورتني.
كما أوقف ن. ر. )55 عامًا( الذي كان برفقته.
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حفل افطار  رمضاني حاشد لبلدييت بانكستاون وكانرتبري 

بانكستاون  بلديتي  رئيسا  أقام 
براين  وكانرتبري  عصفور  كال 
رمضاني  افطار  حفل  روبسون 
 800 من  اكثر  حضره  حاشد 
املاضي  االربعاء  عصر  شخص 
الكروايشن يف  وذلك يف صالة 

بانشبول.
غلني  النواب  االفطار  حضر 
بريي  وباربرة  بروكس 
املجلس  وعضو  بريني  وليندا 
شوكت  الوالية  يف  التشريعي 
مفوض  نائب  مسلماني،  
نيك  ويلز  ساوث  نيو  شرطة 
الصحافية  وزوجته  كالدس 
اسرتاليا  مفتي  اوبراين،  ناتالي 
ابو  ابراهيم  الشيخ  الدكتور 
محمد، رئيس االتحاد الفيدرالي 
الحاج  االسالمية  للمجالس 
بلدية  رئيس  قاسم،  حافظ 
نائب  زريقة،  هشام  اوبرن 
خضر  كانرتبري  بلدية  رئيس 
صالح، عضوا بلدية بانكستاون 
تادرس،  ومايكل  دانيال  جيم 
مايكل  بانكستاون  شرطة  آمر 
لينن، الناشط يف حزب االحرار 

من  كبري  وعدد  االشوح،  فؤاد 
املشايخ والفعاليات االقتصادية 
تحرير  ورئيس  واالجتماعية 
رزق  بو  انطونيوس  الهريالد 

والزميل اكرم املغوش.
بتقديم  قام  الذي  والحفل، 
عدنان  السيد  فيه  املتكلمني 
مرعي، تحدث فيه رئيس بلدية 
ثم  عصفور  كال  بانكستاون 
براين  كانرتبري  بلدية  رئيس 
اسرتاليا  مفتي  تاله  روبسون 
ابو  ابراهيم  الشيخ  الدكتور 
محمد حيث ركزت الكلمات على 
املبارك  رمضان  شهر  معاني 
شهر التضحية والتقوى والصيام 
وعمل  والتسامح   والرحمة 

الخري.
ما  على  الكلمات  ركزت  كما 
الجاليات  به  وتساهم  اسهمت 
واثراء  اغناء  من  االسالمية 

للمجتمع االسرتالي العريض.
للجاليات  املتكلمون  وتمنى 
وان   مقبوال  صياما  االسالمية 
على  وبركات  خري  شهر  يكون 

الجميع.

الحاج قاسم، النائب بريي، املفوض كالداس، االشوح وحضورمرعي يقدم املتكلمنياملفتي ابو محمد يلقي كلمتهروبسون يلقي كلمتهعصفور يلقي كلمته

نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالح وآمر مخفر بانكستاون لينن وفعاليات من الجالية االسالمية يف الكمبا النائب غلني بروكس، عضو بلدية بانكستاون جيم دانيال واملفوض نيك كالدس وحضور

رئيسا بلديتي بانكستاون كال عصفور وكانرتبري براين روبسون وحضورالزميل املغوش، باربرة بريي، مايكل تادرس وحضورالحاج حافظ قاسم يتوسط املشايخ مصعب الغا وفايز سيف وشفيق الرحمن

النائب بريني تتوسط رئيسي بلديتي أوبرن زريقة وكانرتبري روبسون

النائب ليندا بريني والسيناتور شوكت مسلماني وحضور

كال عصفور د. علم الدين وبعض املشايخ
نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز نيك كالدس يتوسط  زوجته 

الصحافية ناتالي اوبراين ونائب بلدية كانرتبري خضر صالح
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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

المـيسا سـركيس تتقبل الـقربانة 
األوىل حبلول املسيح يف قلبها 

كان   2014 حزيران   22 األحد 
عائلة  حياة  يف  ومباركا  رائعا  يوما 
وعقيلته  سركيس  آدي  الصديق 
ريما بتقبل كريمتهما الطفلة املالك 
مذبح  على  األوىل  القربانة  الميسا 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف  الرب 

املارونية يف هاريس بارك.
دخل   2014 حزيران   22 األحد 
الميسا  قلب  اىل  الرب  املسيح 
مع  األوىل  القربانة  تناولت  التي 
الرب  مذبح  اىل  تقدموا  مالكا   72
ليستقبلوا  لبنان  كنيسة سيدة  يف 

وجسدا  روحا  قلوبهم  يف  املسيح 
فاعلني يف كنيسة  أعضاء  وليكونوا 

املسيح.
اىل  الجميع  توجه  الكنيسة  وبعد 
بانكستاون  يف  شاهني  مطعم 
حيث كانت تنتظرهم حفلة عامرة  
االهل  من  العشرات  حضرها 
الطفلة  شاركوا  الذين  واالصدقاء 
وريما  آدي  ووالديها  املالك الميسا 
سركيس  فؤاد  وجديها  سركيس 
املناسبة  فرحتهم يف هذه  وعقيلته 

املباركة.

حياة  يف  مميزة  فرحة  وكانت 
خاللها  قطعت  واالهل  الوالدين 
الطفلة الميسا قالب الحلوى وسط 
لها  والتمني  والتصفيق  الهتاف 

بحياة مسيحية سعيدة.
عالقة  تربطها  التي  »الهريالد«، 
سركيس  بعائلة  وأخوّة  صداقة 
الصديق  الطفلة  والدي  وخاصة 
تهنئ  ريما سركيس،  وعقيلته  آدي 
بهذه  واالهل  ووالديها  الطفلة 

املناسبة السعيدة واملباركة.
ألف مربوك

الطفلة املالك الميسا سركيس وسط والديها آدي وريما سركيس وجديها واالهل  ويبدو السيد سمري يوسف

الطفلة املالك الميسا سركيس وسط والديها آدي وريما سركيس وشقيقتها وشقيقها املالك فؤاد

جانب من املشاركني يف املناسبة املقدسة للطفلة املالك الميسا آدي سركيس
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الطفلة املالك إيلينا بو رزق تستقبل املسيح الرب 
يف قلبها بالقربانة األوىل

كان   2014 حزيران   22 األحد 
الزميل  عائلة  حياة  يف  مميزا  يوما 
كريمته  بتقبل  رزق  بو  أنطونيوس 
الطفلة املالك ايلينا القربانة األوىل 
كنيسة سيدة  الرب يف  مذبح  على 

لبنان املارونية يف هاريس بارك.
فتحت   2014 حزيران   22 األحد 
فيه  فحل  املسيح  للرب  قلبها  ايلينا 
ليقود  وحياة  روحا  ودما،  جسدا 

مسريتها يف سائر تفاصيل الحياة.
األحد 22 حزيران 2014 تقدمت 
مذبح  اىل  زنبقة   73 ضمن  ايلينا 
الرب لتقبـّل القربانة االوىل على يد 
خادم الرعية املونسنيور شوره ماري 
وكهنة الرعية بعد ان تلقوا على مدى 
تشرح  دينية  دروسا  أشهر  ثالثة 
قلبهم  يف  الرب  حلول  مغزى  لهم 
جسد  لتقبل  وتؤهلهم  وروحهم 
الرب ودمه ومعنى ذلك يف حياتهم 
تلك  منذ  اصبحوا  حيث  املسيحية 
العضوية  بكامل  يتمتعون  اللحظة 

يف كنيسة املسيح.
تنتظر  كانت  االوىل  القربانة  وبعد 
مطعم  يف  عامرة  حفلة  الجميع 
دخل  حيث  بانكستاون  يف  شاهني 

الوالدان الزميل انطونيوس بو رزق 
مع  الطفلة  وبعدهما  منى  وعقيلته 
ملحم  بو  جوزاف  الزميل  العراب 
الحصني  نسيمة  خالتها  والعرابة 
خوري  جورج  الفنان  موسيقى  على 
عقيقي  جوزيف  الشاعر  وتقديم 
طعوم  جورج  الفنان  طبل  وقرع 
دخلة  فكانت  موسى  أبو  ومزمار 
ملوكية أنعقدت لها حلقات الرقص 
الطفلة  خاللها  حـُملت  والدبكة 
املالك ايلينا على االكتاف وسط جو 
املناسبة  بهذه  والسعادة  الفرح  من 

املباركة.
اهل  من  شخصا   115 من  أكثر 
ايلينا  الطفلة  شاركوا  واصدقاء 
يف  املميزة  املناسبة  هذه  قدسية 
حياتها وشاركوا عائلة والدها الزميل 
انطونيوس بو رزق  فرحتهم بهذه 
القداسة  بأريج  العابقة  اللحظات 

والفرح.
عقيقي  جوزيف  الشاعر  القى  وقد 
نالت  باملناسبة  رائعة  قصيدة 
)نصها  الحضور وتصفيقهم  اعجاب 

يف العدد املقبل.
الزميل  الطفلة  والد  القى  كما 

هنأ  كلمة  رزق  بو  أنطونيوس 
بقربانتها  ايلينا  املالك  كريمته 
فاعلة  عضوة  جعلتها  التي  االوىل 

بكنيسة املسيح.
وشبه القربانة االوىل بنيل الشخص 
اليه  يهاجر  الذي  البلد  جنسية 
يحصل  االوىل  املرحلة  انه يف  حيث 
االقامة  بعدها  املؤقتة،  االقامة  على 
على  يحصل  النهاية  ويف  الدائمة 
كل  له  مواطنا  ليصبح  الجنسية 
ويف  الواجبات..  كل  وعليه  الحقوق 
من  الشخص  يولد  الرب   كنيسة 
عائلة مسيحية ثم يتقبل سر العماد 
وبعده  القربانة االوىل بتناول جسد 
املسيح ودمه وهي بمثابة  الجنسية 

له )اي العضوية الكاملة( يف كنيسة 
ان  الجنسيتني  والفرق بني  املسيح. 
األوىل دنيوية اما الثانية، اي جنسية 

املؤمن، فهي روحية ودنيوية
الحضور من  بو رزق  الزميل  وشكر 
اهل وأصدقاء على مشاركتهم فرحة 

العائلة قدسية املناسبة.
وقطعت الطفلة املالك ايلينا بو رزق 
قالب الحلوى وسط والدها ووالدتها 
جورج  وأخويها  راشيل  واختها  منى 
وايلي بو رزق وعرابها وعرابتها مع 
الهتاف والتصفيق والتمني لها بحياة 
السيد  بأضواء  منوّرة  مسيحية 

املسيح.
تذكارية  صور  باملناسبة  وُألتقـِطت 

للطفلة ايلينا مع جميع الحضور.
مربوك للطفلة املالك ايلينا بو رزق 
وروحها  قلبها  اىل  املسيح  دخوُل 
ويسدد  ليقودها  األوىل  بالقربانة 

املسيحية   الطريق  على  خطاها 
املستقيمة ولتكون حبـّة مذهـّبة يف 

عـِقد السيد املسيح املقدس.
ألف مربوك.

املالك ايلينا بو رزق داخل مزار العذراء يف باحة كنيسة السيدة املالك ايلينا بو رزق امام قالب الحلوى بني والديها واخوتها وعرابيها الشاعر جوزيف عقيقي يلقي قصية باملناسبة

ايلينا وسط عرابيها ووالديها واخوتهاايلينا تقطع قالب الحلوى مع عرابيها ويبدو أخواها جورج وايلياملالك ايلينا بو رزق بني والديها واخوتها راشيل وجورج وايلي

نبيل جربايل وعائلته وبول سركيس وعائلتهعائلتا ريتشارد ولبيب طنوس مع نسيب الهاشم ومارشا البايععائلة عمّ الطفلة مارون بو رزق

نبيل جربايل وعائلته وبول سركيس وعائلتهمايكل صالح، روني ناصيف، الشاعر جوزيف عقيقي وعقيلته وابو موسى 

سركيس الها وعقيلته، موريس نصـّور وعقيلته، ويبدو فهد وبرنار غاليه وعائلتهما
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اعالنات

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

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 
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مقابلة
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شركة  تأسست  متى   *
انرتفيجن وملاذا؟

يف  الشركة  تأسست   -
اوائل عام 2009، وذلك الن 
كانت  اليت  االخرى  الشركات 
اىل  العربية  القنوات  تنقل 
التكاليف  مرتفعة  اسرتاليا 
املشرتك  على  يتوجب  حيث 
االشرتاك  بدل  يسدد  ان 
يفوق  كان  ما  وهذا  شهريا. 
من  العديد  وقدرة  امكانية 
الطبقتني  من  اجلالية  ابناء 
املتوسطة والفقرية اليت تتأثر 
املبالغ.  هذه  مبثل  ميزانيتهم 
القنوات  جعل  أجل  ومن 
العربية على شاشات التلفزة 
يف سائر املنازل العربية ويف 
جبلب  قمنا  اجلميع  متناول 
هذه  نقل  بامكانها  أجهزة 
القنوات مباشرة اىل اسرتاليا 
على  اجلالية  أبناء  ساعد  مما 
اوطانهم  مع  التواصل  زيادة 
كل  على  واالطالع  االم 
احداث  من  فيها  يدور  ما 
الربامج  اىل  اضافة  وتطورات 
اليت  واملسلسالت  الرتفيهية 
دخلت كل منزل لتستمتع بها 

مجيع األسر.
هذا  يف  مسريتكم  خالل   *
بتطوير  قمتم  هل  اجملال، 

خدماتكم؟ وكيف؟
شركة  حققت  بالطبع   -
اىل  نوعية  قفزات  انرتفيجن 
كانت  املاضي  ففي  االمام، 
باالجهزة  التحكم  مراكز 
اسرتاليا  خارج  والقنوات 
بعض  يف  تسبب  ما  وهذا 
االجهزة  يف  بأعطال  االحيان 
ارادتنا  عن  خارجة  والقنوات 
اثار تأفف وتذمر  بعض  مما 
لنا  تسبب  كما  املشرتكني 

ببعض االحراج جتاه الزبائن.
ان  قررنا  هذا  كل  وبسبب 
نصنع أجهزة حمليا ذات جودة 
تسمح  عالية  وتقنية  وكفاءة 

تعترب شركة انرتفيجن من الشركات الرائدة يف مجال نقل القنوات اللبنانية والعربية اىل 
شاشات التلفزة يف اسرتاليا.

ويقول مدير الشركة السيد قيصر داغر ان انرتفيجن تأسست اوائل عام 2009 بهدف ادخال 
القنوات العربية اىل كل بيت حيث ان كلفة االشرتاك الشهري يف الشركات املوجودة لم 

تكن يف متناول يد العديد من ابناء الجالية الن قسما كبريا منهم هم من الطبقة العاملة.
وحول ما اذا كان قد جرى تطوير الشركة خالل مسريتها يف مجال عملها اوضح السيد داغر 
مراكز  كانت  املاضي  ففي  االمام،  اىل  نوعية  قفزات  انرتفيجن  شركة  »حققت  الهريالد  لـ 
بأعطال يف  االحيان  والقنوات خارج اسرتاليا وهذا ما تسبب يف بعض  التحكم باالجهزة 
أجهزة ذات جودة وكفاءة وتقنية  فاننا نصنع  واليوم  ارادتنا  والقنوات خارجة عن  االجهزة 
عالية محليا مما يسمح لنا التحكم بهذه االجهزة وتجنب االعطال، وهذا يعني ان بامكاننا 
اصالح اي عطل يف اي منزل يف اسرتاليا من مكاتبنا يف مرييالندز.. وهذا بالطبع ينعكس 

ايجايا على مستوى الخدمة لزبائننا الذين ملسنا رضاهم التام ورضاهم عن هذه االجهزة.
وتنقل اجهزة انرتفيجن اكثر من قناة عربية اىل اسرتاليا وتغطي خدماتها كافة انحاء اسرتاليا 

وهناك تخفيضات على االجهزة بمناسبة شهر رمضان املبارك.
يف  الشركة  مكاتب  الهريالد  زارت  انرتفيجن  شركة  خدمات  من  املزيد  على  ولالطالع 

مرييالندز وكان لها من مدير الشركة السيد قيصر داغر هذا الحوار: 

االجهزة  بهذه  بالتحكم  لنا 
يعين  وهذا  االعطال،  وجتنب 
عطل  اي  اصالح  بامكاننا  ان 
احناء  جهاز يف مجيع  اي  يف 
يف  مكاتبنا  من  اسرتاليا 
بالطبع  وهذا  مرييالندز.. 
مستوى  على  اجيايا  ينعكس 
ملسنا  الذين  لزبائننا  اخلدمة 
هذه  عن  التام  رضاهم 

االجهزة.
ام  واحد  جهاز  لديكم  هل   *

اكثر؟
االجهزة  من  نوعان  لدينا   -
 WAYNAK و    ZAAP TV

TV
بني  فرق  من  هل   *

اجلهازين؟
- ليس هناك فرق كبري لناحية 
صفاء الصورة ونقاوة الصوت، 
 WAYNAK TV اجهزة  ولكن 
عدة  ومزايا  خبصائص  متتاز 
آخر،  جهاز  اي  يف  تتوفر  ال 
منها ان بامكان الزبون جتميد 
ساعة  نصف  ملدة  الصورة 
دون  مشاهدتها  ومعاودة 
ان  كما  مشهد.  اي  خسارة 
فاتته نشرة  حال  بامكانه يف 
او  برنامج  مشاهدة  او  اخبار 
ساعة  نصف  حبواىل  مسلسل 
اعادة املشاهدة دون فقدان 
اي شيء. ويتمتع هذا اجلهاز 

جبودة ال مثيل هلا  حيث نضمن 
او  التقطع  او  االنقطاع  عدم 

تأثر باي عوامل طبيعية.
اليت  القنوات  عدد  هو  ما   *

تنقلها هذه االجهزة؟
- تنقل اجهزتنا اكثر من 200 
اضافة  وعربية  لبنانية  قناة 
اىل قنوات انكليزية من خارج 

اسرتاليا.
* كيف يتم تركيب اجلهاز؟

يأتي  ان  الزبون  بامكان   -
اىل مكاتبنا ويدفع مثن اجلهاز 
النه  بنفسه  برتكيبه  ويقوم 
كنا  اذا  اما  الرتكيب  سهل 
سنرسل له تقنيا فذلك يكلفه 

50 دوالرا اضافية.
اليت  الواليات  هي  ما   *

تغطيها خدماتكم؟
احناء  سائر  خدماتنا  تغطي   -
اسرتاليا وكلفة ارساله بالربيد 

املضمون 25 دوالرا.
وضمانة  كفالة  من  *هل 

خلدماتكم؟
-هناك كفالة سنة على اجلهاز 
وثالث سنوات على القنوات.

ختفيضات  اي  هناك  هل   *
على االجهزة حاليا؟

جهاز   مثن   خّفضنا  لقد   -
دوالرا   450 من   ZAAP TV
 100 الول  دوالرا    199 اىل 

مشرتك.

حوار أنطونيوس بو رزق

ختفيضات  اي  هناك  هل   *
شهر  مبناسبة  االجهزة  على 

رمضان املبارك؟
جنري  عام  كل  كعادتنا   -
ختفيضات على االجهزة مبناسبة 
املبارك  رمضان  شهر  حلول 
بتخفيض  قمنا  العام  وهذا 
من    WAYNAK جهاز  مثن 

650 دوالرا اىل 500 دوالر.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
ابناء  من  بالشكر  نتوجه  -اننا 
اجلالية العربية على ثقتهم بنا 
وتعاونهم معنا واننا ننصحهم 
يف  مكاتبنا  يزوروا  ان 
بأنفسهم  ويتأكدوا  مرييالندز 

هذه  وخصائص  مزايا  من 
االجهزة قبل الشراء.

يف  انرتفيجن  مكاتب  وتقع 
العنوان  على  مرييالندز 

التالي:
257 Woodville Rd, 
Merrylands-
Tel; 1300 922 788

مدير شركة انرتفيجن لنقل القنوات العربية اىل اسرتاليا قيصر داغر لـ »اهلريالد«:

شركتنا تنقل اكثر من 200 قناة عربية.. نقوم بتصنيع األجهزة يف اسرتاليا للتحكم بأي أعطال وإصالحها من مكاتبنا

مدير شركة انرتفيجن السيد قيصر داغر

السيد قيصر داغر والزميل أنطونيوس بو رزق
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مـحالت الـخطيب للـسمانة الـعربية

املحل من الخارج

املكـسرات

حبوب ومعلـبات

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
واملعلبات

خـبز طـازج يـوميا..  مـوالح - بـهارات 
- أجـبان - ألـبان- مــعكرونة بأصـناف 

مـتعددة - بـندورة معـلبة - قـهوة
وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني والعربي من 

كافة أنواع املواد الغذائية

محالت الخطيب
أكرب من سوبرماركت

إستقامة، صدق يف املعاملة واسعارنا 
هي األفضل

وبمناسبة شهر رمضان املبارك شهر 
التضحية والصيام وعمل الخري

تتقدم محالت الخطيب وجميع 
العاملني

بأحرّ التهاني من أبناء الجالية 
العربية عامة واالسالمية خاصة جعله 

اهلل شهر  سالم واستقرار على 

366 Station St, Lalor, VIC 3075  -     Tel: 03 9465 4044

رمضان كريم ومبارك

اوطاننا العربية وشهر خري وبركات على الجميع. 
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الـجامعة االسـرتالية اللـبنانية فـي ملـبورن تــهنئ

رمــضان كريم

يتقدم رئيس اجلامعة 
االسرتالية اللبنانية يف ملبورن 

الشيخ بشارة طوق واللجنة 
التنفيذية من ابناء اجلالية 

الكرمية بوجه عام واالسالمية 
بوجه خاص بأحر التهاني 

مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك شهر التضحية والصيام 

وعمل اخلري سائلني اهلل ان يكون شهر سالم  وخري وبركات على اجلميع.

جـون روبـرتـسون يـهـنئ
On behalf of NSW Labor, I extend my deepest respect to the Muslim community of NSW 
during the Holy Month of Ramadan.

This is a special time for our brothers and sisters of the Islamic faith. 

At the conclusion of Ramadan, the community rejoices through the Festival of Eid and all 
Australians celebrate with you. The key tenets of this faith – love, charity and compassion – are 
to be found among all faiths.

Muslims have come to this nation from every corner of the world. The miracle of multicultural 
Australia is a tribute to your efforts.

We will always stand with your community in the cause of a society free from racism and 
discrimination – one where all people are valued.

Ramadan Mubarak.
نيو ساوث ويلز خالل شهر رمضان  بأعمق احرتامي من اجلالية االسالمية يف  أتقدم  نيو ساوث ويلز،  العمال يف  نيابة عن حزب 

املبارك.
هذه مناسبة خاصة إلخواننا وأخواتنا ذوي العقيدة اإلسالمية.

يف ختام رمضان حتتفلون بالعيد ومجيع األسرتاليني حيتفلون معكم. ان املبادئ األساسية هلذا املعتقد - احملبة، اإلحسان والرمحة 

جـون روبـرتـسون
زعيم املعارضة العمالية يف نيو ساوث ويلز

نائـب مـقعد بـالكـتاون رمـضان كـريم

John Robertson MP
NSW Labor Leader
Member for Blacktown

- مشرتكة بني مجيع األديان.
أتى املسلمون هلذا البلد من كل أصقاع العامل. ان معجزة الثقافات أسرتاليا هي تكريم جلهودكم.

سنقف دائما اىل جانب جمتمعكم من أجل جمتمع خال من العنصرية والتمييز .

Authorised by John Robertson M
P and paid for using parliam

entary entitlem
ents.
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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

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

األسد باٍق

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

قلنا يف اكثر من مقال ان الرئيس السوري بشار االسد باق يف 
احلكم مهما تكاثر عليه االعداء وقولنا كان مع بداية احلرب السورية 
وما زلنا نؤكد انه الرئيس القومي العربي االصيل يف الوقت الذي 

ختلى فيه بعض العرب عن قوميتهم.
كتب على االسد ان حيارب لوحده ويقاوم لوحده املؤامرة الغربية 
ان يصنع  الضربات بصرب وجلد ومتكن من  تلقى  والعربية عليه.. 
لسورية وشعبها ما مل تصنعه بعض الدولة العربية وال حتى بعض 
الدول الغربية اليت تعترب نفسها راقية ومتحضرة مل تعمل لشعبها 

ما عمله االسد لشعبه.
بداية  منذ  رئيسه  اجنزه  مبا  يفخر-  السوري  -الشعب  فخرا  يكفيه 
احلرب من اصالحات كان الشعب يطالب بها واكثر من ذلك فقد 

 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

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 

ادخل تعديالت واسعة على النظام القائم ويف الدوائر احلكومية ومنع 
الفاسدين  العامة وطرد  القطاعات  املستشري يف  والفساد  اهلدر 
مجيع  يف  والتعليم  واالستشفاء  الدواء  للجميع  واّمن  واملفسدين 
وحرية  والصحافة  االعالم  وحرية  الشيخوخة  املدارس وضمان سن 
ورغم  االجنازات،  هذه  بكل  قام  والدينية..  السياسية  املعتقدات 
قساوة احلرب وضراوتها الدائرة على مساحة الوطن السوري بقي 
اجليش صامدا  جانب  اىل  الشعب  وبقي  السوري صامدا  الرئيس 
ضد املتآمرين  على سورية مؤكدين للعامل امجع ان غياب باالسد 
عن السلطة سيجعل من سورية مسرحا للمجرمني اعداء سورية كما 

حصل يف بعض الدول العربية..
ونزوال عند رغبة الشعب السوري وباحلاح منه ترشح االسد للرئاسة 
وفاز بنسبة 85 يف املئة من االصوات بالرغم من الضغوطات اليت 
كانت   واذا  سورية.  خارج  املقيم  السوري  الشعب  على  مورست 
الواليات املتحدة وحلفاؤها ال يعرتفون باالسد رئيسا عندما اعلنت 
السوري   الشعب  السوري،  الشعب  شأن  ال  شأنهم  فهذا  النتائج 
قرر مصريه وقال كلمته مبن يريده رئيسا وال حيق المريكا وغريها 

التحدث باسم هذا الشعب وال التدخل يف تعيني رئيس له.
وكان قد نقل عن زوار االسد قوله انه مل يكن يف ذهنه الرتشح 
النصرة  وجبهة  داعش  دخلت  عندما  اختلف  االمر  ولكن  للرئاسة 
والقاعدة على اخلط السوري لتدمري ما تبقى من سورية يف اكرب 
الدول  بعض  مبباركة  اسرائيل  وربيبتها  امريكا  دبرتها  مؤامرة 
العربية.. صمم االسد على الرتشح والبقاء يف احلكم ضد االرهابيني 

حلماية سورية وشعبها من جحافل االرهاب واالرهابيني.
سورية كانت وستبقى مقلع العروبة وحامية القومية العربية وراعية 
انتخاب  هو  الثالثة  للمرة  لسورية  رئيسا  االسد  وانتخاب  املقاومة 

معرب عن ارادة الشعب السوري.
وقد اعترب رئيس جلنة العالقات الدولية يف جملس الدوما الروسي 
ان االنتخابات الرئاسية يف سورية جاءت تعرب عن ارادة املواطنني 
السوريني وهذا ان دل على شيء فامنا يدل على تأييدهم لنهج 
الرئيس بشار االسد وكانت االنتخابات واضحة للرأي العام العاملي 
بنزانتها على امتداد الوطن السوري، وآخر تصريح للرئيس اوباما 

قال فيه انه ال ميكن للمعارضة السورية اسقاط الرئيس االسد.

سياسي عربي
 تعرف على فوائد صوم شهر 

رمضان املبارك

لشهر رمضان املبارك فوائد صحية ونفسية واجتماعية وتربوية 
عظيمة أهمها تدريب النفس على الصرب وااللتزام.

يعترب الصيام يف رمضان الطريقة املثالية حلل الكثري من املشاكل 
الصحية،

فمن املعروف أن منط حياة املسلم يتغري يف رمضان، فتسنح له 
فرصة كبرية لبناء نظام حياة صحي متكامل، يسهم يف ختفيف 

وزن اجلسم، وضبط مستوى السكر يف الدم.

وجيب  طبيعية"،  "ظاهرة  الصيام  أن  احلديث  الطب  أثبت  وقد 
للجسم أن ميارسها حتى يتمكن من أداء وظائفه احليوية بكفاءة، 
والتنفس  متاما كاألكـل  اإلنسان  جدا لصحة  حاجة ضرورية  وهو 

واحلركة والنوم.

وتكمن أهمية الصيام يف مساعدة اجلسم على القيام بعملية اهلدم 
للتخلص من اخلاليا القدمية، وكذلك اخلاليا الزائدة عن حاجته.. 
ولعل نظام الصيام املتبع يف اإلسالم، والذي يتضمن االمتناع 
نظام  هو  األقل،  على  ساعة  عشرة  ألربع  والشراب  الطعام  عن 
مثالي لتنشيط عملييت اهلدم والبناء، وهذا عكس ما كان يتصوره 
الناس من أن الصيام يؤدي إىل اهلزال والضعف، وذلك بشـرط 

أن يكون الصيام مبعدل معقول كما هو يف اإلسالم.

التالفة  اخلاليا  يزيل  الذي  اجلراح  مشرط  مقام  الصيام  ويقوم 
والضعيفة من اجلسم، فاجلوع الذي يفرضه الصيام على اإلنسان 
اجلوع،  ملواجهة  الضعيفة  اخلاليا  اللتهام  الداخلية  األجهزة  يدفع 
فتتاح للجسم فرصة ذهبية كي يسرتد خالهلا حيويته ونشاطه، 
كما أن اجلسم يستهلك أيضا األعضاء املريضة وجيدد خالياها، 
مثل  الضارة  الزوائد  من  كثيـر  من  اجلسم  الصيام  يقي  وبذلك 
احلصوة والرواسب الكلسية والزوائد اللحمية واألكياس الدهنية 

وكذلك األورام يف بداية تكونها.  
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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

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

Saturday 5 July 2014  2014 متوز   5 السبت 
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أمجل امرأة يف العامل وصور أخواتها

سواء كانت أجرت عمليات جتميل أم ال، ال بد من أن تعرف أن أمجل 
امرأة يف العامل ماهالغا تلفت الكثري من االنتباه من مجيع أحناء العامل، 
وخصوصًا من العامل العربي! حيث صرحت بنفسها مؤخرًا: »أنا ال 
املستخدمني  من  التعليقات  من  اهلائل  للكم  نظرًا  العربية!«  أقرأ 

العرب على صورها يف حسابها الشخصي يف االنستاغرام.
 

هل يا ترى السبب هو مال حمها الشرقية؟
إليِك أحدث صور ماهالغا، وبعض الصور هلا مع أخواتها ووالدتها، 
فما رأيِك، هل أجرت عمليات جتميل؟ وهل هي فعاًل أمجل امرأة على 

اإلطالق؟

مع أمها

 الكامريات ترصد صور نارية لعارضة 
األزياء الربازيلية الفاتنة ليما

الربازيلية  األزياء  لعارضة  نارية  رصدت كامريات املصورين صورا 
الكامريون  مع  بالدها  منتخب  مباراة  شاهدت  واليت  ليما  الفاتنة 

وانتهت بفوز السامبا بنتيجة 4-1 وتأهلها لدور الـ 16 بالبطولة. 

يذكر أن شركة فيكتوريا سيكريت للمالبس الداخلية للسيدات دفعت 
العاملني بها لتشجيع السامبا يف مباراة كرة القدم اليت نافس خالهلا 
املنتخب الكامريوني ضمن مباريات اجلولة الثالثة ببطولة كأس العامل 

واملقامة حاليا بالربازيل.

 البيت األبيض غاضب من التبول على وجه أوباما

األمريكي  الرئيس  وجه  حتمل  املراحيض  معطر  من  قطعة  ثارت 
باراك أوباما، سخط البيت األبيض الذي سخر من صانعيها، ومن 

يستخدمونها.

مقر  داخل  ملراحيض  التقطت  صورة  يف  ظهرت  القطعة  وكانت 
مؤمتر »حتالف اإلميان واحلرية« يف واشنطن، والذي مكن احلاضرين 
اإلميان  »حتالف  ويعارض  األمريكي.  الرئيس  وجه  على  التبول  من 
باراك  األمريكي  الرئيس  سياسات  من  الكثري  احملافظ،  واحلرية« 
أوباما وحزبه الدميقراطي، ومن أبرزها »حقوق املثليني«. وقد انتقد 
البيت  فايفر، املستشار يف  اعترب دان  إذ  األبيض اخلطوة،  البيت 
األبيض، الصورة اليت انتشرت على موقع »تويرت« بأنها »ال مربر هلا 
على اإلطالق«، قائال بسخرية »إن حجم آذان أوباما مبالغ فيه«. ومل 
يتضح من هو املسؤول عن وضع املعطر الذي حيمل وجه الرئيس 

يف املراحيض.

 تغريم معلمة أمريكية بـ 30 ألف دوالر 
لرقصتها اإلغرائية أمام مراهق

فيليسيا  املعلمة  على  حكم 
مسيت من تكساس األمريكية 
عاما   42 العمر  من  والبالغة 
ألف   30 بقدر  غرامة  بدفع 
رقصة  رقصت  ألنها  دوالر 
البالغ  طالبها  حبضن  إغراء 

من العمر 15 عاما فقط.

مثلت  عندما  املرأة  وذكرت 
فعلت  بأنها  احملكمة  أمام 
ذلك بعد أن "أفقدها التالميذ 

اآلخرين عقلها".

وأفادت صحيفة "Metro " أن تسجيل فيديو وقع بيد ممثلي السلطة 
يظهر كيف كانت املعلمة، من مدرسة "Stovall " يف مدينة هيوستني، 
تتلوى يف حضن طالبها وتضع رأسها بني فخذيه. وعلى ما يبدو 

كان املراهق يشعر بارتياح. وقام بصفعها على قفاها عدة مرات.

وبغض النظر عما حدث ولكن دخلت املعلمة البالغة من العمر 42 عاما 
إىل قفص االتهام بدال من املراهق. وأثار تسجيل الفيديو للحفلة 
املدرسية "الربيئة" قلقا كبريا لدى إدارة املدرسة اليت تعمل فيها 

هذه املعلمة.

عامل مطعم يقف على رأس 
سيخ »الشاورما« يف تركيا

اليت  املتداولة  الصورة  أصل  اىل  الرياض  منطقة  أمانة  توصلت 
أظهرت ثالثة عمال داخل أحد املطاعم وهم يقومون بإعداد االشاورما 

بطريقة مقززة حيث اتضح أن املطعم يقع يف تركيا.

الرياض املهندس حممد  بامانة منطقة  البيئة  وأكد مدير عام صحة 
مؤمن أن األمانة اكتشفت أن الصورة يف أحد املطاعم الشهرية يف 
تركيا، مبينًا أنه مت التأكد من ذلك بعد ظهورها يف مواقع تركيه على 

شبكة االنرتنت وبتواريخ قدمية .

نسي رقم هاتف زوجته فمكث 
يف السجن سنة كاملة

يستعد مسافر هندي للسفر إىل بالده بعد احتجازه خلف أسوار أحد 
مراكز املخالفني جبدة ملدة عام لعدم تذكره لرقم هاتف زوجته

 بعد أن فقد هاتفه وجواز سفره خالل وجوده يف السعودية، بعد أن 
َقِدم إليها من الكويت بتأشرية مؤقتة قبل سنتني.

وخالل فرتة وجوده لدى اجلهات األمنية يف جدة، فشل عبد احلميد 
ر رقم هاتف زوجته، إضافة إىل فقد جواز سفره وعدم وجود  يف تذكُّ
إثبات هويته، حتى عن  وثائق سفره حتى ميكن  صور ضوئية من 

طريق سفارة بالده.

واستطاعت القنصلية اهلندية اقتفاء أثر أسرته ، وجنحت يف الوصول 
ألوراقه  صوًرا  وأرسلت  زوجها،  عن  تبحث  كانت  اليت  زوجته  إىل 

الثبوتية وجواز سفره.

ل  و ا تد
ء  نشطا

على 
قع  ا مو
لتواصل  ا
اإلجتماعي 
ة  ر صو
جل  لر

يشبه 
ة  ر سطو أ

كرة القدم األرجنتيين
دييغو أرماندو مارادونا بشكل كبري. شبيه مارادونا يظهر يف كل 
قميص  يرتدي  وهو  العامل  كأس  األرجنتيين يف  املنتخب  مباريات 
مارادونا  اعتقدوه  الذين  املشجعني  من  العديد  خدع  مما  املنتخب 
وحاولوا أن يتصوروا معه ليكتشفوا أنه نسخة مشابهة بدرجة كبرية 

ألسطورة الكرة األرجنتينية.

شبيه مارادونا خيدع املشجعني!
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الشاعر االعالمي روميو عويس يتوسط الشاعر الراحل يوسف روحانا   والزميل أكرم املغوّش  ) إرشيف (

الشاعر الكبري الراحل يوسف روحانا  مكرماً  يف سيدني

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

ألو أسرتاليا.. هون جوزاف بو ملحم

غالف الكتاب

قبل رحيل الشاعر الكبري يوسف روحانا إىل دار اخللود كان رمحه اهلل قد زار سيدني وأقام له أهل 
بلدة سبعل حفالت تكرميية كبرية نظرًا لقامته الكبرية  ومن مجلة الذين كرموه رئيس مجعية سبعل 
رجل االعمال االستاذ جورج أبي عراج ونقيب املعلمني العرب يف سيدني االستاذ االكادميي رميون 
أبي عراج واالستاذ الشاعر واألعالمي رجل األعمال روميو عويس الذين القوا كلمات وقصائد رحبوا 

فيها بالشاعر الكبري..
وكان الشاعر املرحوم يوسف روحانا يقدم قصائده الرائعة من خمزون جعبته املليئة باالشعار اليت 
حياكي فيها لبنان ومسقط رأسه بلدة سبعل النموذجية يف مشال لبنان اليت أعطت قامات كبرية مثل 
الشاعر الكبري أسعد السبعلي ونقيب املعلمني الشاعر أنطوان السبعالني وسواهم وكان لي الشرف 
يف إجراء مقابلة صحفية معه رمحه اهلل حتدث فيها مطواًل عن حياته الغنية بالشعر والكفاح من اجل 

بناء عائلة كرمية يفخر بها لبنان واالنسان.

اعداد:  أكرم املغوّش
اجلامعية احلسناء سارة دنيا وهبه 

رعاية االطفال عمل 
مقدس  وواجب انساني

أمجل ما يفرح العائلة ويسعدها هو التحصيل 
باالخالق  املقرون  والبنات  لالبناء  العلمي 
والسمعة الطيبة ومن صبايا اجلالية اللواتي 
ححّقن أحالمّهن وآمال األهل الشابة احلسناء 
شؤون  اخلبري يف  عقيلة  وهبه  دنيا   ساره 
وكرمية  وهبه  ممصطفى  الشاب  العقارات 
رجل االعمال الصديق الناشط االجتماعي عبد 
اهلادي دنيا والسيدة االجتماعية مجانه ناصر 

دنيا.
فيها  وترعرعت  سيدني  يف  ساره  ولدت 
برعاية  سيدني  غرب  جامعة  يف  وختصصت 
زالت  وما  االبتدائي  والتعليم  االطفال 
تتابع دراستها وتعمل قي حقل اختصاصها 
مستشارة لشؤون العناية والرعاية بالطفولة 

تطبيقا لقول الشاعر :
العلم يرفع بيوتًا ال عماد هلا 

        واجلهل يهدم بيوت العز والكرم 
دراستها  تتابع  رابعه  شقيقتها  أن  كما 
اجلامعية يف التعليم الثانوي وشقيقها فادي 
مشاريع  إدارة  يف  اجلامعية  دراسته  يتابع 
الدراسة يف  يتابعون  أخوتها  وباقي  البناء  

املراحل االعدادية والثانوية بتفوق.
حبنني  بلدة  إىل  جبذورها  ساره  وتعود 
مع  زارتها  اليت  اللبناني  الشمال  املنيه يف 
كما  واالقارب  االهل  بلقاء  ومتتعت  أهلها 
متتعت جبمال لبنان، وهي تقول: اشكر أهلي 
الغوالي على تربيتهم وتعليمهم لنا مع أخوتي 
وأردد  أقول  أن  لي  وحيلو  االحباء  وأخواتي 

دومًا:
يا رضى  اهلل  ورضى  الوالدين

احلبيب  زوجي  مع  وأشكره  اهلل  وأمحد  كما 
والغالي مصطفى بأننا على خري ما يرام بإذن 
اهلل ونسأله تعاىل بأن يرزقنا البننب والبنات 
هذه  يف  الالئق  مكانهم  ليأخذوا  ونعلمهم 
البالد العظيمة اسرتاليا الغالية ويتواصلوا مع 
ووطننا احلبيب لبنان والدول العربية، وايضا 
أمتنى على ابناء اجلالية اللبنانية والعربية أن 
يتفاعلوا جيدًا مع هذه البالد االسرتالية  اجلميلة 
ويتسابقوا  والثقافات  احلضارات  املتعددة 
رفيعة  مراكز  ليتبوأوا  العلمي  التحصيل  على 
يف  منه  حرمنا  ما  ألن  واحلكومة  الدولة  يف 

بالدنا نستطيع ان حنققه هنا.
الشابه اجلامعية احلسناء ساره دنيا  وهبه 
واعية  صبية  الطفوله  برعاية  املتخصصة  
وعلمها  وتربيتها  وعلمها  بتفكريها  ورائعة 
ألنها ولدت ونشأت وترعرعت يف بيت كريم 
بكل  الزوجية  حياتها  وتعيش  حمرتمة  وأسرة 
إنسجام وهي عروس نتمنى هلا كل التوفيق 
مع عريسها العزيز ألن احلياة اجلميلة يزينها 
والبنات  بالبنني  واخلري  والعطاء  االنسجام 

واحلياة املثالية الراقية .

وجــــه
االســـبوع

 20 من  أكثر  على  ُعثر 
لبابلو  منشورة  غري  قصيدة 
الشاعر  اوراق  بني  نريودا 
الفائز جبائزة نوبل يف وكنه 
تشيلي. وقالت دار سايكس 
نشر  حقوق  متلك  اليت  بارال 
العثور  شان  نريودا  اعمال 
أدبي  »حدث  القصائد  على 
أكرب  وهو  عاملية  أهمية  ذو 
االسباني  األدب  يف  لقية 

خالل السنوات األخرية«.
الناشر ان األعمال   وقال 
تتضمن  اليت  الشعرية 
وأخرى  احلب  يف  قصائد 
تتناول مواضيع يومية ُكتبت 
شعريا.  نريودا  نضوج  بعد 
واألكادميي  الشاعر  واضاف 
ساهم  الذي  غيمفرير  بيري 
انها  القصائد  نشر  يف 
»مرتعة بقوة اخليال واالمتالء 
الدافق ، واملوهبة  التعبريي 
والعاطفة االيروتيكية ومشاعر 
احلب نفسها« اليت تتسم بها 

خرية أعمال نريودا.
بوصفه  غيمفرير  وأكد 

العثور على قصائد غري منشورة للشاعر بابلو نريودا
نريودا  ألعمال  خمتصا  خبريا 

انها قصائده.
فينستني  آدم  واعترب 
نريودا  بابلو  سرية  كاتب 
بني  واسعا  ثناء  القت  اليت 
ان  القراء  ومجهور  النقاد 
عليها  ُعثر  اليت  القصائد 
نريودا  باستخدام  »زاخرة 
استخداما  والصورة  اللغة 
ختيليا بثراء« مشريا اىل ان 
بعضها قصائد حب والبعض 
بأشياء  تتغنى  قصائد  اآلخر 
غرار  على  بسيطة  حياتية 

»اناشيد نريودا«.
لصحيفة  فينستني  وقال 
الغارديان »ان هذا اكتشاف 
للغاية وان نريودا يف  مثري 
قائال  ميزح  كان  حياته  زمن 
ان يوما سيأتي حني ينشرون 
اكتشفوا  واآلن  جواربه  حتى 
باقة جديدة متاما من قصائده 
اليت كانت مركونة يف جارور 

مل ينتبه اليها أحد«.
انه  فينستني  واضاف 
نريودا  سرية  كاتب  بصفته 

القصائد  قراءة  اىل  يتطلع 
فيها  جيد  ان  متوقعا 
موهبته  تؤكد  جديدا  دررا 

الغنائية.
ان  نريودا  ناشر  وقال 
يف  عليها  ُعثر  القصائد 
خمطوطات  حتوي  صناديق 
مؤسسة  يف  حمفوظة  نريودا 
تشيلي  يف  نريودا  بابلو 
مشريا اىل نشرها اواخر هذا 
الالتينية  امريكا  يف  العام 
يف   2015 عام  واوائل 

اسبانيا.
وكان نريودا الذي وصفه 
بأنه  ماركيز  غارسيا  غابريل 
»اعظم شعراء القرن العشرين 
نوبل  جائزة  نال  لغة«  بأي 
عام 1971 »على شعر يبعث 
احلياة بفعل قوة اساسية يف 

مصري قارة وأحالمها«.
 23 يف  نريودا  وتويف 
بعد   ،  1973 ايلول/سبتمرب 
االنقالب  على  يوما   12
قادمه  الذي  العكسري 

اجلنرال بينوشيه.  

بقلم أكرم برجس املغوّش

عن  تتكّلم  أن  أردت  إذا 
جريدته  سّخر  مهجري  إعالمي 
»صدى لبنان« خلدمة األدب 
أن  إال  عليك  فما  املهجري، 
ترفع القّبعة البن عيمار البار 
بو  جوزاف  الصديق  االستاذ 

ملحم.
ذلك  على  دليل  وخري 
شعر  يف  »الثورة  كتابه 
مجعت  الذي  بعيين«،  شربل 
حملطات  نقدية  مقاالت  فيه 
خمتلفة من رحلة شاعر الغربة 
فمن  القلم.  مع  الطويلة 
دورته  »دار  الذي  الشعر 
األوىل«، اىل النثر الذي »ذّر 
ثرى  أو  اللهيب  بوجه  رمادًا 
عّفر حميا الثريات الالمعات« 

الذي »يصّور  ، اىل املسرح 
اىل  اللبنانية  اهلجرة  مسرية 
الالهوت  اىل  اسرتاليا«، 
اىل  اهلل«،  حنو  و«العربشة 
للحلمات  و«نوتة  الغزل 
القدسية«، إىل الثورة الطاغية 
الباشا،  زهري  حممد  يوم  يف 
اىل شربل بعيين الذي »كيف 
لي ان اسلط الضوء على من 
كل »الربوجكتورات« عليه«.

عبارات مقطوفة من كروم 
»عيمار«،  الشمالية  بلدته 
تضعها:  خانة  أية  يف  حتار 
النثر أم الشعر. وحتار أكثر 
بو  جوزاف  أن  جتد  عندما 
أصدقائه  أعز  انتقد  ملحم 
وأن  رعدة،  أو  خوف  دون 
شربل مجع ما أهداه جوزاف 
دفـيّت  ضمن  خريات  من 

كتاب.
الصحيح،  األدب  هو  هذا 
صحيحة.  أخالق  من  املنبثق 
فإما أن يكون االدب مبستوى 
او  ملحم  بو  جوزاف  ادب 
يصبح على حد تعبريه »أدب 

العرطشة القليل االدب«.
ويف اخلتام، ال يسعين إال 
على  بعيين  شربل  أشكر  أن 
للكتاب،  الرائعة  مقدمته 
على  الضوء  سلطت  اليت 
جوزاف،  مع  املشّرفة  رحلته 
بأسلوب فكاهي رائع، جعلنا 
نتعّرف على جوزاف الصديق 
عرفناه  أن  بعد  املخلص، 

إعالميًا مميزًا.
صديقي  يا  مربوك  ألف 
االدبي  املولود  هذا  جوزاف 

الرائع.
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كان ذلك يف »مونديال 1982«. يومها ما كنت أعرف شيئًا عن 
فعدم  السبب  أما  جنون مجاهريها.  أبطاهلا،  القدم: سحرها،  كرة 

اهتمامي »حبضارة« االقدام...
ثم كان »املنقذ من الضالل«!

اوالدي  شفاه  على  زيكو  زيكو:  قميص  وكانت  زيكو،  كان 
على  زيكو  زغرتا،  الفرير،  على شفاه طالبي، يف  زيكو  الصغار، 

اللوح االسود على حيطان الشوارع!
القدم الربازيلي الذي  بعد كل ذلك، عرفت ان زيكو جنم كرة 

يعول عليه يف محل الكأس اىل وطن »بيليه«!
بالرغم من ذلك كله مل يفعل يّف »فريوس« زيكو فعله.

»املونديال«،  موسم  يف   ،1982 صيف  من  يوم  ذات  عصر 
كانت مباراة حامسة بني الربازيل وايطاليا. كنت انا نائمًا. وكانت 
زوجيت تتابع اللعب باهتمام كبري، هي املثقفة كرويًا، ثم ايقظتين 

قائلة:
قم ان زيكو تعبان.

قلت: دعيين. حيرق... زيكو.
قالت: االوالد عند بيت اختك، يف اعلى الضيعة، وهم جمانني 

بزيكو.
- 2 -

يف بيت اخيت، أوديت، امام التلفزيون، مجع يف هستريية من 
احلماسة يصرخون: يا سيدة سبعل يربح زيكو.

اوالدنا الصغار، أوالد اخيت االكرب سنا، اخيت وصهري، ووالدته 
الرحيمة ام ادوار، التسعينية. يا سيدة سبعل!

وحدي، كنت الغريب، كنت خارج اللعبة، كنت باردًا، ال شيء 
بالنسبة ملا حيدث.

ال شيء!
وخسر زيكو...

ومزق باولو روسي قميصه. وكانت دموع، وكانت لعنات على 
السيارة. ويلعنون  بزجاج  اوالدي يضربون رأسهم  روسي. وراح 
انتم على حق، هذا  اخلائن االسود »سريجينيو«. ورحت اعزيهم، 

االسود خان البطل زيكو.
وكي اربح بعض الوقت يف مواجهة »النكسة« قصدت زغرتا.

كان الوجوم خميمًا على شوارعها!
وعلى درج بيت صديقني ناصيف الشمر، الربازيلي اهلوى. قلت: 

وال كلمة عن املباراة. اني اداوي االوالد.
ثم توجهت يف احلديث اىل ابو سايد الفالح العتيق وكان حزينًا، 

وقلت:
ماذا بك يا صديقي، كيف موسم الزيتون؟

فقال والدمعة بعينه وبقلبه: ما عدت أقدر ان ارى الرقم 10، 
يا نقيب؟

قلت: ماذا يعين الرقم 10؟
قال: زيكو...

قلت: وحتى انت يا بو سايد!
- 3 -

تلك الليلة كتبت قصيدة »قميص زيكو اللبنانية« ورحت احلم 
بأن أرى قدمًا لبنانية ختفق هلا قلوب اللبنانيني يف »املونديال«.

وكان بيار عيسى أول لبناني شارك يف مونديال 1998 و2002، 
وكان بنا بعض العزاء.

قبل  اوالدي  مع  ربي، يف سبعل،  وقد  ألمه.  عمه،  أنا  وبيار، 
التحاقه بفريق مرسيليا.

فشكر  زيكو،  اىل  مرتمجة  عندنا،  من  مغرتبة  محلتها  قصيدتي 
السنيور، وارسل اىل اوالدي قميصه غري املمزقة.

ومنذ ذلك التاريخ، وانا يف قلب املونديال، وهو يف قليب.
تتلمذت على ابين شادي، هاوي كرة القدم حتى اجلنون، والعبها 

املعروف جدا يف حميطه.
وهو »ضحية« دولة االستقالل، اليت ما قدمت اىل شباب لبنان 
اي دعم ليكونوا اليوم يف مالعب املانيا، وليصفق هلم كل لبنان. 

أيبقى كل ذلك حلم الشعراء؟
مقطع من القصيدة:

يا »زيكو« الربازيلي،  – 1
ثالثة صنعوا جمد روما:
سيف يوليوس قيصر،

ساقا صوفيا لورين
قدم »باولو روسي«
يا »زيكو« الربازيلي

أنا انسان لبناني
شاعر لبناني

احرتم أهل الفن يف كل العامل
انا لست شوفينيًا

لكن حلمًا يف عيين  – 2
أطبقت عليه عيين

أن أرى يومًا أوالدي
يبكون قدمًا لبنانيه

شاعر تسقط يف مالعب غرناطة الغنيه
يبكون قميصًا لبنانيه

متزق يف مالعب اسبانيا اجلميله
يف بريوت اجلميله

على أنغام: »فيفا ليبانو«
30 حزيران 2014

يا سيدة سبعل يربح زيكو!
»شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات انطوان السبعالني

ومن  فليصمه  الشهر  منكم  فمن شهد  والفرقان  اهلدى  من 
يريد اهلل بكم  أخر  أيام  أو على سفر فعدة من  كان مريضا 
اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على 

ما هداكم ولعلكم تشكرون )سورة البقرة االية 36(
ها هو شهر رمضان يعود علينا، وقد حتولت اوطاننا اىل 
العمران  على  العنف  وأتى  وفظائع،  جمازر  انسانية،  مساخل 
واالحتماع،وأصبحنا أمة ضحكت من جهلها األمم لنحقق نبوئة 
الشاعر ابا الطيب املتنيب، ال بل أخذت باقي األمم تنظر اليها 

بعني الريبة وتبتعد عنها كأنها الوباء.
جرت العادة عند بداية الشهر الفضيل ان نتبادل التهاني 
هذا  من  بشيء  املقالة  استهل  ان  بوّدي  وكان  والتمنيات، 
القبيل لكن ماذا نقول ملشّرد؟ ماذا نقول ملهّجر؟ ماذا نقول 
ألم مثكولة؟ ماذا نقول ألب تفرقت عائلته وال يعرف ان كانوا 
أحياء او أموات؟ ماذا نقول ألطفال تيتموا قبل ان يرتووا من 

احضان والديهم؟
الشهر  بداية  على  خمتلفني  يزالون  وال  املسلمون  كان 
ونهايته وكنا مقتنعون وراضون )وماشي احلال( ونقول انها 
مدارس فقهية واجتهادات وال يضري املرء ان صام يومًا اكثر 
او اقل، او افطر عند زوال الشمس او عند صعود الغسق رغم 
ان األرض يف دورتها حول نفسها وحول الشمي تستغرق 23 
ساعة، 56 دقيقة و 4 ثواٍن، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم 
َهاِر،  ْيُل َساِبُق النَّ ا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ْمُس َيْنَبِغي هَلَ »اَل الشَّ

َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن« سورة يس األية 40. 
املسلمني  بعض  ينعت  ان  الكثريون  وارتضى  ارتضينا 
اسقاط  حماولني  واخلوارج  والنواصب  بالروافض  بعضهم 
خمالفة  خمالفني  الدين،  يف  اخوانهم  عن  اإلنسانية  الصفة 
صرحية دعوة رب العاملني للتقوى اليت بّينها القرآن الكريم  
يف سورة   احلجرات األية 13« ) ياأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبري( 
لكن ماذا دهى املسلمون واوصلهم اىل هذا الدرك فأصبح 
استرياد املاضي اداة فكرية للقضاء على احلاضر واملستقبل، 
واصبحت القراءة احلرفية وامُلغلقة للنص وذات االجتاه الواحد 
الكاتب  يقول  وكما  قابيل،  واستحضار  املّتبع  النمط  هي 
نصري الصايغ: ومن استضافة القتل واعتباره مهنة »إهلية« 

مباركة وجمزية )السفري اللبنانية 26 /2014/06(.
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  املسلمون  ترك  هل 
مفسحني اجملال امام الفكر اإللغائي، اإلقصائي الذي ميتهن 
القتل حتت راية »ال اله اال اهلل«؟! واليت تنمو وتزدهر يف 
بيئات حاضنة وتفرض جهادًا حتريضيًا ،جهادًا تفتتيًا وغريه  
وصواًل حتى اجلهاد االيباحي واستباحة االعراض وهتكها  حتت 
اسم جهاد النكاح بعيدًا عن اجلهاد  احلقيقي، جهاد النفس 
عن املوبقات الالانسانية والغري دينية  ،جهاد النفس الذي 
يكرس احملبة والتسامح وحرمة قتل النفس اليت حرمها  اهلل  
عندما انزل يف القرآن » من قتل نفسا بغري نفس أو فساد 
يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا 

الناس مجيعا« املائدة 32. 
لقد بلغ السيل الزبى ،لذا نريد ان نرى من يقف يف وجه 
واستباحوا  وجوهره  االسالم ومساحته  ،ألنهم صادروا  هؤالء 
دماء واعراض واموال املسلمني وهذا فرض عني على كل 
اىل  وتقوى  عبادات  من  اإلسالم  يتحّول  ال  حتى  املسلمني 

عادات صيام وصالة رئاء الناس، وهذا اضعف االميان.
أخريًا، دعوني اقول ملن مل ميت جسديًا وان كان قد ُدّمر 
نفسيًا ومعنويًا وعصبيًا وعششت يف جسده امراض السكري 
وضغط الدم او امراض القلب او األمراض العقلية كاخلرف 
الكّلي والتام، كل  بإنتظار اإلنهيار  والزهامير والذي يعيش 
عام وأنتم خبري اي خري ليس مهمًا، وآمل ان يهتدي املسلمون 
اىل طريق الرشد والعودة اىل احلكمة واملوعظة احلسنة بالدعوة 
اىل سبيل رب العاملني! حتى يتحّول الشهر الفضيل اىل شهر 
امللفقة  االحاديث  عن  بعيدًا  القرآني   االسالم  اىل  العودة 
واملدسوسة واليت حتتاج اىل تهذيب مبا يتناسب مع الدين 

والدنيا خدمة لإلنسان واإلنسانية.
وهل مستغرب ان نتساءل كيف سيصوم املسلمون شهر 
بعضنا  مع  والتعامل  العيش  يف  استمرينا   ما  اذا  رمضان 

باالسلوب التكفريي!
وهنا يستحضرني ما استفتى به احد الفقهاء أبا نواس حول 
افضلية املشي أمام اجلنازة او خلفها فقال له: ال تكن على 

النعش وسر كيفما شئت...
عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

كيف سيصوم املسلمون شهر رمضان؟!

 اشارات مرور جديدة باحلمامات العامة
نعاني مجيعا من مشكلة 
االنتظار يف الطابورالطويل 
يف  احلمام  اىل  للدخول 
املزدمحة،  العامة  األماكن 
وأكثر ما يضايق املرء أنه 
يفاجأ بعد انتظار طويل بأن 
أحدى الغرف كانت خاوية.

خلو  عدم  من  وللتأكد 
أحداها، ال توجد امام رواد املراحيض)WC( العامة حلول كثرية، 
عليه  الطرق  أو  ُيفتح،  املراحيض  غرف  أبواب  أحد  رؤية  سوى 

للسؤال إذا ما كان أحدهم بالداخل.

من  األول  النظام  أمريكية  شركة  طّورت  املشكلة  هذه  وحلل 
.Tooshlights نوعه الذي يسمى

النظام اجلديد مت جتربته يف صالة هوليوود باول بوالية لوس 
أجنلس األمريكية، وحقق جناحا كبريا يف سيولة احلركة واالنسيابية 

التامة بني رواد املكان.

على  حتميله  ميكن  بتطبيق،  مزود  اجلديد  اإلضاءة  نظام 
املتاحة  اخلالية  الغرف  أقرب  عن  إرشادات  يعطي  وهو  اهلاتف، 

لالستخدام.

اليت  والوحيدة  األولي  الشركة  هى   Tooshlights تعترب شركة 
تنتج أنظمة إضاءة LED داخل احلمامات)املراحيض( العامة، وذلك 

لتسهيل معرفة األماكن اخلالية على الزائرين.

وتقول الشركة عن االخرتاع أنه هام جدا يف األماكن املزدمحة، 
مثل النوادي الليلية، ودور املسارح والسينمات الكبرية، واليت 
كان يعاني فيها الرواد من مشاكل يف استخدام احلمامات العامة 

بسبب طول فرتات االنتظار.

شرطي صيين يالحق خمالفا فتستقر 
سيارته يف الطابق الثالث لبناية

 قاد ضابط شرطة صيين سيارته لضبط سيارة خمالفة، فانتهى 
إىل أغرب مكان، حني علق بسيارته يف الطابق الثالث من أحد 
املباني. وقالت صحيفة " مرتو" الربيطانية، إن ضابط الشرطة 
الصيين بارك هي، 35 عامًا، كان يف طريقه إىل قسم الشرطة 
مبقاطعة " شاندونج" شرق الصني، حني ملح سيارة تسري على 
اجلانب اخلطأ من الطريق، فأسرع الضابط مبطاردتها، ليجد نفسه 
يف مواجهة بوابة حديدية، وعندما ضغط مكابح السيارة كان قد 
سيارة  علقت  وقد  مكان  أغرب  يف  نفسه  ليجد  البوابة،  جتاوز 

الشرطة يف الطابق الثالث فوق الشارع.

الضابط  إن  الشرطة،  باسم  املتحدث  عن  الصحيفة  ونقلت 
اختاره  الذي  فالطريق  املطاردة،  أثناء  اخلطأ  القرار  اختذ 
آخر،  شارع  ضمن  مبنى  سطح  إىل  تقود  ببوابة  ينتهي 
مبقدمة  دخل  البوابة  جتاوز  وعندما  الطريق،  هذا  أسفل 
السفلي.  بالشارع  مواجه  ملبنى  الثالث  الطابق  يف   السيارة 

أحد  يصب  مل  احلظ  حلسن  الشرطة:  باسم  املتحدث  وأضاف 
دورات  اجتياز  الشرطة  ضابط  على  لكن  خطرية،  بإصابات 
أخرى. مرة  السيارة  يقود  أن  قبل  السيارة  قيادة   يف 
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 معلمة ترسل 2000 رسالة إباحية 
لطالبها عرب »واتس أب«

أوقفت السلطات يف بريطانيا معلمة عن العمل يف جمال التدريس 
مدى احلياة، بعدما ثبت بأنها أرسلت ما ال يقل عن 2000 رسالة 
إباحية عرب برنامج "واتس أب"، إىل طالبها يف املدرسة اليت تعمل 

فيها.
 

استخدمت  عامًا(   30( آيريس  فيكتوريا  بأن  التحقيقات  وأشارت 
خادشه  صور  إلرسال  أب"،  "واتس  االجتماعي  التواصل  برنامج 
للحياء وتفاصيل عن عالقاتها احلميمة، إىل تلميذ مل يتجاوز من 

العمر 11 عامًا، حبسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل الربيطانية.

وكانت آيريس اليت تعمل مدرسة كيمياء يف مدرسة كاستربوك 
مبدينة مانشسرت، قد أجربت على االستقالة يف العام املاضي، قبل 
احلياة يف مجيع  مدى  التدريس  من  أخريًا مبنعها  قرار  أن يصدر 

أحناء البالد.

املعلمة  بأن  أكدت  تقارير،  إىل  املهين  السلوك  جلنة  واستمعت 
طالب  إىل  الشخصية  حياتها  عن  اإلباحية  الرسائل  آالف  أرسلت 
ترتاوح أعمارهم بني 15 و16 عامًا أيضًا، وذلك على مدى 9 أشهر 

عام 2012.

وعلى الرغم من أن الشرطة مل توجه أية تهمة إىل آيريس لعدم 
وجود أي أدلة على اعتداء جسدي أو حترش بالطالب، إال أن سوء 
سلوك املعلمة أصبح حديث الطالب واملعلمني يف املدرسة، إىل 
أن أخرب أحد التالميذ مدير املدرسة أنتوني روبرتس حول موضوع 

الرسائل.

 أول ظهور للشحرورة صباح بعد غياب طويل

اللبنانية صباح إعالميا بعد غياب طويل يف  ظهرت النجمة 
حفل تكرميها الذي أقامته قناة mtv بعنوان " لبنان يكرم 

صباح ".

دريد  أبرزهم  واإلعالميني  النجوم  من  عدد  التكريم  وحضر 
حلام ووليد توفيق الذي نشر بعض الصور عرب صفحته .

وبدت الشحرورة حمتفظة بشكلها الذي اعتاد الناس عليه , 
فال يزال شعرها الذهيب مييزها .

متكنت امرأة بريطانية شجاعة من التغلب على لص حاول اقتحام 
إىل حني وصول  تثبيته  على  وعملت  الشارع  إىل  وجرته  شقتها 
الشرطة، وذلك بعد أن تعرض منزهلا للسرقة قبل عدة سنوات 

وقطعت على نفسها وعدًا بأن ال تسمح بتكرار ذلك.

ومل ترتدد هايلي جيبس )28 عامًا( يف مهامجة أنتوني جوزيف غان 
)23 عامًا( عندما حاول التسلل إىل املنزل عن

وتسليمه  عليه  بالقبض  الرغبة  ومتلكتها  املطبخ،  نافذة  طريق 
للشرطة، فسارعت إىل مباغتته واإلمساك به من عنقه وجرته إىل 
الشارع حيث طرحته أرضًا وطلبت من اجلريان االتصال بالشرطة.

وأشارت صحيفة دايلي مريور الربيطانية إىل أن هايلي وهي أم 
لطفلني تسكن مبدينة ميدلزبرة أرادت أن متنع اللص من الفرار، 

ومل تستجب لتوسالته لرتكه ميضي يف حال سبيله.

وذكرت هايلي يف إفادتها بأن أنتوني طلب منها أن توسعه ضربًا 
دون أن تسلمه للشرطة، إال أنها ردت بأنه سيحصل على نصيبه 

من الضرب قبل أن ينال العقوبة اليت يستحقها يف احملكمة.

استطاعت  هايلي  أن  وصوهلم  لدى  الشرطة  رجال  يصدق  ومل 
تثبيت اللص والسيطرة عليه كل هذه املدة، وأكد أحدهم بأنها 
املرة األوىل اليت يسمع فيها عن مثل هذه احلادثة طوال عمله يف 

سلك الشرطة.

وكان منزل هايلي قد تعرض للسرقة عام 2006، عندما كان ابنها 
رضيعًا،  طفاًل  يزال  ال  سنوات   8 العمر  من  البالغ  اليتون  األكرب 
ومتكن اللص من اهلرب بعد أن سرق مالبس الطفل وبيوض عيد 

الفصح من الطابق العلوي يف املنزل.

 بريطانية تتغلب على لص وتثبته 
أرضاً حلني وصول الشرطة

الروسية محلة على موجة جتتاح الشرطيات  الداخلية  شّنت وزارة 
الروسية اللواتي يرتدين تنانري قصرية جدًا، وبنَت ممنوعات من 

ذلك، فيما منع أيضًا املزج بني الزي الرمسي واملالبس املدنية.

وأفادت صحيفة »موسكو تاميز« ان الوزارة حظرت إجراء أي تعديل 
على زي الشرطة الروسية ردًا على قيام عدد كبري من الشرطيات 
إىل  الذكور  العناصر  دفع  ما  يرتدينها،  اليت  التنانري  بتقصري 

االستغناء عن أكمام قمصانهم.

الرمسي  الزي  بني  املزج  الشرطة  عناصر  على  ممنوعًا  بات  كما 
زيهم  يكون  أن  على  احلرص  عليهم  ويتوجب  املدنية،  واملالبس 

أنيقًا ومكويًا جيدًا.

الشرطي  طلة  ان  غرياسيف،  الداخلية سريغي  وزير  نائب  وقال 
املوكلة  بالواجبات  للقيام  مهمة  واملناسبة  األنيقة  والشرطية 

إليهم.

منع شرطيات روسيا من تقصري 
تنانريهن

 اختارت زوجة جديدة لزوجها لعدم 
اجنابها فاكتشفت محلها ليلة زفافه!

»يا حلظها التعيس«.. هذا ما يتوارد يف ذهنك وعلى رأس لسانك 
عندما تسمع خبرب املواطنة السعودية مبدينة جازان، واليت اكتشفت 
أنها حامل يف الشهر الثاني، قبل ساعات فقط من زفاف زوجها 
 " صحيفة  اجنابها، حبسب  استحالة  األطباء  أكد  أن  بعد  ألخرى، 

القدس العربي ".
بنفسها،  للزوج  القدمية  الزوجة  اختارتها  اجلديدة كانت  العروس 
واستخرجت قرضا من البنك بـ120 ألف ريال إلمتام الزواج، غري 
أنها اكتشفت يف اللحظات األخرية أنها »حامل«، فبدأت حماوالتها 
العكسية إليقاف الزواج، إال أن رد الزوج كان بأنه لن يرتاجع عن 

االرتباط بالثانية.
من  الثالث  العقد  يف  هادي،  خلود  السعودية  املواطنة  وكانت 
عمرها، أحلت على زوجها وأقنعته بالزواج من ثانية بعد فشل كل 

حماوالتهما لإلجناب طيلة 10 سنوات.
ووفقا ملا ورد يف موقع صحيفة »الوطن« فإن خلود قالت إنها 
ذهبت إىل عائلة الزوجة اجلديدة، وحاولت إقناعهم بإلغاء الزواج، 
التخلي عن  الزوج  بالفشل، وذلك لرفض  باءت  إال أن حماولتها 

عروسه اجلديدة.

برمي  لني،  يدعى  الثانية  السنة  يف  جامعي  طالب صيين  أقدم 
االثنني،  أمس  أول  اجلامعة  مبنى  يف  السابع  الطابق  من  نفسه 
وذلك على إثر جدال دار بينه وبني جمموعة من األشخاص الذين 
تراهن معهم على فوز بعض الفرق يف املباريات وخسر أكثر من 

3 آالف دوالر يف الرهان.
أحد  مع  يتجادل  وهو  لني  مسع  أنه  العيان  شهود  أحد  وذكر   
مهلة  منه  وطلب  دقائق،   10 من  ألكثر  اهلاتف  على  األشخاص 
ليتمكن من سداد املبلغ املرتتب عليه من الرهانات، وذلك قبل 

أن يتوارى عن األنظار وينتحر.

يذكر أن الصني شهدت مؤخرًا ثالثة رجال بعدما حرموا أنفسهم من 
النوم عدة أيام ليتابعوا املباريات، ما أسفر عن إصابتهم بهبوط 

يف الدورة الدموية ووفاتهم.

خسر رهانات املونديال فرمى نفسه 
من الطابق السابع

 ملكة بريطانيا حبذاء واحد خالل 50 عامًا
ذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
الربيطانية إن امللكة إليزابيث 
الثانية ملكة اململكة املتحدة، 
واحدا  حذاء  ترتدي  ظلت 
بلى  وكلما  عاما،   50 ملدة 
من  وتنعيله  إصالحه  أعادت 
»حذاء  عليه  وأطلقت  جديد، 

العمل«.
 

وأضافت الصحيفة أن احلذاء 
الذي اعتادت امللكة ارتدائه هو صناعة يدوية، شارك فيها أربعة 
 ،)Anello and David( أشخاص من العاملني لدى أنيلو آند ديفيد

صانع األحذية الشهري يف لندن، بسعر ألف جنيه اسرتليين.

وأردفت أن امللكة اليت تبلغ من العمر 88 عاًما ، ظلت ترتدي احلذاء 
األسود الالمع طيلة 50 عاًما، ولكنها يف زيارتها األخرية أليرلندا 
الشمالية، ظهرت حبذاء آخر، مشرية إىل أنه مثلما تتغري سياسات 

امللكة، هكذا يتغري أسلوب وظريقة اخيتار امللكة ألزيائها.

ارتداء  وأشارت »ديلي ميل« إىل أن امللكة اعتادت يف شبابها 
أحذية ذات كعب رفيع وطويل، ولكنها بعد اعتالء عرش إنكلرتا 
وجيعلها  الراحة،  هلا  مبا حيقق  مالبسها،  تغيري منط  قررت  بفرتة 

دوما رشيقة ونشيطة يف مواجهة تقدم العمر.

يذكر أن امللكة إليزابيث الثانية اليت ولدت يف إبريل 1926، تولت 
عرش اململكة املتحدة بعد وفاة والدها امللك جورج السادس يف 

6 فرباير 1952.
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تتــمات

املالكي يعفو عن..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

ومنع حماوالت تقسيمه وجتزئته على خلفيات طائفية او عنصرية 
هيمنة  حتت  يقع  ان  أو  تهدده  اليت  املخاطر  بوجه  والوقوف 
االرهابيني من محلة السالح سواء كانوا اجانب مرتزقة او عراقيني 
مضللني مغررا بهم، وادعو مجيع الضباط اىل العودة حلضن العراق 

الواحد«.
وقال عضو ائتالف الوطنية عبد اهلل اجلبوري خالل مؤمتر صحايف 
)تركيا  العراق  جوار  دول  خارجية  وزراء  »ندعو  االول  امس  عقد 
وإيران والسعودية واألردن والكويت( واألمني العام لألمم املتحدة 
)بان كي مون( واألمني العام للجامعة العربية )نبيل العربي( وممثل 
الرئيسية وممثلني  التعاون اخلليجي والكتل السياسية  عن دول 
عن احلراك الشعيب السلمي إىل عقد اجتماع ملناقشة االزمة اليت 
مير بها العراق«، مشريا اىل ان »الدعوة تأتي انطالقًا مما حيصل 
يف العراق وسوريا ولبنان من صراعات مريره وقاتلة لرمبا تؤدي 
اىل تفكيك هذه الدول وانعكاسات وتداعيات ذلك على املنطقة 

بأسرها والعامل«.
يف غضون ذلك سرع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني 
اجراءات ضم املناطق املتنازع عليها مع احلكومة املركزية، مستفيدًا 
من التطورات امليدانية، وطلب من برملان اقليم كردستان تشكيل 
مفوضية انتخابات خاصة بإقليم كردستان »تتوىل اجراء استفتاء 
لن  البيشمركة  قوات  بان  تأكيده  جمددا  املتنازع«،  املناطق  يف 

تنسحب من املناطق املتنازع عليها.
وقال بارزاني يف كلمة خالل جلسة استضافته يف برملان اقليم 
 10 قبل  ما  اىل  يعود  لن  العراق  يف  »الوضع  إن  كردستان 
البيشمركة لن تنسحب من املناطق  »قوات  حزيران«، مؤكدا ان 

املتنازع عليها«.
خاصة  مفوضية  بتشكيل  بـ«اإلسراع  كردستان  برملان  وطالب   
املناطق  يف  استفتاء  اجراء  تتوىل  كردستان  إلقليم  باالنتخابات 

املتنازع عليها«. 
املالكي  نوري  املركزية  احلكومة  برئيس  »اتصلت شخصيا  وقال 
الوضع يف املوصل«،  اليه  وابلغته مبا سيؤول  قبل ستة اشهر 
مبينا »كان رده اهتم باقليم كردستان ودع العراق لنا«. ومحل 
بارزاني احلكومة املركزية يف بغداد »مسؤولية ما جيري يف العراق 

من تدهور امين وضعف يف كافة مفاصل الدولة«.
ويف سياق متصل قال النائب عن ائتالف الوطنية )بزعامة عالوي( 
حممود املشهداني خالل مؤمتر صحايف عقده امس االول ان »الدولة 
الكردية شأن كردي وجيب ان يكون هناك توافق دولي عليها«، 

مبينا ان »الدستور ينص على ان العراق احتادي فدرالي«.
وأمس االول زار رئيس االئتالف الوطين السوري أمحد اجلربا أربيل 
والتقى مع بارزاني ومستشار أمن اإلقليم مسرور البارزاني وحبث 
واملتغريات  السياسية  الساحة  على  املستجدات  آخر  يف  معهما 

العسكرية اليت شهدتها العراق يف اآلونة األخرية.

واشنطن
يف واشنطن، عربت الواليات املتحدة امس االول عن معارضتها 
الدعوة اليت وجهها بارزاني لالستعداد لتنظيم استفتاء على حق 
تقرير املصري، معتربة ان الطريقة الوحيدة امام البالد لتصد هجوم 

مقاتلي »الدولة االسالمية« هي ان تبقى متحدة.
هو  »الواقع  ارنست  جوش  االبيض  البيت  باسم  املتحدث  وقال 
واضاف  متحدا«  كان  اذا  اقوى  العراق  ان  نعتقد  نزال  ال  اننا 
»لذلك تواصل الواليات املتحدة الدعوة اىل دعم عراق دميوقراطي 
على  العراق  يف  االطراف  كل  حض  وسنواصل  وموحد  وتعددي 

االستمرار بالعمل معا حنو هذا اهلدف«.

ميدانيا
نفى املتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات املسلحة قاسم عطا 

انسحاب القوات العراقية من احلدود مع السعودية.
االعالم  وسائل  »بعض  إن  اليومي  الصحايف  مؤمتره  وقال يف   
الكاذبة تناقلت خرب مفاده انسحاب قوات حرس احلدود املنتشرة 
اخلرب  هلذا  الصحة   )...( السعودية  مع  احلدوي  الشريط  على 
والقوات العراقية موجودة على طول الشريط احلدودي بني العراق 
الرشوة  يتقاضون  الذين  االشخاص  بعض  باستثناء  والسعودية 

لينسحبوا«.
وكانت قناة العربية احلدث، نشرت صباح امس خربا يفيد بانسحاب 
السعودية،  مع  احلدودي  الشريط  من  العراقية  احلدود  قوات 

واشارت اىل انتشار جنود سعوديني على الشريط احلدودي.
ويف االنبار )غرب العراق( افاد مصدر يف مستشفى القائم بأن 3 
مدنيني قتلوا واصيب 7 آخرون بسبب القصف اجلوي على منطقة 

السلمان وحي 7 نيسان والشارع الوسطي يف القضاء«.
ويف الفلوجة كشف رئيس األطباء املقيمني يف مستشفى الفلوجة 
التعليمي أمحد الشامي عن مقتل اثنني واصابة 12 جبروح بينهم 
طفل وامرأة جراء القصف الذي تعرضت له املدينة وأحياء الشهداء 

ونزال والرسالة جنوب الفلوجة.
ويف صالح الدين )مشال بغداد( أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب عن 
مقتل 88 عنصرا من تنظيم »داعش« وحرق 12 من سياراتهم يف 
مناطق القصور الرئاسية يف البيازع والعوجة وفلكة العلم مبدينة 

تكريت.

قضية الصرخي

عقب  اجلنوب  يف  االوضاع  بتطورات  يتعلق  اخر  ملف  ويف 
املصادمات الدامية بني انصار رجل الدين الشيعي حممود احلسين 
الصرخي والقوات العراقية فقد اعلن حمافظ كربالء عقيل الطرحيي 
عن العثور على معمل للتفخيخ ومستودعات لألسلحة تابعة إلتباع 
الصرخي، مبينا انه لن يسمح الي وجود للصرخيني يف احملافظة 

مستقبال.
مبنى  االول يف  امس  عقده  مؤمتر صحايف  خالل  الطرحيي  وقال 
احملافظة ان »االجهزة االمنية عثرت على معمل للتفخيخ ومستودعات 
لألسلحة يف مناطق تابعة التباع حممود احلسين الصرخي«، مشريا 
اىل انه »مت العثور على وثائق وأجهزة موبايل تبني اىل اتصاالت 

مع دولتني اجنبية وأسلحة خمتلفة«.
وأضاف الطرحيي ان »منزل الصرخي الذي هو يف منطقة سيف 
سعد كان مفخخا وبالتالي مت تفجريه«، مشريا اىل انه »مت »هروب 

عدد كبري منهم يف الساعات االوىل«.

لقاء اسالمي - مسيحي يف بعلبك..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

هذه اجلماعة ال مصداقية هلا.
فقد استفاق اللبنانيون، امس االول، على بيان باسم لواء احرار 
السنة يف بعلبك يعلن عزمه على تطهري البقاع ولبنان من كنائس 
استهداف  على  ستعمل  له  تابعة  خاصة  جمموعات  عرب  الشرك 

الصليبيني اليقاف قرع االجراس.
جاء يف  ما  ان تهمل  االجهزة ال ميكن  ان  امين  وقد قال مصدر 
البيان، ولكن هذه اجلماعة، ويف كل اهلجمات االرهابية اليت اعلنت 
تكون  قد  وبالتالي  هلا،  مصداقية  ال  ان  تبني  تبنتها،  او  عنها 
مستخدمة من قبل جهات خمابراتية من اجل املزيد من التشنج يف 

البالد.
يف  السنة  احرار  تنظيم  اسم  ان  قضائية  مصادر  قالت  بدورها 
االرهابية  بالعمليات  التحقيق  ملفات  من  اي  يف  يرد  مل  بعلبك 
واالنتحارية، ال سيما االخرية منها. كما مل يرد ذكره على لسان 
اي من االرهابيني املوقوفني، وبالتالي تبني ان ال ارتباط له بأي 

من اعضاء اخلاليا الذين جرى توقيفهم يف خمتلف احناء لبنان.

لقاء مسيحي - اسالمي
للروم  بعلبك  لقاء يف مطرانية  البيان، عقد  ويف رد سريع على 
املفيت  رحال،  الياس  املطران  االبرشية  راعي  ضم  الكاثوليك، 
بكر  الشيخ  اهلرمل   - بعلبك  مفيت  خليل شقري،  الشيخ  اجلعفري 
الرفاعي، رئيس بلدية بعلبك الدكتور محد حسن واعضاء اجمللس 
البلدي واملخاتري، تدارسوا خالله ما صدر امس االول من تهديدات 
للكنائس يف منطقة البقاع، ضمن بيان ملا يسمى ب لواء احرار 

السنة - بعلبك.
واكد اجملتمعون وحدة أبناء مدينة بعلبك بكل طوائفهم وأطيافهم 
ومكوناتهم، جممعني على رفض هذا البيان النه ال ميثل ال السنة 

وال غري السنة يف بعلبك.
وحتدث املطران رحال، فأكد ان كل اهالي منطقة البقاع وبعلبك 
بينهم،  ما  يف  متحابني  البعض  بعضهم  مع  يعيشون  اهلرمل، 
جيتمعون ويتشاركون يف كل املناسبات. وهذا هو شعار منطقة 
بعلبك اهلرمل مسلمني ومسيحيني، ولن نتخلى عن هذا الشعار وعن 
الواحد، مشددا على االنفتاح واحملبة والتواصل، وقال:  العيش 
هذه احلياة اليت نعيشها وسنبقى نعيشها يف االفراح واالتراح، 
واالنفتاح،  الواحد  العيش  وعن  عنه  نتخلى  ولن  شعارنا  وهذا 
وسنبقى  للتفرقة  يسعون  خائفني ممن  لسنا  اننا  اهلنا  ونطمئن 

نعيش التواصل واالنفتاح واحملبة يف ما بيننا.
اضاف: مل نطلب من القوى االمنية محاية دور العبادة، النها تعرف 

واجبها وهذا من مسؤولياتها.

الرفاعي
بدوره، لفت املفيت الرفاعي اىل ان هذا اللقاء، هو لتأكيد عالقة 
االخوة وأيضا على الوجود املسيحي ودوره يف الشرق، وهو سبق 
الوجود االسالمي. وعندما جاء االسالم وانتشر خارج اجلزيرة العربية 
موجودة، وكانت هناك  الكنائس  بقيت  الشام،  العراق ويف  يف 
يريد  فمن  هدمها.  وعدم  الكنائس  على  للمحافظة  دائمة  وصية 
تصوير ان هناك خالفا اسالميا - مسيحيا، فهو على خطأ وواهم.

واكد ان السنة هم مكون من مكونات الوطن وهلم عالقات طيبة مع 
كل اللبنانيني، وغري ذلك هو عمل يهدف اىل رفع منسوب خطوط 
التوتر والتماس بني الطوائف ومكونات املدينة، وبعلبك ستبقى 

عصية على كل حماوالت االيقاع بني ابنائها يف املنطقة.
والقى الدكتور محد حسن كلمة باسم اجمللس البلدي، رفض فيها 
ادعاءات ما يسمى بلواء احرار أهل السنة، فأهل السنة هم احرار 
ورواد تثبيت دعائم العيش املشرتك بني املسيحيني واملسلمني، 
اهل  منتحلي صفة  هؤالء،  عن  التحري  اىل  االمنية  القوى  داعيا 
السنة، وحماسبتهم على تبين األعمال اإلرهابية وحماولة بث الفتنة 

والتفرقة بني املواطنني.

مكتب مكافحة الجرائم املعلوماتية
وأفادت معلومات ان مكتب مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف صدد 

التحرك لكشف هوية حمركي هذه احلسابات االلكرتونية ومشغليها 
ومن يقف وراءهم .

وقال مصدر أمين بارز إنه بدا من خالل متابعة هذا املوضوع ان 
التهديد ال يوحي بأي جدية او صدقية مع استبعاد وجود جمموعة 

منظمة وراءه.
وأضاف: »حنن متأكدون من انها منظمة وهمية، ولكن ال ميكننا 
تاليا  النوع، وسنقوم  او تهديدات من هذا  بيانات  ان نهمل أي 
باالجراءات االحرتازية حول االهداف اليت وردت يف البيان  الننا 
نظرا اىل  متيقنني من عدم جديته  لو كنا  أمر حتى  أي  نهمل  ال 

حساسية االوضاع اليت منر فيها«.

150 مرسوما!
يف غضون ذلك، شكلت جلسة جملس الوزراء امس االول اخلطوة 
توقيع  منهجية  على  احلكومي  التفاهم  ترمجة  يف  العملية  االوىل 
رئيس  عن  بوكالته  اجمللس  عن  الصادرة  والقرارات  املراسيم 
اجلمهورية مع تعديل أساسي يف التفاهم متثل يف اخنراط مجيع 
جملس  رئيس  جانب  اىل  تواقيع  جلنة  بدل  التوقيع  يف  الوزراء 
الوزراء متام سالم والوزراء املختصني. ويف اجللسة اليت استمرت 
رئاسة  صالحيات  مكلفا  بصفته  اجمللس  أصدر  ساعات  مخس 
اجلمهورية وكالة حنو 150 مرسوما مرتاكما كما أقر اكثر من نصف 
البالغ 119 بندا . وأمجل وزير االعالم رمزي جريج  جدول أعماله 
خالصة اجللسة بقوله: »كان اجلو جيدا وقد عدنا اىل عمل طبيعي 
يف اجللسات ويبقى همنا االول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية 
يف أقرب وقت«. لكن اجمللس مل يقر ملفي التفرغ يف اجلامعة 
اللبنانية وتعيني العمداء فيها الذي أرجئ اىل االسبوع املقبل يف 
ظل اعرتاضات وزراء حزب الكتائب على عدم اطالعهم على امللفني 
ومطالبتهم وزير الرتبية والتعليم العالي الياس بو صعب بتقديم 
تقرير مفصل عن امللفني يف اجللسة املقبلة. )التفاصيل ص 5(

مفاوضات فيينا..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

وصرح مايكل مان الناطق باسم املمثلة العليا لالحتاد االوروبي 
مؤمتر  يف  آشتون،  كاثرين  االمنية  والسياسة  اخلارجية  للشؤون 
اىل  يعودون  قد  الوفود  أعضاء  بعض  بأن  اجللسة  بعد  صحايف 
بالدهم من أجل مزيد من التشاور، من غري أن يعين ذلك توقف 

املفاوضات.
وشدد على ان ممثلي الوفود املفاوضة اليران ودول جمموعة 
املفاوضات  مسار  كيفية  شأن  يف  نظرهم  وجهات  قدموا   1+5
خالل االيام املقبلة ، مشريا اىل أن العناصر الرئيسية للمفاوضات 

ستناقش خالل اللقاءات الثنائية.
اىل  وااليراني  االمريكي  الوفدان  انتقل  العامة،  اجللسة  وبعد 
فندق »كيبورغ« ملباشرة املفاوضات الثنائية، واستمر اجتماعهما 
قرابة ساعتني، وتاله لقاء لاليرانيني وكل من فرنسا وبريطانيا 

واملانيا، فلقاء للمجموعة السداسية لتقويم املوقف.
واسرتعت االنتباه امس االول زيارة أشتون للمدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وقد حبثت معه يف دور هذه 

الوكالة فى امللف النووي االيراني.
لكن التفاؤل الذي بدا مع انطالق هذه اجلولة من املفاوضات 
ال يعين أن األمور باتت يف طريقها اىل احلل. فاخلالف الغربي - 
االيراني على حجم وقوة الربنامج النووي االيراني ال يزال كبريًا، 
بني نظرتني اىل األمور، واحدة ايرانية حتاول التوصل اىل اتفاق 
برناجمها  تطوير  امكان  مع  نووية  التحول  يف  احلق  ايران  مينح 
مستقباًل ليتحول ركيزة يف االقتصاد االيراني، وأخرى غربية تعمل 
دومًا  يرتبط  للتطور  قابل  برنامج غري  ايران  لدى  يكون  أن  على 

بتقنيات خارجية.
صفحته  يف  ظريف  جواد  حممد  االيراني  اخلارجية  وزير  ورأى 
مبوقع »فايسبوك« للتواصل االجتماعي أنه من الصعب توقع نتائج 
وارتباط بعضها  املتعددة  املواضيع  املفاوضات نظرًا اىل تعقيد 
بالبعض والتى ينبغي االتفاق عليها كي يتم التوصل اىل تفاهم 
لكم  أؤكده  أن  ميكنين  »ما  قائاًل:  االيرانيني  اىل  وتوجه  شامل. 
منطقي  حل  اىل  للتوصل  جهدنا  كل  سنبذل  وزمالئي  أنين  هو 

ودائم«.
ونقل مايكل مان موقف اجملموعة السداسية من هذه املفاوضات، 
مشددًا على أن هذه اجملموعة مصرة على التوصل اىل اتفاق نهائي 
قبل 20 متوز »ألن ذلك سينعكس ارتياحا على املستوى الدولي 
االيراني لن يستخدم  النووي  الربنامج  أن  االطمئنان اىل  ويشيع 
التزامات  االيراني  اجلانب  على  إن  وقال  عسكرية«.  الغراض 
بالنسبة اىل برناجمه النووي حيال االمم املتحدة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وعليه أن يفي بهذه االلتزامات، و«نتمنى أن تكون 

الطروحات االيرانية أكثر واقعية وعملية«.
اىل ذلك، علم أن وزراء اخلارجية للمجموعة السداسية سيحضرون 
اىل فيينا يف حال التوصل اىل اتفاق مع ايران، متاما كما حصل 
عشية توقيع االتفاق املرحلي يف 24 تشرين الثاني 2013. وحتدثت 
معلومات غري مؤكدة عن زيارة لوزير اخلارجية االمريكي جون كريي 

لفيينا بعد زيارته الصني واملقررة يف 9 متوز و10 منه .
ومن املتوقع أن تستمر املفاوضات حتى 15 متوز اجلاري وتتوقف 
بعد ذلك يومني أو ثالثة بطلب من اجلانب االيراني لتزامن هذه 

االيام مع ليالي القدر يف شهر رمضان.
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 اإلسهال.. سهل الوقاية والعالج 
ولكن إهماله قاتل !

يرتبط مرض اإلسهال بأسباب تتعلق بالفقر واحلروب واجملاعات 
والكوارث، ويتسبب هذا املرض الذي يبدوا بسيطا يف وفاة 760 

ألف طفل حتت سن اخلامسة سنويا.

وُيعّرف اإلسهال ببساطة على أنه حدوث ثالثة أو أكثر من حاالت 
التغوط أو الرباز الرخو أو السائل يف اليوم الواحد، وعلى مستوى 

العامل حتدث كل عام حوالي 1.7 بليون حالة إسهال.

احلاالت  يف  اجلسم  يرتك  وقد  ايام،  بضعة  اإلسهال  يستغرق 
احلادة بدون السوائل واألمالح الضرورية للبقاء على قيد احلياة.

ويعترب األشخاص األكثر عرضة لإلسهال، األطفال الذين يعانون 
من سوء التغذية أو اخللل يف نظام املناعة، وكذلك الذين يعيشون 

.)HIV( مع فريوس نقص املناعة املكتسبة

األمعاء،  أو  اهلضمي  اجلهاز  يف  لعدوى  نتيجة  اإلسهال  وحيدث 
والذي قد تسببه جمموعة من اجلراثيم والطفيليات والفريوسات. 
وتنتقل العدوى عادة عرب الطعام امللوث ومياه الشرب، أو من 
شخص آلخر جّراء ظروف النظافة السيئة، وخاصة يف املناطق اليت 

تعاني الفقر مثل خميمات الالجئني.

هذا ويعد من املعروف أن هنالك أكثر من 780 مليون فرد يفتقرون 
العامل، بينما يفتقر حوالي  للمياه الصاحلة للشرب على مستوى 
2.5 مليار شخص إىل بيئة متطورة من الصرف الصحي، لذلك 

فإن حاالت اإلسهال تتفشى بشكل خاص يف الدول النامية.

تعرض  هي  باإلسهال  اإلصابة  تصاحب  اليت  املخاطر  أشد  من 
اجلسم للجفاف، حيث يفقد خالل نوبة االسهال للكثري من املاء 
واألمالح، وحيدث اجلفاف عندما ال يتم تعويض هذه اخلسارة من 

السوائل واملعادن.

وتنقسم أنواع اجلفاف إىل 3 أنواع رئيسية:

منها املبكر، وهو الذي يكون بال أية عالمات أو أعراض.

واملعتدل، الذي تكون أعراضه على هيئة عطش مستمر وعصبية 
وجتّعد اجللد والعيون الغائرة.

واحلاد أو الشديد، وتكون أعراضه تراجع الوعي، عدم إدرار البول، 
ارتفاع  السريع والضعيف،  النبض  القشعريرة، رطوبة األطراف، 

واخنفاض ضغط الدم وتقّشر اجللد.

وقد يؤدي اجلفاف احلاد إىل املوت وذلك إذا مل يتم جتديد سوائل 
اجلسم عن طريق استخدام حماليل االمالح.

وتشمل أهم اجراءات الوقاية من اإلسهال:

-         تأمني مصادر احلصول على مياه شرب نظيفة وآمنة

-         تأمني شبكات صرف صحي متطورة

-         غسل األيدي باملاء والصابون

األوىل على  الستة  األشهر  الطبيعية خالل  الرضاعة           -
األقل

-         التطعيم ضد الفريوس

 نصائح حملاربة العطش أثناء 
الصوم

الصائم  امتناع  بسبب 
من  املاء  شرب  عن 
الغروب،  وحتى  الفجر 
هذا  إىل  اجلسد  يفتقد 
ذلك  إىل  أضف  املياه. 
والتبّول  والتعرق  احلر 
الذين  والتنّفس، 
من  تبّقى  ما  يهدرون 
ماء يف جسد الصائم، ّما 

يؤدي إىل شعوره بالعطش.

وحملاربة العطش هذا املوسم:
• جتّنب التعّرض إىل الشمس عندما تكون يف أوجها أي ما بني احلادية 
عشر ظهرًا والثالثة بعد الظهر. إجعل وقت إستحمامك أطول لرتطيب 

بشرة جسدك، ألن الشمس تسبب جفافه.
• ال تأكل األطعمة الغنية باألمالح أو البهارات أو السكر أثناء السحور 
والفطور، ألنها تتطّلب كمية كبرية من املياه أثناء عملية اهلضم.

• تناول الفاكهة واخلضروات لرتطيب جسدك ولتعويض كمية املياه 
واملعادن اليت يفقدها جسدك جّراء التعّرق.
• أكثر من شرب املاء والسوائل عند اإلفطار.

• من األفضل عن الرّياضة خالل النهار وال متارسها إال بعد اإلفطار. 
)السباحة هي الرّياضة املفّضلة يف ظرف مماثل(.

• إحرص على ان حتتوي قائمة طعامك على الشوربة، وذلك بفضل 
كمية املياه الكبرية اليت حتتوي عليها واليت تساهم يف ترطيب 

البشرة.
• تواجد يف األماكن اجملهزة مبكّيفات اهلواء، أو إلزم الظل أو األماكن 

املربدة لتجنب احلر.
• إشغل نفسك بالعمل، بالعبادة أو مبمارسة هواية من هواياتك، فهذا 
األسلوب يساعدك على التغّلب على الوقت، فيمّر بسرعة من دون أن 

تشعر باجلوع أو العطش.
إشرب املزيد من املاء بعض اإلفطار، ولكن يف كمّيات قليلة   •

ومتتالّية كي ال تسبب األمل ملعدتك.
• حاول أال تضيف امللح على طعامك كي ال تشعر بالعطش الحقًا، ألن 

امللح يتطلب كمّية كبرية من املياه.
• ينصحك اختصاصيو التغذية أيضًا بتناول احلبوب الكاملة واألطعمة 
الغنية باأللياف واخلضراوات... ألّنها حتتوي على الربوتيني واألغذية 
اليت تشعرك بالشبع. ابتعد يف املقابل عن املقالي والسمك ألنه 

يسبب لك العطش.

 الكشف عن وسيلة جديدة ضد البدانة
اليت  الدراسات  بينت 
أجراها العلماء األمريكيون 
كبسوالت  تعاطي  أن 
تدعى  مادة  من  متكونة 
" Gelesis 100 " خيفض 
الوزن لدى الذين يعانون 

من البدانة.

وقد مت مؤخرا الكشف عن نتائج التجارب اليت أجريت يف مستشفيات 
2014 يف شيكاغو. امريكية يف مؤمتر مجعية علم الغدد – 

عقار " Gelesis 100 " الذي مت إعداده يف شركة بوسطن للتقنيات 
البيولوجية  عبارة عن كبسوالت حتتوي على جزئيات صغرية من 
املعدة  إىل  النازل  الغذاء  مع  ختتلط  اليت  اهليدروهليوم  مادة 
وتنتفخ وتزداد حجما ، مما يؤدي إىل زيادة حجم املعدة واالمعاء 
ويتسبب يف ظهور الشعور بالشبع لدى اإلنسان واخنفاض كمية 

السعرات احلرارية.

وشارك يف التجارب 128 شخصا تعاطوا العقار مرتني كل يوم 
قبل تناول وجبات اإلفطار والعشاء. وبينت التجربة أن متوسط 
الوزن هلؤالء اخنفض خالل 12 اسبوعا بنسبة 6.1%. ومن اآلثار 
اجلانبية لتناول هذه الكبسوالت لوحظ خالل تعاطي العقار انتفاخ 

بسيط للبطن وحالة إسهال.

يف  واألدوية  الغذائية  املواد  نوعية  مراقبة  إدارة  وافقت  وقد 
معاجلة  ألغراض  العقار  هذا  استخدام  على  املتحدة  الواليات 

البدانة.

 اسرار العالج ِبِقشر البطيخ

الفاكهة  يأكل  كلنا 
بالفوائد  ويعلم 
الصحية اجلمة املختبئة 
فى كل مثرة منها، إال 
حتى  أن  نفكر  مل  أننا 
نتخلص  الذى  قشرها 
منه فى سلة املهمالت 
العديد  من  يقينا  قد 
املزمنة،  األمراض  من 
البطيخ  قشر  فلنأخذ 

مثاال على ذلك.

أكدت نتائج دراسة طبية صينية أن قشر البطيخ يتسم بفاعلية 
املزمن  الدم  ارتفاع ضغط  هى:  أمراض  عالج مخسة  فى  كبرية 
تضخم  )مرض  واالستسقاء  البول  واحتباس  الكلى  والتهاب 

األنسجة( واإلمساك املزمن.

خالل  من  بالصني  احليوى  الطب  معهد  فى  األحباث  تلك  أجريت 
وساهم  أعوام،  ثالثة  ملدة  استمرت  عديدة،  تطبيقية  دراسات 
فيها حنو تسعة ماليني مريض، ومت نشر نتائجها فى جملة علمية 

صينية.

وبعدها خرجت نصائح عديدة من قبل األطباء املتخصصني فحواها 
يتضمن عمليات بسيطة من جتفيف وطحن قشر البطيخ بالنسبة 
املسحوق  هذا  من  جراما   20 أخذ  ثم  ومن  الدم،  ملرضى ضغط 
ونقعه فى املاء وغليه، ومن ثم يتناوله املريض بصفة دورية 

ملدة ال تقل عن شهر كامل دون توقف.

وبالنسبة ملرضى االحتباس البوىل واالستسقاء واإلمساك فعليهم 
تقطيع قشر البطيخ قطعا صغرية ووضعها فى املاء مع إضافة 
الصفار،  عن  فصله  بعد  واحدة  بيضة  بياض  من  رقيقة  شرائح 
النار مدة مخس دقائق ثم يشرب  تقليبه على  يتم  وأثناء ذلك 

باردا يوميا ملدة مخسة أسابيع.

 كيف تقضي على رائحة الثوم ؟
نلجأ  قد 
اىل  أحيانا 
ي  د تفا
تناول أطعمة 
على  حتتوي 
كي  الثوم 
تشكل  ال 
حراجا  لنا 
عيا  جتما إ
حال  يف 
مع  التالقي 

األصدقاء،
الثوم حال يكمن يف األطعمة اليت نتناوهلا يوميا.   إال ان لرائحة 
لفتت دراسة أمريكية حديثة اىل إمكانية التخلص من رائحة النفس 
مكوناتها.  أحد  الثوم  يعد  أطعمة  تناول  حال  بالثوم يف  املشبع 
اىل  أوهيو ستيت  األمريكيني جبامعة  الباحثني  من  فريق  وأشار 
ان التفاح وعصري الليمون والشاي األخضر والبقدونس والسبانخ 
والنعناع يكفلون مجيعا طرد الروائح الغري مرغوبة من جراء عملية 

هضم الثوم.

   أما سبب تلك الرائحة يكمن يف احتواء الثوم على أحد املركبات 
التى ال ميكن تكسريها خالل عملية اهلضم، وتنطلق بعد ذلك من 
اجلسم خالل عملية التنفس وأثناء إفراز العرق، وتعرف هذه املادة 
باسم “allyl methyl sulphide”.  ولفت الباحثون إىل أن التفاح 
ميتلك التأثري األقوى ويساهم فى إزالة روائح األنزميات املوجودة 
األخرى فى ذلك بفضل غناها  الثوم، فيما تساهم األطعمة  فى 
باملركبات البوىل فينولية، والتى حتلل املواد التى تصدر الرائحة 
فى  الكبرية  حامضيته  درجة  على  الليمون  يعتمد  فيما  الكريهة، 

تكسري هذه املواد.
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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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الوضع األمين يف بعض املدن الربيطانية 
يتدهور مع زيادة تناول الكحوليات ليال

وسط  أن  اإلجنليزية  مانشسرت  مدينة  يف  الشرطة  أجهزة  اعرتفت   
املدينة اآلن أصبح أكثر خطورة بعد منتصف الليل بسبب املشاجرات 

من جراء تناول الكحول.

مبقتضاه  ح  الذي سمُ  ،2005 عام  الرتاخيص يف  قانون  تغيري  كان 
للبارات واحلانات أيام اإلجازات بالعمل على مدار 24 ساعة، أدى إىل 
مظاهر عنف ليلية مل تشهدها املدينة من قبل، ووصل عدد حماضر 
كر واالفراط يف الشراب إىل 400 ألف حمضر، منذ  الشرطة بسبب السمُ

بداية تطبيق التعديالت.

العام  األمن  ضمان  أن  الشرطة  جهاز  يف  مسؤول  مصدر  وصّرح 
للمواطنني ليال أصبح أمرا حمفوفا باملخاطر، بسبب العنف املتنامي 

الناتج عن زيادة تناول املشروبات الكحولية.

اإلفالت من  والبلطجية يستطيعون  الكثري من اجملرمني  أن  وأوضح 
أفراد  أعداد  وقلة  العنف،  حوادث  زيادة  بسبب  بسهولة  جرائمهم 
اليت  االمن  حفظ  اجهزة  على  اإلنفاق  تقليل  سياسة  مع  الشرطة، 

تتبعها احلكومة.

العنف  حوادث  من  تعاني  اليت  الربيطانية  املدن  عدد  تباعا  ويزداد 
بأعمال  يقومون  الذين  والبلطجية،  اجملرمني  وسلوكيات  الليلية، 

ختريب، حتت تأثري املشروبات الكحولية.

توفري  يستطيع  ال  أنه  مانشسرت  يف  العام  الشرطة  قائد  ويقول 
األمن لنفسه لياًل داخل املدينة أيام اإلجازات ، ويعرتف أن اقتصاد 
النشاطات الليلية ارتفع بشكل هائل خارج لندن، حيث تفتتح حانة 

جديدة كل أسبوع تقريبا، إال أن ذلك جلب أيضا عنفا غري حمدود.

ويأتي إىل وسط مانشسرت مع نهاية كل اسبوع أكثر من ربع مليون 
مواطن لقضاء أوقات صاخبة يف احلانات الليلية.

حيذر قائد الشرطة أن األمر يسري ببطء حنو نهاية كارثية، وأن األمور 
اصبحت خارجة عن السيطرة.

وأعربت رابطة كبار ضباط الشرطة الربيطانية أنها تأمل يف أن يتم 
داخل  حبسهم  نظري  عليهم  املقبوض  يدفع  القوانني، حبيث  تعديل 
أماكن خمصصة بسبب االفراط يف الشراب 400 جنية اسرتليين يف 

الليلة الواحدة.

بلدية بوسطن جتهز حدائق املدينة 
مبقاعد ذكية جمهزة خباليا مشسية

استعانت مدينة بوسطن مؤخرا مبجموعة من املقاعد املبتكرة العاملة 
عرب الطاقة الشمسية، واليت ستتاح يف األماكن العامة ومتصلة خبدمة 

االنرتنت عرب واي فاي.

استعانت مدينة بوسطن مؤخرا مبجموعة من املقاعد املبتكرة العاملة 
عرب الطاقة الشمسية، واليت ستتاح يف األماكن العامة ومتصلة خبدمة 

االنرتنت عرب واي فاي.

إعادة شحن  املقاعد  لك  للجلوس، ستتيح  مكان  توفري  جانب  وإىل 
جوالك وتوفري اتصال حلاسوبك باإلنرتنت إلتاحة معلومات عن حالة 

الطقس وطبيعة اجلو.

توفري  أن  املاضية  اجلمعة  له  بيان  يف  بوسطن  مدينة  عمدة  وذكر 
أن  فطاملا  غريبا،  ليس  العامة  األماكن  يف  للمقاعد  جديدة  خواص 
للجوال الذكي العديد من اخلواص والقدرات، فلما ال يكون لغريه من 

األغراض خواص متنوعة أيضا؟
يكلف كل من هذه املقاعد 3 آالف دوالر علما بأن مشروع البلدية هذا 
نفذ حتت رعاية شركة Verizon اليت تعترب من أكرب مشغلي االتصال 

اخللوي يف البلد وشركة Sisco اليت تنتج أجهزة لالتصاالت.
كما تقدر هذه املقاعد الذكية مقدار تلوث اهلواء ومستوى الضجيج.

طالبات جامعة هنديات خيرتعن أداة ملكافحة 
االغتصاب

 اخنرطت طالبات كلية اهلندسة اخلاصة يف مدينة فاراناسي يف والية 
أتار براديش اهلندية يف مواصلة عملهن على تصميم أداة ملكافحة 

االغتصاب.

نداء  لرتسل  الصدر  محالة  يف  أو  اجلينز  بنطلون  يف  األداة  ختاط 
االستغاثة عن طريق رسالة نصية إىل من يستطيع تقديم املساعدة. 
موقع  حتديد  من  ميكن  مما  التموضع  حتديد  مبنظومة  األداة  ترتبط 

االعتداء بدقة.

املعتدي  إلصابة  )احلذاء( وختصص  الصندل  أخرى يف  أداة  تركب 
بشرارة كهربائية.

 22 كل  حتدث  اغتصاب  حالة  أن  إىل  اهلندية  اإلحصاءات  تشري 
دقيقة.

إنتقل اىل رمحته تعاىل
سيادة املونسنيور ميشال بو ملحم

عن عمر 79 عاما قضى منها قرابة ستة عقود من الزمن على مذبح 
الرب  ويف خدمة الكنيسة واملؤمنني.

هذا وعلم موقع الغربة أن املونسنيور قضى يف مستشفى كونكورد 
يف سدني أوسرتاليا.

عيمار  بلدة  وأبناء  والعائلة  املاروني  اإلكلريوس  بأن  نفيد  كما 
سيتقبلون التعازي، ابتداء من يوم اخلميس 3 متوز 2014، الساعة 

السادسة مساء يف قاعة اجلمعية العيمارية، على العنوان التالي:
 A Fitzroy Street Croydon 2

كما أفدنا ان اجلثمان سينقل اىل مسقط رأسه عيمار.
سائلني اهلل لنفسه الرمحة والراحة األبدية

**
وقال فيه الشاعر شربل بعيين هذه الكلمة:

تويف كاهن الرب
املونسنيور ميشال بو ملحم،

ابن بلدة عيمار الشمالية،
بعد أن خدم يف كنائسنا لسنوات طويلة،

زرع خالهلا  االميان 
والتقوى

يف نفوس أبناء الطائفة املارونية خاصة، 
واجلالية عامة.

لقد كان، رمحه اهلل، 
مضحيًا من أجل اجلميع.

فما كان ليأخذ بل ليعطي،
فيسراه مل تدِر يومًا ما وهبت ميناه.

عرفته كاهنًا تقيًا،
قادرًا على إدخال السعادة اىل قلبك،

واالميان اىل نفسك، وروحك،
حبديثه الالهوتي املقنع.

عرفته صديقًا خملصًا،
يوّزع حمبته الغامرة

متامًا كما يوّزع بركته املقدسة
على املصلني.

على أيامه..
نفذت مشاريع كنسية كثرية

يف لبنان واسرتاليا.

رمحك اهلل يا أبيت القديس
وأنا على يقني تام

من أن امللكوت ما وجد إال ألمثالك.
وتعزييت القلبية لسيادة املطران أنطوان شربل طربيه

ولعائلتك الكرمية
ومجيع أبناء بلدة عيمار يف أسرتاليا ولبنان.

من آمن بي وإن مات فسيحيا

املونسنيور ميشال بو ملحم يف ذمة اهلل
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MAJOR MILESTONES 
REACHED ON NORTH 
WEST RAIL LINK 
•The $8.3 billion North 
West Rail Link has 
reached its most impor-
tant milestone yet, with 
a preferred operator se-
lected to run the new 
rapid transit service. 
•The Northwest Rapid 
Transit consortium – 
made up of MTR Corpo-
ration (Australia), John 
Holland, Leighton Con-
tractors, UGL Rail Ser-
vices and Plenary Group 
– has been selected to 
deliver the project’s op-
erations contract 
• The contract includes 
building the eight brand 
new railway stations, de-
livering 4,000 commut-
er car parking spaces, 
and supplying Sydney’s 
new generation, fully-
automated rapid transit 
trains. The NSW Gov-
ernment will now work 
with the consortium to 
further negotiate and fi-
nalise this multi-billion-
dollar contract, which is 
expected to be awarded 
later this year.
• The first Tunnel Boring 
Machine (named ‘Eliza-
beth’ by a local student 
after colonial icon Eliza-
beth Rouse) is now on 
its way to Australia from 
France via China and will 
be in the ground by Octo-
ber. The second machine 
is due by the end of this 
year.

WORKERS BENEFIT 
FROM GOVERNMENT’S 
SOUND FINANCIAL 
MANAGEMENT
• The NSW Government 
has announced several 
enhancements to the 
workers compensation 
scheme to better support 
injured workers return-
ing to work.
• State Labor left the 
scheme in a mess with 
a $4.1 billion black hole, 
businesses were facing 
premium rises of up to 

28 per cent and 12,000 
jobs were at risk.
• Now that the NSW Gov-
ernment has pulled the 
scheme out of Labor’s 
deficit and returned it to 
surplus, it is in a posi-
tion to better support the 
State’s workers.
• The new enhancements 
to the scheme show the 
NSW Government is 
meeting its objectives of 
increasing support for 
seriously injured work-
ers and better assisting 
people to return to work.

WORLDWIDE INTEREST 
IN WESTCONNEX M4 
EAST
• The Commonwealth and 
NSW Governments are 
getting on with delivering 
Stage One of WestCon-
nex, as four expressions 
of interest were received 
from joint ventures from 
around the world in a bid 
to secure a contract for 
WestConnex M4 East.
• Submissions were re-
ceived from Thiess Sam-
sung John Holland joint 
venture, Lend Lease 
Bouygues joint venture, 
Future Connect (Accio-
na Obayashi McConnell 
Dowell Ghella joint ven-
ture) and Salini Impregilo 
joint venture.
• The overwhelming re-
sponse from industry 
to get involved in the 
State’s largest road in-
frastructure project will 
help stimulate competi-
tion, drive down project 
costs and create new 
local employment and 
business opportunities.  
Work will now start on 
assessing the submis-
sions and next month a 
request for tender will 
be issued to shortlisted 
joint ventures.
• WestConnex is expect-
ed to save 40 minutes on 
a typical travel journey 
between Parramatta and 
Sydney Airport by by-
passing up to 52 sets of 
traffic lights, helping the 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 27 June 2014
city cope with an expect-
ed population increase 
of 1.3 million over the 
next 20 years.
 
SMARTER PLANNING 
FOR SYDNEY
• The NSW Government 
has announced the 
transformation of the 
run-down industrial area 
of Wentworth Point will 
proceed, and draft plans 
for the Herring Road pre-
cinct at Macquarie Park 
will be put on display for 
comment.  
• About 7,700 new homes 
are to be built in these 
two Sydney suburbs, 
close to jobs and trans-
port as part of the NSW 
Government’s commit-
ment to putting down-
ward pressure on home 
prices.
• Smarter planning means 
identifying underutilised 
land where new homes 
can be built close to jobs 
and transport services.
• The transformation of 
these suburbs will not 
only provide new hous-
ing, but will also stimu-
late the construction sec-
tor and create thousands 
of jobs. 

STRONGER POWERS 
FOR PRINCIPALS
• NSW public school 
principals have been 
given strengthened pow-
ers and shorter timelines 
to deal with underperfor-
mance and teachers who 
do not follow guidelines, 
bringing expectations for 
public school teachers 
into line with contempo-
rary procedures used in 
most businesses.
• Overwhelmingly, teach-
ers are doing a great job 
but we can’t afford to re-
lax and the NSW Govern-
ment makes no apolo-
gies for setting very high 
standards.
• Teachers who fail to 
perform to expected stan-
dards can be stood down 
from the classroom in 10 

weeks – about half the 
time it currently takes a 
principal to tackle under-
performance.
• School staff who do not 
follow reasonable direc-
tions can be issued with 
a written warning. A sub-
sequent breach would 
lead to a further offi-
cial warning and a third 
breach may lead to disci-
plinary action – which in 
some cases could lead to 
demotion or dismissal.

REDUCING VIOLENCE 
AGAINST WOMEN AND 
CHILDREN
• The NSW Government 
has welcomed the re-
lease of the Second Ac-
tion Plan to Reduce Vio-
lence against Women 
and their Children, a vital 
initiative of the Common-
wealth, State and Terri-
tory Governments who 
are standing together to 
address this important 
national issue.
• The release of this re-
port shows the Common-
wealth and the States are 
committed to working 
together to eliminate vio-
lence against women and 
children.
• All forms of violence 
against women and their 
children are utterly rep-
rehensible, which is why 
this united and coordi-
nated approach is vitally 
important.
• While we have strong 
commitment from all lev-
els of Government, we 
also need the community 
to take a stand to tackle 
this critical issue. As 
the plan makes clear, re-
ducing violence against 
women and children is 
everyone’s responsibil-
ity.

FIRST LOOK INSIDE 
CAMPBELLTOWN HOS-
PITAL REDEVELOP-
MENT
• The Premier and Health 
Minister have had their 
first look inside the 

Campbelltown Hospital 
redevelopment which is 
quickly taking shape and 
will be open to patients 
early next year.
• The centrepiece of the 
$134 million redevelop-
ment – the multi-storey 
Acute Services Building 
- is on target for con-
struction completion in 
December. 
• The new look Camp-
belltown Hospital, which 
will include an additional 
90 inpatient beds and 
an expanded emergency 
department, will ensure 
families in South West-
ern Sydney have access 
to a world class hospital.
• Health Minister Jillian 
Skinner says she shares 
the excitement of the cli-
nicians, staff and com-
munity as the impressive 
building takes shape.

MORE CARS DEEMED 
SAFE FOR YOUNG DRIV-
ERS
• P-platers will now be 
able to drive a wider 
range of safe vehicles to 
help make life easier for 
families and young driv-
ers.
• New rules to be intro-
duced from 1 August will 
provide P-platers and 
their families with 6,500 
more options after the 
Centre for Road Safety 
redefined high perfor-
mance vehicles to better 
reflect recent trends. 
• The previous blanket 
ban on P-platers driving 
supercharged or turbo-
charged vehicles was 
put in place when the fea-
tures on these cars were 
only used to enhance 
speed and acceleration.   
• Advances in technology 
mean the new features in 
many vehicles are now 
about fuel efficiency, not 
speed and acceleration, 
so it was appropriate to 
revisit the ban in light of 
the fact many of these 
vehicles are low perfor-
mance with modern, ef-

fective safety features.

HOSPITALS BENEFIT 
FROM NEW ELECTRIC 
BEDS

• Hunter New England Lo-
cal Health District hospi-
tals will receive 859 new 
electric beds as part of 
a bed replacement pro-
gram.
• Every manual bed in the 
District will be replaced 
with an electric bed in-
cluding almost 300 at 
John Hunter.
• The $3.3 million invest-
ment is a fantastic exam-
ple of the ways in which 
Local Health Districts are 
managing their budgets 
and making decisions in 
the best interests of their 
patients.
• Electric beds make the 
job of nurses safer and 
easier – they can be low-
ered closer to the ground 
than the manual beds, 
reducing the risk of pa-
tients having a fall and 
of nurses being injured 
when moving patients in 
and out of beds.

SALE OF MACQUARIE 
GENERATION
• The NSW Government 
has welcomed the Aus-
tralian Competition Tri-
bunal’s decision to allow 
the sale of Macquarie 
Generation to AGL En-
ergy.
• The NSW Government 
has said it would only 
proceed with the sale if it 
was in the best interests 
of the community – and 
the Australian Competi-
tion Tribunal has con-
firmed that view.
• The Tribunal found that 
the likely market struc-
ture after this transaction 
“…will produce a vigorous 
competitive market.”
• The sale of Macquarie 
Generation to AGL En-
ergy would free up ad-
ditional funds for critical 
infrastructure across the 
State.
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An Australian Special 
Forces soldier has died 
on tuesday night in Af-
ghanistan in what the 
Australian Defence Force 
believes is a non-combat-
related incident.
New Defence Force chief 
Mark Binskin told re-
porters in Canberra on 
Wednesday that the sol-
dier was serving at the 
Kabul headquarters.
The soldier’s colleagues 
found him about 2pm Af-
ghanistan-time in an ad-
ministration room with a 
gunshot wound, Air Chief 
Marshal Binskin said.
‘’His injuries were too se-
vere and he later died sur-
rounded by his mates,’’ 
Air Chief Marshal Binskin 
said.
He said his family has 
asked that his name and 
further details not be re-
leased at this time. Air 
Chief Marshal Binskin 
would not say how many 
tours the soldier had done 
in Afghanistan.
The soldier, who was a 
member of the Sydney-
based Second Commando 
Regiment, was rushed to 
a medical facility in Kabul 
for emergency treatment 
but died from his injuries.
The Australian Defence 
Force has launched an 
investigation to establish 
the precise circumstanc-
es of his death.
 ‘’On behalf of the Austra-
lian Defence Force, I offer 
my condolences to the 

family, the friends and the 
colleagues of this brave 
soldier,’’ Air Chief Mar-
shal Binskin said.
‘’He was a highly quali-
fied, experienced and 
well-respected Special 
Forces soldier.
‘’His death will impact 
the nation and we will do 
all we can to support his 
family, his friends and his 
colleagues through the 
difficult days ahead.’’
Air Chief Marshal Binskin 
said defence personnel 
had secured the site to al-
low military police to col-
lect evidence.
He said he was not in 
a position to speculate 
about the soldier’s death.
A psychological team has 
been deployed to help 
the soldier’s colleagues. 
Australia has about 400 
defence personnel in Af-
ghanistan.
Air Chief Marshal Binskin 
was asked whether he 
was confident defence 
was doing enough to sup-
port soldiers with mental 
health problems such as 
post traumatic stress dis-
order.
‘’In the second part I am 
confident in what Defence 
does in the mental health 
space but in this particu-
lar case I won’t specu-
late,’’ he said.
‘’I need to let ADFA de-
termine the facts in the 
investigation and then 
we can make some deci-
sions.’’

Australian special forces sol-
dier dies in Afghanistan in non-
combat incident NSW Opposition Leader 

John Robertson said to-
day that he was extremely 
disturbed by footage of a 
racist rant by a passen-
ger on a train on thursday 
morning that has been 
widely circulated in the 
media.
Mr Robertson added that 
the episode highlighted 
the vital importance of 
maintaining protections 
against racist taunts and 
hate speech that are be-
ing watered down by the 
Abbott Liberal Govern-
ment.
“Racist behaviour on a 
train – or anywhere else 
– is completely unaccept-
able and should be con-
demned,” Mr Robertson 
said.
“I was appalled to see the 
footage from that train – 
but equally heartened that 
other people in that car-
riage stood up for what 
was right.
“NSW is one of the most 
successful multicultural 
societies on earth but we 

JOHN ROBERTSON CONDEMNS RACIST 
RANT ON SYDNEY TRAIN – SAYS IT REIN-
FORCES NEED TO KEEP SECTION 18C

Treasury boss Martin Par-
kinson says the case for tax 
reform is now urgent, with 
changes to the GST part of 
the mix.
So tepid was the outlook for 
economic growth that wag-
es were set to grow at only 
half their usual pace, he told 
an Association of Mining 
and Exploration Companies 
breakfast in Perth. Incomes 
were likely to grow by by 
only 1 per cent per year in 
the decade ahead.
‘’It is hard to overstate the 
need for reforming the tax 
system,’’ he told the break-
fast.
‘’If our public finances are 
not placed on a sustain-
able footing, tax reform 
becomes more difficult as 
time passes.
‘’Our tax mix is heavily 
weighted toward direct tax-
es on income — personal 
and corporate. If we were to 
leave our tax rates and bas-
es as they are, our reliance 
on income taxes would 
grow over time.
‘’We will move even further 
in this direction if, as we an-
ticipate, the relative share 
of total indirect taxes con-
tinues its long-term decline, 
including the GST.’’
Prime Minister Tony Abbott 
has recently refused to be 
drawn on whether the gov-
ernment will push for a rise 
in the GST, throwing the 
onus onto the states to lead 
the campaign.
Mr Parkinson also warned 
of a projected increase 
in the income tax take as 
more Australians were 
pushed into higher brack-
ets, saying that if Australia 
did nothing its ‘’reliance on 
income taxes would grow’’.
‘’Fiscal drag will pull some-
one on average full-time 
earnings into the 37 per 

cent tax bracket from 2015-
16,’’ he said.
It would lift the average tax 
rate faced by a taxpayer 
earning the projected av-
erage wage from 23 to 28 
per cent by 2024-25, an in-
crease of almost one quar-
ter.
‘’Without conscious 
change, the economic cost 
of raising tax from our cur-
rent tax mix will increase,’’ 
he said.
The Abbott government 
has committed to releasing 
white papers on reform of 
the tax system and of the 
federation by the end of 
2015, with proposals taken 
to the 2016 election.

Urgent need for tax reform, including GST, 
warns Treasury boss Martin Parkinson

can’t afford to be compla-
cent. All of us have a re-
sponsibility to speak out 
against racism and hate 
speech when we hear it.”
Mr Robertson wrote per-
sonally to Prime Minister 
Tony Abbott earlier this 
year urging him to aban-
don his planned watering 
down of the Racial Dis-
crimination Act.
“Today’s incident high-
lights the utter foolish-
ness of the campaign by 
Tony Abbott and other se-
nior Liberal Party figures 
to remove Section 18C of 
the Racial Discrimination 
Act,” Mr Robertson said.
“Racism and hate speech 
should never be toler-
ated. The problem with 
the Abbott Liberal Gov-
ernment’s changes is that 
they would narrow the 
definition of racism and 
make it harder for victims 
of abuse to obtain legal 
redress.
“We should never pass 
laws that make it easier to 
racially abuse people.”
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Chief of the Defence Force Air Chief Marshal Mark Binskin 
addresses the media on the incident in Afghanistan. Photo: 
Alex Ellinghausen

Treasury Secretary Dr Martin Parkinson says tax reform is now urgent. 
Photo: Alex Ellinghausen

Prisoners in NSW are 
slashing their grocery bill 
by growing, farming and 
processing much of their 
own food, saving tax pay-
ers millions of dollars.
“Last financial year pris-
oners grew over a million 
apples, made one-and-
a-half million loaves of 
bread and produced al-
most one-and-a-half mil-
lion litres of milk through 
the dairy,” NSW Attorney 
General and Minister for 
Justice Brad Hazzard 
said.
“Not only does this self-
sufficiency save tax pay-
ers millions of dollars, 
prisoners gain valuable 
on-the-job skills and 
qualifications which make 
them more employable 
when they are released.
“Having a job improves 
lift their reintegration into 
society and lowers the 
risk of reoffending.”
Food produced by prison-

ers in the 2012-13 finan-
cial year:
- Almost 129, 000 kilo-
grams of fresh beef prod-
uct 
- More than 338,000 kilo-
grams of processed veg-
etables
- About 1.3 million apples
- More than 1.4 million 
litres of fresh milk
- More than 1 million pies 
and sausage rolls
- 1.5 million loaves of 
bread
“In 2012-13 the program, 
which involved more 
than 500 prison workers, 
saved taxpayers more 
than $4 million - at the end 
of the current financial 
year it will save up to $6 
million by further reduc-
ing reliance on external 
sources.”
“I am pleased to announce 
that the NSW Government 
is also committing $6 mil-
lion in minor works fund-
ing for a new, modern 

central kitchen facility at 
John Morony Correction-
al Complex,” Mr. Hazzard 
said.
“This commercial scale 
kitchen will produce food 
for correctional centres 
across NSW - this cen-
tralisation and other re-
lated efficiencies will 
save taxpayers an extra 
$1.5 million a year while 
providing improved work 
training,” he said.
Corrective Services NSW 
Commissioner Peter Sev-
erin said that in addition 
to gaining-on-the-job ex-
perience many prisoners 
also complete food-re-
lated short courses and 
traineeships.
“Last year almost 600 
prisoners completed 
food-related short cours-
es including in hygiene 
and food handling, hos-
pitality, horticulture and 
agriculture,” Mr. Severin 
said.

FROM PRISON PADDOCKS TO PRISONERS’ PLATES
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4x4 TYRE SPECIALIST

Signature TYRES

1257 Sydney Rd 

Fawkner VIC       

Tel:(03) 93595556

مــؤسـسة املــكاري لـدوالـيب الـسيارات

السيد أحمد املكاري صاحب مؤسسة املكاري 
لدواليب السيارات يف ملبورن اتكل على اهلل 
ورضى الوالدين وسار يف الطريق املستقيم 

والصدق يف التعامل مع الزبائن فأصبح يقفز من 
نجاح اىل نجاح أكرب..

مؤسسة املكاري مجهزة بأحدث املعدات واملاكينات 
الالزمة ومجهزة أيضا بجميع أنواع الدواليب 

العاملية واملحلية العالية الجودة والنوعية من مختلف 
القياسات وبأحدث االجنطة الرائعة واملتنوعة 

التي ال يتآكلها الصدأ على مرّ السنني اىل ميزان 
أوتوماتيكي حديث يعطيك سيارة آمنة على 

الطريق.. وداخل املؤسسة طاقم متخصص بكافة 
األعمال امليكانيكية..

اسعارنا األفضل يف فيكتوريا.. الصدق يف 
التعامل سر نجاحنا.

1257 Sydney Rd, Fawkner VIC    Tel: 03 9359 5556

يتقدم السيد أحمد املكاري والعاملون معه من أبناء الجالية اللبنانية والعربية واالسالمية بأحر التهاني القلبية 
بمناسبة شهر رمضان املبارك.. جعله اهلل شهر خري وصيام وبركات على الجميع.
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مــحـالت حــسون
لـصاحبها بشارة طـوق الصغري

سيدتي.. كل ما تطلبينه من حبوب وزيوت ومعلبات وما يحتاجه 
املطبخ اللبناني والعربي من جميع أنواع املواد الغذائية اضافة اىل 

الخضار والفواكه الطازجة يوميا
محالت حـسون .. سوبرماركت بذاتها

بشارة طوق صاحب محالت حسون وأصدقاء

Hassoon The Coffee

يتقدم السيد 
بشارة طـوق 

الصغري صاحب 
محالت حسون 
وجميع العاملني 
والعامالت معه

 من أبناء الجالية العربية واالسالمية بأحر التهاني بمناسبة شهر 
رمضان املبارك.. جعله اهلل شهر صيام وخري وبركات على الجميع.. 

384 - 386 Gilbert Rd, Preston VIC       Tel: 03 9478 8785
محامص حسون

معلبات وحبوب

أفران صحتني
لـصاحبها بشارة طـوق الصغري

أشهى املأكوالت اللبنانية 
لحم بعجني - مناقيش - فطاير بسبانغ  وجميع أنواع املعجنات..

 لحوم وخضار طازجة يوميا من املاركت

بشارة طوق صاحب األفران

Sahtayn Lebanese Pizza & Cafe

يتقدم السيد بشارة طـوق 
الصغري

382  Gilbert Rd, Preston VIC       Tel: 03 9478 8785
جانب من املأكوالت

االفران الحديثة

نؤمن جميع 
الطلبيات

نفتح 7 ايام 
يف األسبوع

خدمة سريعةنظافة تامةلقمة لذيذة

 صاحب أفران صحتني وجميع العاملني معه  من أبناء الجالية العربية واالسالمية بأحر التهاني بمناسبة 
شهر رمضان املبارك شهر التضحية والتقوى وعمل الخري..  جعله اهلل شهر خري وبركات على الجميع. 
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TEL: 03 – 9394 6103 254    Sydney Rd – Coburg Vic

املعلم خالد اخلضر

املعلم خالد اخلضر ووالدته

مـأكـوالت شـهية

مناقيش - حلم بعجني - فطائر على أنواعها واصناف 

متعددة من املعجنات

 لقمة لذيذة .. نظافة تامة.. معاملة 
ممتازة.. خربة طويلة  

 اسـتقبال ممـيز للـزبائن 
  شعارنا الصدق واالستقامة

عنوان الكرم واخلدمة واجلودة..   

افران عكار سيدني رود  
كوبرغ

بـادارة خـالد الـخضر

أشهى األطباق اللبنانية يف افران عكار

Akkar Lebanese 
Bakery - Coburg

ومبناسبة شهر رمضان املبارك 
تتقدم افران عكار ومجيع 

العاملني فيها بأحر التهاني من 
ابناء اجلالية اللبنانية والعربية 
واالسالمية سائلة اهلل ان جيعله 
شهر خري وصيام وبركات وسالم 

على اجلميع.

اخلضار واللحوم يومياً من املاركت
أفـران عـكار عـامل املأكـوالت الشـهية



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

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:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
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

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

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 

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW -  Tel; 1300 922 788 - Web: www 
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا
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