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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

بان كي مون يصف الوضع بـ »املتفجر« وأوباما »قلق« من خماطر التصعيد
100 شهيد فلسطيين وأكثر من 630 جرحيا وصواريخ املقاومة تصل اىل حيفا

الثالث  اليوم  وابتدأ 
اخلميس(  االول  )امس 
اإلسرائيلية  للحرب 
اجلوية  الضربات  بتكثيف 
جهة  من  اإلسرائيلية 
إطالق  نطاق  وتوسيع 

الصواريخ من قطاع غزة.
وبدا أن التصعيد املتدرج 
إىل  يقود  اجلانبني  من 
أطول مما  احلرب  استمرار 
وإىل  إسرائيل،  أرادت 
عن  بعجزها  اإلقرار  بداية 
احلرب  حنو  التدهور  منع 

الربية.
وما يثري الذعر يف إسرائيل 
أن املعركة ستطول يف ظل 
الصواريخ  إطالق  استمرار 
على مدى واسع يصل إىل 

حيفا.
حفلة  إسرائيل  وبدأت 

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
بيوت  باستهداف  جنون 
يف  نشطاء  تعتربهم  َمن 

وصواًل  املقاومة،  منظمات 
بكاملها،  عائالت  قتل  إىل 

وقائع الساعات الست جللسة جملس الوزراء
اشتباك سياسي حادّ أطاح ملّف اجلامعة

جملس  جلسة  واجهت 
االول،  امس  الوزراء، 
طغى  حيث  صعبا  اختبارا 
ملف  مناقشاتها  على 
بشقيه  اللبنانية  اجلامعة 
جملس  بتعيني  املتعلقني 
االساتذة  وتثبيت  العمداء 
املتفرغني، مل تفلح احلكومة 
يف بت هذا امللف  يف ظل 
»اشتباك« سياسي مل خيل 
من حدة بدا حموره النصف 
العائد اىل املسيحيني يف 
جملس العمداء والربط بني 
هذا الشق وموضوع تثبيت 
يف  متعاقد  استاذ   1100

اجلامعة.
ويف حمضر لوقائع اجللسة 
من  أكثر  استمرت  اليت 
استهل  ساعات،  ست 
الوزراء  جملس  رئيس 

لألزمة  جديد  تعقيد  يف 
العراق،  يف  السياسية 
تصاعد السجال بني رئيس 
املالكي  نوري  الوزراء 
واالكراد، إذ رأت سلطات 
اصيب  املالكي  ان  اربيل 
لبته  طا و » يا هلستري با «

األكراد يطالبون املالكي بـ«ترك الكرسي« وبغداد أوقفت الشحن إىل مدينتني كرديتني
معلنة  الكرسي«،  »برتك 
مقاطعتها جللسات احلكومة 

يف بغداد.
السجال  هذا  ويدور 
قبل ثالثة ايام من اجللسة 
النواب  جمللس  الثانية 
يف  أخفق  الذي  املنتخب 

انتخاب  االوىل يف  جلسته 
ما  حبسب  له  رئيس 
وسط  الدستور،  ينص 
فوضى دستورية تستنسخ 
عمل  طبعت  اليت  اخلالفات 
واصابته  السابق  اجمللس 
بالشلل طوال اربع سنوات. 

التتمة صفحة  31

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

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

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

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

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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فلسطينيون يف خان يونس جنوب قطاع غزة يشيعون ثمانية أفراد من عائلة الحاج قتلوا يف 
تدمري منزلني بغارة اسرائيلية أمس االول. )رويرتز(

بتأكيد  اجللسة  سالم  متام 
أهمية انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية ألن التأخري على 
ينعكس على  الصعيد  هذا 

خمتلف املستويات.
خلرق  حماوالت  اىل  ولفت 

اخلطط االمنية، طالبا التنبه 
االحتياطات  وأخذ  لذلك 
مبا  ثغرات  حصول  ومنع 
الوضع  اىل  البالد  يعيد 
اخلطط.  هلذه  السابق 

التتمة صفحة  31

ما رفع عديد الشهداء يف 

Full Ad and 
details on  

page 3

االساتذة املتعاقدون: إلقرار ملف التفرغ )مصطفى جمال الدين(

وكان املالكي اتهم االربعاء 
»مقرا  باتت  بانها  اربيل 
والقاعدة  داعش  لعمليات 
واالرهابيني«،  والبعث 
مؤكدا ان بغداد لن تسكت 
على  االكراد  سيطرة  عن 
مناطق متنازع عليها دخلتها 
بعدما  الكردية  القوات 

انسحب منها اجليش. 
الوزراء  غياب  ويف 
املوضوع  كان  األكراد، 
أعمال  جدول  على  األول 
توجه  هو  الوزراء  جملس 
وزارة اخلارجية اليت يتوالها 



Page 2صفحة 2     

اعالنـات 

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au

Plan smarter,
with the bank that
understands
property investment.

How? 
Superior service, 
better knowledge, 
stronger relationships, 
faster approvals.

Arab Bank Australia has been 
helping people do business 
smarter for over 20 years.

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

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

Sydney
Habib Boustany 0414 560 140
Detthida Arounsavat 0434 600 873
Charbel Aboud 0449 798 943

Melbourne
Naim Nelhem 0434 075 408
Shaun Dawson 0413 901 440

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

72 Burwood Road, Burwood NSW 2134 

T. 02 9715 7444   E. craig.laundy.mp@aph.gov.au

 CraigLaundyMP     @LaundyCraigMP

www.craiglaundy.com.au   

I wish all Muslims in our community 
a holy and blessed Ramadan.

Ramadan Kareem

Federal Member for REID

Craig Laundy MP

Authorised by Craig Laundy MP, 72 Burwood Road, Burwood NSW 2134.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Authorised by Charles Casuscelli RFD MP. This advertisement was produced using parliamentary entitlements.

May I extend my very best wishes to the 
wider Muslim community during the holy 
month of Ramadan. This is a time for 

personal sacrifice and reflection 
throughout the Muslim world. 
I trust that your prayers are 
answered. Insha’Allah

Charles 
Casuscelli RFD MP

- Charles Casuscelli RFD MP

      Contact Charles:   

  (02) 9747 1711             

  (02) 9747 6054

strathfield@parliament.nsw.gov.au

54 Burwood Road, Burwood NSW 2134             
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سالم: عمل املؤسسات الدستورية ال يستقيم إالّ بعد انتخاب رئيس للجمهورية

جملس الوزراء مل يتخذ قرارا بشأن رواتب املوظفني وأرجأ ملف 
اجلامعة اللبنانية ومطالب املتعاقدين

قرارًا  الوزراء  جملس  يتخذ  مل 
املوظفني،  رواتب  ملف  بشأن 
اللبنانية  اجلامعة  ملف  وأرجأ 
وأكد  املقبلة،  اجللسة  اىل 
ان  سالم  متام  احلكومة  رئيس 
إاّل  عمل املؤسسات ال يستقيم 

بانتخاب رئيس للجمهورية.
سالم  الرئيس  ترأس  فقد 
جلسة  السراي  االول يف  أمس 
عنها  وغاب  الوزراء  جمللس 
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان 

باسيل املوجود يف الربازيل.
دامت  اليت  اجللسة  إنتهاء  وإثر 
قرابة ست ساعات، صرح وزير 
اإلعالم رمزي جريج للصحافيني: 
توقيع  اجللسة  مستهل  يف  مت 
عدد من املراسيم اليت اقرتنت 
يف  الوزراء  جملس  مبوافقة 
وفقا  وذلك  سابقة  جلسات 
وقد  املعتمدة،  التوقيع  آللية 
بذله  الذي  باجلهد  الرئيس  نوه 
الوزراء  جمللس  العام  األمني 
هذه  تطبيق  يف  ومعاونوه 

اآللية.
ثم تكلم الرئيس سالم مشددا 
رئيس  إنتخاب  ضرورة  على 
عمل  أن  باعتبار  مجهورية 
يكن  مل  الدستورية  املؤسسات 
وأن  صحيح  بشكل  ليمارس 
انتخاب رئيس  بعد  إال  يستقيم 

جديد للجمهورية.
الوزراء  توقف جملس  ذلك  بعد 
يرتكبه  الذي  العدوان  عند 
حق  يف  اإلسرائيلي  العدو 
الضفة  الفلسطيين يف  الشعب 
عن  غزة،وأعرب  وقطاع  الغربية 
اجملزرة  هلذه  واستنكاره  شجبه 
العزل  االبرياء  حبق  املستمرة 
وأطفال،  ونساء  رجال  من 
تضامن  الوزراء  جملس  وأكد 
أبناء  مع  وشعبا  حكومة  لبنان 
الشعب الفلسطيين يف حمنتهم 
النضالية يف سبيل  ومسريتهم 

إستعادة حقوقهم املشروعة.
الوزراء اجلامعة  كما دعا جملس 
ملؤازرة  التحرك  إىل  العربية 
يف  الفلسطينيني  إخواننا 
الدولية  األسرة  وحض  حمنتهم 
للتدخل الفوري لوقف آلة القتل 

اإلسرائيلية.
جدول األعمال

البحث  اىل  اجمللس  انتقل  ثم 
على  الواردة  املواضيع  يف 
جدول االعمال او املطروحة خالل 
اجللسة واختذ بصددها القرارات 

املناسبة واهمها:
وزارة  على طلب  املوافقة   -  1
من  اعتمادات  بنقل  املال 
اىل  العامة  املوازنة  احتياطي 
لزوم   2014 لعام  موازنتها 
للشؤؤن  العامة  املديرية 

العقارية.
وزارة  على طلب  املوافقة   -  2
شؤون التنمية االدارية تفويض 
مركز  الستضافة  اوجريو  هيئة 
احلكومة  لبوابة  رديف  معلومات 

االلكرتونية.
اتفاقية هبة  3 - املوافقة على 
بني مفوضية اجملموعة االوروبية 
خاصة بتمويل مشروع دعم قطاع 
لبنان من اجل تعزيز  االمن يف 

االستقرار واللحمة الوطنية.
4 - املوافقة على مشروع قانون 
بزيادة مساهمة لبنان يف اهليئة 

العربية لالستثمار واالمناء.
5 - املوافقة على تكليف وزارة 
جدولة  اعداد  واملياه  الطاقة 
ملعاجلة مشكلة فيضانات االنهر 
على جملس  وعرضها  والسيول 
يف  البحث  الوزراء.وسيستكمل 
يف  االعمال  جدول  بنود  سائر 

اجللسة املقبلة.
وردا على سؤال قال جريج: إن 
مبدئيا  ستعقد  املقبلة  اجللسة 

اخلميس املقبل.
اللبنانية  اجلامعة  موضوع  وعن 
قال ان هذا املوضوع اخذ حيزا 
هناك  ان  رغم  النقاش،  من 
البنود  من  الكثري  حول  توافقا 
التوافق  مت  وقد  به  املتعلقة، 
على تأجيله اىل اجللسة املقبلة.

وسئل عن ملف رواتب املوظفني 
املال  وزير  ابدى  لقد  فأجاب: 
حيتاج  انه  وقال  نظره،  وجهة 
اىل سند قانوني يقر يف جملس 
املوضوع  مناقشة  النواب ومتت 

ومل يتخذ اي قرار بصدده.
معلومات وزارية

وزير  ان  املعلومات  وأفادت 
مع  اجللسة  قبيل  إجتمع  الرتبية 
ملناقشة  الكتائب  حزب  وزراء 
احلزب  عليها  املعرتض  النقاط 
يف ملف اجلامعة اللبنانية، حيث 
تقريرا  يقدم  ان  املقرر  من 
املقرتحة  األمساء  عن  مفصال 
اىل  إضافة  اجلامعة،  جمللس 
أساسها  على  مت  اليت  املعايري 
إختيار العمداء وأمساء األساتذة 

املتفرغني.
ويف حني وافق اجمللس حبسب 
تفرغ  موضوع  على  املعلومات 
أبقى  اللبنانية.  اجلامعة  أساتذة 
قيد  اجلامعة  جملس  موضوع 
النقاش إلعرتاض حزب الكتائب 
توازن  من  امللف  هذا  خلو  على 
األفرقاء  مجيع  بني  التسميات 
احلزب  موافقة  وعدم  كذلك 
السياحة  ووزير  اإلشرتاكي 
إستبدال  على  فرعون  ميشال 
الكاثوليكي  الطب  كلية  عميد 
ماروني  بآخر  يارد  سليمان 
احلر.  الوطين  التيار  اىل  ينتمي 
وهنا جرت حماوالت لفصل ملف 
إال  اجلامعة  جملس  عن  التفرغ 
انها مل تنجح، حيث مت التشديد 
واحدة،  رزمة  امللف  إقرار  على 
األمر الذي ارجأ البحث يف هذا 

الشان، اىل األسبوع املقبل.
اإلجتماعية  الشؤون  وزير  وقال 
من  خروجه  لدى  درباس  رشيد 
اجللسة ان ال خالف بشأن التفرغ 
بعضها  مرتبطة  املسألة  لكن 
مشكلة  حتل  مل  فطاملا  ببعض 

جملس العمداء فال تفرغ.
اىل  املعلومات  أشارت  كذلك 
ان جملس الوزراء حبث يف ملف 
طرابلس وقرر عدم الرجوع اىل 
اخللف يف اخلطة األمنية، فطرح 
وزير الداخلية والبلديات تصويب 
طرابلس  يف  االمنية  اخلطة 
يف  والعدالة  املساواة  لتحقيق 

التوقيفات.

وقبيل اجللسة قال وزير الرتبية: 
ان ملف اجلامعة معرقل من اكثر 
من جهة واخشى ان يكون هناك 
اليوم  واالشكالية  ادوار  توزيع 
تكمن يف جملس العمداء وهناك 

توازن طائفي جيب احرتامه.
أوضح وزيراإلقتصاد  من جهته 
الكتائب  حزب  ان  حكيم  آالن 
موافق على ملف التفريغ وليس 

على ملف العمداء.
بدوره أوضح وزير الزراعة أكرم 
يف  هي  املشكلة  ان  شهيب 
ان  اىل  مشريا  اجلامعة،  جملس 
الوطين  النضال  جبهة  إعرتاض 
من  ناجح  عميد  إزاحة  على  هو 

ملف  وكأن  آخر  وتعيني  مكانه 
تسوية  أصبح  اللبنانية  اجلامعة 

سياسية وحماصصة مذهبية.
ابو  وائل  الصحة  وزير  وقال 
فاعور ان جبهة النضال الوطين 
فيما  مطالب  اي  لديها  ليس 
اللبنانية  اجلامعة  ملف  خيص 
اعتماد  هو  االساسي  واملطلب 
مبدأ الكفاءة يف تعيني العمداء 

وليس مبدأ احملاصصة.
سالم  الرئيس  استقبل  وعصرا 
سفري الواليات املتحدة األمريكية 
يف لبنان ديفيد هيل حيث ثم 
والتطورات يف  لألوضاع  عرض 

لبنان واملنطقة.

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  أمل 
جربان باسل يف مساندة برازيلية 

فاعلة يف حماربة اإلرهاب.
خالل  جاء  باسيل  الوزير  كالم 
على  الثاني  لليوم  مواصلته 
حيث  للربازيل،  زيارته  التوالي 
اجلالية  أفراد  من  عددا  التقى 
التجارة  غرفة  ومن  اللبنانية، 
اللبنانية الربازيلية الذين أوملوا 

على شرفه خالل غداء حاشد.
خالل  اخلارجية  وزير  وقال 
 ESTADO SAO حديث لصحيفة
عدد  إن  الربازيلية:   PAOLO
اللبنانيني يف الربازيل هو ضعفا 
وبالتالي  لبنان،  يف  عددهم 
بشكل  زيارتهم  الواجب  فمن 
دوري كما والسعي الفعلي من 
وبني  بينهم  ما  الربط يف  أجل 
العالقات  وتعميق  كما  لبنان، 
بني  واإلقتصادية  السياسية 

لبنان والربازيل .
أتت  الزيارة  هذه  إن  أضاف: 
تتمة للمؤمتر اإلغرتابي الذي عقد 
يف لبنان حيث شارك فيه وفد 
برازيلي كبري، ومت االتفاق على 
اجلاليات  اىل  بزيارات  القيام 
العامل،  يف  الكربى  اللبنانية 

حتضريًا  الربازيل  رأسها  وعلى 
الذي  الثاني  اإلغرتابي  للمؤمتر 
العام  من  شباط  يف  سيعقد 
الوضع  اىل  2015.وتطرق 
ويف  لبنان  يف  السياسي 
حيث  سواء،  حد  على  املنطقة 
أمل يف مساندة برازيلية فاعلة 

يف حماربة اإلرهاب.
الحقًا  اخلارجية  وزير  وسيلتقي 
ريشا،  بيتو  برانا  والية  حاكم 
حتتضن  اليت  الواليات  وهي 
من  املتحدرين  من  كبريا  عددا 
عدد  اىل  إضافة  لبناني،  أصل 
يعقدها  اليت  االجتماعات  من 

خالل وجوده يف الربازيل. 

باسيل يف الربازيل: نأمل مبساندة فاعلة 
مبحاربة اإلرهاب

استقبل رئيس جملس النواب 
يف  االول  أمس  بري  نبيه 
اجمللس  عضو  التينة،  عني 
باسل  الفلسطيين  الوطين 
لالوضاع  معه  وعرض  عقل، 
يف  الراهنة  والتطورات 
املنطقة والعدوان االسرائيلي 

على غزة.
جملس  رئيس  استقبل  كما 
النواب  الوزير السابق بشارة 

مرهج.

بري التقى مرهج ونائبا فلسطينيا

احلدود  النريان  حتاصر  بينما 
اللبنانية من الشمال اىل اجلنوب، 
اشتعال  من  املخاوف  تزداد 
عملية  إثر  اسرائيل  مع  اجلبهة 
تل  تشّنها  اليت  الصامد  اجلرف 
أبيب ضّد حركة محاس، فكيف 
يبدو الوضع األمين على احلدود 

اللبنانية - الفلسطينية؟
والتحرير  التنمية  كتلة  عضو 
النائب قاسم هاشم أكد لوكالة 
االنباء املركزية ان الوضع على 
بعد  طبيعي  اجلنوبية  احلدود 
االسرائيلي،  العدو  استنفار 
احلدودية  املنطقة  لكن  أمس، 
العدو  هذا  الن  حذرا  تعيش 
اىل  االطمئنان  ميكن  وال  مغامر 
املتكررة  اعتداءاته  إثر  نواياه 
على لبنان سواء عرب االنتهاكات 
على  االعتداء  أو  اخلروق  أو 
ان  اىل  مشريا  املواطنني، 
االستقرار يف املنطقة احلدودية 
مع  الرعب  توازن  معادلة  سببه 
اليت  القوة  وعوامل  العدو  هذا 

تطمئن أهل املنطقة.
وعن التخّوف من دخول أي جهة 
فلسطينية  أو  لبنانية  سياسية 
خط  على  خامس  طابور  أو 
األزمة الفلسطينية من االراضي 
الحد  مصلحة  ال  قال  اللبنانية، 
القيام بعمل استعراضي، وقوى 

واضح  تتعاطى بشكل  املقاومة 
مع هذا الوضع ولن ُتقِدم على 
مدروسة، الفتا  مغامرة غري  اي 
اىل ان يف مرحلة سابقة كانت 
وغري  مندسة  جمموعات  تطلق 
العشوائية  الصواريخ  مسؤولة 
االراضي  باجتاه  لبنان  من 
الفلسطينية احملتلة واليت تعطي 
لشّن  االسرائيلي  للعدو  مربرا 
اهلجوم على وطننا وردات فعل 
على املناطق اجلنوبية. وهذا ال 

خيدم املواجهة مع اسرائيل.
وردا على سؤال عن التنسيق مع 
استقرار  حلفظ  املعنية  اجلهات 
جبهة اجلنوب، أجاب هاشم أعتقد 
مسؤولياته،  يعي  اجلميع  ان 
يرتكز  املعنيني  مع  والتعاطي 
على عدم السماح لبعض احلاالت 
املتفلتة من القيام بأي عمل ال 

خيدم الشعب الفلسطيين.
اهلل  حزب  دخول  إمكانية  وعن 
على خط األزمة ما يشعل جبهة 
االمر  هذا  ان  أوضح  اجلنوب، 
املسألة  وهلذه  ألوانه،  سابق 
منطلقاتها ومعطياتها، وبالتالي، 
وتابع  واملكان،  الزمان  حتديد 
ألن  إمكانية  هناك  تكون  عندما 
فلسطني  التدخل  هذا  خيدم 
لن  فاملقاومة  وشعبا،  دولة 

تتوانى عن القيام بواجباتها.

املقاومة لن ُتقدم على مغامرة غري مدروسة
قاسم هاشم رأى ان استقرار 
اجلنوب سببه توازن الرعب

ريا  السابقة  املال  وزيرة  عّلقت 
املال  وزير  مطالبة  على  احلسن 
علي حسن خليل جبلسة تشريعية 
القطاع  برواتب  اعتمادات  لفتح 
منذ  أّنه  إىل  فأشارت  العام، 
الصرف  وكل   2005 ال  موازنة 
الطبيعية  القواعد  خارج  من  يتّم 
قانوني  بسبب عدم وجود مسّوغ 
كان  النواب  جملس  أّن  خصوصَا 
يقّر  وال  مقفال  طويلة  فرتة  منذ 
الصرف  فكان  نظامية  موازنات 
اإلثين  القاعدة  خارج  من  يتّم 

عشرية.
اىل  حديث  يف  احلسن،  وقالت 
إذاعة الشرق: فيما خّص الرواتب 
هناك اعتمادات فوق ال 18 ألف 
ال  إنها  خليل  يقول  فيما  و900 
تكفي لدفع الرواتب بعد شهر آب 
للنزول إىل  لذلك حنن مضطرون 
جملس النواب حتى نّشرع اإلعتماد 

ونستطيع تسديد الرواتب.
وأوضحت أنه يوجد مسّوغ قانوني 
يسمح لوزير املال بصرف الرواتب 
وبعدها حتصل تسوية هلذا الصرف 
ألّن هذه نفقة دائمة وضرورية وال 
حاجة ليكون هناك اعتماد نظامي 

حتى يتّم دفع الرواتب
هذا  أّن  احلسن  رأت  كذلك، 
معربة  حمّله،  يف  ليس  التهويل 
إىل  للنزول  استعدادها  عن 
سندات  إصدار  أجل  من  اجمللس 

خزينة باليوروبوند.
تشريع  عن  تعليقها  ولدى 
حكومة  أيام  املالية  املصروفات 
أخضعت  اليت  السنيورة  الرئيس 
ال11مليار  شعار  حتت  ورّد  ألخذ 
أشرس  من  هي  قالت:  دوالر، 

احلمالت اليت تعّرضت هلا وكل هذا 
األمر مرّده هذا الصرف اإلضايف 
وهو اآلن ما يطالب بقوننته وزير 
يف  أّنه  إىل  الفتًة  خليل،  املال 
حصل  ميقاتي  الرئيس  حكومة 
صرف من خارج اإلعتمادات حواىل 
2500 مليار ويطالب بقوننته متامَا 
السنوات  يف  اضطررنا  ما  مثل 

املاضية.
وأكدت أننا ال نريد تسوية إمنا ما 
نريده هو إقرار موازنات وال ميكن 
أن يستمر البلد منذ العام 2005 
مبدية  موازنة،  بال  اليوم  وحتى 
يواجه  حيث  باملداورة  سرورها 
وزير املال التحديات نفسها اليت 
حلول  إجياد  وحياول  واجهناها 
للخروج من املشكلة املستعصية.

السلسلة  بإقرار  التأخري  أّن  وعن 
قدرتها  من  الكثري  أفقدها 
على  احلسن  شددت  الشرائية، 
وميكن  متّر  سوف  السلسلة  أّن 
عدة  أشهرا  إقرارها  يتأخر  أن 
أو  أمنية مستجدة  بسبب حتديات 
موضوع  على  للضغط  أخرى  أمور 
السلسلة، الفتَة إىل أننا قادمون 
اإلمتحانات  تصحيح  موعد  على 
دون  من  حّل  ال  أن  وحيكى 
بالقول:  التنسيق.وختمت  هيئة 
هناك  رمبا  ستطرح  السلسلة  إّن 
احلل  ولكن  العالقة  األمور  بعض 
قريب وسيتم اتفاق معني واحلل 
لن يكون مستعصيَا، رمبا القدرة 
الشرائية مع الوقت ستتآكل عند 
الوقت  مع  العام  القطاع  موظف 
اإلستهالك  جراء  التضخم  بسبب 
الزائد يف ظل غياب التوافق بني 

اإلستهالك واإلنتاجية.

انها نفقة دائمة وضرورية وال حاجة العتماد نظامي
احلسن: التهويل بشأن صرف الرواتب ليس يف حمله

الوزير باسيل

الرئيس بري

القوات  حزب  رئيس  عرض 
أمس  معراب  يف  اللبنانية 
حركة  رئيس  مع  االول، 
النائب  الدميوقراطي  التجدد 

جعجع استقبل رئيس حركة التجدد
وأمني  زيادة  كميل  السابق 
أنطوان  الدكتور  احلركة  سر 
السياسية  األوضاع  حداد، 

العامة يف لبنان واملنطقة. 
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لبنانيــات

قال وزير الداخلية نهاد املشنوق 
امس االول انه لن تكون هناك 
نهاية سريعة حلالة عدم االستقرار 
بالبالد،  تعصف  اليت  السياسي 
متوقعًا ان يبقى لبنان بال رئيس 
ومل  أشهر.  عن ستة  يقل  ال  ما 
يستبعد حصول تفجريات جديدة.

اىل  حديث  يف  املشنوق  وذكر 
الذي  التهديد  ان  رويرتز  وكالة 
تعاونًا  وّلد  املتطرفون،  شكله 
غري مسبوق بني األجهزة. ورأى 
تشهده  مل  التنسيق  هذا  أن 
إىل  مشريا   90 عام  منذ  البالد 
أن العمليات االستباقية لألجهزة 
حيث  جديا.  جناحا  أثبتت  األمنية 
عمليات  ثالث  تعطيل  استطاعت 

قبل حصوهلا بهدفها بالذات.
وقال ال بد من االعرتاف بأن ما 
بنشوة  تسبب  العراق  يف  حدث 
اجملموعات  هذه  عند  كبرية 
يستطيعون  أنهم  واعتقدوا 
العراقية  التجربة  من  االستفادة 
يف  نظرهم  وجهة  من  الناجحة 
خالل  اآلن  حتى  ولكن  لبنان... 
الشهرين األخريين من الواضح أن 
اليقظة األمنية استطاعت تعطيل 

هذا التصور وهذا التفكري.
وأضاف هذا اخلطر دائما موجود، 
غري  احلاضنة  البيئة  ولكن 
موجودة. والغالبية العظمى حتى 
ال اقول مئة باملئة من السّنة يف 
املذهبية  البيئة  الذين هم  لبنان 
التنظيمات،  هذه  ولكل  لداعش 
اعتداهلا  على  مصرة  بيئة  هي 

وتوازنها ومدنيتها.

تفكيك شبكة
وقال إن األجهزة األمنية فككت 
االسالمية  للدولة  تابعة  شبكة 
يف العراق والشام، ومت اعتقال 
سعوديون  ومنهم  منها  أفراد 
أماكن  ثالثة  يف  وفرنسيون 
أعتقد  وتابع  البالد.  يف  خمتلفة 
أنه أول ظهور رمسي وموثق لكنه 
اجملموعة  هذه  وجود  أن  أضاف 

يف البالد كأفراد فقط.
وأشار إىل أن ما تنشره وسائل 
أن  من  اللبنانية  احمللية  اإلعالم 
القوى األمنية تبحث عن سيارات 
أن  ممكن  وانتحاريني  مفخخة 
تكون  وقد  جزئيا  تكون صحيحة 
صحيحة كلها. ال ميكن أن نؤكد 
إما  املصدر  إىل  الوصول  قبل 
لالشخاص  أو  السيارات  ملوقع 

املعنيني بهذا الوضع.
أضاف هذاالكالم موجود من عدة 
مصادر استخبارية عربية وأجنبية 
اجلدية  للتحقيقات  أيضا  ونتيجة 
اليت تقوم بها األجهزة األمنية... 
جديا،  احتماال  يبقى  اخلرب  هذا 
يكون  أن  بالضرورة  وليس 

واقعيا مئة باملئة.
ال  عمليا  االنتحاريني  إن  وذكر 
يعرفون بعد إىل أين هم ذاهبون 
بالضبط ألن معظم العمليات تتم 
بإبالغ الحق للعناصر عن األهداف 
اليت سيذهبون إليها. أوال يأتون 
وبعد  ويستطلعون،  ويقيمون 
بنوعية  التعليمات  تأتيهم  ذلك 

اهلدف.
أولوية  طبعا  املشنوق  وقال 
منطقة  هي  التقليدية  التفجري 

تقليدي  هذا  اجلنوبية،  الضاحية 
يكون  أن  بالضرورة  وليس 
صحيحا مئة باملئة، ولكن بعقلهم 
أنهم  باهلم  يف  يضعون  دائما 
يفرتضون  مواقع  إىل  متوجهني 
اهلل  حزب  فيها  متواجد  أنه 
حتى  أو  كقيادات  أو  كجمهور 

كنفوذ سياسي.
إن  تقول  اليت  النظرية  أضاف 
اهلل  حلزب  العسكرية  العمليات 
توقف  ان  تستطيع  سوريا  يف 
نظرية  هي  االنتحارية،  العمليات 
الن  دقيقة  وغري  صحيحة  غري 
أو  التكفرييني  أو  االنتحاريني 
هذه  متارس  اليت  التنظيمات 
العمليات إذا خسرت موقعا تبحث 
عن موقع آخر، وإذا خسرت املوقع 
االخر تبحث عن موقع ثالث، مما 
يعين أن عملياتهم ليست مرتبطة 

مبوقع جغرايف موجودين فيه.
خطورة  أن  أعتقد  يقول  ومضى 
التفجريات ال تزال قائمة ،وهي 
مستمرة طاملا هذا العقل موجود. 
احلل الوحيد هو ما نقوم به حاليا 
مبعنى  للمصادر،  جتفيف  من 
املمكن  من  اليت  املواقع  متابعة 
والتدقيق  فيها  يتحركون  ان 
باألشخاص  أو  باجلنسيات 
الوافدين عرب املطار أو عرب احلدود 
الربية. هذا عمل دائم ومستمر ال 
بأن  االعتماد  ميكن  ال  يتوقف. 

هذه العملية هي آخر عملية.
مع  معلومات  تبادل  إىل  وأشار 
جهات غربية وعربية حيث يشارك 
باالستماع  سعوديون  حمققون 
السعوديني  مع  التحقيق  إىل 
أن  كما  بلبنان.  املوجودين 
نتائج  على  اطلعوا  الفرنسيني 
الفرنسي  املوقوف  مع  التحقيق 

من أصل جزر القمر.
انتخابات الرئاسة

انتخابات  الداخلية  وزير  وقال 
قرار  هي  اجلمهورية  رئاسة 
حتى  متوفر  غري  ودور  إقليمي 
اآلن ولن يكون متوفرا يف املدى 
مسألة  ليست  هي  القريب. 
وأضاف  االطالق.  على  حملية 
اليت  التطورات  بكل  مرتبط 
العراق  وضع  املنطقة  يف  جتري 
اإليرانية  األمريكية  باملفاوضات 
السعودية  املفاوضات  باحتمال 
األشياء.  من  بالكثري  اإليرانية 
قرار  إىل  حباجة  املسألة  هذه 
دولي عناصره غري متوفرة اآلن.

ورغم أن املشنوق أوضح أنه ال 
يتوقع أن تطول مدة الفراغ إىل 
سنة فقد قال إنها ستمتد ليس 

أقل من ستة أشهر.
يف  الفراغ  أن  شك  ال  وقال 
يعطل  عمليا  اجلمهورية  رئاسة 
النواب  وجملس  احلكومة  عمل 
من  الرد  ولكن  كبرية  بنسبة 
من  املزيد  هو  نظري  وجهة 
التأكيد على ضرورة عمل جملس 
ال  لكي  النواب  وجملس  الوزراء 
ال  العمل  عدم  اجلمهورية.  نفقد 
بالعكس  الرئيس  بانتخاب  يعجل 
املؤسسات  بفراغ  يعجل  متاما 
فاألفضل  برئيس.  يأتينا  وال 
أن يشتغل أكثر وأكثر حتى هذا 
الفراغ الذي يف رئاسة اجلمهورية 

ال ميتد إىل املؤسسات األخرى.

توقع استمرار الشغور الرئاسي ألشهر... ومل يستبعد حصول تفجريات

املشنوق: تهديد داعش وّلد تعاوناً 
غري مسبوق بني األجهزة

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع
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Mark Mahfouz
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لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي 
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

املاروني  البطريرك  استهل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي استقباالته أمس االول، 
يف الصرح البطريركي الصيفي 
يف الدميان، بلقائه مجاعة رسالة 
واألب  املؤسس  برئاسة  حياة 
وجملس  معلوف  وسام  العام 

املشورة واالخوة واالخوات.
للبطريرك  الوفد  شكر  وقد 
دير  افتتاح  ورعايته  حضوره 
االهلية يف  العناية  ومستشفى 

أدما.
الراعي  البطريرك  التقى  بعدها 
الزراعة  لوزارة  العام  املدير 
رئيس  يرافقه  حلود،  لويس 
خليل  البقاع  زراعة  مصلحة 
الزراعي  املركز  ورئيس  عقل 
املعلوف، وقد  يف زحلة سليم 
البطريرك للمشاكل  عرضوا مع 
اليت تعرتض القطاع الزراعي يف 
البقاع والربامج اليت تعدها وزارة 

الزراعة ملساعدةاملزارعني.
وقد دعا الوفد البطريرك الراعي 
العاملي  املؤمتر  يف  للمشاركة 
لبنان  الذي يستضيفه  للبيض 
يف ايلول املقبل. كما للمشاريع 
مع  الوزارة  بها  تقوم  اليت 
اجلهات  مع  بالتعاون  الكنيسة 

الدولية املاحنة.
املهندس  الدميان  زوار  ومن 
ورئيس  ازعور  انطوان 
فادي  جبيل  بلديات  احتاد 

مارتينوس.
كنيسة مار جرجس

تفقد  الراعي،  البطريرك  وكان 
اليت  اهدن  مار جرجس  كنيسة 
تعاني من تشققات يف السقف 
حضور  يف  الشمالي،  وجدارها 
املطران جوزيف معوض وكهنة 
الرعية واستمع اىل شرح مطول 
واملكاتب  املهندسني  من 

الرعية  كلفتها  اليت  الفنية 
الكشف  لالغاثة  العليا  واهليئة 
اسباب  لتحديد  الكنيسة  على 
التشققات فيها ومدى خطورتها 

وسبل اصالحها.
للبطريرك  الفنيون  اكد  وقد 
انه ما مل حتدث ظواهر  الراعي 
طبيعية غري عادية مثل الزالزل 
وضع  فان  االرضية  واهلزات 
وباالمكان  خطر  غري  الكنيسة 

فتح ابوابها امام املؤمنني.
وبعد اطالعه على كامل التقارير 
العامة  السالمة  من  والتأكد 
للمؤمنني داخل الكنيسة، اعطى 
توجيهاته بفتح ابواب الكنيسة، 
االول  القداس  يقام  ان  على 
االحد  يوم  الصيف  هذا  فيها 
اعمال  تنطلق  ان  على  املقبل 
وفق  تشرين  بداية  الرتميم 
تنفيذها  متول  فنية  دراسة 

اهليئة العليا لالغاثة.
كذلك اطلع على اعمال الرتميم 
واليت  الكنيسة  داخل  اجلارية 
تشمل قرب يوسف بك كرم بعدما 
ووضعه  اجلثمان  ترميم  اعيد 
الكنيسة  داخل  زجاجي  قرب  يف 

ليتمكن اجلميع من مشاهدته.
اىل  الراعي  البطريرك  ورافق 
املونسنيور  سره  امني  اهدن 
نبيه الرتس والوكيل البطريركي 

اخلوري جوزف البواري.
وكان الراعي التقى ليل امس 
قائد اجليش العماد جان قهوجي 
الذي اطلع غبطته على التدابري 
واالجراءات االمنية اليت تتخذها 
بالتنسيق  العسكرية  املؤسسة 
مع خمتلف اجلهات االمنية كافة 
والسالم  االمان  على  للحفاظ 
ظل  يف  لبنان  يف  واالستقرار 
االمنية املتدهورة يف  االوضاع 

املنطقة.

استقبل فاعليات ووفودا وتفّقد كنيسة مار جرجس يف إهدن

الراعي اطلع من قهوجي على 
االجراءات األمنية

الراعي مستقبال قهوجي

التقى النائب ميشال عون صباح 
امس االول يف دارته يف الرابية 
االمني العام حلركة االمة الشيخ 
قال:  الذي  جربي  الناصر  عبد 
له  تتعرض  ما  استنكارا  تناولنا 
البلد واعتربنا  الكنائس يف هذا 
كالتعرض  هلا  التعرض  ان 
يتعرضون  والذين  للمساجد 
مبسلمني  ليسوا  العبادة  لدور 
مجاعة  هم  امنا  مبسيحيني  وال 
يعرفون  ال  اجراميون  همجيون 

لالنسانية حقا وال باطال.
اضاف: ناقشنا ضرورة استعجال 
وما  للجمهورية  رئيس  النتخاب 
طرحه من موضوع اختيار الرئيس 
من خالل الناس والشعب اللبناني 
هي خطوة متقدمة نرجو ان نصل 
الن  االيام  من  يوم  يف  اليها 
االوطان ال تبنى على املذهبيات 
ان  بد لالوطان  الطوائف، ال  او 

تقوم على املبادئ واالخالق.
وما  غزة  عن  تكلمنا  كما  وقال: 
الصهيونية  له من قبل  تتعرض 
يراد  وتشتيت  وتدمري  قتل  من 
خيرجوا  ان  الفلسطينيني  لالخوة 
من  ويتهجروا  ارضهم  من 
املرة  يف  تهجروا  كما  فلسطني 

االخوة  ان  نالحظ  ولكننا  االوىل 
متسكا  اكثر  هم  الفلسطينيني 
يف ارضهم وبالقدس والناصرة 
وبيت حلم لكي تبقى هذه االرض 

منارة للعلم واالخالق.
هل ختشون متدد داعش يف هذا 

البلد؟
على  اللبنانيون  اتكل  اذا   -
تستطيع  ال  ومتاسكهم  وحدتهم 
ان  داعش  امثال  وال  داعش  ال 
حتدث خرقا يف الصف اللبناني، 
اجهزة  اىل  تفرقوا  اذا  اما 
ان  فممكن  واحزاب  وطوائف 
او غريها  داعش  ما ميثل  يدخل 
ويشكل خطرا على كل اللبنانيني 

مع مجيع طوائفهم.
العالقات  مسؤول  زار  ذلك  اىل 
الوطين  التيار  يف  الديبلوماسية 
شادارافيان  دي  ميشال  احلر 
التغيري  تكتل  رئيس  من  موفدا 
واالصالح النائب العماد ميشال 
العربية  اململكة  سفارات:  عون 
واجلزائر،  املغرب  السعودية، 
وسلم سفراء هذه البلدان رسالة 
اىل  عون  العماد  من  شخصية 
امللك السعودي وامللك املغربي 

والرئيس اجلزائري. 

بعث رسائل اىل ملكي السعودية واملغرب وبوتفليقة

عون تناول األوضاع مع الشيخ جربي

للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  قال 
املوسوي،  حسني  السيد  النائب 
حاضر  املقاومة  أن  تصريح،  يف 
بديل  وال  ومستقبلها،  األمة 
بقي  ما  باق  وسالحها  أبدا،  عنها 
هزمت  فهي  الصهيوني،  الكيان 
لبنان  على  عدوانها  يف  إسرائيل 
تصمد  وهي  وحررت  وغزة، 
يوما  يوم  كل  وتسجل  وجتاهد 
أيام اهلل، فمن يطالب  جديدا من 
فإمنا  املقاوم،  السالح  بإسقاط 
وتركيعها  األمة  بإسقاط  يطالب 
مشريا  واالرهاب،  االحتالل  أمام 
هو  الصهيوني  املشروع  أن  إىل 
إحتاللي  عدواني  عنصري  مشروع 
القتل واإلرهاب، وهو  قائم على 
ويشكل  مجعاء،  لألمة  عدو  بذلك 
ألمنها  بالغا  وتهديدا  عليها  خطرا 
خطرا  يشكل  إنه  بل  ومصاحلها، 
اإلنساني  اجملتمع  أمن  على 

ومصاحله وإستقراره.
من  هم  أين  املوسوي:  وسأل 
التكفريية  الغزوات  أمراء  يسمون 
من  فلسطني،  يف  حيصل  مما 
وتهجري  وتقتيل،  وتدمري  جتريف 
املظلوم؟  الفلسطيين  للشعب 
جهاد  أرض  فلسطني  أليست 
تستحق النصرة والفداء على طريق 
أن  أم  الشريف؟  القدس  حترير 

باتت سالكة فقط  القدس  طريق 
يف لبنان وسوريا والعراق؟.

وقال: ما حيصل يف األرض املباركة 
فكل  اجلحيم،  فصول  من  فصل 
لعدوان  يتعرض  فلسطني  تراب 
أهلنا  يستهدف  ووحشي  همجي 
الصامدين،  الصابرين  املقاومني 
بطوق  ضارية،  تهويدية  وحلرب 
إستيطاني يزيل معاملها، لتتحول 
أمريكي  بتآمر  خالصة،  يهودية 
أن  إىل  مشريا  عربي،  وتواطؤ 
عملية  ميارس  الصهيوني  الكيان 
للشعب  وعسكرية  إبادة سياسية 
الفلسطيين وقضيته، ما يستوجب 
منا مجيعا محاية الفلسطينيني من 
والتصدي  الصهيونية،  العدوانية 
محام  ووقف  الغطرسة  هلذه 
الدم، بالتنادي إىل تعزيز وحدتنا 
وإعتماد  والوطنية،  اإلسالمية 
إلسرتداد  وحيدا  سبيال  املقاومة 

احملتل من األرض واملقدسات.
من  كلها،  فلسطني  إن  وختم: 
مشاهلا  ومن  نهرها،  إىل  حبرها 
اهلل،  وقف  هي  جنوبها،  إىل 
واألحرار  الشرفاء  مصريها  يقرر 
ال  واملؤمنني،  اجملاهدين  من 
الغزوات  وال  العربية  الدول  تآمر 
تأمتر  اليت  االجرامية  التكفريية 
باإلمالءات األمريكية الصهيونية. 

حسني املوسوي: املطالبة بإسقاط السالح املقاوم كاملطالبة 
بإسقاط األمة أمام االحتالل واالرهاب
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لبنانيات

سدني
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ونائب  اإلنساني  املنسق  زار 
املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق 
امس  ماوننت  روس  لبنان  يف 
وبلدة  اهلرمل  منطقة  االول، 
األوضاع  على  واطلع  عرسال 
السوريني،  لالجئني  اإلنسانية 
اللبنانية  اجملتمعات  وكذلك 

املستضيفة هلم هناك.
لألمم  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 
الالجئني  عدد  أن  املتحدة، 
األمم  مفوضية  لدى  املسجلني 
الالجئني  لشؤون  املتحدة 
السوريني يف البقاع يقدر بأكثر 

من ٣٧٦ ألفًا.
السلطات  ماوننت  والتقى 
مدينة  ويف  اهلرمل  يف  احمللية 
على  واطلع  احلدودية،  عرسال 
واألوضاع  اإلنسانية  احلاجات 
كما  واالقتصادية.  االجتماعية 
الصعوبات  بعض  إىل  استمع 
اليت تواجهها تلك اجملتمعات مع 

تدفق النازحني من سوريا.
ري  مشروع  اهلرمل  يف  وزار 
األمم  وكالة  تديره  بالتنقيط 
ومفوضية  اإلمنائية  املتحدة 
االحتاد  من  بتمويل  الالجئني 
الضغط  عن  وحتدث  األوروبي. 
التحتية  البنية  تعانيه  الذي 
اللبنانية، ال سيما يف ما يتعلق 
باملوارد املائية، نظرا الخنفاض 
معدل نزول األمطار هذا العام، 
وأكد أن األمم املتحدة تنظر يف 
سبل تقديم املساعدة على املدى 
السلطات  ومساعدة  القصري 
تلك  استغالل  يف  اللبنانية 
ممكنة. طريقة  بأفضل  املوارد 

املتحدة  األمم  أن  اىل  ولفت 
وشركاءها من املنظمات، تركز 
شأنها  من  اليت  املشاريع  على 
اللبنانية  اجملتمعات  مساعدة 
والالجئني السوريني خالل هذه 

الفرتة الصعبة.
وزار ماوننت يف عرسال عيادة 
طبية تديرها مؤسسة عامل. كما 
من  العائالت  بعض  مع  التقى 
واستمع  السوريني،  النازحني 
إىل مصادر قلقهم، ورافقه يف 
املكسيكي  السفري  اللقاء  هذا 
األمم  برنامج  من  وموظفون 
ومفوضية  اإلمنائي  املتحدة 
املتحدة  األمم  ومكتب  الالجئني 
اإلنسانية  املساعدة  لتنسيق 

ووزارة الشؤون االجتماعية.
ملتزمة  املتحدة  األمم  أن  وأكد 
االستمرار يف مساعدة السلطات 
احلاجات  تلبية  يف  اللبنانية 
اإلستقرار  وترسيخ  اإلنسانية، 
اإلقتصادي  املستويني  على 
كرم  ب  وأشاد  واإلجتماعي. 
جتاه  وحكومة،  شعبا  لبنان 
خالل  السوريني  النازحني 

السنوات الثالث املاضية.
جبهود  أعجبت  ماوننت:  وقال 
مع  التعاطي  يف  البلديتني 
لالجئني  الكثيف  التدفق 
يف  واستمرارهما  السوريني، 
املواطنني  إىل  اخلدمات  تقديم 
األمم  أن  ونؤكد  اللبنانيني. 
التشجيع  يف  ستستمر  املتحدة 
الدولي  الدعم  من  املزيد  على 
مع  العبء  تقاسم  أجل  من 

لبنان. 

منسق األمم املتحدة تفقد النازحني 
يف اهلرمل وعرسال
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اعلنت غرفة التحكم املروري عن 
قطع طريق مستديرة ابو علي يف 
مدينة طرابلس من كل االجتاهات 
جامع  وقرب  البحرية  والطريق 
الناصري - التبانة ومدخل شارع 

سوريا من قبل االهالي.
لالعالم  الوطنية  الوكالة  وقالت 
أن أهالي املوقوفني يف أحداث 
التبانة وجبل حمسن يف طرابلس 
الطريق  يقطعون  زالوا  ما 
وعكار  طرابلس  بني  الرئيسية 
وبالتحديد عند مستديرة أبو علي، 
حيث نصبوا أمس األول أربع خيم 
حتى  الطريق  فتح  عدم  وأكدوا 

االفراج عن املوقوفني.
وهدد االهالي بتصعيد حتركاتهم 
مع  التجاوب  عدم  حال  يف 
مطالبهم، ملوحني بتوسيع رقعة 
النور  دوار  لتشمل  اعتصامهم 
اىل  مشريين  طرابلس،  وسراي 

ان صربهم بدأ ينفد.
مصادر  أكدت  جهتها،  من 
عسكرية ان الوضع يف طرابلس 
لن  واجليش  ممسوكا  يزال  ال 
يسمح باعادة عقارب الساعة اىل 

الوراء.

اللقاء اإلسالمي
االسالمي  الوطين  اللقاء  وعقد 
حممد  النائب  منزل  يف  اجتماعا 
خالله  طرابلس، حبث  كبارة يف 
تشهدها  اليت  التطورات  يف 
طرابلس على خلفية توقيف عدد 

من الشبان.
وأصدر اجملتمعون بيانا جاء فيه: 
رفضهم  اجملتمعون  أبدى  أوال: 
العشوائية  للتوقيفات  الكامل 
طرابلس،  أبناء  تطال  اليت 
وشددوا على ضرورة أن تكون 
التوقيفات مبنية على االجراءات 
على  وليس  العادلة،  القانونية 
وغري  املشبوهة  االتصال  وثائق 
القانونية اليت ال بد من إلغائها 
االستمرار  أن  مؤكدين  بالكامل، 
للطائفة  األمين  االضطهاد  يف 
السنية سيؤدي اىل ردات فعل 
بدأنا  النتائج، وقد  غري حمسوبة 
الكيل  ألن  عنها،  مناذج  نرى 
القانون  إستخدام  يف  مبكيالني 
على  والعمل  املواطنني،  بني 
توقيف فئة دون أخرى هو الظلم 
بعينه، وهذا الظلم إذا ما إستمر 

سيؤدي اىل االنفجار.
املدعي  اجملتمعون  حيمل  ثانيا: 
العام التمييزي وقضاة التحقيق 
ملا  الكاملة  املسؤولية  املعنيني 
إدعاءاتهم  من  ينتج  أن  ميكن 
من  توقيفه  يتم  من  كل  على 
أبناء  من  أو  السنية  الطائفة 
باالرهاب،  والشمال  طرابلس 
مؤكدين رفضهم التعامل مع من 
مدينته  عن  دفاعا  السالح  محل 
عندما  وشرفه  وعرضه  ومنطقته 
القيام  عن  غائبة  الدولة  كانت 
بهذا  محايته،  يف  بواجباتها 
والعسكري  املخابراتي  االسلوب 
الظامل الذي يذكر بالنظام األمين 
حقبة  خالل  السوري  اللبناني 
االحتالل السوري للبنان، ويدعو 
التعامل  اىل  القضاة  اجملتمعون 

القوانني  وفق  املوقوفني  مع 
يأخذوا  وأن  االجراء،  املرعية 
باالعتبار الظروف األمنية القاهرة 
اليت دفعتهم اىل محل السالح، 
وأن يوفروا إدعاءاتهم باالرهاب 
وقصفوا  املساجد  فجروا  ملن 
املنازل وإغتالوا الشهداء، وملن 
ينقل أطنان األسلحة والصواريخ 
اىل سوريا ويزج لبنان يف عني 
العاصفة االقليمية بسبب إرهابه 
سوريا  يف  األبرياء  أهلنا  ضد 

والعراق.
املطالبة  اجملتمعون  جيدد  ثالثا: 
من  املوقوفني  كل  بنقل 
للشرطة  التابع  الرحيانية  سجن 
ميت  ال  سجنا  لكونه  العسكرية، 
وال  بصلة،  االنسان  حقوق  اىل 
حيرتم آدميته وإنسانيته، ويذكرنا 
الديكتاتورية  األنظمة  بأقبية 
عليها  إنتفض  اليت  البالية 
الظلم،  ضد  بثورات  شعوبها 
االنسان  حقوق  مجعيات  وندعو 
اىل  الدولي  األمحر  والصليب 
واالطالع  الرحيانية  سجن  زيارة 
ترتكب  اليت  االنتهاكات  على 

حبق املوقوفني.
اجملتمعون  يستنكر  رابعا: 
اليت  والظاملة  املغرضة  احلمالت 
يتعرض هلا عضو اللقاء الوطين 
واالسالمي عميد محود من بعض 
املأجورين واملغرر بهم، مؤكدين 
على  تؤثر  لن  احلمالت  هذه  أن 
مسريته يف الدفاع عن طرابلس 
واستقرارها  أمنها  على  وحرصه 
وعيشها  األهلي  وسلمها 

املشرتك.
على  اجملتمعون  يشدد  خامسا: 
اليت  األمنية  باخلطة  متسكهم 
رفضهم  وعلى  النار،  أوقفت 
عليها  طرأت  اليت  االحنرافات 
العشوائية  التوقيفات  جلهة 
وانتزاع االعرتافات من املوقوفني 
والتعذيب،  الضرب  تأثري  حتت 
أن  تريد  طرابلس  أن  مؤكدين 
الدولة وسلطة  تعيش يف كنف 
اجلميع  ومطالبني  القانون، 
أمام  اجملال  وبإفساح  بالتهدئة 
االتصاالت واملساعي اليت تبذل 
املظلومني،  املوقوفني  الطالق 
مدينتنا  أمن  على  حرصا  وذلك 
وال  وإقتصادها،  وإستقرارها 
املبارك  رمضان  سيما يف شهر 
بفارغ  طرابلس  تنتظره  الذي 
صرب لتنهض إقتصاديا ويعوض 
اليت  اخلسائر  من  بعضا  التجار 
حلقت بهم خالل احلقبة املاضية. 
االجنرار  بعدم  أهلنا  نطالب  كما 
اىل قطع الطرقات واملستديرات 

ألنها ختدم أعداء طرابلس.
سادسا: يذكر اجملتمعون احلكومة 
بضرورة القيام باستدارة إمنائية 
كاملة جتاه طرابلس، وأن تسارع 
اىل تنفيذ املشاريع اليت أقرتها، 
مشاريع  إقرار  اىل  تبادر  وأن 
العمل  فرص  تؤمن  إنتاجية 
تتعاطى  وأن  الشباب،  آلالف 
إحتياجاتها  وفق  طرابلس  مع 
الكبرية، ألن االنفجار االجتماعي 
قد يكون أخطر بكثري من االنفجار 

األمين.

اللقاء اإلسالمي يرفض التوقيفات العشوائية ويؤكد 
التمسك باخلطة األمنية

استمرار اإلحتجاجات يف طرابلس 
وأهالي املوقوفني يهددون بالتصعيد

أمل  وحركة  اهلل  حزب  كان  اذا 
الرمضانية  االفطارات  الغيا كل 
خشية استغالهلا لتنفيذ تفجريات 
ارهابية بعدما ضربت يد االرهاب 
عقر دارهم، فان تيار املستقبل 
ولئن  الوارد  هذا  يف  يبدو  ال 
بكثري  ستحاط  افطاراته  كانت 
املشددة  االمنية  االجراءات  من 
والتدابري الواجبة خصوصا بعدما 
املركزي  افطاره  اقامة  قرر 
السنوي كما العادة يوم اجلمعة 
يف 18 اجلاري يف جممع البيال، 
ملنسقيات  افطارات  مع  تزامنا 
وجنوبا  مشاال  كافة  املناطق 

وبقاعا وجبال.
الذي  املركزي  االفطار  ويشكل 
حيضره حشد واسع من قيادات 
اذار   14 وقوى  املستقبل  تيار 
مناسبة يوجه فيها الرئيس سعد 
ما  وفق  تتناول  كلمة  احلريري 
املركزية  األنباء  وكالة  ذكرت 
الداخلي  اللبناني  الشقني 
التطورات  ضوء  يف  واالقليمي 
واالزمة  العراق  يف  االخرية 

السورية.
وتشري املعلومات املتوافرة يف 
الرئيس  ان  اىل  الشأن  هذا 
احلريري وضع اخلطوط العريضة 
داخليا  فيه  يركز  الذي  خلطابه 
على جممل االستحقاقات الداهمة 
رئاسة  انتخابات  مقدمها  ويف 
على  يشدد  اذ  اجلمهورية. 
ضرورة اجنازها يف اسرع وقت، 
مكررا مواقف التيار اليت اعلنها 
اكثر من مرة جلهة ضرورة لبننة 
االستحقاق وترك اخليار الرئاسي 
للمسيحيني اوال والوقوف خلف 
يرتأون  ما  بكركي وسيدها يف 

واالنفتاح على اي خيار توافقي 
واالستعداد على رغم ان لقوى 
الذي تتمسك  اذار مرشحها   14
آخر  خيار  اي  على  لالنفتاح  به 

يتم االتفاق عليه.
واذ جيدد احلريري تأكيد متسكه 
وصيغة  الوطنية  بالثوابت 
ومعادلة  بعبدا  واعالن  الطائف 
ورفض  املشرتك  العيش 
املس بها، فانه لن يقدم وفق 
املعلومات، جوابا ينتظره رئيس 
النائب  التغيري واالصالح  تكتل 
ميشال عون يف ما يتصل بتبين 

ترشحه للرئاسة.
الذي  االقليمي  الشق  يف  اما 
حيتل مساحة أصغر يف اخلطاب 
وجوب  على  احلريري  فريكز 
من  حياك  مما  واحلذر  اليقظة 
مؤامرات وضرورة جتنب االنزالق 
والطائفية  املذهبية  الفتنة  حنو 
بلد  من  اكثر  اليها  انزلق  اليت 

عربي.
ويف سياق االنفتاح املستقبلي 
اللبنانية  السياسية  القوى  على 
اليت  اللقاءات  اخريا  برزت 
تيار  من  مسؤولني  بني  عقدت 
بنصيحة  امل  وحركة  املستقبل 
ناقش  حيث  جنبالطي  ومسعى 
لرئيس  السياسي  املعاون 
علي  املال  وزير  النواب  جملس 
احلريري  نادر  مع  خليل  حسن 
سعد  الرئيس  مكتب  مدير 
احلريري ملفات الداخل وضرورة 
بني  التواصل  قنوات  كل  فتح 
الطرفني بهدف حتصني الساحة 
الفتنة  شبح  وجه  يف  الداخلية 
العدوى  انتقال  ومنع  املذهبية 
واكدت  لبنان.  اىل  العراقية 
ان  املعلومات  وفق  اللقاءات 
اكثر  ملحة  اليوم  تبدو  احلاجة 
البراز  مضى  وقت  اي  من 
على  اجلانبني  بني  التواصل 
رغم انه مل ينقطع يوما خصوصا 
بني الرئيسني نبيه بري وفؤاد 
اجيابيات  من  له  ملا  السنيورة، 
االحتقان  تنفيس  مستوى  على 
يف الشارع والتنسيق يف جممل 
اىل  اضافة  السياسية  امللفات 
امللفات املطروحة امام احلكومة 
تباين  اي  تطور  عدم  وضرورة 
خالف  اىل  النظر  وجهات  يف 
بل  ال  احلكومي  املسار  يعرقل 
العمل على تفعيل جملس الوزراء 
التوافق على  ال سيما بعدما مت 
ضرورة توقيع الوزراء كافة على 
القرارات الكربى. واذ اكدت ان 
ملف التمديد للمجلس النيابي مل 
كشفت  اللقاءات  هذه  يف  يثر 
احلريري  نادر  ان  املركزية  ل 
العربية  اململكة  اىل  توجه 
السعودية حامال رسالة من بري 
اىل احلريري على ان يضعه يف 
اجواء نقاشات املستقبل - امل 
اخرى  رسالة  ينقل  ان  متوقعة 

من احلريري اىل بري.

افطار مركزي ل املستقبل اجلمعة املقبل يف 
البيالواحلريري يؤكد خالله ثوابت التيار رئاسيا ووطنيا

الرئيس سعد الحريري
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املعلمون يف املدارس اخلاصة، يف لبنان، أخلمسون 
ألفًا، يضعون اليوَم أيديهم على قلوبهم، خوفًا من 
5 متوز ! ذلك أنَّ املادة 29 من قانون املعلمني 
احلقَّ يف  املدرسة  مديَر  القطاع اخلاص تعطي  يف 
صرف املعلم من اخلدمة، قبل اخلامس من متوز، من 
كل سنة. وهذا احلقُّ املطلُق ُيعطى أليِّ مديٍر، يف 
صرف أيِّ معلٍم، من اخلدمة لقاَء حفنٍة من اللريات، 

تؤخُذ أغلَب االحيان يف احملاكم.
وعليِه... فاخلمسون ألفًا ينتظرون. ولو كان واحُدهم 
هذا  إرادة  أمام  متساوون  فاجلميع  زمانه.  عبقرَي 
ِ يف ميدان  املدير أو ذاك، ولو كان ال يساوي فلسنينْ

التعليم                                   ...
الكلُّ ينتظرون ! أيأتيهم هذه السنة حكُم االعدام 
املؤجل ؟ يكفي كتاٌب مضموٌن مع إشعار بالتسلم 
من السيد املدير، إىل املعلم األجري، يشكر له فيه 
خدماِتِه ... وألنَّ معظم السادة املديرين تعوزهم 
املصروف  املعلم  على  يتكرمون  ال  فهم  اللياقة، 

بكلمة الشكِر هذِه ...
هذا القانون العريف وضع يف عام 1956 بدعم من 
: املراجع الدينية والسياسية املتحالفة دومًا. وهو 
بصورة  املراجع  هذه  بدعم  الناهي  اآلمر  يزال  ال 

فاضحة.
وهو قانون أقل ما يقال فيه انه قانون ُيلُّ قتَل 

مستقبل االفراد واجلماعات. 
اإلنسان و  هو قانون وثين ليس فيه شيىء من 
البلدان  ال من اهلل. وهو ليس له شبيٌه حتى يف 
املتخلفة. )راجع دراسة د. حممد نديم اجلسر يف 
دفاعه عن النقيب السبعالني أمام حمكمة التأديب 

.)1992
أمحر  خط  وهو  تعديله...  عليك  حرام  قانون  وهو 
عند املسيطرين على الرتبية يف لبنان: املرجعيتان 
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
دولة  برئاسة  األسبوعي  اجتماعه 
يف  عون  ميشال  العماد  الرئيس 
دارته يف الرابية. استّهل اإلجتماع 
راحة  عن  صمت  دقيقة  بالوقوف 
نفس عضو التكّتل املرحوم النائب 
أعضاء  أشاد  وقد  احللو،  ميشال 
التكّتل مبزاياه اإلنسانّية والوطنّية 

واألخالقّية والقانونّية.
الوزير  حتّدث  االجتماع،  وعقب 

السابق سليم جريصاتي، فقال:
مبادرة  عن  أواًل  احلديث  جرى 
ميشال  العماد  التكّتل  رئيس 
هذه  أّن  تعلمون  وكما  عون، 
قسمني.  إىل  مقّسمة  املبادرة 
منها  األّول  القسم  يتناول 
النّواب  جملس  أعضاء  »إنتخاب 
الدستور،  من   24 للماّدة  وفقًا 
بني  التساوي  على  تنّص  واليت 
وعلى  واملسيحيني،  املسلمني 
الطوائف«.  بني  النسيب  التوزيع 
ميثاقي،  هو  املاّدة  هذه  وُمرتَكز 
إذ ورد يف وثيقة الوفاق الوطين 
أن  اإلنتخاب  قانون  على  »أن 
املشرتك،  العيش  قواعد  يراعي 
جلميع  فعلّيًا  متثياًل  يؤّمن  وأن 
فئات الشعب اللبناني وأجياله«. 
الوطن،  مكّونات  يعين  ما  وهذا 

وهي مكّونات طوائفّية بامتياز.
إّن املوضوع يتعّلق جبميع الطوائف 
وليس حصريًا باملسيحيني، وكما 
تعلمون، إّن املناصفة هي مطلب 
أن  بعد  الطائف،  يف  إسالمّي 
النّواب  كانت املعادلة يف جملس 
املسيحيني  ملصلحة   5 على   6«
عدديًا«. وإن قّدمتم قانونًا يّقق 
أّي  دون  الفعلّية  املناصفة  هذه 

إنتقاص.. حنن معه سلفًا.
جممل  بإجراء  التكّتل  واحتفظ  كما 
احملافل  خمتلف  يف  املراجعات 
تتعّلق  واليت  والدولّية،  اإلقليمّية 
بضمان تنفيذ الطائف وفقًا لنّصه 
وروحه. لذلك، كّل من يعتقد أّن 
مّثة مناورة يف مبادرة العماد عون 
أّن  حبيث  جسيم،  خطأ  على  هو 

التسطيح الفكري خطري يف القضايا 
املصريّية. أّما بالّنسبة إىل توقيت 
هذه املبادرة، حنن نذّكر بأّننا سبَق 
وهو  اإلنتخابي،  مشروعنا  وطرحنا 
ال يزال إقرتاح قانون لدى اهليئة 
العامة جمللس النّواب أي أّنه قابٌل 
للطرح واملناقشة يف أّي حني، يف 

هذا العقد اإلستثنائي.
أّما باإلنتقال إىل امللّف الرئاسي، 
والذي هو متمّثل يف الشّق الثاني 
من املبادرة. هذه املبادرة مل تأِت 
على  بل  املناورة،  أم  العدم  من 
العكس، هي صدًى حقيقّي وقوّي 
اليت  وللصيغة  الطائف  إلتفاق 
كّرسها هذا اإلتفاق. وعندما تقرأون 
الحقًا إقرتاح تعديل الدستور هلذه 
ويتأّكد  تتأّكدون  سوف  اجلهة، 
الشعب اللبناني أّن تكّتل التغيري 
وفعل  قول  تكّتل  هو  واإلصالح 

وقانون ودستور.
الذي  الّشعب،  عن  وباحلديث 
الطائف،  دستور  وحبسب 
ومصدر  الّسيادة  صاحب  هو 
مقدمة  من  د  )الفقرة  السلطات 
رمز  فهو  الرئيس  أّما  الدستور(، 
من   49 )املاّدة  الوطن  وحدة 
الدستور(.. باهلّل عليكم، كيف لنا 
القاعدتني  هاتني  بني  نّوفق  أن 

امليثاقيتني..؟؟!!
الّرئيس  يتم حترير  أّنه  األهّم هو 
واخلارجي  الّداخلي  اإلرتهان  من 
ومن الّتجاذب والّتعطيل وما شابه 
من املناورات، فاإلقرتاع العام هو 
من  للّرئيس  استيالٌد  ذاته  حبّد 
دون  من  مباشرًة،  الشعب  إرادة 
شعبًا  يأسر  أن  أحد  يستطيع  أن 

بكامله أو يرهن إرادته.
ياكي  القوي  املسيحي  الّرئيُس 
ميّثل  اّلذي  الّنواب  رئيس جملس 
الوزراء  جملس  ورئيس  مكّونه 
جتعل  اّليت  الّطائف  بصالحّيات 
رئيسًا  حكومة  رئيس  كّل  من 
هذه  اإلجرائية.  للسلطة  قويًا 
هي صيغة العام 1943 مبفهومها 
أن  ُيعقل  فهل  الّداخلي.  الوطين 

انطوان السبعالني: املادة 29 حكم إعدام على 50 ألف معلم !
الدينية والسياسية. ومن يسَع اىل جتاوز هذا اخلط 
املعلمني  نقابة  سر  أمني  قاسم  )عباس   : دنْ  ُيشرَّ
ُصرف مرتني يف السبعينات، وُصرف بعده النقيب 
يصرف  مل  ملاذا  أما  ستًا...(.  مراٍت  السبعالني 
مشلتهم  فألنهم  بعدهما،  أو  قبلهما،  نقابيون 
وتشملهم بركة أصحاب املدارس، وألنهم أصحاٌب، 

وهذا القانون اجلاهلي!
القانون  هلذا  األخطر  النتائج  وهنا  أخريا  وعليه 
عامال  اخلاصة  املدرسة  يف  املعلم  جعل  ومنها: 
السيد  العموم  على  املدرسة  مدير  جعل  مومسيًا. 
األجري  أيضا  العموم  على  املعلم  جعل  و  املتجرب 
احلرية  لبنان  أبناء  يعلم  اجلبان ال  اجلبان. واملعلم 
لبنان.  معنى  لبنان  أبناء  يعلم  ال  أي  والعنفوان 
وهذا القانون وغريه جعل الشباب اللبناني يعزف 
مستقباًل ويف  له  تؤمن  ال  اليت  التعليم  مهنة  عن 
ذلك خسارة جسيمة للرتبية. ومحاية هلذا القانون 
الوحشي يستميت أصحاب املدارس يف السيطرة 
. ومعلوم  على نقابة املعلمني وتشريد كل نقابي حرٍّ
أن املعلم يف القطاع الرمسي غري خاضع ملثل هذا 
الرتبية يف بالدي  القانون وهذا شيء خطري على 
العائشة من هاتيك السنني على شعار : علي يرث، 

وعلي ال يرث!
يا أيتها املادة 29 من قانون املعلمني أنا عدوك 
نقيبا، ومعلما، حامال من ظلمك مكاتيَب صرف ستة. 
أنا عدوك صوتا وقلما ال يرتهنان. أنا عدوك وإن 
مل أكن مسؤوال، ألن يف صمت املسؤولني ارتهانا 
لك، ورقصا على مئات العيال اليت ستشرد، يف 
يف  أجاهر  أني  حسيب  أنا  الرتبوية.  اجملازر  متوز 
فضحك مادة قاتلة أهلي الطيبني ! وأضعف اإلميان 
على  ِر  العشنْ بأصابعنا  ندلَّ  وأن  موتانا  نبكي  أن 

قاتليهم..

واملناصفة  الفعلي  الّتمثيل  ُيهدر 
يف  واملسلمني  املسيحيني  بني 
جملس الّنواب، وُيهدر يف الوقت 
نفسه املوقع املسيحي األّول يف 
بامليثاق  تتعّلق  املسألة  الّدولة؟! 
أحٌد  يستطيع  وال  والّصيغة، 
بالعيش  يتعّلق  ما  يف  الّتهاون 
املشرتك. من ينادي مّنا بامليثاق 
ذلك  أحد،  من  مّنًة  يطلب  ال 
على  نفسه  يفرض  امليثاق  ألّن 

اجلميع.
الّطائف  عنوان  أّن  تنسوا  ال 
العريض هو املشاركة الفعلية يف 
صناعة القرار الوطين بني مكّونات 
العماد  اقرتاح  يف  وحنن  الوطن. 
ولن  املشاركة  هذه  نطرح  عون، 
رّدة  ولكن  بدياًل.  عنها  نرضى 
متسّرعة،  متهّورة،  أتت  الفعل 
الطابع.  وشخصية  سطحية، 
املبادرة  نقرأ  أن  هو  املطلوب 
بضمرٍي وطين راجٍح وبهدأة نفس 
بعد إجراء تقويٍم للحالة املأساوية 
ظّلها  يف  نعيش  اّليت  واخلطرية 

وعلى متاٍس معها. 
قّدمناه  اّليت  املبادرة  إّن  قالوا 
األمام.  إىل  هروٍب  عن  عبارة 
يتّكلمون؟؟  مبادرة  أّي  عن  ولكن 
إنقاذية  قّدمناها  اّليت  فاملبادرة 
من  مبادرة  هي  بامتياز.  ووطنية 
قائٍد ُمستشرف وجمّرد قبل فوات 
مبثل  ويتمّتع  ُيبادر  ومن  األوان. 
مبادرة  هكذا  لطرح  القدرة  هذه 
بل  األمام،  إىل  إنقاذية ال يهرب 
الوطن  ويّصن  اآلتي  يستشرف 
احملدقة  واملخاطر  املستقبل  ضّد 

به.
ستسّبب  املبادرة  هذه  إّن  قالوا 
غري  الطوائف،  لدى  حساسيًة 
ال  لذلك  حنن!  يصيبنا  الغنب  أّن 
يزايدّن أحٌد علينا، ال يف حقيقتنا 
اخللفية وال يف مقاربتنا امليثاقية 

للحكم يف لبنان.
يقولون إّن املبادرة اّليت قّدمناها 
تتطّلب تعدياًل للّنظام! ولكن عن 
نزعنا  هل  يتكّلمون؟  نظاٍم  أّي 

جملس  من  اإلجرائية  الّسلطة 
عنوان  أّن  وأكّرر  أعود  الوزراء؟! 
الفعلية  املشاركة  هو  الّطائف 
الوطين، وحنن  القرار  يف صناعة 

طاّلب مشاركة.
قالوا إّن مبادرتنا تنّم عن تقوقع 
عن  ولكن  طائفية!  قوقعة  أو 
إّننا  إذ  يتكّلمون؟!  قوقعٍة  أّي 
وأخريًا.  أّواًل  بامليثاق  نطالب 
جّيدًا،  فليقرأوها  مبادرتنا،  هذه 
واملشاركة  بالعدالة  نطالب  ألّننا 
جلميع مكّونات الوطن من دون أّي 
انتقاص حلقوق أّي مكّون من تلك 

املكّونات.
على صعيٍد آخر، تداول التكّتل - 
جلنة  رئيس  شرحه  ما  ضوء  على 
ابراهيم  الّنائب  واملوازنة  املال 
فتح  قانون  مشروع  كنعان-  
واألجور  للّرواتب  إضايف  اعتماد 
اإلّطالع  وبعد  العام.  القطاع  يف 
على مشروع القانون امُلقّدر بقيمة 
املقّدمة  لبنانية  لرية  مليار   1585
أّن  التكّتل  من وزارة املال، رأى 
أّن  كما  بامتياز،  قانونية  املقاربة 
مقاربة وزير املالية تندرج صحيحًا 
من ضمن القوانني املرعية، وأّنه 
املخالفة،  عن  لنتوّقف  األوان  آن 
بالّتالي فإّن احلجج املعاكسة هلذا 
املشروع هي حجٌج ال تستقيم، ذلك 
ألّن اهلدف منها هو الّتسوية جلميع 
مع  بالّتساوي  الّسابقة  املخالفات 
استمرار  أو  حكوماتهم،  خمالفات 
امليزان  يستوي  حّتى  املخالفات 

يف ما بينها.
قانون  من   26 املاّدة  إّن  كاّل. 
يتذّرعون  اّليت  العمومية  احملاسبة 
بها ال ُتطبق يف حالتنا، ذلك ألّنها 
والّتسويات.  املصاحلات  تعين 
قانون  من   32 املادة  وكذلك 
مطّبقة  غري  فهي  الـ2005  موازنة 
موضوع   يف  تقتصر  ألّنها  أيضًا 
الّنفقات الّدائمة على العام 2005 
تسويفًا  كفانا  لذا  سبقه.  وما 
دون  من  العام  للمال  وإهدارًا 
إىل  مجيعًا  ولنذهب  حماسبة،  أّي 

جملس الّنواب ونقّر فتح اإلعتماد 
حان  إنفاقنا.  ونقونن  اإلضايف 
الوقت لكي يعرف الّشعب الّلبناني 

أين يذهب املال العام.
كذلك تناول التكتل يف املوضوع 
الّلبنانية،  اجلامعة  ملّف  األخري 
الّسياسة  به  تتحّكم  تزال  ال  اّليت 
الضّيقة. األمل معقود على جتاوز 
واحملاصصة  الّشخصية  املآرب 
موضوٍع  يف  األطراف  بعض  لدى 
بشبابنا  يتعّلق  بامتياز  تربوٍي 
ومبستقبلهم، فكفانا أخذهم رهائن 
الّشخصية  وطموحاتنا  حلساباتنا 
والّصغرية! الّسؤال ُيطرح اعتبارًا 
الوقت  آن  إذ  الوقت،  هذا  من 
فهل  الوزراء.  جملس  يف  حلّله 
املقّنعون  الّتعطيليون  هؤالء  يريد 
لدى  مفضوحني  أصبحوا  اّلذين 
احلكومة؟  تعمل  أن  العام  الّرأي 
الوزراء  جملس  من  يريدون  هل 
هل  املالئمة؟!  القرارت  يّتخذ  أن 
يريدون جمللس الّنواب أن جيتمع 
الّلبنانية  املصلحة  تتوافر  عندما 
العليا. اإلجابة معّلقة على موقفهم 

من ملّف اجلامعة الّلبنانية.
ثّم أجاب عن أسئلة الصحافيني:

س: ماذا بعد هذه املبادرة؟
سنتقّدم  املبادرة،  هذه  بعد  ج: 
دستوري،  تعديل  قانون  باقرتاح 
وبذلك لن تبقى هذه املبادرة عبارة 
عن جمّرد كلمات لفظّية وشفهّية، 
التنفيذ.  إىل  طريقها  ستجد  بل 
إذًا، سوف نبادر وسنتقّدم باقرتاح 
قانون تعديل دستوري يف الوقت 
العادي،  العقد  من  املناسب 
األمور. حنن  ُتناقش هذه  وسوف 
اإلنقاذ،  يف  احلصرّية  نّدعي  ال 
ولكي  اإلنقاذ،  إىل  نبادر  حنن 
هذه  على  التعليق  من  يتمّكنوا 
املبادرة بطريقة صحيحة، جيب أن 
يكونوا ملّمني بأسبابها وخلفّياتها، 
شرحت  الذي  العريض  وبالعنوان 
وهو املشاركة الفعلّية يف صناعة 
أن  ألحد  ميكن  ال  الوطين.  القرار 
البديهية  حقوقنا  يف  يناقشنا 

منّثل  فنحن  الوطن،  هذا  يف 
إىل  ننطلق  ومنه  أساسّيًا  مكّونًا 
لّب  هو  هذا  الوطن.  هذا  رحاب 
املبادرة. على املناصفة أن تتأّمن 
يف جملس الّنّواب، وبذلك يتأّمن 
امليثاق، كما أّن رئيس اجلمهورّية 
خيرج قويًا من مكّونه، ويطلب من 
رحابه  إىل  يدخل  ان  أمجع  الوطن 
بإرادة شعبّية جامعة، ومن يناقش 
بهذه املبادرة، فليأِتنا مبا يعادهلا 

إلخراج الوطن مّما يتخّبط فيه.
النّواب،  بعض  هناك  أّواًل،  س: 
التغيري  تكّتل  حلفاء  من  ومنهم 
تعديل  أّن  يعتربون  واإلصالح، 
الدستور يف ظّل العقد اإلستثنائي 
طرح  مقابل  وثانيًا،  جيوز.  ال 
املبادرة كان هناك طرح بالتمديد 

جمللس النّواب. 
ج: املبادرة متأّتية من األزمة سواء 
على صعيد التمديد جمللس النواب 
انتخاب  على  القدرة  عدم  من  أو 
مّما  أو  للجمهورّية،  جديد  رئيس 
النظام  هذا  الّنظام،  أزمة  ُيسّمى 
أن  دون  من  األزمات  ينتج  الذي 
من  إنطالقًا  حلول.  أّي  يستولد 
أّواًل،  الّتالي:  هو  موقفنا  هنا، 
من املمكن أن يندرج التعديل يف 
العقد  يف  وليس  العادي  العقد 
اإلستثنائي، وهذا التوقيت يقّرره 
أّواًل، هو  التكّتل. ثانيًا وأهّم من 
أّن َمن يبادر إىل إرادة اإلنقاذ هو 
وال  ينقذ،  أن  يستطيع  من  كّل 
اخلصوم  أو  باحللفاء  لذلك  عالقة 
أّن بلدنا  يف السياسة. حنن نرى 
ميّر يف أوقاٍت عصيبة، ونرى أيضًا 
أّن احللول تكون متاحة عندما تكون 
العزمية متوافرة، وعزميتنا متوافرة، 
كما أّن لرئيس تكّتلنا اإلمكانّيات 
ما  بكّل  املبادرة  على  والقدرة 
ومعاٍن،  مفاهيم  من  الكلمة  هلذه 
هنا،  من  إنطالقًا  بذلك.  بدأ  وقد 
لن نقبل برّدات الفعل املتهّورة، 
بها،  فنتشاور  املدروسة  تلك  أّما 
املشاركة يف  ودائمًا حتت سقف 

صناعة القرار الوطين.
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برلني  بني  األزمة  اختذت 
دراماتيكيًا  منحى  وواشنطن 
طردت  بعدما  االول،  أمس 
أجهزة  ممثل  األملانية  احلكومة 
على  األمريكية  االستخبارات 
»غباء«  من  وسخرت  أراضيها، 
الواليات املتحدة لتجسسها على 
قادتها ومؤسساتها، معتربة أن 

األمر يستحضر احلرب الباردة.
البيت  باسم  الناطقة  ورفضت 
األبيض كاتلني هايدن التعليق 
استخباراتية«،  »مسألة  على 
أمنية  عالقة  »لدينا  مستدركة: 
مع  جدًا  مهمة  واستخباراتية 
األملان  أمن  تضمن  أملانيا، 
متابعة  وضروري  واألمريكيني. 
اجملاالت،  كل  يف  التعاون 
احلكومة  اتصالنا مع  وسنواصل 

األملانية عرب قنوات مناسبة«.
األملانية  السلطات  وكانت 
رجل،  استجواب  األربعاء  أعلنت 
أوردت وسائل إعالم أنه موظف 
هم  يف وزارة الدفاع األملانية ُمتَّ
الواليات  ملصلحة  بالتجسس 
أيام  بعد  ذلك  أتى  املتحدة. 
على اعتقال عميل لالستخبارات 
األملانية، سّرب 218 وثيقة سرية 
املركزية  االستخبارات  لوكالة 
األمريكية )سي آي أي(. وأثار 
برلني،  يف  بالغًا  استياء  األمر 
إدوارد  كشف  بعدما  خصوصًا 
مع  السابق  املتعاقد  سنودن، 
القومي األمريكي،  وكالة األمن 
الوكالة  بتنصت  أفادت  وثائق 
على اهلواتف اخلليوية ملسؤولني 
أنغيال  أملان، بينهم املستشارة 

مريكل.
جدًا  مهمة  اخلصوصية  ومسألة 
بسبب  األملان،  إىل  بالنسبة 
ذكرى ممارسات جهاَزي الشرطة 
أملانيا  يف  )غيستابو(  السرية 
النازية، وأمن الدولة )شتازي( 

يف أملانيا الشرقية.
احلكومة  باسم  الناطق  وقال 
سايربت:  شتيفن  األملانية 
االستخبارات  ممثل  من  »ُطلب 
الواليات  سفارة  يف  األمريكية 
أملانيا«.  مغادرة  املتحدة، 
أتى  الطلب  »هذا  أن  وأضاف 
رئيس  جيريه  حتقيق  ضوء  يف 
االدعاء العام االحتادي، وأسئلة 
نشاطات  عن  أشهر  منذ  ُأثرَيت 
األمريكية  االستخبارات  أجهزة 
أن  إىل  وأشار  أملانيا«.  يف 
مع  جبدية  تتعامل  »احلكومة 
هذه املسألة«، مشددًا على أن 
أملانيا تتابع السعي إىل تعاون 
»وثيق« مع شركائها الغربيني، 
املتحدة«.  الواليات  »خصوصًا 
يستدعي  األمر  أن  واستدرك 

»ثقة وانفتاحًا متبادلني«.
بينينغر،  كليمنس  النائب  أما 

نشاطات  مراقبة  جلنة  رئيس 
الربملان  يف  االستخبارات 
هذا  أن  إىل  فلفت  األملاني، 
التدبري »رّد على غياب التعاون 
اجلهود  يف  طويلة  فرتة  منذ 
لتوضيح« نشاطات االستخبارات 

األمريكية يف أملانيا.
أتى قرار برلني بعد ساعات على 
قول مركل إن »التجسس على 
للطاقة«، مضيفة:  احللفاء هدر 
وعلينا  كثرية،  مشكالت  »لدينا 
املهمة«.  باملسائل  االهتمام 
أملانيا  لدى  أن  واعتربت 
»مقاربات  املتحدة  والواليات 
أجهزة  لدور  جدًا«  خمتلفة 

االستخبارات.
الباردة،  وزادت: »خالل احلرب 
ثقة.  انعدام  هناك  كان  رمبا 
الواحد  القرن  يف  اآلن  نعيش 
تهديدات  ومثة  والعشرين، 
»يف  وتابعت:  متامًا«.  جديدة 
األوقات امللتبسة جدًا، ضروري 
بني  متبادلة  الثقة  تكون  أن 
الثقة  من  مزيدًا  إن  احللفاء. 
من  مزيد  إىل  يؤدي  أن  ميكن 

األمن«.
منسق  أن  أعلنت  مركل  وكانت 
أجهزة االستخبارات لدى احلكومة 
األملانية كالوس ديرت فريتشي 
»سي  رئيس  مع  هاتفيًا  حتّدث 
فيما  برينان،  جون  أي«  آي 
التقى مسؤول بارز يف اخلارجية 
يف  األمريكي  السفري  األملانية 
برلني جون بي إمرسون، للمرة 
الثانية خالل 5 أيام. واعترب وزير 
فالرت  فرانك  األملاني  اخلارجية 
شتاينماير أن »حماولة معرفة أي 
سرًا،  أملانيا  موقف  حول  شيء 
ليس فقط غري مالئم بل أيضًا 

يفوق حّده«.
األملاني  الداخلية  وزير  ورّجح 
تكون  أن  ميزيري  دي  توماس 
الواليات  نالتها  املعلومات اليت 
املتحدة من التجسس »مضحكة«، 
مستدركًا أن »ضررها السياسي 

غري متناسب وخطر«.
أما وزير املال فولفغانغ شويبله 
فقال ساخرًا: »إن جتّند الواليات 
من  أفرادًا  أرضنا  على  املتحدة 
ويف  غباء.  هو  الثالثة،  الدرجة 
ميكننا  ال  مشابه،  غباء  مواجهة 
إال أن نبكي. لذلك هذا األمر ال 

يسّلي املستشارة« مركل.
العالقات  جلنة  رئيس  وكان 
األملاني  الربملان  يف  اخلارجية 
نوربرت روتغن نّبه بعد حمادثات 
الكونغرس  يف  أعضاء  مع 
أمريكيني  أمنيني  ومسؤولني 
يف واشنطن، إىل أن نشاطات 
االستخبارات األمريكية يف أملانيا 
قد تؤدي إىل »نزاع جمّمد« يف 

العالقات بني جانَب األطلسي.

أملانيا تطرد ممثل االستخبارات األمريكية
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صالة املساء وقداس مع تأمل حول موضوع: »القديس  6:00 مساءً  اإلثنني 14 متوز 
شربل يف العامل املعاصر«

ساعة سجود أمام القربان األقدس . 7:00 مساءً   
صالة املسبحة وفرض األخوية. 4:30 مساءً  الثالثاء 15 متوز 

6:00 مساًء  

تعّبد  موضوع:«  حول  وتأمل  األبرشية،  أخويات  مع  وقداس  املساء  صالة  7:00 مساءً 
القديس شربل ملريم العذراء«.

مناقيش على الصاج.
11:00صباحًا األربعاء 16 متوز 

6:00 مساًء

قداس املسّنني و مجاعة »إميان ونور«  يليه غداء. 7:00 مساءً 
صالة املساء وقداس   مع تأمل حول موضوع: »القديس شربل وسر القربان املقّدس«. 

عرض فيلم حياة القديس شربل.
صالة املساء وقداس مع تأمل حول موضوع: »القديس  6:00 مساءً  اخلميس 17 متوز 

شربل واحلياة الرهبانّية«.
7:00 مساًء  

عرض فيلم عن شهادات حّية ألشخاص نالوا نعمة الشفاء بشفاعة القديس  8:15 مساءً 
شربل.

قداس للشبيبة مع تأمل حول موضوع: »القديس شربل والبحث عن اهلل«
صالة املساء وقداس  وتأمل حول موضوع: » الصمت  6.00 مساءً  اجلمعة 18 متوز 

يف حياة القديس شربل ».
تأمل روحي وزياح بايقونة مار شربل. 7:00 مساءً   

بريمون العيد: قداس احتفالي حيتفل به صاحب السيادة  5:30 مساءً  السبت 19 متوز 
املطران أنطوان شربل طربيه واألب الرئيس جوزاف سليمان ومجهور دير مار شربل.

(أبواب الكنيسة تبقى مفتوحة للزيارة والصالة طوال الليل)
هريسة العيد 7:00 مساءً   

األحد 20 متوز
قداسات العيد )عيد مار شربل( 

11:15 و5:30 مساًء        باللغة العربية  – 8:45  – 7:30  
10:00 صباحًا و 7:00 مساًء                     باللغة اإلنكليزية

احتفاالت عيد القديس شربل
الربنامج الروحي ألسبوع العيد

14-20 تموز 2014

ضابط أملاني أمام مقر السفارة األمريكية يف برلني أمس. )رويرتز(

بني  الكالمية  احلرب  حتولت 
احلكومة اإلحتادية العراقية وإقليم 
عقابية  إجراءات  إىل  كردستان 
بعدم  ما يهدد  الطرفان،  اختذها 
املقبل،  األحد  الربملان  انعقاد 
السياسية  األزمة  عمر  ويطيل 
واألمنية اليت تهدد وحدة البالد.

األكراد  الوزراء  علق  وفيما 
جملس  جلسات  يف  مشاركتهم 
مبقاضاة  مهددين  الوزراء، 
النفط  تشرتي  اليت  الشركات 
احلكومة  أصدرت  بغداد،  من 
قرارًا أمس مبنع طائرات الشحن 

الدولية من اهلبوط يف أربيل.
إقليم  اتهم  املالكي  وكان 
ومساعدة  بإيواء  كردستان 
حصول  بني  وربط  اإلرهابيني، 
خصوصًا  مناصب،  على  األكراد 
رئاسة اجلمهورية ووزارة اخلارجية 
و«اثباتهم الرغبة يف الشراكة«، 
معرتضًا بذلك على احتضان أربيل 
»التمرد  تدعم  سنية  شخصيات 

املسلح« على حكومته.
بطرق  االول  أمس  اإلقليم  ورد 
املالكي  اتهامات  على  خمتلفة 
يف  رئاسته،  فأعلنت  وإجراءاته 
باهلسرتيا،  »مصاب  أنه  بيان، 
العملية  على  خطرًا  وأصبح 
العراق«.  ووحدة  السياسية 
ما  بكل  »حياول  أنه  وأضاف 
أمكنه تربير أخطائه وفشله وإلقاء 
املسؤولية على اآلخرين. وهنا ال 
لشرف  انه  نذكر  أن  من  لنا  بد 
أن  الكردستاني  للشعب  كبري 
تكون أربيل مالذ كل املظلومني 
مبن فيهم هو بالذات عندما هرب 
مالذ  وهي  الديكتاتورية،  من 
من  اآلن  يهربون  الذين  مجيع 

ديكتاتوريته«.
مؤمترًا  األكراد  الوزراء  وعقد 
تعليق  أن  خالله  أعلنوا  صحافيًا 
يف  منهم  »رغبة  جاء  عملهم 
اليت  االخطاء  يف  املشاركة  عدم 
يعرف،  ومل  احلكومة«.  ترتكبها 
حتى مساء أمس االول، إذا كان 
فعله  رد  دائرة  اإلقليم سيوسع 
املقررة  الربملان  جلسة  مبقاطعة 

االحد )غدا(.
وعلى رغم ان مصادر كردية رفيعة 
ما  »اإلقليم  ان  أكدت  املستوى 
الفاعلة  باملشاركة  متمسكًا  زال 
اىل  تسعى  حكومة  تشكيل  يف 
انقاذ وحدة البالد«، فإن األنباء 
يف  السياسية  التوافقات  عن 
للشد  خاضعة  زالت  ما  بغداد 
ويقف  االطراف،  بني  واجلذب 
نفسه  برتشيح  املالكي  متسك 
اعرتاض  رغم  على  ثالثة،  لوالية 
مقتدى  وتياري  واالكراد  السنة 
عائقًا  احلكيم،  وعمار  الصدر 
أمام تشكيل حكومة جديدة متثل 
وهو  العراقي،  الشعب  مكونات 
املطلب الذي تتمسك به االطراف 

الداخلية واخلارجية.
وكان الناطق باسم البيت االبيض 
جوشوا بيكر أكد رغبة واشنطن بـ 
»حكومة وحدة وطنية تواجه تهديد 
الطوائف  كَل  ومتثل  املسلحني 
بغض  العراقي  الشعب  وأطياف 

النظر عن انتماءاتهم الدينية«.
مطالبة  واشنطن  رفض  وجدد 
إن  فقال  باإلنفصال  األكراد 
بوحدة  تؤمن  املتحدة  »الواليات 
تشكيل  إىل  وتدعو  العراق 
مجيع  مُتثل  قوية  مركزية  حكومة 

العراقيني«.

إجراءات عقابية 
متبادلة بني بغداد 

وأربيل
األمريكية  اخلزانة  أدرجت وزارة 
»ستارز  شركة  االول  أمس 
بريوت  يف  هولدينغ«  غروب 
وفروعها يف الصني واإلمارات 
لتزويدها  اإلرهاب،  الئحة  على 
»حزب اهلل« بتكنولوجيا طائرات 
يف  احلزب  استخدمها  استطالع 
سورية  يف  العسكرية  أنشطته 
ضد  جتسس  عمليات  ويف 

إسرائيل.
اإلدارة  تعقب  القرار  ويعكس 
األمريكية ألحدث أنشطة »حزب 

اهلل« يف لبنان واملنطقة.
»ستارز  ضد  القرار  وجاء 
وصاحبيها  غروب«  هولدينغ 
حممد  وعصام  كامل  الشقيقني 
و1967   1973 )مواليد  أهمز 
الالئحة  على  »ووضعهما  تباعًا( 
لإلرهاب«،  للداعمني   13224
كما جاء يف النص الذي وزعته 
وزارة اخلزانة األمريكية وذكرت 
وبعض  املتهمني  امساء  فيه 
وعناوين  فيها  املسؤولني 
أرقام  مع  هلم  مفرتضة  عدة 
واألشكال  سفرهم  جوازات 
املتعددة لكتابة أمسائهم باللغة 
سجالت  وأرقام  اإلنكليزية 

قيدهم اللبنانية.
كما يطاول القرار فروع الشركة 
»يونايتد  وهي  اإلمارات،  يف 
ستارز موبايل فونز« و »ستارز 
الصني  ويف  إنرتناشونال«، 
وباقي  انرتناشيونال«  »ستارز 

فروعها يف لبنان.

كما يدرج القرار كاًل من مديرها 
العام أمين أمحد إبراهيم )مواليد 
الشركة  ومسؤول   )1979
زعيرت  حسني  ع.  الصني  يف 
»حزب  وعضو   )1977 )مواليد 
اهلل« ورجل األعمال حنا الياس 
على   )1955 )مواليد  خليفة 
الالئحة نفسها، للتورط يف هذه 
أن  القرار  يف  وجاء  العمليات. 
زعيرت يقيم يف الصني يف وانغ 
حدد  كما  عنوانه،  وحدد  زو، 
وفروعها  للشركة  عدة  عناوين 

يف لبنان.
وعّرف البيان عن خليفة »كعضو 
أعمال  ورجل  اهلل  حزب  يف 
ستارز  مع  مباشرة  عمل  لبناني 
هذه  لتسهيل  هولدينغ  غروب 
خليفة  ويقطن  األنشطة«. 
امليدان  شارع  يف  البيان  وفق 
قضاء  يف  يشوع  مزرعة  يف 
هو  سفره  جواز  ورقم  املنت 

.RL2033216
لشؤون  اخلزانة  وزير  وأكد 
أن  كوهن،  ديفيد  اإلرهاب 
»وصول حزب اهلل أبعد من لبنان 
دولية  مالية  شبكات  وتوظيفه 
يف  العسكرية  قدراته  لتحسني 
سورية وأنشطته اإلرهابية حول 

العامل، أمر مقلق«.
الدولي  املسؤول اجملتمع  ودعا 
اهلل  حزب  متويل  مكافحة  إىل 
»وقطع مصادر أمواله ودعمه«. 
يف  أنه  إىل  البيان  أشار  كما 
»قامت  الفائتة  سنوات  الثالث 

واشنطن تعاقب شركة وأصحابها وفروعها ساعدت 
»حزب اهلل« يف تصنيع طائرات االستطالع

وكل  غروب  هولدينغ  ستارز 
وعصام  أمهز  حممد  كامل  من 
أمهز وأمين إبراهيم وعلي زعيرت 
يف  الشركة  فروع  باستخدام 
اإلمارت والصني جللب حمركات 
إلكرتونية  اتصال  وأجهزة 
شركات  من  استطالع  وأدوات 
وآسيا  املتحدة  الواليات  يف 
وكندا ليستخدمها حزب اهلل يف 
وعمليات  االستطالع  طائرات 

أخرى«.
األفراد  هؤالء  أن  وأضاف 
على  »اعتمدوا  واملؤسسات 
قانونية  وغري  كاذبة  تراخيص 
وغريوا تأشريات الربيد وتالعبوا 
هذه  إلرسال  اإلجراءات  على 

املعدات حلزب اهلل«.
واعترب كوهن أن »هذه األنشطة 
وتوسيع  الدولية  اإلرهابية 
ما  مع  تتنافى  اجلرمية  الشبكة 
يزعمه حزب اهلل بأنه حركة حترير 
مينع  القرار،  ومبوجب  وطنية«. 
هذه  مع  أمريكية  تعامالت  أي 
هؤالء  ومع  وفروعها  الشركة 
األشخاص، كما حيظر القرار أي 
تعامالت عرب الواليات املتحدة مع 
هذه اجلهات. وكانت إسرائيل، 
أوقعت  إعالمية  تقارير  وفق 
اهلل  حلزب  استطالع  طائرة 
الفائت،  العام  أراضيها  فوق 
املتحدة  الواليات  تشتبه  كما 
باستخدام احلزب هذه الطائرات 
يف سورية وجلمع معلومات حول 

مقاتلي املعارضة.
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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

سي«  بي  »بي  شبكة  كشفت 
النقاب عن أن بريطانيا وضعت 
لتدريب  خططًا  عامني  قبل 
ألف   100 يضم  جيش  وجتهيز 
هدفه  السوريني  املقاتلني  من 
بشار  السوري  الرئيس  إسقاط 

األسد.
كشف  اليت  السرية  املبادرة 
عنها برنامج »نيوز نايت« طرحها 
املتقاعد  اجلنرال  عامني  قبل 
الذي  ريتشاردز،  ديفيد  سري 
اجليش  قادة  أرفع  آنذاك  كان 

الربيطاني.
أعد  الذي  املراسل  ونقل 
التحقيق عن مصادر يف احلكومة 
الربيطانية »أن الفكرة درست من 
رئيس  كامريون،  ديفيد  جانب 
جريف،  ودومينيك  احلكومة، 
إىل  وأرسلت  العام،  احملامي 
جملس األمن الوطين. كما طرحت 
شخصيات  على  أيضًا  األفكار 
بينها  من  واشنطن،  يف  رفيعة 
رئيس  دميبسي،  مارتن  اجلنرال 
هيئة األركان املشرتكة للجيش 
إىل  خلصوا  أنهم  إال  األمريكي« 

أنها تنطوي على خماطر بالغة.
»لورد  فإن  املعلومات  وحبسب 
الوزراء  رئيس  حذر  ريتشاردز 
فقط  أسلوبني  هناك  أن  من 
إلنهاء احلرب يف سوريا بسرعة، 
األسد  للرئيس  السماح  وهما 
ومع  هزميته«.  أو  باالنتصار، 
تعهد احلكومة بعدم إرسال قوات 
برية بريطانية، اقرتحت مبادرته 
معقول  جيش  وتدريب  اختيار 
»املتمردين  العدد ممن أمساهم 
تركيا  يف  السوريني  املعتدلني 
كامريون  وُأبلغ  واألردن«. 
والتجهيز  »االختيار  خطة  بأن 
على  تنص  سوف  والتدريب« 
تشكيل ائتالف دولي. كما قيل 

أيضًا  الربيطاني  الوزراء  لرئيس 
عامًا  تستغرق  سوف  اخلطة  إن 
غري أن هذا سوف يتيح الوقت 
لتشكيل حكومة سورية بديلة يف 

املنفى.
جرى  الذي  السيناريو  ووفق 
يكون  أن  مبجرد  فإنه  استبعاده 
جيش املعارضة املسلحة املقرتح 
جاهزًا، سوف يزحف إىل العاصمة 
السورية دمشق حتت غطاء توفره 
مقاتالت تابعة للحلفاء الغربيني 

واخلليجيني.
أقبيق،  منذر  الربنامج عن  ونقل 
املتحدث باسم االئتالف الوطين 
»لقد  قوله  املعارض  السوري 
وكان  هائلة  فرصة  ُأهدرت 
الفرصة  هذه  تنقذ  أن  ميكن 
فعال،  األرواح  من  اآلالف  مئات 
كارثة  متنع  أن  كان ميكنها  كما 
حد  على  أيضًا«  هائلة  إنسانية 

قوله.
كما نقلت عن الربوفيسور مايكل 
امللكي  املعهد  من  كالرك، 
لندن  يف  املتحدة  للخدمات 
قبل  فرصة  هناك  كانت  »أنه 
عامني أو ثالثة لنكون مشاركني 
بطريقة تتسم بدرجة معقولة من 
كان  األمر  أن  غري  اإلجيابية، 
خطريًا وسباحة ضد سري التاريخ 
كانت  والشكوك  والتكاليف 
»فات  أنه  إىل  مشريًا  هائلة« 

اآلن أوان تدخل الغرب«.
صانعي  »إن  كالرك  وقال 
السياسات الغربيني جيب عليهم 
بدرجة ما أن يتحلوا بشجاعة أال 
ما  يدرسوا  وأن  شيئًا  يفعلوا 
األهلية«  احلرب  بعد  سيحدث 
جيدة  خيارات  توجد  »ال  مضيفًا 
أشبه  األمر  إن  سوريا.  بشأن 
أمام  ببطء  طريق حيدث  حبادث 

أعيننا«.

بريطانيا خططت قبل عامني لتشكيل 
جيش من املعارضة إلسقاط األسد

الياباني  الوزراء  رئيس  وقع 
االسرتالي  ونظريه  آبي  شينزو 
على  الثالثاء  يوم  أبوت  توني 
اىل  تهدف  ثنائية  اتفاقيات 
البلدين  بني  التعاون  تعزيز 
الدفاعية  املعدات  جمال  يف 

والتكنولوجيا والتجارة احلرة.
االتفاقيات  على  التوقيع  مت 
عقدت  قمة  حمادثات  عقب 
بني رئيسي وزراء البلدين يف 
كانربا،  االسرتالية،  العاصمة 
العالقات  حبث  إىل  تطرقت 
التعاون  تعزيز  وسبل  الثنائية 
ذكرت  ما  حبسب  املشرتك، 
وكالة أنباء »كيودو« اليابانية.

الياباني  الوزراء  رئيس  وألقى 
خطابا أمام الربملان االسرتالي، 
تطوير  أمله يف  عن  فيه  أعرب 
العالقات اليابانية - االسرتالية 
أهمية  على  مشددا  وترقيتها، 

سيادة القانون.
وشرح آبي اخلطوة اليت اختذتها 
تفسري  بإعادة  مؤخرا  اليابان 
للسماح  السلمي،  دستورها 
اليابانية  الذاتي  الدفاع  لقوات 
يف  طوكيو  حلفاء  عن  بالدفاع 

حال تعرضوا هلجوم.
آبي  زيارة  أن  بالذكر  جدير 
جولة  إطار  يف  تأتي  السرتاليا 
خارجية يقوم بها لثالث دول يف 
نيوزيلندا  هي  اهلادي،  احمليط 
واسرتاليا وبابوا غينيا اجلديدة، 
يف مسعى لتعزيز التعاون يف 
واالقتصادية  األمنية  القضايا 

بني بالده وقادة املنطقة.
الياباني  الوزراء  رئيس  والقى 
الربملان  خطابا يف  آبي  شينزو 
باللغة  كانبريا،  يف  األسرتالي 
ببيان  ُوصف  اإلنكليزية 

»الصداقة واملودة«.
الثالث  هو  اخلطاب  وهذا 
باللغة  آبي  السيد  يلقيه  الذي 
رئيسًا  بصفته  اإلنكليزية 

للوزراء.
ومت الرتحيب رمسيا بالسيد آبي 
حفل  يف  كانبريا  يف  وزوجته 
الوصول  بعد  الربملان  خارج 
مساء االثنني يف زيارة تستمر 

ملدة ثالثة أيام.
الرمسية  الزيارة  هذه  وتعترب 
األوىل لزعيم ياباني منذ العام 
قام   2007 العام  ويف   .2002
رئيسا  بصفته  أسرتاليا  بزيارة 
يف  أبيك  قمة  حلضور  للوزراء 

سيدني.
ورئيس  آبي  السيد  وقامم 
بالتوقيع  آبوت  طوني  الوزراء 
الشراكة  اتفاقية  على 
األسرتالية-  االقتصادية 

اليابانية.
وقال السيد آبوت أنها اتفاقية 
التجارة احلرة األوىل اليت تربمها 
اليابان مع دولة ذات اقتصاد 

متطور.
من جهته، قال السيد آبي يف 
واليابان  أسرتاليا  أن  الربملان 
نقل  حول  اتفاقية  ستنفذان 

معدات الدفاع والتكنولوجيا.
وسوف جتعل التعاون األسرتالي 
يتماشى مع االتفاقيات السابقة 
اليت أبرمتها اليابان مع الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة.
أندرو  التجارة  وزير  وحتدث 
طبيعية  عالقة  وجود  عن  روب 
االقتصادية  االتفاقيات  من 
أسرتاليا  ألن  والعسكرية 
»مرتبطة بقوة وعمق اقتصاديا« 

بالصني واليابان وكوريا.

اليابان واسرتاليا توقعان اتفاقيات 
حول التعاون يف جمال املعدات الدفاعية 

والتجارة احلرة

رئيسا وزراء اسرتاليا واليابان ابوت وابي يوقعان اتفاقية التجارة الحرة

On Wednesday July 9, 
Sydney Olympic foot-
ball players met with 
young fans at the Bank 
of Sydney Bankstown 
Branch.
“As a main sponsor of 
the Sydney Olympic 
Football Club, Bank of 
Sydney is delighted to 
be supporting the team 
and offering young fans 
the opportunity to meet 
their favourite players.
Bank of Sydney is very 
much a bank for the 
whole family and it is 
great to see so many 
kids having fun in our 
local branch.” Said Ju-
lie Elliott, CEO of Bank 
of Sydney. “We really 
take pride in supporting 
local communities”. 
Dimitri Hatzimouratis 
and Evan Kostopoulos, 
two key Sydney Olym-
pic football players vis-
ited Bank of Sydney’s 
Bankstown Branch and 

kicked off an autograph 
session surrounded by 
children. 
Children and teenagers 
brought along caps, 
sports bags and soc-
cer balls for signing. 
Sydney Olympic play-
ers, Dimitri and Evan, 
shared their football 
tips and lots of smiles 
for the photos through 
the exciting autograph 
session.
Free tickets were given 
away to watch the Syd-
ney Olympic Football 
team playing against 
Apia on Sunday 13th of 
July at Belmore Sports 
Ground.
Bank of Sydney signed 
the naming rights part-
nership with the Syd-
ney Olympic Football 
club for 2014 in line 
with the Bank’s strat-
egy to support various 
community and sports 
events.

Sydney Olympic Players 
meet fans and share foot-
ball tips at Bank of Syd-
ney Bankstown Branch

The Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP, en-
couraged, on thursday, 
community groups to ap-
ply for the 2014 Commu-
nity Building Partnership 
program.
Applications close on Fri-
day 18 July 2014.
“I encourage community 
groups to submit their 
applications as soon as 
possible to avoid missing 
out on this community in-
frastructure grant,” Glenn 
said. 
“The recent NSW budget 
boost of $100,000 for East 
Hills will allow even more 
community groups to ap-
ply for grants that benefit 
the local community by 
providing positive social, 
recreational and environ-
mental outcomes.
“NSW has the second low-

est unemployment rate in 
Australia, and this grant 
program will assist boost-
ing local construction jobs 
and support businesses.
“Since being elected in 
2011 I have been fortu-
nate to support projects 
that have built, upgraded 
and enhanced our local in-
frastructure.
“The NSW Liberals & Na-
tionals Government is re-
building NSW by delivering 
the largest state infrastruc-
ture agenda in Australian 
history – a record $61.5 
billion over the next four 
years,” Glenn said.
Applicants can apply for 
the Community Building 
Partnership by visiting 
www.communitybuilding-
partnership.nsw.gov.au 
MEDIA: Jim Daniel – 0408 
461 952

APPLICATIONS CLOSING SOON FOR 
LOCAL INFRASTRUCTURE GRANTS IN 
THE EAST HILLS DISTRICT
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صحيفة  نشرته  خرب  يف 
ان  الربيطانية،  مايل«  »دايلي 
سيدة اوسرتالية تدعى غوينيث 
أقامت  سنة(   36( مونتينيغرو 
 ،10,091 مع  جنسية  عالقات 
وعاشت حياة صاخبة يف البذخ 
السيارات واجملوهرات،  وشراء 
أصدرت مؤخرا كتابًا عن سرية 
رجل   10000« بعنوان  حياتها 

واكثر«.
توبتها  مونتينيغرو  واعلنت 
باخلطايا،  مليء  ماض  بعد 
ذروة  ويف  انها  وافصحت 
حتصل  كانت  السابقة  مهنتها 
على مبلغ 500 اىل 1000 دوالر 
يف الساعة الواحدة خالل مزاولة 
الكتاب  يف  وذكرت  مهنتها. 
يف  لالغتصاب  تعرضت  انها 
يد  على  عشر  الثامنة  سن 
أفقدها  الذي  االمر  عصابة، 
الثقة بالنفس وجعلها تبتعد عن 

مارست اجلنس مع اكثر من 10 آالف رجل!

مت حل لغز لزورق واحد على 
جلوء  طاليب  زورقي  من  األقل 
كانا حمور جدل ملدة أسبوع بعد 
وصول زورق بالفعل وعلى متنه 
41 راكبا بسالم اىل بلد املنشأ، 

سريالنكا.
بالعملية  ُوصفت  ما  ويف 
األوىل اليت اختذت لعودة طاليب 
عن  األصلي  بلدهم  إىل  اللجوء 
فرقاطة  قامت  القوارب،  طريق 
تعمل  االسرتالية  للبحرية  تابعة 
احلدود  محاية  قيادة  حتت 
عرب  سريالنكية  مبجموعة  باالحبار 
احمليط اهلندي بعد ان اعتربهم 
االسرتاليون  اهلجرة  مسؤولو 

الجئني اقتصاديني.
بانها  أيضا  العملية  ومتيزت 
طاليب  جانب  من  حماولة  أول 
للوصول  السريالنكيني  اللجوء 
تشرين  منذ شهر  أسرتاليا  إىل 

االول املاضي.
وقالت الزميلة الديلي تلغراف 
اسرتالية   مجارك  سفينة  ان 
املاضي،  االسبوع  اعرتضت، 
يف  سريالنكا  من  أحبر  قاربا 

أواخر حزيران.
احلصار  احلكومة حتت  وكانت 
عن  الدفاع  جمموعات  قبل  من 
الالجئني وحمامي حقوق اإلنسان 
وبعض قطاعات وسائل اإلعالم 
لرفضها  املاضي،  الشهر  منذ 
أن  تأكيد  أو  على  التعليق 
زورقني يشتبه بان على متنهما 
اللجوء  طاليب  من   200 حواىل 
قد وصال اىل املياه االسرتالية 
ولكن  ايالند.  كريسماس  قبالة 
مصادر محاية احلدود أكدت ان 
اىل  يصل  مل  القاربني  من  أيا 

فرقاطة اسرتالية تقطر  اول قارب جلوء اىل بلد املنشأ ووزير 
اهلجرة يدافع عن سياسة احلكومة بشأن محاية احلدود

من  باالحنراف  فبدأت  العائلة، 
يف  التعري  رقص  مهنة  خالل 

املالهي.
االوسرتالية  السيدة  وقالت 
مؤمنة  عائلة  يف  نشأت  انها 
وحمافظة جدًا تقيم يف ملبورن، 
وأرادت احلفاظ على نفسها يف 
انتظار الرجل املناسب.  ولكن 
بعد تعرضها لالغتصاب وبسبب 
الوحدة واحلاجة اىل املال، بدأت 
الليلية،  االندية  يف  مهنتها 
الليلة  انها تقاضت يف  وتذكر 
رجل  مع  امضتها  اليت  االوىل 
اغراها  الذي  االمر  دوالر.  الف 
جنت  اليت  املهنة  يف  لالكمال 
ُتعلن  ان  قبل  املاليني  منها 
التوبة وتكتب سريتها، فتفتح 
قد  حياتها،  من  جديدة  صفحة 
مع  سّيما  صخبا  اقل  تكون  ال 
والناشرين  الصحافة  اهتمام 

بقصتها.

املنطقة البحرية األسرتالية.
السفينة  اعرتاض  مت  وقد 
األوىل، اليت تقّل 41 من طاليب 
اللجوء، بشكل جيد خارج احلدود 
البحرية األسرتالية، يف املنطقة 
كوكوس،  جزر  غرب  املتامخة 
 100 من   من  أكثر  بعد  على 
كريسماس  غرب  كيلومرت 
ايالند يف منتصف الطريق بني 

سريالنكا والرب االسرتالي.
الثانية،  السفينة  ان  وُذكر 
 153 حتمل  اليت  بها،  املشتبه 
أن  وُيعتقد  اللجوء  طاليب  من 
انطلقت من اهلند، فشلت أيضا 
يف الوصول اىل املياء االقليمية 
االسرتالية على الرغم من مزاعم 

وصوهلا.
الذين   41 الـ  الركاب  ومجيع 
كانوا على منت السفينة اليت مت 
اعرتاضها يف عرض البحر، جرت 
مبوجب  طلباتهم  فحص  عملية 
العمال  حزب  وضعها  سياسة 
عام 2012 ملعاجلة وإعادة طاليب 
انهم  التأكد  يتم  الذين  اللجوء 
الجئون اقتصاديون إىل النقطة 

اليت  انطلقوا منها.
ومت العثور على طلب شخص 
السفينة  منت  على  فقط  واحد 
ذي مصداقية. ومع ذلك، قال 
)الشخص(  انه طلب العودة اىل 
بلده بعد ان ُأخرب انه سيؤخذ  إىل 

جزيرة مانوس ملعاجلة طلبه.
اىل  نقلوا  اجلميع  أن  ويعتقد 
سفينة تابعة للبحرية السريالنكية 
باتيكالوا يف سري  ميناء  قبالة 
اشرف  وقد  االحد.  يوم  النكا 
العليا  املفوضية  من  مسؤولون 
على  كولومبو  يف  االسرتالية 

عملية النقل.
ان  اهلجرة  مصادر  وأكدت 
سنهاليني  كانوا   41 من   37
التاميل،  من  وليس   ،Sinhalese

حبار  يف  النقل  عملية  وأجريت 
مسائل  وجود  عدم  مع  هادئة 

صحية.
سكوت  اهلجرة  وزير  وأكد 
السفينة  ركاب  ان  موريسون 
قد أعيدوا مجيعا بأمان بالتعاون 
وان   السريالنكية  احلكومة  من 
قد  الدولية  أسرتاليا  التزامات 

استوفيت.
االدعاءات  على  يعلق  ومل 

بشأن القارب الثاني.
موريسون  السيد  وصرح 
ان  تلغراف  الديلي  للزميلة 
ستواصل  االسرتالية  »احلكومة 
العمل وفقا اللتزاماتنا الدولية، 
مبا يف ذلك االتفاقيات الدولية 
وسالمة  حلماية  بها  املعمول 

احلياة يف البحر«.
واستطرد قائال »ويف الوقت 
البشر  لن نسمح ملهربي  نفسه 
اسرتاليا  دعم  استغالل  مبحاولة 
أداة  وجعلها  االتفاقيات  هلذه 
احلدود  محاية  نظام  لتقويض 
اوقف  الذي  القوي  االسرتالية 

القوارب والوفيات يف البحر«.
»لقد  اهلجرة  وزير  وقال 
أظهرت احلكومة مرة أخرى عزمها 
قبل  من  الرتهيب  على  رفض 
مهربي الناس وجمموعات الدفاع 
وحزبي  القوارب  الجئي  عن 
الذين يعملون  العمال واخلضر، 
على افشال سياسات احلكومة. 
مع  آماهلم  ستخيب  أخرى  مرة 

أفعالنا اليوم«.

تبدو احلكومة واثقة من إزالة 
ضريبة الكربون هذا األسبوع بعد 
اعضاء  مع  اتفاق  اىل  التوصل 
جملس  يف   الصغرية  االحزاب 

الشيوخ.
االثنني،  يوم  أدى،  فقد 
جملس  يف  الدستورية  اليمني 
املنتخبون  االعضاء  الشيوخ 
العام  احلاكم  أمام  ايلول   يف 
اصبح  حيث  كوسغروف  بيرت 
على  التصويت  بامكانهم 

املشاريع املطروحة.
واخلضر  العمال  حزبا  وفوجئ 
باملر  حزب  اعضاء  مبوافقة 
يونايتد يف جملس الشيوخ على 
مشاريع  على  التصويت  تأخري 

قوانني إلغاء ضريبة الكربون.
ولدى احلكومة  اآلن 33 مقعدا 
وهناك  الشيوخ،  جملس  يف 
لالحزاب  اضافيني  أعضاء  ستة 
اصواتهم  اىل  حباجة  الصغرية 
على  القوانني  مشاريع  لتقديم 

الفور فواتري للنقاش.
احلكومة يف  زعيم  اتهم  وقد 
 Abetz جملس الشيوخ اريك أبيتز
حزبي العمال واخلضر باستخدام 
»اليد امليتة من  جملس الشيوخ 
ملناقشة  للتصدي  القديم« 
تشريعات الغاء ضريبة الكربون، 
انها  احلكومة  عنها  تقول  اليت 
ستوفر ما متوسطه   550 دوالرا 
خالل  من  املنازل  ارباب  على 

خفض فواتري الكهرباء.
ووافقت احلكومة على تعديالت 
حزب باملر يونايتد PUP بضمان 
اخنفاض أسعار الكهرباء والغاز  
مما ميهد الطريق لتمرير املوافقة 
على مشاريع قوانني الغاء هذه 

الضريبة.
باملر  حزب  زعيم  وقال 
ما  »كل  باملر  كاليف  يونايتد 
ميكننا القيام به يف التعديل هو 
كلفة  اي  ختفيض يف  تسليم 
سعر الكربون على املولدين إىل 

املستهلكني.«
ان  التعديل  مفتاح  ويتطلب 
بيانا  الطاقة  شركات  تعطي 
املستهلك  ملفوضية  مكتوبا 
تقدير   أساس  على  حيدد، 
السنوية  النسبة  متوسط   سعر 
أو أساس متوسط   سعر الدوالر 
التكاليف  وفورات  السنوي، 
ضريبة  إلغاء  إىل  تعزى  اليت 

الكربون.
يونايتد  باملر  حزب  ويسعى 
أيضا إىل تعديل مشروع قانون 
احلكومي  املباشر  العمل  خطة 
حتى  الرف«  »على  ووضعه  
بني  تام  انسجام  هناك  يصبح 

شركاء اسرتاليا التجاريني.
ويأمل وزير البيئة غريغ هانت 
الصغرية  االحزاب  أعضاء  إقناع 
عدم  بان  الشيوخ  جملس  يف 
املوافقة على خطة العمل املباشر 
بسرعة بعد إلغاء ضريبة الكربون 
سيرتك أسرتاليا مع »فجوة« من 

حيث التصدي لتغري املناخ.
وقتا  أيضا  احلكومة  وتواجه 
نهاية  على  للتفاوض  حمبطا 
من  وجمموعة  التعدين  ضريبة 
أن  ميكن  اليت  األخرى  التدابري 
 9 بـ  املوازنة  انفجارا يف  ختلق 

مليارات دوالر.
على  املوافقة  باملر  ويرهن 

بعد موافقتها على تعديالت حزب »باملر يونايتد«

احلكومة واثقة من الغاء ضريبة الكربون

باإلبقاء  التعدين  ضريبة  الغاء 

املدارس  تالميذ  منحة  على 
التقاعد  ودعم   SchoolKids

حملدودي الدخل.
احلكومة  حترير  مترير  ان  كما 
موضع  هو  اجلامعية  للرسوم 
شك حيث ان السيد باملر يدعم 

جمانية التعليم.
احلكومة  خطة  فان  وكذلك   
قبل  من  دوالرات   7 دفع 
املمارس  زيارة  لدى  املريض 

العام هي يف خطر ايضا.
كاليف باملر

موريسون يتكلم واىل جانبه ابوت

كاظم  املدعو  اىل  وجهت 
القتل  تهمة  بايام  حممدي 
يف  بالسكني  لرجل  الوحشي 

مركز التسوق يف باراماتا.
الوحشية  اجلرمية  حدثت  وقد 
من  والنصف  العاشرة  الساعة 
قبل ظهر يوم االثنني املاضي 

أمام مئات االشخاص.
كاظم  املتهم  مثل  وقد 
حممدي بايام )35 عاما(، الذي 
وصل اىل اسرتاليا عام 2010 
امام  محاية،  تأشرية  مبوجب 
يوم  احمللية  باراماتا  حمكمة 

الثالثاء املاضي.
املتهم  حمامية  وقالت 
لن  موكلها  ان  نامات  جورجينا 
يتقدم بطلب كفالة اخالء سبيل 
اليوم )الثالثاء( على ان يفعل 
قائلة  الحق،  وقت  يف   ذلك 

»سوف ندافع ضد التهمة«.
إذا  ما  التأكد  يتسن  ومل 
كانت املرأة املنتحبة صديقته.

القضية  استئناف  وسيتم 
الحق  وقت  يف  احملكمة  امام 

من هذا الشهر.
حصلت  قد  اجلرمية  وكانت 
التجميل يف حمالت  جناح  امام 

مايا يف ويستيفيلد.
بايام،  أن  الشرطة  وتزعم 
اقرتب  اجلنسية،  ايراني  وهو 
او   ناصر  نبيل  الضحية،  من 
البالغ   Nabil Naser )نصر( 
اىل  وعمد  عاما   40 العمر  من 

طعنه.
وكانت هناك امرأة وشرعت 
هول  امام  والبكاء  بالصراخ 

اجلرمية.
بايام تهمة  وقد وجهت اىل 
حبجم  كبرية،  سكني  سحب 
ساطور، قبل زعم طعنه الضحية 

عدة مرات.
الشرطة حتقق يف  تزال  وال 
ما اذا كانت اجلرمية قد وقعت 

بسبب صديقة بايام.

مصرع رجل طعنا بالسكني يف 
ويستفيلد - باراماتا
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خطة  ان  جديد  تقرير  يف  جاء 
الوالدية   لإلجازة  ابوت  حكومة 
عادلة،  وغري  ُمكلفة  املدفوعة 

استمرار تراجع الدعم 
ألبوت وحلكومته

للرأي  استطالع  أحدث  وجد 
اخنفاض تأييد الناخبني للحكومة 
ليصل  نقاط  ثالث  الفيدرالية 
إىل 37 يف املئة، وكانت اعلى 
والييت  يف  االخنفاض  نسبة 

غرب أسرتاليا وكوينزالند.
إىل  النتائج  هذه  وتعزى 
على  االئتالف  من  االستياء 
حيث  االوىل،  املوازنة  خلفية 
تراجع الدعم للحكومة يف والية 
غرب اسرتاليا ست نقاط ليصل 
تدنى  كما  املئة،  يف   40 إىل 
أربع نقاط يف والية كوينزالند 

ليصل إىل 37 يف املئة.
نشرتها  اليت  النتائج  فوفق 
استمر  »األسرتاليان«  الزميلة 
احلكومة،  بدعم  عموما  الرجال 
االناث  بني  الدعم  ولكن 
اخنفض نقطتني ليصل إىل 35 

يف املئة.
وكان هناك أيضا اخنفاض كبري 
يف دعم الناخبني كبار السن، 
أولئك  بني  الدعم  تراجع  حيث 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 35 
و 49 سنة ثالث نقاط إىل 34 

يف املئة، واخنفض لدى كبار 
عاما   50 يبلغون  الذين  السن 
وما فوق من 48 يف املئة إىل 

45 يف املئة.
طوني  الوزراء  رئيس  ونال 
االخنفاض  من  نصيبه  ابوت 
يف الشعبية، مع 38 يف املئة 
فيه  يرون  الناخبني  من  فقط 
يف  املفضل  الوزراء  رئيس 
ويلز   نيو ساوث  األم  واليته  
قالوا  املئة  42 يف  ب  مقارنة 
املعارضة  زعيم  يدعمون  انهم 

بيل شورتن.
الشخصي  التصنيف  وتراجع 
حاد  بشكل  الوزراء  لرئيس 
كل  وبني  الواليات  مجيع  يف 
اجملموعات السكانية والعمرية.

فان  الوطين،  الصعيد  على 
نسبة 37 يف املئة من الناخبني 
رئيسا  ابوت  السيد  يفضلون 
نقاط  أربع  )برتاجع  للوزراء 
الرضى  ان  حني  يف  مئوية(، 
هذا  يف  شورتن  السيد  عن 
الوطين  الصعيد  على  املنصب 
قفز من 36 إىل 41 يف املئة.

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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أعداد  زيادة  اىل  تؤدي  ولن 
النساء العامالت.

الدراسات  مركز  ويقول 

تقرير صدر يوم  املستقل يف 
ذلك،  من  بدال  انه  االثنني 
ينبغي تعديل خمطط 22 مليار 
دوالر واستبداله بنظام قروض 
مماثل خلطة مساهمات التعليم 

العالي.
ماثيو  التقرير  كاتب  ويقول 
تايلور ان خطة احلكومة املقرتحة 
سيئة وضعيفة اهلدف، وتقدم 
ذات  ألسر  كبرية  نقدية  مبالغ 

دخل هو األعلى.
توقيت  ان  قائال  ويضيف 
االقرتاح هو أيضا غري عادية، 
املتشدد  احلديث  إىل  بالنظر 
»سن  انهاء  حول  للحكومة 
وفورات  وتدابري  االستحقاق« 

املوازنة.
وتابع يقول انه »على الرغم من 
ادعاء حكومة ابوت أن املخطط 
هو مقياس إنتاجية، فان مبلغ 
الـ 3 مليار دوالر االضايف من 
اإلنفاق لن يفعل شيئا لزيادة 
يف  املشاركات  النساء  اعداد 

القوى العاملة.«
يقول  تايلور  السيد  واستطرد 
لالجازة  االئتالف   »خطة  ان 
أيضا  هي  املدفوعة  الوالدية 
 50 تعطي  حيث  عادلة،  غري 
دخل  ذات  لنساء  دوالر  ألف 
مع  دوالر،  ألف   100 يتجاوز 
تتقاضى  فقط  امرأة   16172

احلد األدنى لألجور.«
تأخذ  اخلطوة  هذه   ان  وقال 
الدخل  ذات  األسر  من  املال 
اليت  لألسر  وتعطيه  املنخفض 

تقرير: خطط اإلجازة الوالدية املدفوعة غري عادلة
لتمويل  الذاتي  التحمل  ميكنها 

اإلجازة الوالدية.
كما ان اخلطة باهظة التكاليف، 
باألجور  املتعلقة  تلك  وخاصة 
الوالدين  ان  حيث  العالية، 
إجازة  على  بالفعل  حيصلون 
والدية مدفوعة من قبل أرباب 

عملهم.
حال   يف  انه  التقرير  ويقول 
فان  املخطط،  هذا  تنفيذ  مت 
إىل  سرتتفع  السنوية  التكلفة 
دوالر  مليارات   5 من  أكثر 

حبلول عام 17-2016.
ويرى السيد تايلور انه يتعني 
واستبداله  املخطط  هذا  الغاء 
اإلجازة  مساهمة  مبخطط 
أن  شأنه  من  الذي  الوالدين، 
نهجا  ويوفر  عدال  أكثر  يكون 

أكثر استدامة.
ويف إطار هذا النموذج )خمطط 
الوالدية(،  اإلجازة  مساهمة 
سوف تعطى األموال إىل األسر 
العاملة على شكل قروض، يتم 
تسديدها عندما يتقاضون أكثر 

من احلد األدنى لالجور.
ملخطط  االنتقاد  توجيه  وجيري 
الوالدية  لإلجازة  احلكومة 
يبدأ  أن  املقرر   ، املدفوعة 
عام  منتصف  يف  به  العمل 

2015، لكونه سخيا جدا.
وقد أشار رئيس الوزراء طوني 
اإلجازة  تشريع  ان  اىل  ابوت 
حيتل  األجر  املدفوعة  الوالدية 
الوعود  بني  الثانية  املرتبة 

احلكومية األخرى.

جتمع قرابة 400 شخص معظمهم 
صينية  او  كورية  اصول  من 
االسرتالي  الربملان  مبنى  امام 
يف كانبريا الثالثاء احتجاجا على 
الوزراء  رئيس  ادخله  تعديل 
الياباني شينزو آبي على دستور 

بالده السلمي.
احلكومة  املتظاهرون  حذر  كما 
عالقات  إقامة  من  االسرتالية 
اوثق مع اليابان. كان آبي الذي 
ايام  اربعة  تستمر  بزيارة  يقوم 
السرتاليا يلقي كلمة امام جلسة 
مشرتكة للربملان يف الوقت الذي 
نظم فيه االحتجاج خارج املبنى.

من  املتظاهرين  أغلب  وسافر 
رغم  ساعات  اربع  ملدة  سيدني 

صباح كانبريا الشتوي البارد.
»جيب  تقول  الفتات  ومحلوا 
يف  اليابانية  احلكومة  تتفكر  ان 
التاريخ« و«اخرج يا آبي« و«عد 
لتحريف  و«ال  آبي«  يا  لوطنك 

التاريخ«.
رئيس  قو  ويقول تشيان تشي 
كونفوشيوس  حبوث  مجعية 

منصبه  توليه  »منذ  االسرتالية 
ياسوكوني  ضريح  آبي  زار 
ومضى قدما يف ممارسة الدفاع 
روح  ونزع  اجلماعي  الذاتي 
اليابان  وحول  السلمي  الدستور 
ذلك  وكل  اليميين  االجتاه  حنو 

اثار غضب الصينيني باخلارج.«
تاريخ  آبي  »رفض  واضاف 
ونفى  الثانية  العاملية  احلرب 
ارتكبتها  اليت  الوحشية  االعمال 
ورفض  احلرب  خالل  اليابان 
واراد  املتعة.  لنساء  االعتذار 
الصينيون باخلارج ابالغه باحتجاج 
اليوم انه غري مرحب به هنا وانه 
مثري للمشكالت يف آسيا وتهديد 

كبري للسالم العاملي.«
اجلاليتني  زعماء  سلم  كما 
الصينية والكورية خطابا مفتوحا 
الوزراء االسرتالي توني  لرئيس 
اخلارجية  الشؤون  ووزيرة  آبوت 
الربملان  واعضاء  بيشوب  جولي 
اعادة  من  عن خماوفهم  معربني 
تسليح اليابان واحنراف السياسة 

اخلارجية السرتاليا

احتجاجات يف اسرتاليا على زيارة 
رئيس الوزراء الياباني للبالد

خالل القاء كلمة يف الربملان
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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

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
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

حرصهم  خالهلا  يؤكدون  إال  مناسبة  الغربيون  الساسة  يرتك  ال 
أمريكيون  مسؤولون  يضّيع  مل  ذلك،  برغم  لبنان.  استقرار  على 
واالستخبارت الفرنسية فرصة خالل األسابيع املاضية إال استغلوها 

للتهويل على لبنان بالنموذجني العراقي والسوري.
وبالتصريح  تارًة،  بالتلميح  ُتشري  اليت  األمريكية  املواقف  تعّددت 
تارة أخرى إىل حتمية أن لبنان سيغرق يف رمال الصحراء العراقية 
والوحول السورية. آخرها كان أن »لبنان لن يسلم من العاصفة 
عن  لبنانيون  نقله سياسيون  الكالم  هذا  املنطقة«.  املذهبية يف 

مسؤولني أمريكيني.
أحد السياسيني الذين التقوا أخريًا مسؤولني يف اإلدارة األمريكية 
قال لـ«األخبار« إن »واشنطن شبه مقتنعة بأن لبنان لن يستطيع 
معلومات  على  بناء  جتزم  واإلدارة  بسالم.  املرحلة  هذه  ختّطي 
وحتليالت بأن املخيمات لن تظل هادئة يف املدى املنظور«. ولفت 
الرئاسي  االستحقاق  عن  سؤالنا  على  يرّدون  األمريكيني  أن  إىل 
بسؤال  رئيس،  النتخاب  دولي  ضغط  وجود  وضرورة  لبنان  يف 
آخر »هل الرئاسة مهّمة يف لبنان ومُيكن أن متنع اخلطر األصولي 

الواصل إليه؟«.
قد يكون الكالم األمريكي ملسؤولني لبنانيني أقرب إىل التهويل، 
احمللي،  السياسي  املناخ  إعداد  إطار  يف  وضعه  مُيكن  هل  لكن 
اإلقليمي والدولي النفجار الوضع يف لبنان؟ سياسيون لبنانيون 
عادوا اخريًا من واشنطن يذّكرون مبوقف وزير اخلارجية االمريكي 
»أهمية  على  ليشدد  أسابيع  قبل  بريوت  زار  الذي  كريي،  جون 
االستقرار فيه، والقرار الدولي الذي ميثل مظّلة حلماية لبنان من 

االنزالق أمنيًا«.
الذي  االمور«،  »تعظيم  انفسهم  اللبنانيون  السياسيون  ويرفض 
ميارسه االمريكيون. فهم يرون أن »أي قراءة منطقية ملا حيصل 
داخل العراق وسوريا حاليًا، ال بد هلا أن تضع لبنان يف دائرة اخلطر 
اليت حتدث األمريكيون عنها. علمًا أن العمليات األمنية اليت ضربت 
االنتحارية،  العمليات  تلك  سيما  وال  اللبنانية،  املناطق  من  عددًا 
ووجود عدد ال بأس به من اإلرهابيني، يؤّكدان أن البلد لن يتخطى 

األزمة قريبًا، لكنه لن ينفجر«.
تهويل  مع  يتقاطع  والدبلوماسي«  »السياسي  االمريكي  التهويل 
ترسل  امنية،  مراجع  فبحسب  استخباري.  مصدره  فرنسي، 
االستخبارات الفرنسية إىل أجهزة امنية لبنانية معلومات مبالغ يف 
االنتحاريني  من  كبري  عدد  من  التحذير  لناحية  وخاصة  مضمونها، 
يعمل  اليت  االهداف  لناحية  أو  لبنان،  يدخلون  الذين  املفرتضني 

هؤالء »االنتحاريون« لتفجريها.
وبرغم التهويل األمريكي والفرنسي، فإن سياسيني عائدين من 
العاصمة االمريكية متفائلون بوجود عوامل داخلية وخارجية حتول 
أو عرقنته. عوامل أساسها عدم رغبة أي من  لبنان  دون سورنة 
الدول الكربى يف حتويل لبنان إىل بؤرة إرهاب. داخليًا، يبدو حزب 

اهلل هو الضامن األساسي لعدم االنفجار.
برأي املصادر، اليت ُتعد أقرب إىل فريق الرابع عشر آذار، »يرى 
احلزب أن لبنان هو مكان اسرتاحته الذي ينطلق منه للمواجهة يف 
سوريا، أو أي مكان آخر يهدده. وهو يريد )أي احلزب( أن يبقى 
لبنان هادئًا، بهدف أن تكون البيئة احلاضنة له مرتاحة. كما أنه 
ال يريد إقحام لبنان يف أي صراع خارجي«. إىل جانب حزب اهلل، 
يأتي تيار املستقبل، الذي »يتقاطع مع حزب اهلل يف موضوع حماربة 
اإلرهاب«، حيث اّلفا معًا »حكومة شراكة أمنية، ال شراكة وطنية«، 

حبسب املصادر ذاتها.
يعلم تيار املستقبل أن »تنامي التطرف السين يف املنطقة، ووصوله 
إىل لبنان، يعنيان أن يعنّي أحد عناصر احلركات األصولية أمريًا يف 

بيت الوسط، بداًل من الرئيس سعد احلريري«.
أما العامل اخلارجي الذي حتدثت عنه املصادر، فيجمع بني كل من 
إيران، اليت »تضع ضمن أولوياتها عنوان ختفيف احلمل، إذا صح 
اليت  السعودية،  العربية  واململكة  لبنان،  احلزب يف  عن  التعبري، 
ترى أن املستقبل هو ممثلها الشرعي والوحيد يف لبنان، يف ظل 
احلملة اليت تقودها حاليًا للدفاع عن نفسها، بأنها مع االعتدال ضد 
عن  املصادر  حتدّثت  السياسية،  العوامل  إىل  إضافة  اإلرهاب«، 
عوامل جغرافية متنع هذا االنفجار، أهمها »عدم وجود منافذ حبرية 
أو بّرية لدخول اجملموعات األصولية بأعداد كبرية، باستثناء جمموعة 
من العناصر اليت تدخل إىل لبنان بطريقة شرعية عرب املطار«، وهذا 
األمر »يسهل على اجلهات األمنية مالحقتهم يف ظل وجود تعاون 

مع أجهزة استخبارات دولية«.
مصادر أخرى »غري قريبة من فريق الثامن من آذار« تتحّدث عن 
عامل إضايف سيحول دون انفجار لبنان، وهو أن »حزب اهلل محى 

ظهره من خالل السيطرة على منطقة القلمون السورية«.
لبنان  الوحيدة يف  الضعف  نقطة  »فإن  ذاتها،  املصادر  وحبسب 
هي منطقة الشمال، وحتديدًا عكار، اليت تبدو مرتوكة للمحّرضني 
الدعم  الغرب سوى  الذي مل ينل من  الدولة وعلى اجليش،  على 

الكالمي«.

واشنطن وباريس تهّوالن: لبنان 
على طريق العرقنة!

ميسم رزق

بقدر ما سّجلت حرب عام 2012 
عالمة فارقة يف تاريخ املقاومة 
تل  قصفت  حينما  الفلسطينية 
أبيب، فإنها اليوم ختّط تكتيكًا 
إىل  وصواًل  بالتدرج  بدأ  نوعيًا 
بلغ  الذي  املفاجئ  التصعيد 
كل  على  املفتوحة  احلرب 
عن  احلديث  ليس  االحتماالت. 
جتاوز  الذي  الصاروخي  املدى 
على  اخلضرية  إىل  أبيب  تل 
أهميته بقدر االلتفات إىل تنفيذ 
املقاومة عمليات نوعية يف الرب 
والبحر. كل ذلك قبل أن تفكر 
احملتشدة  اإلسرائيلية،  القوات 
بعشرات اآلالف حول قطاع غزة، 
حنو  واحدة  خطوة  أن ختطو  يف 

احلدود.
هذا ليس ردعًا بقدر ما هو حرب 
التوصيف؛  صح  إن  أدمغة، 
املقاومة  كانت  البداية  ففي 
مديات  بني  الصواريخ  تطلق 
دون  من  كيلومرتًا  20ــ40 
عدا  املسؤولية،  عن  اإلعالن 
والتشكيالت  اجملموعات  بعض 
إسرائيل  لكن  الصغرية. 
على  املرّكز  قصفها  واصلت 
وأهداف  وأراض  تدريب  مواقع 
لتمارس  عادت  ثم  أخرى، 
سياسة االغتياالت باستهدافات 
مباشرة حصدت 10 شهداء يف 

املقاومة خترج املفاجآت وتقصف ما بعد تل أبيب

أن متنع االحتالل من اإلقدام على املواجهة الربية، كما حدث يف 
حرب األيام الثمانية قبل عامني، حني خاف من »الكورنيت« على 
شر  اإلسرائيلية يف  احلكومة  وقعت  ذلك،  رغم  ومشاته.  دباباته 
أعماهلا، وال تزال جبهة القدس والداخل احملتلة مفتوحة، ما يعين 
أنها مضطرة بطريقة أو أخرى إىل رد االعتبار، وهذا ما يفتح باب 

احلرب إىل ما هو أوسع من املتوقع.
وحتى ال تكون هذه التوقعات خبط عشواء، كما ظهر أن حتليالت ما 
قبل تطورات يوم الثالثاء كانت متيل إىل رغبة الطرفني يف اهلدوء، 
ال  واحد  يوم  يف  املفاجآت  وخروج  كربها  على  احلرب  هذه  فإن 
تنفي يف أي حال الرغبة السابقة. ما جرى أن لعبة »حافة اهلاوية« 
اليت مارسها الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيين، يف األيام األخرية، 
وصلت أمس إىل نهايتها، يف انزالق، متعمد أو غري متعمد، حنو 

املواجهة الواسعة.
مفاعيل الرد الصاروخي الفلسطيين حضرت بكل أبعادها على طاولة 
مضاد  رّد  يف  قرر  الذي  )الكابينيت(  املصغر  الوزاري  اجمللس 
جتنيد 40 ألف جندي من قوات االحتياط، استعدادًا إلكمال العملية 
العسكرية اليت أطلق عليها مسّمى »اجلرف الصلب«، معطوفة على 
باالستعداد  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مواقف 

للذهاب حتى النهاية، وأن »التوغل الربي مطروح على الطاولة«.
ما  امليداني والسياسي  االسرائيلي على املستويني  االرتقاء  هذا 
القراءة العربية اجتهت حنو تقدير يفيد بأن  كان ليتحقق لوال أن 
وفصائل  غزة  إلخضاع  كافيًا  يعد  مل  احلالية  االعتداءات  مستوى 
مستوياته  إىل  ليقفز  كان  ما  الفلسطيين  الرد  وبأن  املقاومة، 
يستندون  الفلسطينيني  أن  إما  احتمالني،  ضوء  على  إال  احلالية 
إىل فرضية أن إسرائيل لن تذهب حنو خيارات أكثر تطرفًا، وإما 
أنهم فعاًل على استعداد للذهاب إىل مواجهة أكثر اتساعًا، حتى لو 

تضمنت حربًا كربى.
ما كشف خالل جلسة »الكابينيت« داخل وزارة الدفاع يف تل أبيب 
أن نتنياهو عرب بوضوح عن أن »محاس اختارت تصعيد املوقف، 
لذا فإنها ستدفع الثمن باهظًا«. وطالب اجليش بـ«خلع القفازات 
وتوسيع رقعة العملية العسكرية«. وأتى قرار نتنياهو واجمللس بناًء 
على توصية تقدم بها اجليش، وفحواها توسيع العملية العسكرية، 

مشرية إىل أن »أي دولة ال تقبل واقعًا كهذا«.
على املسار نفسه، أوضح وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون 
»أننا نستعد ملعركة ضد محاس لن تنتهي خالل أيام معدودة«، 
وشدد على ضرورة التمتع بطول النفس. أما وزير األمن الداخلي 
يدًا  اجليش  »منحت  احلكومة  أن  فأكد  أهارونوفيتش،  يتسحاق 
طليقة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد غزة«، الفتًا إىل أنه »ال ميكن 
احتجاز ماليني املواطنني يف املالجئ«. يف املقابل، ناشدت رئيسة 
حركة مريتس، زهافا غالؤون، نتنياهو، بأال يدخل بريًا إىل القطاع 
غزة، قائلة إن االختبار يكمن يف الصمود وعدم اخلضوع للداعني 
أبيب«  »تل  بلديتا  فتحت  متصل،  الربي. يف سياق  الدخول  إىل 
و«ريشون لتسيون« غالبية املالجئ العامة، وقررت وقف جزء كبري 

من النشاطات اليومية للسكان.              )األخبار( البريوتية

نفذت إسرائيل أكثر من 450 غارة يف يوم واحد على غزة ودمرت عشرات املنازل )إياد البابا 
ـ آي بي ايه(

رفح، ما دعا كتائب القسام، الذراع العسكرية حلركة »محاس«، 
ومركزة  حمدودة  صاروخية  صلية  عرب  واضحة  رسالة  إرسال  إىل 

قبل ليلتني.
استخدام  بإعادة  الالحقة  اإلسرائيلية  اخلطوة  كانت  هل  ُيعلم  ال 
أو غبية، لكنها بدت حماولة  املنازل خطوة عقابية  سياسة قصف 
لكسر خط أمحر استدعى تصعيدًا من سرايا القدس، اجلناح املسلح 
يف  األقوى  املشهد  اسرتجعت  اليت  اإلسالمي«،  »اجلهاد  حلركة 
احلرب السابقة، عرب تصّدرها قصف تل أبيب بصاروخ )براق 90، 
فجر 5 مطّور(، وإعالنها محلة »البنيان املرصوص« لـ »تأكيد أن يد 

املقاومة واحدة يف وجه إسرائيل«.
رغم ذلك، أصّرت تل أبيب على ارتكاب اجملازر عرب توسيع سياسة 
قصف املنازل وتدمريها على رؤوس ساكنيها، وهي ارتكبت، حتى 
مهدي  عائلة  ضد  خانيونس  يف  األوىل  جمزرتني:  النص،  كتابة 
كوارع )ناشط يف »محاس«( وأدت إىل سقوط 6 شهداء، وثانية 
ضد عائلة حافظ محد )قائد يف »اجلهاد«( وأدت أيضًا إىل سقوط 6 
شهداء آخرين. ثم قصفت منزاًل لعائلة عقل يف احملافظة الوسطى، 
ليتخّطى حاجز الضحايا، يف منتصف الليل، 25 شهيدًا و130 جرحيًا، 

جراء 450 هجمة يف يوم واحد على القطاع.
سلسلة  بعد  القصف  موجة  وسعت  أن  القسام  كتائب  لبثت  ما 
إىل  أربعًة  صوارخيها،  فأرسلت  والسريعة،  الكبرية  االعتداءات 
فيما  غزة(،  عن  كلم   75( أبيب  تل  إىل  ومثلها  احملتلة  القدس 
حيفا  مدينة  كلم(   160 )رنتيسي  بصاروخ  استهدفت  أنها  أعلنت 
احملتلة، لكن املصادر اإلسرائيلية أشارت إىل وقوع الصاروخ يف 

اخلضرية )100 كلم عن غزة(.
يف  فريدًا  منوذجًا  »القسام«  قدمت  آخر،  ميداني  مستوى  على 
املواجهة عرب رّد استباقي على أي عملية برية إسرائيلية، وذلك يف 
اجتاهني؛ األول عملية تسلل حبرية إىل قاعدة زيكيم يف عسقالن 
احملتلة عرب جمموعة من »الضفادع البحرية« نفذت عملية نوعية ال 
تزال إسرائيل تتكّتم على نتائجها، يف حني أكدت »القسام« أنها 
الذي  املهامجة  قائد اجملموعة  مع  األخرية  اللحظات  تواصلت حتى 

أشار بدوره إىل وقوع قتلى يف صفوف اجلنود.
االجتاه الثاني كان تفجري برج مراقبة، أو هدف مل حتدده بعد، عرب 
نسف نفق حمفور حتت موقع كرم أبو سامل جنوب قطاع غزة، وهو 
أعوام،  قبل  شاليط  جلعاد  اجلندي  منه  أسر  الذي  نفسه  املوقع 
خسائر  إىل  العدو  يشر  مل  فيما  الحقًا،  التفاصيل  بنشر  ووعدت 

هناك.
مع أن العملية البحرية تزامنت مع اغتيال االحتالل قائدًا عسكريًا 
فإن  البحري«،  »الكوماندوز  عن  مسؤول  إنه  قيل  »محاس«،  يف 
احتمال االخرتاق األمين على وروده ليس أكيدًا، ألن العملية كانت 
مفاجئة بتوقيتها وتكتيكها، وهي عملية جتعل اجلنود اإلسرائيليني 
يف حالة نفسية صعبة مع استهدافها قاعدة للجيش الذي ينوي 

اقتحام غزة.
ألقت  أن  بعد  أسبوعًا  يتعدى  ال  ما  يف  احلرب  هذه  ختتصر  قد 
املقاومة جزءًا من أوراقها يف ساحة الردود االستباقية اليت ميكن 
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هاجس تقسيم العراق، ُحكي عنه الكثري، ولكنه مع سيطرة داعش 
على مناطق واسعة يعود إىل الواجهة كأمٍر واقٍع مفروض، فكيف 
أفق  وأي  إقليميًا ودوليًا؟  االوراق  السيطرة إىل خلط  أدت هذه 
لـ«دولة داعش« يف منطقة يتنازع عليها العامل منذ عقود؟ وأين 

تتجه املنطقة؟
  أدت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »داعش« 
السريعة على مناطق واسعة من العراق إىل قسمة جغرافيا البالد 
الدولة املركزية، مناطق  على ثالثة أقسام، هي: مناطق سيطرة 

سيطرة الكرد، ومناطق سيطرة »داعش«.
ونتيجة هلذا التمدد املفاجئ للتنظيم، بات لكٍل من هذه املناطق 
الثالث قواها العسكرية واالقتصادية املنفصلة واقعًا عن بعضها 

البعض.
تأكيدات رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي بأن اجليش استعاد 
فرتة  السابق يف  وضعها  إىل  األمور  سيعيد  وأنه  املبادرة  زمام 
صغرية، مل تظهر بشائرها بعد؛ وباملقابل، يتحفز األكراد باندفاٍع 
السلطة  عن  باالنفصال  التارخيي  احللم  فرصة  الغتنام  شديد 
املركزية، خصوصًا مع وصول داعش إىل املناطق املتنازع عليها 

بني بغداد وأربيل.
خطوة داعش املباغتة طرحت تساؤالت كربى حول مستقبل العراق 
واملنطقة، ودفعت دول جوار العراق إضافًة إىل الواليات املتحدة 
األمريكية إىل املسارعة لبحث املخاطر والفرص اليت قد تتأتى من 

هذا احلدث املعاكس للسياق العام لألحداث يف املنطقة.
ويف هذا السياق قبل انفالش داعش، كان اجليش السوري يستعيد 
يومًا بعد آخر السيطرة على مناطق تواجد اجملموعات املسلحة ومن 
االنتخابات  إجراء  من  السورية  اإلدارة  متكنت  كما  داعش،  بينها 
الرئاسية، ليفوز الرئيس بشار األسد بوالية رئاسية هي األوىل له 
يف ظل الدستور اجلديد. ويف العراق، فازت الئحة املالكي بالعدد 
األكرب من مقاعد الربملان بني الكتل األخرى، وكان البحث مركزًا 
على تشكيل احلكومة، والشخصية اليت سوف تكلف بالتشكيل، مع 
حفاظ املالكي على فرص كبرية بذلك.وبشكٍل مريب، تبدل املشهد 
لتسقط املناطق بسرعة بيد داعش، فيصبح التنظيم مسيطرًا على 

ما يساوي حجم دولة متوسطة بني سوريا والعراق.

هل باستطاعة داعش إقامة دولة قابلة لالستمرار بني العراق 
وسوريا؟

  إن قيام دولة جديدة يتطلب توافر املقومات الرئيسة للدولة، 
أي وجود إقليم جغرايف حبدوٍد واضحة معرتف بها من قبل الدول 
بارتباط  بها  ويرتبط  األرض  هذه  يقطن  شعب  ووجود  األخرى، 
اجلنسية اليت تعّرفها منظمة العدل الدولية بأنها »رابطة قانونية 
املعيشة  يف  فعال  وتضامن  إجتماعية  رابطة  على  أساسًا  قائمة 
إضافًة  والواجبات«،  احلقوق  بني  التالزم  مع  واملشاعر  واملصاحل 
وعالقة  األرض،  مع  السكان  تفاعل  تنظم  سياسية  سلطة  إىل 
الدولة باخلارج. ميتلك تنظيم داعش البنية العسكرية اليت ختوله 
السيطرة على اجلغرافيا حبدوٍد معينة، ومع سيطرته على مناطق 
اقتصادية  مقومات  ميتلك  بات  والعراق  سوريا  يف  بالنفط  غنية 
ذاتية إىل جانب ما ميكن أن يتلقاه من جهات خارجية، والشكوك 
احلاضنة  البيئة  فإن  الشعب،  جهة  من  ولكن  كثرية.  ذلك  حول 
ألفكار »الدولة الداعشية« ال ترتقي إىل درجة احلديث عن شعٍب 

مشكٍل ألهم أركان الدولة.

أداة لدور محدد.. وبتاريخ انتهاء صالحية
بالنسبة لداعش يبقى غري ذي  الدولة  البحث يف مقومات    كل 
كوحدة  الدولة  بفكرة  أساسًا  التنظيم  إميان  عدم  بسبب  معنى 
املؤسسات،  خالل  من  إقليمها  على  السيادة  متارس  سياسية 
الشرعية  لنيل  وتسعى  الدول،  من  مثيالتها  مع  العالقات  وتقيم 
والشخصية القانونية الدولية، فضاًل عن أن »داعش« ال يعرتف 
باحلدود أو حتى باألمم املتحدة، وال ميكن له إقامة عالقات دولية 

أو نيل اعرتاف دولة واحدة من دول العامل.
وبالتالي ال ميكن اعتبار وجود تنظيم عسكري يسيطر على جغرافيا 
العراق وسوريا،  تنشأ بني  جديدة  دولة  بأن  للقول  كاٍف  حمددة 
ال  الصورة  بهذه  »داعش«  متدد  عن  الناشئ  الواقع  وتوصيف 
اإلرهاب  اللحظة، توسيعًا حلدود املعركة مع  اعتباره حتى  يتعدى 

يف كال البلدين، إذا استثنينا نقطتني:

تطور املواقف الكردية املتوثبة نحو اإلنفصال.

احتمال إنشاء كياٍن طائفٍي بدعم غربي وإقليمي عربي-إسرائيلي، 
يعقب القضاء على داعش.

تنتهي  تستخدم ملوقٍف حمدد  كأداٍة  »داعش«  يبدو  عليه،  وبناًء 
بانتهائه، رغم إعالن داعش »اخلالفة اإلسالمية« وتنصيب أبو بكر 

البغدادي خليفة للمسلمني.
يف األسباب الداخلية النفالش »داعش«

  ال شك بأن لتمدد »داعش« يف العراق أسبابًا داخلية عديدة، 
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الذي  املتطرف  التنظيم  بقدرات  ترتبط  مما  أكثر  بالعراق  ترتبط 
داخل  عليها  يسيطر  اليت  املناطق  يف  شعبية  حاضنة  له  جيد  ال 
سوريا، والذي تسبق سيطرته على أي منطقة حركة نزوح السكان 

اهللعني.
ويف أول األسباب تلك، يأتي النظام السياسي العراقي بعد االحتالل 
األمريكي عام 2003، حيث حتول إىل نظاٍم طائفي يقوم على تقاسم 
املنافع واملواقع بني األحزاب والقوى الطائفية، من دون االلتفات 
بشكٍل جدي إىل ضرورة بناء دولة دميوقراطية تعددية تقوم على 

احرتام الطوائف من جهة، وبناء مفهوم املواطنة من جهة ثانية.
وكان بنتيجة هذا اخللل يف النظام السياسي أن عاش العراق عشر 
تنتج  أن  الطبيعي  املتتابعة، ومن  السياسية  األزمات  سنوات من 
هذه األزمات فسادًا يف الدولة يف كنف نظاٍم طائفٍي، وأن تشعر 
الفئات  من  حقوقها  بانتزاع  األوىل  بالدرجة  معنية  بأنها  فئة  كل 
األخرى. وبالتالي فإن املكونات املختلفة تسعى يف سبيل ذلك إىل 

استجالب التدخالت اخلارجية يف شؤون البالد.
من ناحية ثانية، يتبني وجود ثغرات جّدية يف بناء القوى األمنية 
اليد  قدرات  بناء  على  العراقي  العسكري  اإلنفاق  وأن  للدولة، 
اإلرهاب،  خطر  لدرء  كافية  نتائج  إىل  يؤِد  مل  للدولة  الغليظة 
خصوصًا يف الناحيتني املسلكية والنفسية لرجال األمن كما تبني 

األحداث األخرية.
على  حزيران-يونيو  من  العاشر  يف  »داعش«  مسلحو  سيطر  لقد 
األمن  قوات  من  اآلالف  عشرات  تواجد  من  الرغم  على  املوصل، 
العراقية يف حمافظة نينوى. تزداد الريبة مما حصل إذا علمنا أن 
فاق 37031  عامي 2004 و2012  العراقي بني  العسكري  اإلنفاق 

مليون دوالر*، مبعدل 2،6 % من إمجالي الناتج احمللي سنويًا.
العراقية  باحلكومات  الناحية  هذه  يف  التقصري  حصر  ميكن  وال 
املتعاقبة، فاالحتالل األمريكي عمد إىل حل اجليش العراقي كخطوة 
أوىل بعد إسقاط نظام صدام حسني. ومل تعنت اإلدارة األمريكية 
وهي  احلرب،  من  الرابعة  للمرحلة  قدمت  اليت  اخلطط  بكل  جديًا 
التسمية اليت أطلقت على مرحلة إعادة بناء قدرات الدولة العراقية 
تفاصيل  على  اشتملت  اليت  األوىل  الثالث  املراحل  انتهاء  بعد 

األعمال احلربية وتفكيك النظام.
برغم  األمين،  اجملال  الصفر يف  من  ليبدأوا  العراقيون  ُترك  لقد 
وبناء  والتسليح  التدريب  يف  األمريكية  املساعدات  عن  احلديث 
األجهزة، بعد أن غرّي دونالد رامسفيلد خطة الـ 400 مليار دوالر 
العراقيني  جهود  بـ«تسهيل  عنها  واستعاض  العراق  بناء  إلعادة 
باستخدام  إعمارها  وإعادة  بالدهم  يف  األمن  بسط  إىل  اهلادفة 
عائدات صادراتهم من النفط«، كما يقول اجلنرال برنارد تراينور 
لغزو  اخلفية  التفاصيل   ..2 »كوبرا  كتابهما  غوردن يف  ومايكل 

العراق واحتالله«.

األكراد.. أحداث تحاكي الحلم الدائم
رهينة  نظل  أن  وال ميكننا  نكن سببًا،  ينهار وحنن مل  »العراق    
للمجهول«، هكذا عّلق رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على 
سيطرة متدد »داعش«، فانفصال اإلقليم وإنشاء الدولة الكردية 
حلم تارخيي لألكراد وآلل البارزاني حتديدًا، ومبا أن خطوة »داعش« 
تؤدي إىل فرض أمٍر واقٍع على األرض، فإن األكراد جيدون يف 
ذلك فرصتهم التارخيية لتحقيق حلم االنفصال.  القادة األكراد، 
اعتربوا أن الوقت قد حان إلعالن الدولة الكردية املستقلة، ووزير 
األحداث  أن  البارزاني  من  مسع  كريي  جون   األمريكي  اخلارجية 
األخرية أفرزت واقعًا جديدًا وعراقًا جديدًا، يف الوقت الذي كان 
األكراد  زخم  يزداد  عراقية.  وحدة  حكومة  عن  يتحدث  فيه كريي 
وبَنَهم  تركيا،  مع  النفط  تصدير  باتفاق  مدفوعني  اإلنفصال  حنو 
إسرائيلي للنفط كما لفكرة دولة كردية تقسم العراق وتكون خطرًا 
إيران وسوريا. ولكن الالفت يف املسألة هو املوقف  دائمًا على 
الستقالل  الرافض  التارخيي  للموقف  واملعاكس  املتبدل  الرتكي 

األكراد.
ولطاملا شكل رفض استقالل كردستان نقطة تقاطع بني كٍل من 
العراق وتركيا وإيران، وهي إىل جانب سوريا الدول اليت يسكن 
إىل  إيران  غرب  جنوب  من  متتد  متصلة  منطقة  األكراد يف  فيها 
العراق.  إىل مشال  سوريا  شرق  ومن مشال  تركيا،  شرق  جنوب 
لذلك، كانت هذه الدول تعترب يف االستقالل الكردي خطرًا على 

وحدة الرتاب الوطين لكل واحدة منها.

املشهد اإلقليمي بعد سيطرة »داعش«
 سارعت القوى اإلقليمية والدولية مباشرة بعد األحداث األخرية إىل 
التعامل مع الواقع املستجد ما بني النهرين، بعضها درءًا للخطر 
عن حدودها، والبعض اآلخر حماولًة القتناص فرصة امتالك أوراق 
جديدة ضرورية يف مرحلة كسر التوازنات اليت متر بها املنطقة منذ 

ثالث سنوات.
السعودية: وهم ضمان الدور

  تصف السعودية نشاط »داعش« يف العراق باإلرهابي، وتنكر 
ميتلك  الذي  التنظيم  بدعم  هلا  العراقية  احلكومة  اتهامات  بإصرار 
منذ فرتة إمكانات مالية جعلته األقوى بني اجلماعات اجلهادية اليت 

تقاتل اجليش السوري منذ ثالث سنوات.
االتهامات ختتصره  تلك  على  السعودي  الرد  الالفت يف  أن  غري 
»النصيحة« اليت وجهها وزير اخلارجية سعود الفيصل للمالكي حني 

خارطة قديمة تظهر مناطق سكن األكراد يف دول املنطقة

مقاتلون يحملون راية داعشمقاتلون من داعش على ظهر دبابة عراقية

جانب من عرض للجيش العراقي
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مقاتل من حزب العمال الكردستانيتظاهرات األردن نار تحت رماد

»امليادين نت«

قال: »إذا كان لنا نصيحة للمسؤول العراقي للقضاء على اإلرهاب 
يف بالده هو أن يتبع السياسة اليت تتبعها اململكة وال يتهمها بأنها 

مع اإلرهاب«.
اتباع السياسة السعودية يف مكافحة اإلرهاب يدعو للتساؤل حول 
التمويل العلين للمنظمات اإلرهابية يف سوريا من قبل اململكة، يف 
سبيل إسقاط نظام األسد. وهل أن رسالة السعودية للمالكي تعين 
دعوته إىل االخنراط يف رؤيتها للصراع يف سوريا واملنطقة، كحٍل 

جيّنب العراق خطر »داعش«؟
أنها  على  اطمئنان  بواعث  الرياض  امتالك  تفرتض  الرؤية  هذه 
مبنأى عن خطر التنظيم، وأن حدود نشاطه لن تتسع أبعد مما هي 
عليه اليوم، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تفرتض أن اململكة 
خبطٍر  إحساسها  وعدم  العراق،  سّنة  عند  نفوذها  لثبات  مطمئنة 
حقيقي من أن يسحب »داعش« ورقة العراق منها. وبالتالي، فإن 
وهم الشعور السعودي بالقدرة على ضبط األمور ووقفها عند حٍد 

معني، قد يؤدي إىل خماطر ال حتمد عقباها بالنسبة للمملكة.
تبدو  العراقية،  االتهامات  على  السعودي  الرد  معاني  عن  بعيدًا 
على  قدرتها  الرياض  الستعادة  فرصة  األخرية  العراقية  األحداث 
املناورة يف ساحٍة من اثنتني كانت قد خسرتهما بانتخابات، من 

منطلق حاجة العراق اليوم إىل املساعدة للحفاظ على وحدته.

سوريا: األكثر تأقلمًا مع الخطر
  بعد فوز األسد يف االنتخابات الرئاسية األخرية، وبالنظر إىل مسار 
تقدم اجليش السوري خالل العام الفائت، تبدو سوريا أكثر دول 
حٍد يسمح هلا  إىل  اإلسالمية،  التنظيمات  خطر  مع  تأقلمًا  املنطقة 
مبساندة العراق يف حربه ضد »داعش«، وليست الضربات اجلوية 
اليت ينفذها سالح اجلو السوري فوق األراضي العراقية إاًل صورة 
التنظيم  التعاون األمين السوري-العراقي يف مواجهة  غالٍف مللف 

املتطرف.
حالة  توسع  عن  الناجتة  املخاطر  تتقامسان  الدولتني  أن  وال شك 
»داعش«، غري أن اختالف املعطيات الداخلية عند كل منهما ربطًا 

بعامل الزمن مقلق للعراق أكثر مما هو لسوريا.
مكسبًا  املعركة  ساحة  توسيع  يكون  ال  فقد  اآلخر،  املقلب  ويف 
لداعش، بل على العكس من ذلك، فإن »حكم« الدولة اإلسالمية 
هلذه املساحة الواسعة يشكل املسمار األمضى يف نعش التنظيم، 
خصوصًا وأنه بات يواجه جيشني بقدرات متنوعة برًا وجوًا، فضاًل 
عن مالمسة األخطار حدود دول إقليمية أخرى ستسارع بدورها إىل 

مد يد العون هلذين اجليشني كخطوة وقائية حلماية حدودها.
الرقة  يف  داعش  حكم  جتربة  تساعد  املعطيات،  هذه  جانب  إىل 
ومناطق أخرى على تسريع تالشي أي قبول شعيب قد يكون موجودًا 

يف العراق.
»داعش«  من متدد  األكثر تضررًا  الدول  فإن  ذلك،  وبنتيجة كل 
من  وبعضها  خطره،  مع  التعامل  على  املستجدة  تلك  هي  اليوم 
حلفاء واشنطن يف املنطقة، ما دفع مبراكز دراسات أمريكية إىل 
دعوة اإلدارة للتعاون مع دمشق، »حتى وإن بدا ذلك غري مستساغ 

بالنسبة للقوى الغربية األخرى«.

األردن: نار على حدود الحقل اليابس
  تأتي األردن يف طليعة تلك الدول املهددة خبطر »داعش«، نظرًا 

لتنامي التيارات اإلسالمية فيها، وخصوصًا تلك املتطرفة منها.
مراكز األحباث األمريكية تلمست خطر »داعش« على األردن، فحّذر 
»معهد واشنطن« من استهداف وشيك للمملكة اهلامشية، »بالتزامن 
مع تنامي قلق الدول الغربية من ارتداد وعودة املقاتلني االجانب 
لبلدانهم«. ورأى املعهد ان االردن »يعاني من تنامي التهديد .. 
يعززه جتذر قوى اجلهاد السلفية )اليت( ارسلت مقاتليها اىل سوريا 
وخيشى عودتهم ..«، فيما رأى معهد »سرتاتفور« االستخباري ان 
الوحيدة )املطلة  »البوابة  األردن  التمدد يف  »داعش« عازم على 
على البحر( للدولة االسالمية يف العراق والشام .. بالرغم من مجلة 
قيود وعقبات ميدانية تعرتض مساره،« مستندًا بذلك اىل قاعدة 
دعم »هامة من السلفيني واجلهاديني .. متكنه من شن هجمات يف 
االردن متى شاء،« مقارنًة بدول أخرى إذ »ال يستطيع االنتشار يف 

تركيا، أو التوجه إىل لبنان.«
بذلك، تصبح األردن مضطرة إىل إعادة النظر بسياساتها السابقة 

جتاه األزمة السورية والتنظيمات اإلسالمية املشاركة فيها.

تركيا: التكتيك على حساب االسرتاتيجيا
النفصال  الشديدة  معارضتها  لتعلن  يومًا   20 تركيا  انتظرت    
اقليم كردستان عن العراق، وال يبدو القادة يف أنقرة مستثارين 
إىل حٍد كبري من خطوة »داعش«. استقالل كردستان لطاملا كان 
كابوسًا يؤرق الساسة األتراك، ولكن حسابات التكتيك السياسي 
تبدو مرحبة هلم، وإن كان اخلطر االسرتاتيجي ليس أقل من خسارة 

تركيا جلزء من أراضيها.
صحيفة » راديكال« نقلت عن حسني تشيليك نائب رئيس حزب 
العدالة والتنمية احلاكم أن تأسيس دولة كردية مستقلة يف مشال 
العراق ليس مدعاة قلق لرتكيا. ولكنها يف السابق »كانت سببًا 
إلعالن احلرب، فالتلفظ بكلمة كردستان كان ممنوعًا، لكن يف حال 

تقسيم العراق ويبدو أنه أمر ال مفر منه فإن الكرد هم إخوتنا«.
صحيفة »ميلليات« هي األخرى حتدثت عن تغري موقف تركيا جلهة 
التعامل مع كردستان. األجواء نفسها تنقلها الصحف األمريكية، 

حيث قالت »نيويورك تاميز« إن »األكراد هم احلليف األفضل لرتكيا 
يف العراق، إن مل يكن يف املنطقة بأسرها«، وإن الثمرة الوحيدة 
لسياسات الثنائي أردوغان وأوغلو هي متكنهما تدرجييًا من »حتويل 
وحتالف  إىل مصاحلة  االكراد  األتراك جتاه طموحات  مرارة  مشاعر 

معهم يف نهاية املطاف، جّسده اتفاق تصدير النفط عرب تركيا«.

واشنطن وطهران: يد تصافح ويد تصارع
عام 2003، واحلديث عن  للعراق  املتحدة  الواليات  اجتياح  منذ    
»الفوضى اخلاّلقة«ظن ال يتوقف. املصطلح الذي بات متداواًل حد 
لطبيعتها  التناقضات  تفاعالت  ترك  خالل  من  ترمجته  جيد  امللل 
وللوقت، حتى تنتج قوانينها اخلاصة حبسب موازين القوى. واليوم 
النفوذ يف  بعض  الستعادة  فرصة  أمام  نفسها  واشنطن  وجدت 

العراق، خصوصًا وانها تفاوض إيران يف امللف النووي.
ومع اقرتاب »داعش« اىل حنو مئة كيلومرت عن أقرب نقطة إىل 
احلدود اإليرانية، جتد الواليات املتحدة نفسها أمام فرصة البتزاز 
إيران، واستعادة جزء مما خسرته يف الساحة العراقية بعد انسحاب 

قواتها، وعدم رضاها على سياسة املالكي جتاه األزمة السورية.
املعلومات  تبادل  يف  إيران  مع  التنسيق  حصر  واشنطن  حاولت 
األمنية فقط، على أن تعود هي إىل ممارسة الدور األساسي يف 
مساعدة العراق حملاربة »داعش«، واللعب على عامل الوقت البتزاز 

العراق أيضًا.
رفضت إيران ذلك، معلنة قدرتها على حماربة اإلرهاب، واستعدادها 
لضرب  اجلو  سالح  طلعات  عرب  سوريا  وتدخلت  العراق،  ملساندة 
اجليش  أمام  الفرصة  أتاح  ما  العراقية،  األراضي  داخل  أهداف 
العراقي الستعادة زمام املبادرة من جهة، وسحب ورقة الضغط 
هذه من يد واشنطن، اليت سارعت إىل إبداء استيائها عرب وزارة 
اخلارجية اليت قالت: »ال حنبذ تدخل سوريا يف العراق إلعتبارات 

إسرتاتيجية رغم الفائدة التكتيكية حاليًا«.
إال أن واشنطن ملزمة مبساعدة العراق حبسب االتفاقية األمنية بني 
االثنني، واليت كان األمريكيون يتوقعون احلصول من خالهلا على 
نظام سياسي مواٍل هلم، وبالتالي فهي اليوم مضطرة للتدخل من 

جهة، وقلقة من العودة إىل وحول املنطقة من جهة أخرى.
الناطقة باسم اخلارجية األمريكية ماري هارف أعلنت انه يف الوقت 
الذي يشكل فيه »داعش« عدوًا مشرتكًا للواليات املتحدة وإيران 
مع سوريا  تشرتك  ال  املتحدة(  )الواليات  فإنها  وسوريا  والعراق 

وإيران يف املصلحة اإلسرتاتيجية.
بدوره، وزير اخلارجية جون كريي حاول التهرب من مسؤولية بالده 
يف ما وصل العراق إليه، قائاًل: »لسنا السبب يف أحداث العراق.. 

ولن ندفع بأي قوات عسكرية«.
مهما يكن، فإن الواليات املتحدة ستشارك يف حماربة داعش، ال 
مفر من ذلك، ولكن دعواتها وحليفتها بريطانيا إىل حكومة وحدة 
وطنية عراقية ترتك الباب مفتوحًا امام عدة احتماالت، فهل ستكون 
هذه املشاركة إىل جانب حكومة املالكي؟ أم ينتظر الغرب تشكيل 

احلكومة اليت طالب بها ليمد يد املساعدة؟
املنطقة،  املتصاعد يف  نفوذها  متتني  إىل  سارعت  أيضًا  موسكو 
أمتت صفقة طائرات مقاتلة من نوع سوخوي 25 مع العراق، وأعلنت 
أنها تريد عالقات جيدة مع عراٍق موحد وقوي، كما جاء يف تصريح 
السبعني إلقامة  الذكرى  خارجيتها سريغي الفروف ملناسبة  وزير 
ال  موسكو  أن  غري  وبغداد.  موسكو  بني  الديبلوماسية  العالقات 
خطة  جناح  بسبب  رمبا  العراق،  أحداث  حول  كثريًا  ضجيجًا  تصدر 
اإلشغال اليت حركها الغرب يف أوكرانيا، ورمبا أيضًا ألنها مطمئنة 
بعد  الثبات  على  وقدرتهم  األوسط  الشرق  يف  احللفاء  لفاعلية 

اجلولتني اإلنتخابيتني يف سوريا والعراق.

أبعد من اإلقليم
  مل تنفصل أحداث بالد الشام يومًا عن أحداث مصر، وباالجتاه 
السيسي  الفتاح  عبد  فوز  أحدثه  الذي  للتغيري  يكون  املعاكس، 
العراق  أحداث  مع  التعاطي  يف  البالغ  أثره  املصرية  بالرئاسة 

األخرية.
واحلديث عن السيسي هنا يعين تبدل الرؤى االسرتاتيجية املصرية 
حيال حتالفات القاهرة الدولية، وحماولة استعادة الدور املصري 

على  اليوم  مصر  بقدرة  املبالغة  دون  ومن  املنطقة.  يف  القديم 
التحول إىل سياسة خارجية مستقلة وداعمة للقضايا العربية، ميكن 
البالد بدأت مسارًا جديدًا عنوانه اإلنفتاح على اجلميع،  القول إن 
دون  من  السابقة،  واإلسرائيلية  األمريكية  احملظورات  وختطي 
اجلديد  النسق  هذا  نتائج  أوىل  فإن  وعليه  واشنطن.  مع  القطع 
يف السياسة اخلارجية املصرية يتمظهر مبسارعة كريي إىل زيارة 
األخرية مع كل من طهران  بالتوازي مع حتسن عالقات  القاهرة، 
نواة  ابتكار  إلعادة  اجلزائر  باجتاه  السيسي  خطوة  ومع  وموسكو، 

موقف عربي قوي يكون ذخرًا له يف واليته األوىل.
إن خسارة مصر املتوقعة واليت مل حتدث بعد –بعيدًا عن السيناريوهات 
السينمائية الدراماتيكية- تعين للواليات املتحدة أن هناك ضرورة 
التوازن يف مكان ما من الشرق األوسط، وهذا ما  كربى إلعادة 
»داعش« الستعادة دور مفقود  االستفادة من متدد  أهمية  يعزز 

ملصلحة احملور اآلخر.
وتزداد اهمية العالقة املصرية اجلزائرية، والتحول املصري الواعي 
والبطيء، بالنظر إىل الوسائل املستخدمة يف املعركة على العراق، 
بيد داعش وحمركيها هل  األبرز  الوسيلة  إن  وقبله على سوريا. 
الرتكيز على العصبية الطائفية، والبحث عن بيئات حاضنة للتطرف 
الداعشي بوجه الطوائف األخرى يف املنطقة؛ ومن الطبيعي أن يكون 
اإلنقسام  العروبة، ورفض  السم، موقف يرتكز إىل  الرتياق هلذا 
والتقسيم على أساٍس طائفي، وهذا حتديدًا دور اجلزائر وسوريا، 
ومصر ويف قلبها األزهر، والعراق وفيه املرجعية الشيعية العليا 
وشيوخ السنة الذين أعلنوا منذ اللحظة األوىل مساندتهم للجيش 

العراقي يف وجه »داعش«.
استنتاجات

  حيتاج العراق إىل محلة إصالح سريع تسري بالتوازي مع استعادة 
اجليش زمام املبادرة يف حربه مع اإلرهاب، كما حيتاج إىل الرتكيز 
على استيعاب املتطوعني من كل فئات الشعب يف اجليش، وعدم 
السماح باستهداف القوات االمنية العراقية خبطاٍب طائفي، إضافة 
املؤسسات  حول  الفئات  كافة  من  الديين  االلتفاف  استثمار  إىل 

األمنية الرمسية.
إىل جانب ذلك، ال بد من تعميق الصالت بالدول العربية اليت تعاني 
من العدو نفسه، ويف طليعتها مصر واجلزائر وسوريا، فضاًل عن 
التعاون مع اجلهات اإلقليمية والدولية صاحبة املصلحة يف مواجهة 

التطرف وأدواته.
وال شك يف ان من يدفع مثن األحداث احلالية يف دول املنطقة هم 
املواطنون بالدرجة األوىل، لذلك فإنه من االوىل إشراك املواطنني 
بربامج مكافحة اإلرهاب على الصعد كافة، يف سبيل إعادة اللحمة 

الضرورية للنسيج اإلجتماعي يف العراق واملنطقة.
يشكله  الذي  التهديد  من  االستفادة  العراق  باستطاعة  ان  كما 
»داعش« لدول املنطقة، واالنطالق يف مرحلة جديدة من العالقات 
القائمة على وحدة العدو، ما يؤدي إىل حماصرة املتطرفني، وتعرية 

القوى الداعمة هلم.
ومبا أن اخلطر املتأتي عن متدد »داعش« األخري ليس عسكريًا وإمنا 
هو الفتنة الطائفية اليت تفسح اجملال أمام احتماالت كارثية يف 
املنطقة، فإن املعاجلة الفضلى تكون بالعمل على املدى الطويل يف 

عزل الفكر املتطرف بني شعوب املنطقة.
اهلوليودية  لألفالم  الدائم  السيناريو  جتنب  ميكن  فقط،  بهذا 
البطل  يأتي  ثم  طوياًل،  بالبشر  املستذئبون  يفتك  حيث  الطويلة، 

األمريكي ليخلص البشرية منهم.
إن أحداث العراق األخرية مرشحة ألن تشكل احلفل اخلتامي ملا مسي 
بالربيع العربي، من خالل توسيع رقعة املواجهة لتستوعب تدمري 
األدوات القدمية اليت استخدمت خالل السنوات الثالث اليت مرت، 
ومنها »داعش«؛ كما هي مرشحة ألن تكون بداية مشروع تفتييت 
اإليراني- للحوار  املنطقة.  دول  من  أحدًا  خطره  يستثين  ال  جديد 
السعودي دور مركزي يف اختيار إحدى الوجهتني ملسار األحداث.

ملعهد  السنوي  الكتاب  من  مأخوذة  العسكري  اإلنفاق  أرقام 
السالح  ونزع  »التسلح  عن  الدولي  السالم  ألحباث  ستوكهومل 

واألمن الدولي لعام 2013«.



Page 16صفحة 16     

مونديـال

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

عرب منتخب الربازيل جاره الكولوميب بصعوبة إىل الدور نصف النهائي 
لـ«مونديال الربازيل« بفضل اهلدفني الغاليني اللذين سجلهما قائده 
تياغو سيلفا يف الدقيقة السادسة ودافيد لويز )69(، مقابل هدف 
اليت  املباراة  يف  جزاء(،  ركلة  من   78( رودريغز  جيمس  للكولوميب 
أجريت ليل اجلمعة املاضي على »إستاد كارلوس فيالسكو كاربايو«، 
يف »فورتاليزا«، أمام 60342 متفرجًا، باختتام اليوم األول للدور ربع 
النهائي، وبالتالي ضرب موعدًا مع »األملاني« يف مباراة نهائية مبكرة 

ستقام يوم الثالثاء املقبل يف »بيلو هوريزنيت«.
قدم »الربازيلي« أفضل أداء له خالل البطولة، لكنه أيضًا مل يكن مقنعًا 
ملنتخب يسعى إلحراز أول لقب على أرضه، والسادس يف تارخيه، 
بينما بدا »الكولوميب« متواضعًا للغاية، بعكس مبارياته السابقة، فأثر 
اهلدف املبكر على معنويات العبيه ومل يقدم جنمه جيمس رودريغز أي 
شيء يذكر باستثناء اهلدف الذي عزز صدارته للهدافني، وبعد تسجيل 
اهلدف الربازيلي الثاني انتفض الكولومبيون، رغم ما عانوه من سوء 
التحكيم )...(؟!، وتكرم عليهم احلكم بركلة جزاء كان ينبغي أن يطرد 

فيها احلارس جوليو سيزار مكتفيًا بإشهار البطاقة الصفراء بوجهه.
جنمي  بني  حامية  مواجهة  إىل  تشري  التوقعات  كانت  املباراة،  قبل 
املنتخبني، نيمار ورودريغز، فكان أداء األول اقل من عادي من دون 
أن ينجح يف التسجيل، لكن الثاني استسلم بشكل كامل أمام الدفاع 
الربازيلي ومل يستطع التحرك بفعل فشل زمالئه بإيصال الكرة اليه 
بسهولة، ومل يتحرك سوى يف ربع الساعة األخري، فســجل هـدفًا من 

ركلة اجلزاء وصنع فرصتني لزمالئه مل تسفرا.
سوء  سيلفا  تياغو  استغل  بعدما   ،)6( األول  الربازيلي  اهلدف  وجاء 
الركنية  الركلة  من  نيمار  لعبها  اليت  للكرة  الكولوميب  الدفاع  تغطية 
أمام  النهائي  نصف  عن  سيلفا  وسيغيب  املرمى،  يف  وسددها 
»األملاني« لتلقيه بطاقة صفراء، هي الثانية بعد األوىل اليت ناهلا يف 
املباراة مع »املكسيكي«، مع ورود معلومات بعد انتهاء املباراة عن 
نقل نيمار إىل املستشفى على جناح السرعة لتعرضه إىل آالم حادة قد 

تبعده عن املباراة أمام »األملاني« ايضًا.
أما اهلدف الثاني، فقد جاء أيضًا من كرة ثابتة عندما لعب دافيد لويز 
الكرة )69(، بشكل رائع من ركلة حرة ختطت حائط الصد وتوجهت 
إىل الزاوية العليا ملرمى احلارس دافيد أوسبينا، الالعب األكرب سنًا 

يف الـ«مونديال«.
وهكذا، توقفت مسرية »الكولوميب« الناجحة بقيادة مدربه األرجنتيين 
عروضًا  وقدم  قويًا،  منافسًا  نفسه  فرض  بعدما  بيكرمان،  خوسيه 
رائعة يف الدورين األول والثاني، بينما اجل »الربازيلي« االحتجاجات 
بفضل  احلكومة  على  احتجاجًا  اليت مت حتضريها  الشعبية  والتظاهرات 

األحوال املعيشية السيئة اليت تسيطر على البالد.
ويبقى السؤال، هل سيتمكن »الربازيلي« من السري قدمًا حتى املباراة 

النهائية وإحراز اللقب مبثل هده العروض اليت يقدمها؟

تياغو سيلفا ولويز يسجالن أغلى أهدافهما
»الربازيلي« يعرب »الكولوميب« بصعوبة إىل نصف النهائي

كرة لويز تعلن عن الهدف الثاني لـ»الربازيلي« يف شباك الحارس 
أوسبينا )رويرتز(

  نّكلت أملانيا بالربازيل وأنزلت بها أقسى هزمية يف تارخيها بنتيجة 
7 - 1، الثالثاء، يف نصف نهائي املونديال الـ20، الذي أقيم على 
ملعب »مينرياو« يف بيلو هوريزونيت، وسجل ألملانيا توماس مولر 
)11( ومريوسالف كروزه )23( وطوني كروس )24 و26( وسامي 
خضرية )29( واندري شورلي )69 و79(، وللربازيل اوسكار )90(.

وتلتقي املانيا يف املباراة النهائية االحد املقبل على ملعب ماراكانا 
اللتني تلتقيان ليل  او هولندا  االرجنتني  يف ريو دي جانريو، مع 
باولو.  ساو  يف  كورينثيانس«  »ارينا  ملعب  على  االربعاء  اليوم 
مباراة  من  اخلاسر  امام  الثالث  املركز  مباراة  فتخوض  الربازيل  اما 
ماني  »ناسيونال  ملعب  على  املقبل،  السبت  وهولندا،  االرجنتني 

غارينشا« يف برازيليا.
وودعت الربازيل موندياهلا بالدموع وبكت اجلماهري يف املدرجات إىل 
جانب مئات املاليني حول العامل الذين مل يصدقوا ما حيصل للمنتخب 
الربازيلي  الشعب  كان  وإذا  قياسي(.  )رقم  مرات   5 العامل  بطل 
بكامله اعترب اخلسارة أمام األوروغواي 1 2 يف استاد ماراكانا عام 
هوريزونيت،  بيلو  فضيحة  عن  سيقول  فماذا  قومية،  كارثة   1950

وغياب السيليساو متاما عن السمع؟.
اقسى  وكانت  الكروي.  تارخيها  للربازيل يف  اقسى خسارة  وهذه 
االوروغواي  امام  اهداف  بفارق ستة  ايضا  للربازيل  خسارة سابقة 
0 - 6 عام 1920 يف كوبا امريكا يف التشيلي. كما تلقت الربازيل 5 
اهداف مرة وحيدة يف مونديال 1938 عندما فازت على بولندا 6 - 5 

بعد التمديد يف الدور االول.
جاهزين  كانوا  األملان  فإن  اخلدمة،  خارج  الربازيل  كانت  وإذا 
ساعة  نصف  بعد  باخلماسية  التقدم  واستحقوا  عليها  لالنقضاض 
فقط، إذ فرضوا حضورهم وواقعيتهم ولياقتهم واستثمروها خبمسة 
أهداف كانت كافية للقضاء على حلم الربازيليني وبالتالي على حلم 
نيمار. وضربت املانيا بقوة واكثر من عصفور حبجر واحد فهي ثأرت 
خلسارتها امام الربازيل 0 - 2 يف املباراة النهائية ملونديال 2002 
يف كوريا اجلنوبية واليابان يف اول وآخر مواجهة بينها يف العرس 
كأس  الربازيل يف  امام  مرتني  االعتبار خلسارتها  وردت  العاملي، 
نصف  3 يف   - و2   ،1999 عام  االول  الدور  4 يف   -  0 القارات، 

نهائي 2005.
كما حطم مهاجم املنتخب االملاني مريوسالف كلوزه رقم الربازيلي 
بعد  العامل  نهائيات كأس  املسجلة يف  االهداف  عدد  رونالدو يف 
تسجيله اهلدف الثاني يف مرمى الربازيل. وسجل كلوزه اهلدف الثاني 
يف الدقيقة 23 رافعا رصيده اىل 16 هدفا مقابل 15 لرونالدو بطل 
العامل السابق. وسجل كلوزه 5 اهداف يف مونديال كوريا اجلنوبية 
توج  عندما   2006 املانيا  مونديال  يف  ومثلها   2002 عام  واليابان 
هدافا له، قبل ان يوقع 4 اهداف يف النسخة املاضية، يف جنوب 
افريقيا 2010 وهدفني يف النسخة احلالية بعد االول امام غانا )2 - 

2( يف اجلولة الثانية من الدور االول.
وهذه املرة الرابعة تفشل الربازيل يف ختطي الدور ما قبل االخري 
بعد اعوام 1938 )حلت ثالثة( و1974 )رابعة( و1978 )ثالثة(. ومثلما 
تذكر الربازيليون سكوالري على اعتبار انه آخر من قادهم اىل اللقب 
باعتباره  املرة  ولكن هذه  االذهان  عالقا يف  2002، فسيبقى  عام 
املدرب الذي منيت معه الربازيل باقسى خسارة هلا علما انه خاض 

مباراته الـ20 يف املونديال وعادل رقم مواطنه ماريو زاغالو.
وقبل انتهاء املباراة شهدت بعض املدن الربازيلية وال سيما ساو 
قوات  معها  تعاملت  أعمال شغب حمدودة  جانريو  دي  وريو  باولو 
األمن بالغاز املسيل للدموع لتفريق الغاضبني من النتيجة املذّلة اليت 
الكارثية  أن هذه اخلسارة  السليساو. وما من شك  تلقاها منتخب 
سيكون هلا تداعيات ثقيلة يف بالد السامبا على املستويات كافة 

الرياضية واالقتصادية والسياسية.

 أملانيا تنّكل بالربازيل بنتيجة 1 - 7

كلوزه ابن الـ 36 عامًا يحتفل بهدفه الثالثاء الذي جعله ينفرد بالرقم 
القياسي ألفضل هداف يف تاريخ نهائيات كأس العالم، مع قرب انتهاء 

مسريته الـ»مونديالية« األحد املقبل )أ ف ب(

لته إىل املباراة النهائية  ابتسمت ركالت الرتجيح ملنتخب األرجنتني وأهَّ
إىل »مونديال الربازيل 2014«، للمرة األوىل منذ 24 عامًا،على حساب 
»اهلولندي«، للقاء »األملاني« يوم األحد املقبل على »إستاد ماراكانا« 

يف ريو دي جانريو.
فعلى »إستاد كورنثيانز« يف ساو باولو وأمام 63267 متفرجًا، قدم 
»األرجنتيين«، االربعاء، أسوأ مباراة له حتى اآلن، معتمدًا على طريقة 
»اهلولندي«  يف  اللعب  مفاتيح  بتعطيل  خالهلا  من  جنح  حبتة  دفاعية 
حيث مل يتمكن روبن فان برسي واريني روبن يف اإلفالت لتشكيل 
أي خطورة يف الشوط األول، ويف املقابل استطاع الدفاع »اهلولندي« 

تعطيل ليونيل ميسي وغونزالو هيغواين بالكامل.
انتفض  والثاني،  األول  اإلضافيني  والشوطني  الثاني  الشوط  ويف 
اهلولندي وتألق روبن وسنحت له بعض الفرص لكنه أهدرها وحتديدًا 
ظل  األصلي، يف  الوقت  من  الثاني  الشوط  من  القاتلة  الدقيقة  يف 

غياب تام مليسي وفان برسي.
فان  لويس  يكرر  أن  اجلميع  توقع  نهايتها،  إىل  املباراة  ومع وصول 
غال ما فعله يف املباراة مع: »الكوستاريكي« بإشراك احلارس اخلبري 
بصد الركالت الرتجيحية كرول، لكنه مل يفعل، فبقي احلارس األساسي 
احلارس  قابله  بينما  ركلة،  أي  فشل يف صد  الذي  سيليسن  ياسرب 
فالر  رون  ركليت  بصد  جنح  حيث  بالتألق  رومريو  األرجنتيين سريخيو 
وويسلي سنايدر، يف وقت جنح العبو »األرجنتيين« يف التسجيل وهم 
على التوالي ليونيل ميسي وايزيكييل غاراي وسريخيو اغويرو وماكسي 

رودريغيز، ومل حيتاجوا إىل الركلة اخلامسة.
املدربان  كان  باملباراة،  اململة«  »التفاصيل  حتكمت  فقد  وباختصار، 
اهلولندي لويس فان غال واالرجنتيين اليخاندرو سابيال جنمي املباراة، 
اهلجومية  النجاعة  عن  روبن  اريني  واهلولندي  ميسي  إشعاع  فغاب 

للطرفني.
اليت  خاص  بشكل  والدفاعي  التكتيكي  االلتزام  درجات  أقصى  بفعل 
شهدتها املباراة ،لكنها أفقدت متابعيها املتعة الفنية واالستعراضية 
حلساب الوصول اىل النهائي، لدرجة أوحيا احيانا بتخوف من مواجهة 

»ناسيونال مانشافت« على ملعب ماراكانا.
* مثل »األرجنتيين: سريخيو رومريو، بابلو زاباليتا، ايزيكييل غاراي، 
مارتن دمييكيليس، ماركوس روخو،انزو برييز )رودريغو باالسيو، 81(، 
غونزالو هيغواين  ليونيل ميسي،   - ماسشريانو  خافيري  بيليا،  لوكس 
)سريخيو اغويرو، 82(، وايزيكييل الفيتزي )ماكسي رودريغيز، 100(

* املدرب: اليخاندرو سابيال.
* مثل هولندا: ياسرب سيليسن، ستيفان دو فريي، رون فالر، برونو 
مارتينز ايندي )داريل يامنات، 46(، ديرك كاوت، دالي بليند - ويسلي 
سنايدر، جورجينو فيينالدوم، ناجيل دي يونغ )جوردي كالسي، 62(، 

روبن فان بريسي )كالس يان هونتيالر، 96(، اريني روبن.
* املدرب: لويس فان غال.

مباراة مملة طغى عليها الطابع الدفاعي وأفقدها املتعة
»األرجنتيين« يقدم أسوأ عروضه 

ويقصي »اهلولندي« بركالت الرتجيح

بطل ركالت الرتجيح الحارس رومريو يصد كرة سنايدر )د ب أ(

بكى الربازيليون وشتموا رئيسة البالد ديلما روسيف وغطوا وجوههم 
وتركوا   ،)7-1( أملانيا  أمام  التارخيية  اخلسارة  بعد  العار واخلزي  من 
مقاعدهم يف ملعب »استاديو مينرياو« بعد اقل من نصف ساعة على 
صافرة بداية املباراة يف »بيلو هوريزونيت«، وذلك الن شباكهم كانت 
قد اهتزت مخس مرات بعدما عجز مدافعو »سيليساو« عن التعامل مع 
فورة األملان الذين سجلوا أربعة أهداف يف غضون ست دقائق بني 

الدقيقة 23 و29.
الالعبني  بشتم  فقام  املدرجات  يف  البقاء  فضل  الذي  القسم  أما 
ورئيسة البالد، خصوصا بسبب األموال الطائلة اليت أنفقتها احلكومة 

على استضافة هذا احلدث واليت قدرت قيمتها بـ11 مليار دوالر.
قامت  مبكر،  بشكل  امللعب  يف  مقاعده  برتك  اجلمهور  بدأ  ان  وبعد 
الشرطة بتعزيز قواتها داخل وخارج امللعب جتنبا ألي أعمال شغب، 
فيما كانت الشتائم تنهال على الالعبني والرئيسة من خلف شاشات 

التلفزة أيضا ويف الساحات.
العناوين،  تصدرت  عبارات  و«اخلجل«،  و«العار«  األبدي«  »اإلحراج 
وكانت الصفحة األوىل لصحيفة »فوهلا دي ساو باولو« اليومية الفتة 

بكاء وشتائم وغضب وشغب.. واإلعالم يتحدث عن »العار«.. سكوالري: أنا آسف ورجاء اعذرونا على هذا األداء
بصورة تظهر امللعب بالسواد واللوحة اإللكرتونية مضاءة فقط وتظهر 
النتيجة النهائية. أما عنوان الصحيفة على نسختها اإللكرتونية فاختصر 
املوضوع ببساطة بكلمة »جمزرة!«، فيما كان »اإلحراج األبدي« عنوان 

صحيفة »كوريو برازيلينسي«.
من جهته، مل يقدم مدرب الربازيل لويز فيلييب سكوالري استقالته من 
منصبه، بل قال يف مؤمتره الصحايف بعد املباراة: »من هو املسؤول 
مشاركته  اخلسارة ميكن  هذه  على  اللوم  أنا.  أنا،  النتيجة؟  هذه  عن 
لقد كان  أنا،  التشكيلة كان  اختار  الذي  الشخص  لكن  بيننا مجيعا، 
ذلك خياري. حاولنا أن نقدم ما نعرف، قمنا بكل ما يف وسعنا، لكن 
إىل  الربازيل  قاد  الذي  املدرب  وتابع  رائعا«.  أملانيا  منتخبًا  واجهنا 
لقبها اخلامس يف 2002: »مل نتمكن من القيام برد فعل بعد تأخرنا 
بالنتيجة. حتى األملان لن يقدروا على رواية ما حصل، لكن هذا بسبب 
هي  الربازيلي  الشعب  إىل  رساليت  ذلك.  حنرتم  إن  وجيب  براعتهم 
التالية: رجاء اعذرونا على هذا األداء. أنا آسف لعدم متكننا من بلوغ 
يزال  ال  الثالث.  املركز  مباراة حتديد  للفوز يف  وسنسعى  النهائي، 

أمامنا ما نلعب من اجله«.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 طلب اإلعدام لسوريني من »كتائب اجلراح«

صقر يّدعي على جمموعة »داعش« يف فنيدق والفنادق
 

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
أالثنني على 28 شخصًا من تنظيم الدولة اإلسالمية يف بالد العراق 
والشام »داعش« ألقي القبض على سبعة منهم يف فنيدق و«فندق 
نابوليون« و«فندق دي روي« كانوا خيططون للقيام بعمليات تفجري 

انتحارية يف لبنان.
وقرر القاضي صقر ضم امللفات الثالثة اليت جرى التحقيق األولي 
»موقويف فنيدق«  مع  املخابرات يف اجليش  مديرية  فيها من قبل 
مع  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  يف  املعلومات  وشعبة 
املوقوف الفرنسي فايز بوشران الذي ألقي القبض عليه يف »فندق 
السعودي  املوقوف  مع  العام  لألمن  العامة  واملديرية  نابوليون«، 
عبدالرمحن الشنيفي الذي ألقي القبض عليه يف »فندق دي روي«، 
بعضها  مع  الثالث  اجملموعات  هذه  ترابط  التحقيقات  أثبتت  بعدما 
خلدون  املنذر  الفار  اللبناني  مشّغلها  إن جلهة  وتالزمها،  البعض، 
ما  وفق  »داعش«،  تنظيم  إىل  وانتمائها  أهدافها  أو جلهة  احلسن 

أوضحت مصادر مطلعة.
وادعى صقر على كل من املوقوفني اللبنانيني حممود خالد وعالء 
كنعان ومجال وأمحد احلسني والسوري حممد اجلبار والفرنسي فايز 
تنظيم  إىل  االنتماء  جبرم  الشنيفي  عبدالرمحن  والسعودي  بوشران 
إرهابي مسلح »داعش« بهدف القيام بأعمال إرهابية، وشراء قذائف 
وصواعق وقنابل وأحزمة ناسفة وحتضري انتحاريني لتفجري أنفسهم 

بأماكن سكنية يف بريوت وغريها من املناطق.
ولبنانية  سورية  جنسيات  من  فارين  آخرين   21 االدعاء  مشل  كما 

أبرزهم املنذر احلسن.
رياض  األول  العسكري  التحقيق  قاضي  على  ادعاءه  صقر  وأحال 
أبو غيدا طالبًا استجواب املوقوفني منهم وإصدار مذكرات توقيف 

وجاهية حبقهم سندًا إىل مواد االدعاء تنص عقوبتها على اإلعدام.
من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس 
ميّسر  السوري  للموقوف  اإلعدام  اتهاميًا طلب مبوجبه عقوبة  قرارًا 
اجلراح«  زياد  »كتائب  إىل  بانتمائهما  حممود  الفار  وشقيقه  ربيع 
بهدف القيام بأعمال إرهابية، وإنشائهما مع 4 سوريني آخرين فارين 
جمهولي اهلوية مصنعًا يف لبنان لصناعة الصواريخ وجتهيز املتفجرات 

وشراء أسلحة وإرساهلا إىل سوريا.
وسّطر صوان مذكرة حبث وحتر حبق السوريني األربعة بينهم ضابط 
العسكرية  احملكمة  إىل  امللف  وأحال  هوياتهم  كامل  ملعرفة  منشق 

الدائمة للمحاكمة.

توقيف ملقي قنابل على مطاعم يف طرابلس
  

اوقفت قوى اجليش يف طرابلس بعد عمليات دهم قامت بها، كاًل 
من: علي حسن النمري، فايز فواز عثمان، رجا حممد توفيق حجازي، 
وسام حممد توفيق حجازي وحممود حممد غسان عبد الرحيم، وذلك 
إلقدامهم خالل االسبوع الفائت، على رمي قنابل يدوية باجتاه مطاعم 
وبسطات وتهديد مواطنني، وفق ما أفاد بيان للجيش. وكان جمهواًل 
قد ألقى قنبلة صوتية ظهر أمس يف شارع األرز قرب املقاهي يف 

حملة القبة.
من جهة اخرى، اوقفت قوى اجليش يف طرابلس، كاًل من السوداني 
اللبريي،  حممد  بن  عمر  بن  نادر  والتونسي  نايلوك  نيكوال  أدولف 
لوجودهما داخل االراضي اللبنانية من دون إقامة شرعية ولالشتباه 

بقيامهما بنشاطات خملة باألمن.
ويستمر التحقيق مع املوقوفني بإشراف القضاء املختص.

سوريان حيتاالن على النازحني بقاعًا
  

على  القبض  زحلة،  مكتب   - البقاع  يف  الدولة  أمن  مديرية  ألقت 
بعمليات  قيامهما  بتهمة  شرعية،  غري  بطريقة  لبنان  دخال  سورّيني 
نصب واحتيال على النازحني السوريني، وقد ضبط حبوزتهما مبلغ 

8 ماليني لرية كانا مجعاها من النازحني.

..وسوريات يؤلّفن شبكة دعارة يف زكريت
  

أوقف مكتب محاية اآلداب يف قوى االمن الداخلي شبكة تقوم بأعمال 
دعارة وتسهيلها يف زكريت يف املنت الشمالي، وهي مؤلفة من 5 

فتيات سوريات، وهن: ي.ح، ر.ب، م.م، خ.ز وو.م.

توقيف 56 مطلوباً بينهم 10 مبلفات أمنية
  

متكنت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت من توقيف ستة مطلوبني 
بينهم سوري وفلسطيين جبرائم خمتلفة، كما حجزت 11 دراجة نارية 

و9 سيارات خمالفة.

ويف حملة النهر اوقف السوري )ع.ع.ا( جبرم حماولة نشل.
)م. ن. ك.( وهو مطلوب  الفلسطيين  أوقف  االشرفية  ويف حملة 

مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم تعاطي خمدرات.
كما أوقف )ي. م. أ( املطلوب مبوجب مذكرة توقيف جبرم شك دون 

رصيد.
ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف )ج.ن.س( وهو مطلوب مبوجب 

بالغ خالصة حكم جبرم تسّبب بإيذاء.
بالغ  مبوجب  مطلوب  وهو  )م.ي.م.(  اوقف  االشرفية  حملة  ويف 
)م.أ.ج(  أوقف  كذلك  ممنوعة.  بارولي«  »لعبة  جبرم  حكم  خالصة 
جبرم  توقيف  ومذكرة  خطف  جبرم  توقيف  مذكرة  مبوجب  املطلوب 
سالح  من  نار  اطالق  جبرم  توقيف  ومذكرة  السلطة  رجال  مقاومة 

حربي وحماولة قتل.
من جهتها اوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام 
العامة 50 شخصًا  النيابات  ايام املنصرمة وبإشراف  الثمانية  خالل 
انتقال ألشخاص من  بتهم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
مستندات  واستعمال  وافريقية  وأسيوية  أوروبية  دول  اىل  لبنان 
حيازة  وعدم  اإلقامة  نظام  املعنيني وخمالفة  لألشخاص  عائدة  غري 

مستندات ثبوتية ومن بني املوقوفني 10 يف ملفات امنية.

جرحى حبوادث سري
  

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح صباح أالثنني نتيجة 
نهر  باجتاه  الضبية  اوتوسرتاد  على  مركبتني  بني  تصادم  حادث 

الكلب.
كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم بني مركبتني على 

اوتوسرتاد جونية باجتاه بريوت.
وجرح 4 أشخاص حبادث تصادم بني سيارتني على الطريق البحرية 

مبحاذاة نفق نهر الكلب.

أبو غيدا يباشر التحقيق مع جمموعة »داعش«
  

التحقيق  غيدا،  ابو  رياض  االول  العسكري  التحقيق  قاضي  باشر 
الدولة االسالمية يف  االستنطاقي مع املوقوفني الستة من تنظيم 
بالد العراق والشام »داعش« املدعى عليهم مع 21 آخرين فارين 
بالتخطيط للقيام بأعمال ارهابية من خالل تفجري السيارات وعمليات 

انتحارية بأحزمة ناسفة.
وقد استجوب ابو غيدا امس املوقوف السعودي عبد الرمحن الشنيفي 
اليت  االدعاء  مواد  اىل  سندا  وجاهية  توقيف  مذكرة  حبقه  واصدر 
تنص على عقوبة االعدام. وكان الشنيفي قد اوقف يف فندق »دي 
روي« اثر مداهمة لالمن العام اقدم على اثرها مواطنه علي ابراهيم 

الثويين على تفجري نفسه حبزام ناسف.
ويتابع القاضي ابو غيدا اليوم االربعاء استجواب باقي املوقوفني 
الفرنسي من جزر القمر فايز بوشران والسوري حممد اجلبار واللبنانيني 

حمود خالد وعالء كنعان ومجال وامحد احلسني.

والد يقتل ابنه يف عكار
  

سقط الشاب عمر حممد حسن ايوب )20 عاما( صريعا برصاص والده 
حممد اثر اشكال عائلي سابق بينهما جتدد الثالثاء، وختلله اطالق نار، 
حيث تواجه االب وابنه يف بلدة وادي الرحيان يف عكار وشهر كل 

منهما سالحه بوجه اآلخر واطلقا الرصاص بالتزامن.
ونتج عن ذلك مقتل الشاب عمر بعد اصابته برصاصة يف منطقة 
اىل  ايوب  حممد  نقل  وقد  برجله.  الوالد  اصيب  فيما  احلوض، 
العامة  النيابة  امرت  بعدما  امنية  حراسة  حتت  ووضع  املستشفى 
مالبسات  لكشف  حتقيق  وفتح  بتوقيفه،  الشمال  يف  االستئنافية 
احلادثة. يذكر ان الوالد واملغدور ميلكان بسطة لبيع اخلضار على 

طريق عام العبدة يف احملمرة.

وفاة متطوع أثناء إمخاد حريق يف بيصور
  

قضى العنصر يف الدفاع املدني بشارة شداد، اختناقًا اثناء مشاركته 
مع زمالئه من متطوعي مركز الدفاع املدني يف جزين، يف امخاد حريق 

كبري اندلع يف خراج بلدة بيصور قضاء جزين بعد ظهر الثالثاء.

حماولة خطف يف عرسال
  جنا جوزف اميل بشعالني من حماولة خطف، بعد تعرض سيارته من 

نوع »بيك اب« إلطالق النار واصابتها بعشر رصاصات.
حاول  عندما  عرسال،  اىل حملة شبيب يف  متوجهًا  وكان بشعالني 
مسلحون اختطافه حيث متكن من الفرار. وتوجه اىل مكتب خمابرات 

اجليش اللبناني يف رأس بعلبك.

.. ومداهمة خاطف يف بريتال
  دهمت دورية من اجليش اللبناني بعد ظهر الثثاثاء يف بلدة بريتال، 

منزل علي شهاب امساعيل امللقب »بالسرعيين« الناشط يف عمليات 
اخلطف والسلب والسرقة. وضبطت لديه سيارتني مسروقتني من 

نوع »داتسون بلوبريد« لون كحلي، و«رينو كليو« لون ابيض.

متابعة حماكمة أبو محزة بدعوى »نادي الصفاء«
  تابعت القاضية املنفردة اجلزائية يف بريوت ضياء مشيمش الثالثاء 
حماكمة رجل االعمال بهيج ابو محزة يف الشكوى املقدمة من نادي 

الصفاء الرياضي ضده جبرم االحتيال واساءة االمانة.
واستمعت القاضية مشيمش خالل جلسة الثالثاء اىل افادة الشاهد 
عصام الصايغ الرئيس السابق للنادي، واليت متحورت حول مبالغ 
اجلهة  علم  دون  من  شيكات  مبوجب  بقبضها  محزة  ابو  قام  مالية 
وتسليمهم  غيث  قىل  مع  مفاوضات  الجراء  فوضته  اليت  املدعية 

العقار املشغول من قبل النادي.
على  التحفظ  محزة  ابو  بهيج  احملامي  محزة  ابو  وكيل  طلب  واثر 
افادة الشاهد برمتها، اوضحت القاضية مشيمش ان احملكمة تصدر 
االحكام وان حقوق اجلميع حمفوظة وفقا للقانون. كما طلب ابو جماهد 
الوضع  اىل  بالنظر  االمس  آخر يف جلسة  افادة شاهد  ارجاء مساع 
الصحي ملوكله الذي مثل يف قفص االتهام، فرتكت اجلهة املدعية 
اليت  للرئاسة  االمر  راسبيه  باحملامني وليد صفري وحسام  املتمثلة 

قررت رفع اجللسة اىل 25 متوز اجلاري.
ابو محزة قد اخلي سبيله يف هذه القضية وهو ال يزال  يذكر ان 
قاضي  فيها  ينظر  اليت  جنبالط  وليد  للنائب  دعوى  يف  موقوفًا 

التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات.

»صفيحة« حشيش بعلبكية يف سجن زحلة
  

ثالثة كيلوغرامات من »الصفيحة البعلبكية« مّت »خبزها« بعناية فائقة 
بعد إضافة »توابل« من حشيشة الكيف عليها. وحاول شاب عشريين 
ضبط  إثر  توقيفه  فتم  زحلة،  سجن  يف  السجناء  أحد  إىل  إدخاهلا 

احلشيشة بداخلها.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ 
2014/7/8 وأثناء تفتيش أغراض السجناء املرسلة إليهم من ذويهم، 
متكن عناصر سجن زحلة يف وحدة الدرك اإلقليمي من ضبط كمية 
حبة/   116/ دائرية صغرية  حبيبات  على شكل  الكيف  حشيشة  من 
خمبأة داخل قطع »صفيحة بعلبكية« وموضبة ضمن »كرتونة« حتتوي 
على ثالثة كيلوغرامات من الصفيحة، أحضرها ج.ك )28 عامًا( ألحد 
القضاء  بإشراف  جار  والتحقيق  املذكور،  ج.  توقيف  مت  السجناء. 

املختص.

قتيل حبادث صدم على أوتوسرتاد الضّنية
  

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل صباح الثالثاء نتيجة 
وادي  حملة  عند  طرابلس  الضنية  أوتوسرتاد  على  صدم  حادث 

الرحيان.
من جهة أخرى، أدى حادث سري بني سيارة مرسيديس كان بداخلها 
وجرار  الزيت،  عني  بلدة  من  احلربية  الكلية  يف  ضابطان  تلميذان 
الرئيسي  الشارع  وسط  القبيات   - حلبا  عام  طريق  على  زراعي 
لبلدة الدوسة اىل اصابة التلميذين جبروح نقال اىل مستشفى عكار 
للمعاجلة. وفتحت الشرطة العسكرية حتقيقًا يف احلادث بالتنسيق مع 

سرية درك عكار.

اجليش يوقف 1100 شخص خالل حزيران
  

أعلنت قيادة اجليش عن توقيف 1100 شخص خالل شهر حزيران.
وأفاد بيان أنه بنتيجة التدابري األمنية اليت اختذتها وحدات اجليش يف 
خمتلف املناطق اللبنانية خالل شهر حزيران املنصرم، أوقفت هذه 
الوحدات حنو 1100 شخص من جنسيات خمتلفة، لتورط بعضهم يف 
جرائم إرهابية وإطالق نار واعتداء على املواطنني واالجتار باملخدرات 
والقيام بأعمال تهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم 
اآلخر خمالفات متعددة، تشمل التجوال داخل األراضي اللبنانية من 
دون  من  نارية  ودراجات  سيارات  وقيادة  شرعية،  إقامات  دون 
دراجة   129 سيارة،   172 املضبوطات  وقد مشلت  قانونية.  أوراق 
نارية، وزورقي صيد، باإلضافة إىل كميات من األسلحة والذخائر 

واألعتدة العسكرية املتنوعة واملخدرات واملواد املهربة.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 

الالزم.

أوقف بعد سنوات على ارتكابه جرمية قتل
  

أوقفت مديرية امن الدولة يف زحلة ج.ح بعد حتريات واستقصاءات 
مكثفة، القدامه منذ سنوات عدة وباالشرتاك مع شقيقه م.ح على 

قتل خ.د ورمي جثته يف بئر ارتوازي يف بلدة سرعني بعلبك.
وبناء الشارة النيابة العامة االستئنافية يف البقاع مت تسليم املوقوف 

اىل مفرزة بعلبك القضائية للتوسع بالتحقيق معه.
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بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

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

اسـتقامة يف الـعمل

صـدق يف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

كفالة ملدة سنة على اجلهاز

كفالة ملدة سنتني على القنوات
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

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

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

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

% 2
سم 0

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

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

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

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

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

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

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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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
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آدي سركيس يهنئ
يتقدم العضو 
املستقل يف 

مجلس بلدية 
هولرويد

آدي سركيس
بأحر التهاني 
من الجالية 
االسالمية 

بحلول شهر 
رمضان املبارك، 
شهر التضحية 
والخري والصيام 
جعله اهلل شهر 

خري وبركة للجميع.
رمضان مبارك رمـضان كـريم

الـنائب لـيندا بـريني تهـنئ

رمضان هو شهر التضحية والصوم والصالة وعمل 
الخري.

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

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

The Hon Linda Burney, MP
Deputy Leader of the Opposition
  Member for Canterbury
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 
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مـطعم سـوا ربـينا
 فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش - حلم بعجني - بيتزا على أنواعها 
- مشاوي متنوعة - شيش طاووق - شاورما 

على الطريقة العربية - كبة نية -  سجق - 
مناسف حلم ودجاج - مجيع أصناف الثمار 

البحرية - سانبوسيك - فالفل - فتة  - تبولة 
 Chicken Burger   - محص - فول -
Beef Burger -  - سلطات على أنواعها 
- بطاطا مقلية - وجبات لألطفال وغريها 

الكثري...

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات.. أراكيل بعدة نكهات  ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق

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

مبناسبة شهر رمضــان املبارك.. نفـتح 7 أيـام يف األسبوع.. من الـ  4 الظهر حتى الـ 5 فجرًا

حـــالل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

أوقات الفطور.. بوفيه مفتوح
الكبار: 25 دوالرا.. الصغار 15 دوالرا

تشمل الطعام والعصري واحللويات

الـرجاء
الـحجز مـسبقًا

أحـر الـتهاني بـحلول شهر رمـضان املـبارك
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

املكان األفضل لتحقيق حلم 
اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ 
حيقق حلم اللبنانيني والعرب 
 حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها 

وديكورها على استعداد الستقبال 
مناسباتكم... زواج - خطوبة - 
أعياد ميالد - عمادات وغريها.. 

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

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
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 
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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

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 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 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

منعا الي التباس عن من میثل حزب التیار الوطين احلر يف 
اوسرتالیا ،هناك التیار األسرتالي اللبناني املتحد

The United
یتم  ان  واملؤسسات  اهلیئات  تلك  مجیع  من  فنرجو 

التواصل
وان تكون املراسالت عن طریق امانة

يف  واحلزبیة  الرمسیة  واملؤسسات  اهلیئات  مجیع  اىل 
اوسرتالیا ،نعلمكم مبا یلي:

United Australian Lebanese Movement (UALM
املمثل الشرعي والرمسي وله عدة فروع يف اكثر الوالیات، 
أمساؤهم  املدرجة  املسؤولنی  عن طریق  التیار  فروع  مع 
حسب اجلدول التالي، السر عرب الربید اإللكرتوني او الربید 

العادي وشكرا.

ACT
0411422826

جوزف درویش: 0422587887
act@ualm.org.au

10 Sparkes Close, Fadden
0499999699

میشال حمول: 0412210452
nsw@ualm.org.au

P.O.Box 3157, Parramatta
:0413416046
0438008911

vic@ualm.org.au
Rear of 231 Moreland Rd, Coburg

0419321454
عبدهلل رومي: 0414363042

.sa@ualm.org
219 Main Road, Blackwood,

0413748657
qld@ualm.org.au

بيان صادر عن اللجنة 
الفيدرالية للتيار الوطين احلر

P.O.Box 7745 GCMC,
يف  النتائج  عن  سنعلمكم  سنتنی  كل  اللجان  انتخابات 

حینه

العاصمة الفدرالیة كانبريا:
رئیس:خنلة عون —0411422826

امنی سر:جوزیف درویش—0422587887
act@ualm.org.au :برید الكرتوني

نیو ساوث ویلز:
رئیس:طوني طوق—0499999699

امنی سر:میشال خنول—0412210452
nsw@ualm.org.au:برید الكرتوني

فیكتوریا:
رئیس:شربل راضي—0413416046

امنی سر:داني أوسطا—0438008911
vic@ualm.org.au—برید الكرتوني

ساوث اسرتالیا:
رئیس:شكراهلل رباع —0419321454

امنی سر:عبداهلل رومي—0414363042
sa@ualm.org.au:برید الكرتوني

كوینزالند:
مندوب عن اللجنة الفیدرالیة: 

لبیب مشالي:0413748657
qld@ualm.org.au:برید الكرتوني

،سوف  سنتنی  كل  الفروع  جلان  انتخاب  مالحظة:یتم 
نزودكم بالنتائج عند حصوهلا. 

السكرتري الفیدرالي
نهاد شهدا 



Page 26صفحة 26     

ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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أكدن مقولة احلب أعمى.. مجيالت هوليوود يواعدن رجاالً أقل وسامة
ما الذي يدفع بإمرأة غنية، ومشهورة، ومجيلة لإلرتباط برجل دميم أو 

منعدم اجلاذبية؟ سؤال ال جند إجابة له سوى أن احلب أعمى.
   كاليفورنيا: مجيالت هوليوود من عارضات، وممثالت، ومطربات، 
ينجذبن إىل رجال أقل وسامة، ورمبا حتمل مالحمهم وأزياؤهم نوعًا من 
نيوز« يف  »فوكس  قناة  موقع  أحيانًا، حيث رصد  والطرافة  الغرابة 
تقرير جمموعة من أبرز الشهريات اللواتي ارتبطن برجال أقل جاذبية 

منهن.
كامريون دياز و بينجي مادن

الغيتار  بعازف  كامريون  األمريكية  املمثلة  تعلق  سّر  ماهو  نعرف  ال 
بعد  بأنهما يتواعدان  الشائعات  بينجي مادن،حيث ترددت  األمريكي 

أن رصدتهما الكامريات معًا يف مجيع احناء البالد.
كريستينا هنريكس وجيفوري اريند

بينما ينظر اجلميع هلذين الزوجني السعيدين ويتساءل« كيف مل يركع 
هنريكس،  كريستينا  املمثلة  وصفت   أمامها«.  شكرًا  قدميه  على 
زوجها املمثل جيفوري أريند بأنه » افضل زوج على االطالق«،  فهو 

طيب وحامل ومن الطراز القديم.
بادما الكشمي و سلمان رشدي

تعرفت املمثلة وعارضة االزياء ومؤلفة كتب الطهي بادما الكشمي على 
الكاتب اإليراني  سلمان رشدي يف حفلة لتوزيع جوائز كتب الطهي 
وتزوج الثنائي يف عام 2004، ولكن مل يكتب للزواج االستمرار كثريًا 

وتطلقا يف العام.  نفسه
اوليفيا وايلد وسلمان رشدي

ويبدو أن رشدي ميتلك املوهبة جلذب النساء اجلميالت فقد مت إرتباطه 
أيضا باملمثلة أوليفيا وايلد.

كاتي بريي و ترافيس ماكوي
تعرف املغنية اجلميلة واملثرية  كاتي بريي كيف ختتار أحلانا جذابة 
ألغانيها، وتبهر اجلمهور مبالبسها الغريبة، ولكن اختياراتها ألصدقائها 
اإلجنليزي  الكوميديان  من  زواجها  وكأن  تساؤل.  مثار  تظل  الرجال 
براند مل يكن سيئا بشكل كاٍف، فبعدها بدأت مبواعدة مغين  راسل 

الراب األمريكي ترافس ماكوي.
هايدي كلوم وسيل

كان إرتباط العارضة األملانية هايدي كلوم واملغين الربيطاني سيل، 
من أبرز زجيات هوليوود ملدة سبع سنوات قبل أن يتطلقا يف 2012. 
ورغم أن صوت سيل مالئكي، ولكن شكله مل يكن يقارن عند كثريين 

مع مظهر زوجته الرائع.

مالني أكرمان وروبرتو زينكون
غنائية  فرقة  يف  اشرتاكهما  أثناء   2003 عام  الزوجان  هذان  التقى 
واحدة. ورغم أنهما كانا ميتلكان تقريًبا املوهبة الغنائية  نفسها إال 
إن روبرتو كان يف مستوى أقل من املمثلة السويدية يف مقياسي 
الطول واجلمال، ولكنهما تغلبا على حاجز اللغة فهو يكاد ال يتحدث 

اإلنكليزية، وهي ال جتيد اإليطالية، وتزوجا يف 2007.
 جيسيكا سيمبسون وبيلي كورجان

قبل وقت طويل من خطبتها إلريك جونسون،  إرتبطت املمثلة واملغنية 
لفريق مساشينغ  الرئيس  املغين  كورجان  ببيلي  سيمبسون  جيسيكا 
مببكينز. وسواء كان ما جيمعهما الغناء أو شيء أكثر من ذلك، فاملغين 
األصلع الذي يرتدي لفات حول عنقه ليبدو مبظهر أكثر وقارًا، يعترب 

حمظوظًا لقضائه وقتًا مع فاتنة مثلها.
كيت وينسلت وسام منديس

بينما كان املخرج سام منديس و املمثلة كيت وينسلت فائزين بنفس 
جوائز األوسكار، إال أنهما مل يتطابقا على مقياس اجلمال.

سلمى حايك وفرنسوا هنري بينو
زواج املمثلة املكسيكية ورجل األعمال الفرنسي وفرنسوا هنري بينو 
كي  كاٍف  سبب  الدوالرات  من  مليارات  وجود  أن  على  دليل  أكرب 
املمثلة  إرتباط  سبب  عن  تفسري  أي  يوجد  ال  حيث  سوية،  يستمرا 

املثرية برجل مبظهره.
كيت موس وجيمي هينس

اإلرتباط  الربيطانية الشهرية كيت موس لديها عادة  األزياء  عارضة 
مبوسيقيني يفتقرون ألدنى مقاييس اجلاذبية واجلمال، مثال على ذلك 

زواجها من عازف الغيتار جيمي هينس.
جنيفر لوبيز ومارك أنتوني

مارك أنتوني يعطي األمل للرجال الذين يفتقرون للجاذبية، حيث إن 
احلظ حالفه مرتني األوىل عندما تزوج ملكة مجال الكون السابقة، ثم 

تزوج من املمثلة واملغنية احلسناء جينيفر لوبيز.
كريستينا اجيلريا وجوردن براتمان

إدعى مدير التسويق املوسيقي بأنه كان يقضي أيام األحد عاريًا مع 
زوجته، ولكن مع إنفصاهلما مؤخرًا يربز تساؤل اىل السطح هل كان 

صادقًا يف ما يقول؟  
آدم ديرتز والجميالت

على الرغم من مظهره الغريب إال أن املوسيقى آدم ديرتز لديه قائمة 
إميي  كوكس،  كورتين  أنيستون،  مثل  اجلميالت،  مواعدة  من  طويلة 

روسوم، وينونا رايدر، وغوين ستيفاني.
هيالري داف وليندسي لوهان و آرون كارتر

تصدر نزاع املمثلتني ليندسي لوهان، وهيالري داف على آرون كارتر 
من  الكثري  أثار  والذي  لسنوات،  الصحف  عناوين  األمريكي  املغين 

التساؤالت والشكوك، هل كان يستحق هذا فعال؟
ايفان راشيل وود ومارلني مانسون

تعترب عالقات املغين مارلني مانسون واحدة من أكثر العالقات غموًضا، 
فهو ال حيصل فقط على الفتيات املثريات ولكن الرائعات أيًضا من 

أمثال: روز مكجوان، ديتا فون تيسي، وإيفان راشيل وود.
إيفانجلني ليلي ودومينيك موناجان

 يف حني كان بإمكان بطلة مسلسل »لوست« إيفاجنلني ليلي أن ختتار 
مواعدة أي من أفراد طاقم املمثل اجلذابني، ولكن لسبب غري مفهوم 

اختارت مواعدة املمثل األملاني دومينيك موناجان.
 أفريل الفني وديريك ويبلي

قبل زواجه من املطربة أفريل الفني، كان مغين الروك ديريك ويبلي 
حمط إعجاب الكثري من السيدات، يبدو أن جنوم الروك لديهم تأثري 

قوي جدًا على النساء.
فالفور فال واملعجبات

ملدة ثالثة مواسم شاهدنا جمموعات ال حصر هلا من الفتيات املثريات 
عرضه  يف  جونسون  ويليام  واملمثل  املطرب  مبودة  للفوز  يتقاتلن 
الشهري فالفور فال. ورمبا هؤالء الفتيات يرغنب فقط يف الظهور على 
شاشة التلفزيون، إال أن هناك نساء أخريات كثريات أردن مواعدته 

بعيدًا عن الكامريا.
جوليا روبرتس واليل لوفيت

مطرب الكونرتي األمريكي اليل لوفيت، واحد من املوهوبني، ولكنه 
دميم املظهر، ومع ذلك جنح مبواعدة اجلميلة جوليا روبرتس، وأقنعها 

بالزواج منه.
ميشا بارتون و براندون ديفيز

رغم مظهر العب كرة السلة براندون ديفيز غري املألوف إال أنه استطاع 
مواعدة عارضة األزياء اإلنكليزية األمريكية ميشا بارتون، وكان ذلك 

يف ذروة مجاهلا وجاذبيتها.
كيت موس وبيت دوهرتي

 رمبا لو اهتم مغين الروك بيت دوهرتي مبظهره، سيصبح شكله الئًقا 
إىل حد ما، ورمبا هذا ما ركزت عليه عارضة األزياء العاملية كيت موس 

عندما ارتبطت به.
كيت هدسون وكريس روبنسون

كان اجلميع يف حرية من أمرهم، عندما تزوجت املمثلة الرائعة كيت 
هدسون، من  املغين كريس روبنسون، ولكن يبدو مرة أخرى أن تأثري 

جنوم الروك ال يقاوم
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ل  قا
ن  حثو با
ن  إ
اإلضافة 
اجلديدة 
عة  جملمو

تطبيقات 
الصحة، اليت ستطرح على اإلنرتنت للهواتف الذكية، قد تتمثل 

يف اختبار ملستوى التوتر.

وأفاد حبث جديد، أعلن عنه األسبوع املاضي، يف مؤمتر مشرتك 
يف  الصماء  الغدد  ومجعية  الغدد  لعلم  الدولية  اجلمعية  بني 
وبعض  بسيط  أنبوب  سوى  يتطلب  لن  التطبيق  بأن  شيكاغو 
الربامج وعينة من اللعاب حتى يقيس الناس واألطباء مستويات 

هرمون الكورتيزول املسبب للتوتر.

وقال الباحث جويل إرنكرانز، الذي قاد الدراسة، وهو مدير قسم 
السكري وعلم الغدد يف مركز إنرت ماوننت للرعاية الصحية يف 
موراي بوالية يوتا "صممنا طريقة ميكن من خالهلا ألي شخص 
ميلك هاتفا ذكيا أن يقيس مستوى الكورتيزول يف لعابه بسرعة، 

وبسهولة وبتكلفة زهيدة".

وأضاف إرنكرانز يف مقابلة مع وكالة "رويرتز" أن حتليل مستوى 
التوتر يف معمل خاص بالواليات املتحدة ميكن أن يكلف ما يصل 
إىل 50 دوالرا نظري إجراء اختبار كمي للكورتيزول يف اللعاب، 

ويستغرق األمر حنو أسبوع ملعرفة النتائج.

وقال إن اختبار اهلاتف الذكي يف املقابل لن تتجاوز تكلفته مخسة 
دوالرات، وميكن أن يقدم النتائج يف أقل من عشر دقائق.

وباقي  املتحدة  الواليات  يف  مناطق  مبقدور  "سيصبح  وأضاف 
هذا  جتري  أن  الكورتيزول  لقياس  منشآت  إىل  تفتقر  العامل 

االختبار التشخيصي الضروري."
وذكر إرنكرانز أن وزارة الصحة يف تايالند تعتزم تطبيق اختبار 
توتر  ملراقبة  العام  هذا  الحق  وقت  يف  الكورتيزول  هرمون 

األفراد.
وجيمع فريق إرنكرانز بيانات سريرية لتقدميها إىل إدارة الدواء 
االختبار،  لتسويق  موافقتها  على  للحصول  األمريكية  والغذاء 

ويأمل الفريق يف احلصول على موافقة اإلدارة يف 2015.

»قياس التوتر« أحدث تطبيق 
للهواتف الذكية

دائمًا ما تتغري مواعيد اإلفطار والسحور يف شهر رمضان، من 
كل عام، كما تتغري يف كل بلد،

وحتدد عدد ساعات الصوم وفقا خلطوط الطول والعرض أيًضا.

وتتغري مواعيد اإلفطار والسحور يف كل بلد صيفا وشتاء وفقا 
ملواعيد غروب الشمس وشروقها.

لكن هناك بلًدا وحيدا هو أوغندا ال يتغري فيه أبًدا موعد اإلفطار 
والسحور بسبب موقعها اجلغرايف، حيث تقع على خط االستواء 

يتساوى فيها طول الليل والنهار طوال العام.

البلد الوحيد الذي ال تتغري فيه 
مواعيد اإلفطار و السحور!

 أحذية مزودة بكامريات لتصوير 
مالبس النساء الداخلية!

شرطة  إعتقلت 
كيوتو  حمافظة 
اثنني  اليابانية 
شركة  موظفي  من 
الطرود  لتوصيل 
من  املشرتاة 

االنرتنت،

حول  الدعاءات   
بيعهم أحذية مزودة 
صغرية  بكامريات 
تستخدم  احلجم 
لتصوير أهداف غري 

مشروعة.

مزودة  أحذية 
لتصوير  بكامريات 
النساء  مالبس 

الداخلية!

وحبسب وسائل إعالم حملية، فإن الشرطة وجهت تهمة إزعاج 
اجلمهور إىل مدير الشركة )25 عامًا(، وإىل موظف آخر يف الشركة 

)2٤ عامًا(.

وأعلنت الشرطة أن الشركة باعت خالل األشهر املاضية ثالثة 
علم  مع  عمالء  لثالثة  بكامريات  املزودة،  األحذية  من  أزواج 
ملالبس  أخذ صور  األحذية، ستسهل  هذه  أن  املسبق  الشركة 

النساء الداخلية.

تكلفة احلذاء تبلغ 272 دوالرًا، ويأتي مزودًا جبهاز للتحكم عن 
مقدمة  يف  املثبتة  الكامريا  طريق  عن  الصور  التقاط  يف  بعد 
احلذاء، وتشري التقارير إىل أن "الشركة باعت أكثر من 2500 

زوج حذاء، جنت من خالهلا ما يتجاوز نصف مليون دوالر".

وأقر مدير الشركة بصحة االتهامات املوجهة إليه، بينما رفض 
املوظف املتهم يف ذات القضية االتهامات املوجهة إليه قائاًل إنه 

"مل يكن يعرف استخدامات املشرتين هلذه األحذية".

أوقفت السلطات النيوزيلندية طيارين اثنني، بعدما منع أحدهما 
زميله من الدخول إىل قمرة القيادة، أثناء رحلة جوية بني أسرتاليا 
ونيوزيلندا، على منت طائرة تابعة للخطوط اجلوية النيوزيلندية.

وقالت شركة الطريان النيوزيلندية إن احلادثة وقعت يوم 21 
مايو خالل رحلة بني بريث وأوكالند، حيث شاب توتر العالقة بني 
الطيار وزميله بعد تأخر الرحلة، إثر اضطرار الطيار الثاني إلجراء 

فحص عشوائي حول املخدرات والكحول.

وأثار تأخر الطيار الثاني امتعاض قائد الطائرة "املعتد بنفسه 
وكفاءته"، حسب ما قال مسؤول العمليات والسالمة يف اخلطوط 

النيوزيلندية، إيرول بريتنشو، لوكالة "فرانس برس" األحد.

لنيل قسط  القيادة  الطيار املساعد قمرة  الرحلة، غادر  وخالل 
الطائرة،  القهوة مع باقي طاقم  الراحة وتناول فنجان من  من 
وعندما عاد، مل يتمكن من الدخول إىل قمرة القيادة ومل تفلح 
حماوالته بالعودة، وال حماوالت طاقم الطائرة لالتصال بقائدها 

طوال أكثر من دقيقتني.

االستجابة  من  يتمكن  مل  الطائرة  قائد  إن  بريتنشو  وقال 
إحداثيات  حيدد  كان  ألنه  نظرًا  الطائرة  طاقم  من  لالتصاالت 
القيادة  نافذة قمرة  الطائرة من  أنه شاهد طاقم  املالحة، كما 

ومل يشاهد مساعده.

وفتحت شركة الطريان حتقيقًا يف احلادث، وأوقفت قائد الطائرة 
استشارة  جللسات  أخضعتهما  كما  أسبوعا،  ومساعده  أسبوعني 

وتدريب إضايف.

وأوضح بريتنشو أن طاقم الطائرة الذي أصيب بالتوتر جراء عدم 
قدرته على التواصل مع الطيار أخضع جللسات عالج استشارية ، 

وفقا" ملوقع سكاي نيوز" .

طيار مينع زميله من دخول قمرة القيادة

 »سيارة بيجو وقودها اهلواء«

إلجياد  عقودا  استمرت  اليت  السيارات  منتجي  أحباث  أن  يبدو 
وقود نظيف من الناحية البيئية قد تكللت بالنجاح.

وتشري املعلومات إىل أن شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارت 
وجدت حال هلذه املعضلة عرب تصنيع حمرك بنزين  عادي يعمل 

بالتنسيق مع حمرك هوائي هيدروليكي مزود مبضخة.
إىل  اهلواء  اهلريوليكي  احملرك  يضخ  السيارة  حترك  فأثناء 
أسطوانة، فيما يشبه نفخ البالون، مستفيدا من فائض الطاقة 
حملرك البنزين وكذلك العجالت وحرارة الفرامل، ثم يعود لينفث 
اهلواء لتأمني عمل احملرك اهليدروليكي ما يسمح للسيارة بأن 

تسري باهلواء أو البنزين أو جبمع االثنني.
ومن املتوقع أن تبدأ عمليات بيع السيارات من هذا النوع عام 

2016 بسعر يقارب 16 ألف جنيه اسرتليين.

 مسن ينتهز وقوع زوجته ويصورها

انتهز مسن أمريكي وقوع زوجته يف حادث بسيارتها وشرع يف 
التقاط الصور معها فيما كانت هي تنتظر سيارة اإلسعاف .

وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن جلسة التصوير الغريبة بدأت 
حينما مسع الرجل ضجة خارج منزله يف لوس أجنلوس فهرع إىل 
اخلارج ليقع نظره على زوجته حماصرة يف سيارتها اليت انقلبت 

على أحد جانبيها.
بعد أن اطمأن الرجل إىل أنه ليس هناك ما يهدد حياة زوجته 
استغل الفرصة لتوثيق املوقف وطلب من أحد املارة مساعدته 
بالتقاط صورة تذكارية جتمعه بزوجته إليزابيث البالغة من العمر 

85 عاما وهي يف هذه الوضعية.
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النجم الرياضي باني الياس يتوسط السيد خليل طرطق واملرحوم السيد جو بركات  والزميل أكرم املغوّش  ) إرشيف (

تكريم جنم الرغيب ليغ البطل اللبناني األسرتالي  باني إلياس  

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

تكرميًا للنجم الرياضي يف لعبة )الرغيب ليغ( البطل باني الياس الذي حقق البطوالت يف لعبة الكرة 
األشهر ) الرغيب ليغ ( يف اسرتاليا وهو لبناني من مواليد سيدني ومن بلدة كفر صغاب الشمالية 
اليت أعطت أسرتاليا ولبنان والعامل قامات كبرية من رجال دين ودنيا وسياسني وأكادمييني وحمامني 
وأطباء ورجال أعمال كبار ويف طليعتهم األب الدكتور اخلالد يواكيم مبارك رئيس قسم الدراسات 
املرحوم موريس  االستاذ  الفخري  تونس  )باريس(وقنصل  السوربون  جامعة  العربية واإلسالمية يف 
مبارك والوزيرة والنائبة يف سيدني احملامية باربرا عبود بريي ومفوض الشؤون االثنية وعضو بلدية 
باراماتا املرحوم جو  بركات ورجل االعمال السيد بيرت مارون وأمثاهلم من هذه البلدة الرائعة بأهلها، 
كنا يف رابطة إحياء الرتاث العربي أنا أكرم برجس املغّوش سكرتري الرابطة وأحد مؤسيسيها واالديب 
الشاعر واالعالمي الكبري  شربل سركيس البعيين مؤسس جائزة جربان قد قمنا بتكريم البطل الرياضي 

باني الياس حبضور حشد كبري من أبناء اجلالية العربية . 

الشعيب  الفن  أعمدة  من 
الكبرية مسرية  النجمة  العربي 
توفيق اليت حققت شهرة كبرية 
يف طول العامل العربي ودول 
اإلنتشار وما زالت بالرغم من 
بسبب  والغناء  للفن  إعتزاهلا 
إحرتامًا  السن  يف  تقدمها 
واملميّزة  الراقيه  لشخصيتها 
الغالية  النجمة  هي  تبقى 
والعزيزة على قلوب مجهورها 
زالت  ما  وكأنها  الواسع 
»حاضرة  املسرح  خشبة  على 
اإلذاعات  خالل  من  ناضرة« 
والتسجيالت  والفضائيات 
وهي  االلكرتونية  واملواقع 

تغين :
يا هال بالضيف 

ضيف اهلل 
ما بنرضى تروح 

ال واهلل 
*** 

..وأشقر وشعرو ذهب 
حببه شفت العجب
 ***

 
..على العني موليتني 

وتنعشر موليه 
جسر احلبيب انقطع 

من دوس رجلّي 
***

...أمسر حبيب الروح 
بلحظو رماني 

حكيتو بأمسو يا ميا 
وهو ما حاكاني 

***
...بال تصبو هالقهوه 

        وزيدوها  هيل 
واسقوها  للنشامى 

          ع ضهور  اخليل 
     نالقيها  وحنييها 

ويلك يلي تعاديها  
         يا ويلك ويل

 
***

بني العصر واملغرب 
        مرت ملة خياله 

   وعرفت فرس وليفي 
      النها شقرا ومياله 

***
هذا غيض من فيض وقليل 

وأهالي  ملحم  أبو  آل  شيع 
املارونية  والطائفة  عيمار  بلدة 
اللبنانية والعربية  وأبناء اجلالية 
الكبري  الفقيد  سيدني  يف 
أبو  ميشال  املونسنيور  الغالي 
ملحم  الذي كان رمحه اهلل رجل 
دين حمبا جلميع البشر، ال يفرق  
صديقًا  الناس،  من  أحد  بني 
ميثل  متواضعًا  وعزيزًا  غاليًا 
املسيحية  وجه  الصميم  بإميانه 
احلقه إلنه رمحه اهلل مل يقبل أن 
يتحزب إلي كان مها عال شأنه 
بل كان لكل الناس وعلى كافة 
مستوياتهم إميانا بتعاليم السيد 

املسيح:
»ليس كل من يقول يا رب يا 

رب يدخل ملكوت السموات«.
بيت  يف  الكبري  الفقيد  ولد 
وعائلة  حمرتمة  وأسرة  كريم 
حمافظة  مستوى  على  معروفة 
خاصة  الضنية  وقضاء  الشمال 
وكرم  مبناقبيتها  عامة  ولبنان 
أهالي  جلميع  وحمبتها  أخالقها 
خاصة  واحلرية  الثقافة  لبنان 
واالمة العربية عامة تلك العائلة 
الكرمية اليت أعطت لبنان ودول 
االنتشار قامات رائعة من أدباء 
وشعراء وإعالميني بارزين أمثال 
الصحايف املعروف جوزاف أمني 
كبار  أعمال  ورجال  ملحم  أبو 

امثال طوني أبو ملحم.
عام  الغالي  الفقيد  ولد 
1935 وتلقى علومه يف مدرسة 
دراسته  وتابع  اليسوعية  غزير 
بلدة  إكلرييكية  يف  الالهوتيه 
عام  كاهنًا  وأصبح  سدة  كرم 
1960 حيث بدأ خدمة الناس يف 
كما  املارونية  طرابلس  أبرشية 
عمل مديرًا ملدرسة بلدته الغالية 
وأنتقل  سنوات  لعدة  عيمار 
املتحدة  الواليات  إىل  بعدها 
االمريكية ليعمل خادمًا أمينًا يف 

كنائس الرعية.
ويف عام 1977 عينه سيادة 
عبده  الرمحات  املثلث  املطران 
خليفة خادمًا عزيزًا لرعية الطائفة 
يف كنيسة مار مارون وأمني سر 

للمطرانية يف سيدني .
وإخالصه  خلدماته  ونظرًا 
الراحل  املطران  سيادة  قام 
رتبة  إىل  برتقيته  خليفة  عبدو 

النجمة الكبرية مسرية يوفيق ..  كانت وما زالت رغم  
إعتزاهلا أمرية  غناء الرتاث الشعيب العربي

من كثري من 
أغنيات شعبية مجيلة أنشدتها 
الرائعة مسرية  النجمة الكبرية 

توفيق من تراثنا العربي 
العروبة  كانت  يوم  الرائع 
االبطال  كان  ويوم  عزها  يف 
ضد  وقوفًا  يستشهدون 
دفاعًا  الغامشني  املستعمرين 
عن الوطن الغالي وليس عن 
وحكام  عقيمة  قمعية  أنظمة 
ركام  أصنام  أنذال  أقزام 
األحرار  وذحبوا  احلريه  شنقوا 
والشرفاء وهم يتباهون برفع 
الصهيوني  العدو  رايات 
وأنظمة  عربية  عواصم  يف 
يا  والسر  بالعلن  متصهينة 

للغار .

كتب أكرم املغوّش

النجمة سمرية توفيق والزميل أكرم املغوّش )ارشيف(

البطريرك الراعي نعى  الفقيد الغالي برقيم بطريرك
وداع مؤثر لسنديانة االميان املونسنيور ميشال ابو ملحم

كتب أكرم املغوّش

نفسه  الوقت  ويف  مونسنيور 
كان راعيًا لكنيسة سيدة لبنان 
لألبرشية  أسقفيًا  نائبًا  وأصبح 

املارونية  إىل عام 1994.
جانب  إىل  اهلل  رمحه  وكان 
يصالن  خليفة  الراحل  املطران 
بناء  أجل  من  بالنهار  الليل 
واملشاريع  واملدارس  الكنائس 
االمنائية اليت تعود على الطائفة 
والعربية  اللبنانية  واجلالية 

واسرتاليا احلبيبة باخلري.
اجلالية  فقيد  أن  ويكفي 
ميشال  الكبري  االب  واسرتاليا 
أبو ملحم كان رمحه اهلل صمام 
وأد  على  جاهدًا  يعمل  أمان 
مع  بالتعاون  مهدها  الفتنة يف 
خليفة  عبدو  الراحل  املطران 
من  الشرفاء  اجلالية  وأركان 
هو  وهذا  ومسيحيني  مسلمني 
االديان  الن  احلقيقي  االميان 

جاءت باحملبة واهلل حمبة.
العربية  اجلالية  شاركت  وقد 
ومذاهبها  شرائحها  بكل 
وأحزابها  وأديانها  وأطيافها 
املغفور  اجلاليه  فقيد  مأمت  يف 
له املونسينور أبو ملحم وذرفوا 
عليه الدموع بعد أن صلى عليه 
املطران  عن  وممثلون  الرهبان 
طربيه املوجود يف لبنان وطافوا 

جبثمانه على مذبح الكنيسة.
وحنن نستذكره رمحه اهلل يوم 
صفري  البطريرك  زيارة  نظم 
اليت  العظة  ألقى  ويوم  االوىل 
نالت إستحسان البطريرك حيث 
جورج  الكبري  الصحايف  كتب 
الوفد  مع  حضر  الذي  بشري 
اللبنانية  الصحف  يف  االعالمي 

بأن  االنباء  وكاالت  وتناقلتها 
املونسينور  القاها  اليت  العظة 
أبو ملحم كانت  احملرتم ميشال 

عظة املطارنة.
من  اهلريالد  يف  علمنا  وقد 
البطريرك  أن  موثوقة  مصادر 
الغالي  الفقيد  نعى  الراعي 

برقيم بطريركي.
احملامي  الدكتور  وألقى 
قصيدة  كساب  مروان  الشاعر 
عدد فيها مناقب الفقيد الكبري 
املعروف  الشاعر  القى  كما 
يوسف جربين قصيدة نال عليها 
الدكتور  مع  الفقيد  اهل  شكر 

الشاعر كساب.
وكان الشاعر واالعالمي الكبري 
رثى  قد  بعيين  شربل  االستاذ 
الفقيد الغالي بكلمات من عيون 
الشعر تليق بالراحل الكبري حيث 
كان الراحل صديقًا عزيزًا له من 
ومعهد  الراهبات  مدرسة  خالل 
االستاذ  كان  الذي  لبنان  سيد 
شربل بعيين من اركانه منذ عهد 
التأسيس وعلى مدى ثلث قرن 

تقريبًا.
الذي  الكبري  اهلل فقيدنا  رحم 
كرمية  ونفسا  كبريا  قلبا  كان 
خريية  مشاريع  يف  سخية  ويدا 
الغالية  وبلدته  سيدني  يف 
من  عتيقه  وسنديانة  عيمار 
ومسقط  عرينه  سنديانات 
رأسه عيمار البلدة الوديعة اليت 
استقبلت جثمانة الطاهر بالورود 

والرياحني والدموع.
له الرمحة وأسكنه من نذر له 
االبرار  مع  اخللود  جنان  حياته 

والصديقني.

الفقيد مع البطريرك صفري وبعض اهالي عيمار بحضور الزميل جوزاف ابو ملحم )ارشيف(

الفقيد مع املطران الراحل عبدو خليفة )ارشيف(
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 نشر موقع "politicalears" جمموعة من أغرب القوانني يف الواليات 
املتحدة األمريكية، غري املعروف فائدتها، وأسباب وضعها من قبل 

املشرع، لكن األكيد هو معاقبة من خيالفها، نذكر منها األتي:

-1 يف والية مينيسوتا، تواجه النساء عقوبة السجن ملدة 30 يومًا، 
لو قمن بارتداء زي "بابا نويل".

-2 يف والية تكساس، من غري القانوني إطالق النار على ثور من 
الطابق الثاني من أي فندق.

-3 يف مدينة فارجو بوالية نورث داكوتا، من غري القانوني، أن 
يستلقي الشخص وينام وهو مرتدي حذائه.

-4 يف والية أوكالهوما، األشخاص الذين يضايقون الكالب عن 
طريق تعبريات وجه قبيحة، يعاقبون بالغرامة والسجن.

النساء  على  جيب  بنسلفانيا،  بوالية  موريسفيّل  مدينة  يف   5-
احلصول على إذن قانوني قبل وضع مساحيق التجميل.

كل  إنهاء  جيب  تينيسي،  بوالية  ممفيس  مدينة  مطاعم  يف   6-
الفطائر املطلوبة يف املطعم نفسه، ومن غري القانوني اصطحاب 

الفطرية إىل املنزل.
-7 يف والية يوتاه، للطيور حق اجلانب األمين من الطريق، يف كل 

الطرق السريعة.
أي  ارتداء  للنساء  املسموح  غري  من  ويسكونسن،  والية  -8 يف 

مالبس محراء اللون علنًا.
القانوني  غري  من  ماساشوستس،  بوالية  بوستون  مدينة  -9 يف 

االستحمام إال بوصفة طّبية.
تبديل  القانوني  غري  من  جورجيا،  بوالية  كويننت  مدينة  -10 يف 

املالبس بعد شرائها إال لو كانت خمططة بالطول.

أغرب 10 قوانني يف عدد من الواليات 
األمريكية

 مسافر ينسى طفله يف

 عريس يطلق زوجته بعد »تهنئة« 
صديقها بصور تكشف عالقتهما

الزواج  انهار  حتى  أحالمه  فتاة  على  قرانه  يعقد  شاب  يكد  مل 
السابق،  عروسه  عشيق  له  أرسلها  هدية  بسبب  وذلك  سريعا، 
وهي باقة ورد فيها شرحية ذاكرة حتتوي صورا يف أوضاع تفضح 

عالقتها به.

هول  وحتّمل  نفسه  على  السيطرة  الشاب يف  العريس  ينجح  مل 
الصدمة، فطلق زوجته بعد ساعات من عقده عليها، لينجح بذلك 
خمطط صديقها السابق، الذي أراد أن يهدم عش الزوجية انتقاما 
تقطع  بأن  منها  رغبة  الزواج  فكرة  عن  العدول  لرفضها  منها، 

صلتها مباضيها وبأن تفتح صفحة جديدة يف حياتها.
و إن الشابة فشلت يف إقناع صديقها بأنها تريد بدء حياة أخرى 
مع زوجها وأنها ترغب بإجناب األبناء. لكن يبدو أن نار الغرية يف 

قلبه كانت أقوى من أن جتعله يتمنى هلا السعادة.

اآلونة  يف  كثريا  تتكرر  كهذه  أحداث  أن  الشأن  هذا  يف  ُيذكر 
اعتماد  إىل  األملانية  كوبلنس  مدينة  بسلطات  دفع  ما  األخرية، 
قانون حيول دون ابتبزاز طرف يف عالقة عاطفية للطرف اآلخر بعد 
انفصاهلما، يقضي حبذف كل املواد اليت توثق هذه العالقة من 

الوسائل التقنية اليت تسمح باالحتفاظ بها.
مت اختاذ هذا اإلجراء عقب شكوى توجهت بها فتاة إىل السلطات 
أثناء  مجعتهما  صور  حذف  رفض  الذي  صديقها  ضد  املعنية 

عالقتهما.

 مشروع »مول العامل« أكرب 
مركز تسوق يف األرض

أعلنت إمارة دبي إطالق مشروع "مول العامل" الذي سيعترب أكرب 
مركز جتاري يف العامل ليمتد على مساحة 14.6 مليون مرت مربع، 
وسيجهز الستقبال 180 مليون زائر سنويًا، وفقًا لبيان صادر عن 

جمموعة "دبي القابضة.

يقارب  ما  على  متتد  للتسوق  مساحة  التجاري  املركز  وسيضم 
املليونني ونصف املليون مرت مربع، حيث يضم املشروع مناطق 
إىل  باإلضافة  درايف،  و"رودايو  "أوكسفورد"  غرار  على  تسوق 
أكرب حديقة ألعاب داخلية يف العامل تغطيها قبة واحدة ميكن فتحها 

خالل الشتاء.

مستوى  على  للتجزئة  مساحات  أكرب  العامل"  "مول  سيحوي  كما 
ألف  أكثر من 100 منشأة فندقية تضم 20  العامل وسريتبط مع 
غرفة فندقية. كما تتصل كافة املباني ضمن املشروع بشبكة طرق 

حديثة صديقة للبيئة على جانبيها حمال جتارية ومطاعم متنوعة.

الرتفيهية  للعروض  ومناطق  مسارح  املرتقب  املول  وسيضم 
والثقافية على غرار منطقة "ويست إيند" يف لندن و"برودواي" 
يف نيويورك، وممشى لالحتفاالت مماثل ملمشى "رامبالس" يف 
ميكنها  للسيارات  ضخمة  مواقف  املول  سيحوي  كما  برشلونة، 

استيعاب 50 ألف سيارة.
ويتصل مشروع "مول العامل" الذي تطوره جمموعة "دبي القابضة" 
كامال  اسبوعا  فيها  يقضي  أن  للزائر  ميكن  متكاملة  مدينة  مع 
بدون مغادرتها وبدون احلاجة الستخدام سيارته، وفقًا ملا ذكره 

البيان.
املتصلة  املمرات  كافة  إن  ذاته  البيان  يف  اجملموعة  وأضافت 
اليت سيبلغ طوهلا سبعة كيلومرتات، ستغطى وسيتوفر  باملول، 
فيها تكييف جوي وستصمم بشكل ميكن فيه فتحها خالل فصل 

الشتاء.

ويتصل مع املشروع أيضا "حي دبي للفعاليات" والذي سيكون 
العنوان األبرز املخصص لالحتفاالت والفعاليات واألعياد الوطنية 
قاعة  ألكرب  باإلضافة  واحد  وقت  يف  اآلالف  عشرات  يستوعب 

فندقية للمؤمترات يف الشرق األوسط.
كما سريتبط "مول العامل" مبنطقة مت ختصيصها للسياحة العالجية 
والرعاية الصحية عالية اجلودة وتضم مراكز طبية ومنتجعات صحية 

وعيادات متخصصة على مساحة 3 مليون قدم مربع.

وأكد نائب رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء حاكم إمارة دبي، 
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم أثناء إطالقه للمشروع اجلديد على 
أهمية تناسب "مول العامل" مع الطبيعة املناخية للمنطقة بقوله إن: 
العائلية  والسياحة  التجزئة  قطاعات  املتسارعة يف  النمو  "نسب 

حتتم علينا االستعداد مبكرا للمستقبل"

 بعد ستة عقود... CIA تكشف 
لغز »األجسام الغامضة الطائرة« 

عاودت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية "سي آي أيه" مداعبة 
مستخدمي "تويرت" بسؤال عن "أطباق طائرة" وأضواء غامضة مل 
النرويج يف مخسينيات  جتد هلا تفسريا شوهدت حتلق يف مساء 
القرن املاضي، بعيد إطالق صفحتها على املوقع االجتماعي، اليت 
انضم هلا أكثر من 35 ألف معجب خالل الساعة األوىل فقط من 

تدشينها.

وردت "سي آي أيه" على التساؤل قائلة: "كنا حنن نقوم بتجربة 
طائرات".

وبهذا حل جهاز االستخبارات األمريكية لغز سلسلة من املشاهدات 
الغامضة يف النرويج قبل أكثر من ستة عقود عندما وثق النروجييون 
ما اعتقد حينها، بانها "أطباق فضائية ملخلوقات فضائية حتلق يف 

مساء الدولة اإلسكندنافية.

وأوضحت "سي أي أيه" أن األضواء الغامضة مل تكن سوى طائرات 
جتسس من طراز "يو U( "2-2( حلقت على ارتفاع جتاوز 60 ألف 

قدم أثناء طلعات جتريبية.
ويشار إىل أن الطائرات مل تكن حينها حتلق على هذا القدر من 
االرتفاع ، ما دفع بطياري الرحالت التجارية لالعتقاد بأن "األجسام 
الغريبة" اليت حتلق عاليا ليست سوى مركبات ملخلوقات فضائية، 
كما أن انعكاس أشعة الشمس عليها دفع بالسكان على األرض 

لإلبالغ عن مشاهدتهم ألجسام "مضيئة وبراقة".
ويشار إىل أن جهاز التجسس األمريكي انضم إىل موقع تويرت يف 
يونيو/حزيران الفائت، مبزحة قائال "ال ميكننا تأكيد إذا ما كانت 
أكثر من  لنا"، وجتاوز عدد املعجبني بالصفحة  أول تغريدة  هذه 

630 ألف معجب، حتى اللحظة.

 الرباط يف طريقها من اجلمال إىل العاملية
ذكر مسؤولون مغاربة ان املغرب يراهن على جعل العاصمة الرباط 
وجهة للثقافة املتوسطية عن طريق مواكبة االستثمار يف الثقافة 
لدعم املشروع  املناسبة  السياحية  التحيتة  البنية  تعزيز  من خالل 

الثقايف.

وقال وزير الثقافة املغربي حممد األمني الصبيحي "املغرب فهم 
بأنه للمرور من مدينة مجيلة إىل مدينة عاملية جيب االستثمار يف 

الثقافة."

واشار يف لقاء مع صحفيني اىل انه "يف هذا اإلطار جاء مشروع 
واملتحف  الكبري  الرباط  مسرح  بناء  يف  األخري  كابيتال  وصال 

األركيولوجي."

إطالق  على  ايار،  يف  السادس،  حممد  املغربي  العاهل  وأشرف 
الربنامج املندمج للتنمية احلضرية ملدينة الرباط للفرتة 2018-2014 

حتت شعار "الرباط مدينة األنوار، عاصمة املغرب الثقافية."

يتوزع  استثماري  صندوق  -وهو  كابيتال  وصال  صندوق  وكان 
حبصص متساوية بني املغرب واإلمارات العربية املتحدة والكويت 
والسعودية وقطر- قد أعلن الشهر يف مايو/ايار عن استثمار 1.10 
مليار دوالر لتطوير الشطر الثاني من هضبة نهر بورقراق الذي 

يفصل الرباط عن جارتها سال.

وخيصص ربع هذا املبلغ إلنشاء منشآت ثقافية هامة فيما سيوجه 
مساحات  إقامة  مثل  هلا  املصاحبة  التحتية  البنى  لتطوير  الباقي 

ترفيهية ومطاعم ووحدات سكنية وفندقية.

الثاني  الشطر  إجناز ثقايف يف  أهم  اجلديد  الرباط  ويعترب مسرح 
باإلضافة إىل املتحف االركيولوجي الكبري.

ويقع املسرح على مساحة إمجالية تبلغ 27 ألف مرت مربع ويضم 
قاعة كربى للعروض تبلغ طاقتها االستيعابية 2050 مقعدا وقاعة 
ثانوية للعروض بطاقة 520 مقعد ثم فضاء مسرحي كبري باهلواء 

الطلق يتسع إىل 7 االف شخص.
وسيخصص متحف االركيولوجيا وعلوم االرض، والذي سيقام على 

مساحة 25 ألف مرت مربع، للتاريخ األركيولوجي للمغرب.
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من هنا وهناك

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

 سرير غري موضب يباع بأربعة 
ماليني دوالر 

أثار ما يسمى بـ "عمل فين" جداًل حول سعره عند عرضه يف دار 
وبيعه  لندن،  الربيطانية،  بالعاصمة  "كريتسي"  امسه  علين  مزاد 
مقابل أربعة ماليني دوالر، بعد أن اتفق أن سعره ميكن أن يرتاوح 
ما بني 1.3 مليون دوالر ومليوني دوالر أمريكي، لسرير استعمل 

آلخر مرة عام 1998.

يف  كاملة  أيام  أربعة  أمضت  إنها  إمني  تريسي  الفنانة  وتقول 
السرير بعد أن عانت "من قلب مكسور" وأنها الحظت بعد نهوضها 
عن السرير بأنه كان ميكنها أن متوت فيه، لكن فكرة راودتها بأن 

"السرير أبقاني على قيد احلياة."

النوم  بغرفة  مكانه  من  السرير  بأخذ  بباهلا  الفكرة  خطرت  عندها 
ترسم  أن  ميكنها  كان  إنها  وتقول  للعرض،  مكان  يف  ووضعه 
صورة لنفسها لتعرب عما كانت تعيشه، لكن كان لديها هذا الدليل 

املادي على وضعها.

الفارغة  السجائر  من  علب  هنالك  توجد  حاله،  على  ظل  السرير 
ومالبس داخلية مستعملة رميت على جوانبه، باإلضافة إىل أدوية 
 my" بـ الفين  العمل  مهدئة ومشروبات روحية، وقد أمست هذا 

bed" أي "سريري".

الفرتة  تلك  يف  لنفسها  املاضي  شبح  تتذكر  إنها  إمني  وتقول 
عند نظرها إىل السرير، مشبهة إياه بكبسولة زمنية، وأضافت إن 
اجلميع حيتفظون بذكريات عن أنفسهم، وقد رفضت التصريح عمن 

اشرتى عملها الفين

 »أبواب اجلحيم« جلذب السياح

تسعى السلطات الرتكمانستانية إىل حتويل فوهة "ابواب اجلحيم"، 
اليت تنفث السنة النار منذ اربعني عاما إىل نقطة جذب سياحية يف 

قلب صحراء كاراكوم.

الدفع  رباعية  بسيارات  سفاري  رحالت  تنظيم  السلطات  وتنوي 
الفوهة حمليب املغامرات  أو على اجلمال لنقل السياح إىل حميط 

القصوى أو حميب الطبيعة.

وقالت غوزييل إيازكولييفا )34 عاما( االتية من عشق آباد لتتفرج 
للمرة األوىل على هذه الفوهة، "أدركت ملاذا مسي املوقع بأبواب 
اجلحيم. فهو لديه تأثري خاص. ونستذكر على الفور خطايانا )عند 

رؤيته( ونشعر باحلاجة إىل الصالة".

وما من الفتة تشري إىل موقع الفوهة يف صحراء كاراكوم اليت 
يعين امسها الرمال السوداء واليت تغطي حواىل 80 % من هذه 
اجلمهورية السوفياتية السابقة يف آسيا الوسطى. وتصل احلرارة 
يف  العشرين  دون  تنخفض  وهي  درجة   50 إىل  فيها  صيفا 

الشتاء.

لكن املرشدين يعرفون شق طريقهم إىل فوهة "دارفازا" على بعد 
آباد، عرب درب متر عرب كثبان  العاصمة عشق  270 كيلومرتا عن 

رملية.

ويظهر ضوء خفيف يف السماء أصفر وبرتقالي اللون وهو يرشد 
السياح القالئل الذين يغامرون لرؤية هذه الفوهة.

نار  ألسنة  البالغ عمقها 20 مرتا وقطرها 70 مرتا  الفوهة  وتعلو 
وخترج منها موجات هواء حارق . وتتسبب احلرارة القصوى وصو 

استعار النريان بالشعور بالدوار.  موز بنكهة الكوكايني

صادرت شرطة الربتغال 237 كيلوغراما من الكوكايني بعد تفتيش 
العديد من املتاجر الكبرية يف مشال البالد حيث دخلت الكمية يف 

صناديق للموز قادمة من كولومبيا أخطأت وجهتها.
يف  الكولوميب  املوز  استخدام  إىل  بيان  يف  الشرطة  ولفتت 
اخفاء املخدر الذي كان يراد ادخاله إىل السوق األوروبية وجرت 
مصادرته يف العديد من املنافذ التجارية بشمال البالد بعد توزيعه 

من املخزن.
وذكرت صحيفة »دياريو دي نوتيكياس« أن زبونا أبلغ الشرطة 
به موز يف متجر  الكوكايني داخل صندوق  لفافات من  رأى  أنه 

كبري.
الشحنة  من  جزء  شحن  إىل  أشار  األولي  التحقيق  أن  وأعلنت 
الكولومبية باخلطأ وأنها كانت ذاهبة إىل اسبانيا لكن انتهى بها 

احلال يف الربتغال.

 بيع عنقود عنب بـ 5400 دوالر !؟

بيع عنقود عنب مقابل 5400 دوالر يف مزاد خالل اليوم األول من 
موسم الشراء يف منطقة إشيكاوا اليابانية.

وحبسب وكالة األنباء الرمسة »ان اتش كاي«، فإن إدارة قاعة 
يوم  لزوجني  مميزة  هدية  العنقود  اشرتت  يابانية  زفاف  حفالت 

زفافهما.

عنق  حبة   30 حوالي  ضم  العنقود  ان  األنباء  وكالة  وأوضحت 
وبلغ وزنه 800 غرام فيما يصل قطر حبة العنب الواحدة إىل 3 

سنتيمرتات ويبلغ سعر احلبة الواحدة 180 دوالرًا.

ُيذكر أخريًا  أن اليابانيني يقدمون الفواكه العالية اجلودة كهدايا. 
وغالبًا ما تتصدر الفواكه املباعة يف أول املوسم عناوين الصحف 

نظرًا ألسعارها الباهظة.

 العثور على ساندويتش عمره 
118 عاما

مل تكن هناك حاجة إىل اللجوء خلرباء لتحديد عمر الساندويتش، إذ 
كشفت عن ذلك صفحة إحدى اجلرائد اليت" تعود لعام 1896 كان 

الساندويتش مغلفا بها.

وحبسب موقع "روسيا اليوم"يرجح املسؤولون يف الكنيسة أن أحد 
العمال الذين محلوا األورغن آنذاك خبأ طعامه يف اآللة املوسيقية 
كبسولة  إىل  سيتحول  األورغن  بأن  علمه  دون  الحقا،  ليتناوله 

الزمن.

حول هذا األمر قال أحد القائمني على الكنيسة إنه يتخيل احلالة 
اليت كان عليها العمال أثناء عملهم، وأنهم قرروا أخذ قسط من 
األورغن وهم  العمل املضين، فتجمعوا حول  الراحة قبل مواصلة 
يتناولون الغداء، املكون من سانوديتشات اجلبنة، كما يبدو من 

السانويدتش الذي مت العثور عليه.
هذا ومن املقرر أن ُينقل األورغن إىل أملانيا حيث يعيش مالكه 
اجلديد، الذي مل ُيذكر امسه، علما أنه اشرتاه مقابل 3 آالف دوال 
ر تقريبا، كما مل ُيذكر ما إذا كان سيتم بيع "اجلمل مبا محل" أم 

ك اآللة املوسيقية القدامى بالساندويتش-التحفة. سيحتفظ مالاّ
يبدو أن املوسيقى ليست غذاء للروح فقط ولكن للجسد أيضا .. 

يف بعض األحيان.

 تعلم لغة أجنبية وأنت نائم
لطاملا جذبت 
من  كتيبات 
"تعلم  طراز 
الصينية يف 
من  أيام   6
دون معلم" 
قني  ا لتو ا
د  لتعد
 ، لسن أل ا
من  بالرغم 
اجلميع  أن 

أن  يعرف 
ذلك مستحيل. فتعلم اللغة اجلديدة حيتاج إىل تبحر يف قواعدها 
إال  يتم  ال  وهذا  بها،  والتحادث  لفظها  وممارسة يف  ومعانيها، 

بدراسة مكثفة، مبواكبة معلم مكني.

بني نائم ومستيقظ
إال أن دراسة علمية نشرت يف سويسرا أخرًي، كشفت أن الطالب 
الذي يريد تعلم لغة أجنبية ميكنه أن يتعلمها أثناء نومه، موضحة أن 
االستماع إىل املفردات األجنبية اليت يتم تعلمها أثناء النوم ميكن 

أن تساعد يف تعزيز تذكر الكلمات واملفردات.
العلوم  مؤسسة  النفس يف  علماء  من  فريق  الدراسة  بهذه  قام 
النفسية بيورن راش،  األحياء  الوطنية السويسرية، بقيادة عامل 
لدراسة،  اهلولندية  اللغة  يتعلمون  أملانًيا  طالًبا   60 أخضع  الذي 
طلب منهم تعلم بعض املفردات من اللغة اهلولندية مل يشاهدوها 
بالنوم  العاشرة مساء. ومسح لنصف الطالب بعدها  الساعة  قبل 
أما النصف اآلخر من  أثناء نومهم.  ومتت إعادة املفردات عليهم 
الطالب فظل مستيقًظا، يستمع إىل الكلمات واملفردات اجلديدة.

أداء أفضل
الطالب  فتقدم  صباًحا،  الثانية  يف  األوىل  اجملموعة  استيقظت 
الستني الختبار بشأن الكلمات اجلديدة. تبني للعلماء أن من ألقيت 
عليهم املفردات أثناء نومهم كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين 

ظلوا مستيقظني يتعلمون املفردات اجلديدة.
وقالت الدراسة، اليت نشرت يف دورية "سرييربال كورتيكس"، 
على  مستيقظني  استمروا  الذين  الطالب  حصول  عدم  سبب  إن 
نتائج جيدة يعود إىل حرمانهم من النوم. وأكدت الدراسة ضرورة 
إجراء املزيد من الدراسات بشأن هذه املسألة، مشرية إىل أنها قد 

تؤكد على أن التحفيز أثناء النوم يساعد على تعزيز الذاكرة.
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تتــمات

100 شهيد فلسطيين...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

أقل من 24 ساعة إىل حوالي الضعف وبلغ مئة شهيد، فيما ارتفع 
عدد اجلرحى إىل أكثر من 630.

وانطلقت إسرائيل يف مقاربتها احلالية من واقع العجز عن مالحقة 
الصواريخ، فأصبحت تطمح إىل ردع األهالي من جهة والتخلص من 
أكرب عدد ممكن من نشطاء الصواريخ. وحتدثت إسرائيل عن أكثر 
من 200 غارة جوية على القطاع، وعن إسقاط ما ال يقل عن 600 
طن متفجرات حتى اآلن، وهي أكثر مبئة ضعف مما شهدته عمليات 

سابقة يف أيامها الثالثة االوىل.
لكن هذه املقاربة سرعان ما ثبت فشلها على أوسع نطاق. فقد 
أشعرته  اليت  مقاومته  حول  الفلسطيين  اجلمهور  التفاف  ازداد 

بالفخر، لقدرتها على مقارعة إسرائيل بشكل نّدي.
بإطالق صواريخ على نطاق وصل إىل عراد  املقاومة  وقد ردت 
النطاق  بتوسيع  تكتِف  ومل  حيفا.  حميط  وإىل  امليت  البحر  على 
»محاس«  بأن  تعرتف  إسرائيل  جعلت  صليات،  أعنف  شنت  بل 
و«اجلهاد اإلسالمي« يف القطاع يزدادان عزمًا على املواجهة. وقد 
حققت الصليات إصابات مباشرة يف كل من بئر السبع واسدود، 

فضاًل عن إصابات يف غالف غزة.
وتضعف هذه اإلصابات الثقة اليت يوليها اإلسرائيليون ملنظومة 
»القبة احلديدية« اليت يزعمون أنها حققت يف غوش دان فعالية 
وقد  املئة.  90 يف  بنسبة  غزة  غالف  املئة ويف  مئة يف  بنسبة 
السبع  وبئر  القدس  يف  صواريخ  احلديدية«  »القبة  اعرتضت 

ودميونا، وأفلتت منها صواريخ يف العديد من املناطق.
ومن الواضح أن مقاربيت العمل اإلسرائيلية والفلسطينية املقاومة 
ناحية  فمن  العمل.  ومنطق  التصعيد  درجات  جلهة  متقاربتان، 
اإلسرائيليني، جرى الزج حبوالي 80 طائرة لتغطية أجواء القطاع 
وقصف كل املواضع املشتبه يف أنها حتوي رامجات صواريخ أو 
خمازن صواريخ، أو حتى مطلقي صواريخ. وكان ذلك يرمي إىل 
منح اإلسرائيليني، الذين ازدادت أعداد الواقعني منهم ضمن مدى 

النريان، نوعًا من اإلحساس ولو املؤقت، باألمان.
لكن الرد املقاوم كان عاصفًا، فتم تغيري مواعيد اإلطالق املفرتضة 
وتغيري حجم الوجبات. وحتدثت األوساط العسكرية اإلسرائيلية عن 
ساعات ما بعد ظهر أمس االول بأنها الساعات اليت شهدت أكثف 

صليات الصواريخ على مناطق بئر السبع وأسدود.
منظومة  عمل  من  مهم  جانب  تعطيل  يف  الكثافة  هذه  وأسهمت 
»القبة احلديدية«، وحدوث إصابات مباشرة يف عدد من املباني. 
للحرب،  األولني  اليومني  و100 صاروخ يف   80 من  بداًل  وهكذا 
بئر  ونالت  صاروخًا.   150 حوالي  االول  أمس  املقاومة  أطلقت 
الشمس،  مع غياب  الصواريخ  السبع ودميونا صلية من عشرات 
ما جعل صافرات اإلنذار ال تتوقف لفرتة طويلة. وكذا كان حال 
ونيس  ورحوفوت  والرملة  لتسيون  وريشون  يام  وبات  حولون 
تسيونا ويبنا. وأشعرت هذه اهلجمات كل اإلسرائيليني أنهم يف 
مرمى النريان من غزة، وهو ما فاقم الشعور باخليبة لديهم من 

احلملة اجلوية.
وتتحدث أوساط إسرائيلية عن حقيقة أن نتيجة املعركة حتى اآلن 
غايتها.  تفلح يف حتقيق  إسرائيل مل  أن  ما يعين  التعادل،  هي 
وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق اجلنرال عاموس 
يادلني إن إسرائيل متيزت حتى اآلن بقدرة دفاعية جيدة، لكن 
قدراتها اهلجومية ليست كذلك، والفلسطينيون على عكس ذلك 

قدرتهم اهلجومية جيدة وقدراتهم الدفاعية ضعيفة.
ويعتقد اخلرباء اإلسرائيليون أن قدرة الشعب الفلسطيين يف غزة 
على االحتمال عالية جدًا، وهي متنح املقاومة نَفسًا طوياًل. وبات 
على اجلمهور اإلسرائيلي أن يثبت قدرة كهذه، حيث يعتقد على 
على  تزيد  ملدة  كهذا  وضعًا  ال حتتمل  إسرائيل  أن  واسع  نطاق 
األسبوع. ولذلك تتزايد الدعوات باالنتقال إىل احلرب الربية على 
أمل أن تسّرع هذه احلرب يف حسم املعركة. لكن الفارق كبري بني 

الدعوات وبني العمل الفعلي.
فاجليش اإلسرائيلي يستعرض، يف عملية »اجلرف الصامد«، حشد 
قواته ونشرها أمام وسائل اإلعالم، ويعلن أنه أنهى االستعدادات 
اخلرباء  من  عددًا  لكن  املعركة.  هلذه  جاهز  وأنه  والتدريبات، 
االستعراضات  هذه  أن  على  يراهنون  والعسكريني  السياسيني 
والتهديدات تعين أن اجليش ال يريد هذه املعركة. فهي يف كل 
بتكاليف  مشوبة  ضيقًا،  أم  واسعًا  نطاقها  كان  ومهما  األحوال، 
باهظة، ليست فقط مادية وإمنا بشرية أيضًا. واألدهى أن أحدًا 
ال يستطيع أن يقول متى تنتهي، ومتى ميكن إبعاد املاليني عن 

نطاق الصواريخ.
ومساء أمس االول أعلن قائد اجلبهة اجلنوبية اجلنرال سامي ترمجان 
والقوات  أخرى،  نطاقات  إىل  العملية  لتوسيع  مستعدون  »أننا 
مستعدة وجاهزة. لقد جلت بني القوات، برًا وحبرًا وجهاز الشاباك 
وقيادة اجلبهة اخللفية وباقي قوات اإلسناد، ووجدت حافزًا ورغبة 

شديدين لتوفري احلماية لسكان دولة إسرائيل«.
وقد طلب اجليش اإلسرائيلي من الفلسطينيني، سكان املناطق 
احلدودية، إخالء منازهلم ألنها تقع يف منطقة قتال متوقع. لكن 
قد يكون هذا أيضًا جزء من حرب نفسية واسعة بدأتها إسرائيل، 

واتصلت عربها مبئات البيوت طالبة إخالءها خللق البلبلة.
وعمومًا جيري سباق اآلن بني العملية الربية وبني التدخل األممي 
يف الصراع بعد عرض املسألة على جملس األمن الدولي. وخالفًا 

ووقتًا  مناورة  هامش  إلسرائيل  وفرت  اليت  األولية  للتعليقات 
لضرب »محاس« تتزايد حاليًا الدعوات لوقف إطالق النار.

فقد وصف األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون الوضع يف 
غزة بأنه »متفجر«، وأن املنطقة »ال ميكنها السماح حبرب قاسية 
أخرى«. وتقريبًا كانت هذه أيضًا رسالة وزير اخلارجية األمريكي 
احتمال  إىل  يشري  ما  األوروبيني،  القادة  من  وعدد  كريي  جون 

تعزيز اجلهود إلجياد خمرج من الوضع القائم.
أثناء اتصال  أوباما عرب  باراك  الرئيس  ان  البيت االبيض  واعلن 
هاتفي مع نتنياهو عن قلقه من خماطر تصعيد العمليات العسكرية 
بني إسرائيل والفلسطينيني، وقال إن الواليات املتحدة مستعدة 
للمساعدة يف التفاوض على وقف إلطالق النار. وأضاف »الواليات 
املتحدة تبقى مستعدة لتسهيل وقف للعمليات العسكرية مبا يف 
إطالق  لوقف   2012 العام  الثاني  تشرين  اتفاق  اىل  عودة  ذلك 

النار«.
ومن العوامل املشّجعة تغيري املوقف الرمسي املصري الذي صار 
وحيّمل  فورًا،  النار  وقف  ويطلب  األردني،  املوقف  إىل  أقرب 
يف  مصر  املوقف  هذا  يساعد  وقد  التدهور.  مسؤولية  إسرائيل 

استعادة دور الوسيط بني »محاس« وإسرائيل.

اشتباك سياسي حاد...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

اىل التضامن مع الشعب الفلسطيين يف غزة يف مواجهة العدوان 
االسرائيلي.

وطالب الوزراء بالتزام جدول االعمال وعدم طرح أمور من خارجه 
إال اذا كانت مثة مربرات أستثنائية لذلك.

بعد ذلك، بدأت املداخالت السياسية للوزراء اليت مشلت الالجئني 
واخلطط  املخيمات  يف  اجلديد  الفلسطيين  والتسلح  السوريني 
االمنية بني طرابلس وعرسال واملخيمات الفلسطينية وشح املياه 
او حتليتها وجّرها اىل حمطة ضبية. وتواىل  املياه  وإمكان شراء 
على الكالم يف هذه املواضيع الوزراء بطرس حرب ورشيد درباس 

وسجعان قزي ونهاد املشنوق وحسني احلاج حسن.
ملف  معاجلة  هي:  املداخالت  هذه  يف  املشرتكة  النقاط  وكانت 
الالجئني السوريني تنفيذيا وليس بقرارات مبا مينع حتول املوضوع 
وفق  العمل  اىل  االغاثة  منظمات  ودعوة  امين  اىل  انساني  من 
بني  أكثر  التنسيق  لبنان،  يف  تعمل  دامت  ما  الدولة  توجهات 
املخابرات  اطالق  ضوء  يف  وخصوصا  والقضاء  االمنية  االجهزة 
أثار اعرتاضًا واسعًا يف باب  أثنني من موقويف جبل حمسن مما 
التبانة ووصفه وزراء طرابلس بأنه حتول اىل وضع دراماتيكي بالغ 
السوء، التحذير من عودة املخيمات الفلسطينية كما قال الوزير 
قزي اىل زمن اتفاق القاهرة وضرورة احرتام االتفاقات بني الدولة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم مع السلطة الفلسطينية واليت 
تسمح للفلسطينيني مبكتب لالعالم فقط، الوضع االمين يف ضوء 
ليست  الذين  االرهابيني  عن  الداخلية  لوزير  الدقيقة  املعلومات 
هذه  إحباط  ولكن جيري  التسلل  حياولون  وهم  حاضنة  بيئة  هلم 
»داعش« و«كتائب عبداهلل  احملاوالت وخصوصًا حماوالت تنظيم 
عزام«. وأعطى املشنوق أرقاما عن اجلرائم اليت يرتكبها الجئون 
سوريون وشدد على ضرورة تنفيذ قرار جملس الوزراء الذي ينزع 

صفة الالجئ عن كل سوري يغادر االراضي اللبنانية.
بعد ذلك، انصرف جملس الوزراء اىل توقيع املراسيم اليت صدرت 
املتعلق  االول  والبند  االعمال  جدول  اىل  انتقل  ثم  عنه،  سابقا 
باجلامعة اللبنانية املؤجل من اجللسة السابقة.وفيما كان االتفاق 
أن يأتي وزير الرتبية الياس بو صعب بتقرير يشرح فيه اآللية 
اليت اعتمدت يف تعيني العمداء ومعايري تفريغ 1100 أستاذ، بادر 
االخري اىل القول انه يشعر بان هناك من يريد أال ميّر امللف وتاليًا 
الكتائب  ان  فال داعي لكي يقدم تقريره. فرد عليه قزي قائال 
تسنى  ولكن  مبضمونه  علمها  لعدم  امللف  على  سابقا  اعرتضت 
هلا االطالع على مضمونه فظهرت هناك ثغرات ضئيلة إال انها ال 
تستحق ان تعّطل تفريغ االساتذة، وأعلن باسم الكتائب املوافقة 
على تفريغ هؤالء يف اجللسة. ثم حتدث الوزير بو صعب فقال انه 
ال ميكن اقرار التفرغ من دون تعيني العمداء، مشريا اىل تفاهم 
بينه وبني الرئيس فؤاد السنيورة على ذلك. فتدخل الوزير وائل 
ابو فاعور مبديا االحرتام لالساتذة والعمداء، لكنه تساءل عن مربر 
إقصاء عميد كلية الطب بيار يارد املشهود له بكفايته. فاقرتح بو 
صعب السري مبلف التفريغ وتعيني العمداء مع تعليق موضوع عميد 
االقرتاح.  رفضوا  عدة  اجتاهات  ميثلون  وزراء  لكن  الطب،  كلية 
عندئذ طلب الرئيس سالم تأجيل مناقشة بند اجلامعة اىل وقت 
الحق من اجللسة متهيدا الجراء اتصاالت، على ان يستمر اجمللس 

يف مناقشة باقي بنود جدول االعمال.
وشرع الوزراء يف اقرار بنود باالمجاع، منها التعاقد مع اساتذة يف 
اجلامعة اللبنانية بلغوا سن التقاعد من اجل االستفادة من خرباتهم 
وتوظيف اساتذة رياضة وتعيني 10 أجراء يف وزارة الصناعة و7 
عامالت تنظيف يف وزارة العمل. ويف هذه االثناء كان الوزير بو 
صعب قد عاد من غرفة جانبية حيث اجرى اتصاالت هاتفية. وملا 
علم مبا أقّره زمالؤه اعرتض رابطا أي تعيني مبلف اجلامعة. عندئذ 
االجري  ان تعيني  بو صعب: هل  زميله  احلاج حسن  الوزير  سأل 
خيضع ملعايري كتلك اليت خيضع هلا من حيمل شهادة الدكتوراه؟ 
كذلك سأل الوزير قزي: هل بات أمر 7 عامالت تنظيف مساويا 
لـ1100 أستاذ جامعي؟ وحاول الرئيس سالم ثين بو صعب عن 
موقفه لكن االخري متسك برأيه مما أثار توترا بينه وبني عدد من 

الوزراء الذين حملوا اىل ان الوزير بو صعب يف موضوع العمداء 
خصص لـ »التيار الوطين احلر« وأحد حلفائه ستة عمداء من اصل 
الكتائب  حصة  عن  سؤاله  أستدعى  مما  مسيحيني،  عمداء  تسعة 
و«القوات اللبنانية« وتيار »املردة«؟ فأجاب بو صعب ان هذا من 
حصة بكركي. لكن جوابه مل يقنع زمالءه، مما استدعى من الرئيس 

سالم تأجيل البحث يف امللف ريثما تتضح االمور أكثر.
ومن املواضيع اليت طرحت يف اجللسة ما يتعلق بصرف الرواتب 
اعتماد  على  خليل  حسن  علي  املال  وزير  فأصر  العام،  للقطاع 
وزير  طرحه  ما  تبين  اجمللس  وقرر  النواب.  جملس  من  تشريع 
الداخلية من حيث تطويع 10 آالف رجل يف اجليش وقوى االمن بني 
منتصف السنة اجلارية ونهاية سنة 2016 وذلك لتعزيز القدرات 

االمنية للدولة.
اجلامعة  ملف  شأن  يف  دار  ما  على  تعليقا  قزي  الوزير  وصّرح 
فهو  الفشل،  مسؤولية  صعب  بو  الوزير  أمّحل  »أنا  اللبنانية: 
فشل يف موضوع االمتحانات عندما ربطها مبوضوع سلسلة الرتب 
والرواتب، وهو اليوم يفشل يف ملف اجلامعة اللبنانية اليت يربطها 
بالسياسة. إنه يسيء أيضا اىل مبدأ التوافق يف جملس الوزراء 

الذي يقضي باالتفاق وليس بالتعطيل«.
استيائه  زواره عن  امام  بري  نبيه  النواب  واعرب رئيس جملس 
اليه االمور يف احلكومة والتخبط الذي متر به. وجاء  مما وصلت 
اساتذة  االنتهاء من ملف  احلكومة من  بعد عدم متكن  كالمه هذا 
اجلامعة اللبنانية. وحيا الرئيس سالم على »صربه وقدرته وحتمله 
هذه االعباء«. وقال بري: »لو كان احد غريه يف هذا املوقع ملا 
متكن من االستمرار يف رئاسة احلكومة. انا اعمل على دفع احلكومة 
ان  اجل  من  هلا  دعمي  على  وأصر  النواب  جملس  تعطيل  رغم 
تبقى وتستمر، انطالقا مما قلته سابقا الوطن مثل جسم االنسان 
اذا اعطب عضو فيه جيب اصالحه وليس تعطيل االعضاء االخرى 

واعطابها«.

االكراد يطالبون املالكي...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الذين  الديبلوماسيني  استدعاء  اىل  زيباري  هوشيار  الكردي 
أفادت تقارير بأنهم تظاهروا يف لندن من أجل استقالل األكراد 

اىل العراق.
إن  بندر  ناصر  العراقية  املدني  الطريان  سلطة  مدير  وأعلن 
رحالت الشحن اجلوي اىل أربيل والسليمانة أكرب مدينتني كرديتني 
تتأثر.  لن  الركاب  رحالت  أن  وأضاف  آخر.  إشعار  حتى  توقفت 
وقال إن القرار مرتبط باتهامات املالكي ألربيل بأنها صارت قاعدة 

لإلسالميني املتشددين.
يف غضون ذلك، قال مصدر أمين ومسؤول حملي إن متشددين 
سنة يقاتلون القوات العراقية اقتحموا قاعدة عسكرية يف حمافظة 
دياىل مشال شرق بغداد. وأضافا أن املتشددين خاضوا اشتباكات 
على  املقدادية  بلدة  مشارف  على  تقع  اليت  القاعدة  دخلوا  حتى 
مسافة 80 كيلومرتا مشال شرق بغداد. وكان اجلانب الشمالي من 

البلدة حتت سيطرتهم فعاًل قبل هذه االشتباكات.
وأوضح املصدر األمين انه كان بني املتشددين مئات املقاتلني 
كانوا  بعضهم  وإن  بالسالح  املدججني  العراقيني  غري  من  العرب 
مفاوضات جترى يف شأن هدنة  أن  اىل  وأشار  دبابات.  يركبون 

يشارك فيها شيوخ عشائر حمليون.
اقتحموا املوقع، لكنه قال  أن املتشددين  وأكد مسؤول حملي 
انهم سيصّدون، قائاًل: »متكنوا من السيطرة على جزء من القاعدة، 

لكننا سنستعيده منهم«.)مزيد من التفاصيل ص 8(
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قال تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »داعش«:« إن 
اليهود حتى  أو  إسرائيل  بقتال  يأمرنا  الكريم مل  القرآن  اهلل يف 

نقاتل املرتدين واملنافقني.
»داعش«، يف تدوينة له على صفحة تستخدمها لنشر  وقالت 
إن«:  إن  »سي  حبسب  »تويرت«،  عملياتها  ومعلومات  بياناتها 
»سؤال للشعب السعودي الذي يدافع عن الطاغوت، هل دولتك 
تقتل املرتد »الليربالي- امللحد«؟ الُرسل والصحابة أشرف الناس 

أمرونا بقتل املرتد«.
التنظيم إسرائيل ويقاتل  وحول التساؤالت عن ملاذا ال يقاتل 
أبناء العراق وسوريا، قالت داعش يف تغريدة منفصلة: »اجلواب 
األكرب يف القرآن الكريم، حني يتكلم اهلل تعاىل عن العدو القريب 
وهم املنافقون يف أغلب آيات القران الكريم ألنهم أشد خطرا من 
الكافرين األصليني.. واجلواب عند أبي بكر الصديق حني قدم قتال 

املرتدين على فتح القدس اليت فتحها بعده عمر بن اخلطاب«.
وأضاف التنظيم: »واجلواب عند صالح الدين األيوبي ونورالدين 
زنكي حني قاتال الشيعة يف مصر والشام قبل القدس وخاضا أكثر 
من 50 معركة قبل أن يصل صالح الدين إىل القدس، وقد قيل 
لصالح الدين األيوبي: تقاتل الشيعة الرافضة، الدولة العبيدية يف 
مصر، وترتك الروم الصليبيني حيتلون القدس؟.. فأجاب: ال أقاتل 

الصليبيني وظهري مكشوف للشيعة«
هؤالء  من  نتخلص  حتى  القدس  تتحرر  »لن  »داعش«  وقالت 
عينها  والبيادق  العوائل  هذه  وكل  النفطوية  آل  أمثال  األصنام 

االستعمار واليت تتحكم يف مصري العامل اإلسالم.

»داعش«: اهلل مل يأمرنا بقتال إسرائيل
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 17 نصيحة هامة ال تنساها يف صيام رمضان

مع ارتفاع درجة حرارة اجلو اليومية يف نهار رمضان خالل فصل 
الصيف هذا العام نذكركم بالعديد من النصائح اهلامة، ونتمنى 

لكم صوما مقبوال وافطارا شهيا.

- ال تأكل حتى الشبع لتجنب اإلصابة بالتخمة.

كاملكسرات  والسحور  اإلفطار  بني  خفيفة  وجبات  تناول   -
والفواكه.

- مضغ الطعام جيدا لتجنب مشاكل اهلضم، وعدم اإلسراع يف 
تناول الطعام.

- يفضل تناول احلساء )الشوربة( يوميا على أن تكون خالية من 
الدهنيات.

- من املفضل جتنب احلساء اجلاهز من احملالت التجارية.

اخلضروات  من  وافرة  بكمية  غنية  الشوربة  تكون  أن  - يفضل 
مثل الربوكلي والبازالء واللوبية والكوسا واجلزر، فهي تضيف 
الفيتامينات واملعادن إليها، وتغنيها باأللياف الضرورية لصحة 

اجلهاز اهلضمي.

إىل  واللجوء  اإلمكان،  قدر  املقلية  الوجبات  بتجنب  ينصح   -
أساليب بديلة لتحضري الطعام مثل الشواء والتحمري والطبخ.

- يفضل نزع اجللد والدهون عن الدجاج واللحوم قبل طهيها.

- يوصى باستعمال منتجات األلبان قليلة الدسم لتحضري الوجبات 
واحللويات.

- يستحسن االستعاضة عن امللح بالتوابل على أنواعها )بهارات، 
البقدونس  مثل  واألعشاب  وغريها(،  زعرت  قرفة،  كمون، 

والنعناع.

- جتنب استخدام فواتح الشهية مثل الشطة واملخلالت.

- عدم الشرب مع األكل.

- عدم شرب الشاي والقهوة مباشرة بعد اإلفطار، ألنها تؤدي 
إىل سوء امتصاص احلديد، مما يؤدي إىل فقر الدم.

- جتنب النوم بعد اإلفطار.

- عدم حذف وجبة السحور.

- عدم تناول احللويات بعد اإلفطار مباشرة ألنها تسبب زيادة 
حجم املعدة وتأخري عملية اهلضم، كما حتدث اضطرابا يف مستوى 
السكر يف الدم، مما يؤدي إىل ازدياد الرغبة يف تناوهلا، لذا 

يفضل تناوهلا بعد ساعتني إىل ثالثة من تناول اإلفطار.

- ينبغي على احلامل واملرضع استشارة الطبيب، فإذا مسح هلا 
بالصيام، ينبغي عليها عدم تناول كميات كبرية من الطعام عند 
اإلفطار، وتوزيع طعام اإلفطار إىل وجبتني، األوىل عند اإلفطار 
والباقي بعد اإلفطار باربعة ساعات. كذلك ينصح باإلكثار من 

اللنب الزبادي.

 مشروبات تقتلك بهدوء
ال يستطيع جورج أن يبدأ يومه دون أن يشرب مشروبه الغازي 
املفّضل. ولكّنه ال يكتفي بالكمّية اليت يستهلكها يف الصباح 

فقط، فيشرب عبوة أخرى من هذا املشروب" ليعّدل مزاجه.

يشرب  ومتعب  طويل  نهار  بعد  للراحة  طلبًا،  املساء  ويف    
عبوة ثالثة. إنه إذًا إدمان، كما على الكحول، املخّدرات والتبغ. 
تريح  ألنها  ذلك  يفعل  ألّنها  الغازّية  املشروبات  على  واملدمن 
ومتنح الطاقة واحليوية. فما هي هذه املشروبات السحرية اليت 

ترحيك من جهة وتضّرك من جهة أخرى؟
تركيبة املشروبات الغازّية:

كمّية  )ترتاوح  السّكر  املاء،  على  الغازّية  املشروبات  حتتوي 
السّكر من 70 إىل 120 غرام يف املشروب الواحد. أي ما يعادل 
أربع قطع من السّكر يف الكوب الواحد( واملنّكهات االصطناعّية 
والكافيني واحلامض. إذًا، تقّدم املشروبات الغازّية كمّية كبرية 
من السعرات احلرارّية مقابل القليل من املواد الغذائّية. يقود 
هذا النوع من املشروبات اإلنسان إىل اإلستهالك الزائد ومن ثّم 
إىل اإلدمان، فتحّل بالتالي مكان املشروبات الغذائّية كاحلليب، 

املاء، عصري الفاكهة.
تأثري املشروبات أجرتها على الصّحة:

 metabolic الغذائي  التمثيل  ومتالزمة  السّكري  مرض   .1
:syndrome

استهالك  أّن  األمريكّية،  هارفرد  جامعة  أجرتها  دراسة  أّكدت 
املشروبات الغازّية يسبّب متالزمة التمثيل الغذائي وهو جمموعة 
من العوامل اخلطرة اليت تهدّد صّحة اإلنسان: ضغط دم مرتفع 
مرض  اخلصر،  حول  املتمركزة  الدهون  من  زائدة  كمّية  للدم، 
الدماغّية  السكتة   ،coronary artery disease التاجي  الشريان 

والسّكري.
2. الوزن الزائد والدهون والسمنة:

أثبت باحث يف جامعة Bangor الربيطانّية يف دراسة نشرت يف 
مرور  بعد  أّنه   ،2012 عام   European Journal of Nutritionالـ
عملّية  تتغرّي  الغازّية،  املشروبات  استهالك  على  أسابيع  أربعة 
األيض يف اجلسد، وبالتالي يعجز هذا األخري عن حرق السعرات 

احلرارّية والدهون، مّما يؤّدي إىل زيادة وزن املستهلك.

3. ترقّق العظام:
 Light الـ الغازّية، وخاّصة  أّن املشروبات  أثبتت دراسات عّدة 
العظام.  بهشاشة  اإلصابة  إىل  تؤّدي  الّنساء،  تستهلكها  اليت 
 )parathyroid hormone PTH( ال  كمّية  ارتفاع  بسبب  وذلك 
الكالسيوم  أيض  لتعديل  الدرقّية  الغّدة  تفرزه  هورمون  )وهو 
والفوسفور يف الدّم( بعد استهالك املشروبات الغازّية. قتطلق 
العظام كمّية الكالسيوم اليت حتتوي عليها، مّما يؤّدي إىل ضعف 

العظام وترقّقها.

4. سرطان البانكرياس:
 American السويسرّية يف ال Lund وفقًا لدراسة نشرتها جامعة
Journal of Clinical Nutrition عام 2012، تبنّي أّن عبوة واحدة 
من املشروبات الغازّية يومّيًا، ترفع حبوالي 40 يف املئة نسبة 

إحتمال اإلصابة بسرطان البانكرياس.

5. اإلدمان على الكافيني:
بالنسبة إىل الباحثني يف جامعة Johns Hopkins األمريكّية، يؤدي 
الكافيني. فإن  الغازّية إىل اإلدمان على  إستهالك املشروبات 
مل حيصل املستهلك على جرعته االعتيادّية منها، يصاب بآالم 
حاّدة يف الرأس، الّتعب، آالم يف العضالت، ويالقي صعوبات 
يف الرتكيز. كما أّن الكمّية الكربى من الكافيني اليت حتويها يف 
املشروبات الغازّية تؤّدي إىل جفاف اجلسد، خاّصة أّن الكافيني 

يعترب للبول، أي يزيد من حاجة التبّول لدى اإلنسان.
هذا وتسبّب املشروبات الغازّية اإلكتئاب، وحالة من النشاط، 
التعصيب، سرطان املريئ، املرض الكلوي املزمن، والعديد من 

املشاكل الصحّية األخرى.
للحّد من خطر املشروبات الغازّية:

* على الدولة أن ترفع الضرائب على املشروبات الغازّية كي 
يتجّنب املستهلك شراءها.

* باستطاعة املدمن على املشروبات الغازّية إستبداهلا بالشاي، 
عصري الفاكهة، احلليب واملشروبات الصحّية.

تناول  من  ومراهقني  أطفااًل  أوالدهم  مينعوا  ان  األهل  على   *
ونفسّيتهم،  صّحتهم  على  تؤّثر  ألّنها  الغازّية،  املشروبات 
فتسبّب إضطرابات يف سلوكهم، وجتعلهم أكثر حركة وعصبّية 

وأكثر قلقًا، وأحيانُا أكثر إثارة.

 أطعمة ستخلصك من السموم ابدأ 
بتناوهلا!

أصبح التخلص من السموم هاجس الكثري من الناس يف وقتنا 
احلالي، وظهرت الكثري من الطرق اليت تساعد على ذلك ولكنها 
غالبًا غري صحية ومضرة. اجلميل أنه ميكنك التخلص من مسوم 
جسمك عن طريق تناول فواكه ومثار طبيعية مفيدة ودون أضرار 

صحية.
إليك الئحة من 10 أطعمة ميكن أن تستمتع بتناوهلا و تتخلص من 

السموم يف نفس الوقت:
1- األفوكادو

 األفوكادو فاكهة مثالية فهي غنية مبضادات األكسدة، مبا فيها 
اجللوتاثيون الذي يطهر اجلسم، و ذلك عن طريق نقل السموم 
الضارة اىل اخلارج ،و بالتالي حيد من املواد الكيميائية والسموم 

يف جسمك لتكون أكثر صحة.
وميكنك قراءة املزيد عن هذه الفاكهة يف مقالنا السابق: فوائد 

األفوكادو
 

2-التوت الربي
من املعروف أن التوت الربي يقي من التهابات املسالك البولية، 
و لكن ميكنه أيضًا أن خيلص جسمك من السموم  إضافة إىل أنه 

مضاد فعال للجراثيم.
 

3- الكرنب
هذا الغذاء غين بالكربيت، و هو عنصر ضروري عندما يتعلق األمر 
بتفكيك املواد الكيميائية يف اجلسم ،حيث أن الكربيت ميكن أن 
يساعد يف التخلص من كل السموم مبا فيها األدوية اليت ميكن 

أن تكون ضارة لصحتك.
 

4-الليمون
للوصفات،إذ  منّكه  و  كمشروب  كبرية  بشعبية  الليمون  يتمتع 
أنه غين بالكثري من الفيتامينات واملواد املضادة لألكسدة، كما 
أنه حيمي الكبد و خيلص اجلسم من املواد الكيميائية السامة، و 
ميكن الستهالك الليمون بشكل منتظم أن حيسن صحتك العامة.
وميكنكم التعرف على فوائد عصري الليمون يف مقالنا السابق: 

10 فوائد مذهلة لعصري الليمون أو ماء الليمون
 

5- الربوكلي
إذا كنت من نوع الشخص الذي ال حيب الربوكلي فعليك حماولة 
أن  اليت ميكن  األكسدة  فهو غين مبضادات  أخرى!  مرة  تناوله 
تطهر و تنظف اجلسم ،كما أنه حيتوي على اإلنزميات اليت تساعد 
الربوكلي  يعترب  و  أكرب.  بكفاءة  يعمل  أن  على  اهلضمي  اجلهاز 

الينء أفضل ألنه حيتوي على مستوى عال من املواد املغذية.
 6- الثوم

الثوم غين بالكربيت، و هذا سبب وجيه الستخدامه كمطهر للجسم 
كما ذكرنا عن الكربيت كعنصر هام لتفكيك املواد الكيميائية، 
يساعد  أن  ميكن  بالتالي  و  حيوي  كمضاد  أيضًا  القوم  ويعمل 
على التئام  اجلروح الداخلية فهناك الكثري من األسباب ألكل 
الثوم على أساس منتظم ،كما أنه متوفر على شكل حبوب مكمل 

غدائي.
 7- البنجر

ميكن إدراج البنجر يف الكثري من الوصفات املختلفة كما أنه ميكن 
أن يؤكل نيئًا، فهو غين مبادتي البيتني والبكتني واليت تساعد 
على محاية الكبد و اجلهاز اهلضمي و تساعد على تطهري اجلسم 

من السموم، كما يستخدم يف الوصفات كملون للطعام.
 

8- اجلريب فروت
أن  ميكن  و  اهلضمي  اجلهاز  تطهري  على  تساعد  الفاكهة  هذه 
احلرارية  السعرات  أنها منخفضة  ،كما  الكلى  متنع تكون حصى 
و السكريات الطبيعية، لذلك فهي مناسبة ملن يتبعون محية أو 

نظامًا غذائيًا.
 

9- بذور عباد الشمس
من  للتخلص  خفيفة   كوجبة  الشمس  عباد  بذور  تناول  ميكن 
السموم، و احلصول على كبد أكثر صحة باإلضافة إىل أنها متنع 

تراكم الكولسرتول الضار يف اجلسم.

 10- العدس
العدس يساعد اجلهاز اهلضمي على تطهري اجلسم من السموم، 
كما أنه خيفض الكولسرتول و يساعد على حتقيق التوازن يف 

نسبة السكر يف الدم داخل اجلسم.
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 * 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

Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

الذين  اللبنانية  أبناء اجلالية  غصت كنيسة سيدة لبنان باآلالف من 
احتشدوا لوداع كاهن الرب املونسنيور ميشال بو ملحم. فلقد دخل 
جثمانه اىل الكنيسة اليت خدمها لسنوات طويلة حممواًل على أكتاف 
الكهنة. فنعش الكاهن ال حيمله سوى الكهنة، كيف ال، وقد محلوه 
للمرة االخرية اىل مذبح الرب، وراحوا يطوفون به حوله، بطريقة مؤثرة، 

أجربت احلشود على الرتنيم بصوت عاٍل تقديسًا لرتبة الكهنوت.
وبينما كان أهل الفقيد الغالي يتقبلون التعازي، كان الشعر ينهمر 
كالورود فوق النعش من أفواه الشعراء، وكانت بلدة عيمار الشمالية 
بنشيد  وغّناها  بقلبه،  محلها  الذي  الكبري  املهاجر  الستقبال  تتأهب 
حاهلا  ولسان  ملحم،  بو  ميشال  املونسنيور  البار  ابنها  أناشيده، 

يردد:
تعال إلي أيها االبن املقدس،

فبدموعي سأغسل جثمانك..
وبرتابي الذهيب سأحضنه اىل االبد.

***
رمحك اهلل يا حبيب يسوع.

***
التهاني  بأحر  عيمار  بلدة  واهالي  ملحم  بو  آل  من  تتقدم  “اهلريالد” 

طالبة من اهلل ان يكون مسكن الفقيد االخدار السماوية.

اآلالف من أبناء اجلالية ودعوا 
املونسنيور الراحل ميشال بو ملحم

الفقيد املونسنيور ميشال بو ملحم

الكهنة يحملون النعش داخل

جانب من املشاركني يف وداع الفقيد املونسنيور ميشال بو ملحم

 عريس برازيلي ميوت على عتبة 

الكنيسة للزواج

قضت أزمة قلبية على شاب برازيلي، يدعى مارسيلو تيتشيريا، 
فيما كان يقف على عتبة كنيسة يف انتظار خطيبته

لعقد قرانه عليها، ليفارق احلياة وهو يف الـ 35 من عمره، ونقل 
العريس مباشرةإىل املستشفى ولكنه فارق احلياة،

وحول املأساة اليت حلت بالعروس بريناتا، تقول الشابة الربازيلية 
إن مارسيلو كان يعاني من مشاكلصحية وأنه كان يتلقى العالج 

يف السنتني األخريتني يف مدينة ساوباولو.
ولفتت االنتباه إىل أن الطبيب الذي اكتشف مرض الشاب قال 
له إنه لن يعيش أكثر من أسبوع، منوهة بعلمها اليقني بأنه ال 

أمل من العالج.
وأكدت العروس: "رغم أنه كان يشعر بأمل خفيف يف املعدة، 
وإنه تناول حبوًبا مهدئة، وأن حالته الصحية املستعصية مل متنعه 

من الشعور بالسعادة وهو مقبل على الزواج".

على  بريطانية  أقدمت 
تضع  كي  االنتحار 
أسنانها  لوجه  حدًا 
طوال  صاحبها  الذي 

سنوات،

نفسها  ألقت  حيث    
اخلامس  الطابق  من 
تصليح  لورشة 
عيادة  قرب  سيارات 
الذي  األسنان  طبيب 

يعاجلها. وكانت جانيت ورابستون 58 عامًا، تعاني من آالم حادة 
يف أسنانها وشعور بالشلل يف وجهها ، وذلك بعد أن خضعت 
لعملية حشو يف ضرسها. وبعد توجهت ورابستون بصحبة زوجها 
بول” الجراء عملية  أسنان يف مدينة “بالك  إىل عيادة طبيب 
جراحية على ضرسها، عدلت عن قراراها يف اللحظات األخرية، 
واستغلت انشغال زوجها باحلديث مع الطبيب وسارعت بالصعود 
اىل الطابق اخلامس لورشة تصليح سيارات قريبة من العيادة 

وألقت بنفسها إىل الشارع مفارقة احلياة على الفور.

امرأة بريطانية تنتحر للتخلص من 
آالم أسنانها

 اربيل توظف قوتها الناعمة 
للتمدد يف املنطقة

اقليم  اربيل يف  مدينة  نائب حمافظ  عبداهلل،  طاهر  قال 
كردستان، ان من احدى اهتماما حكومة االقليم هي تطوير 
قطاع السياحة، مشريا اىل حماوالت احلكومة للتعريف بهذا 
القطاع عامليا وباألخص بعد اختيار اربيل عاصمة السياحة 
اربيل  اعتبار  اطار  من  باخلروج  االرادة  مؤكدا  العربية، 

عاصمة السياحة العربية والتوجه حنو العاملية.

االقليم  يف  االمين  بالوضع  خاصا  اهتماما  اربيل  وتولي 
مهرجان  لفعاليات  كردستان  استضافة  على  أشهر  قبيل 

"اربيل عاصمة السياحة العربية".

وقال عبداهلل ان "مجيع النشاطات اليت مت تقدميها خالل 
السياحة  عاصمة  اربيل  فعاليات  ضمن  االول  الفصل 
العربية، مت األخذ فيها بعني االعتبار استفادة قطاع الفنادق 
واملطاعم من هذه الفعاليات فعند اقامة اي فعالية يتم 
دراسة مدى التأثري االجيابي على قطاع الفنادق واملطاعم، 

هذه هي سياسة حكومة االقليم يف دعم هذا القطاع".

اجتماعا  أربيل  يف  والفنادق  املطاعم  رابطة  ونظمت 
موسعا للتباحث يف املشاكل اليت يعاني منها هذا القطاع 
واالستعدادات الالزمة الستقبال موسم الصيف الذي يشهد 

ازدهارا كبريا يف قطاع السياحة يف االقليم.

وعقد االجتماع برعاية شركة "آسيا سيل" الشريك الراعي 
لفعاليات أربيل عاصمة السياحة العربية.

وعن االجراءات االمنية املشددة يف نقاط التفتيش، أشار 
اىل  التسهيالت  كافة  تقديم  يريدون  انهم  اىل  عبداهلل 
السياح القادمني إىل االقليم من مناطق اخرى مع اعتبار 
االرتقاء  اولوياتهم "كون ال ميكن  االمن من  احلفاظ على 

بالسياحة من دون توفري اجواء امنية مستقرة".

نقطة  عند  االزدحام  تقليل  التسهيالت  هذه  بني  ومن 
السيطرة للدخول اىل مدينة اربيل، وتوسيع دائرة اخلندق 
االمين حول املدينة لكي ال يضطر سكان االقضية والنواحي 
التفتيش  نقاط  التوقف عند  اربيل يف  مركز  القريبة من 

وخلق ازدحامات عند مداخل املدينة، حبسب عبداهلل.

رابطة  رئيس  جاوشني،  امحد  هريش  استعرض  بدوره 
الفنادق واملطاعم، العديد من املشاكل اليت يعاني منها 
ودعم  جنوم  و4   3 فنادق  بافتتاح  مطالبا  القطاع  هذا 
ختفيض  جانب  اىل  ترميم  اىل  حباجة  هي  اليت  الفنادق 
االجتماعي  الضمان  قانون  وتعديل  واملاء  الكهرباء  كلفة 
للعمال وتقديم التسهيالت للسياح عند دخوهلم من خالل 

نقاط التفتيش.

خالهلا  فتح  مناقشات  جلسات  عقدت  املؤمتر،  ختام  ويف 
جمال طرح االسئلة واملقرتحات من قبل اصحاب الفنادق 
يف  املشاركني  احلكوميني  املسوؤلني  على  واملطاعم 

الندوة.
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TRANSFORMING SYD-
NEY: CBD AND SOUTH 
EAST LIGHT RAIL 
• Construction on the CBD 
and South East Light Rail 
is set to begin with the 
awarding of the first ma-
jor contract for the $1.6 
billion project. 
• Laing O’Rourke Con-
struction Australia has 
been appointed Managing 
Contractor to carry out 
up to $45 million worth of 
essential early works to 
prepare the way for major 
construction of the light 
rail to begin next year.
• The CBD and South 
East Light Rail is a prior-
ity project for the NSW 
Government that will 
transform the future of 
transport in Sydney, de-
liver over $4 billion worth 
of economic benefits and 
create 10,000 jobs.
• It will link Circular Quay 
and Central, the Moore 
Park sporting and enter-
tainment precinct includ-
ing the Sydney Cricket 
Ground and Allianz Sta-
dium, Royal Randwick 
Racecourse, the Univer-
sity of NSW and Prince of 
Wales Hospital at Rand-
wick. 
• Keeping Sydney ‘open 
for business’ during con-
struction of light rail is 
a priority and the NSW 
Government will continue 
to work collaboratively 
with businesses, coun-
cils and local communi-
ties to deliver the project 
successfully. The service 
is expected to be open 
and operational in 2019 
or 2020.

GETTING ON WITH 
THE JOB OF DELIVER-
ING WESTERN SYDNEY 
ROADS 
• Construction on the up-
grade of Bringelly Road 
could begin by the end of 
this year with tenders be-
ing invited to build stage 
one of the 10 kilometre 
upgrade.
• The NSW and Australian 

Governments have com-
mitted $500 million to up-
grade Bringelly Road to 
slash travel times in the 
South West Growth Cen-
tre and improve access 
for the future Western 
Sydney Airport.
• The project is part of our 
joint $3.5 billion Western 
Sydney Infrastructure 
Plan that will boost the 
region’s productive ca-
pacity and capitalise on 
the economic gains from 
developing an airport at 
Badgerys Creek.
• In the meantime, the 
NSW Government’s 
fast-tracked upgrades 
of Schofields Road and 
Richmond Road in the 
housing and employ-
ment growth centre in 
North West Sydney have 
reached important mile-
stones.
• Motorists can now drive 
on a wider, safer, Scho-
fields Road between 
Windsor Road and Tal-
lawong Road at Rouse 
Hill after it opened to 
traffic this week, while 
on Richmond Road, up-
grade work for the stage 
between Bells Creek and 
Townson Road at Mars-
den Park is expected to 
open to traffic in the next 
few weeks.

CUSTOMERS TO BEN-
EFIT FROM $12 MILLION 
STATION UPGRADES 
• Train customers will 
benefit from more than 
$12 million worth of up-
grades at 16 stations, a 
year after NSW TrainLink 
was established to deliver 
its customers world-class 
standards of service.
• The NSW TrainLink Sta-
tion Refresh program is 
about improving our cus-
tomers’ experience by 
making stations easier to 
access, more comfortable 
and safer. Work is being 
tailored to the needs of 
individual stations, but 
might include new furni-
ture, toilets, lift interiors, 
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tiling, painting, repairs, 
garden beds, more light-
ing and more bins. Sta-
tions will also undergo 
a deep clean and have a 
fresh coat of paint where 
needed.
• The stations included 
are: Gosford, Woy Woy, 
Wollongong, Wyong, 
Hamilton, North Wollon-
gong, Tuggerah, Katoom-
ba, Broadmeadow, Dapto, 
Morisset, Thirroul, Went-
worth Falls, Fassifern, 
Lithgow and Canberra.
• The first year of opera-
tion of NSW TrainLink 
has delivered a range of 
customer improvements 
including more quiet 
carriages, refurbished 
trains, the new Opal tick-
eting, increased security, 
new staff uniforms, and 
improved travel informa-
tion.

ELECTRICITY PRICES 
FALL  
• Deregulation of the retail 
electricity market came 
into effect on 1 July, re-
sulting in a decrease in 
electricity bills for many 
NSW households.
• Customers moving from 
the regulated price to the 
transitional tariff will see 
an automatic reduction 
in their electricity bills as 
the transitional tariff is 
1.5 per cent lower than 
the 2013/14 regulated 
price.
• The removal of retail 
electricity price regula-
tion will help increase 
competition for consum-
ers, but importantly will 
not change energy con-
sumer protection laws, 
access to energy rebates 
or the quality of custom-
ers’ electricity supply. 
IPART will continue to 
monitor the market.
• Families are encouraged 
to seek out even greater 
savings of between $300 
to $400 a year by switch-
ing to a competitive mar-
ket offer - visit www.ener-
gymadeeasy.gov.au for a 

free price comparison of 
retail electricity offers in 
your area.
EASING CONGESTION 
AROUND SYDNEY AIR-
PORT
• The NSW Government 
and Sydney Airport are 
jointly investing almost 
$500 million to improve 
traffic flow in and around 
Sydney Airport, as part 
of a package of ground 
transport solutions.
• The NSW Government 
is investing more than 
$282 million in road proj-
ects around the airport 
precinct, including $40 
million from the Federal 
Government, for West-
Connex Enabling Works 
and other projects to ad-
dress pinch points.
• The NSW Government 
is committed to working 
closely with Sydney Air-
port to improve the arrival 
and departure experience 
for local travellers and 
visitors to our great city.
• The package of works in-
cluding the WestConnex 
Enabling Works will ease 
congestion by providing 
direct and improved ac-
cess to and from the new 
motorway from the air-
port and port precincts.
REVITALISATION OF 
NEWCASTLE CBD 
• The NSW Government 
has announced work is 
progressing to revitalise 
Newcastle’s CBD and de-
liver light rail, with trains 
to stop operating beyond 
Wickham from Boxing 
Day this year. 
• Truncating the heavy rail 
line, creating a fully ac-
cessible transport inter-
change at Wickham and 
introducing light rail will 
unlock Newcastle’s po-
tential – helping to bring 
jobs, residents and visi-
tors into the city centre.
• The closure of the heavy 
rail line past Wickham on 
26 December will allow 
work to begin on revital-
ising Newcastle, with the 
rail line no longer form-

ing a barrier and dividing 
the city from one of its 
greatest assets - the wa-
terfront.
• Importantly, once the 
heavy rail line is truncat-
ed, work will start on con-
struction of a major new 
interchange at Wickham 
for customers to connect 
with trains, light rail, bus-
es and taxis.
GET HEALTHY AT WORK
• A new program has 
been launched to help 
prevent lifestyle-related 
chronic disease in work-
ers by changing their 
eating practices, weight, 
smoking habits and alco-
hol consumption.
• Get Healthy At Work is 
a joint initiative of NSW 
Health and WorkCover 
NSW – it’s expected up 
to 15,000 workplaces will 
participate in the $12 mil-
lion, two-year program, 
potentially reaching 
400,000 workers.
• The program tar-
gets people at work, offer-
ing services and support 
such as health checks, 
GP referrals and access 
to workplace health pro-
grams.
• Get Healthy at Work 
will initially focus on in-
dustries such as con-
struction, manufacturing, 
transport and storage and 
agriculture, and forestry 
and fisheries, whose staff 
display the highest prev-
alence of lifestyle-related 
chronic disease. 
• Businesses can learn 
more about Get Healthy 
at Work and register to 
participate at www.geth-
ealthyatwork.com.au.
OPAL CARD
• More buses in Sydney 
are going live with Opal, 
as the NSW Government 
launches a new ‘Opal 
Man’ campaign to encour-
age more customers to 
sign-up to the benefits of 
Opal ahead of the retire-
ment of 14 paper tickets 
on 1 September. 
• This week Opal was acti-
vated on about 600 buses 
in Sydney’s North West – 
the biggest single rollout 

on buses so far, covering 
15 million customer jour-
neys a year.
• Later this month 300 
buses in South West Syd-
ney and Hurstville will go 
live with Opal.
• We’re getting on with 
transforming public 
transport services, and 
this means catching up 
to the rest of the world by 
retiring some paper tick-
ets and getting more peo-
ple tapping on with Opal. 
Watch the ‘Opal Man’ 
video at: http://youtu.be/
v4VcQODUtPg 
FINAL STAGE OF PACIF-
IC HIGHWAY UPGRADE 
APPROVED
• The Pacific Highway up-
grade has now reached 
a major milestone, with 
the NSW Government an-
nouncing that planning 
approval has been given 
for the final section of the 
highway to be duplicated.
•The Woolgoolga to Balli-
na upgrade is the last link 
of the Pacific Highway to 
be upgraded to dual car-
riageway, comprising the 
duplication of 155 kilo-
metres of road.
• This is one of Australia’s 
busiest roads, carrying 
up to 12,000 vehicles per 
day in this section alone, 
and is the final link in the 
provision of the modern, 
upgraded road linking 
Melbourne, Sydney and 
Brisbane following com-
pletion of the Hume High-
way last year.
• Since the Pacific High-
way upgrade program 
started, fatalities on the 
highway have more than 
halved – from 42 in 1996 
to 20 in 2013, but there is 
still more work to do.
Follow the NSW Govern-
ment on Twitter @Mike-
BairdMP and Facebook 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
mikebairdMP
Jim Daniel
Office of Glenn Brookes 
MP
Member for East Hills 
20 Revesby Place, Reves-
by NSW 2212
PH: (02) 9772 2774    Fax: 
(02) 9792 1718 
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THE mystery of at least 
one of two asylum seeker 
boats at the centre of a 
week-long controversy 
has been solved — all 41 
passengers have already 
arrived safely on their 
home soil. 
In what is the first opera-
tion undertaken to return 
asylum seekers back to 
their country of origin by 
boat, an Australian navy 
frigate acting under bor-
der protection command 
sailed the Sri Lankan 
group back across the In-
dian Ocean after immigra-
tion officials deemed them 
to be economic refugees.
The operation also marked 
the first attempt by Sri 
Lankan asylum seekers to 
reach Australia since last 
October.
The Daily Telegraph can 
now confirm one boat that 
set sail from Sri Lanka in 
late June was intercepted 
by an Australian customs 
vessel last week.
The government has been 
under siege from refugee 
advocacy groups, human 
rights lawyers and some 
sections of the media 
since last month, for re-
fusing to comment on or 
confirm that two boats 
suspected of carrying up 
to 200 asylum seekers 
had made it to Austra-
lians waters off Christ-
mas Island. But border 
protection sources have 
confirmed ¬neither of the 
boats reached Australia’s 
maritime zone.
The first vessel, contain-
ing the 41 asylum seek-
ers, was intercepted well 
outside Australia’s mari-
time borders — in the 
contiguous zone west of 
Cocos Islands, more than 
1000km west of Christ-
mas Island and halfway 
between Sri Lanka and 
the Australian mainland.
The second suspected 
¬vessel, reported to be 
carrying 153 asylum 
seekers, thought to have 
set out from India, had 

also failed to make it into 
¬Australia’s maritime ter-
ritory despite claims it 
had.
All 41 asylum seekers 
aboard the confirmed 
vessel were processed 
at sea in an operation 
conducted under the en-
hanced screening policy 
first introduced by Labor 
in 2012 to process and 

First asylum seeker boat returned to country of origin, with 
Australian navy frigate guiding vessel back to Sri Lanka 
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return asylum seekers 
found to be economic 
refugees to their point of 
origin.
The claim of just one per-
son aboard the vessel 
was found to be credible. 
However, he asked to be 
returned home after being 
told he would be taken to 
Manus Island for process-
ing.

Lord Mayor of Parramatta, 
Cr John Chedid, is call-
ing on the community to 
nominate men and wom-
en from local front line 
services who have shown 
excellence in carrying out 
their duties. 
Cr Chedid said Coun-
cil’s Front Line Services 
Awards are an opportuni-
ty for people in Parramat-
ta to recognise members 
from services including 
Police, Fire and Rescue, 
nurses, midwives and the 
Royal NSW Lancers.
“People can nominate a 
service person for awards 
in three categories - Be-
yond the Call of Duty, 
Mateship and Bravery,” 
he said.    
“Nominations close on 
Friday 25 July with a spe-
cial awards ceremony 
to be held on Thursday, 
14 August at Oatlands 

House.” 
Cr Chedid said members 
of front line services regu-
larly put their lives on the 
line for others in the com-
munity, without expecting 
thanks or praise.
“I encourage the com-
munity to get behind this 
initiative and nominate 
a service man or woman 
for an award. This is one 
of the few opportunities 
where we get to say thank 
you,” he said.
“In my role as Parramat-
ta Lord Mayor, I’ve been 
very fortunate to have met 
many brave, honourable 
and inspiring members 
of our front line services. 
I am looking forward to 
having the honour of pre-
senting these men and 
women with awards to 
recognise their contribu-
tion to the local commu-
nity.” 
To nominate a service 
person for Parramatta 
City Council’s Front Line 
Services Awards, down-
load a nomination form 
at www.parracity.nsw.
gov.au or pick one up 
from Council at 30 Darcy 
Street, Parramatta.

Nominate your local 
heroes!

Cr John Chedid

THE Abbott government 
should be confident of 
axing the carbon tax this 
week after overcoming an 
early blow dealt by the new 
Senate cross bench. 
SENATORS elected in 
September were sworn in 
on Monday by Governor-
General Peter Cosgrove 
and quickly got down to 
business.
Labor and the Greens were 
surprised when Palmer 
United Party (PUP) sena-
tors agreed to delay a vote 
on the carbon tax repeal 
bills.
The move denied the gov-
ernment, which now holds 
33 Senate seats, the six 
extra crossbench votes it 
needed to pass a motion 
to bring on the bills imme-
diately for debate.

That hurdle was cleared 
with another vote later on 
Monday, after Government 
Senate Leader Eric Abetz 
accused Labor and the 
Greens of using the “dead 
hand of the old Senate” 
to block discussion of the 
legislation, which the gov-
ernment says will deliver 
an average $550 a year cut 
to household power bills.
The government agreed to 
a PUP amendment which 
guarantees electricity and 
gas prices will fall, pav-
ing the way for the bills to 
pass.
PUP leader Clive Palmer 
declined to use the gov-
ernment’s much-vaunted 
$550 figure when asked 
how the guarantee would 
work.
“That is not our figure - 

that is the prime minister’s 
figure,” Mr Palmer said.
“All we can do in the 
amendment is provide that 
whatever the reduction of 
carbon price cost to the 
generator, that will have to 
be passed on to the con-
sumers.”
The key to amendment is 
requiring an energy sup-
plier to give the consumer 
watchdog a written state-
ment outlining the sup-
plier’s estimate on an av-
erage annual percentage 
price basis or an average 
annual dollar price basis 
of its cost savings attrib-
utable to the carbon tax 
repeal.
PUP will also seek to 
amend a bill that will deliv-
er the government’s Direct 
Action plan, but only if an 
emissions trading scheme 
is put on pause until Aus-
tralia’s trading partners 
act in unison.
Environment Minister Greg 
Hunt hopes to convince 
crossbench senators that 
not enacting the Direct Ac-
tion plan quickly after the 
carbon tax is abolished 
will leave Australia with “a 
gap” in terms of address-
ing climate change.
The government also fac-
es a frustrating time nego-
tiating the end of the min-
ing tax and a raft of other 
measures, which could 
create a $9 billion budget 
blowout.
Mr Palmer says he will re-
peal the mining tax, but 
only if the SchoolKids Bo-
nus and superannuation 
support for low-income 
earners are retained.
And the government’s 
prospects of deregulat-
ing university fees are 
in doubt, with Mr Palmer 
flagging support for free 
education.
The proposed $7 GP visit 
co-payment outlined in 
the budget is also in jeop-
ardy, after Mr Palmer told 
the National Press Club 
of four female pensioners 
who pooled their money to 
go to the movies.
“I couldn’t care if we had 
the biggest debt in the 
world,” he said.
“Those ladies are going to 
have their chocolate and 
go to the cinema.”

Govt confident of axing carbon tax

I have been asked to make comment on the latest ploy 
by the state opposition Leader and the Labor candi-
date for East Hills.
I am informed that they have been at Panania Station 
to protest against the NSW governments advertising 
of the Opal Card System and to ask for lifts at Panania 
Station. 
I don’t often get involved in these types of debates but 
on this occasion, given the blunt hypocrisy and con-
tempt for the people of East Hills, I will say the follow-
ing.   
Shame on the opposition leader and the ALP candi-
date for East Hills for their pathetic attempt at political 
point scoring and for their sheer hypocrisy.
Attached is a letter from the opposition leader to the 
former Labor member for East Hills quoting “that lifts 
at Panania station were NOT a priority” for the last La-
bor government.
If the current Labor candidate actually lived here and 
didn’t recently come to our area from Kings Cross, he 
would know that Labor are the ones who opposed the 
upgrade of Panania station and wasted money on a 
turn back at Revesby that we did not need.
The Opal Card system was a concept promised by La-
bor before the 2000 Olympics and announced on nu-
merous occasions but never delivered despite their 16 
year reign. We on the other hand have delivered that 
system in less than one term of government.
As for advertising the Opal card system, the half a mil-
lion spent on advertising is no comparison the to $500 
Million spent on their light rail metro, without one sin-
gle sod of dirt turned or one rail track ever being laid. 
NSW Labor might have short memories but the people 
of East Hills don’t. 
Lifts at Panania station was the only commitment I 
gave before the last election and I am proud of how 
hard I have fought to get to this stage. 
When an announcement is made about the upgrade it 
will be qualified with funding. 
This to me has been the most important aspect all 
along. Labor will promise something until they are blue 
in the face but have no intention of ever delivering. 
We on the other hand cost and qualify all our projects 
so you can rest assured when the announcement is 
made it will be iron clad and ready to roll out. 
Yours faithfully
Glenn 

Shamefull Labor and their comtempt 
for the people of East Hills



Page 37صفحة 37      Saturday 12 July 2014  2014 متوز   12 السبت 

News

JAPAN has enlisted Aus-
tralia in a “special relation-
ship” involving an expan-
sion in trade and military 
links. 
JAPANESE Prime Minister 
Shinzo Abe is visiting Can-
berra on Tuesday to sign a 
free-trade agreement and 
a new deal to transfer de-
fence equipment and tech-
nology.
The visit came a week af-
ter Mr Abe announced a 
reinterpretation of his na-
tion’s pacifist constitution 
to allow Japanese armed 
forces to come to the aid 
of friendly nations under 

attack.
Previously the constitution 
only allowed armed forces 
to act in Japan’s self-de-
fence.
Prime Minister Tony Ab-
bott told parliament the 
move would enable Japan 
to make a greater contribu-
tion to international peace 
and stability.
But security experts have 
warned Japan’s decision 
to expand the scope for 
military action could in-
flame tensions with China 
and South Korea, which 
have competing claims for 
territories.

Japanese PM Abe addresses parliament 
Mr Abe told parliament, 
in only his third official 
speech in English since 
becoming prime minister, 
that the defence transfer 
deal would only be the first 
part “engraving the special 
relationship in our future”.
The relationship would 
also involve Australia and 
Japan “joining hands with 
the United States, an ally 
for both our nations”.
“We want to make Japan 
a country that will work to 
build an international order 
that upholds the role of law 
... to make the vast seas 
from the Pacific Ocean to 
the Indian, and those skies, 
open and free.”
Mr Abe and Mr Abbott will 
also sign the Japan-Aus-
tralia Economic Partner-
ship Agreement, which is 
expected to enable more 
than 97 per cent of Austra-
lian exports to enter Japan 
duty free or receive prefer-
ential access.
The tariff on beef, Aus-
tralia’s biggest export to 
Japan, will be halved over 
time delivering an estimat-
ed benefit of up to $400 
million a year.
Australian consumers will 
benefit from cheaper im-
ported cars, whitegoods 
and electronics from Ja-
pan.
Labor has called on the 
government to release the 
full text of the agreement 
amid concerns from some 
farm sectors about being 
left out.
Mr Abe, whose country will 
host the 2020 Olympics, 
paid tribute to former Olym-
pian Dawn Fraser who was 
in the parliament’s public 
gallery for his speech.
“To me, you are Austra-
lia,” he said, adding that 
he hoped for a “new dawn” 
for Japan.
The charismatic leader 
also singled out from the 
gallery, Rob McNeil, who 
led a rescue team in the 
aftermath of the 2011 tsu-
nami disaster.
The Japanese leader 
opened his speech pledg-
ing his country would nev-
er again follow the path of 
aggression and war.

Japanese Prime Minis-
ter Shinzo Abe has used 
a historic address to the 
Australian Parliament to 
move the two countries 
closer to a strategic de-
fence alliance in a devel-
opment certain to anger 
Beijing.
Declaring a new Japanese 
‘’determination’’ to be-
have as a normal nation 
in the international sphere 
following a period of being 
‘’self-absorbed’’ on secu-
rity matters, the hawkish 
Prime Minister stopped 
short of directly criticising 
Chinese territorial expan-
sion.
But his speech left little 
doubt as to Tokyo’s new 
activist defence posture - 
ditching its postwar paci-
fist stance - and its related 
desire for closer strategic 
co-ordination with Austra-
lia and the US.
That will no doubt fuel 
suspicions in Beijing that 
western powers are pur-
suing a containment strat-
egy regarding China.
‘’There are many things 
Japan and Australia can 
do together by each of 
us joining hands with the 
United States, an ally for 
both our nations,’’ he told 
the special joint sitting of 
Parliament.
‘’Japan is now working to 
change its legal basis for 
security so that we can act 
jointly with other coun-
tries in as many ways as 
possible.’’
In a subsequent press 
conference after the two 
leaders signed a new Eco-
nomic Partnership Agree-
ment, Mr Abe went further, 
however, describing the 

Tokyo-Beijing relationship 
as ‘’one of the most im-
portant bilateral relation-
ships’’ but then blaming 
China for a deterioration.
‘’The door for dialogue 
is always open from the 
Japanese side, so I do sin-
cerely hope that the Chi-
nese side will also take the 
same posture,’’ he said.
‘’The fundamental posi-
tion of Japan that we are 
keen to improve our rela-
tionship with China has 
been fully explained to 
Tony, the Prime Minister, 
but, however, we also dis-
cussed … China’s attempts 
to unilaterally alter the 
status quo.
‘’China along with Japan 
and Australia should play 
a greater role for peace 
and prosperity in the Asia 
Pacific region.’’
He added that it was im-
portant that China ‘’share 
and accept international 
norms and play a concert-
ed role in the region - that 
is what I am hoping China 
will do’’.
Prime Minister Tony Ab-
bott praised Japan as an 
‘’exemplary’’ and ‘’model’’ 
international citizen since 
1945, despite Mr Abe her-
alding the resumption of 
whaling.
Mr Abe said the recent de-
cision by the International 
Court of Justice had en-
visaged ‘’scientific’’ pro-
grams and revealed Japan 
would resume the practice 
in order to collect the ‘’in-
dispensable scientific in-
formation in order to man-
age the whale resources’’.
Mr Abe’s comments re-
garding the rule of law 
were transparently aimed 

Japan pushes for closer ties

‘’There are many things Japan and Australia can do together by each 
of us joining hands with the United States, an ally for both our na-
tions’’: Shinzo Abe. Photo: Bloomberg

at Chinese moves in the 
South and East China seas 
where it has simmering 
disputes with neighbours 
including Vietnam and the 
Philippines raising fears 
for the future security of 
sea lanes.
‘’I believe strongly that 
when Japan and Austra-
lia, sharing the common 
values, join hands, these 
natural rules will become 
the norm for the seas of 
prosperity that stretch 
from the Pacific Ocean to 
the Indian,’’ he said.
Relations between China 
and Japan are at a danger-
ously low point, and Bei-
jing views the Australian 
visit as part of Japan’s 
plan to rally its neighbours 
to counter China’s rise.
‘’In everything we say and 
do, we must follow the law 
and never fall back into 
force and coercion,’’ Mr 
Abe said. ‘’When there are 
disputes, we must always 
use peaceful means to 
find solutions.’’
China last week hit out at 
Mr Abe after his cabinet 
endorsed a reinterpreta-
tion of a constitutional 
clause banning the used 
of armed force, except in 
narrowly-defined circum-
stances.
This diplomatic juggling 
act was underlined as Mr 
Abbott sought to reassure 
Beijing that the strength-
ening of ties with Tokyo 
was ‘’not a partnership 
against anyone’’.
The two leaders signed a 
defence research agree-
ment that could pave the 
way for Japan sharing with 
Australia its widely ad-
mired submarine technol-
ogy as Australia prepares 
to shop for a successor to 
the ageing Collins class.
Defence Minister David 
Johnston said Australia 
wanted to strengthen the 
three-way defence co-op-
eration between Australia, 
Japan and the US based 
on their ‘’common set of 
democratic values and 
similar strategic perspec-
tives’’ - another emphasis 
likely to irritate Beijing.

Member for Strathfield 
Charles Casuscelli  con-
gratulated  on wednesday 
Service NSW on its first 
anniversary following the 
launch of its services to 
customers through one 
digital service, one phone 
number and 18 initial one-
stop shops, including the 
centre in Parramatta.
“Service NSW is deliver-
ing on the NSW Govern-
ment’s commitment to 
set new standards in cus-
tomer service delivery and 
improve access to gov-
ernment transactions,” Mr 
Casuscelli said.
“One year ago, the NSW 
Government launched 
the Service NSW online 
service, 24/7 phone ser-
vice and opened the first 
service centre in Kiama. 
Since then Service NSW 
has opened 18 service 
centres in total across the 
State. 
“Along with the phone and 
digital service, Service 
NSW has served in excess 
of 3.5 million custom-
ers with strong customer 
feedback and low waiting 
times.”
Service NSW provides ac-
cess to more than 850 
transactions including 
driver licenses, vehicle 
registrations, Seniors’ 
card applications, boating 
licenses, owner-building 
permits, housing pay-

ments and more.
Local MP Mr Casuscelli 
said the Parramatta ser-
vice centre is setting a 
high standard, providing 
excellent customer ser-
vice for local residents 
and businesses.
“Service NSW has built a 
lot of support in our com-
munity already and we’re 
looking forward to the 
continued improvement as 
the service expands,” Mr 
Casuscelli said. 
“In fact since the Parramat-
ta service centre opened 
on 8 October last year, 
more than 106,000 cus-
tomers have been served 
with a customer satisfac-
tion score of 95 per cent.”
“Customers can also ac-
cess many of those trans-
actions through the digital 
online service, often in 
only two to three clicks 
from the home page or 
by ringing the 24/7 phone 
service where they will be 
answered by a real team 
member and not a ma-
chine.”
“Customers are increas-
ingly transacting online 
and we will make it easier 
to connect with govern-
ment services by adding 
more transactions onto 
our digital service as well 
as introducing new initia-
tives to allow customers to 
increasingly use their mo-
bile or portable device.”

CELEBRATING IMPROVED SERVICES 
FOR NSW GOVERNMENT CUSTOMERS
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Zaatar Restaurant

365 Sydney Rd Coburg VIC 3058

Tel: (03) 99399494

رمــضان مبارك على اجلميع

مطعم زعرت الصحابه شفيق شويري واوالده

يقدم لكم يوميًا اشهى االطباق اللذيذة.. مناقيش، لحم بعجني، كفتة، سبانغ، فالفل، سلطة وجميع انواع املأكوالت 
تعاَل اىل ما تشتهي نفسك واىل حيث الراحة واالطمئنان واالجواء السعيدة

ويف هذه املناسبة املباركة يتقدم
 السيد شفيق شويري واوالده ومجيع العاملني يف مطعم زعرت

من جميع ابناء الجالية العربية واللبنانية عامة واالسالمية خاصة 
بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك، شهر التضحية 

والصيام وعمل الرّب.. جعله اهلل شهر خري وبركات على الجميع.
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اعالنات ملبورن
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تتقدم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  
فرع فيكتوريا

بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية عامة 
واإلسالمية خاصة

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
شهر التضحية والصيام والتقوى وعمل 

اخلري..
جعله اهلل شهر خري وسالم وبركات على 

اجلميع.
رمضان كريم



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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