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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 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

واطل  الرتويكا  حكم  عاد 
قصر  من  جمددًا  برأسه 
بعبدا، عرب الرؤساء ميشال 
وسعد  بري  ونبيه  عون 
»القابضني«  احلريري 
خالل  البلد  حكم  على 
املقبلة،   السنوات 
الصالحيات  وستكون 
بالرئاسات  حمصورة 
»تقمصت«  اليت  الثالث 
عهد  »الرتويكا« يف  حكم 
املرحوم   الراحل  الرئيس 
الياس اهلراوي عرب ثالثية 
»اهلراوي - بري - الرئيس 
احلريري«،  رفيق  الشهيد 
»الرتويكا«  اعالن  ومبجرد 
»االيادي  سياسة  عن 
بينها،  فيما  املمدودة«، 
عن  تفاؤلية  اجواء  سادت 
وبسرعة  احلكومة  تشكيل 
مواعيد  واعطاء  قياسية 
قبل  ورمبا  اسبوعني  خالل 

عيد االستقالل لكي يكون 
»العيد بعيدين«.

انقلبت  حتى  جرى  ماذا 
هي  وما  جذريًا؟  الصورة 
هذا  واىل  السر  كلمة 
عروق  يف  تسري  احلد 
الطبقة السياسية اللبنانية 
وتتبدل خالفاتها اىل »من 

بعهد  والتبيشر  وسلوى« 
اللبنانيون  وكان  جديد 
املر«  »زوم  ذاقوا  الذين 
خالل السنوات املاضية من 
مشاكلها  عرب  الطبقة  هذه 
ان  عليهم  ونفاياتها، 
مرحلة جديدة  ان  يصدقوا 
مقبلة على البالد خالية من 

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

خطاب البغدادي مؤشر إىل 
تراجع »داعش«

»الفضائح« و«السرقات«. 
ويبقى الرهان على االشهر 
ومرحلة  املقبلة  الثالثة 
اجلديد  للعهد  »السماح« 
وعلى  اللبنانيني  كل  من 

ضوئها تصدر االحكام.

تلقى سفري خادم احلرمني 
اسرتاليا  لدى  الشريفني 
بن  نبيل  ونيوزيالندا 
من  عدد  صاحل  ال  حممد 
االتصاالت والرسائل اليت 
مفيت  مساحة  من  رفعت 
وجملس  أسرتاليا  عام 
يف  املسلمني  العلماء 

احتفاالت كبرية يف مناطق كثرية بعد تكليف احلريري تشكيل احلكومة
بري أنقذ التغطية الشيعية للحريري بإعطائه اصوات »امل« لتشكيل احلكومة

الرؤساء الثالثة

التتمة صفحة 7
التتمة صفحة 31

اهلدوء  من  أيام  بعد 
النسيب، اشتعلت جبهات 
مشال  يف  حلب  غرب 
االول  أمس  سورية 
فصائل  بدأت  بعدما 
واسعًا  هجومًا  معارضة 
فك  إىل  يهدف  جديدًا 
شرق  أحياء  عن  احلصار 
لـ  استباق  يف  املدينة، 
ينتهي  روسي«  »إنذار 
مساء امس اجلمعة ومينح 
قد  فرصة،  املعارضني 
لالنسحاب  أخرية،  تكون 

منها.
ُترتجم  اهلجوم،  وبهذا 
رفضها  عمليًا  الفصائل 
املعلن للعرض الروسي، 
موسكو  نوايا  ملعرفة 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

كلينتون حتافظ على تقّدم ضئيل
مرحلة  األمريكي  الرئاسي  السباق  دخل 
التصويت  من  أيام  أربعة  قبل  حامسة، 
استطالعات  وأظهرت  املقبل.  الثلثاء 

التتمة صفحة 31

املفتي أبو محمدالسفري آل صالح
املساجد  وائمة  نيوزيالندا 
والعلماء ورؤساء اجملالس 
واملراكز اإلسالمية وقادة 
العمل االسالمي بأسرتاليا 
للتنديد  ونيوزيالندا  
اليت  اإلجرامية  بالعملية 
ميليشيات  اقرتفتها 

موجة غضب بعداستهداف احلوثيني ملكة املكرمة 
السفري آل صاحل : احلوثيون مل 

يراعوا قبلة املسلمني

جبهات حلب تشتعل 
وهجوم واسع جديد 

للمعارضة

البغدادي  بكر  أبو  »داعش«  زعيم  دعا 
أتباعه إىل عدم االستسالم ونقل املعركة 
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بوزارة  مسؤول  مصدر  أكد 
العربية  اململكة  يف  اخلارجية 
تزال  ايران ال  بان  السعودية 
العدواني  نهجها  يف  مستمرة 
استمرار  وان  املنطقة  جتاه 
الداخلية  الشؤون  يف  تدخلها 
من  حالة  خلق  العربية  للدول 
وان  االستقرار،  وعدم  التوتر 
اليمنية  الساحة  على  يدور  ما 
استقرار  وعدم  فوضى  من 
للتدخل  امتدادا  اال  هو  ما 
الشأن  يف  السافر  االيراني 
امنه  زعزعة  بهدف  اليمين 
الطائفية  واذكاء  واستقراره 
للمساعي  وافشال  البغيضة 
للوصول  الرامية  الدولية 

السعودية : ايران حترض 
االنقالبيني على الطائفية وزعزعة 
االستقرار يف اليمن ودول املنطقة

The Kingdom of Saudi 
Arabia states that Iran 
continues its aggressive 
approach in the region 
and continues to interfere 
in the internal affairs of 
Arabic countries, which 
lead to instability and un-
rest in the region. 
The instability and ten-
sion in Yemen is a con-
sequence of Iran’s inter-
ference in Yemen with 
the aim to destabilize the 
country, disrupt its peace, 
and threaten its security. 
Iran seeks to incite sec-
tarian sensitivities and 
to sabotage international 

efforts towards reaching 
a settlement of the Yeme-
ni Conflict in accordance 
with UN resolution 2216 
(issued in 2015). The Ira-
nian Regime continues 
to support and encour-
age rebels by supplying 
them with arms, military 
experts, and missiles. 
This has led to instabil-
ity and increased tension 
in the region, let alone 
to the suffering of the 
Yemeni People. The at-
tacks against Saudi bor-
ders and  Cities would 
not have been occurred 
without Iran>s intensified 

encouragement and sup-
port of the rebels in Ye-
men, which went as far 
as threatening interna-
tional navigation.
The Kingdom emphasiz-
es its right to protect its 
sovereignty and security, 
and thus calls upon the 
international community 
to take its responsibility 
and fulfil its duty by re-
sponding to the actions 
of the Iranian Regime, 
which resulted in insta-
bility of the region as well 
as aggression and inter-
ference in states’ internal 
affairs. 

Iran continues its aggressive approach in the 
region and  instability in Yemen

لتسويه االزمة اليمنية استنادا 
 /  2216 االمن  جملس  لقرار 
يف  النظام  يزال  وال   ،2015
مستمرا يف  اسف  بكل  ايران 
بتزويدهم  لالنقالبيني  دعمه 
العسكريني  واخلرباء  باالسلحة 
االمر  )زلزال(،  والصواريخ 
الذي تسبب يف خلق حالة من 
املنطقة  يف  االستقرار  عدم 
اضافة  التوتر،  وزيادة 
يعاني  اليت  أملأسي  اىل 
بسبب  اليمين  الشعب  منها 
يف  االيراني  النظام  تدخل 
بدعمه  الداخلية  اليمن  شؤون 
وان  وتشجيعهم،  االنقالبيني 
االعتداءات على حدود اململكة 

واطالق الصواريخ على مدنها 
كان  ما  االنقالبيني  قبل  من 
والتشجيع  الدعم  لوال  ليحدث 
هلم من قبل النظام يف ايران 
اىل  بهم  وصل  الذي  االمر 
املالحة  لتهديد  حتريضهم 

الدولية. 
على  تؤكد  اذ  اململكة  فان 
حقها يف احلفاظ على سيادتها 
الدولي  وامنها لتدعو اجملتمع 
للقيام بدوره ومسؤولياته جتاه 
ما يقوم به النظام يف ايران 
االستقرار  عدم  حالة  خلق  من 
على  واالعتداء  املنطقة  يف 
شؤونها  يف  والتدخل  دوهلا 

الداخلية. 

االتحاد  من  وفد  قام 
للمجالس  الفيدرالي 
برئاسة  االسالمية 
رئيسه الحاج قيصر طراد 
التقى  كانبريا  اىل  بزيارة 
السفري  من  كل  خاللها 
وسفرية  االندونيسي 
حزب  ورئيس  باكستان 
دي  ريتشارد  الخضر 

ناتال.
بعض  الوفد  زار  كما 
طور  يف  التي  املساجد 

البناء.
وتأتي زيارات االتحاد اىل 
العالقات  لتعزيز  كانبريا 
البلدان  سفارات  مع 
والعربية  االسالمية 
وخدمة املجتمع االسرتالي 

الواسع. 

االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية يزور سفراء 
ويطلع على اوضاع املساجد يف كانبريا

طراد والربجاوي ودي ناتال والنعمان مع فعاليات من كانربا

مع رئيس حزب الخضر السيناتور ريتشارد دي ناتال يف نقاش حول منشور االتحاد واألنشطة البنائة 
التي يقوم بها االتحاد

سفري أندونيسيا نجيب كاسوما يقدم درعا 
لرئيس االتحاد األسرتالي للمجالس اإلسالمية

السفري كاسوما يشكر الحاج طراد ونائبه الربجاوي 
لجهدهما الجبار يف تحسني تقدم االتحاد 

طراد مع سعادة سفري باكستان السيدة نائلة شوهان وزوجها يف حديث 
عن دور االتحاد الفعال يف اسرتاليا ودوليا

طراد مع رئيسة مركز كانربا اإلسالمي السيدة عذراء خان وزوجها يف زيارة 
استطالع للمسجد الجديد الذي يبنيه املركز بدعم سخي من دولة الكويت

“We are outraged and ap-
palled that anyone would 
launch a missile on a holy 
city. The actions of the 
Houthis endangered lives 
and property and deserve
the strongest condemna-
tion. The Houthis’ terror 
is an indictment on those 
supplying them with such 
sophisticated ballistic 
missiles. We condemn 
their
actions and condemn 
anyone who supplies 
the Houthis with money, 
training or weapons that 
they are using in their 
reign of terror. All credit 

goes to the
Saudi forces for intercept-
ing and destroying the 
missile and saving lives.” 
Said Keysar Trad, presi-
dent of Muslims Austra-
lia, AFIC.
“The Houthis’ admission 
that they targeted an ‘In-
ternational airport’ (as 
reported in the media) 
shows their callous disre-
gard for innocent human 
lives.
They must be proscribed 
by the international com-
munity and there must be 
heavy penalties against 
any person, group or 

country that supplies 
such
terrorists with weapons.” 
Said Mr. Trad.
“We will always stand 
staunchly alongside His 
Majesty King Salman 
Al Saud, the Kingdom 
of Saudi Arabia and the 
people of Saudi Arabia to 
confront and
condemn the terrorists 
and protect the safety and 
security of the Kingdom 
and its great people.” 
Said Mr. Trad.
Authorised: Keysar Trad
President Muslims Aus-
tralia ‐ AFIC

Muslims Australia, the Australian Federation of Islamic Coun-
cils (AFIC) strongly condemns the Houthi attack on Mecca and 
calls for the Houthis to be proscribed as a terrorist group
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العماد  اجلمهورية  رئيس  كلف 
سعد  الرئيس  عون  ميشال 
احلكومة  تشكيل  احلريري 
اعقاب  يف  وذلك  اجلديدة، 
من  الثالثة  اجلولة  انتهاء 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
اليوم  ظهر  قبل  جرت،  اليت 
أطلع  واليت  بعبدا،  قصر  يف 
جملس  رئيس  عون  الرئيس 
نبيه بري على  النواب األستاذ 

نتائجها.

الوفاء للمقاومة
التقى  عون  الرئيس  وكان 
من  الثالثة  اجلولة  مستهل  يف 
»الوفاء  كتلة  االستشارات 
بامسها  حتدث  اليت  للمقاومة« 
إىل  مشريا  رعد،  حممد  النائب 
أن »الكتلة مل تسم أحدا لرئاسة 

احلكومة«.

فتوش
عون  الرئيس  التقى  بعدها، 
النائب نقوال فتوش الذي أعلن 
احلريري  سعد  الرئيس  تسمية 
لرئاسة احلكومة، وقال: »عسى 
ملصلحة  التسمية  تكون  أن 
مواقف  مع  وانسجاما  الوطن 
الكلمة  جلمع  اهلادفة  الرئيس 

يف لبنان«.

كتلة األرمن
ثم التقى رئيس اجلمهورية كتلة 
نواب األرمن اليت حتدث بامسها 
بقرادونيان،  أغوب  النائب 
خطاب  من  »انطالقا  فقال: 
الرئيس  لفخامة  القسم 
وإميانا  عون  ميشال  اجلنرال 
الصحيح  والتمثيل  بامليثاقية 
اآلراء  يف  اختالف  وجود  ورغم 
السابقة،  املراحل  بعض  يف 
األرمن  نواب  كتلة  يف  نرى، 
شخص  يف  الطاشناق  وحزب 
احلريري  سعد  الرئيس  دولة 
الرجل املناسب واألفضل هلذه 
االعتدال  املرحلة، ملا ميثل من 
والتمثيل  وامليثاقية  واالنفتاح 
بيئة  ويف  بيئته  يف  الصحيح 
اللبنانيني إمجاال ليتوىل رئاسة 

احلكومة«.

الجماعة اإلسالمية
كتلة  عون  الرئيس  والتقى 
»اجلماعة اإلسالمية« اليت حتدث 
احلوت  عماد  النائب  بامسها 
ارتياحنا  عن  »أعربنا  وقال: 
فرصة  وكانت  القسم  خلطاب 
االهتمامات  بعض  عن  للتعبري 
واهلواجس واحلديث عن بعض 
اليت سيؤكد  الرؤى واملشاريع 
هذا  يف  الرئيس  فخامة  عليها 
حكمنا  أن  نعترب  وحنن  العهد. 
األفعال  على  سيكون  دائما 
ولذلك  االقوال،  على  وليس 
نرى أن مجيع اللبنانيني معنيون 
بإجناح هذه املرحلة. وعلى هذا 
سعد  الرئيس  مسينا  االساس 

احلريري لرئاسة احلكومة«.

غانم
بعدها، التقى رئيس اجلمهورية 
النائب روبري غامن، الذي قال: 
»مسيت الرئيس سعد احلريري 

رجل  ألنه  احلكومة  لرئاسة 
بها  مير  اليت  الصعبة  املرحلة 
تتطلب  واليت  واملنطقة  لبنان 
الفرصة  هذه  إعطاء  مجيعا  منا 
من  وللحكومة  للعهد  الثمينة 
الوطنية  الوحدة  حتصني  أجل 
السياسي  االستقرار  وتأمني 
الذي  واالقتصادي  واألمين 

حيتاجه لبنان«.

شمعون
ثم التقى الرئيس عون النائب 
دوري مشعون، الذي قال: »من 
صديقي  أمسي  أن  الطبيعي 

الرئيس سعد احلريري«.

رحمة
اجلمهورية  رئيس  والتقى 
الذي  رمحة،  إميل  النائب 
قال: »بصفيت رئيسا ل«حزب 
مفطور  وكوني  التضامن«، 
تضامنت  فقد  التضامن،  على 
تسمية  النيابي يف  االمجاع  مع 

رئيس احلكومة املقبل«.

فتفت
النائب  عون  الرئيس  والتقى 
أمحد فتفت الذي وصف خطاب 
وقال:  ب«املمتاز«،  القسم 
عون  الرئيس  هنأت  »لقد 
اظهار  ومتنيت  انتخابه  على 
كل من مل يصوت له انه على 
إىل  واشرت  منهم.  وأنا  خطأ 
األوىل  صغريتني،  مالحظتني 
لإلعالميني  بالنسبة  واضحة 
الرأي  ان  إال  السياسيني،  أو 
العام ال يعلم أن وثيقة الوفاق 
الطائف،  اتفاق  هي  الوطين 
واضحا.  ذلك  يكون  أن  فيجب 
الثانية،  للنقطة  بالنسبة  أما 
اهلل  شاء  وان  أمتنى،  فكنت 
هذه  العتيدة  احلكومة  حتل  أن 
هناك  تكون  وأن  املشكلة، 
الدولية  القرارات  إىل  إشارة 
بكامل   1701 القرار  وحتديدا 
كامل  تشمل  اليت  مندرجاته 
احلدود اللبنانية، والقرار 1757 
الدولية.  باحملكمة  يتعلق  الذي 
دولة  مسيت  لقد  وبالتأكيد 
لرئاسة  احلريري  الرئيس سعد 

احلكومة«.
كان  إذا  عما  على سؤال  وردا 
»تيار  كتلة  عن  متاما  انفصل 
املستقبل«، أجاب: »لقد قررت 
يف هذه املرحلة أن ابدي رأيي 
بالشكل الذي أبديته اآلن، ألن 
الكالم الذي قلته ال ميكن قوله 
حتميلها  أرد  ومل  الكتلة  مع 
مل  اليت  واآلراء  مواقفي  أعباء 
أنسجم فيها معها، إن كان عرب 
التصويت أو عرب املوقف الذي 

أدليت به اآلن«.
ولفت إىل أن الرئيس عون رأى 
يف موقفه »رمزا للدميوقراطية، 
شاكرا الذين صوتوا له والذين 
أكدوا  ألنهم  له،  يصوتوا  مل 
يف  دميوقراطية  وجود  بذلك 

لبنان«.

الصفدي
بعدها، التقى رئيس اجلمهورية 
الذي  الصفدي  حممد  النائب 
الرئيس  مسيت  »لقد  قال: 

احلكومة  لرئاسة  احلريري  سعد 
تكملة لشبكة األمان اليت بدأت 
رئيسا  عون  العماد  بانتخاب 
الرئيس  ووجود  للجمهورية 
نبيه بري. واليوم إن شاء اهلل 
للحكومة  رئيس  لدينا  سيكون 
احلريري  سعد  الرئيس  وهو 
وبذلك نكون أمنا شبكة األمان 
عهد  وبداية  اللبنانيني  جلميع 
بكل  اللبنانيون  فيه  يشعر 

اطمئنان مبستقبل أفضل«.
»أنا  قال:  سؤال،  على  وردا 

سوف أعود إىل طرابلس«.

طورسركيسيان
النائب  عون  الرئيس  والتقى 
الذي  طورسركيسيان،  سريج 
الطويل  االنتظار  »بعد  قال: 
واجلهود الكربى اليت بذلت مللء 
انتخاب  إىل  والتوصل  الفراغ 
إىل  أتيت  وقوي،  ميثل  رئيس 
سعد  الشيخ  لتسمية  فخامته 
احلريري ألن هذا العهد القوي 
جيب  الكثري  منه  ننتظر  والذي 
جملس  رئيس  فيه  يكون  أن 
ونظرته  باعتداله  قوي  وزراء 
خالص  أجل  من  االقتصادية 

البلد بصورة نهائية«.
سبب  عن  سؤال،  على  وردا 
أجاب:  مستقل،  كنائب  جميئه 
افضل  هو  االستقالل  »جو 
من  نوع  وفيه  البلد  يف  شيء 
أمر جيد  الدميوقراطية. فالتنوع 
نكون  أن  علينا  جيب  وملاذا 

دائما إما أبيض أو اسود«.
كان  إذا  عما  على سؤال  وردا 
»مرييام  لـ  صوت  من  هو 
انتخاب  جلسة  يف  كلينك« 
أبدا.  »ال  أجاب:  الرئيس، 
هي  اجللسة  هذه  يف  فاجلدية 
أمر  الرئيس  االساس وانتخاب 
مفصلي وحموري، وما من أحد 
موضوع  يف  ميزح  أن  بإمكانه 
الرئاسة. يف جلسات أخرى أنا 
مستعد ألقوم بكل هذه األمور، 
إنتخاب  جلسة  خالل  يف  ولكن 
املستوى،  هذا  على  رئيس، 

ممنوع املزح فيها إطالقا«.

بري
والنصف  عشرة  احلادية  وعند 
رئيس  بعبدا  قصر  إىل  وصل 
جملس النواب نبيه بري واجتمع 
ثم  اجلمهورية.  رئيس  إىل 
انضم إىل االجتماع أعضاء كتلة 
»التنمية والتحرير« اليت كانت 
استشارها  نيابية  كتلة  آخر 

رئيس اجلمهورية.
الرئيس  حتدث  اللقاء،  وبعد 
سعد  »للرئيس  فقال:  بري 
منذ  ذميت  يف  دين  احلريري 
جانبه  إىل  أنين  وصرحت  قلت 
وبعد  مظلوما.  ام  ظاملا  ومعه 
»التنمية  بكتلة  اجتمعت  أن 
حركة  قيادة  ومع  والتحرير« 
»أمل« اليت أنتمي إليها قررت 
بكامله  الدين  هذا  أويف  أن 
وأقدم طلبا ومتنيا بامسنا مجيعا 
لرئاسة  احلريري  سعد  بتسمية 

احلكومة«.
وردا على سؤال، أجاب: »كله 

حبسابه، عدس برتابه«.
وعن كيفية ترمجة التعاون يف 
التأليف يف املرحلة املقبلة وهل 
سيكون جمددا إىل جانب »حزب 
اهلل« يف حكومة وحدة وطنية، 
التعاون  أرادوا  »إذا  أجاب: 
أردنا التعاون وإذا أرادونا يف 
املعارضة نكون يف املعارضة. 

وليس للتسمية أي عالقة«.
محر  خطوط  أي  وجود  وعن 
بالنسبة للوزارات أو أي حقيبة، 
قال: »هناك خطوط محر وصفر 
وخضر وكل األلوان موجودة«.

قال:  آخر،  سؤال  على  وردا 
اختذته  الذي  القرار  هو  »هذا 
والتحرير«  »التنمية  كتلة 
مل  ولو  »أمل«،  حركة  وقيادة 
تكن لدينا نية بالتعاون ملا كنا 
مسينا الرئيس سعد احلريري«.

خلوة
الرئيسان  اختلى  ذلك،  بعد 
عون وبري، حيث أطلع رئيس 
اجلمهورية رئيس جملس النواب 
االستشارات  حصيلة  على 
النيابية وفقا للفقرة الثانية من 
املادة 53 من الدستور، ودعي 

الرئيس احلريري إىل بعبدا.

بيان التكليف
املدير  أذاع  االثناء،  هذه  ويف 
العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور 

أنطوان شقري البيان اآلتي:

صدر عن املديرية العامة لرئاسة 
اجلمهورية البيان اآلتي:

من   /2/ البند  بأحكام  »عمال 
الدستور  من   /53/ املادة 
املتعلق بتسمية رئيس احلكومة 
فخامة  تشاور  وبعدما  املكلف، 
دولة  مع  اجلمهورية  رئيس 
استنادا  النواب  جملس  رئيس 

النيابية  االستشارات  إىل 
فخامته  أجراها  اليت  امللزمة 
الثاني  تشرين  و3   2 بتارخيي 
2016 واليت أطلعه على نتائجها 
 ،2016/11/3 بتاريخ  رمسيا 
عند  الرئيس  فخامة  استدعى 
من  عشرة  الثانية  الساعة 
فيه  الواقع  اخلميس  ظهراليوم 
دولة   2016 الثاني  تشرين   3
احلريري  الدين  سعد  الرئيس 

لتكليفه تشكيل احلكومة.

بعبدا يف 3 تشرين 
الثاني2016«

لقاء ثالثي
والربع،  عشرة  الثانية  ويف 
وصل إىل قصر بعبدا الرئيس 
وانضم  احلريري  سعد  املكلف 
الرئيسني  مع  االجتماع  إىل 
رئيس  ابلغه  حيث  وبري  عون 
االستشارات  نتائج  اجلمهورية 
تشكيل  وكلفه  النيابية 

احلكومة.

تصريح الحريري
بري  الرئيس  غادر  ذلك،  بعد 
قصر بعبدا، فيما عقد الرئيسان 
استمر  اجتماعا  واحلريري  عون 
ساعة أدىل بعده رئيس احلكومة 

املكلف بالبيان اآلتي:
»شرفين فخامة رئيس اجلمهورية 
بتكليفي  عون  ميشال  العماد 
قبلت  وقد  احلكومة،  تشكيل 
لفخامته  شاكرا  التكليف  هذا 
ثقته وثقة الزمالء النواب الذين 
شرفوني بتسمييت هلذه املهمة 
الوطنية اليت انطلق فيها منفتحا 
مبا  النيابية،  الكتل  مجيع  على 
عن  امتنعت  اليت  تلك  فيها 
بدستورنا وقيمنا  تسمييت عمال 

الدميوقراطية.
اليوم  هذا  نسجل يف  أن  البد 
الرئيس  لدولة  بالتحديد، 
االستثنائي  اجلهد  سالم،  متام 
الذي قام به يف مرحلة صعبة 
البالد  وحدة  حلماية  وحساسة، 
فكان  واملؤسسات،  والشرعية 
خري أمني على الدولة والعيش 
يف  األهلي  والسلم  الواحد 

بلدنا.
يف  للشروع  اآلن  أتطلع  إنين 
حكومة  لتشكيل  االستشارات 
االنقسام  تتخطى  وطين  وفاق 
امجاع  إىل  مستندة  السياسي 
حول  السياسية  القوى  كل 

خطاب القسم بكل مندرجاته.
إنه عهد جديد. وأملي كبري يف 
هذه اللحظة اإلجيابية اليت تضع 
الوطن واملواطنني  حدا ملعاناة 
من  ونصف  عامني  طوال 
يف  واجلمود،  والشلل  الشغور 
تشكيل احلكومة سريعا، لتعمل 
على إجناز قانون انتخابي يؤمن 
على  وتشرف  التمثيل  عدالة 
يف  النيابية  االنتخابات  إجناز 

موعدها.
يف  وأملي  جديد.  عهد  إنه 
انطالق  تواكب  حكومة  تشكيل 
شبك  من  مجيعا  ومتكننا  العهد 
أيدينا ملعاجلة األزمات املعيشية 
واالقتصادية والبيئية واألمنية 
منها  يعاني  اليت  والسياسية 

اللبنانيون.
نشرع  أن  علينا  اللبنانيني  حق 
سريعا يف العمل لنحمي وطننا 
من النريان املشتعلة من حوله 
وحنصن مناعته يف وجه اإلرهاب 
مواجهة  مستلزمات  له  ونوفر 
األمل  ونعيد  النزوح،  أعباء 
وشاباتنا  شبابنا  إىل  والثقة 
ثقة  ونعيد  أفضل،  مبستقبل 
العرب والعامل بلبنان ورسالته 
ومؤسساته واقتصاده وسياحته 
واالستثمار فيه. إنه عهد جديد، 
عشتم  للبنانيني.  عهدي  وهذا 

وعاش لبنان«.
الرئيس  غادر  ذلك،  وبعد 

احلريري قصر بعبدا.

برقيات تهنئة
رئيس  تلقى  آخر،  على صعيد 
برقيات  من  املزيد  اجلمهورية 
التهنئة مبناسبة انتخابه، أبرزها 
من رئيس دولة فلسطني حممود 
التونسي  والرئيس  عباس 

الباجي قايد السبسي.
عباس

الرئيس  برقية  يف  وجاء 
الفلسطيين: »يسعدنا أن نبعث 
لفخامتكم، بإسم دولة فلسطني 
شخصيا،  وبإمسي  وشعبها 
للثقة  القلبية،  التهاني  أصدق 
الغالية اليت أوالكم إياها جملس 
النواب اللبناني بإنتخابكم رئيسا 
مهامكم  وتسلمكم  للجمهورية 
لينهي  جاء  والذي  الدستورية، 
لبنان،  عاشها  عصيبة  مرحلة 
وطنية  ملرحلة  خري  وفاحتة 
جديدة تعزز النهج الدميوقراطي 
حالة  وشعبه  للبنان  وحتفظ 
الوفاق والسلم األهلي والوئام 
الوطين اليت يعيشها لتظل كما 
حيتذى،  منوذجا  دوما  كانت 
تطلعنا  لفخامتكم  مؤكدين 
الستمرار العمل املشرتك معكم 
لتمتني عالقات األخوة الوطيدة 
سبل  وتعزيز  شعبينا  بني 
التعاون املشرتك يف اجملاالت 
كافة وملا فيه خري بلدينا وخدمة 

قضايا أمتنا«.
السبسي

الرئيس  برقية  يف  وجاء 
مبناسبة  »يسعدني،  التونسي: 
للجمهورية  رئيسا  انتخابكم 
أعلن  أن  الشقيقة  اللبنانية 
التهاني  أحر  عن  لفخامتكم 
وأصدق التمنيات لكم بالتوفيق 
السامية  مهامكم  يف  والسداد 
الشقيق  اللبناني  وللشعب 

مبزيد التقدم والرقي.
انتخاب  أن  ثقة  على  وإننا 
فخامتكم يف هذا املنصب اهلام 
لرتسيخ  دعامة  خري  سيكون 
لبنان  يف  واالستقرار  األمن 
مكانته  والستعادة  الشقيق 

ودوره يف املنطقة.
كما ال يفوتين يف هذه املناسبة 
لفخامتكم  أؤكد  أن  السعيدة 
معكم  العمل  على  عزمنا  راسخ 
أواصر  توثيق  مزيد  أجل  من 
بلدينا  بني  والتعاون  األخوة 

وشعبينا الشقيقني«.
رئيس  نائب  مهنئا  أبرق  كما 
فهد  عمان  سلطنة  يف  الوزراء 

بن حممود آل سعيد.

عون كلف احلريري تشكيل احلكومة يف ختام االستشارات النيابية
 بري: أويف الدين بكامله الرئيس املكلف: عهد جديد وحكومة وفاق وطين
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لبنانيات

احملل مدخوله 13 ألف دوالر يف األسبوع ومعه مسكن 

بغرفيت نوم

يصلح لفرن مناقيش وحلم بعجني اىل جانب احملل

السعر 100 ألف دوالر

عقد اإلجيار 6 سنوات

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ طوني على الرقم: 

9788 1298
العنوان: 

 136 Fowler Rd. Guildford

Convinience Store للـبيع

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

الربوتوكولية  جولته  إطار  يف   
التقليدية على رؤساء احلكومات 
احلكومة  رئيس  زار  السابقني، 
املكلف سعد احلريري عصر امس 
االول، الرئيس سليم احلص يف 
الذي  بكار،  عائشة  يف  دارته 
مستشاره  حضور  يف  استقبله 
نادر  والسيد  بدوي  رفعت 

احلريري.
بعد اللقاء، قال احلريري: »أتيت 
إىل دولة الرئيس احلص، الذي 
إىل  نطمئن  لكي  كبري،  أخ  هو 
أي  إىل  منه  ونستمع  صحته 
نصيحة بشأن احلكومة، وال شك 
أنه مع توافق اللبنانيني وحماولة 
يف  حنن  اجلميع  مع  الشمل  مل 
مرحلة جديدة، لذلك أشكره على 
وإن  إلي  قدمها  اليت  النصائح 

شاء اهلل سأكمل جوليت«.
زيارة ميقاتي

ثم زار الرئيس احلريري الرئيس 
يف  دارته  يف  ميقاتي  جنيب 
بريوت، وقال بعد اللقاء: »كان 
لي الشرف أن أجتمع مع الرئيس 
االستشارات  ضمن  ميقاتي، 
احلكومات  لرؤساء  والزيارات 
استمعت  وقد  السابقني، 
أو  للتشكيل  بالنسبة  لنصائحه 
لطريقة احلكم، وأنا أشكره على 
هذه النصائح، حنن إن شاء اهلل 
أصدقاء يف هذا العهد وسنبقى 
وهناك  طويل،  مشوارنا  سويا، 
أن  وجيب  العمل  من  الكثري 
نوحد  وأن  سويا  مجيعنا  نتعاون 
واملخاطر  التحديات  ألن  صفنا، 
وحنن  البلد،  حول  للغاية  كبرية 
دائما  سنكون  اهلل  شاء  إن 

سويا«.
بتأليف  متفائل  أنت  هل  سئل: 

سريع للحكومة؟
أجاب: أنا متفائل بأن هذا العهد 
حتديات،  لدينا  سينجز،  اجلديد 
الثقة  كل  لدي  ولكن  نعم، 
عون  ميشال  الرئيس  بفخامة 
بأننا سنسري هذا املشوار سويا 
ألن  حباجة  البلد  أن  نرى  ألننا 
وإن  ساعة،   24 على   24 نعمل 
شاء اهلل سيكون التشكيل بشكل 

سريع.
زيارة السنيورة

ثم زار الرئيس احلريري الرئيس 
يف  دارته  يف  السنيورة  فؤاد 

شارع بلس.
بعد اللقاء قال احلريري: »التقيت 
الرئيس السنيورة واستمعت إىل 
نصائحه بشأن احلكومة القادمة، 
واحد  خط  على  دائما  وحنن 
ونسعى جلمع اللبنانيني وحناول 
يف  ممكن  عدد  أكرب  نشرك  أن 
هذه احلكومة، خاصة وأن لديها 
خص  ما  يف  واضحة  مهام 
املوازنة وشؤون املواطنني وغري 
ذلك. لذلك جيب أن يكون اجلميع 
إن  احلكومة. حنن  بهذه  مشاركا 
شاء اهلل سنكون على تعاون مع 
اجلميع. وقد مسعت آراء الرئيس 
اخلصوص،  هذا  يف  السنيورة 
معي  حصل  ما  له  شرحت  كما 
احلص  سليم  الرئيس  دولة  مع 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس  ودولة 
الرئيس  للقاء  متجه  اآلن  وأنا 
هذه  الستكمال  سالم  متام 
هناك  وغدا  االستشارات، 
وحنن  النيابية،  االستشارات 
نعمل يف أسرع وقت ممكن لكي 

نتمكن من تشكيل احلكومة«.

احلريري جال على رؤساء احلكومات السابقني: متفائل بالعهد 
اجلديد وإن شاء اهلل سيكون تشكيل احلكومة سريعا

السنيورة
السنيورة متوجها إىل  ثم حتدث 
كانت  »لقد  وقال:  احلريري 
بالنسبة  للغاية  طيبة  فرصة 
منزلي،  يف  اليوم  زيارتك  لي 
التقليد  يسمى  ما  مع  انسجاما 
احلكومات  رؤساء  بزيارة  املتبع 

السابقني«.
لكي  لي  »كانت فرصة  أضاف: 
على  احلريري  الرئيس  أهنئ 
عنها ممثلو  عرب  اليت  الثقة  هذه 
هذه  يف  له  برتشيحهم  األمة 
كل  له  ومتنيت  املشاورات، 
اللبنانيني  أن  شك  ال  التوفيق. 
وصلت  اليت  احلالة  أن  يدركون 
شتى  على  البالد،  أوضاع  إليها 
صعيد  وعلى  الوطنية  الصعد 
وعلى  وهيبتها  ودورها  الدولة 
بالنسبة  وأيضا  اإلدارة،  صعيد 
للظروف املعيشية واالقتصادية 
صعبة،  ظروف  كلها  واملالية، 
ولذلك قلنا باألمس أن الرئيس 
املرحلة،  رجل  هو  احلريري  سعد 
ألني أعتقد أن هذا احلمل الثقيل 
عريضة،  أكتاف  إىل  حباجة 
احلريري  الرئيس  هلل  واحلمد 
ميلك األكتاف العريضة واإلرادة 
من  والتصميم  والصرب  والعزمية 
التحديات،  هذه  مواجهة  أجل 
اليت ال تتطلب فحسب مسؤولية 
بل  الرئيس،  وفخامة  احلكومة 
تتطلب من كل اجملتمع السياسي 
واللبناني أن يقدر الظروف اليت 
منر بها واحلاجة إىل أن نرتفع يف 
املتبعة  األساليب  ويف  األداء 
اليت  التحديات  مستوى  إىل 
ولكنها  صعبة  وهي  نواجهها، 
الوضع  أمام هذا  غري مستحيلة، 

الذي حنن فيه«.
وختم: »لذلك أمتنى لدولته كل 
التوفيق وأقول له: سنكون إىل 
إىل  حباجة  أمر  كل  يف  جانبك 
معك،  فيه  نكون  وأن  اليد  مد 

جعجع مستقبال الوفد

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الجالية اللبنانية يف 
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  من  ويلز  ساوث  نيو 
املنتخب حديثا الرئيس العماد ميشال عون بالتهاني 
ان يجمع بني جميع  الحارة راجني من اهلل  القلبية 
اللبنانيني دون تمييز وان شاء اهلل يف عهده يعود 

األمن واالستقرار اىل وطننا الحبيب لبنان.
عاش لبنان

عاشت اسرتاليا
االعالم 
جهاد حيدر

جملس اجلالية اللبنانية يهنئ 
الرئيس ميشال عون

ووفقك اهلل«.
أنا  ممازحا:  احلريري  وعقب 
فخامة  مع  السنيورة  والرئيس 

الرئيس عون.
بالقول:  السنيورة  الرئيس  فرد 
وبعد  األول  اليوم  منذ  »قلت 
االنتخابات اليت جرت يف جملس 
حيوية  هي  هذه  أن  النواب 
النظام الدميقراطي، وما أن جرى 
رئيس  لدينا  أصبح  االنتخاب 
أن  علينا  وبالتالي  مجهورية، 
مجيعا  نبحر  حنن  سويا.  نكون 
على زورق واحد، فإذا حدث أي 
مكروه هلذا الزورق، ليست فقط 
اجلمهورية  رئيس  أو  احلكومة 
سيتعرضون  اللبنانيني  كل  بل 
لألذى. لذلك علينا أن نقف إىل 
جانب رئيس اجلمهورية ورئيس 

احلكومة«.
زيارة سالم

الرئيس  زار  جولته،  ختام  ويف 
احلريري املصيطبة حيث استقبله 
متام  املستقيلة  احلكومة  رئيس 

سالم يف دارته.
احلريري:  قال  اللقاء،  بعد 
إىل  أتيت  مسك،  ختامها  »كان 
بيت بريوتي، بيت لبناني، بيت 
صائب بيك سالم، ومهما حتدثت 
عن متام بيك ال استطيع أن أفيه 
والصدق،  الوفاء  فهو  حقه، 
وهذه صفات نادرا ما جتدها يف 
أشخاص، لكنه صرب وحتمل، ميكن 
الكثري من الناس ال يستطيعون 
من  صرب  لكنه  حتمله،  ما  حتمل 
اللبنانيني يف مرحلة صعبة  أجل 
لبنان،  تاريخ  ومهمة يف  للغاية 
ميلكها  اليت  الصرب  صفة  لكن 
دولته أنقذت لبنان، واللبنانيون 
لدولته:  أقول  معهم  وأنا  مجيعا 
وأقدر  صربك  على  أشكرك 
مع  تعاملك  وطريق  حكمتك 
وألف  شكرا  لك  وأقول  اجلميع، 

شكر لك يا دولة الرئيس«. 

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
اجتماعها الدوري يف مقرها يف 
حارة حريك بعد ظهر امس االول 
ويف  رعد  حممد  النائب  برئاسة 

حضور أعضائها.
وجرى تداول مستجدات الوضع 
اجناز  جلهة  »خصوصا  الداخلي 
وانتخاب  الرئاسي  االستحقاق 
رئيسا  عون  ميشال  العماد 
من  ذلك  عكسه  وما  للبنان 
ارتياح وحتريك آلليات العمل يف 
واعادة  الدستورية  املؤسسات 
احلياة اىل خمتلف القطاعات يف 
ظل موجة من التفاؤل الذي نأمل 
يف  السريع  النجاح  يعززه  أن 
تشكيل احلكومة اجلديدة وحتقيق 
بني  احلقيقية  الوطنية  الشراكة 
اللبناني  الشعب  مكونات  مجيع 

العزيز«.
»األبعاد  الكتلة  وناقشت 
السياسية واألمنية واالقتصادية 
هلذا االجناز الدستوري وتأثرياته 
االجيابية على الوضع العام للبالد 
تشهد  اليت  املرحلة  هذه  يف 
فيها املنطقة وبلدانها من حولنا 
واألزمات  احلرائق  من  الكثري 
وبنى  جمتمعاتها  تهدد  اليت 

السلطة يف العديد منها«.
»صراعات  عند  توقفت  ثم 
بعض  وعدائية  املصاحل 
واالقليمية  الدولية  السياسات 
ومآس  ويالت  من  جتره  وما 
يف  سيما  وال  الشعوب،  على 
واليمن  وليبيا  والعراق  سوريا 
اهليمنة  نزعة  بسبب  والبحرين، 
اليت حتكم أداء االدارة االمريكية 
جهة،  من  الغربيني  وحلفائها 
االنظمة  بعض  ارتهان  وبسبب 
االرهابية  والفصائل  االقليمية 

التابعة هلا من جهة أخرى«.
اىل  الكتلة  خلصت  اخلتام  ويف 

ما يأتي:
اجناز  ان  الكتلة  تعترب   -1«
نصر  هو  الرئاسي  االستحقاق 
التوافق  والرادة  للبنان  كبري 
بني اللبنانيني, وتأمل أن يشكل 
بداية لعهد جديد يف تاريخ لبنان 

 الوفاء للمقاومة: انتخاب الرئيس نصر للبنان ونأمل تأليف حكومة جامعة
العزم  فيه  يتجلى  السياسي 
السيادة  ممارسة  على  الوطين 
واالصرار  احلقيقية  الوطنية 
على تطبيق بنود وثيقة الوفاق 
دون  من  كامل  بشكل  الوطين 
وعلى  استنساب  أو  انتقاء  أي 
احلقيقية  الشراكة  على  احلرص 
اجملتمع  مكونات  مجيع  بني 
اللبناني يف اطار دولة القانون 

واملؤسسات.
اللبنانيني  تهنئ  اذ  الكتلة  ان 
الرئيس  فخامة  بانتخاب  مجيعا 
العماد ميشال عون، تدعو مجيع 
القوى السياسية يف البالد اىل 
التعاون املسؤول من أجل بناء 

الدولة القوية واملتوازنة.
تقديرها  عن  الكتلة  تعرب   -2
لدولة  الرائد  الوطين  للدور 
بري  نبيه  االستاذ  الرئيس 
ولرعايته الدؤوبة للحوار الوطين 
وللجهود اليت بذهلا طوال فرتة 
صون  بهدف  الرئاسي  الشغور 
وابقاء  الداخلي  االستقرار 
بني  قائما  االجيابي  التواصل 

اللبنانيني.
كما تعرب عن تقديرها ألداء دولة 
الرئيس االستاذ متام سالم الذي 
استطاع بطول اناته وانفتاحه ان 
يدير مع حكومته شؤون الوطن 
راعت  مبنهجية  واملواطنني 
على  وعملت  الوضع  حساسية 

احتواء تداعياته.
تتشكل  أن  الكتلة  تأمل   -3

بأسرع وقت ممكن حكومة وحدة 
وطنية جامعة، وتضع يف أولوية 
انتخاب  قانون  إجناز  اهتمامها 
العادل  التمثيل  حيقق  عصري 
والشامل وفق منظور الدستور، 
االمين  االستقرار  وتعزيز 
واالقتصادي، ومعاجلة االوضاع 

املعيشية للمواطنني.
أي  رفضها  الكتلة  تؤكد   -4
شؤون  يف  خارجي  تدخل 
على  وإصرارها  الداخلية  لبنان 
القوة  بعناصر  التفريط  عدم 
والشعب  اجليش  ميثلها  اليت 
واملقاومة الستكمال حترير بقية 
االرض اللبنانية احملتلة وحلماية 
البالد وصون سيادتها الوطنية. 
على  وحرصها  التزامها  وجتدد 
وحدة اللبنانيني كافة والتمسك 
باملقاومة وخيارها وعلى وتعزيز 
قدرات اجليش اللبناني تسليحا 

وعديدا.
السياسة  الكتلة  تدين   -5
االدارة  اليت متارسها  العدوانية 
املنطقة  بلدان  ضد  االمريكية 
وشعوبها، وترفض كل حماوالت 
تلك  على  اهليمنة  أو  الوصاية 

البلدان والشعوب.
االحتالل  إدانة  تؤكد  كما 
ورفض  لفلسطني  الصهيوني 
الغاصب  كيانه  بشرعية  االقرار 
الشعب  صمود  وحتيي 
الفلسطيين ومقاومته املشروعه 

لتحرير أرضه«.

تشكيل  املكلف  الرئيس  تلقى 
احلريري  سعد  اجلديدة  احلكومة 
مساء امس االول اتصاال هاتفيا 
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  من 
بتكليفه  فيه  هنأه  هوالند 
تشكيل احلكومة اجلديدة ومتمنيا 

له التوفيق يف مهامه.

احلريري تلقى اتصاال من 
هوالند هنأه فيه بتكليفه 

تشكيل احلكومة
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لبنانيات

 أشار رئيس »التيار الوطين احلر« 
الوزير جربان باسيل خالل عشاء 
أقامه على شرف قدامى مغاوير 
اىل  »برتونيات«  يف  اجليش 
االنتصار  بعد  االول  »اللقاء  أنه 
الكبري أردناه معكم ألن الفضل 
ما  وكل  ألجلكم،  والنصر  لكم 
ألن  قليل،  أجلكم  من  به  نقوم 
للوطن  قدمتم  وما  به  قمتم  ما 
مثنه  يكون  أن  وأقله  يثمن،  ال 

رئاسة مجهورية.
وأنتم أصحاب الفضل ألن لكل 
ذاكرته ويف  منكم أسطورة يف 
هذا  بطوالت  عن  حتكي  تارخيه 
لذلك  الوطن،  وهذا  الشعب 
وأصحاب  القضية  أصحاب  أنتم 
لكم  نقوله  ما  وكل  الفضل، 
ليست  وهذه  عليكم،  قليل 
القوة  نستمد  وإننا  مسايرة، 
أكثر  وننتج  نعمل  وكلما  منكم، 
ونستمد  فيكم  نفكر  ونتعب 
فكرنا  اذا  فكيف  منكم،  القوة 
يف شهدائنا الذين ذهبوا وأنتم 
كل  يف  معكم  لقاؤنا  بقيتم؟ 
أننا  ونعلم  القوة،  يعطينا  مرة 
محلتموها  قضية  عن  مسؤولون 
شهدائنا،  وبدماء  بأجسادكم 
وكل ما نقوم به قليل الوالدكم 

وألوالد هذا الوطن«.
أن  املؤكد  »من  أضاف: 
انتصارنا كبري اليوم ألنه بعدما 
العقول  حررنا  األرض،  حررنا 
فإذا حتررت  بتحريرها،  بدأنا  أو 
احلكام  عقول  وبقيت  االرض 
والسيادة  احلرية  تبقى  حمتلة، 
واليوم  منقوصة،  واالستقالل 
حترير  هي  أكرب  مهمة  لدينا 
الفساد  الدولة ومؤسساتها من 

 باسيل يف عشاء على شرف قدامى اجليش: ال تآلف مع الفساد وال انتقاص للحقوق وال إضاعة للوقت

السياسي والفساد املالي، لذلك 
نقول لكم إننا يف أول الطريق، 
ورئاسة اجلمهورية وصلنا اليها، 
هي  بل  اهلدف  ليست  لكنها 
وسيلة لنحقق بناء الدولة وحنقق 

الوطن الذي نريد«.
العهد ال ميكن  »إن هذا  وتابع: 
مل  وهو  كغريه،  كما  يكون  أن 
يبدأ بتهان تقليدية، ألننا لسنا 
هذا  الوطن،  هذا  تقليديني يف 
بدأ  شعبية،  بتهان  بدأ  العهد 
معكم الليلة، وسنتابع األحد مع 
كل الشعب اللبناني املدعو اىل 
الصعود اىل بيت الشعب، بيته، 
اىل قصر بعبدا، فيهنئ الشعب 

اللبناني رئيسه«.
وأكد أن »هذا العهد لن يكون 
مثل غريه، فال ميكنه أن يتأقلم 
ويتآلف مع الوضع السيئ الذي 
ويدير  اليه  وينظر  البالد  يسود 
أزمة، ولسنا هنا من أجل ادارة 
وطن،  بناء  أجل  من  بل  ازمة، 
العماد عون أن  ومن ينتظر من 
يدير وضعا سيئا، يكون ال يعرف 
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من هو التيار الوطين احلر، ومل 
يتآلف مع مبادئه، حنن نريد أن 
نقلب الوضع اىل األحسن وليس 

اىل األسوأ«.
الفساد،  »ال تآلف مع  وأردف: 
وال انتقاص حلقوق، ال حلقوقنا 
له  من  كل  غرينا،  حلقوق  وال 
من  سيأخذه  البلد  هذا  يف  حق 
تأليف احلكومة وأكثر، ولكن كل 
يأخذه،  لن  حق،  له  ليس  من 
ألنه يكون يف صدد أخذه على 
حسابنا، حنن ال نريد أن نأخذ حق 
كنا،  أينما  علينا  وممنوع  أحد، 
أصبحنا  أننا  أحد  يعتقدن  وال 
يف  إننا  بل  قوة،  موقع  يف 
موقع ضعف أمام حاجات الناس 
وطلباتها، وحنن على يقني تام 
هذا  إن  املهمة  هذه  بصعوبة 
احلقوق.  عهد  سيكون  العهد 
فالوقت  للوقت،  إضاعة  وال 
من  للوقت  هدر  وال  قيمة،  له 
النتيجة  اىل  الوصول  أجل 
نفسها، ثالث سنوات شغور هم 
مسؤولون عنها، وعن خسارتها، 

وهذه النتيجة كنا سنصل إليها 
ألن  عام  ثالثني  بعد  لو  حتى 
الوقت  فإضاعة  حقنا،  هو  هذا 
ليست يف قاموسنا، ولن نضيع 
اجلمهورية،  رئاسة  يوم يف  أي 
األول،  اليوم  منذ  بدأ  فالعمل 
احلكومة جيب  تأليف  فإن  لذلك 

أن يكون سريعا«.
وقال: »كل صاحب حق سيأخذ 
حقه، وال سبب لتأخري حكومات 
وال لتأخري اإلنتخابات، وال سبب 
وال  انتخابات  قانون  لتأخري 
وال  الكهرباء  وال  النفط  لتأخري 
يكون  أن  جيب  كله  السدود، 
لديهم  أن  نعلم  وقته،  يف 
وأننا ال حنلم من  لتأخرينا،  نية 
من  اننا حنلم  بل  الواقع،  خارج 

الواقع«.
حرية  اسرتددنا  »كما  وختم: 
واستقالله،  وسيادته  لبنان 
وكما اسرتددنا العماد عون اىل 
اىل  اجلمهورية  ورئاسة  وطنه، 
اجلمهورية، سنسرتد احلقوق اىل 
املعركة  وهذه  اللبنانيني.  كل 
وبدعمكم.  وفيكم  بقوتكم  هي 
منكم،  نستمدها  قوتنا  حنن 
أقوياء  فنحن  أقوياء  كنتم  وإذا 
بكم، هذا عهدنا لكم، ومسريتنا 
وإياكم، وسنسري وإياكم األحد 
لنرده  بعبدا  قصر  طريق  على 
وحيقق  للشعب،  بيتا  ويكون 
حنن  ولنكون  الشعب،  مطالب 
أوالد الشعب حنقق أمنيات هذا 
أجل  من  معا  لنبقى  الشعب، 
التيار  أجل  من  القوي،  لبنان 
القوي، من أجل اجليش القوي، 
من  القوية،  املؤسسات  وكل 

أجلكم أنتم االقوياء«.

استقبل رئيس حكومة تصريف 
دارته  يف  سالم  متام  االعمال 
املكلف  الرئيس  املصيطبة  يف 
تشكيل احلكومة سعد احلريري، 
»كان  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
بيت  إىل  أتيت  مسك،  ختامها 
بيت  لبناني،  بيت  بريوتي، 
ومهما  سالم،  بيك  صائب 
حتدثت عن متام بيك ال استطيع 
الوفاء  فهو  حقه،  أفيه  أن 
والصدق، وهذه صفات نادرا ما 
جتدها يف أشخاص، لكنه صرب 
وحتمل، ميكن الكثري من الناس 
حتمله،  ما  حتمل  يستطيعون  ال 
اللبنانيني  أجل  من  صرب  لكنه 
يف مرحلة صعبة للغاية ومهمة 
صفة  لكن  لبنان،  تاريخ  يف 
الصرب اليت ميلكها دولته أنقذت 
وأنا  مجيعا  واللبنانيون  لبنان، 
أشكرك  لدولته:  أقول  معهم 
حكمتك  وأقدر  صربك  على 
اجلميع،  مع  تعاملك  وطريق 
وأقول لك شكرا وألف شكر لك 

يا دولة الرئيس«.

سالم
ثم حتدث الرئيس سالم فقال: 
»يسرني أن أقول بهذه املناسبة 
أن هناك صفحة طويت وأخرى 
يأخذ  أن  كبري  أملي  فتحت، 
هذا الوطن ما يستحقه وأعتقد 
لبنان  يستحق  ما  أبرز  من  أن 
واللبنانيون قيادة شابة وواعية 
الرئيس  قيادة  مثل  ومسؤولة 
كل  له  أمتنى  احلريري،  سعد 
أن  واعتقد  قليب  من  التوفيق 
له  يتمنون  اللبنانيني  كل 
اخلطوة  أن  خصوصا  التوفيق 
األوىل اليت قام بها أكدت بأن 
وال  الرجال  من  خيلو  ال  الوطن 
هلذا  الوفاء  أصحاب  من  خيلو 
الوطن  هذا  وملسرية  الوطن 
كبري  أرث  من  عليه  املؤمتن 
وكانت الفرصة للبنان يف ظله 
أن يشهد منوا وتقدما وازدهارا، 
رحم اهلل الرئيس رفيق احلريري 
األمانة  صاحب  خطى  وثبت 
لبنان  أجل  من  احلريري  سعد 

واللبنانيني«.

سالم استقبل الرئيس املكلف: لبنان يستحق 
قيادة شابة وواعية مثل قيادة احلريري

استقبل الرئيس جنيب ميقاتي، 
يف  دارته  يف  اليوم  مساء 
بريوت، الرئيس املكلف تشكيل 
يف  احلريري،  سعد  احلكومة 
جيريها  اليت  االستشارات  اطار 
احلكومة  رؤساء  مع  احلريري 

السابقني.
 : احلريري  قال  الزيارة  بعد 
»التقيت دولة الرئيس ميقاتي 
رؤساء  على  جوالتي  اطار  يف 
احلكومة السابقني، وقد استمعت 
اىل نصائح دولته يف ما يتعلق 
بتشكيل احلكومة وطريقة احلكم 
وانا اشكره على هذه النصائح، 
وباذن اهلل سنبقى اصدقاء يف 
املشوار  وسنكمل  العهد  هذا 
وهناك  طويل،  ومشوارنا  معا 
الذي يتطلب  العمل  الكثري من 
تعاوننا مجيعا وتوحيد صفوفنا، 
فالتحديات واملخاطر حول البلد 
كبرية، وحنن سنكون مع بعضنا 

البعض دائما«.
كان  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
تشكيل  يف  باالسراع  متفائال 
متفائل  »انا  قال:  احلكومة؟ 
بهذا العهد اجلديد وبأنه سينجز. 
صحيح ان هناك حتديات ولكن 
عندي كل الثقة بفخامة الرئيس 
ميشال عون وبأننا سنكون معا 
يف هذا املشوار، الننا نرى ان 
البلد حباجة اىل ان نعمل طوال 
سيكون  اهلل  وباذن  الوقت 

تشكيل احلكومة سريعا«.

من جهته، قال ميقاتي: »رحبت 
بدولة الرئيس احلريري وهنأته 
احلكومة  بتشكيل  تكليفه  على 
ومتنيت له كل خري. خالل اللقاء 
ومبا  املرحلة،  ظروف  يف  حبثنا 
احلريري  الرئيس  ارادة  ان 
فأنا  املهمة،  بهذه  يقوم  بأن 
مهمة  النها  بالتوفيق  له  ادعو 
مسؤوليات  هناك  الن  صعبة، 
يف  كبرية  وحتديات  والتزامات 
لبنان نعرفها مجيعا، من الضغط 
االدارة  ضبط  اىل  املعيشي 
وانعكاسات الوضع يف املنطقة 
وااللتزام  اللبناني  الداخل  على 
واحملافظة  املؤسسات  ببناء 
عليها ويف مقدمها مقام رئاسة 

جملس الوزراء«.
ابديت  اللقاء  »خالل  اضاف: 
رأيي يف هذه املسائل وحتدثنا 
بالتفصيل وقد اعفانا دولته من 
االستشارات  اىل  غدا  احلضور 
عن  حتدثنا  النواب.  يف جملس 
تشكيل احلكومة اجلديدة وبعض 
املهمات املطلوبة منها وابرزها 
واقرار  العامة  املوازنة  اقرار 
وامللفات  االنتخابات  قانون 
املعيشية  واالمور  االدارية 
يف  املهمة.  واالقتصادية 
موضوع قانون االنتخابات قلت 
قانون  شكل  كان  كيفما  انه 
بالعمل  البدء  فيجب  االنتخابات 
العملية  آلية  الجناز  الغد  منذ 
وهذه  ومكننتها،  االنتخابية 

ما  غرار  على  قصوى  ضرورة 
حيصل يف كل الدول«.

عن  حتدثنا  »كما  وتابع: 
املوقوفني  ملف  معاجلة  وجوب 
بنتيجة  اوقفوا  الذين  والسجناء 
على  ومتنيت  طرابلس  احداث 
عمل  فريق  تشكيل  دولته 
واسرعها  الطرق  بأفضل  للنظر 
او  عفو  الصدار  واقصرها 
اىل  قانون  مشروع  حتويل 
جملس النواب الصدار عفو عن 

هذه احلوادث«.
اجللسة  خالل  »ملست  واردف: 
كم  وشعرت  كامال،  تعاونا 
يف  السياسية  نظرتي  كانت 
مت  ليت  ويا  صحيحة،  املاضي 
اما  لتحصينها.  سابقا  التعاون 
وقد وصلنا اىل هنا فال شيء 
يغين عن املضي بهذه السياسة 
التعاون  سيكون  اهلل  وباذن 

مستمرا«.
العالقة  عن  سؤال  على  وردا 
الرئيس  وبني  بينه  املستمرة 
قال:  طرابلس  يف  احلريري 
املوضوع  هذا  يف  نتحدث  »مل 
بالتفصيل، ولكنين قلت ان من 
التعاون  لدي  الوطنية  الثوابت 
حلماية البلد اوال وحتصني مقام 
وكائنا  الوزراء،  جملس  رئاسة 
من يكون رئيس جملس الوزراء 
سأكون اىل جانبه النه جيب يف 
نكون  ان  الصعب  الوقت  هذا 
مجيعا متضامنني ومتكاتفني«.

ميقاتي استقبل احلريري: متنيت له كل خري وملست تعاونا كامال
 الرئيس املكلف: سيكون تشكيل احلكومة سريعا
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس االول يف 
الصرح البطريركي يف بكركي، 
الوزير السابق يوسف سالمة يف 
زيارة قدم خالهلا سالمة التهنئة 
عون  ميشال  العماد  بانتخاب 
»أن  متمنيا  للجمهورية،  رئيسا 
يكون عهده عهد استقرار وأمل 
وأمان، وان حيقق أحالم الشعب 
الكبرية اليت لكثرتها قد تتحول 

اىل ضغط إضايف«.
كذلك عرض سالمة نتائج مؤمتر 
الذي  والسيادة«  اهلوية  »لقاء 
دير  يف  املاضي  الشهر  عقد 
مار الياس - انطلياس بعنوان 
اجل  من  فلنبادر  »متحدين 
لبنان«، الفتا اىل »رمزية املكان 
انطلياس،  انعقدت عامية  حيث 
كلها  القوى  مجع  بذلك  وأردنا 
واحد  مفهوم  حول  لبنان  يف 

للدولة واملواطنية«.
سفرية  الراعي  استقبل  ثم 
هريناندو  ميالغروس  اسبانيا 
بعد  قالت  اليت  ايتشيفاريا 
البطريرك  هنأت  »لقد  اللقاء: 
رئيس  بانتخاب  الراعي 

على  هنأته  كما  للجمهورية، 
يف  بذهلا  اليت  الكبرية  اجلهود 

سبيل انتخاب رئيس للبالد«.
مناسبة  كانت  »لقد  وتابعت: 
حول  الرأي  فيها  تشاركنا 
يف  املؤسسات  عمل  أهمية 
متثل  ألنها  واحرتامها،  البلد 
مؤشرا اجيابيا يف حياة الدول. 
وبدوري عرضت الوضع الراهن 
رئيس  وفاة  بعد  بالدي  يف 
السبت  يوم  الوزراء  جملس 
اىل  تطرقنا  كذلك  املاضي. 
الوضع يف املنطقة، واستمعت 
بإصغاء اىل رأي صاحب الغبطة 
حيمله  ملا  اخلصوص  هذا  يف 
من حكمة ووضوح وموضوعية، 
أهمية  على  غبطته  شدد  ولقد 
إحالل السالم يف املنطقة الذي 
واالزدهار،  التطور  هلا  سيؤمن 
حياة  بعيش  ألبنائها  ويسمح 

كرمية«.
ومن زوار الصرح رئيس بلدية 
وأعضاء  عقيقي  جوزف  رعشني 
التمسوا  البلدي،  اجمللس  من 
ألفكار  وعرضوا  الراعي  بركة 
واستثمارها  تنفيذها  »ميكن 
التابعة  الوقف  أراضي  يف 
للبطريركية املارونية يف البلدة 
ملساعدتهم  الشباب  قبل  من 

على البقاء يف أرضهم«.
أبدى  »غبطته  أن  عقيقي  وأكد 
الذي  اإلقرتاح  تاما هلذا  تأييدا 
عمل  فرص  اجياد  شأنه  من 
يف  العائالت  من  لعدد  جديدة 

القرى«. 
اىل ذلك اجرى البطريرك الراعي 
حكومة  برئيس  هاتفيا  اتصاال 
سالم،  متام  االعمال  تصريف 
»التصرف  على  فيه  شكره 
حبكمة وصرب طيلة فرتة رئاسته 

للحكومة«.

الراعي عرض األوضاع مع سفرية إسبانيا 
ويوسف سالمة وشكر سالم على »حكمته وصربه«
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»القوات  حزب  رئيس  عرض 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
معراب، مع عضو تكتل التغيري 
واالصالح النائب نعمة اهلل أبي 
نصر األوضاع السياسية العامة، 
ال سيما اإلجناز الذي حتقق يف 
سدة  مستوى  على  الفراغ  سد 
وانعكاسه  األوىل،  الرئاسة 
كافة،  املستويات  على  إجيابيا 
اجمللس  عضو  حضور  يف 

املركزي شوقي الدكاش.
بريوت  حمافظ  جعجع  والتقى 
القاضي زياد شبيب يف حضور 

بريوت  يف  »القوات«  منسق 
املهندس عماد واكيم ورئيس 
مصلحة القطاع العام يف احلزب 

بيار بعيين.
من  وفد  زار  أخرى،  جهة  من 
مقر  كسروان   - شحتول  بلدة 
برئاسة  معراب،  يف  احلزب 
زيادة،  فارس  البلدة  خمتار 
يف  القوات  رئيس  والتقى 
املركزي  اجمللس  عضو  حضور 
شوقي الدكاش ومنسق القوات 
يف كسروان - الفتوح الدكتور 

جوزف خليل.

 جعجع استقبل ابي نصر وحمافظ 
بريوت ووفدا من شحتول

رئيس مجعية جتار صيدا  هنأ   
الشريف،  علي  وضواحيها 
العهد  ب«انطالقة  اللبنانيني 
اجلديد للبنان«، مباركا بانتخاب 
عون  ميشال  العماد  الرئيس 
وبتكليف الرئيس سعد احلريري 
يف  واشار  احلكومة.  بتشكيل 
بيان، اىل ان »لبنان اليوم على 
ابواب عهد ومرحلة جديدة جتلت 
أوىل مالحمها بانهاء حال الشغور 
اجلمهورية  رئاسة  مقام  يف 
العماد  الرئيس  بانتخاب 
اليوم  هي  وها  عون،  ميشال 
الرئيس  دولة  بتكليف  تتوج 
سعد احلريري بتشكيل احلكومة 
اجلديدة«، آمال ان »تبصر النور 
لتتفرغ إلعادة  اقرب وقت  يف 
حتريك عجلة الدولة واملؤسسات 
االقتصادية  األزمات  ومعاجلة 
حتتها  يرزح  اليت  واالجتماعية 

املواطن والقطاعات كافة«.
»تكليف  ان  الشريف  ورأى 
الرئيس سعد احلريري بتشيكل 
ان  شأنه  من  اجلديدة  احلكومة 
نفوس  يف  جديدا  امال  يضخ 
اللبنانيني، ملا ميثل دولته من 
والده  ونهج  ملسرية  استمرار 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
ومبادراته الوطنية اجلامعة ألجل 
واستقراره  ووحدته  لبنان  بقاء 
وعيشه  األهلي  وسلمه 
مبؤسساته  والنهوض  الواحد 

واقتصاده«.
العماد  الرئيس  من  وتقدم 
سعد  والرئيس  عون  ميشال 
التهنئة،  ايات  بامسى  احلريري 
ومرحلة  التوفيق  »هلما  متمنني 
ملؤها التعاون بني مجيع مكونات 
هذا الوطن ملا فيه مصلحة وخري 

هذا الوطن وشعبه«.

 مجعية جتار صيدا هنأت بانتخاب عون: 
لتحريك عجلة الدولة واملؤسسات

وفدا من جنبالط زار األباتي اهلاشم مهنئا

 وزعت السفارة الربيطانية بيان 
وزير اخلارجية بوريس جونسون، 
سعد  الرئيس  فيه  هنأ  الذي 
احلريري »الختياره ملنصب رئيس 
الوزراء املعني«، وقال: »آمل أن 
يعقب ذلك التعيني العمل سريعا 

لتشكيل الوزارة«.
تقدم  من  حتقق  ما  »إن  أضاف: 
لبنان يعكس  سياسي مؤخرا يف 
السياسيون  حيققه  أن  ميكن  ما 
ملا  البعض  بعضهم  مع  بالعمل 
هو يف املصلحة الوطنية للبنان. 
القيادات  تستمر  أن  آمل  وإني 
هذه،  التعاون  بروح  اللبنانية 
لتقوية  الفرصة  هذه  وانتهاز 
ومواصلة  الدولة،  مؤسسات 
حاجة  هناك  إصالحات  تطبيق 
االقتصاد،  لتعزيز  إليها  ماسة 

وحتقيق املستقبل الذي يستحقه 
اللبنانيون«.

ملتزمة  املتحدة  »اململكة  وتابع: 
وينعم  سيادة  ذي  لبنان  بدعم 
نتطلع  وحنن  واألمن.  باالزدهار 
الوزراء  رئيس  مع  للعمل  قدما 
املسائل  من  عدد  يف  احلريري 
تعزيز  فيها  مبا  األساسية، 
وتشجيع  واألمن،  االقتصاد 
التعايش يف لبنان، وإدارة حتدي 
وجود عدد كبري من الالجئني ملا 

هو يف صاحل اجلميع«.
لرئيس  بالشكر  »وأتوجه  وختم: 
للشراكة  سالم  متام  الوزراء 
للبنان،  دعما  بيننا  بنيناها  اليت 
جهود  من  بذله  ما  نقدر  وحنن 
الفرتة  هذه  خالل  بالده  لتوجيه 

الصعبة«.

وزير اخلارجية الربيطاني هنأ احلريري:
 آمل أن يعقب التعيني العمل سريعا لتشكيل الوزارة

احلزب  قيادة  من  وفد  زار 
برئاسة  اإلشرتاكي  التقدمي 
ناصر،  ظافر  العام  السر  أمني 
»اللقاء  رئيس  من  بتكليف 
وليد  النائب  الدميقراطي« 
جنبالط، الرئيس العام للرهبانية 
نعمة  األباتي  املارونية  اللبنانية 
بانتخابه  لتهنئته  اهلاشم  اهلل 
على رأس الرهبنة املارونية يف 
مار  دير  يف  الرهبانية  عام  مقر 

أنطونيوس - غزير.
وضم الوفد عضو جملس القيادة 
مفوض  صفري،  وليد  احملامي 
احلسنية،  نشأت  احملامي  العدل 
حديفة،  صاحل  الشباب  مفوض 
الرهبانية  عام  أمني  حضور  يف 

األب ميشال أبو طقة.
اهلاشم  لألباتي  ناصر  ونقل 
اللقاء  رئيس  »حتيات 
الدميقراطي النائب وليد جنبالط 
اجلديد،  منصبه  بتوليه  وتهانيه 

التارخيية  العالقة  على  وحرصه 
مع الرهابنية املارونية اللبنانية، 
وضرورة متتني أواصر التواصل 
املراحل  يف  اللقاءات  وتكثيف 

املقبلة«.
اهلاشم  األباتي  أكد  جهته،  من 
النائب  ملواقف  الرهبنة  »تقدير 
الدائم  وسعيه  الوطنية  جنبالط 
األهلي«،  اإلستقرار  حلماية 
شاكرا هذه »اللفتة من جنبالط، 
الذي لطاملا مجعته عالقة صداقة 

وتعاون مع الرهبانية«.
بأن  تفاؤهلما  عن  الطرفان  وعرب 
ميشال  العماد  انتخاب  »يكون 
متثل  للجمهورية  رئيسا  عون 
خالهلا  من  ميكن  جديدة،  مرحلة 
املؤسسات  عجلة  إنطالق  إعادة 
»حتظى  أن  آملني  الدستورية«، 
املرحلة املقبلة مبزيد من العمل، 
الذي يصب يف مصلحة املواطنني 

اللبنانيني مجيعا«.

رفيق  نازك  السيدة  أملت 
من  لبنان  »ينتقل  بأن  احلريري 
إىل  والتحديات  الغموض  مرحلة 
وإستقرار  وسالم  أمن  مرحلة 
رئيس  انتخاب  مع  وإزدهار 
ومع  العتيدة  لبنان  مجهورية 
رفيق  سعد  الرئيس  عودة 
احلكم  زمام  لتسلم  احلريري 

واملسؤولية«.
وهنأت »رئيس احلكومة املكلف 
والشعب اللبناني بتحريك احلياة 
املؤسسات  وإحياء  الوطنية 
»إبننا  وقالت:  الدستورية«، 
معلقة  اآلمال  سعد  الغالي 
عليكم إلكمال املسرية الوطنية 
والسياسية اليت قادها والدكم 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
الدولة  بناء  إعادة  أجل  من 
فيها،  واملواطنية  ومؤسساتها 
ومن أجل إعادة لبنان إىل املكان 

الكبري،  شهيدنا  أراده  الذي 
األمم  بني  وحوار  تواصل  جسر 
والشعوب، ومنوذجا للدميقراطية 

والعيش املشرتك.«
»إبننا  بالقول:  اليه  وتوجهت 
أن  يف  شك  ال  سعد،  الغالي 
بذلتموها  اليت  التضحيات 
املسؤوليات  وأن  كبرية، 
منذ  عاتقكم  على  ملقاة  باتت 
الرئيس  والدكم  إستشهاد 
الشهيد رفيق احلريري ودخولكم 
معرتك احلياة السياسية والشأن 
الوطين. ولكننا على ثقة بأنكم 
وتذللون  التحديات  ستواجهون 
بكل  اهلل،  شاء  إن  العقبات، 
وبالسري  وصرب،  وعزم  شجاعة 
الكبري ألجل  على خطى شهيدنا 
الطائف  لبنان  احلديث،  لبنان 

والوفاق وامليثاق الوطين.«
الوطين  اإلرث  »ان  أضافت: 

شهيد  تركه  الذي  واالنساني 
أخذناه  والذي  الكبري  لبنان 
وأن  عاتقنا،  على  كعائلة  حنن 
باإلمجاع  احلكيمة  سياستكم 
الصائبة  واخليارات  الوطين 
لدى  منظورة  أصبحت  واليت 
اهلل  بإذن  لبنان  ستعيد  اجلميع 
والنهوض  السلم  عهد  إىل 
الرئيس  بناه  الذي  والرفاه 
حنن،  احلريري.  رفيق  الشهيد 
نبقى  سوف  وكعائلة،  كوالدة 
لكم  وداعني  داعمني  بقربكم 
مهامكم  يف  والنجاح  بالتوفيق 
هذه عمال برؤية الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري الوطنية من أجل 

لبنان وشعبه الطيب.«
وجل  عز  هلل  »الدعاء  ورفعت 
لكشف حقيقة من إغتال شهيدنا 
احلريري  رفيق  الرئيس  الغالي 

وسائر شهداء الوطن االبرار«.

نازك احلريري هنأت احلريري : لتحريك احلياة الوطنية وإحياء املؤسسات الدستورية

انتقلت اىل رحمته تعاىل يف بلدة الدامور - لبنان

املرحومة سيدة جرجس نكد
أرملة املرحوم عزيز حليم الهاشم من الدامور.

وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها الساعة الـ 6 من مساء يوم غد األحد يف 
6 تشرين الثاني الحالي يف كنيسة مار يوحنا للروم امللكيني الكاثوليك على 

العنوان التالي:
80 Waterloo Rd, Greenacre

الداعون يف اسرتاليا:
شقيقها ضاهر نكد والعائلة، شقيقتها الميزا زوجة فؤاد سركيس والعائلة.

أبن شقيقها طوني نكد وزوجته، ابنة شقيقها رانيا ابي غصن والعائلة، ابن 
شقيقتها آدي سركيس والعائلة،  ابنة شقيقها املرحوم شحادة نكد ريتا زوجة 

جوزيف مجدالني والعائلة.
بنات شقيقها: دوللي زوجة ميك تايلور والعائلة وماري زوجة جورج الطويل 

والعائلة.
غصن  وابي  ومجدالني  والطويل  وسركيس  ونكد  الهاشم  عائالت  وجميع 

وتايلور وعموم اهالي الدامور يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم ممن بعدها طول البقاء

الدعوة عامة

من آمن بي وان مات فسيحيا
املرحومة سيدة جرجس نكد يف ذمة اهلل
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احلوثيني يف اليمن باستهدافها 
مكة  يف  املقدسة  األراضي 
مت  باليسيت  بصاروخ  املكرمة 
دفاعات  قبل  من  اعرتاضه 
على  وُأسقط  العربي،  التحالف 
من  الكيلومرتات  عشرات  بعد 
البقاع املقدسة وذلك يف اطار 
اليت  والتنديد  الغضب  موجة 
اجتاحت اجلاليات االسالمية يف 
والعامل  ونيوزيالندا  اسرتاليا 

ضد  االعتداء اآلثم . 
واملواقف  الرسائل  وبينت 
امن  من  هو  اململكة  أمن  ان 
وسالمة مجيع مسلمي األرض، 
عبث  ادانة  على  وشددت 
احلوثني وداعميهم من االيرانني 
على  االعتداء  ان  معتربين 
عدوان  هو  املقدسة  االراضي 
سافر على مجيع مسلمي العامل 
الكامل  ، ومعلنني عن دعمهم 
للتحالف الدولي بقيادة اململكة 
من  الشريفني  احلرمني  حلماية 
همجية امليليشيات احلوثية ومن 
تعاىل  اهلل  يساندهم،سائلني 
أن حيفظ اململكة قيادة وشعبًا 
االسالمية  املقدسات  حلماية 
وخدمة اإلسالم واملسلمني.  .

صاحل  ال  السفري  وأعرب 
للمشاعر  وتقديره  شكره  عن 
واملواقف الطيبة اليت عرب عنها 
باسرتاليا  املسلمني  القادة 
ونيوزيالندا،  معتربا ان مجاعة 
من  املدعومة  صاحل  احلوثي 
إيران ال تعبأ مبشاعر املسلمني 
البلد  باستهدافها  ومقدساتهم 
وقبلة  االسالم  مهبط  احلرام، 

املسلمني حول العامل.

مفتي اسرتاليا 
اسرتاليا   عام  مفيت  وندد 
الكبري  االسالمي  واملفكر 

حممد  ابو  ابراهيم  الدكتور 
بالعمل اآلثم واصفا اياه  بأنه 
أطهر  أم   على  سافر  عدوان 
أفئدة  ومهوى  املسلمني  بقاع 
يقدم  من  ان  وقال  املؤمنني، 
يستهني  كهذا  عمل  على 
من  أكثر  ومقدسات  مبشاعر 

مليار ونصف مليار مسلم 
موجها  حممد  ابو  املفيت  وقال 
احلوثي  لعصابات  كالمه 
مكة   « ايران  من  املدعومة 
مكة   ، مدينة  جمرد  ليست 
املؤمنني،  كل  قلوب  عاصمة 
وفيها  أفذدتهم،  تهوى  إليها 
ومحايتها  نفوسهم  تطمئن 
اإلمیان  دعائم  أقدس  من 
العبث  فكفواعن  احلمقى،  أيها 
واستفزاز  املسلمني  مبقدسات 
املليار مسلم وثقوا أن أيديكم 
بلد  أن جیرح يف  ستقطع قبل 
ظفر ملسلم.  قالمة  احلرام  اهلل 
محاية البلد احلرام ليست فقط 
دنيا  وكل  اململكة،  مسؤولية 
اإلسالم ودول عاملها  حتاسبها 
مامل تقم بهذا الواجب يف الدفاع 
وجب  ولذلك  مقدساتنا.   عن 
أن تكون هي حادي الركب يف 
وكل  مقدمة الصفوف اهلادرة• 
وحجرا  وشجرا  بشرا  الوجود 
معها وخلفها يف هذا  سيكون 
يدفعنكم  فال  املقدس،  الدفاع 
وتعصبكم  الطائفي  جنونكم 
العادة  وراءكم  ومْن  األعمى، 
العصور،  كل  جرمیة  وتكرار 
وراح  وىل  قد  القرامطة  فزمن 
املسلمني  عامل  يسمح  ولن   ،
 ، املأساة  تلك  بتكرار  اليوم 
ولو بقي على ظهر األرض رجل 
واحد ، فسيبقى يدافع شاخما 
معها  شئ   كل  وسيشرتك   ،
احلرام  اهلل  بلد  عن  الدفاع  يف 
حتى رفات املقابر. فكفوا عن 
جنونكم الطائفي الذى يربأ منها  
اإلسالم  بداية  من  مسلم  كل 

جميعًا  اللبنانيني  من  اسرتاليا  يف  األحرار  الوطنيني  حزب  يتقدم 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  بمناسبة  الصادقة  الوطنية  بالتهاني 
اللبنانية بعدما شغر هذا املنصب االول يف الدولة ملدة سنتني ونيف 
وهذا كان مطلب الحزب الذي يرتدد يف كل مناسبة وطنية وبيان 
صادر عن القيادة يف الحزب ،اما االن وبعد ملئ هذا الفراغ الذي أدمى 
مفاصل الدولة وكان عائقًا رئيسيًا يف تفعيل دور املؤسسات نربأ 
باللبنانيني عامة واملسؤولني بشكل خاص ان يتفاءلوا باملستقبل وال 
يحكموا متسرعني وان كان لدى البعض من مالحظات او هواجس 
بل يجب على الجميع العمل يدًا بيد متطلعني اىل مستقبل أفضل 
فنضع  النيات  على  ال  الجديد  العهد  ممارسات  على  يحكموا  وان 
خالفاتنا وحساباتنا الضيقة جانبًا ولنعِل مصلحة الوطن فكٌل منا قد 
مارس حقه الديمقراطي الذي يضمنه له الدستور يف النقد وإبداء 
املتصدع  الدولة  بناء  إلعادة  العمل  وقت  حان  فقد  االن  اما  الرأي 
مالحظات  من  هناك  كان  وإذا  الدواليب  يف  العصي  وضع   وعدم 
او انتقاد بناء فسيكون حزب الوطنيني األحرار كما كان على الدوام 
اول املنتقدين، هنيئًا للبنان إلجتيازه هذا االمتحان الصعب ونشد 
على يد  على الرئيس املنتخب العماد ميشال عون ان يتم تشكيل 
حكومة جديدة يتمثل فيها كل اطياف الشعب اللبناني  وتراعي كل 
وليكون عهدًا يرضي  كبوته  الجريح من  الوطن  لينهض  التوازنات 

تطلعات جميع اللبنانيني. 
مسؤول أمانة االعالم -مارك البطي

حزب الوطنيني األحرار يف اسرتاليا يهنئ بإنتخاب 
رئيساً للجمهورية اللبنانية

وحتى قيام الساعة .

مجلس العلماء واتحاد الجمعيات 
اإلسالمية يف نيوزيالندا 

واعرب الشيخ  حممد ماهر فيض 
الرمحن رئيس جملس العلماء يف 
نيوزيالندا و الدكتور حازم زياد 
عرفة  رئيس جملس اجلمعيات 
نيوزيالندا  فى  اإلسالمية 
مشرتكة  ورسالة  بيان  يف  
يف  املسلمني  تضامن  عن 
العربية  اململكة  مع  نيوزيالندا 
االعتداء  مبواجهة  السعودية  
ان   معتربين  السافر   احلوثي 
استهداف هذه البقعة املباركة 
احلوثيني  عصابات  قبل  من 
آثم  ايران عمل  املدعومني من 
احلرمات،  كل  جتاوز  وجبان 
الدينية  احلدود  كل  وتعدى 
اعتداًء  ويعد   ، ,واالخالقية 
املقدسات  حرمة  على  سافرًا 
ملشاعر  واستفزازًا  اإلسالمية، 

ماليني املسلمني حول العامل.
قدرة   على  البيان  اكد  كما 
خادم  بقيادة  التحالف  قوات 
حفظه  الشريفني   احلرمني 
باحلوثيني  اهلزمیة  بانزال  اهلل  
واعادة األمن و االستقرار اىل 

اليمن الشقيق . 
على  بالتاكيد  الرسالة  وختمت 
اململكة  مع  املسلمني  وقوف 
أمن  عن  الدفاع  يف  وقيادتها 
ومقدسات  الشريفني  احلرمني 
املسلمني داعيني اىل اهلل  جل 
احلرمني  خادم  يوفق  ان  وعال 
بن  سلمان  امللك  الشريفني 
عبد العزيز ويسدد خطاه  وان 
يديم على اململكة وشعبها نعمة 

االمن واالمان واالستقرار.

مجلس االئمة 
من جهته استنكر رئيس جملس 
االئمة باسرتاليا الشيخ شادي 
أئمة  واسم  بامسه  السليمان 
جرمیة   اسرتاليا  وعلماء  وخطباء 
احلوثني  ميليشات  اطالق 
مكة  مدينة  على   صاروخا 
املكرمة واعرب يف بيان مشرتك 
عن  اسرتاليا  مفيت  مع  اصدره 
اجلرمیة  بهذه  القوي   تنديده 
ان    : وقال  االثم  واالعتداء 
هو  املكرمة  مكة  على  االعتداء 
ومبادئه  االسالم  على  اعتداء 
املسلمني  وعلى   ومقدساته 
يف العامل كله  وهو دليل اخر 
املهامجني  صلة  عدم  وثابت 

باإلسالم واملسلمني.  
ان  يعقل  ال   : قائال  واضاف 
يكون من يدعي صلته باإلسالم 
وأقدس  اعظم  يهاجم  ان 
ارض  وجه  على  مكان  واطهر 
مهما  ابراهيم  سيدنا  عهد  من 
كانت األسباب واملربرات داعيا 
مجيع املسلمني الغيوريني على 
دينهم وعقيدتهم الوقوف صفا 
االثم  االعتداء  واحدا  ضد هذا 
على   عدوان  هو  الذي  اجلبان 
وجه  على  ومسلمة  مسلم  كل 

االرض قاطبة.  

ممثل دار الفتوى اللبناني  
باسرتاليا 

يف  الفتوى  دار  ممثل  ووصف 
باسرتاليا  اللبنانية  اجلمهورية 
الشيخ مالك امحد زيدان  جرمیة 
احلوثيني  ميليشيات  اطالق 
منطقة  باجتاه  بالستيًا  صاروخًا 
اإلجرامي  بالعمل  املكرمة  مكة 
االنقالبيني  ان  وقال  الشنيع 
يف اليمن ومن ورائهم إيران مل 
املكرمة  مكة  حرمة  حتى  يراعوا 
قبلة املسلمني ومهوى أفئدتهم 
فساد  على  واضح  دليل  وهذا 
 ، نواياهم  وخبث  عقيدتهم 
حيفظ  ان  تعاىل  اهلل  سائال 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز  وينصر 
مؤزرا  نصرا  وقيادتها  اململكة 
اصحاب  على  اهلل  مبشيئة  
للمسلمني  وتعيد  الضال  الفكر 

كرامتهم ولألرض فضلها.

املركز االسالمي العام يف سيدني 
االسالمي  املركز  امام  وندد 
حيي  الشيخ  سيدني  يف  العام 
وقال  الغاشم  باالعتداء  صايف 
امر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان  
على  باحلفاظ  مجيعا  املسلمني 
جعله  الذي  املكان  وحرمة  امن 
اهلل قبلة لكل املسلمني ، لكن 
يأبي احلوثيني وداعميهم اال ان 
يعبثوا باالرض الفساد ، سائال 
يديم  ان  تعاىل  سبحانه  اهلل 
على اململكة بالد احلرمني امنها 
قيادتها  وحيفظ  واستقرارها 

خلدمة االسالم واملسلمني . 

اتحاد املجالس االسالمية 

باسرتاليا 
احتاد  أدان   ، السياق  ويف 
بشدة  االسالمية  اجملالس 
استهداف مكة املكرمة  بصاروخ 
املدعوميني  احلوثيني  من 
وقوف  مؤكدا   ، ايران  من 
والعامل  باسرتاليا  املسلمني 
وقيادتها  اململكة  جبانب 
ااالعتداء اجلبان واشار   مبواجهة 
رئيس االحتاد قيصر طراد يف 
بيان صدر عنه  ان هذا العمل 
به  قام  الذي  الشنيع  اإلجرامي 
دليل  احلوثيون  االنقالبيون 
وخبث  عبثهم  على  على  واضح 
نواياهم  وعدم مراعاتهم حرمة 
مكة  احلرمة  املقدسة  الماكن 
املكرمة قبلة املسلمني ومهوى 
أفئدتهم وطالبت  االحتاد كافة 
دول العامل اإلسالمي إدانة هذه 
على  والعمل  النكراء  اجلرمیة 
ختليص اليمن من هذه الشرذمة 

الباغية الضالة.

 بيانات استنكار 
كما اصدرت عدد من اجملالس 
السياق  هذا  يف  واجلمعيات  
توزيعها  مت  استنكار  بيانات 
وسفراء  االعالم  وسائل  على 
واالسالمية  العربية  الدول 

باسرتاليا ونيوزيالندا.

موجة غضب جتتاح اجلاليات االسالمية باسرتاليا ونيوزيالندا بعد 
استهداف احلوثيني ملكة املكرمة

السفري آل صاحل : احلوثيون مل يراعوا قبلة املسلمني
تتمة املنشور ص 1

حترير  االول  أمس  مصر  اعلنت 
بإنقاذ  أماًل  اجلنيه  صرف  سعر 
أزمته.  من  املتعثر  اقتصادها 
من  برتحيب  القرار  وقوبل 
الذي  الدولي  النقد  صندوق 
إجراءات  ضمن  إصداره  اشرتط 
قرضًا  القاهرة  ملنح  أخرى، 
على  دوالر  بليون   12 بقيمة 
ثالث سنوات. لكنه أثار خماوف 
أسعار  يف  كبري  ارتفاع  من 
يف  سيما  ال  واخلدمات،  السلع 
ظل توقعات بأن يتبعه تقليص 

للدعم على احملروقات. 
على  املصري  الرهان  ويقوم 
احمللية  العملة  سعر  خفض  أن 
سيمثل عامل جذب لالستثمارات 
أخريًا،  تراجعت  اليت  األجنبية 
لزيادة  حافزًا  سيشكل  كما 
الصادرات. لكن اعتماد السوق 
على استرياد سلع أساسية يهدد 

بارتفاع كبري يف األسعار.
املركزي  املصرف  وأعلن 
سعر صرف  ترك  االول   أمس 
والطلب،  العرض  لقوى  اجلنيه 
»الستعادة تداول النقد األجنيب 
داخل القطاع املصريف والقضاء 
متامًا«،  املوازية  السوق  على 
يف  الدوالر  سعر  جتاوز  بعدما 
قبل  جنيهًا   18 املوازية  السوق 

أيام.
بداية  يف  صرف  سعر  وحدد 
التعامل عند 13 جنيهًا للدوالر، 
حركة  بهامش  للمصارف  ومسح 
من  أكثر  أو  أقل  املئة  10 يف 
األحد  من  اعتبارًا  السعر،  هذا 
احلدود  إلغاء  وقرر  املقبل. 
والسحب  لإليداع  القصوى 
والشركات،  لألفراد  النقدي 
غري  السلع  مستوردي  باستثناء 

األساسية.
املصرف  حمافظ  ووصف 
القرار  عامر  طارق  املركزي 
بأنه »تارخيي«. وقال يف مؤمتر 
نسمح  أن  میكن  »ال  صحايف: 
بوجود سوقني للنقد األجنيب... 
إصالح  إلحداث  ضروري  القرار 
طمأنة  إىل  وسعى  جذري«. 
املتخوفني، قائاًل إن »القرارات 
تدعم التوجه إىل اإلنتاج احمللي 
وتعهد  التصدير«.  وتشجيع 
»محاية السلع الرئيسة للطبقات 
خمزون  ولدينا  القادرة،  غري 
 6 ملدة  يكفي  السلع  تلك  من 
احلكومة  أن  وأكد  شهور«. 
»مستمرة يف حتمل فاتورة دعم 
السلع الغذائية، ونأمل باخنفاض 
الفرتة  التضخم خالل  مستويات 

املقبلة«.
وأشار إىل أن املصرف املركزي 
حتقيق  يستهدف  يزال  »ال 
دوالر  بليون   25 نقدي  احتياط 
اجلارية«.  السنة  نهاية  قبل 
قرض  على  التوقيع  وتوقع 
»خالل  الدولي  النقد  صندوق 

عالقة  نقاط  وال  قليلة...  أيام 
أن  وأوضح  احملادثات«.  يف 
على  احلصول  »استطاعت  مصر 
تأكيدات بسد الفجوة التمويلية 
خالل  دوالر  بليون   16,3 بقيمة 
موازنة العام املالي اجلاري من 
الدولي  النقد  صندوق  خالل 
وجمموعة الدول السبع والصني 

وبعض الدول العربية«.
الدولي  النقد  صندوق  ورحب 
بعثة  رئيس  وقال  بالقرار. 
مصر  يف  املعنية  الصندوق 
»نظام  إن  جارفيس،  كريس 
سعر الصرف املرن الذي يتحدد 
لقوى  تبعًا  الصرف  سعر  فيه 
حتسني  إىل  سيؤدي  السوق 
ودعم  اخلارجية،  مصر  تنافسية 
وجذب  والسياحة،  الصادرات 
االستثمار األجنيب«، مشريًا إىل 
على  سيساعد  كله  »ذلك  أن 
تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، 
اخلارجي«.  مصر  مركز  وتقوية 
األمريكي  اخلارجية  وزير  وأشاد 
خالل  بالقرارات  كريي  جون 
املصري  بنظريه  هاتفي  اتصال 

سامح شكري أمس االول.
األصول  إدارة  رئيس  وتوقع 
املالية  اجملموعة  يف  مصر  يف 
نبيل موسى، تأثريًا  »هريمس« 
نسب  على  للقرارات  »إجیابيًا« 
األجنبية،  واالستثمارات  النمو 
معتربًا أنها »خطوة على الطريق 
اخلطوات  ضمن  الصحيح 
بها  تقوم  اليت  اإلصالحية 
احلكومة املصرية، واليت ستعاجل 
على  األجنبية  االستثمارات  تأخر 
األصعدة كافة، سواء مباشرة أو 

غري مباشرة«.
تصرحيات  يف  أقر  موسى  لكن 
القرارات  تلك  بأن  »احلياة«  لـ 
يف  »زيادة  إىل  ستؤدي 
األسعار، لكن يف شكل حمدود، 
إذ إن غالبية السلع كانت ُتسّعر 
طبقًا ألسعار الدوالر يف السوق 
املوازية اليت كانت ترتاوح بني 
الفرتة  خالل  جنيهًا  و16   13
املاضية«. ولفت أيضًا إىل أن 
من  »جزء  اجلنيه  تعويم  خطوة 
خفضًا  تتضمن  إصالحات  حزمة 
الطاقة«.  على  للدعم  تدرجیيًا 
وتوقع عضو جملس إدارة شعبة 
الغرف  احتاد  يف  املصدرين 
أن  علوان،  حسام  التجارية 
على  القرارات  تأثريات  تظهر 
وقت«.  أقرب  »يف  األسواق 
مل  حال  يف  أنه  من  حذر  لكنه 
يتمكن القطاع املصريف من ضخ 
»سريتفع  الدوالر  من  كميات 
بالتبعية  وسيؤثر  الدوالر،  سعر 
على  احلكم  األسواق...  على 
بانتظار  يكون  الصادرات  سوق 
ما تسفر عنه األيام املقبلة يف 
شأن السعر النهائي للجنيه أمام 

الدوالر«.

الجنيه املصري

مصر حترر اجلنيه أمالً بإنقاذ اقتصادها
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يف  أسرتاليا  ترتيب  اخنفض 
قائمة دول العامل األقل فسادا 
وباتت يف املركز الثالث عشر، 
الفساد  مدركات  ملؤشر  وفقا 
الشفافية  منظمة  أصدرته  الذي 
العام  هذا  أوائل  يف  الدولية 
ويتضمن 168 دولة، حول كيفية 

إدراك فساد القطاع العام.
دائما  أسرتاليا  ترتيب  وكانت 
لكنها  األوائل،  العشر  بني 
املركز  إىل  العام  هذا  تزحزحت 
الـ 13، حيث سجلت 80 نقطة، 
بينما سجلت 87 و88 نقطة عامي 

2010 و2011 على التوالي.
أنه  الشفافية  منظمة  وذكرت 
العامل  واحدة يف  توجد دولة  ال 
وتابعت:  الفساد،  من  خالية 
 %  87 هائل،  القضية  »نطاق 
من  تعاني  العامل  بلدان  من 
تتضمن  رهيبة،  فساد  مشكلة 
نصف دول جمموعة العشرين«.

مكافحة  خبري  جرايكر،  آدم 
الفساد جبامعة فليندرز رأى أن 
تكشف  إذ  القلق،  تثري  النتائج 

ملاذا اخنفض ترتيب أسرتاليا يف 
مؤشر الفساد؟ 

أن حتقيقات املفوضية املكافحة 
تشوه  امللكية  واللجنة  للفساد، 

صورة أسرتاليا.
واستطرد: »ال يوجد ارتياح يف 
اجملتمع بشأن الفساد يف احلياة 

العامة«
مثل  مؤسسات  أن  وذكر 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية 
الفسادد يف نيو ساوث ويلز، و 
» IBAC« يف فيكتوريا، واللجنة 
امللكية حول االنتهاكات اجلنسية 
لألطفال تكشف أن الفساد يف 
احلياة العامة أكثر من املستوى 

املأمول.
ومضى يقول: »كلما زاد معدل 
تزايد  كلما  الفساد،  عرض 
إدراك مشكلته، لكن بشكل ما، 
صورة  تشويه  يف  ذلك  تسبب 

أسرتاليا«.
األقل  الدول  قائمة  يلي  وفيما 
حبسب  العامل  يف  فسادا 

املؤشر:

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قرارا  فيكتوريا  شرطة  اختذت 
حول  حتقيقاتها  نطاق  بتوسيع 
ضد  اجلنسي  االعتداء  ادعاءات 
السابق  األسرتالي  الكاردينال 

جورج بيل.
استجواب  أعقاب  يف  ذلك  جاء 
شرطة فيكتوريا للكاردينال  يف 
أسرتالي،  حبضورحمامي  روما 
كافة  بيل  جورج  أنكر  حيث 

االدعاءات املوجهة ضده.
ويف ظل عالمات متزايدة مفادها 
ترفض  فيكتوريا  شرطة  أن 
الكاردينال  مالحقة  عن  التوقف 
ارتباك  وترية  تتزايد  بيل، 
باالدعاءات  تصفه  مما  الكنيسة 

املعيبة.
احملققني  أن  الشرطة  وذكرت 
إمكانية  لتحديد  مقابلة  أجروا  
دين  رجل  أكرب  ثالث  اتهام 
اجلنسية  باالنتهاكات  كاثوليكي 

ضد األطفال.
باملرة  نفى  بيل  جورج  أن  بيد 
ارتكابه أي أخطاء، وواقف على 
إيطاليا  يف  الستجواب  املثول 
األسرتالي  احملامي  حضور  يف 

روبرت رخيرت.
العديد  أن  األسرتاليان  وعلمت 
جرى  الضحايا  ادعاءات  من 
أساسية  أخطاء  جراء  إسقاطها 
الشرطة  لكن  باحلقائق،  تتعلق 
مع  املقابلة  حمتوى  ستستغل 
استجوابات  إلجراء  بيل  جورج 

إضافية.
شرطة  باسم  متحدثة  وقالت 
فيكتوريا إن ثالثة من احملققني 
ذهبوا إىل روما األسبوع املاضي 

الستجواب الكاردينال بيل.
املقابلة،  على  »وبناء  وتابعت: 

سيتم استمرار التحقيقات«.
ناشدت  املاضي،  ديسمرب  ويف 
شرطة فيكتوريا ضحايا التحرش 
 St Patrick بكاتدرائية  اجلنسي 
تسعينيات  يف  ملبورن  بشرق 
قدما  باملضي  املنصرم  القرن 
ناشدت  كما  العدالة،  لتحقيق 
العتداءات  عيان  شهود  أي 
جنسية يف باالرات غرب ملبورن 
سبعينيات  بني  بالفرتة  تتعلق 
العشرين  القرن  ومثانينيات 
من  يعرفونه  مبا  باإلدالء 

معلومات.
وأعلنت الشرطة أن »قوة سانو« 
ادعاءات  يف  حتقيقاتها  بدأت 
تعرض مراهقني ذكور العتداءات 
خالل  ملبورن  شرق  كنيسة  يف 
الفرتة بني 1996-2001، وقتما 
كانوا يف الرابعة عشر من العمر 

يف ذلك الوقت.
كأسقف  بيل  الكاردينال  وخدم 
1996إىل  يوليو  من  ملبورن 
بهوادة  ودافع   ،2001 مارس 

عن نفسه ضد االدعاءات.
وأكدت متحدثة باسم جورج بيل 
بواسطة  لالستجواب  خضع  أنه 

شرطة فيكتوريا.
يكرر  »الكاردينال  وأضافت: 
اتهامات  لكافة  التام  رفضه 
التحرش اجلنسي ضده، وسوف 
يتعاون مع شرطة فيكتوريا حتى 

تكتمل التحقيقات«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الكاردينال األسرتالي جورج بيل: مل 
أحترش باألطفال

الكاردينال

حكما  أسرتالية  حمكمة  أصدرت 
حببس صاحب عمر سكرية مالك 
 3 أدنى  حبد  إسالمية  مكتبة 
سنوات بعد اعرتافه بإرسال أكثر 
شقيقه  إىل  دوالر   40000 من 
آخر يف  ومساعدة   يف سوريا، 
الصراع،  إىل  لالنضمام  حماولته 
والرغبة يف اإلطاحة ببشار األسد 

وتأسيس دولة إسالمية.
أصدرت  بربيزبن  العليا  احملكمة 
حكما حببس سكرية 4.5 سنة مع 
للحصول  بطلب  التقدم  إمكانية 
على إفراج مبكر بعد 3 سنوات.

أكثر من عامني  وقضى سكرية 
خلف األسوار، على ذمة القضية، 
بطلب  لتقدم  ا  ميكنه  وبالتالي 

اإلفراج يف سبتمرب املقبل.
روسلني  القاضية  وقالت  
والد  سكرية،  إن  أتكينسون  
ثالثة أبناء، جرى حتذيره بضرورة 
املشروعة  اخلري  مجعيات  دعم 
فقط يف سوريا خالل استجواب 

يف  بريزبن  مبطار  الشرطة  مع 
أغسطس 2013، لكنه أصر على 

ارتكاب جرائمه بعدها بشهور.
حدثت  اجلرائم  أن  وأضافت 
بشار  بنظام  اإلطاحة  لرغبته يف 
خالفة  تأسيس  وإعادة  األسد، 

إسالمية.

حبس عمر سكرية 3  سنوات أرسل أمواال لإلطاحة ببشار األسد

مجيعها  »اجلرائم  وتابعت: 
حدثت بدافع نفس األيديولوجية 

الدينية«.
املتهم،  شقيق  سكرية،  أمحد 
هجوم  أول  صاحب  أنه  ُيعتقد 

انتحاري يف سوريا عام 2013.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أدانت حمكمة أسرتالية الشريكة 
مان  للراحل  السابقة  والصديقة 
حادث  منفذ  مؤنس  هارون 
يف  الشهري  الرهائن  احتجاز 
طليقته  قتل  بتهمة  سيدني 

السابقة.
أمرية  أن  احملكمة  وعلمت 
قامت  عاما،   37 دروديس، 
مؤنس  هارون  طليقة  بطعن 
الثالثني  تتجاوز  تكن  مل  اليت 
من عمرها 18 طعنة قبل إشعال 
النار يف جثتها يف شقة مبنطقة 
ويرينغتون يف 21 أبريل 2013.

عدم  من  بالرغم  اإلدانة  وتأتي 
اعرتاف روديس بارتكابها جرمية 

القتل.
حمكمة  الضحية  والدا  وغادر 
بعالمة  يلوحان  وأخذا  سيدني 

النصر.
مؤنس  أن  تقارير  وذكرت 
إعقاب  يف  اجلرمية  مدبر  هو 
زوجته  مع  شديد  عائلي  نزاع 
مخ«  »غسيل  وأجرى  السابقة، 
بارتكاب  وأقنعها  لدروديس 

اجلرمية البشعة.

سيارة  حادث  مؤنس  ورتب 
وهمي يف بينريث يوم اجلرمية، 
خللق ادعاء أنه مل يكن مشاركا 
نيو  حمكمة  وقامت  اجلرمية،  يف 
مقطع  بتشغيل  ويلز  ساوث 
فيديو ملؤنس خالل تواجده بأحد 
وإخبار  سيدني،  مستشفيات 
السابقة  زوجته  أن  له  الشرطة 

قضت حنبها.
قال  املذكور،  الفيديو  وخالل 
شرطي ملؤنس:«يؤسفين إخبارك 
يف  ُقتلت  السابقة  زوجتك  أن 

وقت سابق من الصباح«.
وبعد حتريات، ومرور  7 شهور 
الشرطة  ألقت  مقتلها،  على 
القبض على مؤنس ودروديس 
جنوب  سيارة  داخل  كانا  بينما 

غرب سيدني.
أصدرت  اليت  احملكمة  وأمام 
صديقة  قالت  اخلميس،  حكم 
تغريت  مجيعا  »حياتنا  للقتيلة: 
منذ مقتلها، أمتنى إعدام املتهمة 
لو كانت توجد تلك العقوبة يف 

أسرتاليا«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إدانة أمرية دروديس بقتل طليقة »الشيخ هارون«

الزوجة السابقة ملؤنس املتهمة بقتل زوجته السابقة
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الواليات  أن  تقارير  ذكرت 
املتحدة وكندا ترحبان باستقبال  
حتتجزهم  الذين  اللجوء  طاليب 
مانوس  جزيرتي  يف  أسرتاليا 
وناورو  اجلديدة،  غينيا  ببابوا 

باحمليط اهلادي.
ترينبول،  حكومة  خلطة  ووفقا 
طاليب  توطني  يعاد  فسوف 
دول  يف  باجلزيرتني  اللجوء 

أخرى.
مرحلة  يف  األسرتالية  احلكومة 
إلعادة  التفاوض  من  نهائية 
جلوء  طالب   1800 استيطان 
مانوس  جزيرتي  يف  يقبعون 
باحمليط  وناورو  غينيا،  ببابوا 

اهلادي.
العديد من األقطار ترحب باألمر 

مثل الواليات التحدة وكندا.
األسرتالي  اهلجرة  وزير  وانتقد 
الوزراء  رئيس  داتون  بيرت 
الذي  راد  كيفن  األسبق 
مسألة  ملناقشة  جمددا  عاد 

الالجئني.
يف  صامتا  ظل  الذي  راد، 
القضايا السياسية احمللية على 
مدى السنوات الثالث املاضية، 
فتح نار االنتقادات مؤخرا على 

مفاجأة.. كندا وأمريكا ترحبان 
باستقبال الجئي مانوس وناورو

الجئي  مبنع  االئتالف  اقرتاح 
أسرتاليا  دخول  من  القوارب 
حصوهلم  وحظر  احلياة،  مدى 

على تأشريات من أي نوع.
احلكومة  رئيس  ووصف 
االقرتاح  األسبق  الفيدرالي 

باملتدني مطالبا بإلغائه.
قائال:  أجاب  اهلجرة  وزير  لكن 
كيفن  من  نصائحنا  نأخذ  »لن 
ارتفاع  من  يتحدث  الذي  راد، 

شاهق من شقته بنيويورك«.
األمل  رسائل  وصفت  داتون 
مناصرون  يكتبها  اليت  الزائف 
لالجئني على  مواقع التواصل 
»يضع  قائال:  االجتماعي 
الناس  على عاتقي كافة أنواع 

السيناريوهات«.
راد  كيفن  اتهام  على  وردا 
السياسي«،  »البلطجي  بـ  له 
»إنه  األسرتالي:  الوزير  أجاب 
الفئران،  بزاني  ينعتين  مل 
اليت  من  أخرى  صفة  أي  أو 
اعتاد إطالقها على الناس يف 

املاضي«.
كيفن  وصف  جانبه،  من 
»أمحق  بأنه  االتئالف  راد  

تشريعيا«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ساميون  التعليم  وزير  قال 
املتعلق  الفساد  إن  برمينغهام 
اليومية   العائلية   بالرعاية 
من  الضرائب  دافعي  كلف  
من  عامني،  يف  دوالر  مليار 
قارنها  ممنهجة  خمالفات  خالل 
املنازل  عزل  بفضيحة  الوزير 
اليت اقرتنت حبكومة كيفن راد 

العمالية.
وكشفت وثائق مسربة اطلعت 
للمرة  إنه  األسرتاليان  عليها 
األوىل مت وضع الرعاية العائلية 
حتت بند »حالة األزمات«، حتى 
اقرتحت  فيكتوريا  والية  أن 
الدعوم  أشكال  كافة  وقف 
الفيدرالية املخصصة لذلك حتى 

يتم السيطرة على الوضع.
إلقاء  مت  أنه  وثائق  وكشفت 
شخصا،   15 على  القبض 
 13 إىل  اتهامات  ووجهت 
خالل  باالحتيال،  تتعلق  منهم 
يف  املاضية،  العشرة  الشهور 
املال  إرسال  من  خماوف  ظل 
املسروق إىل داعش وغريه من 

التنظيمات اإلرهابية.
من  أكثر  أن  الوثائق  وكشفت 
8 مليون دوالر متت مصادرتها 
البوليس  نفذها  عمليات  يف 
بينها  ديسمرب  منذ  الفيدرالي 
بغرب  الكمبا  يف  مداهمة 

وزير أسرتالي: فساد الرعاية العائلية 
يكلف بالدنا مليار دوالر

شابني  اتهم  حيث  سيدني 
أموال  من  بعض  باستخدام 
ملساعدة  الضرائب  دافعي 

داعش.
التشديدات  من  وبالرغم 
إن  مصدر  قال  الفيدرالية، 
وحكومات  األسرتالية  احلكومة 
موقفا  تتخذ  بدأت  الواليات 
القطاع  موازنة  جتاه  تقشفيا 
  61 بنسبة  منا  الذي  املزدهر 

خالل العامني املاضيني.
برمينجهام  السيناتور  وقاد 
فيدرالية  حكومية  إصالحات 
 450 من  أكثر  ووفر  للقطاع، 
اآلن،  حتى  دوالر  مليون 
أعباء  من  الكثري  أن  لكنه ذكر 
من   مطلوبة  زالت  ما  االمتثال 
حكومات الواليات، من أجل سد 

الثغرات.
سد  حناول  الوزير:  وتابع 
لكن  ما ميكن،  بأسرع  الثغرات 
حاجة  يف  الواليات  حكومات 

لالضطالع مبسؤولياتها«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سايمون برمنغهام

آرثر  األسرتالي  كشف 
شؤون  وزير  سينودينوس 
مالكومل  حبكومة  الوزراء  جملس 
ترينبول خطة االئتالف للحد من 
اليت  واحدة«  »أمة  صعود حزب 
تقوده  السياسية املثرية للجدل 

بولني هانسون.
وفاز حزب هانسون بأربعة مقاعد 
يف جملس الشيوخ يف انتخابات 
تعود  جعلها  ما   ،2016 يوليو 
السياسية  الساحة  على  للظهور 
عن  خالهلا  غابت  عاما   20 بعد 

الربملان.
وقال سيندوينوس، خالل برنامج 
»سؤال وجواب« على شبكة »إيه 
بي سي« إن زمالءه يف االئتالف 
ظهور  إعادة  لتقليص  حاجة  يف 

»أمة واحدة«.
يف  جهودا  »نبذل  واستطرد: 
مناطق إقليمية، مثل كوينزالند، 
وقمنا باإلعالن عن حزم وظائف 

إقليمية«.
مرتفعة  املناطق  »يف  وتابع: 
التعدين،  اخنفاض  جراء  البطالة 
سبل  على  العثور  حناول 
هيكلية،  لتعديالت  للرتويج 
أكرب  بشكل  املواطنني  ودمج 
نهاية  يف  املستمر،  النمو  يف 

الوزير سينودينوس يكشف خطة »نتف ريش« بولني هانسون

املطاف يتعلق األمر باخلرب والزبد 
واالحتياجات األساسية«.

أن  األسرتالي  الوزير  وذكر 
التعامل  عليه  ينبغي  االئتالف 
مارسه  الذي  األسلوب  بنفس 
الفيدرالي  الوزراء  رئيس 
األسبق جون هوارد، والذي أدى 
تأثري هانسون يف  تقليص  إىل 
القرن  من  التسعينيات  أواخر 

املنصرم.
ولفت إىل أن هوارد جنح وقتها 
يف حل املشاكل اليت يعاني منها 
الذين صوتوا حلزب أمة واحدة، 

ال سيما يف املناطق اإلقليمية.
فسر  مان  روبرت  الربوفيسور 
تسعينيات  هانسون يف  صعود 
القرن املاضي إىل عدم اجنذاب 
الوزراء  رئيس  لنموذج  الشعب 

العاملي بول كيتينغ.
احلملة  مان  روبرت  وانتقد 
ملالكومل  األخرية  االنتخابية 
ترينبول واصفا إياها باملضحكة، 
األذهان  إىل  أعاد  أنه  معتربا 
بول  عليها  كان  اليت  الصورة 
كيتينغ من حيث رؤية العامل من 
وجهة نظر األغنياء وطبقة رجال 

األعمال، وجتاهل الفقراء.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

إذا كنت أحد األعداد املتزايدة  
الذين  األسرتاليني  من 
يظنون أنهم لن يكونوا أبدا 
تكاليف  حتمل  على  قادرين 
عليك  فينبغي  منازل،  شراء 

اإلنصات للنصائح التالية.
اإلسكان  خبري  أوليفر  شني 
االقتصاديني  وكبري  البارز، 
بي«  إم  »إيه  مبؤسسسة 
بعدم  األسرتاليني  نصح 

شراء منازل اآلن.
املهم  من  إنه  أوليفر  وقال 
عندما  للتعميم  اللجوء  عدم 
على  بالقدرة  األمر  يتعلق 
بعض  يف  املساكن  شراء 
داروين  سيما  ال  املناطق 
وبريث على وجه اخلصوص، 
أسعار  تراجعت  حيث 
عليه  كان  ما  إىل  العقارات 

قبل 10 سنوات.
فإن  ذلك،  من  وبالرغم 
لتأجيل  عديدة  أسباب  مثة 
شراء منازل يف باقي أرجاء 
سيدني  سيما  ال  أسرتاليا، 

وملبورن وبرزبني.
أسعار  اطمئن،  وتابع: 
املنازل ستهبط إىل األرض، 
غالبا  االرتفاع  أن فرتات  إذ 

ما يليها فرتات ضعف«.
وحدد خبري اإلسكان الفرتات 
هبوطا  شهدت  اليت  الزمنية 
ارتفاع  بعد  األسعار  يف 
ثم   2005-2004 عام  مثل 
 2011 يف  ثم   ،09-2008
يف  األسعار  اخنفضت  حيث 
بني  ترتاوح  بنسبة  سيدني 

.% 10-5
األسرتاليني  اخلبري  وطالب 
بانتظار فرتة الضعف املقبلة 

نصيحة لألسرتاليني: ال تشرتوا منازل اآلن
قرارا  فيها  يتخذوا  حتى 

بالشراء.
نسبة  زيادة  اخلبري  وتوقع 
مبا  العقارات  يف  املعروض 
األسعار،  نزول  إىل  يؤدي 
ال سيما يف سيين وملبورن 
بشكل  وبريث  وبرزين 

خاص.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مؤسسة  أصدرته  تقرير  كشف 
إحصائيات  بشأن   Anglicare
أرجاء  عرب  املتاحة  الوظائف 
اليت  الصعوبات   أسرتاليا 
املهارات  ذوي  العمال  جتابه 

املنخفضة.
عام  منذ  أنه  التقرير  وذكر 
الوظائف  نسبة  تزايدت   ،2015
أعلى  امتالك  تتطلب  اليت 
فيما  املهارة،  من   مستويني 
اخنفضت نسبة الوظائف اليت ال 

تشرتط إال احلد األدنى منها.
أن  الدراسة  أوضحت  وكذلك 
بدل  مقابل  التوظيف  برنامج 
عيوب  على  حيتوي  البطالة 

قاتلة، تتعلق بأهدافه.
اليت  التوصيات   أبرز  ومتثلت 
االستماع  جلسات  من  تفتقت 
أن   يف  الشيوخ  جملس  داخل 
جيد  بشكل  تعي  ال  احلكومة 
أهداف العمل بالنسبة للعاطلني 
وظائف  تأمني  يف  الراغبني 

بدوام كامل.
وقال وزير التوظيف أمام جلنة 
الغرض   “ الشيوخ:  جملس 

يف أسرتاليا.. أزمة بطالة
بالضرورة  ليس  الربنامج  من 
كامل  دوام  بوظيفة  االلتحاق 
بشكل مباشر، لكنه يتمثل يف  
وظائف،  عن  الباحثني  تنشيط 
االتصال  بعضهم  فقد  الذين 
وحتسني  العمل،  بسوق 
والدوافع«،  الثقة  مستويات 

حبسب الوزير األسرتالي.
ورغم أن الثقة شيء جيد جيدا، 
لكن ذلك األمر أشبه بأن تأتي 
لن  أنه  وختربه  مستقل  بكاتب 
كتاباته،  مقابل  أجرا  يتقاضى 
عرض  بفرصة  سيحظى  لكنه 

أعماله.
املسؤولة  ووترفورد  ميشيل 
إنه  قالت   Anglicare مبؤسسة 
بالرغم من إحصائية  وجود  4 
عاطلني لكل وظيفة شاغرة يف 
احلقيقي  الرقم  لكن  أسرتاليا، 
يف  يؤخذ  عندما  ذلك  يتجاوز 
من  املتزايدة  األعداد  االعتبار 
العاطلني، وتنامي الراغبني يف 

العمل لساعات إضافية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

آرثر سينودينوس
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كان يبدو منذ اليوم األول أن خطة  
سالي فولكنر خلطف طفليها من 
لبنان مسقط رأسها زوجها علي 
والعودة بهما إىل بلدها أسرتاليا 

حمكوم عليها بالفشل.

ستوري«  »أسرتاليان  برنامج 
فشل  أسباب  يف  حتقيقا  أجرى 
اخلطة، وكيف أن فولكنر وطفليها 
ليهيال ونوح كانوا حمظوظني بعدم 
تعرضهم إليذاء كان من املمكن 
أبريل  القتل يف  مرحلة  يبلغ  أن 

من هذا العام.

على  ظهرت  اجلديدة  املعلومات 
لسان أشخاص عاصروا الواقعة، 
سيارة  قاد  لبناني  سائق  بينهم 
قامت  اليت  واملرأة  االختطاف، 
بإيواء فولكنر وطفليها يف مكان 

آمن، وكذلك رواية الشرطة.

نفس  يف  الشك  وتسلل 
توجه  عندما  اللبنانية  املخابرات 
بقيادة  األطفال  استعادة  فريق 
آدم ويتينجتون التابع للمؤسسة 
األطفال  الستعادة  الدولية 

املخطوفني  CARI إىل لبنان.

يف  بقاربه  ويتينجتون  ورسا 
مارينا صغرية بالقرب من فندق 
فيه  يقيم  كان  الذي  موفنبيك 
الذين  دقيقة،   60 برنامج  فريق 
استعادة  حماولة  يسجلون  كانوا 

الطفلني.

وراقبت عناصر استخبارية لبنانية 
الضيوف اجلدد، وفحصوا جوازات 
جوجل  يف  وحبثول  سفرهم، 
شتولوف  مارتن  سريش،حبسب 

من مكتب بريوت.

وقال السائق اللبناني خالد باربور 
الذي مت استئجاره لنقل األطفال 

اليوم يف  بدأ  »لقد  املخطوفني: 
التقطت  حيث  السادسة صباحا، 

األجانب بالقرب من موفنبيك«.

يف  ركبوا  من  قائمة  وضمت 
فولكنر،  من  كال  السيارة 
استعادة  فريق  من  وعضوين 
 60« برنامج  ومصور  األطفال 
دقيقة«،حيث اجتهوا إىل  ضاحية 
فيها  يعيش  اليت  ترييز،  سانت 
ابنيه،  مع  األمني  علي  الزوج 
اهلل،  جنوب بريوت، معقل حزب 
حيث تتزايد التشديدات األمنية.

بينما  االختطاف  واقعة  وحدثت 
وخادمة  األطفال  جدة  كانت 
إىل  الصغريين  ترافق  العائلة 

املدرسة.

وبدأ املصور يف نقل ما جيري، 
كانا  الطفلني  أن  السائق  وذكر 
السيارة،  ولوجهما  عند  يصرخان 
لكن األم فولكنر هدأت من روعهما 

قائلة هلما :« أنا أمكما«.

وعربت األم عن شعورها بالسعادة 
املفرطة عند تعرف ابنتها عليها.

وقالت األم: »شعرت  أن قليب 
يتفتح يف هذه اللحظة«.

الرعب  حالة  إىل  السائق  وأشار 
ظل  يف  سيما  ال  متلكته،  اليت 
الفائقة اليت كان يسري  السرعة 
بإطالق  اجليش  وأوامر  بها، 
تسري  أي سيارة  على  الرصاص 
االجتاه  صوب نقطة تفتيش من 

املعاكس وال تذعن للتعليمات.

ويف ذات السياق، قال احملامي 
 :Moughabghab غسان  اللبناني 
األمر  انتهاء  املمكن  من  »كان 
حيمل  الكل  ألن  الدماء،  بسفك 

تفاصيل مثرية.. هكذا فشلت سالي فولكنر يف خطف أطفاهلا ببريوت

We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression 
of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High 
rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply 
an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork 
and concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each 
one of your project including engineering for final certification and approval, where 
required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed 
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have 
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing 
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to 
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, 
maintaining a safe working environment for all parties concerشed thereby being able 
to deliver your projects on time and on budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555 Or Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK

للحزب  التابع  يعقد فرع سيدني 
ما  إذا  على   تصويتا  الليربالي 
وضع  أسرتاليا  على  ينبغي  كان 
حظر  وفرض  للهجرة،  نهاية 

شامل على كافة الالجئني.
مشروع  خلفية  على  ذلك  يأتي 
قرار ملتهب قدمه جورج بوبوسكي 
يصف  كارلينغفورد  فرع  رئيس 
و  »اجملرمني«  بـ  املهاجرين 

»األوغاد«.
يستغل  أن  املقرر  ومن 
فرع  رئيس  بوبووسكي  جورج 
للحزب  مؤمترا  كارلينغفورد 
ترينبول  حكومة  لدعوة  اخلميس 
اهلجرة  أشكال  كافة  وقف  إىل 
حتقيق   حيدد  أن  قبل  واللجوء 
بالنسبة  والنفع  اخلطورة  أوجه 

ألسرتاليا.
ويف مقدمة ملحقة بالطلب، اتهم 
بوبوسكي املهاجرين بسلسلة من 
وثائق  تزوير  تتضمن  اخلطايا، 
نظام  وخمالفة  علمية،  ودرجات 
العمل  وتفادي  التأشريات، 
االجتماعية  الدعوم  على  اعتمادا 
شغل  وكذلك  »السنرتلينك«، 
أن  يفرتض  وظائف  بعضهم 

تذهب لألسرتاليني.
الذي  األخري  الشيء  وأردف: 
األجانب،  العمال  هم  إليه  حنتاج 
من   % 80 الوغود،  هؤالء  أخرج 
على  يعيشون  اجلدد  املهاجرين 
بعضهم  االجتماعية،  الدعوم 

لفرتات تتجاوز 10 سنوات«.
واستطرد: »ببساطة، جيب إجبار 
البحث  على  العاطلني  هؤالء 
حبس  إىل  باإلضافة  عمل،  عن 
احملتالني الذين زورا بيانات من 

أجل احلصول على الدعم«.
وأشاد بوبوسكي، احلليف اليميين 
من  كامنزولي  لتشارلز  املتشدد 
فرع باراماتا،  باملرشح األمريكي 
األمريكية  الرئاسة  النتخابات 
احلكومة  داعيا  ترامب،  دونالد 
ذات  على  للسري  األسرتالية 

النهج.
اجملرمني؟   يريد  »من  وأردف: 
وكما قال دونالد: »حنن ال نعرف 

من هؤالء األشخاص«.
املهاجرين  بوبوسكي  واتهم 
بتزوير وثائق قائال: »أي وثيقة 

ميكن أن تشرتى اآلن«.
اجلهاديني،  عن  للحديث  وانتقل 
عليهم  الفرصة  بتفويت  مطالبا 
قائال:  أسرتاليا  داخل  للعيش 
»أغلقوا الباب هل حتتاجون هؤالء 

الناس؟«
أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
يف  »إيسينشيال«  مؤسسة 
 %  49 أن  املاضي  سبتمرب 
حظر  يدعمون  األسرتاليني  من 
من   %  60 بينهم  املسلمني، 
من   % و40  االئتالف،  ناخيب 

العماليني، و34 % من اخلضر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مسؤول باالئتالف: املهاجرون يف 
أسرتاليا »أوغاد« و«جمرمون«

األسرتالي  العام  املدعي  أعلن 
جورج براندس مؤخرا إن اإلدارة 
أسرتاليا  يف  العامة  الفيدرالية 

خالية من الفساد.
براندس حمق  الضيق،  باملفهوم 
شراء  أن  إذ  هذا،  قول  يف 
أمر  أسرتاليا  يف  السياسة 
صعب، حيث ال يقبل السياسيون 
األسرتاليون وموظفو احلكومة أي 

رشوة.
االستطالعات الدولية حتمل أيضا 
الرتاجع  فرغم  املعنى،  نفس 
أسرتاليا  اعرتى  الذي  الضئيل 
يف مؤشر الشفافية  لكن تبقى  

يف مركز متقدم.
الفساد ميكن تعريفه بأنه انتهاك 
وتتمحور  السياسي،  للنظام 
يف  الفساد  حول  املناقشات 
اختالف  عل   استنادا  أسرتاليا 
ماهية  حول  احملللني  تعريف 

انتهاك نظام سياسي.
آثر  احلديثة،  العقود  ويف 
قانوني  تعريف  وضع  الباحثون 
تقليص  أن  إال  للفساد،  ضيق 
عدم  كشف  الفساد  نطاق 
القانونية  املعايري  بني  االتصال 
رؤية  وبني  الشعبية،  والعادات 
النخبة السياسية وعامل البيزنس 
من  اجملتمع  وباقي  جهة،  من  

جهة أخرى.

يف  السياسي  التمويل  نظام 
ولكن  بالفساد،  يتسم  أسرتاليا 

ليس بسبب الرشاوي.
يف  الكبريين  احلزبني  معايري 
أسرتاليا تعتمد بشكل كبري على 

مساهمات البيزنس.
الليربالي  احلزب  جانب  ومن 
أموال  على  حيصل  فإنه  مثال، 
داخل  من  سواء  البيزنس، 
لكنها  خارجها،  أو  احلكومة 
احلصول  تستهدف  ال  مساهمات 
على ميزة سياسية خاصة، لكنها 
مفهوم أيديولوجي مفاده اإلميان 

باألسواق احلرة.

يتسمون  املتربعني  بعض 
أن  يعتقدون  حيث  بالسذاجة، 
مشروعة،  رشاوى  تربعاتهم 
أن  يكتشفون  ما  الحقا  لكنهم 
سوف  املنتخبني  السياسيني 
حياول  شخص  أي  من  يهربون 
عالقة  لعمل  بهم  االتصال 
والتمويل  السياسة  بني  مباشرة 

السياسي.

األشخاص ذوو الدهاء  يعرفون 
السياسي يف  التمويل  نظام  أن 
تبادل  على  مبنيا  ليس  أسرتاليا 

خدمات سرية مثل الرشوة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا.. دولة بال رشوة
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النائب األحراري جيف لي

سالحا يف تلك املنطقة«.
سامي  الدكتور  الرأي  ووافقه 
للشؤون  الشام  مركز  من  نادر 
اإلسرتاتيجية حيث قال: »بريوت 
ليست ذلك النوع من املكان الذي 

ميكنك فيه اختطاف األطفال«.

ملشاعر  تفهمه  عن  أعرب  نادر 
فكرتها  وصف  لكنه  فولكنر، 

»باجملنونة«.
املقدم جوزيف مسلم من القوات 
كان  إنه  قال  الداخلية  األمنية  
من املهم أن تتصرف السلطات 
يتمكن  أن  قبل  سريع  بشكل 

اخلاطفون من مغادرة لبنان.
املنزل  صاحبة  محزة،  يامسني 
فولكنر  فيه  اختبأت  اليت  اآلمن 
تكن  مل  إنها  قالت  وطفالها 
الطفلني  أن  البداية  يف  تعرف 

خمتطفان.

من  باألنباء  علمها  إىل  ولفتت 
األخبار اللبنانية التلفزيونية.

البقاء  فولكنر  إليها  وتوسلت 
حتى صباح اليوم التالي، وقالت 
تستطيع  تكن  مل  إنها  يامسني 
يف  وطفليها  امرأة  »رمي« 

الشوارع.
مسألة  األمر  أن  أدركت  فولكنر 
عليها  تقبض  أن  قبل  وقت 
عن  حتدثت  كما  الشرطة، 
يف  قضتهما  اللذين  األسبوعني 

السجن.

بريزبن  إىل  األم  ترحيل  ورغم 
اتهامات  تواجه  زالت  ما  لكنها 
باالختطاف يف لبنان حتمل عقوبة 

احلبس من 3-7 سنوات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

علي األمني مع طفليه

سالي فولكنر اضطرت االختباء يف منزل آمن مع طفليها

سالي فولكنر وطفالها
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هانسون  بولني  دافعت 
عن  واحدة«  »أمة  حزب  زعيمة 
 6 لقطع  الداعم  حزبها  قرار 
املوازنة  من  دوالر  مليارات 
االجتماعية  للدعوم  املخصصة 

»السنرتلينك.
 وعللت السياسية املثرية للجدل 
تبدأ  مل  ما  إنه  قائلة  موقفها 
بوسائلها  العيش  يف  أسرتاليا 
املتاحة ، فلن تعد قادرة على 
تقديم اخلدمات األساسية هلؤالء 

الذين حيتاجونها بشكل أكرب.
»إيه  مع  حصرية  مقابلة  ويف 
إن  هانسون  قالت  آر«،  إف 
حزبها سيتخذ موقفا صلبا لدعم 

إصالحات املوازنة.
يتعلق  ال  األمر  واستطردت:« 
فقط بالدعوم االجتماعية، لكنين 
املال،  من  كبريا  إهدارا  أرى 

وينبغي حقا أن نكبح مجاحه«.
احلكومات  أن  هانسون  ورأت 
الفوز  أجل  من  املتعاقبة 
للدعوم  مسحت  باالنتخابات 
أسلوبا  تكون  أن  االجتماعية 
يدا  تكون  أن  من  بدال  للحياة 
مساعدة، واعتربت أن مثة حاجة 

إىل قرارات قاسية.
نكون  أن  أردنا  إذا  وتابعت:« 

هانسون تفجر مفاجأة وتهدد فقراء أسرتاليا 
بتقليص دعوم »السنرتلينك«

قادرين يف املستقبل على دعم 
هؤالء الذين يف حاجة حقيقية، 
مثل املرضى واملسنني، ينبغي 
أن نفعل شيئا اآلن حول الدعوم 
االجتماعية، أريد من تلك األموال 
االنتظار  قوائم  يف  توضع  أن 
باملستشفيات، ويف املدارس. 
البلد  هذه  يف  التحتية  البنية 

مثرية للسخرية«.
أن  هانسون  واعرتفت 
حلزبها  الذين صوتوا  الكثريين 
الدخول  أصحاب  من  كانوا 
من  منهم  والبعض  املنخفضة، 
االجتماعية  الدعوم  مستحقي 
وأضافت:  »سنرتلينك«، 
إرضاء  أستطيع  ال  »آسفة، 
اجلميع، ولن يتفق كل شخص 
القرارات  أختذ  لكنين  معي، 
البلد  هلذه  صحيحة  أراها  اليت 

واألجيال املستقبلية«.
وكان وزير اخلزانة  الفيدرالي 
سكوت موريسون قد كشف هذا 
األسبوع إنه حظى بدعم أعضاء 
جملس الشيوخ األربعة التابعني 
حلزب أمة واحدة إلجراء ختفيض 
آخر قيمته 6 مليارات دوالر من 

النفقات.
مليار دوالر  ويشمل ذلك 2.9 

الضريبية،  العائلة  دعوم  من 
و1.3 مليار دوالر من تعويضات 
مليار  و1.2  الكربون،  ضريبة  
»الصرف  وقف  عرب  دوالر 
األمومة  إلجازة  املزدوج« 
مليون  و600  األجر،  مدفوعة 
جعل  مثل  أخرى،  تدابري  دوالر 
مستحقي بدل البطالة ينتظرون 
احلصول  قبل  الوقت  من  فرتة 

على الدعم.
حتظى  املوازنة  استقطاعات 
أيضا بدعم من السيناتور بوب 
الديقراطي  والسيناتور  داي، 
الليربالي ديفيد ليوجنيلم، لكن 
ذلك يعين أن احلكومة ما زالت 
التابعة  الثالثة  حتتاج لألصوات 
أجل  من  زينوفون  نيك  لفريق 

مترير املقرتح.
مستعد  أن  ذكر  زينوفون 
للموافقة على املقرتحات اخلاصة 
باإلجازة مدفوعة األجر، لكنه لن 
يذهب كثريا ألبعد من ذلك، إال 
أن هانسون حثته على التفكري 
مع  »سأتعاون  قائلة:  جمددا 
نيك  على  وينبغي  احلكومة، 
زينوفون أن ينظر بشكل إجيابي 

إىل هذا األمر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

لألم  األربعة  األبناء  زال  ما 
رميوند  ميشيل  األسرتالية 
من  بالصدمة   يشعرون 
الظروف املروعة احمليطة مبقنل 

والدتهم.
واآلن، ينبغي على عائلة القتيلة  
إخبار األبناء أن والدتهم كانت 
إذا  املصري  ذلك  من  ستنجو 
فجأة  سحبت  الشرطة  تكن  مل 
سراح  مما   التهم  من  سلسلة 

قاتلها.
وكشف حتقيق فريفاكس ميديا 
األحداث  من  غريبة  سلسلة 
خبارية  دراجات  بعصابة  ترتبط 
مشروع  غري  وإمداد  حمظورة، 
وخمربين،  وعهر،  باملخدرات، 
من   وتسرت  مؤامرة  وادعاءات 
النهاية  يف  أدى  ما  الشرطة، 

إىل القتل املأساوي لرينولد.
كان  وبينما   ،2011 عام  ويف 
أن يقضي واين  من املفرتض 
إدوارد جونز يقضي فرتة سجنه 
المرأة،  العنيف  الضرب  بتهمة 
اليدين  طليق  حرا  شوهدجونز 
)هريوين  خمدرات  منفذ  يف 
»كينجز  مبنطقة  الثلج(  وخمدر 
مالزم  شاهده  حيث  كروس« 
الشرطة البارز غلني روبرتس.

كان يفرتض أن يظل جونز داخل 
لكن  عديدة،  لسنوات  السجن 
االتهامات  كافة  سقطت  فجأة 
املوجهة ضده وشريكه، ومسح 
رغم  السجن،  من  باخلروج  له 
تتعلق  إضافية  اتهام  سلسلة 

حبيازة سكني.
ويف ديسمرب 2012، حجز جونز 

تفاصيل بشعة يف مقتل ميشيل رينولد وخنقها حتى املوت

مطل  فندق  يف  القتيلة  مع 
قيد  حيث  كوفس،  ميناء  على 
يدي وقدمي رينولدز، وضربها 
حتى فقدت الوعي، وصب عل  
آكلة،  كيماوية  مادة   معدتها 
ثم خنقها حتى املوت باستخدام 

قطعة من القماش.
غلني  السابق  رينولدز  رفيق 
بالصدمة  شعر  وينرتبوتوم 
األسبوع  هذا  ابالغه  مت  عندما 
سوء  بشأن  املنفجرة  باألخبار 

تعامل الشرطة مع القضية.
أن  اكتشف  وينرتبوتوم  غلني 
أبنائه  ووالدة  السابقة  رفيقته 
ميشيل رينولدز مل تكن لتقتل 
إذا مل تكن االتهامات املوجهة 

ضده قد أسقطت.
»ميشيل  وينرتبوتوم:  وقال 
كانت امرأة حمبة، ما زلت أحبها 
وسأظل دوما، لقد كانت متتلك 

قلبا ذهبيا حقيقيا«.

بأنها  وصفتها  كاث  شقيقتها 
وتضع  حرة  روحا  متتلك  كانت 

ثقتها وإميانها يف اجلميع.
مقتلها،  من  أسابيع  قبل  لكن 
خمدر  تتعاطى  رينولدز  بدأت 

الثلج.
يف  ديسمرب  من  السابع  ويف 
اختفائها،  سافرت مشاال  عام 
غرفة  وحجزت  جونز،  بصحبة 
 Coffs مبنطقة  فندق  يف 
Harbour، ويف نوبة غضب 
أنفها  وكسر  جونز  أحرقها 

وخنقها حتى املوت.
شراء  بعدها  القاتل  وطلب 
بيتزا بطريقة التيك آواي، رغم 
جبواره،  مسجاة  املرأة  جثة  أن 
بلف  قام  التالي  اليوم  ويف 
منطقة  منها يف  اجلثة وختلص 

أدغال.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ميشيل رينولد مع ثالثة من أبنائها األربعة
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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

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

NEWS

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

بالصور: »قرب املسيح« ُفِتح... حتت الركام »شيء غري متوقع«
االعمق  الداخلية  الغرفة  يف 
»قرب  ى  املسمَّ املوقع  يف 
عمد  #القدس،  يف  املسيح« 
نزع  اىل  املرممني  من  فريق 
طبقة الرخام اليت تغطي القرب، 
للمرة االوىل منذ قرون، يف 
حماولة للوصول إىل ما ُيعتقد 
األصلية  الصخرة  سطح  أنه 
جثمان  عليها  سجي  اليت 

يسوع املسيح.

يعتقد  طويل،  وقت  من 
الكهف  أن  كثريون  مؤرخون 
عنه  ُعرِّف  وقد  األصلي- 
موت  من  عدة  قرون  بعد 
يسوع املسيح بانه قربه- قد 
ُطمست معامله من زمن بعيد. 
يرافقه  آثار،  عامل  ان  غري 
فريق من املرممني، قال ان 
املخرتق  بالرادار  االختبارات 
جدران  أن  بّينت  لالرض 
يف  قائمة  تزال  ال  الكهف 
الواقع- على ارتفاع 6 أقدام 
خلف  باألساس-  ومتصلة 
وسط  للغرفة  رخامية  ألواح 
يف  املقدس  القرب  كنيسة 
اكتشافه  مت  و«ما  القدس. 
اآلثار  عامل  قال  مذهل«، 
جيوغرافيك«  »ناشيونال  يف 

فريدريك هيربت.

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

أخبار ذات صلة
املسيح من بعد بعثه

العمل جزء من مشروع ترميم تارخيي للحفاظ على 
يقال  الكهف، حيث  تأوي  اليت  الداخلية  الغرفة 
ان السيد املسيح دفن وقام من بني االموات. 
وأحد  املسيحية،  الكنائس  أقدم  احد  حمور  انه 
أقضي  »عادة،  املسيحيني.  لدى  املزارات  أهم 
وقيت يف قرب توت«، قال هيربت عن موقع دفن 
هذا  »لكن  آمون.  عنخ  توت  املصري  الفرعون 

أكثر أهمية«.

وتعمل »ناشيونال جيوغرافيك«، مبشاركة خرباء 
يونانيني، على توثيق العمل. كنيسة قرب املسيح 
)او كنيسة القيامة( يف القدس، وهي بناء يرجع 
اىل القرن الثاني عشر، ومقامة على بقايا آثار 
ترجع اىل القرن الرابع، هي املكان الوحيد الذي 
متارس فيه 6 طوائف مسيحية إميانها يف املوقع 
الغرفة  فيها  رممت  اليت  االخرية  املرة  نفسه. 
وهي  حريق.  اثر   1810 العام  كانت  الداخلية 
حتتاج اىل تعزيز، بعد اعوام من التعرض للرطوبة 
ودخان الشموع. القفص احلديدي الضخم الذي 
ال   1947 العام  الربيطانية  السلطات  حوهلا  بنته 

يزال قائما، لكن ليس مبا فيه الكفاية.

التجديد يف هذا املوقع االقدس لدى املسيحيني 
يتطلب اتفاقا متبادال بني خمتلف القيمني على 
تأمينه.  جدا  الصعب  ومن  القيامة،  كنيسة 
خمتلفة  أجزاء  بغرية  حترس  الست  فالطوائف 
أصغر  حتى  تعارض  ما  وغالبا  املوقع،  من 

التغيريات.

اإلسرائيلية  الشرطة  أغلقت  املاضي،  العام 
املكان لفرتة وجيزة، بعدما اعتربت هيئة اآلثار 
ذلك  دفع  وقد  آمن.  ليس  انه  االسرائيلية 
الضوء  اعطاء  اىل  الست  املسيحية  بالطوائف 

االخضر إلصالحات بدأت يف حزيران املاضي.

صفوف  يف  احلجاج  ينتظر  الساعة،  مدار  على 
للحصول على فرصة للجثوم يف الغرفة الداخلية 
الصغرية. يركعون أمام لوح من الرخام أالبيض 
الكهف  انه يغطي سطحا حمفورا من جهة  يقال 

قبل  املسيح  جثمان يسوع  اجلريي، حيث سجي 
قيامته.

وقد أغلق مسؤولو الكنيسة الغرفة امام احلجاج 
ابتداء من مساء األربعاء. واستخدم العمال بكرة 
لنزع لوح الرخام انزالقا، على امل يف الوصول 
إىل سطح املدفن. وقال هيربت ان بالطة الرخام 

مل ُتنزع منذ العام 1550.
وعند  الركام.  من  طبقة  كانت  الرخام،  حتت 
الركام،  إزالة  انهوا  العمال  ظهر اخلميس، كان 
من  آخر  لوح  متوقع:  غري  شيء  عن  كاشفني 
الرخام. وابدى هيربت اعتقاده أن اللوح الثاني- 
وهو رمادي وظهر عليه نقش صغري يف شكل 
صليب- يعود تارخيه إىل القرن الثاني عشر. انه 
»ال  بيضاء.  طبقة  وحتته  الوسط،  يف  مشقوق 
أعتقد ... انه الصخرة األصلية. ال يزال امامنا 

عمل اكثر )للقيام به(«، على قوله.

كنيسة  تدير  اليت  الرئيسية  املسيحية  الطوائف 
بالعمل 60 ساعة  العمال  القيامة مسحت لطاقم 
فقط للتنقيب يف احلرم الداخلي، افاد هيربت. 
ويعمل اخلرباء، ليال ونهارا، للوصول إىل جوف 
القرب وحتليله. وقال: »سنغلق القرب بعد ان نوثق 
أنطونيا موروبولو، وهي مهندسة  ذلك«، قالت 
أثينا  يف  الوطنية  التقنية  اجلامعة  يف  معمارية 

املشرفة على اعمال التجديد.
يريد فريق الرتميم ان يسد بإحكام جوف القرب، 
اجل  من  بالطني  القرب  من  أجزاء  ان حيقن  قبل 
التعزيزات، وبالتالي ال تتسرب املادة داخل ما 

يعترب انه الصخرة املقدسة.

يف غضون ذلك، سيبقى جزء من القرب مفتوحا. 
اخلرباء عمدوا اخلميس اىل فتح نافذة مستطيلة 
الداخلية، كي  للغرفة  الرخامية  اجلدران  أحد  يف 
يتمكن احلجاج من ان يلقوا نظرة خاطفة، للمرة 
االوىل، على جزء من اجلدار اجلريي الذي يعتقد 

أنه قرب يسوع.

االمني  وهو  غرونيي،  دايفيد  وقف  هناك 
الكنيسة  ممتلكات  على  تشرف  جملموعة  العام 
الكاثوليكية الرومانية يف األراضي املقدسة، مع 
وكانوا  الفرنسيسكان.  الرهبان  من  قليل  عدد 

يشاهدون برهبة العمال وهم يعملون. »ما حصل 
هنا من الفي سنة غرّي تاريخ العامل كليا«، على 
قوله. »ان تكون قادرا على احلفر، دعنا نقول، 
حتى الصخرة اليت وضع عليها جسد يسوع ... 

فرحة غامرة«.

»ناشيونال  فيلم  طاقم  وّثق  واحدة،  نقطة  عند 
جيوغرافيك« املوقع، يف وقت كان رجال الدين 
حيرقون حوهلم البخور، يف طقس كنسي يومي. 

برداءين  دين  رجال  تسلق  الطاقم،  مغادرة  بعد 
بنيني مع شرطي إسرائيلي متمركز يف الكنيسة 
من  كومة  النظام،  على  احلفاظ  يف  للمساعدة 
امللقاة على  الكهربائية  البناء واألسالك  أدوات 
ارض الغرفة الداخلية، ثم احننوا داخلها، ملتقطني 
صورا للقرب بواسطة اهلاتف اخلليوي. »انها حلظة 

تارخيية، اليس كذلك؟«، عّلق الشرطي.

)أ ف ب(.



Page 14صفحة 14     

كــتاب

»إصالحات«  بعد  بها  تتمّتع  مل  حركة 
السبعينيات  يف  تشرش  فرانك  جلنة 
)باستثناء فرتة رئاسة ويليام كيسي(. 
كيسنجر  هنري  فيه  كان  زمن  وهو 
يدير السياسة اخلارجّية لإلدارة بسرية 
آلراء  اهتمام  كثري  يعري  وال  مطلقة، 
اخلرباء يف الشرق األوسط الذين كان 

هكذا أشعلت واشنطن احلرب األهلّية ]9[ | كيسنجر: تدخل اسرائيل قد يؤدي إىل وحدة عربية عملنا طويالً ملنعها

أسعد أبو خليل

يكشف كتاب صدر حديثًا يف الواليات املتحدة دور واشنطن يف 
حيمل  الذي  الكتاب  األهلّية.  احلرب  بداية  يف  اللبنانّية  السياسة 
عنوان »ميادين التدّخل: السياسة اخلارجّية األمريكّية وانهيار لبنان، 
١٩٦٧ ــ ١٩٧٦«، يعتمد على األرشيف األمريكي من سجالت وزارة 
ضلوع  صفحاته  يف  وُيظهر  وغريها،  استخبارية  ودوائر  اخلارجية 
واشنطن يف إشعال احلرب األهلّية وإذكائها وكيفية تعاملها مع 
»حلفائها« يف بريوت. يف ما يأتي، احللقة التاسعة من السلسلة.

السياسة  احلديث عن  لدى  له  التنّبه  جانب جيّنب  أكثر من  هناك 
األمريكّية جتاه احلرب األهلّية يف لبنان. وقد سبقت اإلشارة إىل 
أن املخابرات األمريكّية ووزارة الدفاع مل تكونا بالضرورة ُتعلمان 
السرّية،  بعملّياتهما  األوسط  الشرق  يف  األمريكّية  السفارات 

خصوصًا يف ما يتعلق بتسليح امليليشيات يف لبنان.

باستقاللّية  األمريكّية  املخابرات  فيه  متّتعت  زمن  يف  ذلك  كان 

يقول عنهم إنهم يضعونه بني خيارْين فقط: خياراتهم هم بناء على 
اقرتاحاتهم، وخيار حرب كونّية نووّية.

)من  مباشرة  بطرق  مّت  اليمينّية  للميليشيات  األمريكي  التسليح 
أمريكا نفسها(، وبطرق غري مباشرة عرب إسرائيل ودول أوروبّية. 
إذ ال تستطيع إسرائيل أن تصّدر أسلحة أمريكّية )مهما صغرت( 
من دون إذن من واشنطن حول وجهة التصدير وطرق االستعمال. 
اإلدارة  األوروبي مل يكن ليحدث من دون علم  التسليح  أن  كما 
الباردة اليت كان كيسنجر ُيسرّي  إبان احلرب  األمريكّية، خصوصًا 
احلزب  متّول  واشنطن  وكانت  ألوروبا،  اخلارجّية  السياسة  فيها 
الدميقراطي املسيحي يف إيطاليا ملنع احلزب الشيوعي من الوصول 

إىل السلطة.
تعّمق اخلالف بني احلركة الوطنّية واملقاومة الفلسطينّية من جهة 
والنظام السوري من جهة أخرى. ومل تكن »الوثيقة الدستورّية« 
والتمّسك بسليمان فرجنّية إاّل تعبريًا عن هذا اخلالف. ويف املقابل، 
تعّمقت العالقة بني حزب »الكتائب« ودمشق اليت تعّهدت بضبط 
اخلالدي يف  وليد  رواية  لبنان، حبسب  الفلسطينّية يف  املقاومة 
كتابه عن احلرب األهلّية. أما انقالب عزيز األحدب، يف آذار ١٩٧٦، 
شاحنات  رأيت  أنين  )أذكر  سالمة  حسن  أبو  من  برتتيب  فكان 
ملقاتلني من حركة »فتح« أمام منزل األحدب عشّية االنقالب أثناء 
زيارتي جلاره الصديق باسم قّطان يف منطقة فردان(. لكن ياسر 
عرفات كان خيشى من مضاعفات التوّرط الفلسطيين يف احلرب، 

ومن عواقب تدّخل العدّو اإلسرائيلي يف لبنان.
بدأ النظام السوري، بشخص حكمت الشهابي، جّس نبض اإلدارة 
احتماالت  ورصد  لبنان  تدّخل عسكري سوري يف  حول  األمريكّية 
تدّخل إسرائيلي مضاد. وكانت التقارير املخابراتّية األمريكّية تقّدر 
بأن النظام السوري قد يواجه خطر السقوط يف حال تدّخل عسكرّيًا 
نظام  قيام  إىل  يؤّدي  أن  ميكن  السيناريو  هذا  وبأن  لبنان،  يف 
عسكرّي أكثر راديكالّية يف سوريا. فيما كانت دمشق على قناعة 
إسرائيلي مضاد.  تدّخل  العسكري سيّؤدي حكمًا إىل  تدّخلها  بأن 

راسل شارل مالك 
األمريكيني محذرًا من 

»خطر« سيطرة اليسار 
ونصح بالتعاون مع أوروبا 

وسوريا

عواقب إدخال قّوات كبرية يف لبنان، حاول ملك األردن، ُمادعًا 
عاد  لكنه  البداية.  السوري يف  القرار  من  التنّصل  األرجح،  على 
ودافع عن وجهة نظر دمشق بالتدّخل يف لبنان، ودعا إىل »تفّهم 
أمريكي« هلذا القرار. التقى خّدام بلرتو جمددًا وأبلغه بأن اجليش 
السوري سيدخل إىل »بريوت والبقاع وبعض مناطق اجلبل«، وأن 
قّوات النظام لن تدخل جنوب لبنان. وطلب الرئيس السوري من 
امللك حسني التدخل لدى واشنطن إلعطائه »دعمًا كاماًل يف إبعاد 
مطالعة  من  ويبدو  السوري.  التدّخل  خالل  لبنان  عن  إسرائيل« 
)يف  غوز  برغسون  وغري  ستوكر  وتعليقات  األمريكّية،  التقارير 

أطروحته يف جامعة أوسلو يف عام 
تضارب  هناك  كان  أن   ،)٢٠١٤
بالشرق  األمريكيني  اخلرباء  بني 
األمريكّية  السفارات  األوسط يف 
إذ  كيسنجر.  وبني  املنطقة  يف 
كان رأي األخري مغايرًا لرأي هؤالء 
املتحّمسني للتدّخل السوري. ويف 

هذه الفرتة احلامسة من تاريخ احلرب، درس كسينجر فكرة إطالق 
يد سوريا وإسرائيل يف لبنان من دون إعطاء ضوء أخضر صريح، 
وذلك من أجل القضاء على املقاومة الفلسطينّية يف اجلنوب وإنقاذ 
غري  أطروحة  من   ٨٢ )ص.  الشمال  »املسيحّية« يف  امليليشيات 

برغسون غوز(.
ويف اجتماع يف البيت األبيض يف ٢٤ آذار ١٩٧٦ ضمه مع كيسنجر 
وجريالد فورد ووزير الدفاع دونالد رامسفلد، أبلغ مستشار األمن 
القومي  األمن  مستشار  منصب  )شغل  سكوكرفت  برنت  القومي 
يف إدارة جورج بوش األب يف ما بعد( الرئيس فورد يف تقييم 
رمسي أن منظّمة التحرير ستنتصر يف لبنان من دون تدّخل خارجّي 
)ضّدها(. هنا، توّصل كيسنجر إىل قناعة جبدوى التدّخل السوري 
السوري مشال  النظام  قّوات  تبقى  وأن  يكون حمدودًا،  أن  على 
الليطاني. ورأى أن تدخاًل سورّيًا قصري األمد هو أفضل حّل للقضاء 
على منظّمة التحرير، مشبهًا الوضع بـ »أيلول األسود« يف األردن 
عام ١٩٧٠. وبات هو الضامن ملنع تدّخل إسرائيلي مضاد. لكنه 
بقي خائفًا من حصول حرب عربّية ــــ إسرائيلّية يف جنوب لبنان، 
وحّذر من أن يؤّدي ذلك إىل »حصول ما عملنا كل هذه السنوات 
بالضبط ملنعه، أي خلق وحدة عربّية« )ص. ٨٣، من أطروحة غري 

برغسون غوز(.
النظام  مع  حتالفها  بني  توازن  أن  األمريكّية  احلكومة  على  وكان 
فهمي،  إمساعيل  وأعلم  السوري.  النظام  مع  وتقاربها  املصري 
وزير اخلارجّية املصري، احلكومة األمريكّية بأن هناك »انطباعًا بأن 
واشنطن تدعم دور األسد يف لبنان وأنها أعطته »كارت بالنش« 
)بطاقة بيضاء(. فيما أبلغ النظام السعودي احلكومة األمريكّية أن 
على  يعمل  وأن  قّوات،  إرسال  عدم  األسد  من  وزرائه طلب  أحد 

»تهدئة اليسارّيني« يف لبنان )ص. ١٧٩ من كتاب ستوكر(.
أما الزعماء املوارنة فلم يتوّقفوا عن طلب تدّخل عسكري أمريكي، 
يف  األمريكّية  السفارة  مراقبة  قررت  األمريكّية  احلكومة  أن  حتى 
بريوت عن كثب خشية أن تكون قد أوحت مبا ال يتطابق مع السياسة 
األمريكّية يف هذا الشأن. وكان »زعماء مسيحّيون، مبن فيهم كميل 
تدّخل عسكري  السفارة على طلب  مالك، حيّثون  مشعون وشارل 

أبلغ جنبالط األسد بدعم واشنطن قراره بالقتال فوصف كيسنجر ذلك بأنه »كذبة خبيثة وشرّيرة«

لكن النظام السوري نشر قّوات سورّية نظامّية بزّي جيش التحرير 
الفلسطيين ملنع اليسار اللبناني واملقاومة الفلسطينّية من حتقيق 
أبلغ الرئيس حافظ األسد السفري  انتصار. ويف ١٨ آذار ١٩٧٦، 
ريتشارد موريف أن فرجنّية طلب تدّخاًل عسكرّيًا سورّيًا )ص. ١٧٥ 
حول  األمريكي  ــــ  السوري  احلوار  بدأ  وهنا  ستوكر(.  كتاب  من 

التدّخل العسكري السوري يف لبنان.
استدعى وزير اخلارجية السوري عبد احلليم خّدام القائم باألعمال 
األمريكي روبرت بلرتو )رأس وفد بالده يف ما بعد يف أّول حوار 
بني احلكومة األمريكّية ومنظّمة التحرير يف أواخر عهد رونالد ريغان( 
اللبناني طلب تدّخاًل عسكرّيًا سوريًا. وأضاف  الرئيس  أن  وأبلغه 
أن حكومته »تأمل يف احلصول على موافقة عدد من الدول« اليت 
تعترب احلكومة السورّية »موافقتها ضرورّية« )ص. ١٧٥ من كتاب 

ستوكر(.
وفيما مل ُيشر املسؤول السوري إىل حجم التدّخل، قال إن حكومته 

ستنظر بإجيابّية إىل أّي اقرتاح أمريكي يف هذا الصدد.
حاول كيسنجر املماطلة يف احلوار وحّذر دمشق من تدّخل إسرائيلي 
مضاد قد يؤّدي إىل احتالل أقسام كبرية من جنوب لبنان و«رمبا« 
أقسام أخرى خارج اجلنوب، ووضعت حكومة العدّو، للمّرة األوىل، 
بتدّخل عسكري سوري يف  القبول  توّفرها  شروطًا ميكن يف حال 
ـــ ضّمنتها يف  ــــ كانت هذه بداية لتليني موقف كيسنجر  لبنان 
مذكرة إىل احلكومة األمريكّية، وهذه الشروط هي اخلطوط احلمر 
لبنان.  الشهرية: ١( ال دخول عسكريًا سوريًا مفتوحًا وُمعَلنًا يف 
اللواء )حدث لغط بني تل أبيب  ٢( عدم دخول قّوات فوق حجم 
اجليش  على  لقياسها  للواء  اإلنكليزّية  الرتمجة  حول  وواشنطن 
اللبناني،  الشاطئ  طول  على  أسلحة  إدخال  عدم   )٣ السوري(. 
وعدم حتريك قّوات أو معّدات ملسافة عشرة كيلومرتات جنوب خط 
بريوت ــــ الشام. وأبلغ كيسنجر زمالءه أن سيمحا دينتز، السفري 
اإلسرائيلي يف واشنطن، أخربه سّرًا أن إسرائيل ستحتّل »بهدوء« 
يغادر  حتى  رهينة  وتأخذها  لبنان  جنوب  يف  اسرتاتيجية  مناطق 

السورّيون لبنان، وستستغّل الظرف لـ«تنظيف« »فتح الند«.
من  حسني،  امللك  عرب  السوري،  النظام  األمريكّيون  حّذر  وعندما 

أوّل وثيقة لطلب أمريكي إلسرائيل بتسليح امليليشيات يعود تاريخها إىل ٣ نيسان 1٩٧٦

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

السفري اإلسرائيلي 
يف واشنطن: سنحتّل 

»بهدوء« مناطق 
اسرتاتيجية حتى يغادر 

السوريّون لبنان
حمى عرفات السفارة األمريكيّـة عرب قوّات من »جيش لبنان العربي« كي ال 

يحرج واشنطن
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مقاالت وتحقيقات

هكذا أشعلت...
مالك  أرسل  آذار،   ٢٤ ويف  أمريكي«.  عسكري 
يف  ملسؤولني  الطويلة  الرسائل  بتطيري  )املولع 
نائب  إىل  رسائل  املتعاقبة(  األمريكّية  اإلدارات 
جملس  عضوي  وإىل  روكفلر  األمريكي  الرئيس 
بأن  إياهم  ُمناشدًا  وسباركمن،  همفري  الشيوخ، 
هناك »خطرًا واضحًا وحاضرًا من سيطرة لليسار ما 
مل تتدّخل احلكومة األمريكّية«، ونصح بالتعاون مع 
أوروبا وسوريا. وبعد ثالثة أّيام فقط من رسائله 
هذه، حّذر مالك السفارة األمريكّية يف بريوت من 
أن »اليسارّيني قد يصلون إىل املعقل املسيحي، 
أّيام،  وبعد  ساعة«.   ٢٤ غضون  يف  جونية،  يف 
يف  ديبلوماسّييها  إىل  األمريكّية  احلكومة  أوعزت 
مبعارضة  وكرامي  ومشعون  جنبالط  بإبالغ  بريوت 
السورّية.  الديبلوماسّية  اجلهود  ودعم  التقسيم 
أن  تريد  أنها  اخلارجّية  وزارة  مذّكرة  وأوضحت 
للمسيحّيني  العسكري  الوضع  من  قلقها  عن  تعّب 
»من دون رفع )سقف( التوّقعات بتدّخل عسكري 

أمريكي«.
مل  السوري  التدّخل  بدعم  األمريكي  القرار  لكن 
لتسليح  األمريكي  الدعم  استمرار  من  بدياًل  يكن 
امليليشيات اليمينّية عب إسرائيل وغريها. ومل تكن 
سياسة التسليح اإلسرائيلّية للميليشيات اليمينّية 
تهدف إىل حتقيق نصر للميليشيات كما ورد يف 
تقرير أمريكي، بل كانت صرحية يف هدفها اإلبقاء 
أطراف  استنزاف  دعم  أي  هو،  كما  الوضع  على 
القتال. ويقول غري برغسون غيز يف أطروحته ان 
مبباركة  تتم  كانت  اإلسرائيلي  التسليح  »شحنات 
اجتياح )مناطق( املسيحّيني«  أمريكّية كي ال يتم 
)ص. ٨٧(. وأبلغ كيسنجر دينتز أنه خيالف إسرائيل 
الرأي حول وضع املسيحّيني يف لبنان )عن أنهم 
قادرون على حتقيق نصر(، لكنه، مثل إسرائيل، 
األطراف  بني  املستمّر  االقتتال  خيار  يفّضل  كان 
إىل  املواقع  على  احلفاظ  إمكانّية  يَر  مل  كان  وإن 
ما ال نهاية. ورأى أنهم إما »سُيسحقون« أو أنهم 
لبنان  جبل  يف  مسيحّية  دولة  »ميين«  سينشئون 

)غيز، ص. ٨٨(.
مل يفقد مشعون األمل يف استدعاء تدّخل عسكري 
لكنه  لبنان،  يف  السوري  التدخل  دعم  أمريكي. 
كان يفّضل عليه تدخاًل أمريكّيًا. وكان حمبطًا ألن 
واجتمع   .١٩٥٨ عام  سيناريو  ُتكّرر  مل  واشنطن 
من  آذار   ٣١ يف  أمريكي  ديبلوماسي  مع  مشعون 
العام نفسه، وقال إنه »يواجه اآلالف من املقاتلني 
من خمتلف اجلنسّيات العربّية وأنه حيتاج إىل الذخرية 
وعّلق  غيز(.  أطروحة  من   ٨٨ )ص.  أمريكا«  من 
بالقول  على طلب مشعون  األمريكي  الديبلوماسي 
التدّخل.  على  واشنطن  حلّث  التخويف  حياول  إنه 
ومل يذكر الديبلوماسي إذا كان طلب مشعون قد 

ُرفض أو ُقبَل.
وألن السفري غودلي غادر السفارة بسبب إصابته 
بالسرطان، وألن وزارة اخلارجّية األمريكّية مل تكن 
تثق بقدرات القائم باألعمال، قّررت حكومة فورد 
إرسال مبعوث أمريكي خاص للبنان هو دين براون 
)مت حبث إمكانّية إرسال هنري كيسنجر نفسه لكن 
الفكرة مل تعّمر يف املباحثات(. كانت املهّمة يف 
املقاومة  وجه  يف  السوري  التدّخل  دعم  احملّصلة 
الفلسطينّية وقوى اليسار. لكن اإلدارة األمريكّية 
كانت ختشى من إعالن ذلك خمافة إغضاب احلليفنينْ 
ديبلوماسي  براون  ودين  واملصري.  اإلسرائيلي 
يستقّر  أن  قبل  خدمته  سنوات  املنطقة يف  عرَف 
يف »مؤّسسة الشرق األوسط« يف واشنطن. وهو 
األسود،  أيلول  أثناء جمازر  عّمان  كان سفريًا يف 
األسود  أيلول  خيار  لتكرار  احلماسة  شديد  وكان 
يف لبنان. ومّحل كسينجر براون حتذيرًا إىل كمال 
جنبالط مفاده أن احلكومة األمريكّية ستضمن خسارة 
احلركة الوطنّية للحرب يف لبنان يف حال مل ُيسّهل 
املساعي األمريكّية. وكتب براون حُمّلاًل الوضع إىل 
وزارة اخلارجّية مشريًا اىل أنه »بالرغم من سيطرة 
أن  يظّن  ال  فإنه  املسلمة  ــــ  الفلسطينّية  القوى 
االجتياح«.  خطر  يواجهون  اللبنانّيني  املسيحّيني 
إىل كيسنجر، نصح  براون  ويف رسالة سرّية من 
األّول أن يتم إدخال ثالثة أو أربعة ألوية من اجليش 

السوري إىل لبنان.
كانت تعليمات كيسنجرلباون تفصيلّية وواضحة. 
هو أراد أن يسّهل التدّخل السوري يف لبنان )لكن 
التأثري  من  قلقًا  كان  أنه  إذ  مواربًا  كان  موقفه 
على  السوري  العسكري  للتدّخل  املدى  البعيد 
ـــ  أراد  أنه  كما  اإلسرائيلي(،  ــــ  العربي  الصراع 

ال  لبنان عصا سحرية.  اجلمهورية يف  رئيس  ال ميلك 
ميلك أي صالحيات تنفيذية. ال ميلك أكثرية يف اجمللس 
النيابي. ال ميلك سوى »السهر على احرتام الدستور«. 
الرئيس ميشال عون مكّباًل  الوضعية يبدو عهد  بهذه 
بالنظام االقتصادي واملالي والنقدي السائد يف لبنان 
منذ مطلع التسعينيات. التزام نهج تغيريي يف نظام 
كهذا، قائم على الفساد، مهمة صعبة، لكنها ليست 

مستحيلة
جاء خطاب الَقَسم للرئيس ميشال عون هادئًا. مل يكن 
بني  يسري  كمن  بدّقة  منسوجًا  كان  أنه  رغم  مستفّزًا 
العامة تسووية. يقّدم توصيفًا  األلغام. خطاٌب هلجته 
للمشكلة ثم يستنتج منه اقرتاحًا للمعاجلة. يف السياسة 
واألمن، مل تبز تلك النزعة »الثورية« اليت وردت عند 
احلديث عن االقتصاد. حتّدث الرئيس عون عن »ازمات 
تغيرييًا  نهجًا  تفرض  واجتماعيًا  اقتصاديًا  متالحقة 
ملعاجلتها«. أحلق ذلك، بضرورة إقرار »خطة اقتصادية 
شاملة«، ثم أشار إىل استثمار املوارد الطبيعية لتكبري 
مع  اخلاص  القطاع  إشراك  إىل  الفتًا  االقتصاد،  حجم 

القطاع العام وتطبيق الالمركزية اإلدارة.
مل يدعِّ عون أن فرض نهج تغيريي مهمة سهلة. وال 
هو مهمة سهلة أصاًل. بل رمبا من أصعب املهمات اليت 
كهذه  مهمة  البداية يف  نقطة  اجلديد.  العهد  ستواجه 
تشبه البحث عن إبرة يف كومة قّش. فعلى أي ركن 
يتكئ العهد اجلديد، وهو األدرى بأن رئيس اجلمهورية 
ال ميللك حلواًل سحرية، ولو ملكها فإن تنفيذها يفتقر 
إىل صالحيات تنفيذية وضعها اتفاق الطائف بيد جملس 
الوزراء ورئيسه. والرئيس مل يأت بأكثرية ساحقة يف 
اجمللس النيابي، كما صار لغريه من الرؤساء السابقني 
يف مجهورية الطائف، بل يدرك أن معارضيه ُكُثر هناك 
حيث صّوت ضّده ٤٤ نائبًا، سواء كان تصويتهم بورقة 

بيضاء أو بغريها.
إذًا، أين تكمن نقطة البداية لتطبيق النهج التغيريي؟ 

هل يتيح املشهد السياسي احلالي مثل هذه اخلطوة؟
الواقع احلالي ال يتطلب شرحًا طوياًل، فالوضعية العامة 
ملالية الدولة اللبنانية معروفة، إذ إن العجز بدأ يقرتب 
من 6 مليارات دوالر سنويًا، فيما الدين العام احلكومي 
يبلغ ٧٤ مليار دوالر والدين العام للدولة يتجاوز ١١٨ 
مليار دوالر بعد احتساب ديون مصرف لبنان للمصارف. 
وتثبيت سعر صرف اللرية ال يعكس حقيقة أن سعر 
الصرف الفعلي تضاعف خالل العقدين األخريين بنحو 
ثالث مرات ما انعكس سلبًا على القدرات االستهالكية 
نتاج  املؤّشرات هي  لبنان... كل هذه  للمقيمني يف 
نظام قائم على استقطاب التحويالت املالية اخلارجية 
السنوي.  ومنّوه  املتواصل  والعجز  الدين  لتمويل 
كّلها؛  أطرافه  من  النظام  بهذا  ميسك  لبنان  مصرف 
العاملية  الفائدة  من  أعلى  فائدة  أسعار  على  حيافظ 
اخلارج،  من  املالية  التحويالت  الستقطاب  حتفيزًا 
هي  أساسية  قناة  عب  األموال  هذه  توزيع  يعيد  ثم 
القطاع  إقراض  عب  منها  قسمًا  تضّخ  اليت  املصارف 
اخلاص، وقسمًا آخر عب متويل الدين العام. أما اخلزينة 
إنفاقها  إن  إذ  االستنزاف،  تستمّر يف  اللبنانية فهي 
أكب من إيراداتها، وبالتالي تستمر احلاجة إىل املزيد 

من التحويالت اخلارجية.
أولويات نقدية ــ مالية

ليس األمر بسيطًا، فهذا النوع من اإلنفاق والتدفقات 
فيها  يعيث  ومسارات  قنوات  خلق  يفرض  لتغطيته، 
العام  الدين  من  ذهبت  دوالر  مليار   60 الفساد. 
للمصارف، فضاًل عن أن قسمًا كبريًا أيضًا ذهب على 
اإلنفاق التشغيلي على إدارات الدولة اليت باتت يف 
قبضة أمراء احلرب الذين »نشروا« أزالمهم فيها لضمان 

حصوهلم على والء سياسي أو حّصة من املغامن.
اإلنفاق مل يعد مرتبطًا باحلاجات االقتصادية الفعلية، 
على  املنافع  وتوزيع  السياسية  احملاصصة  رهن  بل 
األزالم واحملاسيب والرشى... لذلك كان خطاب عون 
واضحًا جلهة ربط »اإلصالح االقتصادي واالجتماعي« 
بـ »إرساء نظام الشفافية عب إقرار منظومة القوانني 

اليت تساعد على الوقاية من الفساد«.
يف رأي اخلبري االقتصادي توفيق كسبار، فإن األولوية 
النقدية واملالية تتقّدم على اهلموم السياسية واألمنية. 
يرى كسبار أن »التطورات املالية والنقدية وما تسمى 
هندسات مالية، خلقت تغريات يف ميزانيات املصارف 
حبيث مل تعد املشكلة تكمن يف اخلوف مما قد يصيب 
سعر صرف اللرية، بل من االرتباط العضوي للمصارف 
مع ديون الدولة ومصرف لبنان. صار وضعها مرتبطا 
ارتباطا عضويا مبصرف لبنان وبالدولة على حنو معقد 

أكثر من أيام الثمانينيات«.
يف  مستحيل  هو  ما  هناك  ليس  أنه  كسبار  يعتقد 
السياسة واالقتصاد، لذا فإن ما ميكن القيام به هو 
وجملس  اجلمهورية  برئيس  يتعلق  مركزي  قرار  أخذ 
»فعلى سبيل املثال هناك بعض اإلجراءات  الوزراء. 

جيتمع  كأن  املخاطر،  من  وختفف  الوضع  تهدئ  اليت 
حدود  وضع  يف  صارمًا  قرارًا  ويأخذ  الوزراء  جملس 
الرتفاع عجز املوازنة على مدى ثالث سنوات. إن هذا 
التوفري يف  برغم  مليارات دوالر  اليوم ٥  يبلغ  العجز 
الفاتورة النفطية، وكبحه إشارة ثقة لالسواق الداخلية 
واخلارجية، ترتك انطباعًا بأن السلطة جدّية يف ضبط 

أوضاع النقد«.
وضع محشور

بالنسبة إىل الوزير األسبق شربل حناس، فإن األمر ال 
يتطلب جهدًا كبريًا ملعرفة أن »الوضع حمشور«، فضاًل 
بالونات  هناك  بأن  توحي  وجود ملؤشرات  ال  أنه  عن 
أوكسيجني كأن يكون اعتماد لبنان على ارتفاع أسعار 
النفط لتعزيز التحويالت املالية املتدفقة من اخلارج، 
باريس ٢ بسبب ضعف  منفخ من صنف  »تركيب  أو 

قدرات الدول املاحنة وأزماتها االقتصادية«.
يلقي حناس نظرة على نتائج السنوات املاضية اليت 
انتج فيها النظام االقتصادي هندسات مالية استثنائية 
مالية  هندسات  )آخر  ومفاعيلها  وحبجمها  بشكلها 
ينفذها مصرف لبنان حققت للمصارف أرباحًا تزيد على 
٤ مليارات دوالر خالل اشهر قليلة وهي مستمرة إىل 
اليوم(. كذلك برزت االشتباكات بني زعماء املافيات 
الذين تزامحوا على احلصص والتلزميات، وابرز مثال 

يف هذا املوضوع النفايات وسواها.
سعر الصرف الفعلي

تضاعف خالل العقدين األخريين بنحو ثالث مرات
ومن عوارض النظام السائد أنه تكّرست خالل السنوات 
للمالية  الدستورية  اآلليات  استبدال  عملية  املاضية، 
جلهة  الواقع  األمر  على  مبين  معريف  بنظام  العامة 
اإلنفاق واالستدانة... »كل هذا يدل على أن اي عمل 
اقتصادي ومالي ونقدي جيب أن ميّر من خالل املوازنة 

العامة. هي مدخل وحيد ألي معاجلة« يقول حناس.
معاجلة هذه املسألة معروفة »إذا اعتبنا أن الدستور 
قائم وأن العرف املطبق حاليًا هو يف مرتبة أدنى من 
الدستور، فإن إعداد املوازنة وإقرارها أمر جوهري ال 
مفّر منه«، لكن إىل جانب ذلك، هناك بنود تنظيمية 
وإجرائية بالدستور تطبق اليوم، فأي اعتبار يسمو على 
اآلخر؟«. ويعتقد حناس أن »مشكلة العهد احلالي أنه 
يف فرتة التكليف والتأليف، ليس هناك حكومة تنفذ 
الدستور، أي ال حكومة تعّد املوازنة وترسلها إىل جملس 
النواب إلقرارها، وهذا يفرض اختاذ قرار إضايف يف 
مواجهة الدستور، إذ قد يصبح تطبيق العرف تطبيقًا 

لألمر الواقع«.
ليس  اجلمهورية  رئيس  أن  على  مبنية  حناس  رؤية 
»حكمًا« بل هو »يسهر على تطبيق القوانني«، إذ إن 
األمر  وتطبيق  األعراف  خالل  من  تسللت  حكم  صفة 
الواقع »لذلك على العهد ان خيتار اي طريق يسلكه: 

الدستور أم األعراف أم األمر الواقع«.
العهد،  عليه  وقع  الذي  اخليار  عن  النظر  وبصرف 
فإن هناك جمموعة من املشاكل املتأتية عن املشكلة 
الفاضحة  املخالفات  مع  نتعامل  »كيف  األساسية: 
مثااًل.  النفايات  حاليًا؟  التطبيق  قيد  وهي  للدستور 
هل يفرض منطق التسوية نفسه أم أي منطق. وعلى 
منحت  السابقة  احلكومات  فإن  أيضًا،  املثال  سبيل 
على هامش مناقشات سلسلة الرتب والرواتب سلفة 
يشّرعها،  قانون  أي  دون  من  العام  القطاع  ملوظفي 
السلفة  استعادة  العهد:  سيأخذه  خيار  أي  وبالتالي 
وحبكم  والرواتب«.  الرتب  وتشريع سلسلة  إقرار  أم 
األمر الواقع، »جرت العادة االستدانة باللرية اللبنانية 
من دون حتديد لسقف هذه االستدانة، فما هو خيار 
وضع  أم  الشكل  بهذا  باالستدانة  االستمرار  العهد: 

سقف هلا«.
املتآلفون واملعارضون

العهد  حتديات  توصيف  يصبح  الواقع،  أرض  على 
اجلديد أمرًا خمتلفًا. إرساء نظام الشفافية، الذي ورد 
يف خطاب القسم، وإقرار القوانني اليت تساعد على 
الوقاية منه، هما أمران خمتلفان. فهذه القوانني، وإن 
كانت ليست مبستوى مرتفع، إال انها موجودة وميكن 
تطبيقها وال جيوز انتظار عملية تطويرها إلرساء نظام 
الشفافية. يف رأي حناس ال جيوز اخللط بني اللصوص 
األعراف«.  إىل  املستند  الواقع  األمر  حكم  و«نظام 
أما  البوليسية،  القوى  خالل  من  يكافحون  اللصوص 
نظام احلكم، فيجب االعرتاف بوجوده أواًل ثم مكافحته، 
انتخاب  مع  املتآلفون  اآلتي:  إىل  يعيدنا  ما  »وهذا 
كانوا  الذين  له،  واملعارضون  عون،  ميشال  الرئيس 
خارج الرتكيبة أو على هامشها ويريدون الدخول إليها 
رموز  الغاء  بني  تكون  أن  جيوز  ال  اخليارات  اليوم«. 
النظام واستبداهلم بالوافدين اجلدد، أو بني الوافدين 
مع  الكعكة  من  حصة  على  للحصول  الساعني  اجلدد 
األقدم منهم، بل جيب أن حتصر اخليارات باملعركة على 

نظام جديد يضمن إرساء الشفافية املطلوبة«

»رئيس اجلمهورية ليس حكماً«: إقرار املوازنة بداية خمرج من املأزق
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أن يعزل كمال جنبالط  ــــ  حسب تعليماته لباون 
الثاني من  األساسي  واهلدف  التحرير.  منظّمة  عن 
اليمينّية.  امليليشيات  مواقع  تعزيز  هو  املهّمة 
نستطيع  »ال  هنا:  تعليماته  يف  كيسنجر  ويقول 
ينهاروا  أن  ميكن  ال  املسيحّيني.  ظهر  نكسر  أن 
أنَت تعرف  مؤّيد ملساعدة املسيحّيني.  أنا  أمامنا. 
أنين ال أفعل شيئًا ملنع اإلسرائيلّيني من مساعدة 
املسيحّيني. كلما كانوا أقوى كان ذلك أفضل«. 
التجديد«، ص.  »سنوات  كيسنجر،  مذّكرات  )من 
١0٤١-١0٤٢(. وكان النظام األردني يبيع التدّخل 
تطويع  عنوان  حتت  لبنان  يف  السوري  العسكري 
أيلول األسود(  التحرير )على طريقة جمازر  منظّمة 
األمريكّية  لـ«احللول«  قابلّية  أكثر  تصبح  حبيث 

للصراع العربي ــــ اإلسرائيلي.
الفلسطينّية،  التحرير  منظّمة  مع  التواصل  عن  أما 
الوزارة ينصحون  األوسط يف  الشرق  فكان خباء 
به. وكان سفراء الشرق األوسط، خصوصًا غودلي 
يف لبنان، يدّلل على اعتدال قيادة ياسر عرفات 
يف احلرب األهلّية وحماولتها جتّنب الغرق يف أوحال 
احلرب. وحتى جوزيف سيسكو )الذي ُعرف يف ما 
بعد بتّصلبه إزاء التعاطي مع منظّمة التحرير وقربه 
التعاطي  أن  رأى  فإنه  الصهيوني(  اللوبي  من 
اإلجيابي مع قيادة عرفات ميكن أن يسّهل إضفاء 
وكان  برّمتها.  اللبنانّية  الساحة  على  االعتدال 
التعاطي بني السفارة األمريكّية يف بريوت وقيادة 
عرفات جاريًا عب أبو علي حسن سالمة. وكان هذا 
التعاطي استخبارّيًا حتى ال خيرق احلظر الديبلوماسي 
وكان  األمريكّية.  املخابرات  على  يسري  ال  الذي 
األمريكّية  اجلامعة  حلماية  مستمّرًا  األمين  التنسيق 
والسفارة األمريكّية يف بريوت. وكان عرفات يعمل 
سّرًا على اإلفراج عن مواطنني أمريكّيني خمطوفني 
الكولونيل  )مثل  أمريكّيني  حكومّيني  وعن ممّثلني 
عب  األمريكّية  السفارة  حيمي  كان  كما  مورغان(. 
قّوات من »جيش لبنان العربي« كي ال حيرج اإلدارة 
األمريكّية اليت ال تريد أن تظهر بأنها تتعاطى مع 

من تصّنفه احلكومة األمريكّية باإلرهابّيني«.
األمريكّية  احلكومة  متّنع  من  منزعجًا  األسد  وكان 
امللك  وأبلغ  )علنّيًا(.  السوري  التدّخل  مباركة  عن 
حسني اإلدارة األمريكّية أن جنبالط أخب األسد بأن 
أمريكا تدعم قراره باالستمرار يف القتال. هنا، أمر 
كيسنجر السفري موريف بإعالم األسد أن هذه )أي 
وشّريرة«.  خبيثة  »كذبة  إال  هي  ما  جنبالط(  زعم 
)ص. ١٨٣ من كتاب ستوكر(. وتواصل كيسنجر 
سّرا )عب قناة غري ديبلوماسّية( مع براون، وأمره 
بتسليم توضيح لكمال جنبالط »وليسارّيني غريه« 
بأن احلكومة األمريكّية تدعم بقّوة وقفًا فوريًا للنار 
وأنها »ستحصل عليه بطريقة أو بأخرى«. وكانت 
يف  وفّظا«  »وحشّيًا  يكون  بأن  لباون  تعليماته 

إيصال هذه الرسالة.
العسكري  الوضع  أن  لباون  انطباع  أّول  وكان 
يتوّقع.  كان  مما  أفضل  االنعزالّية  للميليشيات 
»التسليح  جتّنب  تريد  األمريكّية  احلكومة  وكانت 
املباشر« )وليس غري املباشر( هلذه امليليشيات، 
وهي، حسب رواية ستوكر، رفضت أن تلّب طلب 
من  آذار  لواشنطن يف  زيارته  أثناء  اجلمّيل  بشري 
العام نفسه االلتقاء بروبرت اوكلي خشية أن يطلب 
التسليح  بني  )الفصل  املباشر.  التسليح  اجلمّيل 
املباشر وغري املباشر، ال ينفي أن التسليح األمريكي 
املباشر عب أجهزة املخابرات األمريكّية كان حُيسب 
يف خانة »التسليح غري املباشر«(. وباتت احلكومة 
اإلسرائيلي  للتسليح  ع  امُلشجَّ موقع  يف  األمريكّية 
يف  تدوين  أّول  وورد  االنعزالّية.  للميليشيات 
الوثائق األمريكّية لطلب أمريكي إلسرائيل بتسليح 
امليليشيات يف وثيقة يعود تارخيها إىل ٣ نيسان 

.١٩٧6
مهّمة  عن  األمريكّية  الوثائق  رواية  أن  واملذهل 
اليت  الرواية  مع  كلّية  تتناقض  لبنان  يف  براون 
رّوج هلا سليمان فرجنّية )اجلد( وباقي زعماء اجلبهة 
االنعزالّية، ومفادها أن براون عرض سفنًا لرتحيل 
املسيحّيني عن لبنان. على العكس من ذلك، فإن 
امليليشيات  قادة  لتطمني  لبنان  إىل  قدم  براون 
هلم،  املساعدة  من  املزيد  ولتقديم  اليمينّية 
وإلنقاذهم من خطر اهلزمية على يد احلركة الوطنّية 
واملقاومة الفلسطينّية. وقد يكون سبب التناقض 
املوارنة  الزعماء  طمع  إىل  يعود  الروايتنينْ  بني 
بتدّخل عسكري أمريكي مباشر لصاحلهم، وخيبتهم 
كانت  ذلك.  باستبعاد حصول  رمسّيًا  إعالمهم  من 
أكذوبة عرض السفن األمريكّية لرتحيل املسيحّيني 
الدعم  حجم  من  االنعزالّية  زعماء  خيبة  عن  تعبريًا 

األمريكي هلم وطبيعته.
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 10 االستقالل  بعد  اللبنانية  اجلمهورية  شهدت 
ألصحابهما  تكتب  مل  وعهدين  رئاسية  عهود 
احلياة. بعض العهود رفع لبنان اىل مصاف الدول 
الراقية، وبعضها اآلخر دّمره وقّسمه وجعله حتت 
اخرى  عهود  ومتّيزت  السوري.  االحتالل  وصاية 
باالزمات  اآلخر  وبعضها  والبحبوحة،  باالصالح 
االساسي  سببها  كان  اليت  واحلروب  السياسية 
اليت  والرئاسات  لبنان.  الفلسطيين يف  الوجود 
الدولة  أّسست  مباشرة  االستقالل  بعد  جاءت 
حتى  ُتعتمد  زالت  ما  اليت  هيكليتها  ووضعت 
ايامنا. اما العهود اليت جاءت بعد اتفاق الطائف، 
فلم تتمكن من حتقيق اي اصالحات ادارية بسبب 
على  القدرة  وعدم  السوري  واالحتالل  الفساد 
تطبيق مبدأ احملاسبة. وقد يكون انتخاب العماد 
ميشال عون من صنع لبنان بنسبة كبرية وسط 
انشغال القوى العاملية واالقليمية بأزماتها، اما 
يف  عليها  فسنتعرف  الرئاسي  عهده  مميزات 
املستقبل، ولكننا اآلن سنعرض مميزات العهود 

الرئاسية السابقة.

بشارة الخوري... عهد االستقالل
الرئيس االول جلمهورية االستقالل، هو الرئيس 
من  أيلول   21 يف  انتخب  الذي  اخلوري  بشارة 
 ،55 اصل  من  صوتًا   44 بغالبية   1943 العام 
الذي  الصلح  رياض  الرئيس  حكومته  وترأس 
حتول بيانه اىل »ميثاق وطين« غري مكتوب. ويف 
عهده ُألغيت البنود اليت تشري اىل االنتداب يف 
الدستور، وأدى نشرها يف اجلريدة الرمسية اىل 
مفعول  بإبطال  قراًرا  السامي  املفوض  اصدار 
والصلح  اخلوري  واعتقال  الدستور،  تعديل 
وعادل  تقال  وسليم  مشعون  كميل  والوزراء 
قلعة  يف  وسجنهم  النواب  وبعض  عسريان، 
اميل  وكّلف  النيابي،  اجمللس  حّل  كما  راشيا. 
إده رئاسة الدولة واحلكومة معا. وأدى االعتقال 
اىل ثورة شعبية بوجه االنتداب الفرنسي للمطالبة 
باالستقالل واالفراج عن املعتقلني، وحصل ذلك 
فرنسا  واعرتفت   ،1943 الثاني  تشرين   21 يف 
اىل  اضافة  عهده،  ومتّيز  لبنان.  باستقالل 
الدول  بعض  مع  عالقاته  بتوطيد  االستقالل، 
اللبناني  اجليش  تأسس يف عهده  العربية. كما 
بقيادة اللواء فؤاد شهاب، وبدأت الدولة بتنظيم 
يف  عمرانية  نهضة  وحتقيق  املواطنني  شؤون 
البالد. وجّدد لنفسه والية جديدة، مل تدم طويال 

فُأسقط يف الشارع يف 18 ايلول 1952.

كميل شمعون... عهد البحبوحة
الرئيس الثاني كان كميل مشعون الذي انتخب 
 74 بغالبية   1952 العام  من  ايلول   23 يف 
بالرخاء  عهده  ومتّيز  نائبا.   77 اصل  من  صوتا 
االقتصادي والبحبوحة واالستقرار االمين، وحّقق 
اصالحات ادارية عدة، وحرر القضاء من الضغوط 
السياسية، ودعم حرية التعبري واالعالم اللبناني. 
اال ان عهده ُأصيب بانتكاسة بعد سقوط معظم 
معارضيه املدعومني من الرئيس املصري مجال 
 ،1957 عام  العامة  االنتخابات  يف  الناصر  عبد 
وواجهته حتركات شعبية ضد عالقته مع واشنطن 
ختوفا من التمديد لنفسه. لكن معارضيه فشلوا 
يف إسقاطه بسبب متاسك حلفائه ويف طليعتهم 
الصلح،  سامي  احلكومة  ورئيس  الكتائب  حزب 

وظل يف منصبه حتى نهاية عهده.

فؤاد شهاب... العهد اإلصالحي
ولعل اللواء فؤاد شهاب الذي انتخب يف العام 
الدولة  ملؤسسات  الفعلي  املؤسس  يعد   1958
رئاسة  اسند  انتخابه  بعد  وهيكليتها.  اللبنانية 
احلكومة اىل الرئيس رشيد كرامي. ومتّيز عهده 
الطرق وتعبيدها،  بتنفيذ مشاريع زراعية وانارة 
مهمة،  ادارية  اصالحات  ايضا  عهده  وشهد 
حدثان:  عهده  يف  وبرز  لبنان.  مصرف  وانشاء 
االول متثل بفوز املعارضة بغالبية مقاعد جملس 

12 رئيساً يف تاريخ اجلمهورية... إطاللة على عهود ووعود
املصدر: »النهار« ف.ع.

النواب ما دفعه اىل االستقالة من منصبه، لكن 
املطالبة الشعبية منعته من ذلك. واحلدث الثاني، 
حماولة  عموما  واللبنانيني  اجليش  إفشال  كان 
السوري  القومي  احلزب  نظمها  اليت  االنقالب 
االجتماعي. واشتهر عهده ايضا باملكتب الثاني، 
الذي تدخل يف احلياة السياسية ومارس ضغوطا 
سياسته  يف  شهاب  جنح  العامة.  احلريات  على 
املتوازنة بني االفرقاء اللبنانيني، وبني املعسكر 
الشرقي السوفياتي واملعسكر الغربي االمريكي، 

فوصف نهج حكمه بالشهابي.

شارل حلو... عهد شرعنة العمل الفدائي
التمديد  عدم  على  شهاب  الرئيس  اصرار  مع 
لنفسه، انتخب شارل حلو رئيسا للجمهورية يف 
من  92 صوتا  بأكثرية   1964 العام  من  آب   18
الشهابي  للعهد  تتمة  عهده  واعترب   ،99 اصل 
الذي شكل دعم مؤّسسه الرئيس شهاب الرافعة 
االساسية لوصوله اىل سدة الرئاسة. سعى يف 
بدأه  الذي  االصالحي  العمل  مواصلة  اىل  عهده 
بانتكاسات  وُأصيب عهده  لكنه فشل.  شهاب، 
عدة ابرزها، ازمة افالس بنك »انرتا« يف العام 
االقتصاد  اىل  قوية  ضربة  وجهت  اليت   1966
واجملموعات  اجليش  بني  والصدامات  اللبناني، 
 - العربية  بعد حرب 1967  املسلحة  الفلسطينية 
القاهرة  اتفاق  وضع  عهده  وخالل  االسرائيلية. 
يف العام 1969 الذي شرعن السالح الفلسطيين 
ضد اسرائيل على االراضي اللبنانية، بعد تدخل 
بني  للصدامات  حد  لوضع  الناصر  عبد  الرئيس 

الطرفني اللبناني والفلسطيين.

سليمان فرنجية... عهد شرارة الحرب
الصوت الواحد الذي عكس شّدة املنافسة على 
رئيسا  فرجنية  بسليمان  جاء  الرئاسي،  املنصب 
للجمهورية يف 23 ايلول من عام 1970 بعد فوزه 

على منافسه حاكم مصرف لبنان الياس سركيس. 
ختلل عهده عدد كبري من االزمات. البداية كانت 
يف  وجودها  الفلسطينية  اجملموعات  تعزيز  مع 
ادى  الذي  االمر  االردن،  من  طردها  بعد  لبنان 
اىل اتفاقية »ملكارت« املكملة التفاقية القاهرة 
املسلحني  تواجد  اماكن  حتديد  اىل  واهلادفة 
الفلسطينيني. ويف عهده، اندلعت شرارة احلرب 
اللبنانية بسبب التعديات الفلسطينية على الشعب 
اللبناني، وحاولت »احلركة الوطنية« املعارضة له 
إسقاطه لكنها مل تنجح يف ذلك. أنشأ ميليشيا 
متيز  الفلسطينيني.  وقاتل  وترأسها،  »املردة« 
عائلة  مع  الشخصية  وبصداقاته  العربية  مبيوله 

الرئيس السوري حافظ االسد.

 الياس سركيس...عهد ضرب الوجود 
الفلسطيني

يف ترشحه الثاني، انتخب الياس سركيس رئيسا 
للجمهورية يف 1976، وحصد 66 صوتا من اصل 
ميليشيات  بني  ضروسا  حربا  عهده  شهد   .99
الفلسطينية  واجملموعات  اللبنانية  االطراف 
احلرب  يف  اخنرطت  اليت  االجنبية  واجليوش 
اللبنانية. عمل على ادارة االزمة اليت ختبط بها 
عهده ساعيا اىل اجناح عدد من املبادرات لتسوية 
القصر  يغادر  مل  فشل.  لكنه  املسلح،  النزاع 
االسرائيلي  اجليش  وصول  بعد  حتى  اجلمهوري 
اىل بريوت خالل االجتياح الذي حصل وأّدى يف 
نهاية املطاف اىل إخراج املسلحني الفلسطينيني 

من لبنان يف شهري آب وايلول 1982.

بشري الجميـّل... عهد استـُشهد يف املهد
الوجود  من  لبنان  حترير  معارك  خوضه  بعد 

فؤاد شهابكميل شمعونشارة الخوري

الياس سركيسسليمان فرنجيهشارل حلو

بشري الجميـّلبشري الجميـّل
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الفلسطيين املسّلح، انتخب بشري اجلمّيل رئيسا 
للجمهورية يف 23 آب 1982، لكنه اغتيل يف 14 
ايلول قبل ان يتسلم احلكم. واعترب اصغر رئيس 
مجهورية شهده لبنان منذ االستقالل، واستبشر 
معظم اللبنانيني من معظم الطوائف خريا بوصوله 
اىل الرئاسة، بسبب العزم الذي أظهره لتحقيق 
العدالة االجتماعية وحتقيق املشاريع االقتصادية 
وإعادة إعمار لبنان. رفع لواء استعادة استقالل 
شعار  حتت  احملتلة  اجليوش  ومغادرة  لبنان 

»10452 كلم مربع«.
امني الجميـّل... عهد املواجهات

بشري،  شقيقه  اغتيال  بعد  الرئاسة  توىل 
شكل  للجمهورية.  رئيسا  اجلميل  امني  وانتخب 
عقب  كبرية  ملواجهات  االساسية  املنصة  عهده 
االحتالل االسرائيلي للبنان. ارتبط عهده بـ«حرب 
اجلبل« بني »القوات اللبنانية« من جهة، واحلزب 
الفلسطينية من  التقدمي االشرتاكي واملنظمات 
تعذر  بعد  املسيحيون  واليت خسرها  ثانية،  جهة 
كما  الوضع.  لضبط  اجلبل  اىل  اجليش  ارسال 
مقر  وتفجري  »املارينز«  مقر  تفجري  عهده  شهد 
املظليني الفرنسيني يف بريوت يف أيلول 1983. 
وسلم احلكم اىل حكومة عسكرية بقيادة العماد 

ميشال عون مهمتها انتخاب رئيس للجمهورية.
رينه معوض... عهد الطائف

انضم رينه معوض اىل باكورة القيادات اللبنانية 
بعدما  الوطنية،  مواقفها  بسبب  اغتيلت  اليت 
االول  تشرين   5 يف  للجمهورية  رئيسا  انتخب 
جلمهورية  االول  الرئيس  هو   .1989 العام  من 
احلص  سليم  الرئيس  وكلف  الطائف،  اتفاق 
مع  التفاوض  حاول  االوىل.  احلكومة  تشكيل 
عون  ميشال  العماد  االنتقالية  احلكومة  رئيس 
النهاء االزمة اللبنانية، اال انه مل يتمكن من قطف 
مثار ذلك، فاغتيل صباح عيد االستقالل يف 22 
تشرين الثاني من العام نفسه، ليكون الرئيس 
الثاني بعد بشري اجلميل ُيغتال بعد انتخابه بفرتة 

قصرية.
الياس الهراوي... عهد إقصاء املسيحيني

مل تكد دماء الرئيس معوض جتّف، حتى انتخب 
الياس اهلراوي رئيسا للجمهورية يف 24 تشرين 
اجليش  على  اعتمد   .1989 العام  من  الثاني 
العماد  االنتقالية  احلكومة  رئيس  لعزل  السوري 
ميشال عون، وجنح بذلك يف 13 تشرين االول 
قائد  إقصاء  ايضا  عهده  شهد  كما   .1990
يف  سجنه  بعد  جعجع  مسري  اللبنانية«  »القوات 
ملفات قضائية مشلها العفو العام الذي اصدره 
بالتدخل  عهده  متّيز  اللبنانية.  احلرب  انتهاء  بعد 
السوري املباشر يف ادارة الوضع اللبناني على 

معاهدة  توقيع  بعد  خصوصا  املستويات  مجيع 
»االخوة والتعاون والتنسيق« بني البلدين. اشرف 
على اول انتخابات بعد انتهاء احلرب رغم مقاطعة 
املسيحيني هلا. ومتيز عهده حبركة االعمار اليت 
أشرف عليها رئيس حكومته رفيق احلريري. كما 
متيزت فرته حكمه الذي مدد 3 سنوات، بزيارة 
تارخيية للبابا يوحنا بولس الثاني الذي وّقع يف 

بريوت »االرشاد الرسولي من اجل لبنان«.

اميل لحود... عهد الفراغ الثاني
عمل  الذي  اهلراوي  للرئيس  التمديد  جناح  بعد 
عليه الرئيس الراحل رفيق احلريري ملنع وصول 
العماد اميل حلود اىل الرئاسة عام 1996، انتخب 
االول  تشرين   15 يف  للجمهورية  رئيسا  حلود 
بعد  النواب  جملس  يف  مطلقة  بغالبية   ،1998
تعديل الدستور واضافة فقرة تسمح بانتخاب كبار 
املوظفني لرئاسة اجلمهورية وبصورة استثنائية. 
مبنى  داخل  قضاة   4 قتل  عهده  بداية  يف 
اجليش  انسحب  والحًقا  العدل يف صيدا،  قصر 
االسرائيلي من اجلنوب والبقاع عام 2000. شهد 
رفيق  الرئيس  وبني  بينه  حادة  خالفات  عهده 
اغتيل يف 14 شباط 2005 خالل  الذي  احلريري 
الوالية املمددة للحود ووجهت املعارضة اصابع 
االتهام االوىل اىل حلود والنظام السوري. ويف 
عهده، أّدت الضغوط الدولية اليت مورست بعد 
انسحاب  اىل  آذار   14 وتظاهرة  احلريري  اغتيال 
اجليش السوري يف 26 نيسان 2005 من لبنان 
رغم  وعلى  السوري.  االحتالل  من  اعوام  بعد 
حماولة املعارضة إسقاطه يف الشارع اال انه ظل 

يف منصبه حتى نهاية عهده.
ميشال سليمان... اعالن بعبدا واالنفجار السوري

»حزب  بها  قام  اليت   2008 ايار   7 أحداث  بعد 
اهلل« ومفاوضات الدوحة بني القيادات اللبنانية، 
انتخب العماد ميشال سليمان رئيًسا للجمهورية 
يف 25 أيار 2008 بغالبية 118 صوتا من اصل 
يف  التورط  تداعيات  انفجار  عهده  شهد   .128
احلرب السورية وابرز ما ميزه اعالن بعبدا لتحييد 
لبنان عن هذه احلرب ولكنه مل ينفذ . مل يسلم 
اخلالفات  بسبب  منتخب  رئيس  اىل  الرئاسة 
السياسية، اليت أدخلت البالد يف شغور رئاسي 

طويل دام سنتني ونصف سنة تقريبا.

اجلمهورية  لرئاسة  جديد  عهد  امام  حنن  واليوم 
برئاسة العماد عون الذي جاء بعد عامني ونصف 
والتعطيل  الرئاسي  الشغور  من  تقريبا  عام 
كلها  واالنظار  السياسية.  للحياة  املتواصل 
موجهة حنو القصر الرئاسي ملعرفة ما قد يتمخض 

عن هذا العهد.

12 رئيساً يف تاريخ...

الياس الهراويرينه معوض

ميشال سليماناميل لحود

السيادة  صاحب 
ليت  بو و ملرت ا
صليبا  بولس 
أبرشية  راعي 
امللكيني  الروم 

األرثودكس،
األب املدبر جوزف 
قدس  ممثاًل  قمر 
نعمة  العام  االب 
اهلاشم  اهلل 

عظة صاحب السيادة املطران انطوان-
شربل طربيه السامي االحرتام

يف دفن املرحومة تريز الشدياق

السامي االحرتام،
االباء االجالء واالخوات الراهبات الفاضالت،

عائلة املرحومة تريز الشدياق االحباء،
أيها االخوة واالخوات بالرب يسوع،

يف العهد القديم من الكتاب املقدس نقرأ 
يف سفر ايوب :

»الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب 
مبارك«

باالميان  واملليئة  املعربة  الكلمات  هذه   
يف  الصّديق  ايوب  رّددها  هلل،  والتسليم 
العهد القديم ويرّددها اليوم كل من يتأمل 

ويعيش روحية اجنيل التطويبات.
خربة ايوب الصديق هي خربة كل انسان يواجه 
املرض واالمل وموت االحباء لكنها ايضًا خربة 
اهلل،  من  التعزية  ينتظرون  الذين  احلزانى 

وكلهم اميان ورجاء بانهم سينالونها.
ليست  املسيح  يسوع  اتباع  اىل  دعوتنا 
دعوة اىل حياة خالية من االحزان واالوجاع 
يقول  وكما  امنا  واملشاكل  واالمراض 
االنسان  مسرية  ان  اغوسطينوس  القديس 
يف هذه الدنيا امنا هي بني آالم واحزان هذه 

احلياة وتعزيات اهلل.
واملهم يف هذه املسرية هو امياننا الراسخ 
»انا  لنا  قال  الرب  ألن  لوحدنا،  لسنا  اننا 
معكم ال ختافوا«. إنه معنا وسط احلزان وهو 
يعزي نفوسنا احلزينة بقوة روحه القدوس.

نلتقي يف هذا الصباح ال لنوّدع بل لنصلي 
وان  الصّديق  املزامري:  صاحب  مع  ونقول 

تعجله املوت فذكره يدوم اىل االبد. 
املرحومة تريز حققت ما يعجز عنه الكثريون 
وأفعاهلا  حياتها  يف  وتكون  تعيش  بأن 
وأقواهلا على صورة اهلل ومثاله وهذه هي 

مشيئة اهلل يف االنسان. 
واوالدها  سليم  زوجها  مع  تريز  املرحومة 
صورة رائعة عن العائلة املسيحية املارونية 
الصاحلة، مثااًل حيتذى به لكل عائلة تريد ان 
تعيش القيم املسيحية والفضائل االميانية.

املرحومة تريز كانت رسولة رمحة وحمبة يف 
كنيستنا وجاليتنا. واعمال اخلري عند سليم 
او  الوطن  او  الدين  حدود  تعرف  ال  وتريز 
الفقري  االنسان  هدفها  كان  امنا  الزمان، 

واحملتاج. فطوبى للرمحاء فإنهم يرمحون. 
حكيمة  فاضلة  امرأة  كانت  تريز  املرحومة 
وكانت تعي متامًا ان رأس احلكمة هي خمافة 
الرب. بيتها كان فعاًل كنيسة منزلية النها 

كانت تصلي دون ملل اوكلل. 
صفحة  تطوى  تريز  املرحومة  رحيل  مع 
املقدس ويتوقف  جاليتنا  تاريخ  مجيلة من 
عن احلركة جزء من قلب كنيستنا النابض 

باالميان والرجاء واحملبة.
رمزًا  اللبناني  تراثنا  فقد  رحيلها  ومع 
مجيعًا  وفقدنا  والكرم  الضيافة  رموز  من 
بالتضحية  اجملبول  احملبة  وجوه  من  وجهًا 

والعطاء.
الزوجة  حضور  عائلتها  فقدت  رحيلها،  مع 
احملّبة  واجلّدة  احلنون،  واالم  الوفية 
والشقيقة املخلصة واحلاضرة دومًا للخدمة. 
واذ نودعها اليوم حبزن كبري ودموع كثرية 
يوحنا  القديس  باميان ورجاء مع  نردد  امنا 

يف سفر الرؤيا )21: 4( قائلني:
ُعُيوِنِهْم،  ِمْن  َدْمَعٍة  ُكلَّ  اهلُل  »َوَسَيْمَسُح 

ْوُت اَل َيُكوُن يِف َما َبْعُد،  َوامْلَ
َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع يِف َما 

َبْعُد، أَلنَّ اأُلُموَر اأُلوىَل َقْد َمَضْت.«

Your Eminence Metropolitan Paul Saliba, 
Rev Fr Joseph Kamar, General Assistant, representing the 
Right Reverend Nehmetallah Hachem, Superior General of 
the Lebanese Maronite Order of Monks, 
Rev Fathers and Sisters, 
Dearly beloved family and friends of Therese, 
As we gather on this morning to pray for the repose of the 
soul of our departed sister Therese Chidiac, it is suitable that 
we reflect on the gospel of the Beatitudes as Therese was 
truly a woman of great faith and a woman of the Beatitudes. 
St Thomas Aquinas says: “God alone satisfies.” And this is 
so true, dear friends. How often do we hear of people who 
have many earthly riches but are deeply unhappy because 
they lack the most important of all riches: the presence of 
God in their life. He alone can fill the void in our lives and 
he alone can satisfy our needs. When we are filled with God, 
we will be blessed with the gift of the Beatitudes – true joy 
in Him!
This joy in God has characterised the life of our departed 
sister Therese. Although she carried the cross of sickness, 
she remained a joyful person, at peace with herself and with 
God. Every time I would visit her, she had a smile on her face 
and peacefulness around her. I was so touched by her full 
submission to the will of God and by the great faith of her 
husband Salim and her children who took care of her with 
love and dedication, treating her as a queen, the queen of 
their family, until her last breath. 
Therese was born in Becharre, Lebanon, 66 years ago. She 
came to Australia in 1970. She married Salim and together 
they were blessed with 4 children in whom they instilled the 
true Christian values, love of others and love of God. Salim 
and Therese were a model couple, not only for Maronite fami-
lies but for all families, in caring for each other in sickness 
and in health. They were admired and loved by all who knew 
them. When I speak about Salim and Therese and their fam-
ily, I truly feel that I am speaking about my own family, and I 
am sure that many of you present here today share the same 
feeling. I have never seen an outpouring of grief and love 
like the one we witnessed over the last few days. Thousands 
of people came to offer their condolences to the family and 
were truly saddened by her death. This is a testimony to the 
goodness of Therese and the many lives that she touched 
with her kindness and generosity.  
And when the parents set a perfect example, this is always 
reflected in their children: Edward, Fadia, Diane and Joanne, 
and to all the grandchildren, I know that the sorrow you are 
going through at this time is immense and, at times, could 
seem unbearable. Hold onto your faith, just as Therese would 
have wanted. Entrust your burdens to God and he will allevi-
ate your pain.  
Our Lord’s words, Blessed are the pure in heart: for they will 
see God. (Matt 5:8), are truly embodied in Therese who had 
the purest of hearts and whom we hope is now in the eternal 
kingdom, seeing God and sharing in his everlasting joy. To 
be pure of hearts means to have our hearts and minds match 
our actions. This is indeed the summary of Therese ‘s life. 
In this Season of the Holy Cross, we entrust the sorrow of 
all who loved Therese to the care of our Holy Mother Mary, 
who wept and cried for the pain of her beloved Son at the 
Cross. And with the Virgin Mary and St Charbel, whom Ther-
ese loved and venerated, we journey towards the Resurrec-
tion knowing that death does not have the final word. Death 
has been conquered by the power of love. We now have the 
promise of eternal life through Jesus Christ. 
On behalf of the His Eminence Metropolitan Bishop Paul 
Saliba, the priests, the Lebanese Maronite Order of monks, 
the nuns, and the many faithful present here this morning, I 
offer our sincere condolences to the Chidiac family, in Aus-
tralia Lebanon and elsewhere, especially to her husband our 
dear Salim, her children: Edward, Fadia, Diane, Joanne and 
their families, to her brothers and sisters and to those who 
love her. 
As the late Therese lived, let us strive to keep alive her ex-
ample of generosity, faith, hope and love. May God send his 
Holy Spirit to console the hearts of all who grieve. May her 
soul rest in peace in the kingdom of Heaven with the righ-
teous and the just.  Amen. 

Homily.. Delivered by Bishop An-
toine-Charbel Tarabay
Funeral of Therese Chidiac
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
بسبب  التنظيم  نبايع  مل  »العسكرية«:  أمام  »داعشّيون«   

التدخني

تواىل املتهمون من املوقوفني باالنتماء اىل تنظيم داعش االرهابي، 
باملثول امام احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل، 
مشاركتهم يف  حول  الصرحية  االولية  باعرتافاتهم  واجههم  الذي 
القتال ضد اجليش اللبناني خالل »احداث عرسال 2«، لكنهم امجعوا 

على نفي تلك االعرتافات حتت ذريعة الضرب والتعذيب.
ومل يكن االنكار هو القاسم الوحيد الذي مجع بني املوقوفني حممد 
روق وسليمان الرمحون وشادي املوسى وحممد اجلاعور، فجميعهم 
مبايعته.  بعد  االرهابي  التنظيم  ضمن  مهمات  توّلوا  سوريون، 
وذهب احدهم اىل التّذرع بـــــ »التدخني« الذي ُيعاقب عليه مسلحو 
داعش، فيما لفت آخر اىل انه كان »عريسًا« جديدًا خالل »احداث 

عرسال2« ومل يبارح خيمته يف عرسال.
االولية  اعرتافاته  روق عن  تراجع حممد  امام احملكمة،  افادته  يف 
وقال إنه منذ دخوله لبنان مل يغادره، ورّد سبب اصابته يف عينه 
اىل سقوط قذيفة يف منزله يف قدسيا وليس اثناء مشاركته يف 
الصليب  بواسطة  نقله  مت  االصابة  تلك  اثر  بانه  وقال  االحداث. 

االمحر الدولي اىل لبنان حيث كان فاقدًا للوعي.
اما حول ما ذكره سابقًا بانه التحق يف البدء باجليش السوري احلر، 
نفى روق ذلك وافاد انه كانت توجد يف بلدته جلان تابعة للنظام 
السوري، كما نفى انتقاله اىل كتيبة العمري التابعة لداعش ملدة 

شهر »فأنا يف لبنان مل افعل شيئًا«.
اما املتهم سليمان الرمخون فقد امعن يف انكار اعرتافاته االولية 
جمموعة  اىل   2013 العام  حزيران  انضم يف  بانه  فيها  ذكر  اليت 
انس جركس امللقب بـــــــ«ابو علي الشيشاني«، وانه بعد توقيف 
عماد مجعة متركز مع جمموعة داخل حمطة يف عرسال اىل ان اتى 
امر مبهامجة حاجز املصيدة التابع للجيش لكن اجملموعة مل تستطع 
السيطرة عليه، ثم حاول مع اخرين التسلل اىل مراكز للجيش امنا 
مراكز  على  النار  باطالق  ايضًا  وقد شارك  ذلك،  من  يتمكنوا  مل 
اجليش. وجاء جواب املتهم امام احملكمة على هذه االعرتافات »انا 
كنت يف حي السبيل يف خميم الشهداء وامام قاضي التحقيق كان 

امللف جاهزًا ووّقعت عليه«.
بدوره، انكر املتهم شادي املوسى اعرتافاته االولية وقال بانه كان 
قد تزوج حديثًا، وعما ذكره عن التحاقه مبجموعة حميي الدين الزلفا 
اليت التحقت بداعش وتوجهها اىل عرسال اثر توقيف عماد مجعة 
حيث قاتلت ضد اجليش اللبناني، قال املوسى ان الزلفا طلب منه 
القتال امنا 10 منهم وهو من بينهم رفض املبايعة وبالتالي القتال 
فيما توجه 20 آخرون اىل عرسال بعد مبايعة داعش. واضاف »حنن 

العشرة مل نبايع ألننا نّدخن«.
مع  انتقل  بانه  فيها  ذكر  اليت  األولية  اعرتافاته  عن  وبسؤاله 
اجملموعة اىل عسال الورد ثم اىل وادي محيد ومتركزهم قرب حاجز 
للجيش حيث حبلول املساء اقدموا على اطالق النار باجتاه احلاجز، 
حديثًا،  تزوجت  قد  »فانا  ذلك  يشارك يف  مل  بانه  املتهم  اجاب 
واحرتقت خيميت، امنا الذين رافقوا الزلفا قاتلوا«. وعن توجههم 
اىل جرد فليطا وطلب املدعو ابو حسن الفلسطيين منهم البقاء يف 
جرود عرسال وثم توجههم اىل املخيم حيث قام اجليش مبداهمته 
انه  اثناء حماولة فراره، قال املتهم  وتوقيفه حيث اصيب برجله 
ميلك  يكن  مل  النه  الفرار  حماولته  اثناء  رجله  بالفعل يف  اصيب 
اوراقًا ثبوتية، اما الذي كان برفقته يف املخيم فهو شقيق بشار 

الدالي واالخري كان يرتدي باستمرار حزامًا ناسفًا.
افاد فيها  اعرتافاته واليت  اجلاعور فانكر مجيع  وأما املتهم حممد 
انه يف متوز العام 2013 التحق بكتائب الفاروق ملدة شهرين حيث 
شارك يف اعمال احلراسة، ويف حزيران العام 2014 التحق مبجموعة 
داعش.  بايع  حيث  »السلس«،  بـــــــ  امللقب  الدين  سيف  امحد 
وشارك يف معركة عرسال حيث انتشر مع جمموعة »السلس« مبحيط 
مواجه ملركز اجليش يف املصيدة على مدى ثالثة ايام دون التمكن 

من السيطرة عليه.
ونفى املتهم مشاركته يف اي جمموعة يف سوريا او يف لبنان »وال 

اعرف السلس ومل امسع به يف عرسال«.

ذهب لشراء عصفور فدخل قفص.. السجن

كان علي م. يف منزله يف حملة برج الرباجنة يف الضاحية اجلنوبية، 
عندما دهمته دورية امنية من قوى االمن الداخلي وبـــــ »ضيافته« 
صديقه حممود ك. الذي حضر لشراء عصفور. وقد حاول االخري 
الفرار قبل ان تتنّبه القوى االمنية لوجوده حيث بادرها باطالق نار 

من مسدس كان حبوزته فاصاب احد العناصر.
عناصر  قتل  »حماولة  جبرم  وحممود  علي  »الصديقان«  واتهم 
عسكرية«، غري انهما نفيا امام احملكمة العسكرية اليت استجوبتهما 
برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل ما اسند اليهما، فروى االول 
علي م. بان حممود حضر اىل منزله يف حملة برج الرباجنة لشراء 
امنية عليه وكان اىل جانبه على  »طّبت« دورية  عصفور، وفجأة 
الكنبة حيث جيلس، بندقية حربية. لكن علي مل يعمد اىل شهرها 
بوجه الدورية كما يقول، مضيفًا بان حممود كان يعاين البندقية 
املذكورة. ثم عاد ليقول بان االخري حاول الفرار فاطلق العناصر 

النار عليه واصابوه يف رجله. وتابع علي بان حممود مل ُيقدم على 
سحب مسدسه بوجه الدورية اليت كان عناصرها يضعون اقنعة على 
العناصر اصيب عن طريق اخلطأ بسالح  احد  ان  وجوههم. وزعم 

رفيقه اثناء توقيفهما وليس من سالحه او سالح حممود.
وحول ما افاد به مؤهل كان على رأس الدورية من انه كان حيمل 
سالحه بيده انكر علي ذلك مؤكدًا بان املسدس خاصته هو خليب.

اما حممود فقال بانه كان »يتفّرج« على عصفور ينوي شراءه عندما 
االوىل  للوهلة  »اعتقدنا  واضاف:  املكان«.  امنية  دورية  دهمت 
التحية  القوا  العناصر  وان  خمدرات«،  اساس  على  حضروا  انهم 

عليهما ثم جلسوا ومل يقدما على اطالق النار عليهم.
ويف ضوء افادة املتهمني املتناقضتني، قررت احملكمة استدعاء 
وارجاء  احلادثة،  حول  افاداتهم  لسماع  الدورية  وعناصر  املؤهل 

اجللسة اىل اخلامس من كانون االول املقبل.

اجليش حيّرر سورياً بعد توقيف خاطفيه
بر  حملة  يف  اجليش  يف  املخابرات  ملديرية  تابعة  دورية  أوقفت 
الياس - البقاع الغربي، كال من السوري إبراهيم مصطفى املصري 
وإبراهيم خالد عبد اخلالق إلشرتاكهما يف عملية خطف السوري طه 
أمحد العمر بهدف احلصول على فدية مالية، وقد مت حترير املخطوف 

املذكور.
من جهة أخرى أوقفت قوى اجليش يف حملة حارة حريك، الفلسطيين 
توفيق أدريس خبيزة إلقدامه على إطالق النار من سالح حربي يف 
وقت سابق والتسبب بإصابة أحد األشخاص. ويف حملة مستديرة 
محص - عكار، أوقفت بشري جربايل عيد، وضبطت حبوزته بندقية 

نوع كالشنكوف ومسدسا حربيا وكمية من الذخائر اخلفيفة.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 

الالزم.

موقوفو األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع، 
بتوقيف سبعة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 

انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت مخسة اشخاص جبرم دخول البالد خلسة وتهريب اجانب 
وشخص واحد جبرم حماولة السفر مبوجب جواز سفر غري عائد له 

وآخر جبرم تسهيل الدعارة.
القضاء  إىل  مجيعًا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

األمن العام يقطع عليه طريق »الشهادة« بعملية انتحارية
شقيقه  خطى  على  يسري  ان  أ.  ع.  حسن  العشريين  الشاب  كاد 
مصطفى الذي نّفذ عملية »استشهادية« يف العراق لصاحل تنظيم 
داعش االرهابي، اال ان حماوالته بالسفر اىل سوريا برا وجوا وحبرا 
، باءت مجيعها بالفشل ليبدي امام احملكمة العسكرية امس ندمه 
الشديد على ما كان بصدد القيام به من عملية انتحارية، وان كان 
حسن مل يعرتف صراحة بذلك، وامنا »شوقه« اىل شقيقيه اللذين 

سبقاه اىل »اجلهاد« دفعه اىل حماولة السفر اىل سوريا.
عليه  ليقطع  اللبناني مصطفى  العام  االمن  اوقف  20 شهرا  قبل 
بذلك »طريق الشهادة«اثناء تقديم اوراقه الجناز جواز سفر فاخضع 
للتحقيق حيث اعرتف اوليا بعد االشتباه بتواصله مع مطلوبني من 
شقيقيه  وان  باجلهاد،  وفّكر  السورية  بالثورة  تأثر  انه  داعش، 
مصطفى ويوسف حيمالن فكر داعش. وكان يتواصل مع اصدقاء 
لالخريين من داعش امثال ابو خطاب وابو انس وذلك قبل اربعة 

ايام من مقتل شقيقه مصطفى يف العراق بعملية انتحارية.
يتابع حسن يف تلك االفادة بالقول ان شقيقه يوسف سافر اىل 
سوريا عرب تركيا والتحق بداعش وكان لقبه »ابو بكر« وقد تواصل 
فضائل  له  شارحا  به  اللحاق  منه  طلب  حيث  الواتساب  عرب  معه 

اجلهاد.
تأثر حسن وهو االبن االصغر من عائلة مؤلفة من مخسة شبان، 
بكالم شقيقه البكر، فعقد العزم على السفر برا اىل سوريا لتنفيذ 
عملية انتحارية اال انه مل يتمكن من ذلك فحاول اصدار جواز سفر 

للسفر جوا فلم يفلح ايضا.
تأثرت كثريا بفكر شقيقي ووصلت اىل مرحلة تنفيذ عملية انتحارية 
–قال حسن ذلك، ليعود ويرتاجع عن تلك االعرتافات، حيث ختّبط 
يف افادته امس امام احملكمة العسكرية حيث كان يقول تارة بان 
شقيقه دعاه اىل تنفيذ عملية انتحارية امنا يف سوريا وليس يف 

لبنان، وما يلبث ان يقول بانه اعرتف بذلك حتت الضرب.
ينوي  بالفعل  كان  انه  املتهم  الشاب  افادة  يف  الثابت  ان  غري 
السفر اىل سوريا بعدما تأثر بافكار شقيقيه، زاعما ان تواصله مع 
اخوته كان بهدف االطمئنان وليس حلثه على اللحاق بهما، ليعود 
ويقول انه اراد السفر اىل سوريا القناع شقيقه االكرب على العودة 

اىل لبنان .
عبداهلل  حسني  الركن  العميد  احملكمة  رئيس  حاول  مرة  من  اكثر 
دفع املتهم اىل االعرتاف بكافة ما ادىل به سابقا خصوصا لناحية 
اال  بعيد  حد  اىل  انتحارية، فنجح  عملية  تنفيذ  مرحلة  اىل  وصوله 
ان سؤال ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار استطاع 
ان »يسحب« من فم املتهم اعرتافا صرحيا حني سأله من حرّضك 

لتنفيذ عملية انتحارية وجاء جواب املتهم:« اخوتي فانا بالنسبة هلم 
الشقيق االصغر وجيب ان امسع كالمهم«.

وما كاد املتهم يتلفظ بذلك حتى بادر اىل القول« امنا انا كنت 
ذاهبا النين اشتقت اليهم وليس لتنفيذ عملية انتحارية«، ليخلص 
اىل القول »انا نادم واشفق على اهلي الذين يتعذبون معي واذا 

خرجت من السجن فانين ساتابع دراسيت.
وبعد ان استمهل وكيله للمرافعة ارجئت اجللسة اىل الرابع عشر 

من كانون االول املقبل.

بني حسن وحّسونة ..ضاع حيدر
مطلوبا  نفسه  ليجد  ج.  حيدر  الشاب  ضاع  وحسونة،  حسن  بني 
يف قضية اجتار باملخدرات وتروجيها، وهو ال يزال يكمل حتصيله 

العلمي يف احد املعاهد يف البقاع.
الشراونة يف  حي  ملنزله يف  االمنية  للقوى  مبداهمة  حيدر  اوقف 
بعلبك، توقيٌف جاء على خلفية مواصفات ال تشبه اي منها حيدر 
على انه تاجر خمدرات كبري، فال القامة وال لون البشرة وال حتى لون 
العيون تتطابق مع مواصفات حيدر الذي مثل امس امام احملكمة 
الشراونة،  حي  سكان  من  بانه  وحيدة  واقعة  مؤكدا  العسكرية 
وكاشفا عن جسمه الذي ال حيمل اي وشم كالذي حيمله املطلوب 
حسونة واالخري هو حسن ح. احد جتار املخدرات والذي اصبح يف 

الربازيل.
املواصفات اليت افضت اىل توقيف حيدر اعطاها العريف السابق 
يف اجليش ح.ش. الذي كان ينقل لصاحل حسونة املخدرات من 
بريوت اىل البقاع وبالعكس، من دون ان يتعرض للتفتيش كونه 
عسكريًا وبالفعل استطاع ح.ش. نقل »البضاعة » عدة مرات من 
دون ان يتعرض للتفتيش، امنا حجته يف ذلك ان املدعو محودي 
خطف ابنته البالغة ثالثة اعوام كما عمد اىل اطالق النار على منزله. 
اليت كان يسلمها  البضائع  تلك  العسكري  الضغط نقل  اذا حتت 
باكياس اىل شخصني، اكياس خاصة باحللويات نقلها برفقة فتاة 
مرة  كل  يف  العملية  المتام  حسونة  يدعى  بشخص  تلتقي  كانت 
الشخص  هو  ليس  جانبه  اىل  املاثل  حيدر  املتهم  بان  مؤكدا   ،
نفسه والذي اعطى اوصافه وجاءت مغايرة متاما الوصاف املتهم 

املوقوف.
للمرافعة  االول  كانون   14 اىل  اجللسة  رفع  احملكمة  وقررت 

واحلكم.

شبكة دعارة يف املعاملتني تلّب »اخلدمات« عرب مواقع التواصل 
واإلنرتنت

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه »يف إطار 
مكافحة عمليات االجتار باألشخاص، وبناء على معلومات توافرت عن 
شبكة دعارة منظمة تنشط يف جمال استقطاب فتيات من اجلنسية 
الواقع  يف  حيضرن  حيث  السياحة،  بهدف  لبنان  اىل  السورية 
مالية،  مبالغ  مقابل  الشبكة  هذه  الدعارة ملصلحة  أعمال  ملمارسة 
إلشارة  بناء  املديرية  أوقفت  واملتابعة،  االستقصاءات  وبنتيجة 
النيابة العامة املختصة يف أحد الفنادق يف منطقة املعاملتني، كال 
من اللبناني )ف.ح(، والسوريني )أ.ب(، )ح.ع(، )م.خ(، )م.م(، 
)م.ب(، والسوريات )ش.ب(، )ه.ع(، )و.ج(، )أ.م.خ(، )ن.ح(، 

)ص.غ(، )ر.ب(، )أ.م.م.خ(، )س.ع(، )ن.ب(، )أ.خ(.
إليهم، وأنهم يؤلفون  التحقيق معهم، اعرتفوا مبا نسب  وبنتيجة 
يف ما بينهم شبكة تعمل ملصلحة اللبناني )أ.ج( تنشط يف جمال 
املفاوضات  وان  مالية،  مبالغ  مقابل  الدعارة وممارستها  تسهيل 
االنرتنت  ومواقع  اهلاتف  عرب  حتصل  اجلنسية  اخلدمات  لتلبية 
كانت  خليوية  أجهزة  حبوزتهم  ضبط  ومت  االجتماعي،  والتواصل 
تستخدم هلذه الغاية ومبالغ مالية. وبعد انتهاء التحقيقات معهم 
أحيلوا على القضاء املختص، والعمل جار لتوقيف سائر األشخاص 

املتورطني«.

توقيف 70 مطلوبًا
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 70 مطلوبا 

جبرائم خمدرات وسرقة واحتيال وتزوير.

قتيل صدماً يف صيدا
افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بني 

سيارتني يف حملة احلسبة صيدا.
ودراجة  شاحنة  بني  تصادم  نتيجة  جريح  سقوط  عن  افادت  كما 
نارية على اوتوسرتاد اجلية باجتاه بريوت وجريح نتيجة حادث صدم 
على طريق عام بر الياس ونقل على اثرها اىل مستشفى اهلالل 
للمعاجلة وجريح حبادث صدم على بولفار سن الفيل تقاطع خباز 

وجريح حبادث صدم عند جسر الدورة باجتاه الكرنتينا.

841 خمالفة سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 841 خمالفة 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 
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لحزب  اسرتاليا  مفوضية  اقامت 
لراحة  تذكاريا  قداسا  الوطنيني 
شمعون  كميل  الرئيس  أنفس 
داني  والشهيد  زلفا  وعقيلته 
شمعون وعقيلته انغريد وولديهما 
حزب  وشهداء  وجوليان  طارق 
الوطنيني االحرار وذلك يوم االحد 
يف  املاضي  االول  تشرين   30 يف 

كنيسة مار شربل.
القنصل  الحضور  مقدمة  يف  وكان 
جوليا  النائبة  وعقيلته،  غانم  العام 
االحزاب  وممثلو  ورؤساء  فني، 
والروابط  والحركات  والتيارات 
كبري  وعدد  سيدني  يف  اللبنانية 
من محازبي ومؤيدي حزب االحرار 

حزب الوطنيني االحرار يف سيدني يقيم قداسا سنويا عن 
أنفس الرئيس كميل وداني مشعون والعائلة وشهداء احلزب

املفوض طوني نكد مع رؤساء االحزاب وحضور داخل الكنيسةاآلباء الفرخ وطعمة ورحمة يقيمون الذبيحة االلهيةمارك البطي يقرأ الرسالة بالعربيةالنائب فني تقرأ الرسالة باالنكليزية

كلوفيس البطي وعقيلته، النائبة فني، مارون، طوق، بركات وحضوركلوفيس البطي، زاهي عالمة، د غانم، ليشع شدياق وحضور رؤساء االحزاب، ترييز حرب، حبيب قسطون وحضور

املفوض طوني نكد مع القنصل جورج البيطار غانم  وحزبينيمن اليمني: البطي، املدبر العام جوزيف قمر، األب الفرخ وباخوس  جرجسمن اليمني: البطي، خطار، األب الفرخ والقنصل العام غانم

صورة جامعة لرؤساء االحزاب التيارات والحركات والروابط مع الزميل انور حرب والقنصل غانم  و االب لويس الفرخ صورة جامعة لرؤساء االحزاب التيارات والحركات والروابط واالعالميني مع القنصل غانم وعقيلته ابو حمد

وابناء الجالية واعالميني.
ترأس الذبيحة االلهية رئيس الدير 
الفرخ وعاونه االبوان  االب لويس 
الرسالة  وقرأ  ورحمة،  طعمة 
بالعربية  فني  النائبة  باالنكليزية 
من  كل  النوايا  وقرأ  البطي  مارك 
وحبيب قسطون  البطي  كلوفيس 
سركيس  وعبدو  حرب  وترييز 
غانم  القنصل  القرابني  وقدم 
حبيب  املفوضية  وعضو  وعقيلته 

قسطون وعقيلته.
عظته  يف  الفرخ  االب  عدد  وقد 
مزايا الرئيس الراحل كميل شمعون 
الذي كان مثاال لرجل الدولة يحتذى 
السياسية  الحنكة  حيث  من  به 

واملوقف الوطنية الشريفة الصادقة 
السياسية  مسريته  تميزت  اذ 
الصادق  الوطني  بالعمل  الطويلة 
لبنان  وطنه  شأن  العالء  والشاق 
واملنتجة  الراقية  الدول  اىل مصاف 
ليكون عاصمة اقتصادية وسياحية 
تنري ليل الشرق املظلم وكل ذلك 
بمؤازرة ومساندة السيدة الراحلة 

الست زلفا.
بشجاعة  الفرخ  االب  نوه  كما   
الشهيد داني شمعون الذي سقط 
انغريد  السيدة  زوجته  مع  غدرا 
وجوليان  طارق  املالكني  وولديهما 
املدافع  الشرس  القائد  مثال  فكان 
شعبه. وكرامة  لبنان  سيادة  عن 

بتضحيات  الفرخ  االب  وذكر 
االحرار  الوطنيني  حزب  شهداء 
مساحة  كامل  على  سقطوا  الذين 

الوطن ليحيا لبنان.
كوكتيل  هناك  كان  القداس  وبعد 
باملناسبة يف صالون الدير تبودلت 
املسرية  عن  االحاديث  خالله 
للعائلة  الوطنيتني  والسرية 
والتضحيات  العريقة  الشمعونية 
الوطن  مذبح  على  قدمتها  التي 

وشعبه.
الصور  التقاط  بعدها  وجرى 
والقنصل  املفوضية  مع  التذكارية 
واالحزاب  غانم  البيطار  جورج 

املفوض طوني نكد واالمني العام كلوفيس البطي مع االب الفرخ وتيار املستقبلاللبنانية.

كلوفيس البطي يقرأ النوايا
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يف كنيسة سيدة لبنان املارونية – ثورنبوري -  ملبورن

مراسم  جناز مؤثر وحمزن للزميل 
الصحايف الفقيد الغالي  كميل مسعود

ملبورن	:	بول	خّياط		
صباح	يوم	اجلمعة	يف	الثامن	والعشرين	من	شهر	تشرين	األول	
يف	ثورنبوري	 2016	ـ	أقيمت	يف	كنيسة	سيدة	لبنان	املارونية	– 
ملبورن		مراسم	جنازة	الزميل	الصحفي	املرحوم		كميل	مسعود،	
حضرها	عدد	كبري	من	ابناء	اجلالية	اللبنانية	وفعالياتها	اإلجتماعية	
والثقافية	والسياسية	واحلزبية	ممثلة	بعمداتها	وجلانها	اإلدارية	
الذين	إجتمعوا	كلهم	لإلعراب	عن	حزنهم	العميق		لوفاة	الصحفي	
والكلمة	 	 والقلم	 بالكامريا	 وفاعل	 دائم	 حضور	 له	 كان	 الذي	
لتغطية	نشاطاتهم	ومناسباتهم	اإلجتماعية...	وقد	جاؤوا	اليوم		
التعازي	 حزنها....وتقديم	 يف	 الغالي	 الفقيد	 عائلة	 ملشاركة	

والدعم	املعنوي	هلا	يف	مصابها	األليم	...	
وكان	املأسوف	عليه	قد	إنتقل	اىل	رمحته	تعاىل	يوم	األحد	23	
تشرين	األول	2016	عن	عمر	يناهز	الـ	81	سنة	بعد	صراع	مع	
املرض	إستمر	حنو	اربعة	أشهر	،	علما	الزميل	كميل	مسعود		قد	
املتاعب،	 عن	 البحث	 مهنة	 يف	 حياته	 من	 طويلة	 فرتة	 أمضى	
صاحبة	السيادة	الصحافة	والرأي	احلّر	والكلمة	املسؤولة.	وذلك	
يف	عدد	من	الصحف	العربية	الصادرة	يف	أسرتاليا	نذكر	منها	
:	»صوت	املغرتب«	،	»صدى	لبنان«،	»الدبور«،	و«البريق«،		
ايست	 »امليدل	 جريدة	 مندوب	 كان	 األخرية	 السنوات	 ويف	
هريالد«	الناطقة	بلسان	التيار	الوطين	احلرّ	...	لذلك	كان	عدد	
القادمني	 	 بإستقبال	 يهتمون	 احلّر	 الوطين	 التيار	 اعضاء	 من	

لتقديم	التعازي	...	وكان	هلم	دور	يف	حتضري	اجلنازة.		
وكانت	عائلة	الفقيد	قبل	يوم	اجلناز	قد	تقبلت	التعازي	يف	صالة	
كنيسة	سيدة	لبنان	يومي	الثالثاء		واألربعاء	يف	25	و26	تشرين	
الساعة	 ولغاية	 الظهر	 بعد	 من	 اخلامسة	 الساعة	 بني	 ما	 األول	
اللبنانية	 اجلاليتني	 أبناء	 من	 كبري	 عدد	 فتوافد	 مساء،	 الثامنة	
والعربية	من	خمتلف	الطوائف	واألديان	واألحزاب،	وكانت	زوجة	
وابنته	 ودوري	 وشربل	 داني	 وأوالده	 جيزيل	 السيدة	 الفقيد	
يتقبلون	 واألقارب	 األهل	 ومجيع	 مسعود	 عبدو	 وشقيقه	 جوان	

التعازي	من	املتوافدين	...	
وكما	ذكرنا	آنفا	جرت	مراسم	اجلنازة	يف	الساعة	التاسعة	والنصف	
من	صباح	يوم	اجلمعة	يف	28	تشرين	األول		يف	كنيسة	سيدة	
لبنان	حيث	حضر	عدد	كبري	من	أبناء	اجلالية	وعلى	رأسهم	سعادة	
قنصل	لبنان	العام	يف	ملبورن	األستاذ	غسان	اخلطيب	،	وترأس	
املراسم	الدينية	والقداس	املونسينيور	جو	طقشي	واألب	آالن	
دميرتي	 األب	 قدس	 وشاركهم	 صقر	 عمانوئيل	 واألب	 فارس	
الرسالة	 املرحوم	 عائلة	 إثنان	من	 تال	 القداس	 وأثناء	 بارودي،	
آالن	 العربية	واإلنكليزية	وقرأ	اإلجنيل	املقدس	األب	 باللغتني	
فارس	باإلنكليزية	وقدس	األب	دميرتي	بارودي	بالعربية،	وبعد	
اإلجنيل	قام		املونسينيور	طقشي	بتأبني	الفقيد	بكلمات	معّبة	
يف	 بكامريته	 دائما	 حاضرا	 كان	 الفقيد	 أن	 مشريااىل	 ومؤثرة	
إعالميا	 ويغطيها	 واإلجتماعية	فيصورها	 الدينية	 املناسبات	 كّل	
وأخالقه	 احلميدة	 خبصاله	 وأشاد	 ميثلها...	 اليت	 اجلريدة	 يف	
	عنها	أبدا	...	وكان	زوجا	 الرفيعة	وإلتزامه	مببادئه	اليت	مل	يتخلَّ
حمبًا	وأبًا	حنونا	وجدًا	شغوفا	بأحفاده،	وكان	متفانيًا	يف	مهمته	
جوزيف	 الشاب	 من	 كّل	 قام	 التأبني	 كلمة	 وبعد	 الصحافية...	
برصونا	جنل	الشاعر	أنطوان	برصونا	واآلنسة	ريتا	إبنة	املرحوم	
زخيا	مسعود	شقيق	الفقيد	كميل	بتالوة	صلوات	على	نية	الفقيد،	
ويف	نهاية	مراسم	اجلنازة	قام	األباء	اإلجالء	بصالة	توديع	الفقيد	
من	 عدد	 قام	 ثم	 	 الفقيد،	 نعش	 على	 املقدسة	 املياه	 فرشوا	
العائلة	 وبدأت	 الكنيسة	 خارج	 اىل	 النعش	 العائلة	حبمل	 أفراد	
بتقّبل	التعازي	أمام	اهليكل،	بعد	ذلك	إنطلق	موكب	اجلنازة	حنو	
مدافن	فوكنر	حيث	قام	املونسينيور	طقشي	بالصالة	على	ضريح	
الفقيد	ثم	القى	صديق	العائلة	الشاعر	أنطوان	برصونا	قصيدة	
زجلية	مؤثرة	جدا	خنقتها	احلسرات	والدموع	أشاد	فيها	بالفقيد	
وخصاله	ثم	ووري	جثمان	الفقيد	جدث	الرمحة	قرب	قب	شقيقه	
ورشوه	 النعش	 على	 الورود	 احلاضرون	 وألقى	 زخيا	 املرحوم	
بالرتاب	وهم	يتمّنون	له	الرمحة		والسكنة	يف	األخدار	السماوية	

مع	األبرار	والصاحلني.	ولفت	إنتباهي،	على	النعش،	لوحة	ملونة	

عائلة  الفقيد الغالي وحضور داخل الكنيسةاآلباء يرتأسون الذبيحة االهلية عن نفس الفقيد الغالي

عائلة  الفقيد الغالي وحضور داخل الكنيسة ويبدو منسق التيار روبري خبعازيعائلة  الفقيد الغالي وحضور داخل الكنيسة

اخوية احلبل بال دنس وحضور داخل الكنيسة
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عائلة  الفقيد الغالي وحضور داخل الكنيسة ويبدو روبري خبعازي وأخوية احلبل بال دنس

الزياح عن نفس الفقيد الغالي الزياح عن نفس الفقيد الغالي

نعش الفقيد احلبيب داخل السيارةنعش الفقيد احلبيب حمموال على األكف

مراسم  جناز مؤثر وحمزن للزميل الصحايف الفقيد الغالي  كميل مسعود

رمسها أحد أحفاد الفقيد وكتب عليها باإلنكليزية 
كلمة    JEDDOR   أي جّدو ولكن كما يلفظها 

هذا احلفيد حفظه اهلل ... 
كنيسة  صالة  اىل  امُلشّيعون  عاد  الدفن  بعد 
لقمة  تناول  يف  للمشاركة  لبنان  سيدة 
الفقيد، حيث عرضت بعض  الرمحة عن نفس 
الفقيد ومشاركته  املشاهد املصّورة عن حياة 
وروحه  الدائمة  ببسمته  العائلة،  مناسبات  يف 
احللو،  طوني  السيد  ألقى  ذلك  بعد  املرحة، 
وهو من أقارب الفقيد وله صالت قرابة جلهة 
والدته مع الكثريين من أهالي بلدة كفيفان، 
وأحاسيسه  كلمة خمتصرة ومعّبة عن مشاعره 
بهذا امُلصاب األليم الذي حّل بالعائلة، وتأسف 
املشهود  وهو  وأخالقه،  احلميدة  خصاله  على 
ودفاعه  اللبنانية  اجلالية  خدمة  بتفانيه يف  له 
الدائم عن القضية اللبنانية، ثم ألقى قصيدة 
قصرية عن الفقيد وتقّدم بإسم عائلة الفقيد 
وأقاربه ومجيع أهالي بلدة كفيفان يف الوطن 
واملهجر بالشكر اىل مجيع الذين شاركوا العائلة 

مصابها األليم وأحزانها ... ومتّنى أن يبعد اهلل 
عنهم كّل مكروه. 

من جهيت، وبكّل صدق وإخالص، أقول: بأنين 
شعرت شخصيا، باحلزن لفقد الصديق والزميل 
العزيز كميل مسعود الذي تربطين به صداقة 
فرتة  بعد  حصلت  وفاته  وأن  خاصة  قدمية، 
املرحوم  العزيز  زميلنا  وفاة  على  جدا  قصرية 
إيلي نداف، وشعرت باحلزن العميق أكثر، عندما 
قال املونسينيور طقشي بأن الفقيد كان دائما 
الدينية  املناسبات  كّل  يف  بكامريته  حاضرا 
جدا  آملين  وقد  بتصويرها،  ليقوم  واإلجتماعية 
ألنين مل أر أحدا يقوم بتصوير مراسم مأمته هو 
... وحزنت أكثر ألن كامريتي خّيبت أملي، فلم 
زميل  مأمت  لقطات  بعض  لتصوير  حاجيت  تلّب 
عزيز علّي، فحزنت جدا وضاقت بي الدنيا كثريا 
حتى كدت أختنق من شدة الضيق... فأستنجدت 
بالصديقني سايد حامت و روبري خبعازي ليقوما 
بهاتفيهما  اجلنازة  ملراسم  الصور  بعض  بأخذ 
منهما  طلبت  ...ولقد  ذلك  النقالني...ففعال 

املرحوم  الفقيد  الزميل  نويف  لكي  فقط  ذلك 
كميل بعض بعض خدماته وغريته على تصوير 

كّل املناسبات... 
كن على ثقة أيها الزميل العزيز بأننا سنفتقدك 
أو  مأمت  لتصوير  الكامريا  محلنا  كّلما  دائما 
مناسبة... وسنرتّحم عليك كثريا جدا. رمحات 

اهلل الواسعة عليك يا زميلي وصديقي العزيز 
كميل، رمحك اهلل وأسكنك فسيح جناته وأهلم 
عائلتك وأهلمنا حنن أيضا زمالءك نعمة الصب 
...ألنك  كميل  يا  هانئا  مّن  اجلميلني.  والعزاء 
أديت قسطك للعلى.. وقمت بواجبك على أكمل 

وجه... فأدخل اىل فرح سيدك ... 

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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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

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  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, Web: 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 مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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كتابات

متام الساعة احلبلى 
خبيبتنا 

أتْت من غامِض األمداِء
حيملها

هواء اهلاجس األمحْر ...
وكنُت شريكها يف املوت

يقذفين انفجار الّرغبة األوىل
إىل جرف الّردى املضمْر...

متام الّساعة الثكلى
جلسنا عند هاوية اجلموِح

نعّد جممرًة لرقصتنا!
حنّطُب فوقها مامّر

من جسدين مصلوبنِي
متهمنْيِ باألخضْر...
هنا حتت انتكاساِت

املدى املخمور أقفلنا
جنوم الليِل

إجالال خلمرتنا اليت 
كانْت على أشالئنا تسكْر
وما أن حّل فينا الرقص 

متثالني من عدٍم
تساقطنا.....

هي اختارت صعودًا النهائيًا
يطّل على أنوثتها 

ومّدْت لي 
فضاًء حايَف األلواِن

ال أكثْر .. 

رقصة ما قبل الصعود

الشاعر محمد عامر 

يقيم رئيس وأعضاء مجلس الجالية 
اللبنانية حفل كوكتيل بمناسبة

ذكرى استقالل لبنان 
الـ 73

املوافق يف 21  السبت  يوم  وذلك 
السادسة  الساعة   2016  -  11  -
الجالية  مجلس  مركز  يف  مساء 

اللبنانية يف بانكستاون.
الجمعيات  جميع  اىل  عامة  الدعوة 

واملؤسسات والروابط الخريية..
إعالمنا  نرجو  كما  حضوركم  نأمل 
 -  11  -  14 قبل  الحضور  بعدد 

.2016

صادر عن االعالم
جهاد حيدر

حفل كوكتيل مبناسبة 
عيد استقالل لبنان الـ 73
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ال شك ان اعتقال اثنني من املراهقني يف سدني أثبت 
مدى جدارة وأهمية ما تقوم به الشرطة واألجهزة األمنية 

يف إجهاض اخلطط اإلرهابية املفرتضة.
أظهرت عملية اإلعتقال جناح األجهزة املشاركة حيث مل 
يتعرض لألذى أي عنصر من الشرطة أو أبناء اجملتمعِ أو 

املعتقلني.
نفس  اإلعتقال  بعد  جهودنا  حتقق  ال  أن  املؤسف  من 
مستوى النجاح حملاربة التطرف كنجاح التحريات السابقة 

لعمليات االعتقال.
املتطرفني  من  شبكة  هناك  أن  اإلعالم  وسائل  ذكرت 
على عالقة باملراهقني الضالعني يف آخر مؤامرة مفرتضة 
السلطات  حتاول  حيث  التحقيقات  عليه  تركز  ما  وهذا 
املعتقلني  بني  روابط  أية  هناك  كان  ما  إذا  التأكد 

وأشخاص يدعمون اإلرهاب.
تعي الشرطة واألجهزة األمنية أن التحقيقات اليت تقوم 
التحقيقات  تلك  تتم  حيث  اإلسالمية،  اجلالية  تنّفر  بها 
جبّو من انعدام الثقة الكبري بني األجهزة األمنية واجلالية 
اإلسالمية على الرغم من أن الرسالة ال لبس فيها بأن 
الشرطة حتقق بقضايا جرائم جنائية وليس مع عائالت 

أو جالية أو دين.
ولكن  شخصية،  مسألة  هو  التطرف  حنو  اإلجتاه  إن 
هناك قاسم مشرتك وعوامل مؤثرة تتأتى من أمور مثل 
العزلة، احلرمان، اإلبتعاد عن اجملتمع والصحة النفسية 

للشخص.
املّتَهَمنْي  نْي  الشابَّ وأصدقاء  عائالت  انتقاد  مّت  لقد 

بأنهما مسلمني حمافظني، لكن أن تكون مسلمًا حمافظًا 
ال حيّولك إىل متطرف وعنيف أو إرهابي، وهنا جيب على 
الشرطة واألجهزة األمنية وأبناء اجملتمع ووسائل اإلعالم 
عدم اخللط بني املمارسات الدينية احملافظة مع العنف 

والتطرف.
والية  رئيس  زوجة  ران  هيكسون  جيل  وقفت  عندما 
نيوسوث ويلز األسبق نيفل ران إىل جانب ابنتها هاريت 
بعد أن أدينت بتهمة املشاركة يف جرمية قتل وسرقة، 
مل يكن هناك أي نوع من اإلنتقاد أو الغضب الشعيب 

ألن هذا ما يفعله األهل بشكل تلقائي.
املتهمني  األشخاص  وأصدقاء  عائالت  جتربة  لكن 
أنه دعم  واعترب حبهم ألوالدهم على  باإلرهاب خمتلفة 
كل  على  صحيح  غري  هذا  وتقريبًا  لإلرهاب،  ضميّن 

حال.
على مدى مخسة عشر عامًا كانت هناك أصوات تنتقد 
اإلرهاب  علين  بشكل  تدين  ال  ألنها  اإلسالمية  اجلالية 
بعد أي عملية إرهاب أو اعتقال أي من املشتبه بهم، 
بعمليات  املسلمني  تنديد  عدم  بأن  جيادل  من  وهناك 
اإلرهاب بأنهم يدعمون العنف والتطرف، وهذا ما ُبيِنَ 

على مغالطة بأن املسلمني يدعمون اإلرهاب.
ولكن املفاجأة أن عائالت وأصدقاء املشتبه بهم يقولون 
أن أبناء اجلالية املسلمة ختّلوا عنهم ويديرون هلم الظهر، 
األسرتاليني وغريهم من  العديد من املسلمني  وهناك 

أبناء اجملتمع األوسع قد يرحبون بهكذا تصّرف.
لكن هذا ما يساعد اجلماعات اإلرهابية، حيث يتّم عزل 
اجملّندين احملتملني عن شبكات الدعم يف اجملتمع، وهذا 
الغرب  بأن  املتطرفة  اجلماعات  لدعاية  يعزز  التصّرف 
يضطهد املسلمني، وهذا ما يعزز أيضًا نظرية معاملة 
املسلمني األسرتاليني من وجهة نظر أمنية فقط حيث 
ينظر إىل النشاطات واألعمال اخلريية على أنها أعمال 

مثرية للشبهة.
هناك البعض من املسلمني األسرتاليني الذي حياولون 

كسر دوامة اإلعتقال والعزلة. 
املتهمني  عائالت  زاروا  الذي  املسلمني  دعم  جيب 
يلعب  التواصل  هذا  ألن  سدني.  مؤخرًا يف  باإلرهاب 
دورًا مهمًا يف احلّد من االجتاه حنو التطرف وجيب أيضًا 
عدم النظر إىل اجلهود ملساعدة العائالت اليت تعاني من 

احلزن والقلق والعزلة على أنه دعم لإلرهاب.
إن األشخاص الذين يدعمون العائالت املعّرضة للعزلة 
حيب دعمهم من خالل تدريبهم وإرشادهم للحصول على 
اخلدمات احلكومية املتعلقة بالسالمة الشخصية والصحية 

النفسية واإلرشاد للتغلب على مشاكلهم.
أذا  ينبغي على حكومة ترينبول أن تأخذ بعني اإلعتبار 
ال  بطريقة  تقّوض  اإلجتماعي  التماسك  برامج  كانت 
يبدو  حيث  والعنف،  التطرف  حماربة  جهود  هلا  داعي 
وبشكل واضح أنها مرتبطة مع الشرطة واألجهزة األمنية 

الوطنية.
من  فأنه  مذنبان،  املّتهمني  الشابني  أن  ثبت  ما  إذا 
ما  وهذا  السجن  يف  طويلة  فرتة  ميضوا  أن  املرجح 
تأثري مدّمر على حياتهما وحياة عائلتيهما،  له  سيكون 
أما يف حال تربئتهما فيبدو أن التهمة سوف تالحقهما 
مثل قصة قابيل وتشّكل وصمة هلما بني أبناء اجلالية 
املسلمة واجملتمع األسرتالي بشكل عام تالحقهما حتى 

مرحلة الرشد.
وهذا ما يشّكل مأساة لنا مجيعًا خصوصًا إذا مل نغرّي 
العنف  حملاربة  جهودنا  ونعزز  اإلعتقال  بعد  أسلوبنا 
من  املزيد  نشهد  أن  احملتمل  من  حيث  والتطرف 

املآىسي.
االسرتاتيجية  السياسية  معهد  )رئيس  كوني  جون  د. 

وأمن احلدود األسرتالي.(
الديا شيلي )حمامية وناشطة أجتماعية.(

املقال من صحيفة سدني مورنيغ هريالد 2016/10/24 
صفحة 16 النسخة الورقية.

املوقع  على  واملقالة  العنوان  أن  املرتجم  من  مالحظة 
اإللكرتوني للصحيفة خمتلفني بعض الشيء عن عنوانها 

ومضمونها على النسخة الورقية.
ترجمة: عباس علي مراد

جيب عدم معاقبة العائالت املسلمة اليت تقدم املساعدة  
للشباب الذين يواجهون املشاكل
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ملبورن

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

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

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

العالناتكم 
يف الهريالد 
طريقكم اىل 

النجاح

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

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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

صفحة ٢٤     

ملبورن

Page 24

Melbourne

صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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@äb»édi@@Úñb©a
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›flb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 
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ملبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

مي عز الدين: تعّرضت للخيانة وهذه هي أسباب كآبيت
عز  مي  الشابة  الفنانة  فتحت 
الدين أبواب أول منزل متلكه يف 
حياتها لتسجيل أّول حوار تكشف 
فيه عن أسرارها الشخصية، مع 
احلسن  أبو  شريهان  اإلعالمية 
 ، احلسن«  »ست  برنامج  يف 
واختارت أن جتلس للمّرة األوىل 
بيت  بعباءة  املنزل  صالون  يف 
ومكياج خفيف وإرهاق مل يفارق 

وجهها.

مي بدأت احلوار مبفاجأة أن هذه 
أول مرة جتلس يف صالون منزهلا 
أّنها كانت ضّد  اجلديد، وأّكدت 
للصالون  حجرة  ختصيص  فكرة 
من األساس، ألنه ال ُيستخدم، 
إال أن والدتها أصّرت على شرائه 
الستقبال الضيوف، وأّكدت أّنها 
حيث  تقريبًا،  غرفتها  تغادر  ال 
األفالم  الطعام وتشاهد  تتناول 
املعروضة  السيناريوهات  وتقرأ 
االتصاالت  وجتري  عليها، 
اخلاصة بالعمل من داخل غرفتها 

اخلاصة.

ديكور  غّيت  أنها  وأضافت 
واحدة،  مرة  اخلاصة  غرفتها 
اعتادت  ما  بكّل  تتمّسك  ألنها 
أسباب  عن  مي  وكشفت  عليه. 
مؤكدة  القديم،  منزهلا  ترك 
مسكنها  ألّن  ُمستأجرًا  كان  أنه 
األصلي يف مدينة اإلسكندرية، 
القديم  منزهلا  أن  على  مشّددة 
وشهد  أسرارها  خزانة  كان 
مشوار جناحها كّله، بينما املنزل 
من  هلا  مسكن  أول  هو  اجلديد 
ال  إنها  وقالت  اخلاّصة،  أمواهلا 
القدمية  بشقتها  مرتبطة  زالت 
من  وتزورها  بشّدة،  وتفتقدها 
حاليًا  مؤجرة  وهي  آلخر،  وقت 

لصديقة مقّربة منها.

عانت  والدتها  أّن  أّكدت  كذلك 
معها كثيًا وال زالت تعاني من 
تقامست  وأنها  الغريبة،  طباعها 
يف  العمل  ومشاّق  آالم  معها 
الفن، وكانت تطاوعها دومًا يف 
تصّر  زالت  ال  وأنها  قراراتها، 
ساعات  طوال  تالزمها  أن  على 
 18 أحيانًا  تبلغ  اليت  التصوير 
برأيها  وُتدلي  اليوم،  ساعة يف 

أثناء التصوير.

مي أشارت إىل أنها من مواليد 
برج اجلدي، وقالت: »انا عارفة 
وغلس،  قوى  أناني  برج  أنه 
من  أقوم  ما  ونادرًا  وكئيب، 
النوم مبسوطة، وغالبا ما أستيقظ 
»مش طايقة نفسي«، وال أرغب 
وأحتاج  أسباب،  بدون  بالكالم، 

هلدوء تام يف أول اليوم«.

اكتئابها  أسباب  أرجعت  مي 
ليست  اليت  احلياة  إىل  الكثي 
وقالت:  فقط،  مهنيًا  جناحًا 
فيها  تصلني  مرحلة  »هناك 
تشعرين  ولكن  النجاح،  لذروة 
يف  كبية  فجوة  هناك  بأّن 
حياتك  كانت  لو  خاصة  حياتك، 
ومل  مستقّرة،  غي  الشخصية 
أو  أسرة،  تكوين  يف  تنجحي 
تعرضت للجرح من أقرب الناس 
»سعادة  وأضافت:  إليك«، 
الناس ليست يف النجاح بالعمل 
فقط، وبدأت أشعر بأن نصييب 
من الـ24 قياطًا ذهب بالكامل 
والنجومية  والشهرة  للنجاح 

فقط«.
يف  تنتصر  أنها  أوضحت  ثم 
االكتئاب  على  األحيان  أغلب 

بالضحك والسخرية من نفسها، 
مع مالحظتها أّن هناك مرحلة ال 
تفلح معها هذه احليلة، ووقتها 
تشعر بامللل من حياتها، وتصل 
لإلحساس بأنها غي سعيدة يف 

حياتها.

حول عالقاتها  على سؤال  وردًا 
ال  األزمة  إّن  قالت  الغرامية، 
فالعالقات  وحدها،  ختّصها 
تنجح  ال  باملطلق  الغرامية 
األمر  يزداد  ومعها  بسهولة، 
مّرت  بأنها  واعرتفت  تعقيدًا، 
وكلها فشلت  من جتربة،  بأكثر 
ألسباب خمتلفة، إذ اعتربت أّنها 
بعض  فشل  مسؤولية  تتحّمل 
هذه العالقات، ولكن مع الوقت 
النهاية كانت حتمية،  أّن  تدرك 

بقراءة  إال  النكد  من  خترج  وال 
حتتاج  ال  وقت  يف  القرآن، 
االكتئاب،  مضادات  تناول  إىل 
هذا  السي يف  ترفض  هي  بل 

الطريق.

أنها  أكدت  طويل،  تفكي  بعد 
مرتني،  احلقيقي  باحلب  شعرت 
وتّصرفت  حببها  واعرتفت 
حسابات  دون  من  بطبيعتها 
مسبقة، ولكن تبنّي فيما بعد أّن 
هذا خطأ، ورفضت جمرد التفكي 
سحري«،  »عمل  ضحية  بأنها 
يف  التفكي  ترى  إنها  وقالت 
هذا املوضوع حرام، كما رفضت 
اإلجناب  أجل  من  الزواج  فكرة 

فقط.
يف  جناحها  وصف  رفضت  مي 

عامل الفن باحلظ، وال بالشطارة، 
اهلل،  من  توفيق  جمرد  واعتربته 
وقالت إنها شعرت بهذا التوفيق 
اللحظة األوىل، ألنه اختصر  من 
واخلطوات  العقبات  من  الكثي 
ترغب  فتاة  كل  تصادف  اليت 
الفين،  اجملال  غمار  خوض  يف 
كانت  عمل هلا  أول  أن  ويكفي 
حتافظ  أن  والشطارة  بطولة، 
على هذا التوفيق وتضيف إليه.

لقب  صاحب  عن  كشفت  مي 
الفنان  أنه  مؤكدة  الربنسيسة، 
تامر حسين يف أغنية فيلم »عمر 
تبّنى  بعدها  ومن  وسلمى«، 

الفانز اللقب.

كذلك قالت إنها تعّرضت للخيانة 
أكثر من مرة يف  من األصدقاء 
وخارجه،  الفين  الوسط  داخل 
تستمع  ال  بأنها  واعرتفت 
لألغاني العاطفية والرومانسية، 
ولكنها حتفظ أغاني املهرجانات 
وسيلة  وتعتربها  الشعبية، 
من  واخلروج  مزاجها  لتعديل 

االكتئاب واحلزن.

األوىل  للمرة  مي  وتطرقت 
يف  املقيم  بوالدها  لعالقتها 
الوقت،  طوال  ظيب  أبو  مدينة 
دومًا،  إليه  حتتاج  إنها  وقالت 
خصوصًا  تريده،  عندما  وجتده 
برغم  الوحيدة،  ابنته  أّنها 
عن  االنفصال  بعد  تزوج  أنه 
سنويًا  تزوره  وكانت  والدتها، 
منذ  عاد  وقد  إقامته،  مقّر  يف 

عام لُيقيم جبوارها يف مصر.
للغاية،  مسرفة  أنها  وأكدت 
العطور،  بشراء  هوس  ولديها 
ما  بكّل  مرضّي  هوس  ولديها 

يتعلق بالعناية بالشعر.

قالت إن إدارة البيت مسؤولية 
تتوىّل  من  هي  ولكن  والدتها، 
مهمة تدبي املوارد املالية اآلن، 
وأكدت أن الشعور بأنها الراجل 
والست يرهقها، كما أنها حتتاج 
ولكن  العمل،  من  للراحة  أحيانًا 
ال تستطيع، وأضافت: »ميكنين 
دون  منن  موسم  تفويت  اآلن 
أن  دون  من  مسلسل  تقديم 
اإلحساس  ولكن  ماديًا،  أتضّرر 
مينعين،  باملسؤولية  الزائد 
وأخشى أن ميّر موسم من دون 
ينساني  ال  حتى  لي،  تواجد 

اجلمهور«.

من  عامًا   16 بعد  الشابة  النجمة 
باتت  التمثيل  مهنة  احرتاف 
متأقلمة مع الشائعات اليت تطول 
حياتها اخلاّصة والفنية، وأكدت 
الشائعات  جتاه  مشاعرها  أّن 
أكثر  وحول  متبادلة.  صارت 
قالت:  حتقيقها،  متّنت  شائعة 
وأضافت:  مناخيها«،  »عملت 
»نفسي أعملها ووالدتي ترفض، 
وذهبت مرة لطبيب واملمرضات 

اختانقوا معايا!«.
إنها  قالت  املقبل،  عملها  حول 
تعاني من أجل البحث عن فكرة 
جديدة، بعدما قّدمت دور الفتاة 
والشعبية  والرومانسية  اجلادة 
أّن  خاصة  نفسيًا،  واملريضة 
تناسبها،  ال  شخصيات  هناك 
ألدوار  تصلح  ال  أنها  وأكدت 
السيدة  وال  اإلغراء  وال  احلركة 
مالحمها  بسبب  الدلوعة، 

الطفولية.
السعدني  أمحد  إّن  قالت  كما 

صديقها املقّرب منذ 13 عامًا.

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 
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مقابلة

املوسيقار ملحم بركات شاغل الناس إن صمت وإن تكّلم. 
فكيف إذا ُأدخل إىل أحد املستشفيات بسبب وعكة صحية 
أمّلت به مؤخرًا. وعكته الصحية شغلت وسائل اإلعالم ملّدة 
أسبوع وكثرت اإلشاعات حول مرضه، ليتبّي يف ما بعد أنه 

مصاب بأمل شديد يف فقرات ظهره.
قبل وعكته الصحية، التقته “سيدتي” على هامش مهرجان 
حينها  واستقبلته  املهرجان  حاضرة يف  كانت  حيث  قرطاج 
بزّفة تونسية كرتحيب منها ملشاركته يف املهرجان. اللقاء 
معه غلب عليه اهلدوء وبدت جبهة ملحم بركات الفنية باردة 
مل يأِت على ذكر أحد بالسوء، لكن صدقه وعفويته أحيانًا 

كثرية جيعالن من بعض آرائه نارية ألنها حقيقية.
من ضمن حفالتك الصيفية كان مهرجان قرطاج وكنت سعيدًا 
جدًا يف احلفل رغم أنك كنت قبل احلفل بيوم واحد “مهمومًا”. 

ما الذي كان يشغل بالك حينها؟
لدي مشكلة “شاغلة بالي” وقلق بسببها.

ما هي هذه املشكلة؟
ال ضرورة للتطّرق إليها، “خلص” هي مشكلة ختّصين.

اليت  الصيف  مهرجانات  يف  حصدتها  اليت  النجاحات  بعد 
أحييتها، هل تفّكر جديًا يف طرح أعمال غنائية جديدة؟

أنا جاهز ألضع صوتي لكن الظروف السياسية واألمنية حتول 
دون ذلك وعلّي انتظار الظرف املناسب.

لكن اليوم مل تعد الظروف عائقًا يف ظّل وجود “السوشيال 
عرب  الغنائي  عملك  تطرح  بأن  مستقباًل  تفّكر  هل  ميديا”، 

“السوشيال ميديا”؟
“ما عادت حرزانة” )مل يعد هناك وقت كثري(. أنا سأعتزل 
باكرًا. واملرآة اليت تعكس صورتنا وشكلنا احلقيقي هي من 

تقّرر موعد االعتزال.
أنا مل أتبع “السوشيال ميديا”. وعندما بدأ عصر “السوشيال 
مشكلة  تسّبب  سوف  التكنولوجيا  هذه  إن  قلت  ميديا”، 

للعامل.

ال أعرف أحالم
ملن من الفناني حيب ملحم بركات أن يعطي حلنًا ومل تسمح 

ملحم بركات يف آخر حوار مع “سيدتي”: لدي مشكلة »شاغلة بالي« وقلق بسببها

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

تونس - حوار وتصوير: زلفا رمضان

الظروف لذلك؟
إلعطائهم  مستعدًا  كنت  الذين  الفناني  من  العديد  هناك 
أحلانًا، لكن أحيانًا أخالقهم أو تصرفاتهم ال تعجبين لذا هي 
تقف عائقًا أمام تعاملي معهم. وأنا أرى أنه من واجب كل 
أعماله  اختيار  يسانده يف  ملحن  جانبه  إىل  يكون  أن  فنان 

الغنائية.
هل هناك تعامل يف املستقبل مع الفنانة إليسا؟

إليسا أرسلت لي خربًا مفاده أنها ال تريد مين حلنًا. أنا أحرتم 
جدًا رأيها ألنها صرحية وصادقة والتعامل معها واضح. ال 
الفنانات  بي  ممّيز  صوتها  عكسه.  وتتصّرف  شيئًا  تقول 

وإحساسها عال.
ملاذا مل يتم اختيارك كعضو إلحدى جلان برامج اهلواة يف الـ 

mbc بعدما مّت سابقًا تداول امسك للمشاركة؟
هناك فنانون اشتغلوا ضدي )أخافوهم مين(. لذلك مل أشارك 
الـ mbc علمًا أنهم عرضوا علّي املشاركة.  يف جلان برامج 
والذين اشتغلوا ضدي يف الـ mbc هم أنفسهم من اشتغلوا 

ضدي يف حفل رأس السنة املاضية يف أبو ظيب.
ما رأيك بالفنانة أحالم؟

ال أعرفها ومل حيصل أن التقينا، لكن أعرف أن أحالم حتب 
لبنان كثريًا. شخصيتها تعجبين، وتشبه شخصييت.

هل تشعر بأنك إذا التقيت الفنانة أحالم قد تّتفق معها؟
رمبا نّتفق كثريًا ورمبا خنتلف كثريًا.

أنا غري مّطلع على الفن الخليجي
َمن ِمن الفناني اخلليجيي تشعر بأن حلنك قد يتناسب مع 

أصواتهم؟
أنا غري مّطلع على الفن اخلليجي وال أعرف كل أمساء فنانيهم. 
وراشد  عبده  وحممد  اجلسمي  حسي  الفناني  فقط  أعرف 

املاجد.
بعلبك،  مهرجان  الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  أحيت  مؤخرًا 
ولغاية اآلن مل تتم دعوتك إلحياء مهرجان بعلبك، ما موقفك 

حيال ذلك؟
شريين حمبوبة وهلا مجهور كبري. وأنا بصراحة مل يعد يهّمين 

أو يف األطالل بالزا  بعلبك  بعلبك، فإن غّنيت يف  مهرجان 
“نفس الشي” بالنسبة لي.

ملاذا مل تشارك يف رحلة stars on board اليت يقيمها املنتج 
يوسف حرب؟

ألن العالقة بيين وبي يوسف حرب “مش منيحة” )سيئة(. 
يوسف قال إن ملحم بركات ليس لديه مجهور، وأنا أقول 
له طاملا ال يوجد لدي مجهور كيف أقيم حفالت يف مهرجاني 
أين  ومن  لبنان،  يف  مهرجانات  ويف  و”قرطاج”  “موازين” 

أعيش حياتي وأكسب املال؟

خاليف مع ماجدة الرومي
ما حقيقة اخلالف بينك وبي الفنانة ماجدة الرومي؟

وعصيب.  جمنون  بأنين  تصرحيها  إثر  على  بيننا  خالف  وقع 
فرددت عليها قائاًل: “الفنان احلريص على عمله وعلى امسه 
من الطبيعي أن “يعّصب”. وأنا حقيقة “زعالن على صوتها 
ومتمّكنة.  قادر  صوت  لديها  فهي  الصوت”،  هذا  ضيعان 
وأنا أعرف هذا الصوت جيدًا وكنت أحلم أن أصنع منها أم 
كلثوم ثانية، لكن ال أعرف بصراحة ـ قال متسائاًل ـ إما لديها 
إهمال أو عندها نوع من قلة االحرتام للشخص أو عدم احرتام 
لفنها. واهلل ال أعلم بالضبط ما سبب عدم متّكننا سويًا من 
حتقيق هذا احللم. فأغنية “بتتغري الدقايق” اليت حّلنتها هلا من 

كلمات نزار فرنسيس مل تصل إىل الناس كما جيب.
ألداء  ترّشحه  الذي  املمثل  من  حياتك،  قصة  كتبت  إذا 

شخصيتك؟
ال يوجد ممثل يشبهين، فأنا حباجة لشخص أو ممثل يشبه 
و”صباح”  كلثوم”  “أم  مسلسلي  حضرت  عندما  شخصييت. 
منهما  أن قصة كل  اعتربت  “الشحرورة”(  )قصده مسلسل 
أن  نظهر  أن  نستطيع  ال  كذب.  فيها  إمنا  حقيقية  ليست 
الفنان مالك بينما هو يف احلقيقة غري ذلك. وعرب عن قصده 
ـ دون اإلشارة إىل اسم فنان معي ـ قائاًل: إذا كنت أعرف 
مسلساًل  ورأيت  لغريه  قوية  ضربات  ويوّجه  مؤذيًا  شخصًا 
كذب  فيه  املسلسل  سأقول  فبالتأكيد  مالك،  بأنه  يظهره 

وغري حقيقي. .
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أوالد الفنانني جنومية وشعبية وآالف املتابعني على مواقع التواصل اإلجتماعي

أن  النجوم،  أوالد  استطاع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  زمن  يف 
يصبحوا جنومًا أيضًا كذويهم كل على طريقته، إذ بات لديهم آالف 
املتابعني الذين يالحقون أخبارهم وحتركاتهم على »تويرت« و«فيس 

بوك« و«إنستغرام«.
وميكن القول إن رصيد بعض أوالد النجوم، من »الفانز« واملتابعني، 
يفوق بكثري رصيد بعض النجوم والفنانني املتواجدين على الساحة 
الفنية منذ سنوات طويلة، كونهم ورثوا شهرة أهاليهم من ناحية 
ومن ناحية أخرى ألنهم يتمتعون بالكاريزما، كما أن البعض جييد 

لعبة إثارة اجلدل، يف تصرفاته وحتركاته وصوره وتعليقاته..

تيا ديبا ديب
تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغيب من زوجها ومدير أعماهلا السابق 
إيلي ديب، وهلا شقيقان هما جوي وجورجي. تيا اليت تعّرف عن 
ممثلة،  بأنها  بوك«  »فيس  على  الرمسية  صفحتها  على  نفسها 
حتولت بني ليلة وضحاها إىل جنمة على مواقع التواصل االجتماعي 
وخصوصًا على موقع »إنستغرام«. تيا تشبه والدتها نوال الزغيب 
ترافق  ما  غالبًا  وهي  واملاكياج،  واملوضة  واألزياء  لألناقة  حببها 
والدتها يف سهراتها وحفالتها على عكس شقيقيها التوأمني جوي 

وجورجي.
بدأت تيا نشاطها على مواقع التواصل االجتماعي منذ حنو سنتني، 
عليه،  تطلعهم  جديد  كل  يتابعون  الذين  املعجبني  آالف  ولديها 
وهي ال تبخل عليهم بنشر صورها وحتركاتها بشكل دائم، ولكن 
أكثر صورة أثارت اجلدل من بني صورها الكثرية هي اليت مجعتها 
حببيبها اجملهول، كما عّرفت عنه على »إنستغرام« مع تعليق »أتزجل 

مع حبييب«.

كاميليا وفريدة الضفراوي
زوجها  من  غامن  عال  الفنانة  ابنتا  هما  الضفراوي  وفريدة  كاميليا 
األول وليد الضفراوي عندما كانت بعمر 17 عامًا. وبرغم من أن 
أكثر  كاميليا  الكربى  أن  إال  الصحافة  أنظار  لفتتا  الصبيتني  كلتا 

إثارة للجدل من فريدة. كاميليا تدرس اهلندسة وتعيش يف والية 
والدتها.  شعرها  ولون  مبالحمها  وتشبه  األمريكية،  كاليفورنيا 
موقع  على  حسابها  عرب  نشرها  بعد  عليها،  األضواء  تسليط  ومت 
القدم  كرة  جنم  مع  للظهور  تروج  وهي  هلا  صورة  »إنستغرام« 

اإلسبانية سريجيو راموس لصاحل إحدى شركات املياة الغازية.
كاميليا تبدو مشاغبة، وذلك حبسب الصور اليت تنشرها على مواقع 
نارية،  بينها صورة وهي تقود دراجة  االجتماعي، ومن  التواصل 
علقت حتتها »والداي سوف يأتيان لقتلي«، واليت حظيت بإعجاب 

عدد كبري من معجبيها على موقع »إنستغرام«.
وكما يف ُصوِرها وحركاتها، تبدو كاميليا جريئة أيضًا مبالبسها، 
فأحيانا تطل بالشورت وأحيانًا أخرى بالشفاف. كما أطلت بتنانري 
قصرية وفساتني مكشوفة، ولكن أكثر مرة أثارت استياء وغضب 
األجنيب، وهو  عندما نشرت صورتها مع صديقها  متابعيها كانت 
وجه  على  صديق  »أفضل  عليها  وعلقت  اخللف،  من  حيتضنها 

األرض«.
جيلبون  الذين  النجوم  أبناء  أكثر  من  أنها  كاميليا  عن  ويعرف 
األزمات واإلحراج ألهاليهم يف إطالالتهم اإلعالمية. فعند كل ظهور 
ابنتك  مالبس  يف  رأيك  »ما  ُتسأل  غامن  عال  لوالدتها  تلفزيوني 
مواقع  ورواد  مواقع صحفية  عدة  تناقلتها  اليت  الساخنة  كاميليا 

التواصل االجتماعي!«.

شام الذهبي
الذهيب. شام  أمين  واملنتج  أصالة  الفنانة  ابنة  الذهيب هي  شام 
تدرس الكيمياء، ولكنها تهوى الطبخ والفن، كما أنها عازفة ماهرة 
البيانو ومتلك صوتًا مجياًل، وسبق أن نشرت فيديوهات هلا  على 
وهي تغين عرب حسابها على »إنستغرام« وما لبثت أن حذفتها، رمبا 
ألن أمها الفنانة أصالة تعارض غناءها كما تفعل مع شقيقتها ريم 

نصري.
ما  غالبًا  ولكنها  جوهر،  أمحد  اجملوهرات  مصمم  من  متزوجة  شام 
تنتقد ألنها تالزم أمها وإخوتها طوال الوقت، ونادرًا مع تتواجد مع 
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بريوت - هيام بنـّوت

زوجها، وما يؤكد ذلك الصور اليت تنشرها من يومياتها وإجازتها. 
من يتابع صورها على مواقع التواصل االجتماعي ير أن معظمها مع 
والدتها أصالة وشقيقيها التوأمني علي وآدم، وهناك من يتحدث 
عن انفصاهلا عن زوجها ألنها تنشر صورًا هلا من دون خامت زواج، 
مع أنها سبق أن روجت ألعماله من خالل نشر صور ملصوغات من 

تصميمه ومثلها تفعل والدتها أصالة.
شام لديها متابعون كثر على مواقع التواصل االجتماعي وخصوصًا 
على موقع »إنستغرام«، وهي ال تبخل عليهم بنشر الصور بأعداد 
كبرية وبشكل يومي تقريبًا، ومعظمها عائلية أو عندما تعّد الطعام 
يف املطبخ، وهي تردد دائمًا أن أفضل األوقات لديها عندما تعّد 

الطعام ألحبابها.

هيا مرعشلي
هيا مرعشلي ممثلة لبنانية تعيش يف سوريا. هي ابنة املمثل طارق 
مرعشلي واملمثلة الراحلة رندة مرعشلي. ولدت يف دمشق وحصلت 
يف عام 2011 على جائزة أفضل فنانة صاعدة عن الدراما السورية. 
شاركت يف عدد من املسلسالت من بينها »صايعني ضايعني«، 

»طوق البنات«، »رقص األفاعي«، و«صدر الباز«.
الحقت هيا األضواء منذ الطفولة، كما الحقتها الشائعات واالنتقادات 
بعد وفاة والدتها. قبل مدة، انتشرت شائعة تتحدث عن اختطافها، 
مزّور  حساب  عن  وحتدثت  بنفسها  وكذبتها  أطلت  أن  لبثت  وما 

بامسها على »فيس بوك« قام بإطالق الشائعة.
مواقع  على  اجلريئة  صورها  خالل  من  اجلدل  مرعشلي  هيا  تثري 
يصفها  كما  املسؤولة«  »غري  وتصرفاتها  االجتماعي،  التواصل 
الرياضي،  النادي  يف  وجودها  خالل  أخرى  وصورة  البعض، 
اعتربها البعض جريئًة وفق السائد لدى جنمات الدراما السورّية، 
وصورة مبالبس البحر حيث تقضي إجازة الصيف بعد نهاية املوسم 
الدرامي. لكن االنتقادات األشرس اليت وجهت هلا، عندما اتهمت 

نوال الزغبي وابنتها تياتيا

عاصي وزوجته كوليت وأوالدهما الوليد وماريتا وداناماريتا الحالنيدانا الحالني

هيا مرعشلي
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حتزن كثريًا على موت والدتها، حيث انتشرت صور هلا وهي يف 
ناد ليلي بعد مرور أشهر قليلة على رحيلها. علمًا أن هيا وصفت 

نفسها يف إحدى املقابالت بـ »باجملنونة«.

كنزي وجنى عمرو دياب
كنزي وجنى عمرو دياب، هما ابنتا الفنان املصري عمرو دياب. 
يف صغرهما حاول والدهما إبعادهما عن وسائل اإلعالم والوسط 
الفين، إال أنهما عندما كربتا خاضتا لعبة مواقع التواصل االجتماعي 

وشاركتا مجهور والدهما بصورهما اجلميلة.
غالبًا ما تطل جنى وكنزي معًا يف مناسبات خمتلفة، وتبدوان يف 
بعض الصور أكرب من عمرهما احلقيقي. وأكثر ما يلفت يف كنزي 
الكثري  بإعجاب  حظي  والذي  بطنها،  على  املوشوم  »التاتو«  هو 
من متتّبعيهما، الذين يشيدون جبماهلما والتشابه الكبري والواضح 

بينهما.
يف  زينة  والدتهم  مع  عبداهلل  وشقيقهما  تعيشان  وجنى  كنزي 
بريطانيا، ولكن جنى أكثر من كنزي شغبًا وحيوية على صفحاتها 
اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي، وغالبًا ما تنشر فيديوهات 
عائلتها  أفراد  مع  أخرى  اخلاصة وصورًا  تغين وصورها  وهي  هلا 

وأصدقائها.
ولكنها جتيد  ومتلك صوتًا مجياًل  للغناء  كوالدها، حمبة  جنى  تبدو 
متتبعيها على  بتأييد  واإلسبانية، وحتظى  اإلنكليزية  باللغة  الغناء 
مواقع التواصل االجتماعي، ولكنها عندما نشرت على »إنستغرام«، 
تلهو  »البيجاما«،  ترتدي  وهي  النوم،  غرفة  داخل  من  هلا  صورًا 
وتلعب كالطفلة على السرير، استنكر مجهور والدها األمر ورأى أّن 
هذه الصور شخصّية، وال داعي البنة فنان معروف وميلك مجاهريية 
واسعة، أن تنشرها على اإلنرتنت لتصبح مبتناول اجلميع وُعرضة 
للتعليقات السلبية، مع أن هناك من مل يوافقهم الرأي بل تغّزل 
بالشابة اجلميلة، مبديًا إعجابه بعفويتها وروحها الطيبة اليت تضج 
باحلياة واحلركة، وأثنى على مجاهلا وجاذبيتها. وما لبثت أن نشرت 
جنى صورًا جريئة اعترب الكثريون أنها ال تتناسب مع عمرها، حيث 
ظهرت على شواطئ اليونان، وهي ترتدي مالبس تربز كل مفاتنها، 
باإلضافة إىل صور أخرى بشورت قصري، تسببت بإثارة اجلدل بني 

مؤيد ومعارض، عرب مواقع التواصل االجتماعي، حيث اعترب البعض 
أن مالبسها طبيعية وتتماشى مع كونها ابنة عمرو دياب كما مع 
مالبسها  أن  آخرون  اعترب  بينما  فيه،  تتواجد  الذي  املكان  طبيعة 
كانت  جنى  أن  علمًا  مراهقة.  كفتاة  لعمرها  مناسبة  وغري  جريئة 
أثار  »األيروبكس«  إحدى صاالت  نشرت فيديو وهي ترقص يف 

الكثري من اجلدل أيضًا.

ماريتا ودانا الحالني
ماريتا ودانا احلالني، هما ابنتا الفنان عاصي احلالني. حتمالن يف 
مجاهلما مالمح من والدتهما ملكة مجال لبنان السابقة كوليت بولس. 
ماريتا ورثت مجال الصوت عن والدها، بينما ورثت دانا عنه حبها 
للفروسية وركوب اخليل، وجيمع بينهما عالقتهما اجليدة مع املعجبني 

باآلالف الذين يتابعونهما على مواقع التواصل االجتماعي.
البعض يشبه دانا بعارضة األزياء كايلي جينر، األخت غري الشقيقة 
الواقع كيم كاردشيان، فمالمح وجهيهما متقاربة  لنجمة تلفزيون 
جدًا قبل إجراء كايلي لعملية جتميل ألنفها وتكبري شفتيها، حتى أن 

لديهما شكل الوجه نفسه واحلاجبني واخلدود.
فوصلتها   ،18 الـ  ميالدها  بعيد  دانا  احتفلت  أشهر،  سبعة  قبل 
تغريدة من والدها عاصي احلالني مع عبارة »عقبال املّية يا نور 
عيوني حبيبيت دانا«. وأرفق التغريدة بصورة حديثة جتمع بينهما. 
متّنوا  الذين  واملعجبني  املتابعني  تعليقات  انهالت  الفور،  وعلى 
لصاحبة العيد ووالدها دوام الصّحة والنجاح. كما عايدها مرة ثانية 
دراستها  أنهت  حيث  املاضي  )حزيران(  يونيو  يف  خترجها  خالل 

الثانوية وتستعد لدخول اجلامعة قريبًا.
ال يوجد عند دانا أي ميول فنية، واملرة الوحيدة اليت أطلت فيها 
على الشاشة، كانت خالل مشاركتها يف برنامج املعلومات العامة 
»من جيلك«، وبدت متميزة بثقافتها الواسعة يف أكثر من جمال، 
ومتلك معلومات عامة جّيدة جدًا مّكنتها من الفوز جبائزة بقيمة 1000 

دوالر أمريكي.
غالبًا ما تنشر دانا صورًا هلا عرب »إنستغرام« من أسفارها باإلضافة 
إىل صور عائلية، حتظى بإعجاب آالف املتابعني، ولكن املميز مما 
تنشره على هذا املوقع هي الفيديوهات اليت تظهرها وهي متارس 
رياضة الفروسية، مع والدها وشقيقها الوليد يف مزرعة العائلة 

يف احلالنية.
أما ماريتا فهي االبنة الكربى للفنان عاصي احلالني، وتكرب شقيقتها 
دانا بعام واحد. أعلنت عن دخوهلا الفن يف العام املاضي ويضم 
رصيدها أغنيتني، باإلضافة إىل »دويتو« جيمعها بنجم »ذا فويس« 

عمر دين، سوف يتم طرحها يف الفرتة املقبلة.
التواصل  مواقع  على  ماريتا  اسم  انتشر  الفن،  احرتافها  قبل 
االجتماعي وأصبح لديها آالف املعجبني الذين يتابعونها، كونها ابنة 
فنان من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب حتميلها ألكثر من 15 فيديو 
تغين  وهي  وأبرزها  »يوتيوب«،  على  اإلجنليزية  باللغة  هلا  غنائيًا 
لوالدها مبناسبة عيد ميالده، ومنادتها له بـ »تاج الرأس«، بدوره 
العديد من الصور على صفحاته على مواقع  نشر عاصي احلالني 
مشوارها  بداية  لدعمها يف  جانبه،  إىل  وهي  االجتماعي  التواصل 

االحرتايف قبل أن تتجاوز الـ18 عامًا.
ماريتا دخلت قلب مجهور والدها بسهولة، واكتسبت شهرة واسعة 

مؤخرًا، وخاصة بعدما شاركته الغناء يف عدة مناسبات.
الالفتة  بأناقتهما  تتميزان  احلالني  ودانا  ماريتا  الشقيقتان 
والراقية، وهما ليستا متهورتني كما هو حال بعض بنات جيلهما، 
وهذا ما تؤكده إطالالتهما املهذبة على مواقع التواصل االجتماعي، 

وتواصلهما مع املتابعني باحرتام يف مجيع الدول العربية.

لولوة خوجة
الفن شرييهان من  املبتعدة عن  للفنانة  الكربى  االبنة  لولوة هي 
التواصل  مواقع  عن  بعيدة  لولوة  أن  ومع  اخلواجة.  عالء  زوجها 
وجديدها  أخبارها  متابعة  على  حيرصون  الناس  أن  إال  االجتماعي 
من خالل صفحات والدتها الفنانة شرييهان على مواقع التواصل 
العام 2011 حيث  العيون حتى  االجتماعي. ظلت لولوة بعيدة عن 
أطلت مع أمها يف ميدان التحرير. ومن بعدها، انتشرت هلا صور 
عرب صفحات أمها على مواقع التواصل االجتماعي، خالل حفل خترجها 

من اجلامعة وعيد ميالدها.
خالل فرتة مرض والدتها، تنقلت معها بني باريس ولندن ثم عادت 
الفنانة  أبيها  زوجة  إشراف  القاهرة الستكمال دراستها حتت  إىل 
إسعاد يونس. يف عيد ميالد لولوة، كتبت شرييهان »أن لولوة 

كانت احللم وأكرب أمنية يف حياتها«.

أوالد الفنانني جنومية وشعبية وآالف املتابعني على مواقع التواصل اإلجتماعي

تيا ديب

شام الذهبيعمرو دياب مع زوجته وأوالدهما كنزي وجنى وعبداهلل

رندى مرعشلي كاميليا الضفراوي
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أسرة ومجتمع

احلياة عبارة عن صراع دائم، ولكن عندما يتعلق 
احلذر  جيب  عائلتك،  أفراد  مع  بالعالقات  األمر 
ونسيان هذه القاعدة؛ ألن عائلتك هي األهم قبل 
كل شيء، وعدم التفاهم بني املرأة والرجل أثناء 
الصغرية،  املشكالت  حجم  من  يزيد  املشاجرات 
على  الزيت  كصّب  غالبًا  املشكلة  هذه  وتعد 
النريان، األمر الذي يزيد من حدة املواجهة بني 

الزوجني.
عندما نبدأ مشاجرة مع أحدهم، فإننا نتوقع بالتالي 
االنتصار يف النهاية، ولكن يف حالة حدوثها مع 
أن  فإما  منتصر،  يوجد  ال  أنه  فاعلمي  زوجك، 
فيه،  هو  يضعك  أو  املنهزم  موقف  يف  تضعيه 
لذلك  للطرفني،  خسارة  هو  احلالتني  كلتا  ويف 
برضا  املواجهة  تلك  تنهي  أن  لك  األفضل  فمن 
كال الطرفني أو تقومي بالذهاب بعيدًا لفعل أي 

شيء حتى تهدئي.

كرمية  االجتماعية  األخصائية  تسلط  يلي  وفيما 
املداني الضوء على بعض النقاط اليت من شأنها 

التهدئة من حدة اخلالفات:

القاعدة األوىل: جتنيب التشاجر أمام أطفالك
أبنائهم،  أمام  يتشاجرون  واألمهات  اآلباء  بعض 
مما يزيد األمر سوءًا، ليس بسبب إيذاء نفسية 
الطفل، ولكن أحيانًا يقومون بإهانة بعضهم اآلخر 
أمام أبنائهم، مما قد يزيد األمر سوءًا، ويضطر 
مظهره، ويف  لتحسني  اإلهانة  برد  اآلخر  الطرف 
جتنب  عليك  لذا  فادحة؛  اخلسارة  احلالة  تلك 

املشاجرات أمام أبنائك.

اخلالفات  استحضار  احذري  الثانية:  القاعدة 
السابقة

من أكثر األمور اليت قابلتها، واليت تزيد من حدة 
اخلالفات مهما كانت صغرية، قيامك باستحضار 
مبظهر  تظهري  لكي  السابقة؛  زوجك  أخطاء 
األمور  يعقد  قد  ذلك  أن  حني  يف  املنتصرة، 
كأنك تقومني بإيقاظ بركان خامل، فتكون النتيجة 
وخيمة، لذا ال تتطرقي ألمور أخرى قد تزيد النار 

اشتعااًل.

ساحة  ليست  العامة  األماكن  الثالثة:  القاعدة 
للقتال

يقومون  الذين  األزواج  بعض  أحيانًا  نصادف 

كيف تتعاملني أثناء الشجار مع زوجك؟

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

باملشاجرة يف األماكن العامة كاألسواق واحلدائق، 
مرور  يصادف  وقد  سيء،  مبظهر  يظهرهم  مما 
أحد أقربائهم، فيكون الوضع أكثر تعقيدًا، لذلك 
العامة،  املنتزهات  خارج  خالفاتك  سيدتي ضعي 

واجعليها داخل جدران املنزل.

القاعدة الرابعة: حتديد املشكلة
اليت تقومني  بالضبط جذر املشكلة  عليك حتديد 
باخلالف عليها؛ لكي ال تتطرقي إىل أخرى، ولكي 
إىل  والوصول  املشكلة  حل  على  قادرة  تكوني 

احلل املناسب لكال الطرفني.

القاعدة اخلامسة: ال تقومي بإهانة عائلته
ال تقومي مبعاتبته على أفعال عائلته، فهي خارجة 
أو  والديه  بإهانة  تقومي  ال  كذلك  إرادته،  عن 
أشقائه، فهذا خط أمحر عليك عدم جتاوزه، وقد 
يسبب للكثريين تفاقم املشكلة وخروجها عن احلد 

املسموح هلا.

أن  املمكن  من  أنك  تذكري  السادسة:  القاعدة 
تفقديه

بالطبع أنت ال تريدين أن جتعلي األمور تسري يف 
منعطف ال ميكنك الرجوع عنه مستقباًل؛ لذلك عليك 
التذكر جيدًا أن اخلالف الذي بينكما هو خالف بّناء 
كوني  لذلك  إلنهائها؛  وليس  عالقتكما  لتحسني 
حذرة جيدًا فيما ترمني إليه كي ال يقع احملظور.

القاعدة السابعة: تذكري حماسنه
يف حال تفاقم األمر بينكما والشعور بأنه أصبح 
إنهاء  الفور  على  عليك  العالقة،  توتر يف  هناك 
املشاجرة والقيام بتهدئة نفسك واجللوس لتذكر 
بينكما  مجعت  اليت  اجلميلة  والذكريات  األحداث 
يف السابق، وتلك اللحظات اليت متنيِت فيها أن 

تظلي معه حتى آخر العمر.

وليس  لك  عدوًا  ليس  زوجك  العزيزة،  سيدتي 
جمرمًا، كما أنك لست قاضية أو جالدة، فكالكما 
جيتمع حتت سقف بيت واحد، وجيمع بينكما الزواج 
الذي يعترب أقدس الروابط البشرية، فاملشاجرات 
بينكما ليست مبباريات كرة القدم، واليت سيأخذ 
عكس  ولكنها  الذهبية،  امليدالية  فيها  الفائز 
تفسدي  وال  ذكية  كوني  خاسر،  فالفائز  ذلك، 

حياتك الزوجية.

الطويل  املدى  على  ناجحة  عالقة  على  احلصول 
هو اهلدف األول الذي جيعل الزواج جتربة مثرية 
ومليئة بالكثري من التحديات واملصاعب، فالزواج 
فريسة  تسقط  قد  دفتها  اختلت  إذا  كالسفينة 
األمواج أو تضيع وسط البحار أو ينتهي بها األمر 

على جزيرة نائية.
اهتمامًا  تتطلب  العامل  يف  العالقات  وأفضل 
إذا  متواصاًل ورعاية مستمرة، فالزواج كالنريان 
مل تتم تغذيتها جيدًا، فلن تظل مشتعلة، وتتحول 
من  والعديد  الرياح،  تذرفه  رماد  إىل  نهايتها 
قصص احلب امللتهبة انتهت بعد سنوات بالطالق 

واالنفصال عكس توقعات اجلميع.
األخصائية  نت”  دتي  “سيِّ يستضيف  لذلك 
يأتي  ما  يف  لتطلعنا  املداني  كرمية  االجتماعية 
على بعض الطرق اليت من شأنها حتسني العالقة 

الزوجية:

احلب ليس عصاة سحرية
يف البداية، تقول األخصائية االجتماعية املداني: 
إن أكثر ما يؤرق العالقات هو االعتماد على أن 
أي مشكلة  التعامل مع  احلب سوف يساعد على 
تطرأ وكأنه عالج سحري، ولكن احلقيقة خمتلفة، 
اخلاص  وفكره  املستقلة  شخصيته  طرف  فلكل 
الذي يعتمده يف أسلوب حياته، وعدم تفهم ذلك 
العالقة قد يتسبب يف صدمة وفجوة  بداية  يف 

عاطفية على الرغم من وجود احلب املسبق.

التنازل عن الرأي ليس ضعفًا
تعترب احللول الوسطية عاماًل هامًا لنجاح الزواج، 
النزول عند رغبة الطرف  بالرأي وعدم  فالتشبث 
اآلخر أو الوصول حلل وسطي يشكل عائقًا وسدًا 
منيعًا أمام خلق زواج سعيد، فقد تكون العالقة 
غري متكافئة، حيث أن جانبًا واحدًا يأخذ أكثر مما 
إىل  الوصول  دائمًا  املفضل  من  لذلك  يعطي، 
تسوية منصفة والتنازل عن الرأي حتى يف حالة 

الصواب خللق مساحة أكرب من التفاهم.

كيف حتصلني على عالقة زوجية طويلة األجل؟

التواصل سر احلياة
يف  التواصل  وجود  أهمية  إىل  املداني  تشري 
حياتنا، وأن ما يقتل العالقة ليس السيف، إمنا 
قلة التفاهم والتواصل بني الطرفني واالعرتاف 
باحتياجاتهما ومشاعرهما لبعضهما البعض، لذلك 
فإن خلق جو من التواصل الدائم والنقاش البناء 

يعد عاماًل هامًا من عوامل جناح أي زواج.
أولوية التشاجر

كما أوضحت أن العديد من األزواج تنشب بينهم 
خالفات تصل إىل حد املشاجرات ألسباب واهية 
كاملشاجرة على ترتيب أغطية الفراش أو أماكن 
األطراف،  ألحد  مهمة  تكون  وقد  احلذاء،  وضع 
ولكن هناك ما هو أهم من ذلك للنقاش كاحلديث 
يف الشؤون املالية واألطفال واملسارات الوظيفية 

وحتسني احلالة املعيشية.

املرتبة الثانية
من املشكالت اليت قد تسبب فتورًا يف العالقة 
على املدى الطويل وضع أحد األطراف لنفسه يف 
الشخص  احتياجات  كل  وتنفيذ  الثانية،  املرتبة 
اآلخر ورغباته، وتقدميه للتنازالت كلما كان ذلك 
جيد  الوقت  مرور  بعد  أن  احلقيقة  ولكن  ممكنًا، 
هذا الطرف أنه مل يعش حياته كما كان حيلم، مما 
خيلق حالة من التمرد ورغبة يف االنفصال، لذلك 
من اجليد أن تكوني إجيابية، وأن تشاركي زوجك 

يف اآلراء واملقرتحات وأسلوب املعيشة.

الثقة والصدق لبنة الزواج
قد يقوم بعض األشخاص بإخفاء بعض التفاصيل 
الشخصية اليت يرون أنها صغرية عن شريكهم، 
الثقة مستقباًل يف  انعدام  نوعًا من  تولد  ولكنها 
حال علمه بها، فاملصارحة واملناقشة أفضل طريق 
تلك  كانت  ومهما  الشريك،  ثقة  على  للمحافظة 
التفاصيل خمجلة، إال أن املصارحة بها والتشاجر 

قلياًل خري من أن تنعدم ثقة زوجك بك.
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جبهات حلب تشتعل...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حلب  على  اجلوي  القصف  مبعاودة  تهديداتها  سُتنفذ  كانت  إذا 
يتوقعون  إنهم  غربيون  مسؤولون  أسبوعني.وقال  منذ  املتوقف 
البحر  حاليًا يف  تبحر  طائرات  حاملة  يضم  روسي  أسطول  مشاركة 

املتوسط، يف هجوم ضخم للقوات النظامية على أحياء شرق حلب.
»عقدة«  جمددًا  االول  أمس  برزت  حلب،  تطورات  مع  وبالتزامن 
معركة طرد »داعش« من مدينة الرقة عاصمة التنظيم املفرتضة يف 
سورية، إذ أعلنت »قوات سورية الدميوقراطية«، التحالف العربي - 
الكردي املدعوم من واشنطن، أنها ستقود عملية حترير الرقة واليت 

لن تشارك تركيا فيها.
مؤمتر صحايف  القوات طالل سلو يف  هذه  باسم  املتحدث  وقال   
يف مدينة احلسكة )مشال شرقي سورية(، إن موعد انطالق املعركة 
مل حيدد بعد، مضيفًا ردًا على سؤال لوكالة »فرانس برس« حول 
مشاركة تركيا يف العملية: »مت حسم املوضوع مع التحالف )الدولي( 
منلك  جاهزون.  »حنن  وتابع:  لرتكيا«.  مشاركة  ال  نهائي،  بشكل 
العدد الكايف، وعلى هذا األساس سنقوم بإطالق هذه احلملة يف 

وقت قريب«.
وكانت تركيا أصّرت على املشاركة يف عملية حترير الرقة مشرتطة 
جزء  وهي  الكردية،  الشعب«  محاية  »وحدات  فيها  تشارك  ال  أن 
أساسي من مكونات »قوات سورية الدميوقراطية«. وسعت الواليات 
املتحدة على مدى أسابيع إىل تذليل هذه العقدة وتذليل االعرتاضات 

املتبادلة بني األتراك واألكراد. 
وُيعتقد أن األمريكيني يعملون على أن تدخل الفصائل العربية يف 
الرقة،  داخل  إىل  األكراد،  وليس  الدميوقراطية«،  سورية  »قوات 
السّنة  على  ختشى  إنها  تقول  اليت  أنقرة  خماوف  تهدئة  بهدف 
السوريني، وهو موقف كررته أيضًا يف موضوع حترير مدينة املوصل 

العراقية.
يف غضون ذلك، أعلنت »جبهة فتح الشام« )»جبهة النصرة« سابقًا( 
أن اهلجوم على غرب حلب أمس االول بدأ بتفجري عنصر فيها »عربة 
مدرعة« يف حي حلب اجلديدة، ثم تبعه تفجرٌي انتحاري ثان يف احلي 

ذاته. 
»دخول  و  االقتحام«  »مدرعات  النطالق  التفجريان  ومّهد 
األول  الدفاعي  اخلط  »كسر  من  متكنوا  الذين  االستشهاديني« 
والتوغل داخل حي حلب اجلديدة«، وفق ما جاء يف سلسلة تغريدات 
للجبهة على حسابها يف موقع »تويرت«. وأكدت »فتح الشام« أيضًا 
 3000 )حي(  يف  األوىل  األبنية  كتلة  إىل  االنغماسيني  »وصول 
شقة«، حيث تدور اشتباكات يف »داخل احلي« و »ما زال التقدم 
املشاركة يف  الزنكي«  الدين  نور  »حركة  أعلنت  كذلك  مستمرًا«. 
»توغل اجملاهدين يف حي حلب اجلديدة بعد كسر اخلطوط الدفاعية 
األوىل« للقوات النظامية. ووزعت فصائل أخرى مثل »حركة أحرار 
الشام« و »فيلق الشام« و »جيش اجملاهدين« صورًا لعشرات من 

عناصرها وهم يستعدون للمشاركة يف اهلجوم.
وأشار »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« إىل أن الفصائل نّفذت 3 
تفجريات بعربات مفخخة ضد »متركزات القوات النظامية يف أطراف 
الفصائل  من  عنيف  »هجوم  تبعها  األسد«  وضاحية  اجلديدة  حلب 
اإلسالمية واملقاتلة وجبهة فتح الشام واحلزب اإلسالمي الرتكستاني 
يف حماور مشروع 1070 شقة وحلب اجلديدة وضاحية األسد وأطراف 
على  السادس  لليوم  حتاول  »الفصائل  أن  إىل  مشريًا  منيان«، 
التوالي حتقيق مزيد من التقدم يف القسم الغربي من مدينة حلب 
بغية الوصول إىل أحياء حلب الشرقية لفك احلصار املفروض عليها« 

منذ الصيف.
أن  املعارضة  اإلخبارية  »شام«  أوضحت شبكة  ذاته،  اإلطار   ويف 
»هدف الثوار من دخول حي حلب اجلديدة هو إحكام احلصار على... 
حي  يف  اسرتاتيجية  منطقة  على  ترتبع  اليت  العسكرية  األكادميية 
من  3000 شقة  ومشروع  الشمال  من  اجلديدة  حلب  بني  احلمدانية 

اجلنوب وضاحية األسد احملررة من الغرب«.
يف غضون ذلك، أوردت وكالة »إنرتفاكس« الروسية معلومات عن 
أن طائرة أمريكية مضادة للغواصات اقرتبت أمس االول  اخلميس، 

من القاعدة البحرية الروسية يف ميناء طرطوس السوري.

خطاب البغدادي مؤشر...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل تركيا وغريها لـ »دعمها الغرب ضد اإلسالم والسنة« يف العراق 
وسورية، وبدا يف خطابه ما ميكن اعتباره مؤشرًا إىل صعوبة وضعه، 
واالستعداد لالنسحاب من املوصل، إذ قال إن »نينوى والية من 

واليات الدولة اإلسالمية« وليست عاصمتها. 
عدة  حماور  من  تقدمها  العراقية  القوات  واصلت  أخرى  جهة  من 
الستعادة املوصل من سيطرة التنظيم، واقتحمت حي االنتصار من 

جهة الشرق.
وختريب  اجلهاد  عن  الضعف  »عدم  على  أنصاره  البغدادي  وحض 
ديار الكفر، بعدما حشر ونادى وحتزب العامل الكافر حلرب اإلسالم 
وأهله وكيد املؤمنني للسعي إلطفاء نور اهلل«. وأضاف أن »اجلهاد 
الكبري الذي ختوضه دولة اإلسالم اليوم ما يزيدنا إن شاء اهلل إال 
إميانًا ثابتًا ويقينًا راسخًا بأن ذلك ما هو إال تقدمة للنصر«. وقلل 
من تأثري قتل بعض كبار قادة التنظيم أمثال »أبو حممد العدناني« 
و »حممد الفرقان« يف قوة التنظيم. وزاد: »أدعوكم لعدم االحنياز 
بالتوبة«.  بذنوبهم  اليت خرجوا منها  واالنسحاب، واسرتجاع األرض 
ووجه انتقادات إىل أهل السّنة متسائاًل: »أيف كل مرة ال تعقلون؟ 

الرافضة  ترون  أما  إسرائيل،  بنو  تاه  كما  وتهتم  الذلة  استمرأمت 
حبجة  بالدكم  يغزون  العذاب،  سوء  يسومونكم  يوم  كل  )الشيعة( 

حماربة دولة اخلالفة؟«.
وجاءت دعوته يف خطاب صوتي شديد اللهجة بثته مواقع التنظيم 
مع  متزامنًا  وجاء  من صحته،  التأكد  يتم  ومل  اإلنرتنت،  عرب شبكة 
معاقل  أهم  آخر  املوصل،  الستعادة  احلكومية  القوات  حترزه  م  تقدُّ

التنظيم يف العراق.
الذي استمر حنو نصف ساعة  البغدادي يف جزء من خطابه  وهاجم 
أنقرة »ظلت خالل جهادنا خاسئة خانسة،  دواًل إسالمية، وقال إن 
مشال  يف  مصاحلها  لتحقيق  تسعى  بقرن،  وتستخفي  بقرن  تطل 
يف  اجملاهدون  يصلها  أن  خشية  ترتد  ثم  الشام  وأطراف  العراق 
بطائرات  مسندة  حربنا  دخلت يف  ثم  عملياتهم،  دارها جبحيم  عقر 
التنظيم(«،  )عناصر  اجملاهدين  انشغال  مستغلة  الصليب،  حتالف 
ودعا أتباعه إىل »غزو تركيا اليت دخلت يف دائرة عملكم ومشروع 
جهادكم، أمنها فزعًا ورخاءها هلعًا، وأدرجوها يف دائرة صراعاتكم 
العربية  واتهم  الكلب خسة«.  أحد جنودها كدم  امللتهبة، فإن دم 
السعودية بـ »العمل على علمنة البالد واملشاركة العسكرية ضد أمم 

اإلسالم والسنة«.
ويف تطور معركة املوصل على األرض، أعلن إعالم »احلشد الشعيب« 
يف بيان أمس االول، أن »قواته جنحت يف قطع كل خطوط اإلمداد 
واالتصاالت بني املوصل وقضاء تلعفر، لتصبح على بعد 15 كيلومرتًا 

من القضاء«.
وأكد زعيم منظمة »بدر«، قائد أكرب فصيل يف »احلشد«، أن »املرحلة 
األوىل للعمليات اكتملت بعد قطع طريق إمدادات العدو املمتدة بني 
تلعفر وناحية احمللبية وصواًل إىل املوصل«، مشريًا إىل أن »طريق 
احمللبية له األولوية فهي النقطة اليت دخل منها داعش إىل املوصل 

ويستخدمه منذ احتالله املدينة«.
وسبق أن أعلن قادة يف »احلشد« أن قواتهم اليت بدأت هجومها 
منذ مخسة أيام يف احملور الغربي تسعى إىل قطع خطوط اإلمداد بني 
املوصل واملناطق السورية بعد السيطرة على قضاء تلعفر الذي يبعد 

حنو 65 كيلومرتًا عن املوصل، وحنو 120 كيلومرتًا عن احلدود.
املوصل  معركة  قائد  عن  احلربي«  »اإلعالم  خلية  نقلت  ذلك،  إىل 
الفرقة  »قطعات  إن  قوله  ياراهلل،  رشيد  عبداألمري  الركن  الفريق 
التاسعة يف احملور اجلنوبي الغربي متكنت من حترير قرى سيد محد 
والذيبانية واخلورطة واجلرف، وتواصل التقدم باجتاه مناطق السالمية 

والنمرود«.
كيلومرتات  بضعة  بعد  على  العراقية  القوات  تصبح  التقدم  وبهذا 
من ناحية محام العليل اليت تعد آخر املعاقل املهمة لـ »داعش« يف 

جنوب املوصل.
وأوضح ياراهلل أن »قطعات الفرقة املدرعة التاسعة واللواء الثالث 
حي  االول(  )أمس  اليوم  ظهر  بعد  اقتحمت  السريع  التدخل  يف 

االنتصار يف الساحل األيسر، شرق املوصل«.
ويف احملور الشمالي اقرتبت القوات من مبنى أكادميية الشرطة يف 
منطقة الشالالت اليت تعد مدخاًل إىل املوصل من اجلهة الشمالية، وما 
زالت القوات حتاصر ناحية تلكيف من دون اقتحامها، وكذلك ناحية 

بعشيقة يف اجلهة الشمالية الشرقية.

كلينتون حتافظ على...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

على  بهامش ضئيل  كلينتون  هيالري  الدميوقراطية  املرشحة  تقّدم 
خصمها اجلمهوري دونالد ترامب، فيما أطلق الرئيس باراك أوباما 
البليونري  أن  من  حمذرًا  اجلمهورية«،  »مصري  حول  إنذار  جرس 

النيويوركي سيستغّل سلطاته إذا خلفه يف البيت األبيض.
وأشار استطالع رأي أعّدته صحيفة »نيويورك تاميز« وشبكة »سي 
بي أس« إىل تقّدم وزيرة اخلارجية السابقة بـ3 نقاط )45 - 42 يف 
أعّدته  استطالع  نقطتني يف  إىل  اهلامش  هذا  احنسر  فيما  املئة(، 
- 45 يف   47( بي سي«  »أي  بوست« وشبكة  »واشنطن  صحيفة 
»حواىل ستة من كل عشرة  »نيويورك تاميز« أن  املئة(. وأوردت 
ُمستطَلعني قالوا إن ما ُيكشف عنه يف اللحظة األخرية يف شأن أي 
من املرشَحني، لن يؤّثر يف تصويتهم«، يف إشارة إىل إعالن مكتب 
إلكرتونية  عثوره على رسائل  آي(  بي  )أف  الفيديرالي  التحقيقات 

جديدة تتعلق بقضية الربيد اإللكرتوني اخلاص بكلينتون.
أشار  السباق،  مصري  ستقرر  اليت  احلامسة  الواليات  صعيد  وعلى 
استطالع أعّدته جامعة »كوينيباك« إىل تقّدم كلينتون يف فلوريدا 
يف  ترامب  عن  تتخّلف  فيما  الشمالية،  وكاروالينا  وبنسلفانيا 

أوهايو.
وتعين هذه األرقام سباقًا حاميًا لكسب الـ270 كلية انتخابية الالزمة 
عاَمي  اقرتاع  ال  و2004،   2000 عاَمي  انتخابات  من  يقرتب  للفوز، 
2008 و2012 حني حّقق أوباما نصرًا كاسحًا. وتعود هذه النسب إىل 
تراجع الثقة يف املرشَحني والنظرة السلبية إليهما، بعد فضائح ُتعترب 

سابقة يف االنتخابات األمريكية، طاولت ترامب وكلينتون.
على رغم ذلك، رّجح مرصد »مودي« االقتصادي واالستطالعي الذي 
توّقع بدقة نتائج االنتخابات األمريكية منذ العام 1980، فوزًا كاسحًا 

لكلينتون، بنيلها 332 كلية انتخابية، يف مقابل 206 لرتامب.

بري أتقذ التغطية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وال شك ان االجواء التفاؤلية اليت سادت بعد ظهر امس االول اوحت 
بان التشكيلة احلكومية باتت منجزة عرب االتصاالت »اخلفية«، ويف 
املعلومات بان الوزارات السيادية سيتم توزيعها عرب وزارتي الدفاع 
واخلارجية من حصة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، والطاقة 

واملالية للشيعة والداخلية والعدلية للسنة، مع اعطاء الصحة للنائب 
وليد جنبالط، واالشغال للدكتور مسري جعجع، مع اشراك كل االطراف 
السياسية يف حكومة الوحدة الوطنية وان تتجاوز حصة »الرتويكا« 
التمثيل الطائفي يف ظل حرص الرئيس سعد احلريري على متثيل 
مسيحي حللفائه يف 14 آذار وحتديدًا الكتائب واملستقلني واصرار 
»حزب اهلل« وحركة »امل« على متثيل الوزير فرجنية واحلصول على 
مقعد سين لفيصل كرامي او عبد الرحيم مراد، يف حني يصر حزب 
اهلل على متثيل احلزب القومي. ويبدو واضحًا ان حركة امل وحزب 
اهلل قاما بتوزيع االدوار فيما بينهما للحصول على ما يريدونه وزاريًا. 
فحزب اهلل مل يسم احلريري، فيما الرئيس بري قام بالتسمية واعطى 
والتحرير  والتنمية  امل  حركة  نواب  اصوات  عرب  الشيعي  الغطاء 
للرئيس احلريري وانقذه وانقذ حكومته، وهذا املخرج حظي مبوافقة 
حزب اهلل قبل اعالنه من احلريري وبالتالي فان الطرفني الشيعيني 
قاما باخراج »اللعبة« عرب تقنية جيدة قد تؤدي اىل تشكيل احلكومة 
احلريري  والرئيس سعد  عون  ميشال  العماد  الرئيس  مع  بالتوافق 

وعرب »توزيعات« للحصص كما رمسوا وخططوا!
ومبجرد اعالن تكليف رئيس احلكومة سعد احلريري عمت االحتفاالت 
مع  »املستقبل«  مناصرو  ونزل  وكثرية،  عديدة  مناطق  الشعبية 
والبقاع  وصيدا  وطرابلس  اجلديدة  طريق  مناطق  اىل  سين  مجهور 
احلريري  رفيق  الشهيد  للرئيس  وصفقوا  املستقبل  اعالم  ورفعوا 
والسيف والرتس«  »الدبكة  احلريري، وعقدوا حلقات  ولنجله سعد 
وبالتالي اعاد تيار املستقبل وهجه وحيويته باسابيع تقريبًا، حتى 
الفرحة  وجوههم  وتعلو  حمبط،  غري  امس  ظهر  السين  اجلمهور  ان 
بعد »كآبة وحزن وتهميش« بدأت مع اسقاط حكومة الرئيس سعد 
احلريري منذ 4 سنوات، وقد شعر السنة يومها بانهم »طعنوا« ومت 
حتجيمهم عرب اقصاء الرئيس سعد احلريري. لكن امس ومن زار بيت 
احلريري يف صورة خمتلفة كليا، حيث  الرئيس سعد  رأى  الوسط 
»البسمة« تعلو وجهه مع وجوه كل الفاعليات البريوتية والشمالية 
والبقاعية اليت غص بهم بيت الوسط لتهنئة الرئيس سعد احلريري 
الذي بدا انه »تعلم« من جتربة ابعاده عن رئاسة احلكومة عرب كالم 
عرب  والشعبية  السياسية  االوساط  ارتياحًا يف  ترك  للجميع  اجيابي 
اقصاء  دون  اجلميع  تضم  وطين  وفاق  حكومة  تشكيل  اىل  دعوته 
اهلل  حزب  من  جذريًا  خصومه  اشد  مع  للتفاهم  واالستعداد  الحد، 
وغريه وقادرين على التفاهم معهم النقاذ البلد وبدء مرحلة جديدة 

رغم ما جيري من حولنا.
وقد اشاد الرئيس احلريري بدور حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض 
سالمه الذي اطلق مبادرة جتاه الشركات الناشئة عرب تنظيم  مؤمتر هلم 
يف بريوت، وقد التقيت برجال اعمال كبار واكدوا لي استعدادهم 

لالستثمار يف لبنان واملساهمة يف حتسني االوضاع االقتصادية.
وعلم ان شركات السياحة يف لبنان ارتفعت حجوزاتها وحتديدًا من 
املغرتبني اللبنانيني لقضاء عطليت امليالد ورأس السنة يف لبنان، 
وهذا التحسن ناتج عن انتخاب رئيس للجمهورية وانطالق عمل العهد 
سريعًا، خصوصًا ان احلجوزات يف العام املاضي كانت متدنية جدًا.

ويف ظل هذه االجواء، كان اللقاء بني رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون وكتلة الوفاء للمقاومة اجيابيًا ووديًا ولقاء »اخلط الواحد« حيث 
اشاد الرئيس عون امام الوفد بصدق ووفاء االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل مؤكدًا على استمرار التحالف والعالقات اجليدة، 
وان هذا الوفاء الذي رآه من السيد حسن نصراهلل سيقابله الرئيس 
عون بوفاء مماثل طوال فرتة حكمه. فيما اكد النائب حممد رعد على 
دعم العهد اجلديد والثقة املطلقة بفخامة الرئيس ميشال عون، وبان 

»حزب اهلل« مطمئن لوصول العماد عون اىل بعبدا.
ـ تسريبات عن تشكيالت وزارية ـ

عون  ميشال  الرئيس  امام  التوزير  طلبات  ان  املعلومات،  ويف 
والرئيس سعد احلريري ستفوق التوقعات، وتلبيتها حتتاج اىل 10 
الرئيس  لدى  ميل  عن  كشفت  االولية  املعلومات  لكن  حكومات، 
ايلي  السابق  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  لتوزير  عون  ميشال 
»ابنة  الفرزلي، واحملامي سليم جريصاتي والسيدة مرياي اهلاشم 
الرئيس عون«، يف حني اكدت املعلومات ان الوزير جربان باسيل 
سيكون خارج التشكيلة احلكومية كي يبقى اىل جوار الرئيس عون 

ومساعدته يف مهامه.
عزيز  جان  والزميل  بقرادوني  كريم  السابق  الوزير  ان  علم  كما 
اىل  فيميل  بري  الرئيس  اما  عون،  للرئيس  سيكونان مستشارين 
توزير الوزير احلالي علي حسن خليل والنائب ايوب محيد ومستشاره 
االعالمي علي محدان، فيما الرئيس احلريري سيدفع بوجوده شابة 
ووزراء تكنوقراط الدارة امللفات. اما النائب وليد جنبالط فانه يتجه 
اىل توزير جنله تيمور  باالضافة اىل غازي العريضي أو وائل ابو فاعور 
واذا كانت احلكومة ثالثينية فان حصة وزارية ستذهب للنائب طالل 
ارسالن عرب الوزير مروان خري الدين الذي تربطه عالقات جيدة مع 
اجلميع باالضافة اىل موقعه االقتصادي. اما القوات اللبنانية وحسب 

مصادر  غري قواتية فان االجتاه مييل اىل توزير عماد واكيم.
ارضاء  دولة  وزراء   6 وستضم  وزيرًا   30 من  ستكون  احلكومة   
ان  خصوصا  مشاكل  دون  العهد  ينطلق  كي  السياسية.  لالطراف 
عمر احلكومة اليت ستشكل لن يكون طوياًل كون االنتخابات النيابية 
اجرائها  على  عون  الرئيس  من  اصرار  ظل  يف  ايار  يف  ستجري 
اقرار  بند  ان  للعهد خصوصا  اضافية  االنتخابات طاقة  تعطي  كي 
قانون االنتخابات النيابية سيكون املادة االوىل لعمل احلكومة، وهذا 
لتتم  السياسية  القوى  كل  تضم  حكومة  لتشكيل  االجتاه  حسم  ما 
مناقشة قانون االنتخابات داخل احلكومة واقراره اذا امكن ورفعه اىل 
اجمللس النيابي رغم استحالة االمر كون اخلالفات كبرية حول قانون 

االنتخابات وهناك من يعتربه مسألة حياة او موت بالنسبة له.

تتـمات

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 
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صــحة وغذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

5 فوائد لو عرفتها ألسرعت بتناول اجلزر

على  اجلزر  للصحة، حيتوي  جدًا  واملفيدة  اهلامة  األطعمة  أهم  من 
كالفيتامينات  اهلامة  الغذائية  واملواد  العناصر  من  عالية  نسبة 

واألمالح املعدنية، له فوائد عدة أهمها:

-1 اجلزر والنظر: يقوي النظر وحيسن الرؤية فهو حيتوي على فيتامني 
Aوهو الذي يؤثر إجيابيا وبشكل مباشر على العني.

 
-2 للكبد: يعمل اجلزر على محاية الكبد من تأثري السموم الناجتة من 
 Aاملواد الكيميائية املوجودة بالبيئة، ألن النسبة العالية من فيتامني
املوجودة باجلزر تلعب دورا كبريا يف ختليص اجلسم من السموم 

املوجودة به.
 

أسباب تؤدي إىل تساقط شعر الرأس!

-3 املناعة: اجلزر يقوي مناعة اجلسم ملقاومة 
على  حيتوي  أنه  األحباث  وأظهرت  املرض، 
اخلاليا  منو  متنع  اليت  اسيتيلني  البولي  مادة 

السرطانية.
 

اجلزر  والشرايني:  القلب  أمراض  حيارب   4-
عالج جيد جدا ملرضى القلب وضغط الدم، على 
مضادات لألكسدة تقلل من نسبة الكوليسرتول 
بالدم وتقلل من خطر اإلصابة بالسكتة القلبية.

 
-5 صحة الفم: فاجلزر مفيد عموما لصحة الفم، 
واألسنان  اللثة  على  يساعد  تناوله  أن  كما 

نظيفة.
 

-6 صحة اجللد: نظرا الحتواء اجلزر على فيتامني 
A ومضادات األكسدة األخرى فإنه يساعد على 
محاية اجللد من أشعة الشمس فوق البنفسجية 

الضارة وإصالح أنسجة اجللد التالفة.

عندما تكون بصحة جيدة فهذا يعين وصول الدم إىل مجيع أجزاء 
جسمك، وهو ما يعين أيضا سالمة األوردة، أما يف حالة معاناتك 
من مشكلة صحية فقد يكون ذلك بسبب الدم وعدم وصول الدم 
بانسيابية جلميع أجزاء جسمك، وهو ما يعنى وجود مشكلة يف جتلط 

الدم.

من  سكاى«،  »بولد  اهلندي  املوقع  مؤخرا  نشره  تقرير  وحذر 
اجللطات الدموية غري الطبيعية التى حتدث مثال يف الساقني نتيجة 
السمنة والتدخني واحلمل والسرطان وأمراض  عوامل كثرية منها 

الرئة ومشاكل القلب، والتهاب الرئة.

 - األسباب  تساعد  أن  ميكن  األحيان  بعض  التقرير »فى  وقال 
أن  موضحا  الدم«،  جتلط  تطور  على   - احلركة  عدم  أو  وراثية 
العميقة بشكل غري  األوردة  الدم فى  الدالة على جتلط  األعراض 

طبيعى تتضمن:

1- األمل

بالساقني  العميقة  األوردة  حاالت جتلط  معظم  باألمل يف  الشعور 
كما يصاحبه تورم، وميكن أن يكون األمل شديدا أو خفيفا، ويزداد 

أثناء املشى.

2- ظهور لون على اجللد

أبرزها  عادية  غري  بألوان  تتحول  الدم  فيها  يتجلط  التى  املنطقة 
اللون األزرق الفاتح أو غريها.

3- احلمى

إذا كان الشخص يعانى من جلطات األوردة العميقة بشكل منتظم 
فقد يصاب باحلمى، وهذا يعنى أن مرحلة التجلط متقدمة تتطلب 

العالج بشكل سريع.

4- تضخم أو تورم الساق

األوردة  جبلطات  اإلصابة  على  عالمة  الساقني  تورم  أو  تضخم 
العميقة، وتدل على أن املنطقة املتضررة كبرية، ومن الضروري 

استشارة الطبيب على الفور ملعرفة سبب التورم. 

انتبهوا جيدا.. عالمات تظهر 
على اجلسم تنذر باحتمال 

حدوث جلطة

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

 هناك عالمات تدل على حاجة اجلسم إىل الراحة ،إذا شعرت بها، 
فخذ أجازة يف أقرب فرصة، ألن اجلسم حيتاج إىل االسرتخاء حتى 

يتمكن من املوازنة بني العمل ومتطلبات اجلسد.

 نشرت »هافنج بوست » عالمات تشري إىل حاجة جسمك إىل الراحة 
أهمها:

1- تشعر باإلرهاق وحّدة املزاج هل تشعر بالتعب؟ والتوتر وسرعة 
الغضب؟ وتفتقد قدرتك على املوازنة بني متطلبات العمل واحلياة 
لتجديد  االنعزال  بعض  هو  إذًا  ماحتتاجه  تدهورًا؟.  األمر  ويزداد 
نشاطك، وأفضل ما ميكنه أن يعطي دفعة ملزاج أفضل هو العطلة، 
فقد كشفت دراسة حديثة أجريت على 1000 من البالغني إن العطلة 
أفضل من يقوم بهذه املهمة. فالعطلة مع االعتناء بالصحة، ستبدد 
إرهاقك من خالل التدليك الكامل للجسم والذي يزيل التوتر من 

العضالت.

2-مدمن على هاتفك اجلوال إن كنت تتفحص حسابك اخلاص على 
»إنستغرام« أو »تويرت« قبل أن ترتشف فنجان قهوتك األول، فرمبا 
يعين ذلك أنك حباجة إىل اسرتاحة مبنتجع صحي. وتشمل مؤشرات 
االرتباط الزائد بهاتفك كذلك ما يسمى »قلق االنفصال«، أي أن 
تشعر بالقلق حني تنسى أخذ هاتفك خارجًا أو ال تتلقى أي رد، كما 
تشمل قضاء الوقت يف تصفحه بداًل من التحدث للناس من حولك، 
أو التدقيق والنظر يف الصور اليت التقطتها للتو بداًل من املشهد 
احلقيقي أمام عينيك. ويقول الدكتور ديفيد غرينفيلد، مدير »مركز 
اآلتي  التشبيه  »استخدم  ُمعّلقَا  والتكنولوجيا«،  اإلنرتنت  إدمان 
لتوضيح األمر: عند الذهاب لسريرك للنوم، هل آخر ماتقوم به هو 
تفّحص هاتفك؟ ويف الدقيقة األوىل اليت تفتح فيها عينيك صباحًا، 
هل يكون التحقق منه هو أول ما تفعل؟ أال يبدو هذا كاملدخنني؟ 
قبل  يفعلونه  ما  بالفعل،  املدخنني  عن  نسمعه  كنا  ما  هذا  نعم، 
اخللود للنوم هو تدخني السيجارة األخرية.« فما احلل إذا؟ احلل هو 
بضعة أيام بعيدا عن كل ذلك، يف مكان مجيل للتدليل وتدليك 

اجلسم واالسرتخاء، وجتاُهل رسائل الربيد اإللكرتوني.

املياه  شرب  فوائد  مجيعًا  نعلم  والتعب  األمل  تعاني  3-بشرتك 
من  العديد  له  الوجه  تدليك  أن  تعلم  هل  لكن  البشرة،  لتحسني 
الفوائد أيضًا؟ خاصة إن أسلوب العمل املرهق ميكنه أن يؤثر سلبًا 
على بشرتك، وحينها، ال يعد حجز تدليك للوجه جمرد رفاهية بل له 
عدد من الفوائد. إذ يساعد على تنظيف املسام وتطهريها واحلفاظ 
ملنع  الضرورية  الكوالجني  مادة  إنتاج  ويزيد  نظيفة،  بشرة  على 

ظهور التجاعيد، وتنشيط الدورة الدموية.

4- نظامك الغذائي سيء إن كانت رقائق البطاطس والشوكوالتة 
السرتاحة  فيمكن  والعشاء،  الغداء  لتناول  خياراتك  أسهل  هي 
نظام  املنتجع  يقدم  إذ  بالطعام،  الصحي حتسني عالقتك  املنتجع 
مأكوالت صحيًا ومتوازنًا من املكونات احمللية الطازجة والطبيعية، 
اليت تساهم  اخلفيفة  والوجبات  العصائر  كما يقدم تشكيالت من 
يف تطهري اجلسم وتنقيته من السموم، ما يقودك يف نهاية العطلة 
التوتر،  من  أقل  ومستوى  أكثر صحة،  مناعي  بنظام  العودة  إىل 

ومستويات طاقة أعلى، ورمبا أيضًا يقل وزنك بضعة أرطال.

5- تشعر باألمل يف مجيع أحناء جسدك إن كنت تشعر باألمل النفسي، 
اإلجهاد  مناطق  سيحدد  ألنه  جيد،  خياٌر  الصحي  للمنتجع  فاهلرب 
التأمل،  مثل  البديلة  والعالجات  اإلرهاق،  عقدة  وحيل  والتعب 
على  تركز  الرياضي،  والتدليك  الطبيعي،  والعالج  باإلبر،  والوخز 
احلياة  اليت تركها روتني  السلبية  اآلثار  تعاجل  أو  مشاكل حمددة 

املزدحم على جسدك.

6- تواجهك مشكالت يف النوم إن كان من الصعب أن ختلد للنوم 
بعد إرهاق يوم عمل طويل، فعطلة االسرتخاء هي ما حتتاجه، وتشري 
إحدى الدراسات األخرية إىل أن النوم أثناء العطلة يكون أكثر عمقًا 
بثالث مرات. وعطلة املنتجع الصحي يف هذه احلالة تقدم لك ما 
هو أبعد من جمرد االسرتخاء والتدليك وغرف البخار املطهرة للجسم 
اليت  العالجات  والرياضات اخلفيفة كالسباحة، بل هناك عدد من 
تستهدف حتسني نومك ووقت قيلولتك، مثل الريكي والوخز باإلبر 
والشياتسو، كما تقدم املنتجعات نصائح حول أطعمة معينة ميكنها 

مساعدتك على النوم.

عالمات تشري إىل حاجة جسمك للراحة
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صحة وغذاء

6 أسباب وراء تنميل 
اليدين

ذكر تقرير نشره املوقع اهلندي “بولد سكاي” 6 أسباب تؤدي إىل 
التنميل يف اليدين، وتشمل هذه األسباب اآلتي:

1. متالزمة النفق الرسغي:

يعاني عدد كبري من األشخاص من متالزمة النفق الرسغي، نتيجة 
بشكل  أعصابهما  على  والضغط  املعصمني  على  جمهود  لبذل 

يومي.

2. اإلفراط يف استهالك الكحول:

فمن األسباب األخرى لتخدير والوخز يف اليدين االستهالك املفرط 
للكحول، فشرب الكثري منه ميكن أن يسبب بعض األعراض مثل 

ختدير اليدين واإلحساس بالوخز.

3. إصابات األعصاب:

تؤثر سلبا على  أن  اليدين، وميكن  لتنميل  األخرى  من املشاكل 
وظائف اليد بالكامل .

4. التعب:

هو سبب آخر ميكن أن يؤدى إىل ختدير اليدين، إذ أن العديد من 
األشخاص الذين يعانون من التعب يعانون من ختدير وإحساس 

بالوخز يف اليدين والقدمني .

5. مرضى السكر:

األشخاص الذين يعانون من سكر النوع الثاني قد يشعرون بتخدير 
يف اليدين، ألن مرض السكر يؤثر على األعصاب الطرفية وميكن 

أن يؤدي إىل ختدير يف اليدين.

6. نقص التغذية:

نقص املواد الغذائية الضرورية لألجهزة احليوية يف اجلسم، ميكن 
األعراض  بعض  ذلك  مبا يف  األمراض،  من  عدد  إىل  يؤدي  أن 

املؤملة كتنميل اليدين .

التأثريات  االمريكية  اهلضمي”  اجلهاز  “طب  مبجلة  دراسة  ذكرت 
االجيابية اليت يرتكها النوم على اجلانب األيسر بالنسبة لوظائف 
اجلهاز اهلضمي وختفيف آالم الظهر إضافة إىل تقليل احلرقة يف 

املعدة، ومن هذه التأثريات:

1. يدعم اجلسم يف التخلص من السموم والفضالت.

2. مفيد للقلب.

3. يقلل من حرقة املعدة.

4. حيسن اهلضم.

5. يقلل من آالم الظهر.

6. مفيد للنساء احلوامل.

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

8 أطعمة للحفاظ على 
نظر قوي

الذكية  الكمبيوتر احملمولة واهلواتف  الكبري ألجهزة  االنتشار  بعد 
لضعف  معرضني  أصبحنا  لالرتداء،  القابلة  اإللكرتونية  واألجهزة 
للمشاكل  كذلك  معرضني  أطفالنا  وأصبح  النظر.  يف  حتمي 

املتصلة بالنظر.

املتعلقة  املشاكل  تلك  ونتفادى  أنفسنا  نقي  أن  ميكن  أنه  إال 
بالنظر عن طريق بعض األطعمة املتوفرة يف منازلنا، حبسب ما 
نقل موقع العربية نت عن موقع “بولد سكاي” املعين بالشؤون 

الصحية.

واملطلوب هو إدراج تلك األطعمة ضمن وجباتنا اليومية، لتصبح 
مع الوقت جزءا من النظام الغذائي الذي نتبعه.

فإذا أردت احملافظة على نظرك قوي وثاقب.. عليك بهذه األطعمة 
الثمانية:

-1 الكيوي

الكيوي من أكثر الفواكه الغنية بفيتامني “C”، فهو يساعد يف 
تعزيز املناعة بشكل كبري، كما يساعد يف مقاومة التوتر، ويقلل 

من إجهاد العينني وحيسن من قوة اإلبصار.

-2 الربتقال

وهو فاكهة غنية بفيتامني “C” واليت تعزز من قوة النظر وتقي 
من ضعفه مع التقدم يف العمر.

-3 اجلزر

اجلزر غين بكاروتينات فيتامني “A”، وهي من أفضل العناصر 
املسؤولة عن تقوية النظر.

-4 الكركم

 ”A“ بفيتامينات  الغنية  الغذائية  العناصر  أفضل  من  الكركم 
من  تقي  اليت  األكسدة  مبضادات  غين  أنه  كما   .”E”و  ”B”و

.”Cataract إعتام عدسة العني “كاتاراكت

-5 الطماطم

لتعزيز صحة  جدًا  مفيدة  فهي  ولذا   ”C“ بفيتامني غنية  وهي 
العيون بشكل عام.

-6 زيت الزيتون

القدرة  يعطيه  مما  األكسدة،  ومضادات  بالفيتامينات  غين  فهو 
على تعزيز صحة العيون وتقوية النظر.

-7 األفوكادو

هي من أفضل الثمرات اليت حتافظ على العيون وتقوي النظر.

-8 املكسرات

املكسرات عمومًا، واللوز والبندق والفول السوداني بشكل خاص، 
من العناصر الغذائية الغنية بفيتامني “E” الذي يعزز من صحة 

العيون.

دراسة أمريكية .. 6 أشياء حتدث للجسم بسبب النوم على اجلانب األيسر

وعلى الرغم من كل ذلك ، كما تفيد الدراسة ، فإن مرضى القلب 
ومن يعانون من توقف النفس اثناء النوم واالرق ومتالزمة النفق 
استشارة  وحيتاجون  الفوائد،  تلك  عليهم  التنطبق  قد  الرسغي 

طبية.

هذه هي اعراض تليف 
الكبد!

تعاني نسبة كبرية من النساء من مشكلة تليف الكبد إاّل أنها ال 
تكون على علم بذلك إاّل بعد فرتة طويلة. يعود هذا األمر إىل عدم 
ظهور األعراض حلني تلف الكبد بشكٍل كبري. لكن ما هي األعراض 
اليت تظهر حينها؟ تابعينا يف هذا النص لتكتشفي ما هي أبرز 

أعراض تليف الكبد.

الشعور بالتعب واإلرهاق احلاد من دون قيامك بأي عمل مسبق. 

النزيف بسهولة.

ظهور كدمات يف خمتلف املناطق من جسمك.

حك البشرة باستمرار.

اصفرار لون البشرة.

فقدان الشهية.

الشعور بالغثيان احلاد.

الشعور بتورم القدمني.

فقدان الوزن.

عدم التمكن من الكالم بشكٍل طبيعي.

امحرار اليدين.

لذلك، عليك أن تتأكدي من مراجعة طبيبك فور شعورك بأي من 
األعراض اليت ذكرناها أعاله.

أما من أبرز األسباب اليت قد تؤدي إىل معاناتك ملثل هذه املشكلة 
فتتضّمن:

التهاب الكبد الفريوسي املزمن.

تراكم الدهون يف منطقة الكبد.

تراكم احلديد يف اجلسم.

التلّيف الكيسي.

تراكم النحاس يف الكبد.

تدمري القنوات الصفراوية.

أمراض الكبد النامجة عن نظام املناعة يف اجلسم.

أخرًيا، ال تهملي أبًدا هذا املوضوع وذلك لتتمّكين من عالج هذه 
املشكلة الصحية اليت تعانني منها قبل تفاقم الوضع. هذا وال 
جيب عليك اللجوء إىل تناول أي دواء بهدف احلد من األعراض اليت 
تشعرين بها قبل احلصول على موافقة الطبيب للتأكد من عدم 

احتوائه على أي مكّون ميكنه أن يؤثر بشكٍل سليب على صحتك.
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Malcolm Turnbull, in his 12 months in office, has now re-
pudiated virtually everything he once stood for. He has 
done this because he has concluded that in order to hang 
onto his job, after his near-death experience in the July 
election, he must now appease the mad right of his party 
in every domain.
This is both bad policy and bad politics: on policy, the far 
right in Australia represent the worst of the xenophobic, 
nationalist and protectionist wave that we now see raging 
across Europe and America; while on politics, appease-
ment of political thugs like Abbott, Dutton, Abetz, An-
drews and, depending on which way the wind is blowing, 
Morrison, only embolden the far right to demand more, 
not less.
Prime Minister Malcolm Turnbull outlines plans to ban 
asylum seekers on Nauru and Manus Island who came 
by boat from ever entering Australia. Vision courtesy of 
ABC News 24
This is what lies at the heart of Turnbull’s latest proposal 
to introduce laws that would ban someone from ever en-
tering Australia under any visa category if that person 
had previously sought to enter by boat. This measure is 
about the politics of symbols, designed to throw red meat 
at the right, including the Hansonite insurgency, and to 
grovel to the broad politics of xenophobia. Turnbull, once 
an intelligent, global citizen, knows better.
In 2008, my government abolished the Pacific Solution. 
We relied instead on Christmas Island. We pursued a poli-
cy of comprehensive regional co-operation under the Bali 
Process. We also abolished temporary protection visas.
During 2009-10, security circumstances changed rapidly 
in the region: the rolling disaster of the decision to invade 
Iraq lead to a massive exit of asylum seekers; the new 
regime under Mahmoud Ahmadinejad saw a fresh exo-
dus from Iran; followed by a major civil war in Sri Lan-
ka with Tamils fleeing from persecution. We were faced 
with a rapidly increasing caseload, the scourge of people 
smugglers, large-scale drownings at sea and the endur-
ing challenge of separating out economic migrants from 
genuine refugees.
After 2010, the Gillard government changed tack. It 
sought to negotiate offshore processing arrangements 
with East Timor and later Malaysia. These failed. Then in 
August 2012, the government announced the reopening 
of offshore processing in Manus and Nauru. The govern-
ment also increased the number of refugees we would 
take from the UNHCR “global pool” of refugees from 
13,000 to 20,000. Nonetheless, in the first half of 2013, 
the UNHCR delivered reports criticising the treatment of 
refugees, which the government sought to respond to.
After I returned to office in June 2013, we changed the 
agreement with PNG in a number of critical ways.
• We obtained the agreement of the PNG government to 
process those arriving in Australia by boat.
• PNG agreed to resettle successful applicants for refu-
gee status in PNG, or in third countries.
• PNG agreed in article 7 of the agreement to remove 
its long-standing reservations under its instrument of 

Malcolm Turnbull has sunk to a new low with refugee folly 

In a break from convention, Malcolm Turnbull has been criticised by a former prime 
minister. Photo: Alex Ellinghausen 

1. Recognition of Palestine
In view of the following:
- it is now approaching 50 
years since Israel occu-
pied the Palestinian West 
Bank in 1967;
- The Israelis continued de-
fiance of international law 
by spreading illegal settle-
ments on the West Bank;
- the continued demolition 
of Palestinian homes and 
villages;
- violence directed at Pal-
estinians by Israeli settlers
- increased arrests and de-
tention of Palestinian chil-
dren in Military Detention;
- the continued siege of 
Gaza;
- the present Israeli gov-
ernment being the most 
conservative in the coun-
try’s history;
- 60% of the current Israeli 
cabinet have expressed 
opposition to the estab-
lishment of a Palestinian 
state;
- the world community re-
peatedly endorsing a two 
state solution;
- recognition of Pales-
tine by 136 of 193 nation 
states; and
- the Obama Administra-

tion’s conclusion that Israel 
has deliberately obstructed 
negotiations toward a two 
state solution.
this State Conference reaf-
firms the decision of the 
2015 ALP State Confer-
ence:
That the next Federal La-
bor Government will imme-
diately recognise the state 
of Palestine.

Moved: Wendy Turner
Seconded: James Martin
2. Parliamentary trips to Is-
rael & Palestine
This State Conference re-
affirms the decision of the 
2015 ALP State Confer-
ence that: Given Labor’s 
policy supports a two state 
solution to the Israel/Pal-
estine conflict, Conference 
asserts that any party of-
ficial or state or Federal 
MP receiving a subsidised 
trip to Israel must spend 
an equivalent time- day for 
day- speaking with Pales-
tinians and investigating 
their condition in occupied 
Palestinian territories and/ 
or the Gaza Strip.
Moved: Wendy Turner
Seconded: Khiraan Kumar

Saturday 5 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   5 السبت 

AUSTRALIAN LABOR FRIENDS OF 
PALESTINE 
Motions for ALP Queensland 2016 
State Conference

ratification of the Refugees Convention concerning the 
treatment of asylum seekers: in employment, housing, 
education, freedom of movement, non-penalisation for il-
legal entry or stay, expulsion and naturalisation. This was 
critical in dealing with legitimate UNHCR concerns on the 
rights of refugees and asylum seekers in PNG. Further-
more, in my discussions with the PNG government I said 
an acceptable time for resolving each case should be six 
to 12 months. And treatment should accord with UNHCR 
standards.
• Processing of asylum seekers’ claims would not be re-
stricted to the Manus facility, but would in time involve a 
range of centres (up to seven) across the PNG mainland. 
The arrangement also embraced community-based hous-
ing options. 
• Article 3 makes explicit that this agreement was to be 
for one year only, and would thereafter be subject to an-
nual review.
The agreement was challenged in the High Court in 2014. 
The court upheld its legality. Nonetheless, the core fact 
remained that it was explicitly designed as a one-year 
agreement. Public service officials had warned us of a 
new wave of people smuggling activity. This July 2013 
policy was conceived as a mechanism to break the gath-
ering momentum of the people-smuggling industry, the 
proliferation of drownings, and an ability to reassess the 
external security environment after 12 months.
I made it clear that under the agreement “any asylum 
seeker who arrives in Australia by boat will have no 
chance of being settled in Australia as refugees” but any 
extension of the agreement beyond a year would be reli-
ant on the annual reviews that would have examined both 
Australia’s and PNG’s treatment of asylum seekers and 
refugees.
Abbott won the 2013 election, with Labor’s “softness on 
asylum seekers” one of his core electoral attacks during 
the campaign. Neither Abbott nor Turnbull have honoured 
the refugee protections outlined in the 2013 agreement 
because it was not in their domestic political interests to 
do so. And given the subsequent reports by the UNHCR, 
the Australian Human Rights Commission, Amnesty In-
ternational and the 2016 determination of the PNG High 
Court, there is no way that the PNG agreement as admin-
istered by the Coalition government should have been 
renewed, unless the government was prepared to make 
radical changes, which they weren’t.
The differences between my government’s approach to 
asylum seekers policy and what we have seen under the 
Abbott/Turnbull government are clear.
• They were prepared to junk the principle of “non-
refoulement”, which lies at the core of the Refugees Con-
vention. We did not. In fact, we were attacked by Abbott 
throughout the 2013 election for refusing to do so.
• They have failed miserably in the implementation 
of the July 2013 agreement, including its core provisions 
on the proper treatment of asylum seekers and refugees 
required under international law, and the agreement it-
self, including the inhumane length of time they have kept 
refugees in detention, as well as the failure to develop 

of community-based reception arrangements on the PNG 
mainland, not just at Manus;
• They have deliberately misrepresented the 2013 
agreement as permanent, rather than as a temporary one-
year measure, which is explicitly stipulated in the agree-
ment itself. The PNG PM has also stated the 2013 agree-
ment was designed as a temporary measure. 
• They have sought to negotiate a failed agreement with 
Cambodia at a cost of $55 million, and with zero effect, 
to deal with their failure to resettle refugees from Manus 
and Nauru.
• The government cruelly refused the offer from New Zea-
land to resettle 150 refugees annually from Manus and 
Nauru, when the 2013 agreement explicitly provides for 
resettlement to third countries.
• Where I recommended increasing our annual refugee in-
take above 20,000 if the regional resettlement agreement 
proved successful, after taking office they almost halved 
the existing 20,000.
Turnbull’s latest legislative folly should be opposed. I 
have kept silent on Australian domestic policy debates 
for the past three years. But this one sinks to new lows. 
It is pure politics designed to appease the xenophobes. 
It is without any policy merit in dealing with the real pol-
icy challenges all countries face today in what is now a 
global refugees crisis. And it does nothing to help those 
refugees left to rot for more than three years, who should 
be resettled now.

Kevin Rudd

Former prime minister Kevin Rudd. Photo: Andrew Meares
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The $16.2 billion lease 
of Ausgrid is among the 
largest privatisations in 
Australian history, yet the 
NSW government is refus-
ing to release details of 
the decision-making pro-
cess beyond a one-page 
summary.
The refusal comes just 
months after the Auditor-
General found the NSW 
government needed to be 
more transparent about 
the controversial “unso-
licited proposals” process 
via which the Ausgrid deal 
was done.
Premier Mike Baird and 
Treasurer Gladys Berejik-
lian announced last month 
the government had ac-
cepted an unsolicited pro-
posal from a consortium 
of local pension funds, 
meaning it did not go to 
tender.
The proposal by Austra-
lian Super and IFM Inves-
tors for the 99-year lease 
of 50.4 per cent of Ausgrid 
was revealed in late Sep-
tember.
If followed the decision 
by federal Treasurer Scott 
Morrison to block bids 
in a tender for Ausgrid 
from Chinese government 
state-owned State Grid 
Corporation and Hong 
Kong-based company 
Cheung Kong Infrastruc-
ture on “national interest” 
grounds.
In March, a report by 
then acting auditor-gen-
eral Tony Whitfield found 
“there needs to be greater 
transparency and public 
reporting on unsolicited 
proposals received by 
government”.
“Unsolicited proposals 
warrant more disclosure 
as they pose a greater 
risk to value for money 
than procurements done 
through open, competitive 
and transparent process-
es,” Mr Whitfield said.
“This could include ag-
gregate information about 
why proposals are de-
clined, as well as more 
extensive information 
about proposals that have 
progressed beyond the 

preliminary and strategic 
assessment stages.”
Despite this, the Depart-
ment of Premier and Cabi-
net has only published a 
one-page summary of the 
Ausgrid transaction pro-
cess.
Among the controversial 
aspects of the Ausgrid 
decision was the claim 
the bid was “unique” – a 
requirement of the NSW 
government’s unsolicited 
proposal guidelines.
Mr Baird said this criterion 
was satisfied because the 
pension fund consortium 
represented “100 per cent 
Australian ownership” and 
that a government steering 
committee formed to as-
sess the bid had agreed.

Baird government short on transparency over $16b 
Ausgrid privatisation 

There have also been ac-
cusations from the NSW 
opposition that not going 
to tender meant NSW re-
ceived at least $1 billion 
less than might otherwise 
have been the case.
When the government ac-
cepted an unsolicited pro-
posal by billionaire James 
Packer’s Crown Resorts 
for a second Sydney ca-
sino licence, it published 
details from each stage of 
the process and a 10-page 
summary of the steering 
committee report.
Asked if it would release 
the same information for 
the Ausgrid transaction, a 
spokesman for the Depart-
ment of Premier and Cabi-
net said it would not.
“Certain information con-
cerning the unsolicited 
proposal will be commer-
cial-in-confidence, sub-
ject to the requirements 
of cabinet confidentiality, 
or otherwise exempt from 
disclosure,” he said.
“The Department of Pre-
mier and Cabinet does not 
propose to release further 
information about the pro-
posal at this time.”

NSW Premier Mike Baird announc-
es the privatisation of Ausgrid in 
October.  Photo: Peter Rae 

A ‘disappointed’ Indig-
enous Affairs Minister 
Nigel Scullion says he 
won’t make way for for-
mer prime minister Tony 
Abbott to take over his 
cabinet post, as promi-
nent Indigenous com-
munity leaders also push 
back against the idea.
Mr Abbott confirmed 
through a surrogate on 
Tuesday that he wants 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull to reshuffle the 
cabinet and appoint him 
Indigenous Affairs Minis-
ter - an area of longstand-
ing interest to the former 
Liberal Party leader.

An ally of the former PM 
says he should be placed 
on the frontbench caus-
ing another political stir. 
But to take up the post, 
Mr Abbott would need to 
oust the embattled Sena-
tor Scullion, who has 
come under fire for his 
clumsy handling of the 
Don Dale juvenile deten-
tion scandal and has at 
times struggled to retain 
the confidence of leaders 
in the Indigenous com-
munity.
“Senator Scullion has 
confirmed on a number of 
occasions he is absolute-
ly committed to serving 
the full term as the Min-
ister for Indigenous Af-
fairs,” a spokesman told 
Fairfax Media.
“It is disappointing this 
issue is being discussed 
in the media today, giv-
en minister Scullion has 
joined the Prime Minister 
over the past couple of 
days in remote parts of 
South Australia engag-
ing with First Australians 
and reaffirming the Coali-
tion government’s com-
mitment to improving 
outcomes for Aboriginal 
and Torres Strait Islander 
people.”
The chair of the Prime 
Minister’s Indigenous 
Advisory Council, War-
ren Mundine, said he was 
“very happy” for Senator 
Scullion to retain the port-
folio but noted Mr Abbott 
was wasted talent outside 
cabinet.
Mr Mundine, who recently 
launched a stinging at-
tack on the government’s 

Indigenous Affairs Minister Nigel Scullion 
digs in as community meets Tony Abbott 
push with scepticism 

announcement of an in-
quiry into Indigenous in-
carceration, said Mr Ab-
bott was without peer in 
his engagement with Ab-
original issues as prime 
minister.
“Abbott’s right up there 
in this area. But I don’t try 
to get get involved in the 
machinations of political 
parties and I have a really 
fantastic working relation-
ship with Nigel Scullion,” 
he said.
“I’m very happy with him. 
But I think it’s is a bit of 
waste of talent that Tony 
Abbott is not in cabinet.”
Queensland Indigenous 
education leader Chris 
Sarra expressed opti-
mism the Turnbull min-
istry was developing the 
right approach to Indig-
enous policy, describing 
any promotion of Mr Ab-
bott as a backward step 
to “old-style thinking”.
“The Prime Minister has 
caught on to this no-
tion of doing things with 
people, not to them. The 
Indigenous policy land-
scape is changing - and 
necessarily so,” Mr Sarra 
told Fairfax Media.
The Stronger Smarter In-
stitute founder said he 
doubted Mr Abbott’s abil-
ity to contemplate “new 
thinking and new ideas”.
Senator Scullion sits in the 
Nationals party room and 
is in the cabinet based on 
the Coalition’s quota sys-
tem, meaning his removal 
would from this portfolio 
would have a complicated 
knock-on effect through 
the ministry.
The NT senator has been 
criticised for his knowl-
edge of, and response to, 
the Don Dale scandal and 
his broader engagement 
with Indigenous bodies.
Labor frontbencher and 
Yawuru elder, Senator Pat 
Dodson, recently panned 
Senator Scullion’s “ap-
palling demonstration of 
ignorance” on incarcera-
tion issues during a Sen-
ate estimates hearing.

Tony Abbott with Indigenous Affairs Minister Nigel Scullion before he 
was dumped as prime minister last year.  Photo: Alex Ellinghausen
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Senior Queensland Labor 
figures are lining up to en-
dorse embattled Transport 
Minister Stirling Hinchliffe 
as he faces growing calls 
to resign or be sacked 
over the train timetabling 
fiasco.
Mr Hinchliffe and his Di-
rector-General Neil Scales 
have both said they had 
no prior warning about 
the mass cancellation of 
services last month due 
to a driver shortage.
That>s despite revelations 
a January report circulat-
ed to QR bosses warned 
of the looming saga.
«He (Mr Hinchliffe) has the 
absolute support of cabi-
net,» Disability Minsiter 
Coralee O>Rourke said on 
Wednesday.
«He>s working very hard 
on making sure that QR 
is delivering a solution to 

this particular issue.»
QR is operating on an in-
terim timetable as it works 
out a more permanent so-
lution, though there were 
more cancellations con-
tinued on Tuesday after-
noon.
Police Minister Bill Byrne 
described Mr Hinchliffe as 
«a very, very good minis-
ter» who was facing «dif-
ficult and trying circum-
stances» publicly.
«All I can say is I sup-
port him 100 per cent as 
I know the entire cabinet 
does,» Mr Byrne said.
«We>re going to get on 
and fix the problem.»
Energy Minister Mark Bai-
ley also offered Mr Hinch-
liffe his support.
«I think it>s well-known 
that Queensland Rail had 
not informed him of the is-
sues here and he is work-

ing very hard,» he said.
«He>s being very effec-
tive. He has our absolute 
confidence.»
Mr Hinchliffe came under 
heavy opposition fire dur-
ing question time on Tues-
day and is likely to remain 
the focus on Wednesday 
afternoon.
Liberal National Party 
leader Tim Nicholls missed 
out - by one vote - on be-
ing granted leave to move 
a motion of no-confidence 
in Mr Hinchliffe.
Premier Annastacia 
Palaszczuk has said she 
was «furious» about the 
situation, which has led 
to the resignations of 
QR chief executive Helen 
Gluer and board chairman 
Michael Klug.Ms Gluer re-
ceived a payout of nearly 
$160,000 in lieu of giving 
notice.

Qld ministers stand by Hinchliffe
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Bob Day has resigned 
from the Senate for the 
second time in a fortnight, 
leaving the Turnbull gov-
ernment short one critical 
vote for its plan to reintro-
duce the building industry 
watchdog.
The Family First senator 
has thrown in the towel on 
his political career, effec-
tive immediately, saying 
a white knight saviour for 
his stricken building busi-
ness had failed to materia-
lise.
Family First senator Bob 
Day will resign from the 
Senate after his multimil-
lion-dollar building com-
pany went into liquida-
tion.
The South Australian, 
who has been the Coali-
tion’s most dependable 
vote, resigned on October 
17 but later modified his 
departure plans so that 
he could back the resur-
rection of the Australian 
Building and Construction 
Commission.
Family First believes it can 
have a replacement in the 
Senate from November 21, 
likely affecting the pas-
sage of the government’s 
ABCC Bill.
The party’s leader in South 
Australia Dennis Hood 
told Fairfax Media it was 
“highly likely” that any re-
placement for Senator Day 
will support the ABCC leg-
islation.
In a statement, Senator 
Day said: “While a num-
ber of offers for various 
parts of the Home Aus-
tralia business have been 
received, the major inves-
tor who has been examin-
ing the Group’s portfolio 
of assets over the past 
fortnight, has decided not 
to proceed. Accordingly, 
I have today tendered my 
resignation to the Presi-
dent of the Senate effec-
tive immediately.
“It has been an honour 
and a privilege to serve as 
a Senator for South Aus-
tralia and I am sorry it has 
ended this way. I will now 
devote my time and ener-
gy to assisting those who 

have been affected by the 
company’s closure.”
Businesses owned by Sen-
ator Day that collapsed, 
leaving debts of $38 mil-
lion and dozens of fami-
lies out of pocket, include 
Huxley Homes (NSW), 
Ashford Homes (Victoria), 
Homestead Homes (SA), 
Collier Homes (WA) and 
Newstart Homes (Qld).
If Senator Day was forced 
into bankruptcy he would 
have been forced from 
Parliament.
On Monday, Fairfax Media 
revealed a vocational col-
lege linked to Senator Day 
had received a $2 million 
grant from the Turnbull 
government.
The one-off allocation, 
made without any compet-
itive tender process, will 
let the vocational college 
in Adelaide’s north trial 
Senator Day’s pet proj-
ect, a new apprenticeship 
system known as “student 
builders”.
The program takes the 
financial burden for ap-
prentices off employers in 
the construction sector by 
funding them as tertiary 
students.
Labor Senator Doug Cam-
eron has accused the gov-
ernment of buying Sena-
tor Day’s vote with the 
no strings attached cash 
grant.
Senator Day’s change of 
heart on the timing of his 
resignation is understood 
to have been partly in-
spired by the race to re-
place him in the Senate.
South Australian MP Rob 
Brokenshire was believed 
to have the numbers to 
make the switch to Can-

Bob Day quits the Senate again, leaving government 
short a vote on ABCC bill 

berra but Senator Day has 
backed his former chief of 
staff Rikki Lambert to fill 
his vacancy.
His departure could indi-
cate that Mr Lambert now 
has the numbers but se-
nior party officials were 
keeping a tight lip on 
Tuesday.
Kenyan-born lawyer Lucy 
Gichuhi who was in the un-
winnable second place on 
the party’s Senate ticket 
in South Australia for the 
July election has also de-
clared herself a candidate.
Family First’s seven-mem-
ber state executive will 
now assess candidates 
and recommend one to the 
party’s five-member fed-
eral executive to make the 
final choice.
Senator Day’s resignation 
precludes him from sup-
porting Mr Lambert in the 
preselection.
Mr Hood said: “It is high-
ly likely that Family First 
would support the ABCC 
Bill. However, the prese-
lected candidate would 
have the final say on that.
“We are blessed with the 
experience of Rob Bro-
kenshire, who has spent 
around 20 years in state 
parliament, including as a 
minister in a Liberal gov-
ernment, and the youth 
and experience of Rikki 
Lambert, who has worked 
in state and federal parlia-
ments, or the diversity and 
unique background Lucy 
Gichuhi brings.”
Family First is seeking a 
joint sitting of South Aus-
tralian parliament, likely in 
a fortnight, to endorse its 
candidate.
It is likely that the govern-
ment will delay any vote 
on the ABCC and the same 
sex marriage plebiscite bill 
until the Family First seat 
is occupied.
A spokesman for Labor’s 
leader in the Senate, Penny 
Wong, said: “The govern-
ment hasn’t approached 
Labor about making ar-
rangements for Senator 
Day. If they do, this will be 
a matter for discussion be-
tween Senate leaders.”

Resigning for the second time: 
Family First Senator Bob Day.  

AUSTRALIA’S fiscal po-
sition deteriorated by al-
most $15 billion between 
the midyear budget re-
views of the Common-
wealth, state and terri-
tories and their budgets 
this year, the Parliamen-
tary Budget Office says. 
The projected national fis-
cal deficit from 2015/16 
to 2018/19 of $137.1 bil-
lion compared to $122.3 
billion at the time of the 
midyear updates of all ju-
risdictions.
The PBO said in a report 
today about 60 per cent 
of the deterioration in the 
national fiscal balance 
was due to a downward 
revision of $8.9 billion in 

the projected Common-
wealth balance.
The PBO said the nation-
al fiscal balance is pro-
jected to return to sur-
plus by 2019/20, driven 
by the states returning 
to the black in aggregate 
terms in that year.
National net debt is 
now projected to rise to 
$428.5 billion in 2018/19 
(22.6 per cent of gross 
domestic product) com-
pared with $397.6 billion 
(20.8 per cent of GDP) at 
the time of the midyear 
updates were delivered.
National net debt is 
projected to plateau in 
2019/20 at $428.7 bil-
lion.

Nation’s fiscal position deteriorates, 
says Parliamentary Budget Office

The steam may be finally 
running out of the fast-
paced rise in health insur-
ance premiums of the past 
decade, with one of the 
nation>s largest insurers 
seeing the level of <claims 
inflation> nearly halve over 
the past year.
NIB chief executive Mark 
Fitzgibbon said on Wednes-
day the slowing trend of 
cost increases encountered 
by health insurers that was 
seen over the past year has 
continued.
For his company, claims in-
flation fell to 2.9 per cent in 
the year to June, well below 
the expected rate of closer 
to 5 to 6 per cent. For the 
year ahead, that is seen 
moving to between 3 and 5 
per cent.
«We>ve seen a decline in 
claims inflation,» Mr Fitzgib-
bon told shareholders at the 
company>s annual meeting 
on Wednesday. «Last year it 
was a tick under 3 per cent  
and this year it will be 3 to 5 
per cent but so far it is more 
towards 3 per cent than 5 
per cent. That>s good news 
for potential premium in-
creases.»
The broad theme affect-
ing the industry is the in-
creasing unwillingness of 
government to fund rising 
health costs, he said. And 
that will continue.
«The industry is not clear 
why claims inflation fell last 
year,» NIB chairman Steven 
Crane told the meeting. «It 
is hard to clarify what hap-
pened. Some people said 
it may have been due to 
the World Cup, but then it 
continued. That was one 
hypothesis ... and it stayed 
down.»
He suggested that the public 

Health insurance premium rises are starting to fade: NIB 

debate about rising health 
costs and health insurance 
premiums has «had an ef-
fect on the way people go to 
their doctor and surgeons».
«We have to submit our pric-
ing (proposal to the govern-
ment) now. It is announced 
in April. We can>t assume it 
will be 6 to 7 per cent.
Also staying the hand of 
health insurers is the de-
clining affordability of 
health insurance as policy-
holders reduce the extent 

of their coverage to limit 
price rises.
«Affordability is an issue,» 
Mr Fitzibbon said.
The declining level of 
claims inflation, while it 
may slow premium price 
hikes, may also help fatten 
profit margins, with NIB 
broadening to 5 to 6 per 
cent its target net margin 
for its domestic health in-
surance business for the 
year ahead.
At the same time, it said 
earnings of its recently 
acquired World Nomads 
Group travel insurance 
business will slow this 
year and perhaps next year 
as well as it ramps up in-
vestment, with the aim of 
building this to annual rev-
enues of $1 billion up from 
the present $100 million 
level. Around 60 per cent 
of the claims made by trav-
ellers is for medical cover-
age, the group said.

NIB boss Mark Fitzgibbon has highlighted slowing premium rises in the 
sector. Photo: Fairfax Media
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Firebrand One Nation 
leader Pauline Hanson 
has gone to ground amid 
a push to oust West Aus-
tralian senator Rod Cul-
leton from Parliament 
and fresh warnings the 
resurgent party could 
come unstuck by its own 
ineffective vetting.
As the party awaits legal 
advice about the Coali-
tion’s plans to refer the 
businessman’s election 
to the High Court as soon 
as Monday, One Nation 
faces the first major test 
of unity among its bloc of 
four senators. 
In his unique style, One 
Nation Senator Rod Cul-
leton responds to news 
his election win will be 
challenged in the High 
Court. Courtesy ABC 
News 24.
Senator Culleton even 
raised the prospect he 
would quit of his own vo-
lition - if his colleagues 
determined it was in the 
party’s best interest. 
Questions also remained 
about whether the rookie 
senator would keep his 
commitment not to vote 
on any bills while the 
challenge was under-
way. 

Pauline Hanson goes to ground amid Rodney Culleton High Court 
challenge and One Nation unity test 

Calls to Senator Hanson 
and One Nation figures 
in three states went un-
answered on Thursday 
afternoon as Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
rejected suggestions the 
July 2 double dissolu-
tion had brought chaos 
to Canberra.  
“The Senate will contin-
ue,” Mr Turnbull said in 
Sydney. 
“The reality is that issues 
of the eligibility of sena-
tors - and indeed mem-
bers of the House of Rep-
resentatives - have been 
considered by the courts 
from time to time, in fact 
quite regularly over the 
years.”
He called for the High 
Court to quickly deal 
with Senator Culleton’s 
case, and a challenge to 
the eligibility of former 
Family First senator Bob 
Day, as soon as possi-
ble, describing the facts 
of Senator Culleton’s lar-
ceny conviction as very 
clear.
On Thursday, Senator 
Culleton evaded waiting 
journalists in Perth out-
side a creditors’ meeting 
into the collapse of his 
company Elite Grains, 
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which owes $6.1 million.
A report to creditors by 
liquidators PPB Advisory 
has told creditors there is 
“no prospect” people will 
get their money back.
The ANZ is believed to 
be the biggest creditor, 
owed $4.3 million, while 
the Tax Office is owed 
$231,000.
Senator Culleton became 
agitated before the meet-
ing when approached by 
Fairfax Media for com-
ment.
He verbally lashed out, 
demanding to see a re-
porter’s camera and 
claiming his photograph 
had been taken illegally.
Senator Culleton said re-
peatedly his photograph 
wasn’t allowed to be 
taken in a public place, 
before his chief of staff, 
Margaret Menzel, stepped 
in to calm him down.

In a statement on Thurs-
day night, Senator Han-
son said she had been 
briefed on the case. But 
the statement pointedly 
lacked a strong defence 
of Senator Culleton. 
“This is not an easy time 
for Rodney and his fami-
ly and I have encouraged 
him to make an informed 
decision on his future,” 
Senator Hanson said.
She said Senator Culleton 
could take a leave of ab-
sence or vote as normal 
on divisions in the Sen-
ate while the High Court 
case was under way. 
Senator Hanson’s one-
time adviser John 
Pasquarelli told Fairfax 
Media her party was re-

peating the mistakes of 
its 1990s rise and fall, 
with ineffective vetting 
of candidates causing in-
evitable legal strife.
“I’m predicting Pauline 
will win eight, 10 or 12 
state seats in Queen-
sland next year but then 
we’ve got to wait and see 
what the MPs turn out to 
be like,” he said. 
“Who has she got with 
her that can screen can-
didates properly? At the 
moment I can’t see any-
one with her who has 
that experience.” 
The author of the explo-
sive 1996 maiden speech 
that shot the fish and 
chip shop owner to fame, 
Mr Pasquarelli said the 
party would be recalling 
the expulsion of Queen-
sland senator Heather 
Hill in 1999 because of 
her dual-UK Australian 
citizenship.
“Pauline is picking up 
votes literally every day 
so it is going to be a 
great shame if that is 
squandered like it was 
last time,” he said. 
This week One Nation 
registered for next year’s 
Western Australia elec-
tion, with Senator Hanson 
warning the major parties 
of a coming resurgence 
in a state where she at-
tracted record support in 
2001 and played a criti-
cal role in the downfall of 
Liberal premier Richard 
Court. 
One Nation candidates 
are expected to run in 
both houses in the March 
poll. 

Senator Pauline Hanson’s One Nation party is seeking legal advice on 
the push to oust Rod Culleton. Photo: Alex Ellinghausen

Senator Rod Culleton faces the music in Perth on Wednesday. Photo: 
Stefan Gosatti 

Senator Hanson with her former adviser John Pasquarelli. Photo: Mike 
Bowers 

WHEN we talk about housing 
affordability, we are usually re-
ferring to first-home buyers. But 
there is a hidden crisis when it 
comes to home ownership and 
it is a growing problem.
The “pathetic” situation fac-
ing older renters locked out of 
owning property is highlighted 
in Professor Alan Morris’ new 
book, The Australian Dream: 
Housing Experiences of Older 
Australians. In it, he examines 
the impacts on the rising num-
ber of older Australians forced 
into the grossly unregulated 
private rental sector, who are 
primarily or solely dependent 
on the age pension for their in-
come.
“It is a very complex issue. I 
think we have a crisis around 
housing affordability in Austra-
lia which the government is not 
dealing with at all,” Mr Morris, 
who is a research professor in 
the Institute for Public Policy 
and Governance at the Univer-
sity of Technology Sydney, told 
news.com.au.
“It’s a pathetic situation. There 
are millions of Australians in 
very precarious situations.”
According to Mr Morris, one in 
10 (9.5 per cent) of lone person 
households between 65 and 
over are private renters with 
that proportion increasing to 
one in five (20.7 per cent) for 
lone households aged 55 to 64 
years.
When it comes to coupled 
households, about one in 11 
(8.4 per cent) of 55- to 64-year-
olds are renters. In the 65-plus 
age group, the proportion is 
about 4.8 per cent.
And the financial, physical and 
emotional impacts are serious. 
Mr Morris, who conducted 125 
in-depth interviews which in-
formed his book, said stories 
of older renters with suicidal 
thoughts were common.
“People are living in terror of 
the rent being increased or the 
landlord asking them to leave. 
What is very important to re-
member is that private rent-
ers have very few rights. Once 
your lease is over you could be 
asked to leave for no reason 
whatsoever.
“It is very, very difficult physi-
cally [to have to move fre-
quently] but the psychological 
impact is absolutely profound. 
There are extremely high levels 
of stress, anxiety and depres-
sion. People saying what is the 

point of going on wasn’t un-
usual.”
Stories of having to give up 
basic necessities were also a 
common theme.
“They have to watch every cent 
they spend. A lot of them found 
they had to give up adequate 
heating or cut back on their 
medications and leisure activi-
ties — the capacity to engage 
with the world.”
An older female who has been 
forced into the private rental 
sector following a divorce, told 
Mr Morris of the elation when 
she was finally accepted into 
more secure social housing, 
explaining she felt “like a dif-
ferent person”.
“I was a nervous wreck. Before 
I moved I was an absolute nut-
ter. You don’t sleep and every 
time you wake up you start 
worrying again. It’s always 
there.”
Another said they cried when 
they got the lucky news.
“I sat down and cried. I literally 
sat down and cried because I 
felt like well at least I had the 
protection of public housing, 
whereas before I didn’t have 
any of that. I had no protection 
whatsoever.”
What this illustrates, said Mr 
Morris, is the devastating situ-
ation many older renters find 
themselves in and the absolute 
foundational aspect of hous-
ing.
“When you have secure, af-
fordable housing your life is 
completely transformed,” he 
said.
Unfortunately, however, many 
older renters are left in the dire 
private rental cycle due to a 
lack of available social hous-
ing.
“I think we need to resurrect 
social housing as a desirable 
government intervention,” Mr 
Morris said.
As we move forward, the im-
pacts are going to become “ex-
tremely significant”.
“I would argue that there al-
ready is a crisis but I think the 
crisis is growing all the time,” 
Mr Morris said.
This is due to a combination 
of both an ageing population 
and generational shifts, which 
are seeing people get into the 
property market later and more 
likely to have to sell up.
“There is definitely vulnerabil-
ity, especially in the present 
context,” Mr Morris said.

The affordability impact on older renters 
is a severe and growing problem
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أمسية شعرية مفعمة بأريج احلب والوطنية للشاعر الضيف فوزي ميني
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أقام  يمني  فوزي  أصدقاء  من  بدعوة 
أمسية  يمني  فوزي  الدكتور  الشاعر 
شعرية يف هول سيدة لبنان يف هاريس 
وقع  املاضي،  األحد  مساء  وذلك  بارك 

فيها ديوانه »كالسيك«.
االقليمي  الرئيس  املناسبة  حضر  وقد 
العالم  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
قنصل  عقيلة  الدويهي،  ميشال  الشيخ 
رئيس  حمد،  أبو  بهية  العام  لبنان 
وعقيلته  املاروني طوني خطار  املجلس 
منسق  برو،  عماد  الدكتور  مرييلال، 
حركة  رئيس  مللو،  فادي  املردة  تيار 
الضيف  الشاعر  صبا  رفيق  االستقالل 
االعمال  رجال  بركات،  أسعد  ميشال الدويهي، مرييلال وطوني خطار، محمد درباس، الزميالن انور حرب وجان طربيه واسعد بركاتمقدم االمسية أسعد بركاتالشاعر فوزي يمنياملهندس 

أحمد ديب، أنطوان الحلبي، رمزي فرنجيه والياس الشدياقمايكل صالح مع هيثم فريد وعقيلته الزميلة ندى
بهية ابو حمد وحضور

حضورأحمد ديب، د عماد برو، رمزي فرنجيه والياس الشدياق

واملستقبل  والتلغراف  النهار  لصحف  وممثلون  صالح  ومايكل  الحلبي  انطوان 
والهريالد وراديو تو أم اي، اضافة اىل عدد كبري من متذوقي الكلمة ومحبي االبداع 

فاق املئة شخص، وكان من الحضور.
عرف املناسبة املهندس أسعد بركات بأسلوب رفيع ظهر فيه وجهه االدبي االبداعي 
بعد ان كانت الجالية قد عرفته رجل أرقام وقياسات، فأتت مقدمته بمثابة قصيدة 

نثر وال أجمل.
سيدني  يف  والجالية  الحضور  فيها  حيا  الضيف  للشاعر  كلمة  كانت  ثم  ومن 
التي أستضافته وكل من ساهم يف  وأوسرتاليا كما شكر فيها كل وسائل اإلعالم 
اعداد األمسية موجهًا تحية لهم »من اهدن، حيث يسكب الخريف اآلن نبيذه عليها 
بال حساب«. وعلى مدى الساعة ألقى الشاعر يمني قصائد متنوعة منها املوزون 
األوسرتالية  باملدينة  األعجاب  من  نابعة  بكلمة  سيدني  مخصصًا  النثري  ومنها 
املتألقة ومما جاء فيها »يوجعني قلبي..وال أدري ان كان من سيدني أم من لبنان.. 
يمني  حلق  وقد  األوطان«.  املنفى يف  من  أحلى  املنفى  املنفى يف  بأن  أدركت  حتى 
بصوره الشعرية املتمردة يرافقه رنني العواد العراقي أحمد جميل حيث كان تجاوب 

الحضور معه واضحًا وال سيما مع قصيدته الختامية »انا املنتحر أدناه«. 
هنا بعض نماذج من الشعر التي ألقاها فوزي يمني يف األمسية: 

»دنيا..وتعصف؟ ال هم وال ألم             عل الكرامة يعُل املجد والهمم
من فوق من اهدن العلياء شمختنا   من مقلع الريح هبّ األرزُ والشمم

نسورنا الحق، والساحات شاهدة   ال يسقط النسر إال فوقه العلم
نموت والجرح يا لبنان مبتسم   ما أطيب املوت حني الجرح يبتسم«

من قصيدة »عيناك« 
»إن قيل رب، قلت أعبده      كم من مالك على خديك ينتحر
خمارة الحب كم نمنا برغوتها     مليون ساقية تعرى وتعتصر

ال تسألي من ومن أحببت ليلتها   إني نسيت، ولكن يذكر القمر
مغفورة يف خطايا الحب قصتنا    كل الخطايا على أسم الحب تغتفر«

من »أمي«
»أمي، انا إن رأيت العمر متكئًا     على عصاه، حسبت األرض لم تدر
عقارب الوقت، آه، كم شددت بها    اىل الوراء، وال مالت على صغري
حتى أنتبهت بأني مذ انا ولد       نسيت عمري على أهدابك السمر«

من »أنا املنتحر أدناه«
»انا املنتحر أدناه، وأعاله، ويف وسط الطريق.

ال انا مسلم وال مسيحي وال  بوذي وال شيء من هذا القبيل.
ال أنتمي اىل حزب أو حركة أو تيار أو تجمع أو ناد، أو حتى اىل أخوية »الحبل بال 

دنس« ألن كل ما يجري اليوم دنس بال حبل. 
أنتحر كي أنتحر.

جدًا.  شخصية  ألسباب  أنتحر  األصح  لكن  شئتم.  ما  سموها  بعبثية.  بمجانية. 
ألوجاع شخصية جدًا.«

والتفاعل  باألحاسيس  املفعم  باألداء  أمتازت  سيدني  يف  يمني  فوزي  أمسية 
بشغف  االستماع  اىل  الحضور  حمل  مما  الخالق  الشاعر  يد  على  القصيدة  مع 

واألستمتاع بأجواء ابداعية نوعية قل ما شاهدتها اوسرتاليا. 

هذا وأعرب الكثريون عن أعجابهم وتقديرهم لطاقات فوزي يمني األدبية والفكرية 
ويتحسس  القصيدة  تتضمنها  التي  الحاالت  يعيش  املستمع  جعل  على  وقدرته 
أدبية  أضافة  فارقة وستشكل  عالمة  يمني  الدكتور  أمسية  كانت  لقد  مضمونها. 

يتشرف الحزب الشيوعي اللبناني بدعوتكم لحضور 
احتفاله السنوي بمناسبة الذكرى الـ 92 لتأسيس  الحزب 

احلزب الشيوعي اللبناني 
منظمة اسرتاليا - فرع سيدني

والذي سيقام تمام الساعة السابعة والنصف من مساء السبت يف الخامس من شهر 
تشرين الثاني )November( يف قاعة مركز نقابات عمال البناء والغابات والتعدين 

)CFMEU(  على العنوان:
 12 Railway St, Lidcombe

يتخلل االحتفال برنامج فني ملتزم وتقدم خالله املازات الفاخرة مع املشروبات الغازية 
والنبيذ.

مالحظة: بامكان من يرغب احضار مشروباته الروحية.
سعر بطاقة الدخول 40 دوالرا فقط.

لتأكيد الحجز والعدد االتصال بأحد االرقام التالية:
عبد املجيد: 0406663655، جمال: 0414422000، سمري: 0418611074

هامة اىل جسىر التواصل الفكري بني الوطن املقيم والوطن املنتشر.
أعدته  الذي  الحلوى  قالب  وقطع  »كالسيك«  كتابه  يمني  الشاعر  وّقع  الختام  يف 

للمناسبة لجنة األصدقاء. 



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

Intervision الشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية

أتصل اآلن على الرقم:  788 922 1300 
 Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

معاملتنا هي األفضل

تنقل العامل
اىل شاشاتكم 

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

* شاهدوا أكثر من 400 قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار  واملسلسالت واألفالم

* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب

جهاز انرتفيجن ملدة سنتني مع 400 قناة بـ 199 
دوالرا فقط )ميكنكم مشاهدتها على املوبايل 

أو الـ  IPAD  جماناً(.
 فرصة ال تتكرر فال تدعوها تفوتكم.
لالستعالم والتأكيد اتصلوا على الرقم:

1300 922 788 

أينما  كنتم   Intervision يف خدمتكم

مقابل
 John  Cootes

 Furniture
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