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بري :أنا لست «أرتني» وامريكا تنصح بقانون 1960

عناق بني رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والوزير نقوال فتوش يف مجلس الوزراء ببعبدا أمس االول

سياسية بشأنها مع روسيا،
وان روسيا لن تكون ضد
امريكا يف عالقات جيدة مع
لبنان مقابل عالقات روسيا
مع سوريا ممتازة ،وان

املناورة البحرية املؤلفة
من  112سفينة وغواصة
وحامالت طائرات هي
أول عمل عسكري روسي
احتادي يصل اىل هذا

مطلوب للعمل

Tel: 87245800

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

مقابل توازن مع االسطول
السادس الذي يضم 51
قطعة فقط ،لكن يبدو
ان روسيا ابلغت تركيا ان
سوريا تدخل ضمن نفوذها
واي اجتياز تركي للحدود
مع سوريا ،هو اعتداء
على روسيا واراضيها.
وان الدور الرتكي جيب
ان يرتاجع اىل الوراء يف
زمخه واندفاعه جتاه االزمة
السورية.
وبالتالي ،فان لبنان
جيب ان يكون يف فرتة
هادئة وسوريا يف فرتة

التتمة صفحة 31

مئة قتيل يف محص ومسيحيو احلسكة يستغيثون

سفينتان روسيتان حتمالن ذخائر إىل طرطوس

افاد ناشطون سوريون
ان اكثر من مئة شخص
قتلوا يف عملية اقتحام
منطقة احلصوية قرب
مدينة محص بوسط سوريا
بدأتها القوات النظامية
الثلثاء واستمرت قرابة
 24ساعة( ،ص )11بينما
تستعد سفينتان حربيتان
روسيتان حتمالن ذخائر
للتوجه اىل ميناء طرطوس
السوري ،مع اعالن طهران
ان سفنها احلربية ستنفذ
قريبًا مهمة يف املتوسط
وجنوب شرق آسيا.
وقال مصدر هيئة األركان
العامة الروسية لوكالة
«ايتار -تاس» الروسية

الرمسية ان سفينة االنزال
رست
«كالينينغراد»
يف ميناء نوفوروسيسك
الروسي على البحر االسود
لتحميل ذخرية وان من
املقرر أيضًا وصول سفينة
االنزال «الكسندر شابالني»
اىل هناك للغرض عينه.
ولكن مل تتضح اجلهة اليت
سرتسل اليها الذخرية.
ورأى اخلبري البحري يف
مركز «كاست» للدراسات
األمنية والدفاعية الروسي
ان:
فرولوف
اندريه
«من احملتمل أن تكون
السفينتان تسلمان ذخرية
ما اىل السوريني أو رمبا

التتمة صفحة 31

معركة بني الطريان
اجلزائري ومسلحي
القاعدة تقتل  ٣٠رهينة

التفاصيل صفحة 39
السعودية تأسف
اململكة العربية
للتصرحيات حول «اخلادمة السريالنكية»

صرح مصدر سعودي
مسؤول بالتالي :تأسف
حكومة اململكة العربية
للتصرحيات
السعودية
الصادرة عن كل من

مطلوب آنسات للعمل في
قسم المبيعات في محالت
هوشر للتجهيز ولوازم البناء
الخبرة ضرورية
العمل بدوام كامل

Confined Spaces

املستوى

يف
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اخلالف على قانون االنتخاب مستمر وتصادم بني موقف الرئيس سليمان والعماد عون
يف معلومات خاصة بـ
«الديار» اللبنانية علمت
الواليات
ان
وسائلنا
املتحدة يف آخر رسالة
هلا ارسلتها اىل السفرية
منها
طلبت
االمريكية
االتصال بالقوى املؤثرة
يف لبنان وحماولة االبقاء
على قانون  ،1960وان
عرب
املتحدة
الواليات
قنوات يف دول ستوصل
هذه الدعوة اىل رئيس
اجلمهورية ورئيس جملس
النواب ورئيس احلكومة.
ويف الرسالة االمريكية،
ان الوضع سنة 2013
دقيق للغاية ،خاصة على
وان
سوريا،
مستوى
سوريا لن يسقط النظام
فيها ،بل ستجري حمادثات

خربة طويلة وصدق يف التعامل

األمني العام لألمم املتحدة
وعن نائبة رئيس املفوضية
واملمثلة
األوروبية
العليا لالحتاد األوروبي
لشئون السياسة اخلارجية

واألمن ،واملتحدث باسم
املفوضية العليا حلقوق
اإلنسان لألمم املتحدة
اجلهات
من
وعدد

التتمة صفحة 31

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

قال مصدر أمين جزائري
ان  ١١مسلحا و ٣٠رهينة
قتلوا يف اهلجوم الذي
ّ
شنته القوات احلكومية
لتحرير الرهائن الذين
احتجزهم املسلحون من
منشأة للغاز يف منطقة
صحراوية جبنوب اجلزائر.
وأضاف املصدر ان
املسلحني
من
القتلى
جزائريان أحدهما زعيم
اجملموعة طاهر بن شنب
يف
بارز
قائد
وهو
املنطقة اىل جانب ثالثة

التتمة صفحة 31

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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Please don’t litter

 الشهرية اليت تباعNSM اول من علـّب فالفل
يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني
29/10/2012 17:32

كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

 باشرافN.S.M اليوم تصنع الطحينة يف مصانع
سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع
N.S.M  طحينة..السمسم

..تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد
 تتحدى االحسنN.S.M تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة

92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel: (03) 93808789.. www.nsm.com.au

علب الطحينة

فالفل جاهزة

بعض اآلالت

علب الفالفل
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لبنانيـــات

رئيس اجلمهورية :ال جيوز للوزراء الرتويج ملشاريع مل يصوتوا عليها

جملس الوزراء جدد  ٦أشهر للمعاينة ورفض تعديل قانون اجلنسية

االمجاع احلكومي

ودعا فخامته الوزراء
اىل عدم اخلروج عن
االمجاع احلكومي مبديًا
تفهمه ملواقف االفرقاء

زيارة روسيا

واطلع فخامة الرئيس
اجمللس على موضوع زيارته
سيقابل
حيث
لروسيا
الرئيس فالدميري بوتني
وعددًا من املسؤولني.
ونوه فخامته بالعمل اجليد
ّ
الذي قامت به الوزارات
واالجهزة املعنية اثناء
العاصفة الفتًا اىل أن
اضرارًا حتصل يف مثل
هذه االحوال يف دول
العامل ،مبديًا اسفه حلصول
اصابات يف االرواح ،آم ًال ان
نستفيد من التجربة لتاليف
الثغرات يف املستقبل،
متمنيًا اقرار مشروع قانون
الدارة
الوطنية
اهليئة

املوجود
الكوارث
اجمللس النيابي.
وقال فخامة الرئيس:
استقبلنا الرئيس القربصي
يف زيارة كانت مفيدة
خصوصًا أن قربص هي
اجلار االوروبي االقرب
بكل
وحتدثنا
للبنان
املواضيع خصوصًا يف
موضوع النفط والغاز حيث
ال مشكلة بيننا واتفقنا
على التعاون والتنسيق
الستثمار هذه الثروة بشكل
جيد ،الفتًا اىل أن الرئيس
القربصي طرح مع رئيس
جملس االحتاد االوروبي
قضية النازحني من سوريا
وضرورة مساعدة لبنان.
ولفت فخامته اىل أن
قضية خمطويف اعزاز ال
تزال تشغل بال اللبنانيني،
مشريًا اىل أن وزير الداخلية
ومدير عام االمن العام زارا
قطر لتوسيطها يف هذا
املوضوع كاشفًا انه اتصل
مرتني بأمري قطر ،مشريًا
اىل أن االستعدادات جيدة
واملهم النتائج.
وأبدى فخامة الرئيس
أسفه لصدور منع أمين
إلخالء سبيل جورج عبد اهلل،
معربًا عن أمله يف ان تنظر
السلطات الفرنسية يف
موضوعه بشكل اجيابي،
كاشفًا أنه استقبل السفري
ومحله
الفرنسي لدى لبنان
ّ
الرسائل املناسبة وقام كل
من رئيس احلكومة ووزيري
اخلارجية والعدل بواجبهما
واهتما بهذا املوضوع.
ّ
ودان فخامته جرمية
التفجري اليت اودت بنحو
 80طالبًا يف جامعة حلب،
واستنكاره
أمله
مبديًا
وأسفه لسقوطهم ،كائنًا
من كان الفاعل.
كلمة ميقاتي
ومن ثم أضاف دولة
الرئيس أن اجللسة هذه
هي جلسة املئة املنعقدة
خالل اثنني ومثانني اسبوعا
وأنه ،ومن دون إجراء أية
مقارنة مع احلكومات السابقة
اليت كان قد شارك فيها،
فإن احلكومة احلالية هي
أكثر إنتاجية من سابقاتها.
ومن ثم أثنى دولة الرئيس
على دور اللجان الوزارية
اليت يرئسها دولة الرئيس
مسري مقبل واليت تعمل
بشكل فعال وجدي وتعطي
حلوال للمسائل املطروحة
مفصلة
عليها وتقدم تقارير
ّ
عنها ،نافيا القول الشائع
بأن اللجان هي مقربة
املشاريع وأن إحدى هذه
اللجان تبحث حاليًا موضوع
معاجلة النفايات وستبت به
يف القريب العاجل.
ومن ثم اشار دولة
الرئيس اىل أنه عاجل
اليت
الكارثة
موضوع
اصابت لبنان من خالل

املقررات

ابرز

القرارات

ومن
املتخذة:
لوزارة
املوافقة
الداخلية والبلديات على
التدابري الواجب اختاذها
وعلى االعتمادات املطلوبة
إلجراء االنتخابات البلدية

Advertisement

,

دعا رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان
خالل ترؤسه جلسة جملس
الوزراء اليت انعقدت امس
يف قصر بعبدا ،الوزراء
اىل عدم اخلروج عن االمجاع
موضوع
يف
احلكومي
قانون االنتخاب ،مبديًا
تفهمه ملواقف االفرقاء
السياسيني الذين ينتمي
اليهم الوزراء ،مشددًا على
يروج الوزراء
انه ال جيوز ان ّ
من خالل تصاريح او
مؤمترات صحافية ملشاريع
غري اليت صوتوا عليها يف
جملس الوزراء من دون
العودة اىل جملس الوزراء.
وإذ لفت اىل ان القول
يف هذا السياق ان رئيس
اجلمهورية خرج عن االمجاع
املسيحي هو غري صحيح
على االطالق ،فإنه شدد
على ان ال امجاع مسيحيًا
من دون الرئيس وخصوصًا
عندما ال يستشار يف امٍر
معني ،وهناك غري الرئيس
وقال:
آخرون.
أناس
الرئيس ُيالم إذا خرج عن
االمجاع الوطين فقط.
واختذ جملس الوزراء
نتيجة مداوالته عددا من
القرارات ابرزها الطلب من
اللجنة املكلفة دراسة تعديل
قانون اجلنسية ،ومتابعة
درس التعديالت اليت قد
يقتضي ادخاهلا على بعض
القوانني واالنظمة ودراسة
نتائج االجراءات الواردة
يف تقريرها ،واملوافقة
لوزارة الداخلية والبلديات
معاينة
عقدي
متديد
ومراقبة حمطات الفحص
الفين للمركبات ملدة ستة
أشهر على أن يتم وضع
دفرت شروط جديد من
قبل الوزارة إلجراء مناقصة
مفتوحة.
وبعد اجللسة ،حتدث
وزير االعالم وليد الداعوق
اىل الصحافيني فقال :بناء
لدعوة دولة رئيس جملس
الوزراء انعقد جملس الوزراء
برئاسة فخامة الرئيس يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا
يف حضور غالبية الوزراء
الذي غاب عنهم الوزير
سليم كرم والوزير نقوال
صحناوي .وافتتح فخامته
اجللسة بالتهنئة بالسالمة
بعد العاصفة ،مشريًا اىل
ان هذه اجللسة هي اجللسة
املئة .وقال ان املوضوع
االساسي االخري هو السجال
حول قانون االنتخابات وحنن
رفعنا مشروعًا ينص على
النسبية على ان يناقشه
اجمللس النيابي.

السياسيني الذين ينتمي
اليهم الوزراء ،مشددًا على
يروج الوزراء
انه ال جيوز ان ّ
من خالل تصاريح او
مؤمترات صحافية ملشاريع
غري اليت صوتوا عليها يف
جملس الوزراء من دون
العودة اىل جملس الوزراء.
ولفت اىل ان القول
يف هذا السياق ان رئيس
اجلمهورية خرج عن االمجاع
املسيحي هو غري صحيح
على االطالق ،مشددًا على
ان ال امجاع مسيحيًا من
دون الرئيس وخصوصًا
عندما ال يستشار يف امٍر
معني ،وهناك غري الرئيس
وقال:
آخرون.
اناس
الرئيس ُيالم إذا خرج عن
االمجاع الوطين فقط.
وقال فخامة الرئيس
ان املهم هو متابعة العمل
على اساس ان االنتخابات
ستحصل يف موعدها وعلى
اجلميع التعاون إلجياد
قانون انتخابي ألنه من
املعيب جدًا أن ال نستطيع
اجناز قانون انتخابات للمرة
االوىل من دون وصاية
مشريًا اىل انه ّ
وقع مرسوم
استثنائية
دورة
فتح
قانون
اقرار
لتسهيل
انتخابات واقرار املوازنة
واي موضوع آخر ترتأيه
هيئة مكتب اجمللس.
وتناول فخامة الرئيس
موضوع النازحني السوريني
الذي هو حمور االتصاالت
يف الداخل واخلارج مبديًا
أمله يف ان يتم التعجيل
باالجراءات وفق اخلطة اليت
اقرتها احلكومة ،مشريًا اىل
أن هناك مؤمترًا اقتصاديًا
يف الرياض سيشارك
فيه رئيس احلكومة ،وأنه
شخصيًا سيحضر مؤمتر
الدول املاحنة يف الكويت
حيث سيكون ايضًا جما ً
ال
لالتصال باالمني العام
وبقادة
املتحدة
لالمم
الدول العربية احلاضرين
وعلى رأسهم امري الكويت
لتأمني احتياجات هؤالء
النازحني.

يف

غرفة عمليات أنشئت ضمن
روحية مشروع القانون
املقدم جمللس النواب
بشكل
اقراره
بانتظار
نهائي.
ومن ثم لفت دولة
الرئيس اىل أنه أجرى
اتصاالت عديدة يف ما
خص جورج عبد اهلل الذي
ّ
قضى كامل عقوبته يف
السفري
وأن
السجن
اللبناني يف فرنسا سيعقد
إجتماعا اليوم يف Quai D
ص orsayلالستفهام حول
هذه القضية.

واالختيارية الفرعية.
 نقل اعتماد بقيمةستماية مليون لرية لبنانية
من احتياطي املوازنة اىل
موازنة وزارة الداخلية
والبلديات املديرية العامة
لألحوال الشخصية لتحضري
العملية االنتخابية.
 دفع مبلع ٤٦٧.٦٢١.٠٠٠ل.ل من الصندوق البلدي
الشركة
اىل
املستقل
اجلديدة للتجارة والتعهدات
 NTCCملتزم اعمال مجع
النفايات ضمن نطاق احتاد
بلدياتصيدا الزهراني.
 املوافقة لوزير الصحةتسيري اعمال مستشفى
املنية احلكومي وحتريك
حسابه املالي لدى مصرف
لبنان حلني صدور مرسوم
تعيني جملس االدارة.
 املوافقة على تعديلالنظام العام لألجراء ،جلهة

اعطاء االجرية احلامل اجازة
مماثلة لتلك اليت حتصل
عليها املوظفة اخلاضعة
لنظام املوظفني.
 تكليف وزير الصناعةقانون
مشروع
اعداد
زيادة شروط السالمة
العامة واحلماية من انفجار
واحرتاق حاويات املشتقات
النفطية.
 املوافقة على قانونتعديل نظام الشركات
القابضة  -هولدنغ ،ونظام
الشركات احملصور نشاطها
خارج لبنان  -أوف شور،
جلهة عدم حصر تسجيلها
يف السجل التجاري اخلاص
يف بريوت.
 الطلب من اللجنةاملكلفة دراسة تعديل
قانون اجلنسية ،ومتابعة
درس التعديالت اليت قد
يقتضي ادخاهلا على بعض
القوانني واالنظمة ودراسة
نتائج االجراءات الواردة
يف تقريرها.
 عدم املوافقة علىمشروع قانون تركيب
عازل للشمس على زجاج

السيارات اخلصوصية كما
ُعرض ،وترك االمر لصالحية
وزير الداخلية والبلديات.
 تكليف وزيري املاليةوالطاقة املفاوضة مع
لتأمني
املمولة
اجلهة
التمويل الالزم لتلزيم
تركيب وحدات بقدرة 260
ميغاوات يف معملي الزوق
واجلية.
لوزارة
املوافقة
الداخلية والبلديات متديد
عقدي معاينة ومراقبة
حمطات الفحص الفين
للمركبات ملدة ستة أشهر
على أن يتم وضع دفرت
شروط جديد من قبل
الوزارة إلجراء مناقصة
مفتوحة.
 املوافقة على تسميةوزارة البيئة املنسق الوطين
ملتابعة بروتوكول كيوتو
يف شأن تغري املناخ.
ومن ثم دعا دولة
الرئيس جملس الوزراء
لالنعقاد يوم الثالثاء يف
 2013/1/22يف السراي
احلكومي الكبري الساعة
الرابعة.
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لبنانيـــات

بري :االحداث السورية تضغط علينا اكثر فأكثر وافضل قانون لالنتخابات هو ما حيظى باالمجاع
لفت رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري اىل ان االحداث السورية
بدأت تؤثر فينا وتضغط علينا أكثر
وأكثر .وكشف ان يف لبنان كميات
هائلة من الغاز والنفط ،وعملية
تصنيف الشركات بدأت وال تنازل
عن سنتلرت واحد من مياهنا وأكد
ان اللبنانيني مسيحيني ومسلمني
قومية واحدة لكن مصيبتهم
الطائفية وليس الطوائف لذا علينا
تفهم اهلواجس والتشجيع على
الوحدة الوطنية ولبنان بلد التوافق
لذا افضل قانون لالنتخابات هو
الذي حيظى باالمجاع.
فقد استقبل بري امس االول
يف عني التينة السلك القنصلي
الفخري يف لبنان برئاسة عميده
جوزف حبيس ملناسبة العام اجلديد
ولتهنئته باالعياد.
كلمة بري
ثم رحب بري حببيس والسلك
القنصلي يف لبنان وهنأهم
بالعام اجلديد وقال :اهلل يعيده
عليكم وعلى لبنان وعلى املنطقة
العربية حبال افضل .لبنان ليس
جزيرة مع االسف ،وبالتالي يتأثر
مبا جيري حوله ،ومع االسف أكثر
انه ال يستطيع ان يؤثر مبقدار ما
يتأثر .ما نعيشه اليوم ينطلق من
شيء اساسي انه قبل العام ٢٠٠٣
وعدنا قبل دخول االمريكيني اىل
العراق بشيء مل نعره اهتماما.
حنن العرب عموما بارعون يف
حتويل اهلزائم اىل انتصارات ،وقد
قيل لنا يومها انه سيكون شرق
اوسط جديد وفوضى خالقه يف
املنطقة على لسان وزيرة اخلارجية
االمريكية آنذاك رايس ،دخلوا اىل
العراق وخرجوا من العراق ،وطبعا
حتدثنا مجيعا عن انتصارات ،لكن
احلقيقة اآلن ومن دون الدخول
يف تفاصيل كل بلد من البلدان
اليت حولنا ،العربية خصوصا وغري
العربية ،قولوا لي انتم اخلرباء
أي بلد ال يزال على حاله ،اين؟
حتى مؤسساتنا اليت نعتمد عليها
مثل اجلامعة العربية ،صرنا أمام
مؤسسات جديدة ،كنت أمتنى ان
تكون الجل املنطقة اخلليجية واليت
حنرص عليها وحنبها ،واليت هلا
فضل كبري على لبنان ،لكن كلنا
نعرف ان هذه املؤسسات اجلديدة
تتالفى ما حيصل يف البحرين ويف
اليمن .نصل اىل لبنان خصوصا يف
ظل ما وقعت به الشقيقة سوريا وال
تزال ،تتعرض حلرب حقيقية .هذا
االمر بدأ يؤثر عليها بلبنان ويضغط
علينا يف شكل أكثر وأكثر.
أضاف :متى كانت اسرائيل
عدو كاف فكيف
على حدوده فهي ّ
باالحرى اذا وصلت االمور اىل هذا
احلد .لقد اخذنا قرارا يف الدولة
لكي ننأى بأنفسنا لكن مل نفعل.
بصراحة ومن جهة ثانية مل يكن كل
شيء عام  2012تشاؤميا ،هناك
ثالثة أمور جيدة حصلت يف العام
 2012يف لبنان:
االمر االول ،هو بدء العمل
مبشروع الليطاني ،هذا املشروع
منذ عام  1954ناقشه اجمللس
لري اجلنوب على مستوى
النيابي
ّ
 800م وأقر مبلغ  45مليون لرية
آنذاك لنفيذه ،ومل ينفذ اىل ان
بدأنا هذا العام يف التنفيذ.
االمر الثاني ،هو موضوع النفط.
لقد حتدثنا مرارا عن وجود النفط
يف لبنان برا وحبرا ،لكن بصراحة
مل نكن نعرف وجود هذه الوفرة

وهذا املخزون اهلائل موجود يف
املياه اللبنانية قبل الفرتة االخرية،
وأقول اآلن ،واالمر مل يعد سرا،
عقد يف لندن منذ قرابة الشهر
ونصف الشهر مؤمتر حضره مخسون
دولة امريكية واوروبية وغريها.
قيل ان هناك أربع مناطق فيها
أهلية الستخراج النفط ومن بينها
البحر االبيض املتوسط ،ومتحور
أكثر من ثلثي املؤمتر على لبنان،
قيل انه ميكن وجود غاز يف كل
البحر املتوسط ،لكن وجود الغاز
والنفط يقتصر فقط على لبنان،
وان الكمية يف لبنان تعادل ثالثة
اضعاف أي كمية مكتشفة يف
املنطقة ،ويعين هنا اسرائيل ،ال
بل ان املؤمتر انتهى اىل القول
ان أكرب كمية موجودة يف كل هذه
املناطق املكتشفة حديثا هي يف
لبنان .هذا االمر أكثر من مهم.
وعندما أقول اننا اقدمنا على
هذا االمر فألننا استطعنا ان نقر
القانون الذي كانوا يعتقدون اننا
سنختلف حوله ونستمر يف نقاشه
سنتني وثالث واربع .أقر القانون،
وجرى ايضا تأليف هيئة ادارة
النفط ،وأعلن اآلن ان الشركات
بدأت تأتي للتصنيف.
االمر الثالث ،املهم ويعين
وحده لبنان ركيزة كل شيء زيارة
قداسة البابا اىل لبنان.
وقال الرئيس بري :هذه هي
االمور الثالثة اجليدة اليت تسجل
يف لبنان يف العام  2013ألن
هلا عالقات ليس فقط احلدث بل
مبستقبل هذا البلد .علينا أكثر
من  55مليار دوالر دين ،واالمر
الوحيد الذي ميكن ان حيمل األمل
وينعش اقتصادنا وينهي ديننا
النفط ،ومن اآلن اصبحنا نستدين
على مستقبل برتولنا وليس على
مستقبل اوالدنا.
أضاف :يف الوقت نفسه
استمرت اسرائيل باالعتداءات
علينا .االعتداء االول هو اعتداء
دبلوماسي ،واذكر يف هذا اجملال
انه يف حرب العام  2006وعندما
كنا نعمل مع احلكومة آنذاك
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة
لنصل اىل مندرجات القرار ،1701
ان املندوب االمريكي الذي كان
يفاوض السيد ولش قال بوقف
احلالة العدائية .وقلت له ملاذا
ليس وقف اطالق نار؟ ،أجاب ان
هذه لن حتتاج اال لفرتة وجيزة
قرابة سبعة أيام ،فقلت له ان
شاء اهلل اال اذكرك بعد سبع
سنوات ،وبعد ثالث سنوات من
ذلك مل يتغري شيء وأحيل ولش
اىل التقاعد فارسلت له قائال بقي
لي بذمتك اربع سنوات ،حتى اآلن
اسرائيل ترفض يف كل مرة جتري
مناقشة القرار  1701يف جملس
االمن حتويل بند حالة العداء اىل
حالة وقف اطالق النار ،يف الوقت
الذي يعرف اجلميع ان منطقة
اجلنوب اللبناني هي االكثر هدوءا
اآلن ،وهذه الكلمة استعيدها من
قائد قوات اليونيفيل ،الذي يقول
انه اذ كنت تريد ان تعيش حالة
هادئة ومرحية اذهب اىل اجلنوب
وقد قاهلا منذ سنوات ،رغم
الطلعات اجلوية االسرائيلية يف
كل يوم ،وحتى ال أبالغ كل 36
ساعة يف اجوائنا ،اضيف اىل هذا
االعتداء املتمادي واملتكرر اعتداء
جديد حول النفط ،فهم حياولون
اآلن ان يسلبوا مساحة من منطقتنا
االقتصادية البحرية حواىل 850

كيلو مرتا مربعا ،لقد اعرتضنا على
هذا االمر ،وقد طلبت من االمم
املتحدة مرارا وتكرارا وقلت هلم
الستم انتم مسؤولون عن القرار
1701؟ ما هو الفرق بني ال ّرب
والبحر ،أمل حتددوا اخلط االزرق،
لتحددوا اآلن اخلط االبيض يف
البحر االزرق ،ملاذا ال تفعلوا ذلك؟
وقالوا هذا ليس من اختصاصنا،
كيف ليس من اختصاصهم.

شجرة العديسة

لقد قلت للسيد بانكي مون
عندما زار لبنان انه من اجل
شجرة يف العديسه سقط شهداء
لبنانيون وقتل اسرائيليون فاذا
كان من أجل شجرة كانت ستحصل
معركة كبرية هل تأملون ان يعتدى
علينا ونقف مكتويف االيدي؟ هذا
جنون ،وهذا يعين ان القرار 1701
مهدد بهذا املوضوع اكثر من
أي تهديد آخر ،وكان واضحا انه
جيب دخول االمريكيني فأدخلنا
قدر
االمريكيني ،واملوفد االمريكي ّ
للبنان متاما كما جرى احلكم مبشروع
قديم باملياه بأن لنا  43مليون مرت
مكعب من الوزاني ،وعندما حاولنا
ان نأخذ سبعة ماليني مرت مكعب
منذ سنوات هددونا باحلرب.
االمريكي وقف اىل جانب لبنان
على االقل حتى اآلن حبوالي ثالثة
ارباع هذه املساحة ،فكانت العقوبة
عندئذ نقل هذا املسؤول االمريكي
املكلف بهذا املوضوع ،من هنا
اريد ان اعلن وقد ابلغنا ذلك اىل
سفرينا يف واشنطن ان ال تراجع
عن سنتم واحد يف االرض وال على
سنتليرت واحد يف مياهنا وحبرنا،
هذا املوضوع حمسوم .واحلمد
هلل اذا كان هناك وحدة لبنانية
متماسكة فهي اكثر ما تكون على
سيادتنا وعلى استقاللنا .وحنن
نزايد على بعضنا البعض يف
املوضوع.
احببت ان ابدأ بهذا االمر ألنه
على عاتق كل واحد منكم .وكي ال
حيصل صراع يف املنطقة وال يصل
لبنان اىل حافة احلرب وصلت اىل
اننا نريد ان نستغل يف منطقتنا
ونرتك املنطقة املتنازع عليها وال
احد يقرتب منها ال هم وال حنن
ّ
حيل االمر .اما عرب جلنة
ريثما
بالتحكيم
الدولية،
املنازعات
الدولي او عرب االمم املتحدة
وحمكمة العدل الدولية .اننا حناول
بالطرق السلمية والقانونية حل هذا
املوضوع ولكن لن نقبل بأي شيء
يفرض علينا.
االعتداء االكرب واالخطر
وقال :ان االعتداء االكرب
واالخطر ايضا هو االعتداء احلقيقي
على القضية االساس بعدم اعطاء
الفلسطينيني حقوقهم االساسية.
قضية فلسطني وقضية القدس
جيب ان تكون قضيتنا ألننا ال
نكون ندافع فقط عن مقدساتنا يف
فلسطني فحسب بل ايضا نكون
ندافع عن لبنان .نتيجة ما حيصل
يف سوريا هناك مهجرون اىل
املنطقة كلها ،وال نرى سوى وفود
قادمة ووفود ذاهبة ويتحدثون عن
الناحية االنسانية .حنن ال حنتاج
ملن يتحدث لنا عن ذلك فنحن
مسؤولون عن اخواننا السوريني
كما عن انفسنا .يف االمس القريب
يف احلرب  2006على لبنان ذهب
حوالي  160الف لبناني اىل سوريا
كرمتهم وعززتهم ،وبطبيعة
وقد ّ
احلال حنن لسنا غري ذلك ايضا
فهذا يف تارخينا .لقد طلبوا من

اسرائيل اذا كانت تقبل باستقبال
فلسطينيني مهجرين من سوريا ملن
يرغب ،فردت بالقول انها على ّ
امت
االستعداد شرط ان كل فلسطيين
يريد ان يأتي عليه ان يتعهد ويعلن
سلفا انه ضد حق العودة يعين
انهم يقبلون استقبال الفلسطيين
كالجئ يف وطنه االم اذا تنازل
عن وطنه .هذا املوقف االسرائيلي
قبل ان يكون عداء لفلسطني هو
عداء للبنان ،فأنتم تعلمون ماذا
يفعل االستيطان الفلسطيين اذ
ما حصل للبنان اكرب دليل على
متسك اخوتنا الفلسطينيني بالعودة
اىل بلدهم انهم رفضوا مجيعا ومل
يقبل فلسطيين واحد بالذهاب اىل
فلسطني احملتلة حتت هذا الشرط
االسرائيلي.
وتابع :اريد ان انتقل اىل
املوضوع الذي يهمكم ايضا هو
قانون االنتخاب .احلقيقة املثل
الفرنسي يقول من يزرع الريح
حيصد العاصفة .طيلة تارخينا
ماذا فعلنا ،لقد ربينا انفسنا ومل
نضع قانون انتخاب وطنيا .ملاذا
كل هذه الضجة حيال الكالم عن
القانون االرثوذكسي ،ال احد يفكر
انين اخذ دور الدفاع ،يف تارخينا
وادبياتنا ومبادئنا حنن مع لبنان
دائرة انتخابية واحدة ومع النسبية،
امنا عندما حصل الطائف وارتضيناه
وتضمن احملافظات اصبحنا نقول
حنن مع احملافظات والنسبية.
العام  1993طلبت جامعة احلكمة
مين ان القي حماضرة عن قانون
االنتخاب قلت يومها انا كرئيس
كتلة برملانية متثل اجلنوب ،اذا

اعتمدت النسبية على مستوى
اجلنوب قد اخسر اربعة او مخسة
نواب لكن اربح لبنان.
ملاذا اآلن بصراحة وقفت
متفهمًا؟

لست مع الستني

قبل ذلك ماذا فعلت يف الدوحة،
انا لست مع قانون الستني لكن
عندما حصل امجاع مسيحي على
القانون املذكور يف الدوحة مل
اقف ضده .اآلن انا بالنسبة
للقانون االرثوذكسي ايضا ال اقف
ضده .هناك نقطة حساسة ومهمة
جدا ،ال جتمال وال تزلفا وال حماباة
وال حماولة تنمري على احد .اكثر
ما اسعى اليه هو ان يكون هناك
توافق بني اللبنانيني وسأبقى
اسعى اىل ذلك آلخر دقيقة .ملاذا
بدأت بكالمي بالشرق االوسط
اجلديد ،بدأت ألتكلم عما حصل يف
جو يف الشرق االوسط اجلديد وما
حلق من اذى بأهلنا املسيحيني يف
اكثر من بلد.
وقال :على اللبنانيني ،املسلمني
اوال سنة وشيعة ان يصلوا اىل
حدود االطمئنان املسيحي يف لبنان
فإذا مل نصل اىل حدود االطمئنان
املسيحي يف لبنان فإننا نكون
نضع اسفينا يف وحدتنا ،رمبا غرينا
يتحمل العيش لوحده ،لكن حنن ال
نستطيع اال ان نعيش مع بعضنا
البعض .حنن لسنا قوميات .حنن
قومية واحدة .دلوني على عائلة
واحدة يف لبنان وقف على طائفة
او مذهب ،حنن قومية واحدة.
املسيحيون واملسلمون و 17او
 18طائفة يف لبنان هذا غنى.
ان مصيبتنا هي الطائفية وليس
الطوائف الطوائف هي اليت حتمينا
وحنن نتمسك بأخالقية الطوائف
ونفتخر بهذا االمر.

علي
اضاف بري :يف السياسة
ّ
ان اتفهم هواجس املسيحيني.
مل نضع قانون انتخاب يف لبنان
يشجع على الوحدة اللبنانية بل كلها
تشجع على الطائفية واملذهبية.
نص الطائف على موضوع
احملافظات فهل جرى تطبيق ذلك.
لقد وضعنا قانونا فيه حمافظات
واقضية يف الوقت نفسه ومن
دون ان يكون فيه معيار واحد
للجميع .لقد حصل هذا الشعور عند
املسيحيني ،وعلينا ان نتفهمه،
ولكن يف الوقت نفسه هناك
افضل من القانون االرثوذكسي،
فلو اخذ امجاعا وتسعني يف املئة
فإن القانون الذي يأخذ امجاع
 %١٠٠هو افضل منه .لبنان بلد
التوافق ،من هنا كانت حماولة
اجياد اللجنة الفرعية كمخرج لكي
نعود ونتواصل ،واحلمد هلل جنحنا
يف ذلك ،وقد بدأ التواصل.
واآلن مع التكريس ان القانون
االرثوذكسي حيظى بتأييد اكثرية
اجمللس ،احبث اآلن عن التوافق
وعن االمجاع ،وهذا ما تبحثه معي
كل الكتل من دون استثناء ،ألنه
اذا بقي كل واحد متمسك مبوقفه
ويقول هذه هي حدودي ،فأقول
لكم صراحة انا لست ارتني...
علينا ان نتعاون مجيعا يف سبيل
الوصول اىل حل هلذه املشكلة ألجل
منطلق واحد ،ليس ألجل موضوع
انتخابي فقط بل ألجل استعادة
الوحدة يف لبنان ،ألنين اخشى ما
اخشاه اذا مل نستطع فإننا سنفقد
الكثري خصوصا ضمن هذا اجلو
العاصف الذي بدأت احلديث عنه.
وان شاء اهلل ال حيل العام اجلديد
اال وتكون هذه االجواء ملصلحة
لبنان وملصلحة وحدة اللبنانيني،
وملصلحة العزة واملناعة للجميع.

Invitation to the united Australian
Lebanese Movement’s Australia
Day Award Ceremony 2013
The United Australian Lebanese Movement (UALM) cordially invites you for its annual
Australia Day Award Ceremony.
As it is the belief of the UALM, that only those who are loyal to their adopted country
Australia can be true to their country of origin, the UALM will be holding its annual
Australia Day Award Ceremony on Wednesday the 23 of January 2013.
Since 1998, the UALM in conjunction with the Australian Day Council of NSW has
recognised and honoured the outstanding achievements of many Australians of
Lebanese origin for their contribution to Australia.
Having the complete backing and support of the Australia Day Council of NSW, the
council has also allocated an ambassador for our event. likewise, UALM delegates
from around Australia will be representing their respective state branches in addition
to the attendance of the UALM federal committee.
A cocktail will be held prior to the awards ceremony.
Your participation and attendance are great privilege and we look forward to seeing
you there.
Where: Holroyd Centre, Corner Miller and Newman Streets Merrylands NSW
When: 23 january 2013
Time: 7:30pm to 10:30pm
Dress: semi - formal
RSVP by 18 of january 2013
For more information please do not hesitate to contact Richard Tannous on
0413107531 or via email on nsw@ualm.org.au.

Nassib Hachem
NSW Co-Ordinator
United Australian Lebanese Movement of NSW
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لبنانيــات

فتفت :لقاء بري  -السنيورة يبحث الصيغة االنتخابية املرضية

الشيعة يأتون بـ %75من نوابهم ،السنة  %70واملسيحيون %26

عبدو سعد :اإلنتشار املسيحي على مساحة الوطن يضعف متثيلهم النيابي والنسيب يقويّه
ٍ
متنوع كلبنان
بلد
يف
ّ
هي
النسيب
التمثيل
اللبنة األوىل واألساسية
لبناء الدولة وإلزالة الغنب
واهليمنة من طائفة على
أخرى.
عن واقع احلال اإلنتخابي
يتحدث رئيس مركز بريوت
سعد
عبدو
للدراسات
عن
«الثبات»،
جلريدة
مفاعيل قانوني «اللقاء
األرثوذكسي» و «الستني»
اجملتمع
مكونات
على
اللبناني ،ويشرح جبرأته
املعهودة من زاوية العلم
واألرقام اخللفية الوطنية
للقوانني اإلنتخابية بعيدًا
وخلفيات
تاثريات
عن
السياسيني ..وما اكثرها..
واليكم احلوار التالي:
قبل الشروع يف شرح
إضافات مشروع «اللقاء
مقارنة
األرثوذكسي»
بقانون «الستني» ،ينطلق
مسلمة واضحة
عبدو سعد من
ّ
واكيدة ،يقول« :حفاظًا على
الدستور والدميقراطية يف
آن معًا ،على اللبنانيني
ٍ
ّ
بكل فئاتهم رفض بقوة،
أية إنتخابات ال
إجراء
ّ
حتفظ حقوق األقليات،
ّ
ألنه باحلفاظ على حقوق
مكونات اجملتمع اللبناني
املتنوع ،حُتفظ تلقائيًا حقوق
املواطنني أفرادًا ومجاعات
ونطّبق يف حينها قواعد
الدستور اللبناني وروحية
ميثاق العيش املشرتك،
الصحيحة
فالدميقراطية
ال تعين حكم األكثرية
وحسب بل بل تعين ايضًا
تعسف
محاية حلقوقها من
ّ
ّ
بغض
األكثرية ،وذلك
النظر إن كانت هذه األقلية
دينية أو سياسية أو غري
ذلك» .ويضيف سعد «جيب
حترير إرادة ناخبو األقليات
من هيمنة األكثريات باجياد
قانون عادل ،وهذا األمر ال
يتحقق ّ
اال بالنسبية سواء
كانت وفق قانون وطين ام
أورثوذكسي».
سعد
تفضيل
ورغم
القوانني الوطنية ،يعترب
األخري أن فضائل مشروع
قانون «اللقاء األرثوذكسي»
النظام
بإعتماده
يبدأ
النسيب ،يقول« :اإلنتخابات
على اساس األكثري مبعزل
عن حجم الدوائر سواء كانت
فردية أو صغرية أو كربى،
أمر سيء للغاية خصوصًا
ٌ
وبالتالي
للمسيحيني،
إن إعتماد قانون «اللقاء
ّ
األورثوذكسي» لبنان دائرة
واحدة وفق النظام النسيب
وعلى قاعدة القيد الطائفي
من شأنه حترير مقاعد
األقليات السياسية والدينية
األكثريات،
هيمنة
من
وسيكسر حتمًا من آحادية
الطوائف لصاحل التنوع».

القوة الذاتية للطوائف

وعن حتسينات قانون
األورثوذكسي»
«اللقاء
قانون
مع
باملقارنة
«الستني» ،يشرح عبدو

سعد الضرر الذي يلحق
فيقول:
باملسيحيني،
«يطال املسيحيني خل ًال
بنيويًا ،جراء توزعهم على
كافة األراضي اللبنانية
أو ً
ال ،وكون القانون األكثري
وبالتالي
ثانيًا،
مطبقًا
أصوات املسيحيني يف هذه
تذوب جغرافيًا ضمن
احلالة ّ
اكثريات مناطقية طائفية
أخرى» .يشرح سعد فكرته
بابراز املعطيات القاطعة،
ّ
«ميثل املسيحيون
فيقول:
حوالي نسبة  %38من
سكان لبنان ،يليهم من
ناحية العدد بالتساوي
ّ
ّ
ولكل
السنة والشيعة،
منهما نسبة حوالي ،%27
أما نسبة الدروز فهي
حبوالي  %5,8والعلويني
حبوالي  ،%1تلك املعطيات
وفق قانون الستني ،حيث
يتمثل الشيعة يف  12دائرة
إنتخابية ،والسنة يف 11
دائرة ،واملسيحيون يف 22
دائرة من أصل  26دائرة،
 غيابهم فقط حاصل يف 4دوائر وهي صور وصيدا
والنبطية وبنت جبيل  -وهذا
يعين ّ
انه بامكان الشيعة
اإلتيان بـ 20مقعدًا نيابيًا
من اصل  27مقعدًا من خالل
قوتهم الذاتية ،أي بنسبة
 %75من مقاعدهم النيابية
ّ
ألنه متمركزون يف  6دوائر
أما السنة
بكثافة،
إنتخابية
ّ
فهم متمركزون أيضًا يف 6
دوائر انتخابية ،وبامكانهم
اإلتيان بـ 19مقعدًا نيابيًا
بقوتهم الذاتية أي مبا نسبته
ّ
أما
 %70من النواب
السنةّ ،
املسيحيون الذين يعتربون
اكرب أقلية يف لبنان مقارنة
بالسنة والشيعة فهم يأتون
بـ 17نائبًا فقط من خالل
قوتهم الذاتية ونسبتهم
بالتالي ال تتعدى  %26من
قوتهم الذاتية».

املقاعد ذات التأثري املسلم

يؤكد سعد أن الدوائر
اليت يتحكم بها املسيحيون
بشكل كامل ،هي يف أربعة
دوائر فقط ،وهي يف أقضية
بشري والبرتون وكسروان
أما يف باقي
واملنت،
ّ
املناطق والدوائر ،هناك
 24مقعدًا نيابيًا مسيحيًا
موجودين ضمن أكثريات
األقلية
ولكن
مسيحية
املسلمة هلا قدرة الرتجيح،
كما هي احلال يف دوائر
أقضية بعبدا وجبيل وجزين
وزحلة وزغرتا والكورة
وبريوت الدائرة األوىل ،أما
املقاعد املسيحية املتبقية
فهي موزعة ضمن أكثريات
اسالمية واضحة كدوائر
بعلبك اهلرمل والزهراني
ومرجعيون وعكار وطرابلس
وبريوت الدائرة الثالثة.

 54نائباً للمسيحي

النتائج
سعد
برأي
العملية إلنتشار املسيحيني
ضمن دوائر ذات أغلبية
اسالمية أو ترجيح إسالمي،
ان
تشري بشكل قاطع اىل ّ
القوانني األكثرية مبعزل عن

حجم الدوائر ،سواء كانت
فردية أم وسطى أم كربى،
ال تصلح بتاتًا للمسيحيني
ألية أقلية ،وبالتالي
وال
ّ
رأيه السري بنظام أكثري
ال يتيح للمسيحيني اختيار
احلقيقيني».
ممثليهم
ويكمل سعد شرح فكرته
إنطالقًا من فكرة تراود
بعض املسلمني« ،ما دام
املسلمون أكثرية من البديهي
أن يستتبع ذلك تأثريًا على
فريد
مقاعدهم النيابية»،
ّ
موضحًا« :نسبة املسيحيني
هي  ،%38وهذا يعين ّ
أنه
ّ
حيق هلم اإلتيان بـ 54نائبًا
من خالل قوتهم الذاتية،
فاملسلم الذي يتحدث وفق
هذا املنطق وهذا النهج،
عليه اجياد قانون إنتخابي
يسمح للمسيحيني اإلتيان
ّ
متثل
بنسبة مقاعد نيابية
نسبة عددهم الدميغرايف
احلقيقي» ،ويضيف سعد:
«قانون الستني ال يسمح
للمسيحيني باإلتيان سوى
بـ 17نائبًا من أصل 64
ينص عليها الدستور،
نائبًا
ّ
ويعين ذلك مبا نسبته
 %26فقط) ،فيما الواقع
الدميغرايف جييز هلم اإلتيان
ّ
أقله بـ 54نائبًا».
وردًا على سؤال عن
احقية خماوف وهواجس تيار
املستقبل والنائب وليد
جنبالط من مشروع قانون
اللقاء األرثوذكسي ،يؤكد
أية خماوف
سعد عدم وجود ّ
على اإلطالق« ،متسكهم
بقانون الستني ورفضهم
للنسبية من دون وجه حق،
جييز للصوت املسلم التأثري
على  47مقعدًا مسيحيًا من
اصل  64نائبًا ،سواء برتجيح
خيار الناخب املسلم بشكل
ّ
الكفة
كامل ،أم برتجيح
اإلنتخابية اليت يريدونها،
والدوائر ذات األكثرية
على
املؤثرة
املسلمة
املسيحيني تطال دوائر
عكار وطرابلس وبريوت
وبعلبك اهلرمل والشوف
وعاليه ،..وبالتالي رفض
تيار املستقبل واإلشرتاكي
النسبية هدفه اخلوف من
تراجع تكتلهم النيابي،
وقانون الستني بكل بساطة
جييز اهليمنة على املقاعد
املسيحية بشكل فاضح»..
سألنا سعد املخضرم
بدراسة القوانني اإلنتخابية
األنسب
القانون
عن
إنتخابيًا ،سواء جلهة احرتام
املعيار الوطين أو املعيار
الطائفي من جهة أخرى،
يرد« :النسبية ضمن الدائرة
ّ
الواحدة تعطي املسيحيني
حقهم بالكامل وتزيل وطنيًا
وضع اللبنانيني ضمن سجن
القيد الطائفي ،فاملسيحيون
ٍ
ساعتئذ بامكانهم اإلتيان بـ
 54نائبًا بقدرتهم الذاتية،
وعلى التحكم مبجيء 64
نائبًا من خالل حتالفهم
الوطين» .سألناه وهل
يستطيع املواطن إختيار 64
ّ
يوضح
نائبًا دفعة واحدة،

ٍ
حينئذ
سعد« :التصويت
وليس
للوائح
سيكون
لألشخاص ،وللربامج وليس
لصاحل أصحاب اخلدمات
الصغرية».

قانون القوات أسوأ من الستني

املقدم
وماذا عن مشروع
ّ
من قبل القوات اللبنانية
وتقسيمها للدوائر اإلنتخابية
اىل  50دائرة ،جيزم سعد
ّ
إنه أكثر سوءًا من قانون
الستني« ،التقسيم على
ما يبدو هدفه فقط ترجيح
ّ
املعارضة،
فريق
كفة
ّ
ألنه بالفعل من وضع هذا
القانون وضع نسبة  52نائبًا
مسيحي ضمن دوائر ذات
أكثرية مسيحية ولكن قدرة
التأثري املسلمة فيها هي
املرجحة بشكل كبري ،وذلك
ّ
بسبب اإلنقسام والتنوع
املسيحي يف الدوائر».
للحظات
سعد
يتوقف
أن «واضع
ويشري اىل
ّ
هذا القانون هدفه كسب
ّ
بغض النظر
املقاعد النيابية
عن مصلحة املسيحيني،
ّ
وبكل أمانة ،أقوهلا لو وافق
هذا التقسيم فريق األكثرية
النيابية لتبنته أيضًا».
يضحك سعد« :إنها مصلحة
ولألمانة
السياسيني،
أقوهلا،ان مشروع احلكومة
ّ
القائم على النسبية يتقاطع
موضوعيًا مع الطرح الوطين
وهذا األمر سيتعارض حتمًا
مع زعماء الطوائف وليس
حبد ذاتها».
مع الطوائف ّ
هواجس
تبديد
وعن
املسيحيني ،يقول سعد:
ٍ
بلد كلبنان
«ال جيوز يف
إعتماد النظام األكثريّ ،
إنه
بلد متنوع ،اجلميع فيه هم
يتم هيمنة
أقليات ،فلكي ال ّ
فريق سياسي على آخر ،ال
تعاجل هذه اإلشكالية ّ
اال من
خالل إعتماد النسبية ..اليوم
هناك اقليات تهيمن على
أقليات أخرى ،بدليل وجود
على سبيل املثال ال احلصر
هيمنة الصون السين على
 3مقاعد مسيحية يف عكار،
وهيمنة األصوات الشيعية
على مقعدين مسيحيني
يف بعلبك اهلرمل ،وهكذا
دواليك بني السنة والشيعة
والدروز »..يقول سعد.

م ّرة واحدة فقط

استمر اإلمجاع
ويف حال
ّ
املسيحي على القانون
وتواصل
األرثوذكسي،
دعم حزب اهلل وحركة أمل
للقانون عينه ،هل الطعن
به امام اجمللس الدستوري
يصح رغم حيازته الشرعية
ّ
يرد سعد« :من
الربملانية؟ ّ
ّ
حيق لرئيس
ناحية املبدأ
اجلمهورية ورئيس جملس
الوزراء ورئيس جملس
النواب باإلضافة اىل النواب
بأي قانون
تقديم الطعن
ّ
يعتربونه خمالفًا للدستور..
صوت على
ولكن إذا
ّ
ملرة واحدة فقط،
القانون ّ
فعندها يصبح غري قابل
للطعنّ ،
ألنه يوجد سابقة
يف العام .»1996

اشار عضو كتلة املستقبل
النائب امحد فتفت اىل ان
سيعقد قريبًا بني
اللقاء الذي ُ
الرئيسني نبيه بري وفؤاد
السنيورة مع وفد من كتلة
املستقبل يدخل ضمن اطار
املشاورات اليت جيريها الرئيس
بري الجياد صيغة قانون
لإلنتخابات ُترضي اجلميع.
واذ جدد يف حديث اىل
وكالة االنباء املركزية تأييد
التيار الي قانون انتخاب يعتمد
النظام االكثري ال النسيب،
اوضح اننا رفضنا مشروع
اللقاء االرثوذكسي النه قائم
على النسبية ،وحزب اهلل وضع
عليه فيتو عندما مت طرحه اي
مشروع االرثوذكسي على
اساس اكثري.
واعلن ردًا على سؤال
صرح به النائب
تأييده ملا
ّ
سامي اجلميل خالل اجتماع
اللجنة الفرعية بان اقرتاح
تقدم به
قانون  50دائرة الذي ّ
حزبا القوات والكتائب مطروح
على بساط البحث لدى باقي
االطراف ،واذا ارتأوا ادخال
بعض التعديالت عليه فنحن
مستعدون للسري به ،الفتًا اىل
ان اقرار اي قانون لإلنتخابات
حيتاج اىل توافق كل االطراف

السياسية.
واشار اىل اختالف يف
مكونات
وجهات النظر بني
ّ
قوى  14آذار حول مشروع
اللقاء االرثوذكسي الذي اكد
سي ّ
سلم البلد اىل حزب
انه
ُ
اهلل ،مشددًا على ان  14آذار
جتمعها عناوين عريضة منها :ال
للسالح ،نعم للمحكمة الدولية
والدميوقراطية واحرتام احلريات
يف البلد.

واوضح ردًا على سؤال ان
جلنة االنتخاب اليت ّ
شكلها تيار
املستقبل منذ فرتة لدراسة كل
مشاريع واقرتاحات القوانني
االنتخابية ،تستكمل عملها اآلن
يف جملس النواب من خالل
مشاركيت يف اعمال اللجنة
الفرعية ،وتأييد التيار الي
قانون انتخاب يعتمد النظام
االكثري ،ورفضه النسبية يف
ظل السالح.

جعجع التقى بالمبلي :لتكثيف اجلهود
ومساعدة لبنان يف ايواء الالجئني

عرض رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع مع
املنسق اخلاص لألمم املتحدة
يف لبنان ديريك بالمبلي،
يف حضور مستشار العالقات
اخلارجية يف القوات ايلي
خوري ،لألوضاع السياسية
العامة يف لبنان واملنطقة.
وتناول اجملتمعون آخر
املستجدات املتعلقة بإقرار
قانون جديد لالنتخابات.
وكانت مناسبة طلب فيها
جعجع من بالمبلي تكثيف
اجلهود الدولية ملساعدة
لبنان يف إيواء الالجئني

السوريني ليقوم بواجباته
االنسانية على أكمل وجه
وأن
خصوصا
جتاههم،
أعدادهم على تزايد ،وقد
فاقت املئيت ألف املسجلني،
اذ ان هذه املسألة ختطت
لبنان
وإمكانات
قدرة
احملدودة .فأبلغه بالمبلي
باملساعي اليت تقوم بها
األمم املتحدة إلجناح مؤمتر
الكويت املزمع عقده نهاية
الشهر احلالي ،بهدف مجع
التربعات ملساعدة الالجئني
السوريني يف لبنان والبلدان
اجملاورة.
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لـبنانيات

املطلوب قانون يؤمّن التمثيل الصحيح والفعّال جلميع مكونات اجملتمع اللبناني

أتغي ،ولكن النّوايا الطيّبة منفردةً ال تنجح ،فهي حباجة لنوايا مقابلة مماثلة
العماد عون يف برنامج «بال حصانة» عرب حمطة  :OTVمل رّ
جبملة واحدة مفيدة ،ميشال عون
الليلة ،بال حصانة.
هو الذي ُتكال له ُّ
كل ّ
االتهامات،
ّ
اللهم إال
يواجهها بال حصانات.
صوته ،وهو عال ،وصوت الناس،
وهو حيرص على إعالئه.
ّ
متهم هو بالعنصرية جتاه اخلارج،
يف موضوع النازحني السوريني،
ّ
ومتهم هو باإلنعزالية جتاه الداخل،
يف موضوع قانون اإلنتخابات النيابية،
ّ
ومتهم حتى بالرشوة اإلنتخابية يف
موضوع أموال البلديات من عائدات
ّ
ومتهم هو يف عهد غازي
اخلليوي،
كنعان ،ويف عهد جفري فلتمان ويف
ّ
كل العهود.
ألن
من دون كثري مقدمات،
ّ
الناس ينتظرون كالمه هلم ،ال تقدمينا
له ،رئيس ّ
تكتل التغيري واإلصالح،
العماد ميشال عون ،أنت ّ
متهم،
الدفاع الليلة لك ،بال حصانة ...
أه ًال وسه ًال بك.
العماد عون :أه ًال بكم.
بأول ّ
إتهام .ماذا تريد
س :فلنبدأ ّ
من القانون األرثوذكسي؟
وفعا ًال
ج :أريد متثي ًال صحيحًا
ّ
ومكونات
وعاد ًال جلميع شرائح
ّ
الشعب ّ
ّ
اللبناني .ما يعين ّأنه ال جيب
أقلية غري ّ
ممثلة ،وال
أن يكون هناك
ّ
ّ
أكثرية غري
ممثلة ،وال
أحزاب غري
ّ
ً
ّ
األقلية
تكون
أن
أريد
.
ا
أيض
ممثلة
ّ
ّ
ممثلة .أريد آلخر صوت يف أقصى
بقعة من لبنان أن يصل إىل جملس
ّ
الكثرية أو كان مع
النّواب ،أكان مع
ّ
األقلية ،وإن كان مع املسيحيني أو
ّ
كان مع املسلمني.
س :ولكن هلذا القانون الكثري من
نعددها.
لبيات .ميكننا أن ّ
ّ
الس ّ
سلبيات .عندما
من
هناك
ليس
ج:
ّ
ّ
احلق ُ
وتقام العدالة ،ال ميكن
حيضر
بأي شيء.
أن يكون هناك
سلبيات ّ
ّ
السطو
يتم
السلبيات تكون عندما
ّ
ّ
ّ
ّ
احلق وال ميكن ألصحابه أن
على
حيصلوه.
ّ
ّ
تتكلم هنا عن ّ
املسيحيني
حق
س:
ّ
يف انتخاب  64نائبًا؟
ّ
مكرس يف
وهو
حق
ج :هذا
ّ
الدستور ويف وثيقة الوفاق الوطين.
ّ
ينص
الدستور مل
س :ولكن
ّ
ّ
على أن ينتخب املسيحيون  64نائبًا.
يتوزع اجمللس
ينص على أن
الدستور
ّ
ّ
ّ
النيابي مناصفًة بني املسيحيني
أن
واملسلمني .مل
ينص على ّ
ّ
املسيحي ينتخب عن املقعد املسيحي
واملسلم ينتخب عن املقعد املسلم.
املسيحي؟
ج :من ينتخب إذًا
ّ
س :اجلميع.
يؤدي إىل تعطيل
ج :هذا
ّ
ميقراطية .لبنان يشهد اليوم
الد
ّ
ّ
ثنائية
إسالمية مبقابل
أحادية
ّ
ّ
ّ
ميقراطية
الد
مسيحية ،وال ميكن إقامة ّ
ّ
ّ
ميقراطية تقوم
الد
ضمن هذه األجواءّ .
ّ
ثنائيات عند مجيع
عندما يكون هناك
ّ
ّ
الطوائف .عندما متتزج طائفتان ضمن
تتكون أصوات
إنتخابية واحدة،
الئحة
ّ
ّ
هذه ال ّالئحة من ّ
الطائفتني ،ولكن
اليومّ ،
األقليات املسلمة يف
حتى
ّ
تقرر
املناطق
ّ
املسيحية تستطيع أن ّ
مصري اإلنتخابات ّ
تصب لالئحة
ألنها
ّ
واحدة دون األخرى :األصوات ال
تتوزع على ال ّالئحتني ّ
ألنهم ذات
ّ
سياسية واحدة.
وجهة
ّ
أكثرية
يؤدي إىل إقامة
س :وهذا ّ
ّ
تضم
ضمن املنطقة الواحدة واليت
ّ
خمتلف ّ
الطوائف.
ج :ك ّال .ال يوجد إختالف .املناطق
املسلمة ّ
السياسية
تتسم بالوجهة
ّ
ّ
سنية ،واجلنوب
عكار
نفسها:
ّ
املسيحيون عايشوا ّ
كل
فيما
شيعي،
ّ
الطوائف وهم من ّ
شكلوا ّ
ّ
اللحمة بني

ّ
هذه ّ
حتولوا
الطوائف .من
املؤكد ّأنهم ّ
توزعوا على كامل
اىل
أقليات عندما ّ
ّ
األراضي ّ
بنانية ،واليوم يريدونهم
الل ّ
أن يدفعوا مثن ّ
اللحمة اليت أقاموها
بني كافة املواطنني ،باإلضافة إىل
ّ
إتهامهم بتفكيك الوطن .هذا األمر ال
املسيحيون من أقمنا
جيوز !!..حنن
ّ
ّ
اللحمة يف اجملتمع ،وال جيوز أن
يزايدن أحد علينا بذلك!!..
ّ
ّ
لنتكلم عن اإلنتقادات اليت
س:
توجه هلذا املشروع ،وبدايًة من باب
ّ
احلرص على املسيحيني ،فعلى سبيل
إن ّ
النائب
املثال ،هناك من يقول ّ
سينتخب مبئات
اإلجنيلي يف بريوت ُ
األصوات ،فيما النائب الشيعي أو
السين حيتاج إىل آالف األصوات.
كيف من املمكن إحتمال حال عدم
املساواة هذه ،وكم سيطول صمت
شركائك يف الوطن قبل أن ينتفضوا
ويرفضوا هذه ّ
اللعبة؟
ج :هناك ميثاق .عندما ذهبنا إىل
ّ
الطائف ،رفعوا عدد ّ
النّواب ،ونزعوا
الصالحيات .بات للمسيحيني 64
نائبًا وللمسلمني  64نائبًا بعد أن
كان للمسيحيني  54نائبًا وللمسلمني
 54نائبًا .ملاذا ّ
متت األمور على هذا
ّ
الشكل؟ هل من أحد أجربهم على فعل
القوة اىل جانبهم
هذا األمر؟ كانت
ّ
يف ذلك الوقت ،فلماذا فعلوا ذلك؟
بالقوة ،وقد أطلقت
فرضوا هذا األمر
ّ
عليه تسمية «األمر املفروض» يومها.
ملاذا ّ
حتننوا على املسيحيني وأعطوهم
 64نائبًا؟ كنت حاضرًا عندما ّ
مت
إتذفاق ّ
الطائف .ال جيوز ملن مل يكن
حاضرًا يومها إعطاء رأيه .يستطيع أن
يعطي رأيه من كان حاضرًا يف ّ
اتفاق
ّ
الطائف.
إن إعطاء املسيحيني
س :هل تقول ّ
 64كان مبقابل صالحيات رئيس
اجلمهورية؟
ج :كان مبقابل ّ
كل شيء .أنا اليوم
أقوم فقط بتحليل األمور .عندما جاءوا
بإتفاق ّ
إلقناعي ّ
الطائف ،كان هناك
ثالث دول ضامنة هلذا ّ
اإلتفاق حبيث
يتم إعطاء املسيحيني  64نائبًا:
ّ
اجلزائر والسعودية واملغرب .هذه
الدول الثالث هي اليت ضمنت تنفيذ
ّ
ّ
ّ
الطائف ،وقد طالبت يومها
إتفاق
بضمانات ّ
التنفيذ من جملس األمن
الدولة كانت ّ
الضامنة
الدولي .هذه ّ
ّ
لتنفيذ هذا ّ
حبرفيته.
اإلتفاق
ّ
س :لو كان هذا امليثاق الذي
تكلموا عنه يف ّ
ّ
نص
الطائف ،ملاذ ّ
ّ
الطائف على أن تكون احملافظة هي
الدائرة اإلنتخابية؟
ّ
قسم احملافظات.
ج :لست أنا من ّ
القوة اليت كانت موجودة يومها وهي
ّ
نفسها اليت تعارض طرحنا اليوم،
أول
قامت بتقسيم احملافظات .من ّ
قسموا جبل لبنان
قانون إنتخاباتّ ،
إنتخابية صغرية،
عدة مناطق
إىل ّ
ّ
ومجعوا املناطق األخرى .مع قانون
الثانيّ ،
اإلنتخابات ّ
فككوا جبل لبنان
ّ
وركبوه على شكل حصص ،وبقي
ّ
مفككًا ،بعدها إنتقلوا
جبل لبنان
ّ
وفككوها وفقًا ألهوائهم
إىل بريوت
اإلنتخابية .هل من املقبول تقسيم
ّ
بالطريقة اليت
جبل لبنان وبريوت
ُقسما بها ،فيما من غري املقبول
اآلن التقسيم وفقًا لقانون إنتخابات
عادل؟ عندما يكون هناك «سوابق»
يف ّ
«السوابق»
التطبيق ،تصلح هذه
ّ
على مجيع القوانني.
ّ
الثاني للقانون
س :اإلنتقاد
سيتم تامني
األرثوذكسي :كيف
ّ
فيما
اجلميع،
بني
املساواة
ّ
ّ
أقل من %40
يشكلون
املسيحيون
على لوائح ّ
الشطب ويطالبون بـ%50
ّ
ّ
يشكلون
التمثيل ،واملسلمون
من

أكثر من  %60على لوائح ّ
الشطب
وحيصلون فقط على  %50من
التمثيل؟
ج :ال ميكن الكالم هنا عن
مسيحيني ومسلمني .هناك  64نائبًا
للمسيحيني و 64للمسلمني ،وقد ُح ّدد
هذا العدد يف ميثاق ّ
الطائف ،وهذا
ما نقوم بتنفيذه اليوم .منذ ّ
إتفاق
ّ
يتم ّ
التنفيذ
الطائف ولغاية اليوم ،مل ّ
يتم تأمني
بطريقة عادلة حبيث
ّ
الصحيح .عندما ُفقد ّ
ّ
التمثيل
التمثيل ّ
الصحيح ،فقد جملس ّ
النّواب سلطته
ّ
قابية ،وسيطرت احلكومة عليه،
الر ّ
ّ
فتحولت أوامر احلكومة إىل قوانني،
ّ
ّ
النّواب ألغى
وإفسادها جمللس
جو
املراقبة ،وهذا ما ّ
أدى إىل خلق ّ
ّ
سنتكلم عنه الحقًا.
الفساد الذي
س :هناك كالم يف اهلمس
إن عدم العدالة بني املسلمني
يقول ّ
واملسيحيني حبيث يتساوى عدد
ّ
النّواب فيما أعداد املسلمني أكرب
تتم تسويته من
من املسيحيني،
ّ
خالل قانون اإلنتخابات حبيث يسمح
ّ
بالتأثري على القليل من
للمسلمني
ّ
يتم
ريقة،
الط
وبهذه
املسيحيني،
ّ
تصليح عدم ّ
التوازن بعدد ّ
النّواب من
خالل قانون اإلنتخابات.
ج :أمل يكتفوا بأخذ ّ
السلطة
كل ّ
ّ
السلطة
التنفيذية؟ من ميلكون
ّ
ّ
يشكلون ّ
ّ
السلطة
الثلث.
التنفيذية
ّ
ّ
ّ
الطائفة
التنفيذية موجودة لدى
التشريعية موجودة
والسلطة
نية،
ّ
ّ
ّ
الس ّ
ّ
حصة
الطائفة الشيعية .أين
لدى
ّ
ختوهلم ّ
التأثري بالبلد؟
املسيحيني اليت ّ
أي ميدان يستطيع املسيحي أن
يف ّ
ّ
يؤثر؟
السلطة ال
إن
يقولون
هم
س:
ّ
ّ
تزال بأكملها عند املسيحيني.
ج :كيف؟
أعدد ما يقومون
س :أتريدني أن ّ
بتعداده؟
األخويات
يعددون؟ هناك
ج :ماذا ّ
ّ
املسيحية يف الكنائس وهي ليست
ّ
الدين.
بيد السياسيني مّإنا بيد رجال ّ
(ضاحكًا).
السلطة
س :يقولون ّإنكم متلكون ّ
العسكرية ،إذ ال يزال لديكم قائد
ّ
للجيش وقائد للمخابرات...
السلطة.
ج :هؤالء ال ميلكون
ّ
ّ
تتكلم
السلطة موجودة يف الوزارة .ما
ّ
جمرد وظائف .هل يستطيع
عنه هو ّ
ّ
اجليش ّ
الشارع وإعالن
النزول إىل
حالة ّ
الطوارئ؟ اإلدارة هي املسؤولة
عن هذه األمور.
س :أين املشكلة يف ما لو
غري املسيحيني ّ
الصوت
أثروا على
ّ
املسيحي؟
ج :هذا ليس تأثريًا مّإنا إلغاء.
الدرجة؟
س :هلذه ّ
ج :طبعًا .هناك  450ألف مسيحي

ال يستطيعون إنتخاب نائب ّ
ميثلهم.
س 450 :ألف أي أكثر من ثلث
ّ
الناخبني املسيحيني.
ج :نعم أكثر من ثلث ّ
الناخبني
أعددهم
املسيحيني وأستطيع أن
ّ
حسب املناطق.
س :أال ينتخبون؟
نواب
إما ّأنهم
مهمشون وال ّ
ّ
جّ :
هلم ّ
وإما تضيع أصواتهم
ميثلونهمّ ،
ضمن أصوات طائفة أخرى .لو كان
هناك حزبان عند ّ
السنيةّ ،
لكنا
الطائفة
ّ
انتقينا حزبًا منهما وحتالفنا معه .هناك
حزبية يف ّ
الطوائف األخرى:
أحادية
ّ
ّ
ّ
شيعي واحد
سين واحد ،وحزب
حزب
ّ
درزي واحد ،وحنن كمسيحيني
وحزب
ّ
حتولنا إىل مستعمرات لديهم .مجيعهم
ّ
جياهرون يف اإلعالمّ .
الشيعية
الطائفة
ّ
فهمت حقيقة الوضع ،بينما اآلخرون
بالسلطة ،أحدهم جعل من
إستأثروا
ّ
نفسه «بيضة قّبان» ،واآلخر استحوذ
السلطة ّ
نفيذية ،وسيطر على
الت
على ّ
ّ
جملس ّ
النّواب حبيث أفقده سلطة
املراقبة ،ولذلك منذ العام  93ولغاية
اليوم مل حيصل يف لبنان قطع
حسابّ .
النواب
حول جملس ّ
كل ذلك ّ
إىل «خيال صحراء».
س :أال تعتقد ّ
السّنة
بانك تظلم ّ
حبيث ختتزهلم بأداء تيار املستقبل
الدين احلريري؟
وشخص سعد ّ
ج :هذه الفئة هي اليت حكمت .أنا
عمن مل حيكموا.
لست أتكلم ّ
السلفيني
أن
نرى
اليوم
س :ولكن
ّ
ّ
سياسيًا ،وأيضًا اإلخوان
يعارضونه
ّ
املسلمني...
ج :لست أنا من خلق البيئة
احلاضنة هلؤالء ،ولست أنا من أتى
عمن أتى بهم
بهم إىل لبنان .إحبث ّ
إىل هناك وبهدف مواجهة من؟؟
س :من الذي أتى بهم؟
ج :احلكومة .أال تعلمون ذلك؟ هل
جيب أن نفتح ّ
التحقيق من جديد بفتح
اإلسالم ،ومع من كانوا على ّ
إتصال،
ّ
أقلتهم إىل لبنان؟؟
وأي طائرات
ّ
ملاذا اختفى السعوديون الذين كانوا
ّ
هنا ،وكيف ّ
بالطائرات
مت إرساهلم
إىل ذويهم؟؟ من أرسلهم؟ من قام
بالتحقيق؟ أين ّ
التحقيق الذي حصل
خلفية أحداث
على
مع من أوقفوا
ّ
نهر البارد؟؟ من أين أتوا؟؟ هل من
مير حدث سقط خالله 170
املمكن ّ
أن ّ
شهيد من اجليش ّ
اللبناني بني ضابط
الصليب
ورتيب وفرد واثنني من
ّ
األمحر بهذا ّ
كإعالمي
الشكل؟؟ أنت
ّ
يالحق ّ
كل األمور ،هل تعلم ما الذي
حصل؟
س :كان هناك قائد للجيش وقد
للجمهورية.
أصبح اآلن رئيسًا
ّ
ج :إذًا إطرح عليه السؤال .أال ّ
حيق
لي ان أعرف كرئيس ّ
تكتل نيابي؟؟
املرات سألنا عن املوضوع
كم من
ّ

أي جواب؟؟ أين
من دون أن نلقى ّ
ّ
السماء
التحقيق؟؟ هل هبط هؤالء من ّ
ً
مباشرة يف لبنان أم ّأنهم أتوا من
موهلم؟؟ أال نعلم من
بلد معينّ ؟؟ من ّ
موهلم؟؟ ملاذا كانوا على ّ
إتصال
الذي ّ
لبنانية؟؟
ة
أمني
ّ
بأجهزة ّ
ما من أحد يستطيع مواجهيتّ ،
ألنين
ّ
الضمري وأستطيع قول احلقيقة،
حر
ّ
وما من أحد يستطيع أن يغلبين.
س :ما كنت أقوله هو ّإنك ال
السّنة كجماعة عندما
تعتقد ّأنك تظلم ّ
ختتزهلا...
ّ
احلق يف انتقاد من أشاء
ج :لي
أتعرض ألحد
ال
ولكين
سياسيًا،
ّ
ّ
ّ
إتهامي
يستطيعون
كطائفة..
عدي على ّ
ّ
نية عندما
بالت ّ
الطائفة ّ
الس ّ
الديين .يف احلياة
أتعرض ملعتقدها ّ
ّ
ّ
سين
أفرق بني مسيحي أو
ّ
العامة ال ّ
شيعي أو درزي أو ّ
حتى ملحد.
أو
ّ
أن أنتقد أداء اجلميع يف
أستطيع ّ
العامة .أنا مل أنتقد معتقدهم
احلياة
ّ
الديين
الديين .أنا أحرتم املعتقد ّ
ّ
إهلية إىل البشر لكي
وأعتربه رسائل ّ
يعيشوا بسالم وطمأنينة ،انتقدت
املسيحيني
العديد من املسؤولني
ّ
ومل «أوفر» أحدًا ّ
حتى ولو كانوا يف
أعلى املراكز ،..فهل كنت أهاجم
طائفتهم؟؟ ملاذا إذًا عندما أنتقد
رئيس احلكومة أو أحد األجهزة األمنية
ضد ّ
نية؟؟
أصبح بنظرهم ّ
الطائفة ّ
الس ّ
شخص
هذه األمور قد تنطلي على
ٍ
سيئة وتارخيه
ضعيف ،خياف ،مسعته ّ
الت ّ
أما أنا ،فال ميكن ّ
كلم معي
مشنيّ ،
بهذه املواضيع.
س :ما هو عدد ّ
الناخبني املسيحيني
يف لبنان؟
ج. 1,279,302 :
إن أصوات 450
س :هل تقول ّ
ألف منهم ضائعة؟
ج :نعم.
س :إذًا فقط مسيحيي كسروان
وجبيل...
سأعدد لك املناطق حيث يضيع
ج:
ّ
الصوت املسيحي :البقاع الغربي-
ّ
راشيا ،بعلبك-اهلرمل..
س :ولكن حلفاؤك هم من يسيطر
على بعلبك-اهلرمل.
جّ :
حتى لو كانوا حلفائي؟؟ نعم،
ّ
املرشح
أنا متفاهم معهم ،نتفق على
معًا ،ويكون يف تكتلنا..
س :هل تحُ ّل املشكلة إذا تفاهم
ّ
اجلميل
كل من مسري جعجع وأمني
ّ
ّ
املرشحني مع حلفائهم؟
على
ّ
الضرورة
ج :هذا ُيدعى تفاهم
ّ
ألنه مل يكن هناك من قانون آخر.
يتم إنتخاب
ما الذي مينع من أن
ّ
ّ
املرشح مبوجب القانون وليس مبوجب
ّ
التفاهم؟ حنن أقمنا تفاهمًا جيدًا مبنيًا
ّ
وكل
على اإلحرتام واحملّبة املتبادلة
ّ
يتطلبه ّ
التفاهم من أمور .يف بعبدا
ما
ّ
األقلية
وهم
ة
األكثري
ل
نشك
حنن
مث ًال،
ّ
ّ
النجاح .بعبدا ّ
اليت تضمن ّ
مؤلفة من
ّ
ّ
املثلث
مثلث ،وحتالف اثنني من هذا
بالقوة ّ
الثالثة .وكذلك األمر
يطيحان
ّ
يف دائرة بريوت ّ
الثانية.
س :هل قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي
ينصف ّ
املهمشني
الناخبني املسيحيني
ّ
البالغ عددهم  450ألف؟
ّ
الشوف
ج :أعطيك مثا ًال يف
وعاليه .هناك  60ألف ناخب مسيحي
ال يستطيعون تأمني جناج نائب واحد
بأصواتهم.
س :أعطاكم وليد جنبالط ّ
النائب
دوري مشعون.
ج :ال أريد هبًة منه أو من غريه.
وإما أن
إما أن أربح ّ
نوابًا بأصواتي ّ
ّ
ّ
يسلفين أي
أخسرهم .ال أريد أن
أحد.
يؤمن ّ
التفاعل بني
س :ولكن هذا ّ

ّ
الطائفتني..
درزيان .أين
حزبان
هناك
كان
ج:
ّ
هما؟؟
س :ال يزال طالل إرسالن موجودًا.
ال بل بات هناك ثالثة أحزاب ،إذ
وهاب.
نستطيع أن نضيف وئام ّ
درزية..
أحادية
ج :هناك
ّ
ّ
إن النسب
س :نستطيع أن نقول ّ
تتوزع ثلثني جلنبالط وثلث إلرسالن
ّ
ووهاب.
ج :ليس هذا ما يقوله هذا الكتاب
أعدته « »UNDPوالذي حتدد
الذي ّ
فيه لتوزيع القوى ّ
بنانية.
الل ّ
س :ما هي نسبة متثيل وليد
جنبالط؟
ج 54,382 :أي ما يعادل  4,13من
جمموع ّ
الناخبني.
س :إذًا تريد إعطاء وليد جنبالط 6
كحد أقصى وفقًا لقانون ّ
اللقاء
مقاعد ّ
األرثوذكسي؟
كحد أقصى نعم ،ولكن أين
ج:
ّ
ذهبت بطالل إرسالن؟؟
ّ
تتوقع ان يوافق وليد
س :هل
جنبالط على قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي
يتم حتجيمه من  13نائبًا إىل 6
حبيث ّ
نواب؟
أحجم أحدًا.
ج :أنا ال أريد أن
ّ
ّ
الصحيح يكون من
الدرزي
التمثيل ّ
ّ
نواب.
خالل ّ 6
س :إنتقاد آخر لقانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي :من املمكن أن
ّ
الناخبني املسيحيني
تنقذ أصوات
املهمشني والذين يوازي عددهم
ّ
 450ألف ناخبًا .ولكن كيف ستكون
عالقة هؤالء ببيئتهم؟
املسيحيون يتعايشون مع
ج:
ّ
اجلميع ويف ّ
كل األقضية .واكثر من
املسيحيون أرضهم
ذلك ،هل ترك
ّ
تعرضوا لإلضطهاد وللتهجري
عندما
ّ
األمين؟ مل يرتكوا ارضهم .هل هناك
ّ
الشوف
من حادثة أكرب من جمزرة
املسيحيون يركضون اليوم
وعاليه؟؟
ّ
للعودة إىل أرضهم .مل ينتهكوا
الوطنية والعيش املشرتك.
الوحدة
ّ
س :لربمّ ا ّ
ألنه ال يزال هناك
درزيًا
الرابط حبيث ينتخبون
ّ
هذا ّ
وسنيًا...
ّ
ج :ك ّال .األمر ال يعود لإلنتخابات،
مّإنا للمحافظة على احلياة املشرتكة
اليت عشناها .هل تريد أن يرتك
القبيات ّ
عكار؟؟
أهالي
ّ
س :إذا ُطّبق هذا القانون عليهم،
ّ
والثبات
هل سيساعدهم على العودة
يف أرضهم؟؟
ج :أكيد .ال يزالون مسجلني هناك،
ّ
ويتفقدون أرزاقهم
ويصوتون هناك،
ّ
هناك .قد يزورون املنطقة يف فصل
الصيف ان مل يكونوا مقيمني فيها
ّ
دائمًا .هي أرضهم وهذه أمالكهم.
س :إنتقاد أخري لقانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي :ماذا يستطيع أن يفعل
ّ
معينة إن كان حباجة
الناخب يف دائرة ّ
معينة أو إن كانت منطقته
إىل خدمة ّ
نوابًا
حباجة لتأهيل ،ومل يكن هناك ّ
ّ
ميثلون املنطقة من نفس طائفته،
أن الترّ شيح سيعتمد على نفس
طاملا ّ
ّ
التوزيع القائم اليوم .ملن قد يلجأ
األرثوذكسي يف جبيل؟
ٌ
تكتل
أو ًال ،عندما يكون هناك
جّ :
طائفية أو
كبري ناتج عن لوائح
ّ
مذهبية كبرية ،من املمكن توزيع
النّواب على ّ
ّ
كافة األراضي لإلهتمام
أما ثانيًا ،إذا ّ
مت
بشؤون املواطننيّ .
يتحرر
املوسعة،
مركزية
تفعيل ال ّال
ّ
ّ
ّ
النائب من ّ
ّ
تعقب املعامالت ،ويصبح
ّ
كل إنسان قادر على ختليص اموره
من مكان سكنه.
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لـبنانيات
فعليًا
س :إذًا هذا مشروع مقرتن
ّ
بال ّالمركزية اإلدارية.
ج :يتكامالن بع بعضهما البعض،
فكر ال يكون
ولكن ما حنتاجه هو
ٌ
الصراع على
احتكاريًا وبعيدًا عن
ّ
ّ
السلطة .جيب أن ندرس كيف نبدأ
بإرساء إستقرار الوطن .هكذا نبدأ
بإرساء إستقرار الوطن :هذا القانون
يفرغ ّ
والالمركزية
النّواب للتشريع،
ّ
ّ
اليومية،
اإلدارية تتابع شؤؤن املواطن
ّ
ّ
فتهتم بالكهرباء واملياه وغريها من
األمور وصو ًال يف بعض األحيان
إىل ّ
املركزية.
الدولة
التعاطي مع ّ
ّ
إن
إنطالقًا من هنا نستطيع أن نقول ّ
يتحرر من العبء
املواطن ميكن أن
ّ
السياسي أو اإلبتزاز السياسي الذي
ّ
الفردية،
جراء اخلدمات
ّ
يرتتب عليه ّ
ّ
فيتفرغ
النائب إمنائيًا،
ويصبح
ّ
ّ
وبالتالي
للتشريع وملراقبة احلكومة،
يتم ضبطها ،و»ال تتطاير مليارات
ّ
املواطنني يف اهلواء».
ّ
ّ
تكتالت كبرية.
تتكلم عن
س:
ماذا ميكن أن يفعل ّ
كل هؤالء ّ
النّواب
الذين يعملون فقط يف معامالت
املواطنني؟
ج :هل هناك ما مينعهم من اإلندماج
يف األحزاب والكتل الكبرية؟
أن هؤالء أقاموا ّ
تكت ًال
س :نعلم ّ
للمستقلني ،ولكن بهذه ّ
ّ
الطريقة أنت
تقفل باب رزقهم السياسي.
ّ
تكت ًال للمستقلني
فليكونوا
ج:
ّ
ّ
إنتخابية.
وليؤلفوا الئحة
ّ
س :اجلميع يعلم ّأنه ال ميكنهم
تأليف الئحة على مستوى لبنان.
ج :هل جيوز إذًا أن حُيكم لبنان
«بالفراطة
س :أطلقت عليهم تسمية
«فراطة»؟
ج :نعم .ميكنك أن ترى أمساءهم
ّ
والنسب اليت حيصلون عليها يف
للدراسات
كتاب املركز اإلستشاري ّ
ّ
الصادر يف العام
والتوثيق «ّ »UNDP
.2009
س :إىل أي مدى سيظل
متمسكًا بقانون ّ
اللقاء
ميشال عون
ّ
األرثوذكسي؟
ج :هل هناك قانون آخر عادل؟؟
يؤمن نفس
أعطين قانونًا آخر
ّ
املواصفات ويعطيين ّ
حقي.
س :ماذا عن قانون لبنان دائرة
النسبية؟
واحدة على أساس
ّ
ج :فليقوموا بطرحه.
اجلميل
س :اليوم طرح سامي
ّ
قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي مع اعتماد
النسبية.
األكثرية بد ًال من
ّ
ّ
ميرّ .
كل قانون
ج :ال ميكن أن ّ
يقوم على ّ
النظام األكثري «يسّبب
ّ
وكل
حساسية» يف أذني وعقلي
لي
ّ
النسبية يسّبب
كياني .إن كان نظام
ّ
األكثرية
احلساسية ،فنظام
هلم
ّ
ّ
احلساسية .إن كان النظام
لي
ب
ب
يس
ّ
ّ
ّ
فالنظام
النسيب مرفوض لديهم،
األكثري مرفوض عندي .جيب إقرار
قانون ينصف اجلميع .قانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي يعطي الشيعي حقوقه
الدرزي
ويعطي السين حقوقه ويعطي ّ
حقوقه ويعطي املسيحي حقوقه أيضًا
يؤمن حقوق
تفرعاته ،كما ّأنه ّ
جبميع ّ
ّ
واألقلية ضمن
ة
األكثري
كل من
ّ
ّ
ّ
الطائفة الواحدة .ما من قانون أكثر
عدالة من قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي.
يؤمن العدالة املطلقة...
هذا القانون ّ
سّ :
الثابتة والدائمة واليت تصمد
وتؤمن إستقرار تشريعي؟؟
ّ
ج :ملاذا برأيك قد ال تصمد؟؟
س :ألن يعود املسلم بعد دورتني
بدل
أو ثالث دورات ليقول ّإنه ّ
رأيه؟؟
نبدل
ج :إذًا حنن أيضًا نريد أن ّ
رأينا وجند شيئًا آخر.
س :ما هي خياراتكم؟
ج :مجيع اخليارات مطروحة!!!..
ولكن ال ميكن تفكيك وبناء األوطان
بهذه الطريقة .لدينا الكثري من

اخليارات األخرى ،ولكن هل يستطيعون
تطبيقها؟؟ هل يستطيعون إنشاء
مدنية «»supraconfessionelle
دولة
ّ
أي ّأنها تكون فوق ّ
الطوائف؟؟
سّ :
تكلم جنبالط اليوم عن شيء
من هذا القبيل.
ج :شيء من هذا القبيل؟؟ هذا
وبالرغم
األمر ال يستدعي اخلجل!!..
ّ
من ذلك ،هل مبقدور وليد جنبالط
تقرر مبوضوع
أن يكون
ّ
األكثرية اليت ّ
كهذا؟؟
س :بالطبع ال .ما هي حظوظ
قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي؟
أن الوضع قائم بهذه
ج :طاملا ّ
ّ
ّ
نتخلى عن قانون
الطريقة ،حنن لن
ّ
اللقاء األرثوذكسي.
مدنية،
دولة
تريدون
كنتم
إن
ّ
فلنجعل من اجمللس الذي سيأتي
تأسيسيًا،
مبوجب هذا القانون جملسًا
ّ
ّ
الطاولة وننتقي
وبعده جنلس إىل
وطنًا جديدًا.
مهمة .هل من
س :هذه املعادلة
ّ
املمكن أن تعيدها؟؟
ج :نقوم بتطبيق قانون ّ
اللقاء
ّ
التمثيل
فيأتي
األرثوذكسي،
ّ
الصحيح بنسبة
الطائفي واملذهيب
ّ
 ،%100ويكون اجمللس ّ
الناتج عنه
ّ
وبالتالي يتشاور
تأسيسيًا،
جملسًا
ّ
هذا اجمللس يف ما بينه حول الوطن
الذي يريد.
ٍ
عندئذ إعادة ّ
النظر
س :هل ميكن
ّ
ّ
وبالطائف...
بالنظام
جّ :
بكل شيء.
س :ما هي حظوظ قانون ّ
اللقاء
ان رئيس
األرثوذكسي طاملا
ّ
ّإنه
اجلمهورية يعارضه .وقيل
ّ
حصل تراجع عن البيان الذي قمتم
أن هناك
به يف اجتماع بكركي .كما ّ
أن هذا القانون ال
مسيحيني يقولون ّ
يلقى إمجاعًا .وهل بإمكانك أن تطلعنا
على موقف حلفائك منه؟؟
ج :طبعًا.
أي مدى ستواجه يف
س :إىل ّ
خيص هذا القانون؟ إذ لقد قال
ما
ّ
إن هذا القانون
رئيس اجلمهورية ّ
ّ
ٌ
وملح إىل ّأنه قد
للدستور،
خمالف ّ
الدستوري إذا
حييله إىل اجمللس ّ
ُأ ِقّر.
ج :ال أرى هذا القانون خمالفًا
للدستور وال خمالفًا لوثيقة الوفاق
ّ
الوطين ،إال يف موضوع «احملافظة»
يتذرع بها بعضهم اليوم ،ولكن
اليت
ّ
نسوا أنهم هم من ألغى احملافظة،
ليتحملوا مسؤوليتها.
َف
ّ
بالدستور ّ
ّ
اللبناني
أما يف ما
يتعلق ّ
املادة 24
مادتان وهما
فلدينا
ّ
ّ
تنصان
واملادة  ،27وجيب تكرار ما
ّ
ّ
عليه ليسمعها مجيع املواطنني،
حمامني وقانونيني وقضاة ،كي
ال يقولوا ّإننا نعتدي على فخامة
ّ
«يتألف جملس ّ
النواب من
الرئيس:
ّ
اب منتخبني يكون عددهم وكيفية
نو ٍ
ّ
انتخابهم وفاقًا لقوانني اإلنتخاب
املرعية اإلجراء» ،وهو ما نقوم به
ّ
ّ
وننفذه وهو واضح« ..وإىل أن يضع
جملس ّ
النواب قانون انتخاب خارج
القيد ّ
الطائفيُ ،تَو ّزع املقاعد ّ
النيابية
ّ
بالتساوي بني
وفقًا للقواعد اآلتية:
املسيحيني واملسلمني ،»..وحنن
نوزعهم ّ
بالتساوي ..هل
ماذا نفعل؟ ّ
يعطوننا نوابًا مسلمني كي ننتخبهم
يف كسروان؟؟ َفليعطونا  25نائبًا
ننتخبهم عندها نتبادل األدوار.
ّ
«بالتساوي بني
املادة:
تقول
ّ
املسيحيني واملسلمني نسبيًا بني
طوائف ّ
َ
الفئتني ،نسبيًا بني
كل من
أي
املناطق ».أي ّأننا لسنا خنالف ّ
بند ،من األلف إىل الباء إىل اجليم.
حنن حنرتم هذه البنود ّ
الثالثة ،إذ لن
جنعل البرتون من دون نائَبني وال
نواب ،وال
كسروان من دون مخسة ّ
أي منطقة من دون نوابها املقررين
هلا.
إن «عضو
أما
ّ
املادة  27فتقول ّ
النواب ّ
جملس ّ
األمة مجعاء وال
ميثل ّ

ٍ
بقيد أو شرط
ربط وكالته
جيوز أن ُت َ
من ِقَبل.»...
س :كيف ّ
األمة مجعاء يف
ميثل
ّ
ٍ
وقت مل ينتخبه إال أبناء مذهبه؟
ج :ليس هناك ارتهان مسبق.
تقول املادة ّإنه ّ
األمة عندما
ميثل
ّ
يصبح نائبًا .طبعًا سينتخبه أبناء
مذهبه ،إذ اآلن أليس من ينتخبه هم
ّ
يرتشح
أبناء مذهبه؟ أو منطقته؟ أال
عن مذهب وعن منطقة؟ ولكنه بعد
أن ُي َ
نتخب يصبح نائبًا لألمة .لذلك
قلنا بتوزيع ّ
النواب على مجيع املناطق
ومساعدتهم حتى نكون قد طّبقنا
مسألة الالمركزية.
الدستور
مقدمة ّ
س :هم يستعملون ّ
ّ
ّ
للشعب على
إن ال فرز
اليت تقول ّ
أي انتماء كان.
أساس ّ
ج :وهل حنن غري مفرزين؟؟
حنن مسيحيون ومسلمون ،موارنة
وسّنة
وأرثوذكس وكاثوليك وشيعة ُ
ّ
حصتها يف
ولكل فئة
ودروز...
ّ
ّ
السلطة
حصتها يف
النيابة وهلا
ّ
ّ
ّ
التنفيذية .كيف لسنا مفرزين؟! لكن
الفرز ليس جغرافيًا ،فهذا ممنوع ،وال
ً
حياة مشرتكة.
زلنا نعيش
السياق ،عند رئيس
س :يف ذات ّ
اجلمهورية إمكانية إحالة القانون إىل
الدستوري ،تقول أوساطه
اجمللس ّ
الدستوري
إن هناك قرارًا للمجلس ّ
ّ
يتحدث عن قانون
منذ العام 1996
ّ
اإلنتخاب مفاده وجوب أن يكون
القانون واحدًا جلميع املواطنني.
ج :وقانون ّ
اللقاء األرثوذكسي هو
واحد.
حول
س :ماذا ستفعلون إذا ّ
رئيس اجلمهورية القانون إىل اجمللس
الدستوري؟
ّ
ج :وماذا سيفعل اجمللس
نصًا أو
الدستوري؟ هل سيجلب
ّ
ّ
خيرتعه؟
ّ
يعطل القانون
س :كال قد
ُ
وت َع ّطل
وستدخلون يف املهل
اإلنتخابات.
سي َع ّطل؟
ج :كيف ُ
س :مثلما ميكنه أن ُي ِ
أي
بطل ّ
قانون.
ج :وهل سنعود إىل العام 2005
ّ
الدستوري ونرمي
لنحل اجمللس
ّ
ّ
الطعون؟! حنن نطعن أيضًا يف ّ
كل
يقدم املساواة.
قانون ال ّ
س :لكن أوليس رئيس اجلمهورية
الدستور؟
مؤمتنًا على ّ
الدستور،
ج :بلى هو
مؤمتن على ّ
ٌ
الذي يقول ّإنه خالل  15يومًا جيب
ّ
يؤمن
أن يعطي رأيه.
وكل قانون ال ّ
املساواة سنطعن به حنن.
س :ملاذا خّ
اتذ ميشال سليمان
هذا املوقف؟
ج :ال أعرف.
والرئيس
س :من بعد العشاء
ّ
أن
ّ
القربصي يف بعبدا ،هل تبينّ
موقف رئيس اجلمهورية ّ
أثر على
أن اجتماعكم يوم اجلمعة
بكركي حبيث ّ
يف بكركي صدر بلهجٍة خمتلفة؟
جّ :
اللهجة خمتلفة ولكن األساس
هو نفسه.
س :كيف كانت األجواء يف
اإلجتماع؟
جّ :
جدًا.
كنا متفاهمني ّ
س :يف موضوع قانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي؟
ج :نعم.
مُ
دعوت يف بكركي لقانون
س:
يقدم أفضل متثيل.
انتخابي ّ
ّ
لكل
ج :نعم أفضل متثيل
ّ
الطوائف ،وهذا ّ
يؤدي إىل
التوزيع
ّ
العدالة املطلقة.
حتدثتم عن سالمة ّ
سّ :
كل
لكنكم ّ
ّ
ّ
توقف البعض عند كلمة
الطوائف.
بتأويل هلا.
قام
أو
«سالمة»
ٍ
ج :مل ُت َ
ذكر هذه الكلمة عندمت ّ
كنا
على ّ
الطاولة .هي مل ترد .قد تكون
َ
ممن كتبوا ّ
النص.
أضيفت ّ
س :مل ّ
تطلعوا عليه قبل أن
ُيَو ّزع؟

كلهّ .
نطلع عليه ّ
ج :مل ّ
اطلعنا على
جوهره أي على ما حبثناه .أما كلمة
«سالمة» فإن ُك ِتَبت أو مل ُت َ
كتب ،من
سيعتدي على سالمة ّ
الطوائف؟ حنن
ٍ
معتد علينا اليوم .هناك
هناك من هو
اليوم من يعتدي على حقوقنا ويعتدي
على معتقدنا.
س :معتقدنا؟!
أشخاص ّ
يكفروننا
ج :أجل .هناك
ٌ
ويعقدون التجمعات الكبرية .هؤالء
ّ
ّ
يكفرون أي ّ
التكفرييون .أمل
الذين
يالحظهم أحد؟ أمل يسمعهم أحد؟!
س :جتمعهم بعضهم ببعض ،فمن
حصتك من ّ
النيابة هو غري من
يأخذ ّ
يعتدي على معتقدك.
ج :أنا مل أمسع صوت أحد منهم
يعرتض على التكفري .هناك مثل
بالفرنسيةQui dit rien consent :
أن من يصمت يوافق .مل نسمع
أي ّ
رد عليهم .ال نريد أن
أحدًا من هؤالء ّ
نضحك على بعضنا البعض .جيب أن
نتحدث اليوم ّ
بكل صراحة .لقد ُش ِتمنا
ّ
يف ّ
مرات
الشارع وعلى املنابر ّ
عدة ّ
من أجل هذا األمر ،ألن لدينا رأي
ّ
يتدخلون يف مواضيع
معاكس ،فهم
وتقدسها األديان
الدستور
ّ
يقدسها ّ
ّ
ّ
والشرائع .حتى أنهم خيرجون عن
نصوص القرآن الكريم يف ّ
التعاطي
معنا .وهذه املسألة غري مقبولة.
سّ :
أن اجتماع اجلمعة يف
تؤكد ّ
بكركي ّ
متمسكًا باقرتاح قانون
ظل
ّ
ّ
اللقاء األرثوذكسي؟
ج :نعم طبعًا .فهل اقرتحنا غريه؟
وهل طرح اخلصم غريه؟
س :هناك اخلمسني دائرة ،وهناك
مشروع احلكومة.
ج :مشروع اخلمسني دائرة ،سقط
خيار
قدمه كان لديه
وانتهى ،ومن ّ
ٌ
ثان .سقط اقرتاح اخلمسني دائرة يف
ٍ
اللجنة وهناك قانون استحصل على 6
من  8من األكثريات املوجودة.
س :يعترب البعض ّأنكم ختتزلون
بذلك املسيحيني حتى يف جلنة
ّ
التواصل؟
ج :ميكننا أن جنمع املوجودين
هناك وأن جنمع البقية .هذه هي
الساحقة.
األكثرية ّ
ضد
أن الياس عطاهلل
ّ
س :حتى ّ
هذا القانون.
ج :كم عنده الياس عطاهلل؟
إده اعرتض.
س :كارلوس ّ
ج :كم عنده؟ إذا مجعوا قضاء
ّ
كلهم
واحدًا من أقضية لبنان،
سويًا فعندها أه ًال وسه ًال
جمموعني
ّ
ّ
وكأنهم يشكلون نصف
سنسمعهم
املسيحيني.
س :ما هو املقياس؟
ج :املقياس هو أصواتهم يف
انتخابات ال ،2009وهي نصف
تلك يف انتخابات ال .2005أما يف
ّ
يتعلق باألكثرية واألقلية ،يف
ما
حكومة ال 2005كان معي %72
الصوت املسيحي ومل أقدر أن
من
ّ
أدخل إىل احلكومة بأربعة وزراء.
واحد كاثوليكي لزحلة ،واحد لألرمن،
واثنان للموارنة.
سّ :
ألنهم حاسبوك يومها على
كتلتك ّ
النيابية وليس على أصواتك
املسيحية.
ج :واآلن حياسبونين على أصواتي
املسيحية وليس على كتليت ّ
النيابية.
(ضاحكًا) هذه هي ال»بهلوانيات»،
تعدد املعايري ،واملعايري ُت َع ّدد
هذا
ّ
وفقًا ملصلحة األكثري ّ
الذي كان يف
الدستوري؟
لبنان .ملاذا ُح ّل اجمللس ّ
أي ملاذا ّ
كل هذه املخالفات؟ واآلن
يأتون ويقولون لي :نريد أن نأخذ من
حصتك كي حنكمك! أهكذا تسقط ّ
كل
ّ
اإلتفاقات؟ ملاذا هم أكثر ّ
منا اليوم؟
س :من هم؟
جّ :
يدعون ّأنهم أكثر ّ
منا،
الذين ّ
أي تيار املستقبل.
س :دميوغرافيًا؟
ج :نعم دميوغرافيًاَ .فليحسبوا
ّ
اجملنسنيَ ،وليحسبوا عدد من
عدد

تهجروا.
ّ
ّ
اجملنسني بهم؟
س :ما عالقة
هناك مرسوم عليه ثالثة تواقيع اثنان
مسيحيان :واحد ماروني وواحد
منهم
ّ
أرثوذكسي.
ج :هذا من ّ
التأثري على ّ
النواب
املسيحيني وعلى الوزراء .هذا من
التأثري ّ
ّ
ّ
يفتشون عليه اليوم.
الذي
ّ
جراء ّ
التأثري .اآلن أصبح
عوا
وق
لقد
ّ
اجملنسون لبنانيني .صدر مرسوم
إللغاء اجلنسية لغري مستحقيها
خصوصًا من عليهم أحكام ،فلماذا مل
ّ
«ميغطون» به منذ
ُي َطّبق حتى اليوم؟
عشرة أعوام.
س :مسؤولية من هذه؟
ج :مسؤولية احلكومة إذ رئيس
علي أن
احلكومة هو من يوقفه! ملاذا ّ
تصرفات؟
أطمئن هلكذا
ّ
س :لكن حتى يف املرحلة
املاضية ،كان هناك وزراء داخلية
ّ
ّ
ينفذوا هذا
كلهم مسيحيني ومل
املرسوم.
«مسحوا» بهم ّ
كل شيء.
ج:
ّ
ّ
أي
إىل
حللفائك،
بالنسبة
س:
ّ
مدى سيسريون معك ملصلحة قانون
ّ
اللقاء األرثوذكسي؟
ّ
أشكك
ج :ساروا به .ملاذا جيب أن
بهم؟
إن
إن البعض يقول ّ
س :كال إذ ّ
أن هذه
هناك تصاريح وأجواء إعالمية ّ
مرحلة فقط وهي عملية تشاور؟
ج :وهل املسألة هي ّ
للتسلية؟!
كال كال هذه ليست مزحة ،ولكن
اإلشاعات كثرية.
س :اخلطوة ّ
التالية ،هل ستذهبون
إىل اهليئة العامة؟
ج :ذهبنا إىل اهليئة العامة.
س :صدر احملضر.
ج :حتى من دون املوافقة لنرى
إذا كانت لدينا أكثرية ..وبعدها تبينّ
أن لدينا أكثرية ،ولكن هذا اقرتاح
ّ
مقدم على اجمللس ّ
النيابي
قانون
ّ
يتم البحث فيه.
جيب أن ّ
أن حمضر جلنة
س :هل تعتقد ّ
ّ
التواصل سيصل إىل اهليئة العامة؟
جّ :
بالتأكيد.
ّ
وستظلون حمافظني على هذه
س:
األكثرية ّ
النيابية؟
ج :ال ميكنين أن أجيب اآلن .إذا أراد
أحدهم أن يسحب توقيعهَ ،فليسحب
توقيعه ،ولكن هذا ّ
يرتب مسؤولية
ّ
والناخبني.
عليه جتاه املواطنني
س :يف ّ
ظل هذه املعمعة وهذا
املأزق ّ
يتم الوصول إليه،
الذي قد ّ
يطرح اليوم وليد جنبالط نوعًا من
إن احلديث عن
أو ًال ّ
احلل ويقول ّ
ّ
اللقاء األرثوذكسي هو حفلة مزايدات
انعزالية غري مسبوقة.
ج :ال جيوز أن يقوم وليد جنبالط
الدروس ..إذا ُو ِج َد انعزالي
بإعطاء ّ
يف هذا البلد فسيكون هو ،والربهان
بطوق على نفسه
على ذلك ّأنه قام
ٍ
ويراقب.
يقدم ح ًال.
س :كيف َطوق؟! هو ّ
ّ
يتكلم
مرة مل
ج :هل هناك من ّ
الدرزي اخلاص؟
فيها عن الوضع ّ
ماذا ُي َس ّمى ذلك؟ منذ متى وهو
ينسجم مع اآلخرين؟ دائما يتحدث
عن «خصوصيات ّ
الدرزية»..
الطائفة ّ
ّ
ّ
وكلما حُي َشر يف أمٍر ما يقول
مرة
كل ّ
لك «خصوصيات ّ
الدرزية»!
الطائفة ّ
ولكن حنن املسيحيون أوليس لدينا
السّنة
خصوصيات؟! أليس عند
ُّ
ّ
الشيعة
خصوصيات؟ أليس عند
ّ
تتكلم
خصوصيات؟! إذا بقينا
باخلصوصيات ومل ننسجم مع باقي
املواطنني ،فهذه هي اإلنعزالية .أما
لتوزيع
حنن فال نقوم بذلك ،بل ندعو
ٍ
عادل.
س :كيف ّ
تتهمه باإلنعزالية وهو
املهجرين؟
رد
ّ
ّ
ردهم؟ «كترّ خريو»! وأدار
جّ :
للمهجرين ،أليس
أيضًا صندوقًا
ّ
كذلك؟ أنا أطلب اليوم قبل الغد أن
الدفع وملن دفعوا .هل
نرى جداول ّ

للمهجرين؟
للمهجرين أو
دفعوا
ِّ
َّ
ّ
وبالتالي قد
س :قام مبصاحلات،
يكون دفع لإلثنني.
جُ :فلرينا الكمية!
س :سيقولون لك عندهاَ :فلنفتح
لك وادي أبو مجيل.
ج« :يصطفلوا» َفليفتحوا ما
وألي كان .أنا ما أعرفه
يريدون
ٍّ
أن املسيحي مل تصله حقوقه،
هو ّ
وحقوقه طارت لغري طائفة .ال يفتحوا
هكذا مواضيع معنا!
س :حتى لو اعتربت كالمه مردودًا
ّ
ولكنه
إليه ،قال ّإنها حفلة مزايدات
يطرح ح ًال .يقول :ملاذا ال نقوم
بصدمٍة إجيابية ونقفز حنو ربيع لبناني
حنرر به اجمللس ّ
النيابي من
إنتخابي ّ
التمثيل ّ
ّ
الطائفي؟ أي قانون انتخابي
خارج القيد ّ
الطائفي ..وننطلق حنو
إنشاء جملس شيوخ اآلن .ليس كما
يقولون ّ
والدستور ّأنه من بعد
بالطائف ّ
أن يصري لدينا انتخاب على أساس
غري طائفي نقوم مبجلس شيوخ ..كال
ميكننا أن نقوم بذلك اآلن.
ج :من يقوم ّ
بكل هذا ..ال يقبل
مبشروع ّ
اللقاء األرثوذكسي؟! كيف
سيلغي ّ
الطائفية اآلن؟ إذ أصبحت
ّ
اآلن ّ
الطوائف كريات تتنافر.
كل
املوحدة؟
بية
ل
ا
أين
اإلنسجام؟
أين
ترّ
ّ
الدينية بل الترّ بية
ال أعين الترّ بية ّ
اجملتمعية والترّ بية الوطنية ..أين
ّ
الدينية ّ
اليت ُت َد ّرس يف
الثقافة
ّ
ستوحد
هكذا
املشرتكة؟
املدارس
ّ
وطنًا؟! فقط ّ
ألنه خطر ذلك على
ألن القانون ال يعطيك ما
بالك
ّ
تريده  -فائض عن حقوقك – فتأتي
وتنشر مشاريع كيفما كان؟؟ ما
هذا اإلغراء بالقانون؟! غري قابل
للتطبيق ّ
ّ
ملدة  22عامًا ،أي
ألنهم بقوا ّ
منذ العام  1990حتى اآلن ..وماذا
فعلوا؟! ماذا فعلوا غري احلساسيات
ّ
ّ
السيطرة على
الطائفية
والنزعة إىل ّ
اآلخرين؟ ّ
للسيطرة
كلها كانت نزعة ّ
املسيحيون
أصبح
وتقامسوها،
مستعمرات يف احملافظات.
ألن حروبهم جعلتهم
س :أليس ّ
وأدت ألن يتقوقعوا
أحيانًا يف الوسط ّ
وينغلقوا؟
ج :كال ،كال ليس ذلك فقط.
س :هناك مسؤولية لآلخرين.
ج :طبعًا وكيف ال؟
س :اإلنتقاد ما قبل األخري من أحد
املستقلني وهو نائب ماروني مستقل
كل اهلدف من قانون ّ
إن ّ
اللقاء
يقول ّ
همه كرسي
األرثوذكسي ّ
أن عون ّ
الرئاسة.
ّ
ج( :ضاحكًا) هذه أشبه بأغنية ،أو
الالزمة يف أغنيٍة ما.
س :أهذه هي إجابتك؟
ج :ال يستحق هكذا كالم إجابة
أو ًال هذه ليست تهمة ،ثانيًا ما
منيّ ّ .
هذا ال»طق احلنك»! إن ذهبنا لتناول
ّ
الرئاسة!!
التبولة ،أصبحنا نريد
ّ
(ضاحكًا) وإذا زرنا مستشفى ما
الرئاسة!! «طق حنك»
أيضًا نريد ّ
ّ
وقلة احرتام ،وهذا نوع رخيص من
اإلعالم ..صحيح أنه ال خيرج عن
التهذيب من ناحية الشكل ولكنه من
خال من أي منطق أو
ناحية املضمون ٍ
أي تفكري.
س :هذه مثل معادلة «واحد خي
التاني»..
ج( :ضاحكًا) نعم« ،ما شفت محار
ّ
فكر متل إنسان ،بس شفت إنسان
ّ
فكر مثل محار».
س :مبعزل عن األشخاص ّ
الذين
نتحدث عنهم ،آخر انتقاد هلذا
ّ
املوضوع :حتى رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي املفرتض أن يكون حليفكم
ختوف أن يكون هذا القانون مدخ ًال
ّ
إىل املثالثة.
سيؤدي إىل املثالثة؟
ج :وملاذا
ّ
فهل عندما يطالب أحدهم حبقوقه
يصبح هناك مثالثة؟! هل نسوا ّأنهم
قاموا مبعركة يف ال 2009على والية
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مصر :قانون االنتخابات يفجر خالفات بني «اإلخوان» واحللفاء
أظهرت املناقشات الدائرة يف
جملس الشورى حول قانون تنظيم
االنتخابات االشرتاعية املرتقبة،
أن مجاعة «اإلخوان املسلمني»
والتيار السلفي «ليسوا على
مسار واحد» ،كما رسخت ما
تطرحه قوى املعارضة الرئيسية،
كون االجتماعات اليت حتصل داخل
مؤسسة الرئاسة ضمن ما يسمى
«احلوار الوطين»« ،غري جدية»،
وما خيرج عنها من اتفاقات «غري
ملزم» ألطرافه.
وبدا واضحًا أن اخلالفات بني
مرشحة
والسلفيني
اإلخوان
لالحتدام مع اقرتاب االنتخابات
النيابية املقررة يف آذار (مارس)
املقبل ،وسط تضاؤل فرص
التحالف خلوضها.
وكانت خالفات شديدة حصلت
بني نواب حزبي «احلرية والعدالة»
لإلخوان
السياسية
الذراع
املسلمني ،و»النور» السلفي،
عندما كان الشورى يناقش املادة
املتعلقة برتشيح النساء على
القوائم احلزبية ،إضافة إىل مادة
أخرى تتعلق بتغيري صفة أعضاء
الربملان من مستقل إىل حزبي أو
من حزب إىل حزب .وبدا واضحًا
أن نواب اإلخوان هم من يديرون
دفة األمور.
وبعد جدل واسع ،متكنوا ومعهم
أحزاب ليربالية يف مترير نص جيرب
األحزاب على ترشيح امرأة على
األقل يف صدارة القوائم ،على
رغم رفض السلفيني بشدة،
الدستورية»،
«عدم
بدعوى
وأسفرت نتيجة التصويت على
ذلك النص عن رفض  82نائبًا،
فيما أيد  103النص ،كما ظهر
عدم التزام اإلخوان بنص القانون

الذي توافقت عليه الرئاسة مع
حلفائها ،عندما أجروا تعدي ًال
يقضي بعدم إسقاط عضوية
النائب حال غري من صفته اليت
ترشح عليها سواء من مستقل
إىل حزبي أو حزب إىل حزب آخر،
على غري رغبة السلفيني وأحزاب
ليربالية ،األمر الذي دعا حزب
«غد الثورة» إىل تعليق عضويته
يف جلسات احلوار الوطين ،عازيًا
قراره إىل «االلتفاف على ما مت
االتفاق عليه».
وتربأت الرئاسة من إجراء
بعض التعديالت على القانون
الذي توافقت عليه مع حلفائها،
وأكد الناطق بامسها ياسر علي
أن الرئاسة غري مسؤولة عن
تغيري الشورى لبعض نصوص
مشروع قانون االنتخابات ،وأن
الرئيس حممد مرسي ليست له
مصلحة يف دعم رأي حمدد يف ما
يتعلق بهذا القانون أو ذاك ،ما
بدا إقرارًا ضمنيًا بأن ما تفرز عنه
مناقشات «احلوار الوطين» غري
ملزمة ألطرافه.
وأوضح علي أن اجلهة املنوط
بها إقرار القانون فقط هي
جملس الشورى صاحب السلطة
التشريعية ،وأن احلوار الوطين
يف حد ذاته هدف جلمع القوى
السياسية واالجتماعية املؤثرة يف
مصر إىل مائدة واحدة وفتح كل
امللفات والنقاش حوهلا ،وليس
اإلمالء على أي أحد ما ال يريده.
وشدد على أن الرئاسة تدعم
آلية احلوار يف حد ذاتها كسبيل
حلل املشاكل العالقة .لكنه
قلل من تأثري خمالفة الشورى
ملشروع القانون يف إقبال القوى
السياسية على إرسال مقرتحاتها

يف شأن تعديالت على الدستور
اجلديد ،مؤكدًا استمرار احلوار حلني
التوصل إىل هذه الوثيقة وعرضها
على جملس النواب املقبل.
غري أن رئيس حزب «غد الثورة»
أمين نور أعلن أمس االول «تعليق
مشاركته يف احلوار الوطين بسبب
ما وصفه مبحاولة لاللتفاف على ما
مت االتفاق عليه» .وأشار إىل أنه
يشرتط تقديم ضمانات ملزمة قبل
العودة إىل احلوار ،كما أعلن رفضه
مشروع قانون االنتخابات الذي
من املتوقع أن ينتهي الشورى
من متريره غدًا السبت ،واستبعد
نور أن يتحالف «غد الثورة» مع
«احلرية والعدالة» يف االنتخابات
املقبلة.
وأكد زعيم الغالبية يف الشورى
نائب رئيس حزب احلرية والعدالة
عصام العريان أن احلزب يلتزم
احرتام الدستور وما مت التوافق
عليه يف جلسات احلوار ،وقال
يف بيان ،إن احلرية والعدالة
ملتزم «احرتام ما مت التوافق عليه
باحلوار الوطين من جانبنا وال نلزم
غرينا ممن مل حيضر» .وأكد التزام

احرتام الدستور وعدم خمالفته
حتى ولو توصل احلوار الوطين إىل
مسائل تصطدم بالدستور فاحرتام
الدستور مقدس ،ما مل يكن
هناك اجتهاد دستوري وتفسري
مقنع ،مثل «وضع املرأة» .وقال
إن حزبه حيرص على «احلوار مع
القوى الربملانية قبل التصويت
من أجل الوصول إىل توافق حيقق
املصلحة الوطنية بأمل االتفاق واال
فلكل هيئة رأيها احلر ولنا رأينا
احلر».
ويف شأن االستعدادات إلحياء
الذكرى الثانية للثورة املصرية
املقرر هلا يوم اجلمعة املقبل،
أعلنت الدعوة السلفية عدم
مشاركتها يف أي فعاليات ،ورأت
يف بيان أن «ظروف البالد ال
حتتمل ال احتفاالت وال تظاهرات»،
وطالبت من ينوون التظاهر أو
االحتفال «أن يرتكوا هذا وذاك،
ويبحثوا عن عمل جاد يواسون به
جرحيا
أسرة شهيد أو يعاجلون به
ً
مقرتحا للخروج من
أو يقدموا به
ً
أزمة» يف إشارة إىل حادث قطار
البدرشني الذي أدى إىل مقتل

 19شخصًا ،كما طالبت رئيس
اجلمهورية ورئيس الوزراء ووزير
النقل بسرعة وضع تدابري عاجلة
متنع تكرار تلك احلوادث ،وأكدت
إدراكها أن السكك احلديد «جزء من
املرياث الثقيل لدولة الطغيان».
وحضت الدعوة السلفية القوى
السياسية اليت تنوي إقامة أي
فاعليات أن حيافظ كل منها على
السلمية وأن «حيافظ كل فرد
على أرواح زمالئه قبل نفسه
وأن حيافظ على أرواح خمالفيه
قبل مؤيديه» .واستمر مسلسل
حوادث القطارات ،إذ قتل أربعة
أشخاص عندما دهس قطار
سيارة أجرة (تاكسي) كانت تقل
أسرة واحدة .وقال رئيس هيئة
اإلسعاف املصرية حممد سلطان
إن قطار ركاب صدم سيارة
أجرة يف تقاطع للسكة احلديد مع
طريق بالقاهرة ما أدى إىل حتطم
السيارة ومقتل ركابها األربعة،
وجاء احلادث اجلديد بعد يوم واحد
من مقتل الـ  19جمندًا ،وإصابة
أكثر من مئة يف حادث قطار وقع
جنوب القاهرة.
ومحل رئيس اهليئة القومية
لسكك حديد مصر حسني زكريا
مسؤولية احلادث اجلديد على
سائق التاكسي ،مؤكدًا أن قائد
السيارة اقتحم التقاطع أثناء مرور
القطار.
يف غضون ذلك قتل 10
أشخاص بينهم ضابط شرطة يف
محلة أمنية لتصفية بؤر إجرامية يف
حمافظة أسيوط (صعيد مصر).
وقال مصدر أمين إن احلملة
استهدفت «تصفية البؤر اإلجرامية
وضبط العناصر اخلطرة يف
منطقة عرب السالبات يف دائرة

مركز شرطة الفتح» ،موضحًا أن
مسلحني بادروا بإطالق الرصاص
على القوة األمنية ما نتج منه اندالع
اشتباكات بني اجلانبني أسفرت
عن مقتل  8أشخاص بينهم عدد
من املتهمني ،إضافة إىل ضابطي
شرطة ،وأصيب يف االشتباك 10
أشخاص بينهم سيدتان وضابط
وجمند ،وأشار املصدر إىل إن
التشكيل العصابي الذي ضبط
يف حوزته عدد من األسلحة اآللية،
كان يقوم بقطع الطريق وتهديد
السكان وفرض إتاوات على
العابرين من القرى اجملاورة.
على صعيد آخر قرر الرئيس
مرسي أمس تعيني نائبه املستقيل
املستشار حممود مكي ،سفريًا
فوق العادة لدى الفاتيكان.
وأوضح مساعد وزير اخلارجية
أمحد البديوي أن وزارته سرتسل
خالل أيام أوراق ترشيح مكي إىل
الفاتيكان ،مؤكدًا أن القانون
املصري يعطي للرئيس احلق يف
ترشيح من يراه للعمل سفريًا
ملصر يف اخلارج حتى لو مل يكن
من أعضاء السلك الديبلوماسى،
وأشار أن اخلارجية جتهز حاليًا
ملفًا كام ًال يضم أوراق ترشيح
نائب الرئيس السابق إلرساله
للفاتيكان.
يذكر أن منصب سفري مصر
يف الفاتيكان ال يزال شاغرًا منذ
انتهاء فرتة عمل السفرية ملياء
خميمر يف  ٣١آب (أغسطس)
 ،٢٠١٢ومت بعد ذلك ترشيح
السفري إمساعيل خريت الرئيس
السابق هليئة االستعالمات هلذا
املنصب وبعده مت ترشيح النائب
العام السابق املستشار عبداجمليد
حممود للمنصب نفسه.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة صادقة وأخوية..

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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سياسة

هيغ اجرى حمادثات مع نظريه
االسرتالي ودعا اجملتمع الدولي
لدعم املعارضة السورية
األمم
دعت أسرتاليا
املتحدة إىل التوسط بني كل
األطراف للتوصل إىل اتفاق
حلماية املسعفني العاملني يف
سوريا.
وجاء بيان وزير اخلارجية
األسرتالي بوب كار بينما دعا
نظريه الربيطاني وليام هيغ
املوجود يف سيدني الجراءاجملتمع
دفاعية-
حمادثات
الدولي لفعل املزيد من أجل
مساعدة املدنيني السوريني.
وقال هيغ نعتقد أن انتقاال
سياسيا سلميا يف سوريا
سيكون أفضل السبل هلذا
البلد ،لكن إذا استمر القتل
والعنف ومل حتدث انفراجة
دبلوماسية ،فإنه جيب على
اجملتمع الدولي أن يكون
مستعدا لتصعيد رد فعله مبا
يف ذلك حبث سبل إرسال
للمعارضة
ملحة
مساعدات
السورية .ال ميكن أن يكون عام
 2013عاما يقتل فيه  60ألف
سوري آخرون.
وقال كار إنه جيب محاية
املدنيني يف غياب وقف إلطالق
النار أو انتقال سياسي سلمي
يف سوريا.
األطفال
ميوت
وأضاف
والنساء وكذلك الرجال من
املدنيني والعسكريني ألنه ال
توجد رعاية طبية .تستخدم
املستشفيات كقواعد وتقصف
املستشفيات .يفر األطباء
واملمرضون من البالد .هذا هو
ما نريد التعامل معه .هذه هي
أولوية أسرتاليا يف النقاش

الوزير كار
بشأن سوريا والتحدي املوجود
أمامنا هو أن تدرك الدول
املختلفة فيما بينها أن املخاوف
اإلنسانية البحتة تربر هذا النهج.
وقال كار إن أسرتاليا وهي
عضو مؤقت يف جملس األمن
الدولي ال متيل إىل أي طرف
يف الصراع .وأضاف ستستمر
أسرتاليا يف تقديم املساعدة
تغريت
وإذا
اإلنسانية.
األحداث فأعتقد أن أسرتاليا
ستظل ترى أن دورها هو
املساعدة اإلنسانية .إذا غريت
دول أخرى موقفها فهذه خطوة
كبرية من جانبها وسنرتك األمر
هلا لكن دور أسرتاليا سيكون
يف جمال املساعدة اإلنسانية
مع حبث تقديم مساعدات غري
مميتة للمعارضة السورية لكننا
مل نبدأ هذا بعد.
وقال كار إنه سيقدم اخلطة
األسرتالية يف اجتماع جمللس
األمن الدولي يف نيويورك
اجلمعة (امس).

هجمات «القاعدة» تستهدف كل الطوائف يف العراق

استهدفت هجمات يف العراق،
خالل الـ 27ساعة املاضية ،يعتقد
أن تنظيم «القاعدة» وراءها،
واألكراد،
والشيعة
السنة
بالتزامن مع تكثيف اجلهود واختاذ
احلكومة خطوات إجيابية الحتواء
التظاهرات.
إىل ذلك ،تلقى املرجع الشيعي
األعلى آية اهلل علي السيستاني
معلومات عن نتائج عمل اللجنة
املكلفة التدقيق يف مطالب
املتظاهرين كشفت خمالفات
وصفت بأنها «كبرية».
وبعد أقل من  24من سلسلة
تفجريات استهدفت مراكز أحزاب
كردية يف كركوك وخلفت
عشرات القتلى واجلرحى ،وأكثر
من يومني على اغتيال الشيخ
عيفان السعدون ،النائب البارز
يف «القائمة العراقية» وأحد
مؤسسي تنظيم «الصحوة» يف
األنبار ،ضرب هجوم مزدوج
امس بلدة الدجيل ذات الغالبية
الشيعية يف حمافظة صالح الدين
(مشال بغداد) خملفًا حنو 100
قتيل وجريح.
ويتزامن التصعيد األمين الذي
ترجح األطراف األمنية والسياسية
العراقية أن «القاعدة»وراءه  ،مع
حترك واسع يرعاه السيستاني
إلجبار حكومة رئيس الوزراء
نوري املالكي على تلبية مطالب
املتظاهرين.
وقالت مصادر أمنية امس
إن  12قتي ًال و 90مصابًا سقطوا
بتفجري سيارتني مفخختني قرب
مسجد يف بلدة الدجيل ،مشال
بغداد.
وأعلن نائب رئيس الوزراء
حسني الشهرستاني بعد زيارته
سامراء احملاذية للدجيل امس
أن احلكومة تعمل على استجابة
مطالب املعتصمني يف األنبار
وسامراء واملوصل.

وأعربت مواقع إلكرتونية مقربة
من تنظيم «القاعدة» ،خالل
اليومني املاضيني عن «ابتهاجها»
بتحركات تنظيم «دولة العراق
اإلسالمية األخرية».
وكان واضحًا من شعارات
املتظاهرين يف املدن السنية
واألهازيج اليت رددوها وكذلك
القيادات الدينية والقبلية اليت
اختاروها كممثلني للتظاهرات،
رفضهم تنظيم القاعدة وإدانة
عملياته ،وحتذير السلطات من
استخدام تلك العمليات ذريعة
حملاصرة السنة.
وكان زعماء ورجال دين
وجمموعات مقاتلة وجهوا بني عامي
 2006و  2008اكرب ضربة تلقاها
التنظيم يف مواجهات مشلت معظم
املدن السنية ،وأسفرت عن طرده
من تلك املدن وقتل واعتقال
املئات من عناصره ،ما اجربه على
العودة إىل العمل السري ،بعدما
كان يقيم استعراضات علنية
وسط األحياء.
لكن الذين حاربوا «القاعدة»
دفعوا الثمن ،ومل تقدر احلكومة
ذلك ،على ما تفيد معلومات عن
أوضاع السجون املكتظة بهم
وضعتها جلنة برئاسة نائب رئيس
الوزراء حسني الشهرستاني أمام
السيستاني وزعماء سياسيني
شيعة.
وأبلغ مصدر وسائل إعالم
أخرى أن الشهرستاني اكتشف
خالل التدقيق يف سجالت آالف
املعتقلني خمالفات كبرية زجت
بهؤالء يف السجون ،بتهمة االنتماء
إىل تنظيم «القاعدة» ومعظمهم
ممن حاربوا التنظيم.
وأشار املصدر إىل أن اللجنة
وجدت  10مديرين عامني سنة
وأكرادًا يف وزارة الداخلية و110
مديرين عامني مقربني من «حزب
الدعوة» حتديدًا.

اجلمارك جتهض دخول  250ألف سالح إىل أسرتاليا

تشري األرقام إىل متكن ضباط
اجلمارك من ضبط حنو 250
ألف سالح خالل العام املنصرم،
يتضمن  1100بندقية وقطع
غيارها ،كما مت ضبط ما يزيد عن
ثالثة أطنان من املخدرات وغريها
من املواد احملظورة اليت مت منعها
من دخول أسرتاليا.
وتكشف اإلحصائيات اليت
تلقتها مؤسسة «فريفاكس
ميديا» أن شاشة الفحص الذكية
ساعدت ضباط اجلمارك كثريا
على ضبط أكثر عدد من األسلحة
احملظورة أكثر من ذي قبل.
ويف عام  08-2007قامت
اجلمارك بـ  6.2مليون عملية
تفتيش لشحنات جوية ،حيث
وجدت بضائع حمظورة يف 870
محولة ،وهو ما ارتفع إىل 2000
محولة حتتوي على مواد حمظورة
عام  ،2012رغم أن إمجالي
عمليات التفتيش مل يتجاوز 1.5
مليون.
من جهته قال مايكل بيزولو
املسؤول بهيئة اجلمارك وضبط

احلدود إن كمية املخدرات اليت
مت ضبطها العام املاضي قد
تضاعفت الستخدام التكنولوجيا.
واستطرد أن هنالك ضباط
مجارك أسرتاليني مت تعيينهم
خارج أسرتاليا ،ويقومون بعمليات
مشرتكة للحد من األنشطة
املنظمات
لبعض
التهريبية
اإلجرامية.
ورغم أن فضيحة تهريب
املخدرات اليت تورط فيها ضباط
مجارك يف مطار سيدني إال أن
زيادة االعتماد على معلومات
استخبارتية قلل التأثري الذي
حيدثه أمثال هؤالء الضباط
الفاسدين ،وساهم يف زيادة
عملية ضبط مواد غري مشروعة.
ورغم أن بيتزولو مل يسرد
تفاصيل حول الطرق اليت
تستخدمها اجلمارك يف كشف
املواد غري املشروعة ،إال أنه أرجع
فضلها للتكنولوجيا املتطورة اليت
باتت قادرة على كشف احملتويات
يف سهولة ويسر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
حتقيقات اإلساءة اجلنسية ضد
األطفال األغلى يف تاريخ أسرتاليا!!

تكون تكلفة
من املقرر أن
اللجنة امللكية اليت مت تشكيلها
للتحقيق يف االنتهاكات اجلنسية
ضد األطفال يف أسرتاليا هي
األعلى يف تاريخ اللجان امللكية
يف تاريخ أسرتاليا.
وقال سكوت براسر املدير
التنفيذي ملعهد السياسات العامة
باجلامعة الكاثوليكية األسرتالية
إن اللجنة سوف يصل إمجالي
تكاليفها إىل  100مليون دوالر
على األقل ،لتتفوق على الرقم
القياسي املسجل باسم اللجنة
امللكية اليت شكلت يف حكومة
هاورد لبحث خمالفات املباني
واإلنشاء ،واليت ظلت تعمل ملدة
 18شهرا من عام  2001بتكاليف
إمجالية بلغت  60مليون دوالر.
وأضاف أن اللجنة امللكية اليت
أعلنت حكومة غيالرد عن أمساء
أعضائها واسعة النطاق مبا يزيد

من تكاليفها.
األسرتاليان
صحيفة
وأكدت
أن كل عضو من أعضاء اللجنة
سيحصل على  402880دوالر
وهو ما يساوي ما يتقاضاه
قاضي احملكمة الفيدرالية ،بينما
سيحصل رئيس اللجنة على
 ، 443320وسيبلغ إمجالي ما
سيتقاضاه أعضاء ورئيس اللجنة
حنو  7.3مليون دوالر خالل الثالث
سنوات عمر حتقيقات اللجنة.
وتابع براسر أن هنالك فريقا من
احملامني واملستشارين القانونيني
سيتم حتديد أعدادهم وفقا للنهج
الذي ستتبعه اللجنة.
وقال متحدث باسم نيكوال
روكسون املدعي العام الفيدرالي
إن خطورة القضية اليت شكلت
اللجنة من أجلها جتعلها تستحق
تلك النفقات املتوقع إنفاقها.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حماكمة صاحبة بيت دعارة لتوظيفها
فتاة قاصر !!

أنكرت امرأة بسيدني االتهامات
املوجهة إليها بتشغيل فتاة يف
الرابعة عشرة من عمرها كعاهرة
يف بيت دعارة جبوارKings
.Cross
واملرأة هي جينيفر آن ويثرستون،
 49سنة ،حيث مثلت أمام حمكمة
ديسرتيكت يف سيدني أمس
االثنني ،حيث قال القاضي أندرو
هيسلر أنها صحيا ميكن أن تقف

أمام احملكمة.
ووجهت إىل املتهمة تهمة التسبب
يف ممارسة طفلة للدعارة يف بيت
الدعارة الذي متلكه يف «بوتس
بوينت» يف  28يوليو .2011
وأنكرت املرأة االتهامات املنسوبة
إليها ،وأضافت أن عدم امتالكها
ألي أموال جيعلها عاجزة عن حتمل
املصاريف القانونية للقضية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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هل تزيد غيالرد بدل البطالة
أم يبقى «حملك راوح»؟!

حذرت املنظمات االجتماعية
حكومة غيالرد من الرتاجع يف
اقرتاح زيادة بدل البطالة
أسبوعيا مبقدار  50دوالرا
أسبوعيا ،بداعي أن توفري هذه
الزيادة ضرورة البد منها لدعم
العاطلني.
الكبرية
الضغوط
ووسط
لزيادة بدل البطالة ،الذي ال
تتجاوز قيمته حاليا  35دوالر
يوميا ،بدأت احلكومة الفيدرالية
يف إجراء تغيريات يف عدد
من الدعوم االجتماعية ،إال أن
ناشطي حقوق اإلنسان يصرون

على أن تكون زيادة بدل
البطالة هي األساس اليت تبنى
عليها أي تسهيالت أخرى.
وقالت ماري أوهالوران رئيسة
شبكة حقوق الدعوم االجتماعية
إن الزيادة جيب أن تتم تزامنا
مع خطوات أخرى للتحفيز على
العمل.
كما دعم اجمللس األسرتالي
للخدمات االجتماعية اقرتاح
زيادة  50دوالر أسبوعيا ،مشريا
إىل أن من اخلطأ ختفيض بدل
البطالة مبقدار  140دوالر عن
بدل التقاعد.

موظفو اخلدمات العامة يف
أسرتاليا :نتعرض لإلهانة

الضرائب
دافعو
يستخدم
واملستحقون
الغاضبون
وأولياء
االجتماعية
للدعوم
مواقع
الغاضبون
األمور
امليديا االجتماعية لصب جام
غضبهم على موظفي اخلدمات
العامة(احلكومية) ،مما رفع عدد
الشكاوى اليت قدمها موظفون
خدمات عامة فيدراليون عام
 2012إىل  1685شكوى ضد

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

البلطجة اإللكرتونية.
اإلحصائيات
كشفت
كما
الصادرة من جلنة اخلدمات
العامة األسرتالية إن واحدا من
كل ست موظفني خدمات عامة
اشتكى من تعرضه للبلطجة
بشكل أو بآخر إبان العام
املاضي ،وحذرت اللجنة من
شيوع ظاهرة قيام عمالء حمبطني
مبهامجة موظفي اخلدمات العامة
باستخدام امليديا االجتماعية مثل
«فيسبوك» و «تويرت».
وخالل الشهور احلديثة قامت
مؤسسات متعددة باستشارة
اللجنة حول النصيحة املثلى
يف حاالت يكون فيها املوظفون
أهدافا لتعليقات مسيئة من
العمالء على مواقع التواصل
االجتماعي.
ويف بعض هذه احلاالت يتم
توجيه السباب ملوظفني على
شبكة االنرتنت بسبب عدم
الرضا من مستوى اخلدمات
العامة.
وتابع التقرير أن اإلساءات اليت
يتعرض هلا موظفو اخلدمة العامة
على موقع « تويرت» تكون هلا
آثار مدمرة عليهم.
وقال  % 1من مجلة 168580
موظف خدمات حكومية يف
أسرتاليا إنهم تعرضوا للبلطجة
اإللكرتونية.
وقالت كلري بيدج املتحدثة
باسم اللجنة إنه ال توجد
تسجيالت لقضايا التعويضات
اليت مت تقدميها إثر هذه البلطجة
اإللكرتونية.
وكان لدائرة الضمان االجتماعي
«سنرت لينك» نصيب األسد
يف عدد حاالت اإلساءات إىل
موظفيها ،العام املاضي ،إذ
بلغت  5900حالة خالل العام
املنصرم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بينما اعتذرت وزيرة شؤون
العائالت جيين ماكلني عن
قوهلا إن باستطاعتها العيش
بقيمة بدل البطالة ،ووصفت
تعليقها بغري املالئم ،حيث

صرحت يف وقت سابق أن
مبقدورها العيش مببلغ 35
دوالر يوميا ،وهو ما أثار ضجة
واسعة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ضغوط على البنوك الكربى يف
أسرتاليا لتخفيض أسعار الفائدة
حذرت املنظمات االجتماعية
حكومة غيالرد من الرتاجع يف
اقرتاح زيادة بدل البطالة
أسبوعيا مبقدار  50دوالرا
أسبوعيا ،بداعي أن توفري هذه
الزيادة ضرورة البد منها لدعم
العاطلني.
ووسط الضغوط الكبرية لزيادة
بدل البطالة ،الذي ال تتجاوز
قيمته حاليا  35دوالر يوميا،
بدأت احلكومة الفيدرالية يف
إجراء تغيريات يف عدد من
الدعوم االجتماعية ،إال أن
ناشطي حقوق اإلنسان يصرون
على أن تكون زيادة بدل البطالة
هي األساس اليت تبنى عليها
أي تسهيالت أخرى.
وقالت ماري أوهالوران رئيسة

شبكة حقوق الدعوم االجتماعية
إن الزيادة جيب أن تتم تزامنا
مع خطوات أخرى للتحفيز على
العمل.
كما دعم اجمللس األسرتالي
للخدمات االجتماعية اقرتاح
زيادة  50دوالر أسبوعيا ،مشريا
إىل أن من اخلطأ ختفيض بدل
البطالة مبقدار  140دوالر عن
بدل التقاعد.
بينما اعتذرت وزيرة شؤون
العائالت جيين ماكلني عن قوهلا
إن باستطاعتها العيش بقيمة
بدل البطالة ،ووصفت تعليقها
بغري املالئم ،حيث صرحت يف
وقت سابق أن مبقدورها العيش
مببلغ  35دوالر يوميا ،وهو ما
أثار ضجة واسعة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موظفو اخلدمات العامة يف
أسرتاليا :نتعرض لإلهانة
الضرائب
دافعو
يستخدم
واملستحقون
الغاضبون
وأولياء
االجتماعية
للدعوم
مواقع
الغاضبون
األمور
امليديا االجتماعية لصب جام
غضبهم على موظفي اخلدمات
العامة(احلكومية) ،مما رفع عدد
الشكاوى اليت قدمها موظفون
خدمات عامة فيدراليون عام
 2012إىل  1685شكوى ضد
البلطجة اإللكرتونية.
اإلحصائيات
كشفت
كما
الصادرة من جلنة اخلدمات
العامة األسرتالية إن واحدا من
كل ست موظفني خدمات عامة
اشتكى من تعرضه للبلطجة
بشكل أو بآخر إبان العام
املاضي ،وحذرت اللجنة من
شيوع ظاهرة قيام عمالء حمبطني
مبهامجة موظفي اخلدمات العامة
باستخدام امليديا االجتماعية مثل
«فيسبوك» و «تويرت».
وخالل الشهور احلديثة قامت
مؤسسات متعددة باستشارة
اللجنة حول النصيحة املثلى
يف حاالت يكون فيها املوظفون
أهدافا لتعليقات مسيئة من

العمالء على مواقع التواصل
االجتماعي.
ويف بعض هذه احلاالت يتم
توجيه السباب ملوظفني على
شبكة االنرتنت بسبب عدم
الرضا من مستوى اخلدمات
العامة.
وتابع التقرير أن اإلساءات اليت
يتعرض هلا موظفو اخلدمة العامة
على موقع « تويرت» تكون هلا
آثار مدمرة عليهم.
وقال  % 1من مجلة 168580
موظف خدمات حكومية يف
أسرتاليا إنهم تعرضوا للبلطجة
اإللكرتونية.
وقالت كلري بيدج املتحدثة
باسم اللجنة إنه ال توجد
تسجيالت لقضايا التعويضات
اليت مت تقدميها إثر هذه البلطجة
اإللكرتونية.
وكان لدائرة الضمان االجتماعي
«سنرت لينك» نصيب األسد
يف عدد حاالت اإلساءات إىل
موظفيها ،العام املاضي ،إذ
بلغت  5900حالة خالل العام
املنصرم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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برنامج توعية لتعليم أطفال أعضاء جلنة حتقيقات «اإلساءة اجلنسية لألطفال»
جيتمعون للتعارف
أسرتاليا االنضباط اإللكرتوني
املدارس
أطفال
سيتعلم
األسرتاليني االنضباط فيما
خيص استخدام شبكة اإلنرتنت،
وذلك عرب خضوعهم لتدريب
خاص يهدف إىل مكافحة
البلطجة اإللكرتونية.
ووسط املخاوف املتزايدة
من التأثريات الضارة للبلطجة
اإللكرتونية عرب مواقع التواصل
اإلنرتنت
على
االجتماعي
واهلواتف اجلوالة ،سوف تعلن
رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد تفاصيل برنامج
تعليمي سوف يتم تطبيقه
بشكل مبدئي على 3200
مدرسة عرب أحناء أسرتاليا اليت
متتلك  9400مدرسة.
ومن املقرر أن ينطلق اليوم
األربعاء يف سيدني الربنامج
الذي حيمل اسم» خطة أمان
يشمل
حيث
اإلنرتنت»،
بعض السيناريوهات اليت
قد يواجهها املراهقون أثناء
تصفحهم لإلنرتنت ،والسبل
األمثل للتعامل معها.
يشمل
أن
املقرر
ومن
الربنامج فيديوهات توضيحية
ومناقشات ،حيث مت تطوير
الربنامج من قبل «اليف
ايدوكيشن أسرتاليا» وشركة
« مكايف» للربجميات اخلاصة
بأمان اإلنرتنت.

ويستهدف الربنامج التالميذ
يف منتصف املرحلة االبتدائية
واألعمار األكرب سنا بهدف
تقويم السلوكيات وتقليل
نسبة البلطجة اإللكرتونية.
من جهته ،قال خبري التعليم
جبامعة سيدني للتكنولوجيا
داميان ماهر إن العديد من
الطالب أضحوا ميتلكون أجهزة
كومبيوتر خاصة بهم وجواالت
ذكية مبا يستدعي احلاجة
إلرشادهم حول الطرق املثلى
الستخدام اإلنرتنت.

اجتمع السداسي الذين وقع
عليهم االختيار كأعضاء للجنة
امللكية املوسعة للتحقيق يف
انتهاكات جنسية ضد أطفال
أسرتاليا لبحث سبل العمل يف
املرحلة املقبلة.
وكانت رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد قد أعلنت تشكيل
اللجنة ومدة عملها يف مؤمتر
صحفي اجلمعة املاضية ،كما
قابلت بعض املناصرين للفكرة
السبت املاضي يف «كرييبيلي
هاوس» يف سيدني.
وجلس أعضاء اللجنة أمس
االثنني للتعارف لتحديد املنطق
الذي سيسريون عليه خالل
املرحلة املقبلة ،واستقروا على
أن يكون أول اجتماع موسع
للجنة األربعاء القادم.
ويقود اللجنة امللكية قاضي
احملكمة العليا يف نيو ساوث
ويلز بيرت مكليالن وتهدف هلا
احلصول على اعرتافات وشهادات

أعضاء اللجنة امللكية للتحقيق يف االنتهاكات ضد األطفال
يف سائر أحناء أسرتاليا بشأن تقريرا مبدئيا يف يونيو  ،2014وتوقيتات التحقيقات اجلنائية
وقائع حترش جنسي تعرض هلا على أن تنتهي من عملها يف اتهامات اإلساءة اجلنسية
لألطفال ،اليت ستشمل الكنائس
أطفال أسرتاليا ،بينهم أشخاص .2015
وسوف يتم تكوين ما يسمى وبعض املؤسسات األخرى.
غادروا أسرتاليا.
ومن املتوقع أن تقدم اللجنة وحدة حتقيق للتيقن من إجراءات املصدر :العنكبوت االلكرتوني

شبح األنفلونزا القاتلة قد يضرب أسرتاليا يف الشتاء !!

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

«حزام األمان» يفجر ثورة سائقي
التاكسي يف نيوساوثويلز!
قام ما يقرب من  500سائق
تاكسي بقيادة سياراتهم من
مطار سيدني إىل قلب املدينة
أمس االثنني لالحتجاج على
قانون جديد يلزمهم بارتداء
حزام األمان.
وقال السائقون الغاضبون
إن القانون الذي بدأ سريانه
االثنني املاضي جيعلهم أكثر
عرضة للهجوم من بعض
الركاب.
من جانبها ،قالت آن ترينر
سائقي
«احتاد
رئيسة
التاكسي» يف نيو ساوث ويلز
إنها تشعر باحلزن من جتاهل
حكومة الوالية العرتاضهم على
القانون اجلديد ،واضطرارههم
لنقل احتجاجاتهم عرب اإلعالم.
وتابعت« :احلكومة ال تستمع
ألصواتنا ،نريد من سائقينا
القيادة حبرية ،إلتاحة الفرصة
هلم للهروب إذا تعرضوا
للهجوم من الركاب».
يذكر أن سائقي التاكسي
بوالية نيو ساوث ويلز كانوا
معفيني من ارتداء حزام األمان
بشكل إجباري ،على مدى 41

عاما ،لكنه مت إلزامهم اآلن
على ارتدائه.
وقال سائق التاكسي جابي
شاهروك 45 ،سنة ،إنه ميارس
املهنة منذ عامني ،وأشار إىل
أنه تعرض هلجوم من ركاب
ثالث مرات خالل  18شهرا.
وتابع أن قانون إجباره على
ارتداء حزام األمان يعرض
حياته للخطر ،ال سيما وأن لديه
مخسة أبناء.
مارج
قالت
جهتها،
من
العام
املدير
برندرغاست
ملركز أمان الطرق إن عدد
حوادث السيارات بالوالية بلغ
 5000خالل العقد املاضي،
وأسفر عن  34ضحية و6800
مصاب ،مشرية إىل أن سبعة
من املتوفني كانوا سائقي
تاكسي ،ومل يكونوا مرتدين
ألحزمة األمان.
وقام  2000من سائقي
التاكسي بالوالية بالتوقيع على
عريضة ضد القانون اجلديد
مهددين مبزيد من التظاهرات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الطفلة غابرييال دياز 4 ،سنوات ،يتم إعطاؤها تطعيما ضد األنفلونزا يف أحد املراكز الصحية يف بوسطن ،التي أعلنت
حالة الطوارئ الصحية يف أعقاب موسم األنفلونزا العنيف
القاتلة
قد تنتقل األنفلونزا
اليت ضربت الواليات املتحدة
بقوة إىل أماكن أخرى ومنها
أسرتاليا.
وبدا موسم األنفلونزا عنيفا يف
الواليات املتحدة ،بعد أن تسبب
الفريوس يف وفاة  20طفال
بعد أن انتشر بشكل كبري يف
أرجاء أمريكا ،مما أحدث نقصا
يف التطعيم ضد املرض ،حتى
أن أندرو كومو حاكم نيويورك
قد أعلن حالة الطوارئ الصحية
يف نيويورك.
ومن بني الذين أصابهم
الفريوس هيو جاكمان الفائز بـ
«غولدن غلوب» ،حيث قال إنه
ال يزال يصارع ساللة األنفلونزا
القاتلة اليت ضربت الساحل
الغربي األمريكي بأكمله.
ستيفن
قال
جهته،
من

«اجلمعية
رئيس
هامبلتون
الطبية األسرتالية» إن التجربة
األمريكية تعد حتذيرا مسبقا
ألسرتاليا ،وأضاف أن الفريوس
حصد أرواح  50ألف أمريكي
عندما اشتدت وتريته يف أمريكا
يف فرتة سابقة.
وتابع أن ما حدث رسالة حتذيرية
بضرورة أن تتخذ أسرتاليا
حيطتها وتهتم بالتطعيم ضد
الفريوس لتقليل خماطر اإلصابة
به.
وتابع هامبلتون أن األنفلونزا
قد تضرب أسرتاليا بقوة الشتاء
املقبل ،لذا وجب االستعداد هلا
بالتطعيم.
ويتم تطوير التطعيمات يف
أسرتاليا للقضاء على السالالت
اجلديدة من الفريوس.
وتعد ساللة األنفلونزا «ايه» هي

« بي» و «اتش  1ان  »1ال
تزاالن نشطتني.
وقال رئيس «اجلمعية املتخصصة

يف األنفلونزا» الدكتور آالن
هامبسون إنه ال ميكن التيقن
عما حيمل فصل الشتاء القادم.
ونوه هامبسون إىل أن احتماالت
انتشار األنفلونزا داخل أسرتاليا
قائمة ،مشريا إىل انتشاره يف
هونج كونج وجنوب شرق آسيا.
ومن املتوقع أن يتوافر املصل
اخلاص ضد الفريوس يف
أسرتاليا يف مارس القادم،
وسوف حيمي ضد فريوس
األنفلونزا الساللة «ايه» (اتش
 2ان  ،)3والساللة «بي»
وأنفلونزا اخلنازير.
األنفلونزا
ويضرب فريوس
عشرات اآلالف من األسرتاليني
ينقل
بعضهم
عام،
كل
للمستشفى ،والبعض ميوت،
واألكثر تعرضا لإلصابة هم
كبار السن واألبورجيينز(سكان
أسرتاليا األصليني) ،والنساء
احلوامل.

نيويورك أعلنت حالة الطوارئ الصحية

األكثر شيوعا ،ولكن الساللتني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

0414552715

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل
أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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اغالق مصانع فورد فالكون وهولدن كومودور يف اسرتاليا عام !2016
من املرجح ان خترج فورد فالكون
وهولدن كومودور من اسرتاليا
على مراحل يف غضون أشهر من
بعضهما البعض يف عام .2016
فقد قالت فورد ان مستقبل
فورد من طراز فالكون ومصنعها
برودميدوز بعد نهاية عام 2016
ليس مضمونا.
بدورها أكدت شركة هولدن
كومودور يف معرض ديرتويت
للسيارات ،ان سيارتها من طراز
كومودور من املقرر أن تأتي إىل
نهايتها يف اسرتاليا يف الوقت
نفسه تقريبا.
وبذلك تنتهي معركة ابداع بني

الشركتني استمرت أكثر من
نصف قرن.
ويأتي هذا الكشف بعد يوم
من اعرتاف هولدن بأن وظائف
العمال الـ  320يف مصنعها
يف ميناء ملبورن حملركات V6
معرضة للخطر بعد نهاية عام
 2016يف مجيع أحناء العامل
لتتحول إىل سيارات ذات
االسطوانات االربع.
وقال رئيس شركة هولدن مايك
ديفريو ( )Devereuxيف مقابلة
مع صحفيني اسرتاليني ان
«كومودور  VFستبقى تعمل
حتى نهاية عام  ،2016لدينا خطة

نظر استئناف مخاسي خلية
سيدني اإلرهابية  3حزيران

كلف عبد الرقيب حسن ،وحممد
عمر مجال ،ومصطفى شيكو،
وحممد علي العمر ،وخالد شيكو،
الذين متت إدانتهم يف احملكمة
العليا يف باراماتا بسيدني
بتهم تتعلق باإلعداد لعمليات
إرهابية دافعي الضرائب أكثر
من  10ماليني دوالر كمساعدة
قانونية.
إرهابيون مدانون
رغم أنهم
خططوا لتفجري أحد األهداف يف
سيدني ،ويعتربون مكوثهم يف
السجن وسام شرف ،ولكن
مخسة من أعضاء اخللية اإلرهابية
يف غرب سيدني استأنفوا على
أحكام السجن القياسية اليت
نالوها ،واليت ترتاوح بني -23
 28سنة بداعي أن القاضي كان
قاسيا للغاية يف إصدار تلك
األحكام.
واملدانون هم حممد علي العمر،
وخالد ومصطفى شيكو ،وعبد
الرقيب حسن ،وحممد عمر
مجال ،حيث كانوا ضمن خلية
إرهابية مؤلفة من  9أعضاء،
اتهمت بالتخطيط لتفجري هدف
يف سيدني مل يتم حتديده.
وأصدر القاضي املتقاعد حاليا
أنتوني ويلي تلك األحكام طويلة
املدى ،يف  15فرباير ،2010
ولكن مت حتديد  3يونيو املقبل
موعدا لالستئناف.
وقال املدير الفيدرالي للنيابة
العامة  « :املتهمون استأنفوا

ضد األحكام الصادرة ،احملكمة
«أصدرت أحكاما ضدهم ألنها
رأت أنهم إرهابيون اعتزموا
شن هجمة جهادية عنيفة ضد
أسرتاليا ،بسبب دعمها للوجود
األمريكي العسكري يف الشرق
األوسط».
واتهم أعضاء اخللية اإلرهابية
بشراء مئات اللرتات من املواد
الكيماوية اليت ميكن استخدامها
لتصنيع متفجرات ،باإلضافة
إىل شراء أسلحة نارية وآالف
الذخائر من حمالت األسلحة يف
غرب سيدني.
اإلرهابية
اخللية
وارتبطت
بشكل أو بآخر بشبكة إرهابية
يف فيكتوريا ،حيث كان أحد
أعضائها على األقل على صلة
وطيدة بعبد الناصر بن بريكة،
املسجون اآلن بتهمة التخطيط
لشن هجمات إرهابية يف
أسرتاليا.
ووجهت للمتهمني اتهامات
باإلعداد لعمليات إرهابية خالل
الفرتة من يوليو  -2004نوفمرب
 ،2005واعرتف  4أعضاء من
وحكم
باالتهامات
التسعة
عليهم بأحكام حبس ترتاوح بني
 18 -5سنة ،بينما حكم على
الباقني بتلك األحكام طويلة
املدى لرفضهم االعرتاف ،حيث
استعانت احملكمة خبرباء يف
جماالت عديدة إلدانتهم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

The 2012 Ford Falcon Ecoboost sedan.
حالية لتصنيع (الطراز الثاني)
يف املصنع قبل عام ».2017
وعلمت نيوز ليميتد ان هولدن
بدأت خططا لبناء سيارات
متوسطة احلجم ذات االسطوانات
االربع امامية الدفع (front-drive
 )carإىل جانب اجليل التالي
من هولدن كروز ابتداء من عام
.2017
ولكن نظرا الستمرار النمو
القوي يف مبيعات السيارات
الرياضية املتعددة االستخدامات
اليت هي اآلن ثاني أكرب سوق
يف أسرتاليا ،قالت هولدن انها
قد تعيد تقييم موقفها.
وقال السيد ديفريو «لدينا
خطة وقعناها مع حكومة أسرتاليا
حتدد نوعني من السيارات)..
وسأل هل ميكننا تغيري النوع
الثاني إذا استمرت األمور اىل
تغيري؟ ليجيب نعم نستطيع».
غري ان ديفريو مل يؤكد اي

شيء بشأن السيارة الثانية
اليت ستكون جنبا إىل جنب مع
كروز.
وقال رئيس شركة هولدن ان
العقد الذي وقعته هولدن مع
احلكومة يف نيسان /ابريل عام

The 2012 Holden Commodore LPG Berlina. Source: Supplied

 2012ميكن تعديله لبناء نوع
آخر من السيارة ميكن ان حيقق
ارقاما اعلى من املبيعات.
واضاف يقول «إذا غرينا ما
سنبنيه فالسبب الوحيد هلذا
التغيري فهو ألننا نظن أننا ميكن

أن نبيع أكثر من ذلك».
وقال ديفريو «أعتقد أن رئيسة
الوزراء ووزير الصناعة يف
اسرتاليا ،إذا كان لدينا خطة
أفضل فبالتأكيد يريدان أن
ينظرا يف هذه اخلطة».

البعض ميوت يف «فيكتوريا» منتظرا سكنا حكوميا!!

ميوت عشرات الفيكتوريني كل
عام قبل احلصول على دورهم
يف احلصول على سكن حكومي.
وكشفت اإلحصائيات أن أكثر من
 380شخصا من الذين توفتهم
املنية قبل احلصول على السكن
احلكومي املنشود ،مت شطبهم
خالل اخلمسة أعوام املاضية من
قوائم االنتظار اليت تعدها حكومة
والية فيكتوريا.
ويف إحدى احلاالت مت شطب
رجل مات يف السابعة والثمانني
من عمره بعد أن ظل يف قائمة
انتظار املساكن احلكومية طيلة
 17عاما ،وآخر مت شطبه يف
عمر  101سنة ،والعديد ماتوا
يف األربعينات واخلمسينات
والستينات من أعمارهم ،بعد أن
ظلوا قابعني يف قوائم االنتظار
طيلة عقد من الزمان ،دون أن
يرسى عليهم الدور.
وحصلت اهلريالد صن على
إحصائيات كاملة حول هؤالء
املتوفني الذين ماتوا قبل احلصول
على أهدافهم املنشودة.
من جهتها ،قالت مارجريت
غوثري رئيسة مجعية «مستأجرو
املساكن العامة» إن األرقام
تطرح العديد من األسئلة حول
األفضلية اليت تتمتع بها بعض
اجملموعات على حساب األخرى،

بعض الفيكتوريني يموتون قبل أن تأتي أدوراهم يف قائمة انتظار املساكن الحكومية
وتابعت « :إذا مل تكن متورطا
يف قضايا خمدرات ومخور ،إذا مل
تكن من ذوي األمراض العلقية،
إذا كنت فقط جمرد شخص عادي
ال متتلك أمواال كثرية ،إذا سيأتي
ترتيبك متأخرا يف ذيل قوائم
انتظار املساكن احلكومية».
وقال جيف فيدلر املتحدث باسم
«مجعية شؤون كبار السن» إن
بعض الزبائن املرتددين على

اجلمعية ميوتون قبل احلصول
على سكن ،وأشار إىل أن
اجلمعية جنحت يف مساعدة بعض
األشخاص يف وضع أمسائهم
يف مقدمة قوائم االنتظار ،حتى
حيصلون على أدوراهم سريعا،
موضحا أن هؤالء بدون تلك
املساعدة كانوا سيضطرون يف
االنتظار سنوات وسنوات.
وأشار إىل أن البعض يضطر

لدفع  % 70من دخله لتأجري
سكن مالئم ،دون حساب فواتري
الكهرباء أو الغذاء.
وأوضح فيدلر أن هنالك
العديد من التداعيات الصحية
واالجتماعية اليت يعاني منها من
يقبعون يف قوائم انتظار مساكن
احلكومة دون جدوى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

مراكز رعاية األطفال يف أسرتاليا تعاني من نقص املدرسني
تقدم اخلضر باقرتاح يتضمن
إغراءات شديدة للمدرسني
للعمل يف مراكز رعاية األطفال،
وذلك عرب إعفائهم من رسوم
وتدرس
جامعية وتأهيلهم،
احلكومة الفيدرالية االقرتاح.
وبداية من  1يناير العام
املقبل سيتوجب على كافة
مراكز رعاية األطفال توظيف
مدرس مؤهل على األقل كجزء
من برنامج احلكومة الفيدرالية
لرفع جودة عملية الرعاية
والتعليم املقدمة يف هذه
املراكز.
وجتاهد املراكز الستقطاب
املدرسني الذين بإمكانهم
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وحتاول وزارة املالية دراسة
لتطوير
الالزمة
التكاليف
مراكز رعاية األطفال ،وتأهيل
مدرسيها ،حيث تبلغ التكلفة
املبدئية  2.5مليون دوالر.
وتتضمن اخلطة العديد من
املزايا للمدرسني الذين يعملون
يف مراكز رعاية األطفال يف
األماكن النائية.
وتقدمت حنو ثلث مراكز
األطفال بطلبات إلعفائهم من
شروط املدرسني املؤهلني
لعجزهم عن إجياد مدرسني
مؤهلني يعملون بتلك املراكز.

كسب مبالغ أكرب يف خالل
عملهم باملدارس.
وقالت سيناتورة اخلضر يارة
هانسون-يونغ« :يف الوقت
احلالي يغادر عشرات العاملني
مراكز رعاية األطفال نظرا
لألجور الزهيدة اليت حيصلون
عليها».
وأضافت« :كأولياء أمور،
نتوقع أن يتم تأهيل األشخاص
الذي يقومون على رعاية
وتعليم أطفالنا».
ومن املقرر أن يتم الكشف
عن تفاصيل خطة اخلضر بشأن
مراكز رعاية األطفال اليوم
اخلميس.

ماكدونالدز أسرتاليا ترش اجملرمني
مبحلول خفي!!

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هل قتل النظام السوري األسرتالي الكاكوني؟! العاهرة روبي تكشف أسباب ازدهار الدعارة يف أسرتاليا الغربية

محمد الكاكوني

ختشى أسرة حممد الكاكوني
أحد األسرتاليني مزدوجي
اجلنسية الذين اعتقلوا يف
سوريا ،من أن يكون قد قتل
يف ظل حالة عدم االستقرار
اليت تعيش سوريا غمارها.
وحاوت اخلارجية األسرتالية
أكثر من مرة تقصي أي
مصري
حول
معلومات
الكاكوني ،الذي وقع يف
قبضة النظام السوري منذ
ستة شهور ،وسط اتهامات
له بضلوعه يف شبكة إرهابية،
يف ظل حالة من القلق البالغ
تنتاب عائلته اليت تتألف من
زوجة وثالثة أبناء ،يقطنون
يف جنوب غرب سيدني.
وكانت احلكومة السورية قد
سلمت جملس األمن يف أكتوبر
املاضي قائمة تشمل ما يزيد
عن  100أجنيب مت اعتقاهلم
بتهم تتعلق باإلرهاب ،وكان
اسم الكاكوني ضمن هذه
القائمة ،ومت نشر تلك القائمة
على مواقع إلكرتونية هذا
األسبوع.
ولكن صفية زوجة الكاكوني
قالت إنه ال يوجد أي دليل
حول تورط زوجها يف أي
خمططات إرهابية ضد نظام
األسد ،وأضافت أن زوجها
يدير مشروعا يف مدينة درعا،
وأنه مت القبض عليه أثناء
تأدية عمله يف  30يونيو

املاضي ،حيث مت وضعه يف
حافلة صغرية تابعة للنظام،
ومل يعثر له على أثر منذ ذلك
احلني.
وأضافت« :مسعنا أنه مت نقله
إىل أحد سجون دمشق ،لكننا ال
منلك أي إجابة شافية ،خنشى
أن يكون قد مت قتله».
وأشارت إىل أنها هربت
من سوريا مع ابنتها اليت
تبلغ الرابعة عشر ،وجنليها
الصغريين يف سبتمرب املاضي،
بعدما فقدت األمل يف عودة
زوجها ،حيث مكثوا مع أقارب
هلم يف لبنان قبل العودة إىل
سيدني ،اليت كانوا يعيشون
فيها حتى عام .2011
وتابعت الزوجة أن أبناءها
يشعرون بعدم االستقرار
بسبب االنتقاالت الكثرية،
وأثر ذلك على دراستهم.
من جهته ،قال قيصر طراد
قائد اجلالية اإلسالمية يف
سيدني إنه مصدوم من
االتهامات املوجهة للكاكوني
الذي يعرفه جيدا ،ويعرف إىل
أي مدى يتمتع حبسن اخللق،
معتربا أن النظام السوري
استهدفه جلنسيته املزدوجة،
الذين يعتربهم النظام السوري
صيدا مثينا حييكون خالهلم
اتهامات جتسس وإرهاب
وهمية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف متام التاسعة مساء األربعاء،
بدأت األضواء تتألأل يف بيت
دعارة «النغرتريس» بوالية
أسرتاليا الغربية ،وحتديدا يف
مدينة بريث ،إيذانا ببدء الوردية
الليلية.
ومثل سائر عاهرات احلانة،
تستخدم العاهرة «روبي» ذات
اجلذور اإلسبانية امسا مستعارا
خوفا على سالمتها ،وعربت عن
توقعها يف أنها ستحقق إيرادا
 1500دوالر على األقل يف تلك
الليلة ،وفسرت ذلك بقوهلا« :
لقد عملت يف أقطار متعددة،
يف أوربا ودبي والربازيل،
ولكن أسرتاليا هو أفضل مكان،
ألن الدعارة ال جيرمها القانون
يف أغلب أشكاهلا ،عاهرات
العامل من كل مكان يتدفقن إىل
أسرتاليا الغربية حتديدا ،بسبب
طفرة التعدين اليت أغدقت
األموال على العاملني يف قطاع
التعدين ،وهو ما تستهدفه
صناعة اجلنس».
ويبلغ متوسط ما يتكسبه عامل
التعدين يف والية أسرتاليا
الغربية ما يعادل  200ألف
دوالر سنويا إن مل يكن يزيد.
من جانبها ،قالت ماري آن
كينوورثي صاحبة بيت الدعارة
«النغرتيس» « :إنها أفضل
ثالث أو أربع سنوات على
صناعة اجلنس ،أنا هنا يف
أسرتاليا الغربية منذ  30عاما،
وأستطيع القول إنها مزدهرة».

ويتكبد الزبون الذي يقصد بيت
دعارة» النغرتيس» زهاء 400
دوالر يف الساعة ،يتم تقسيمها
ما بني العاهرة وإدارة البيت.
وتشري كينورثي إىل أن نساء من
كوبا واسكتلندا والربازيل وكندا
والواليات املتحدة يتوافدن
للعمل يف بيت الدعارة ،ألن
الزبائن أضحوا ينفقون أكثر من
ذي قبل.
ومعظم الزبائن من طائفة
الشباب الذين يعيشون يف
مدينة بريث ،ولكنهم يضطرون
للسفر إىل أماكن التعدين
النائية يف ورديات تستغرق
أسابيع ،وهو ما جيعل االستقرار
يف عالقة جنسية أمرا صعب
املنال ،مبا يدفعهم لإلقبال على
بيوت الدعارة.
والدعارة من املهن املباحة يف
أسرتاليا على الرغم من اختالف
القوانني بني والية وأخرى،
وخيشى العاملون يف صناعة
اجلنس من مترير قانون يف
برملان أسرتاليا الغربية يضع
ضوابط صعبة فيما خيص
مزاولة املهنة بالوالية ،ال سيما
بعد تصرحيات جانيت وولوورد
عضو الربملان املستقل اليت
تتصدر حماوالت مترير القانون،
حيث قالت عن الدعارة « :إنها
وظيفة ال ترضى أي أم أن
ختتارها البنتها ،إنها استغالل
للفتيات والنساء املنكسرات».
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يحتوي املحلول على متعقب لآلشعة فوق البنفسجية ويستطيع تمييز
الحامض النووي « دي إن إيه» الخاص باملجرمني

بدأت مطاعم ماكدونالدز يف
أسرتاليا يف تعميم جتربة محاية
أمنية فريدة من نوعها ،تعتمد
على رش السارقني مبحلول
غري مرئي ميكن عن طريقه
تعقب اآلشعة فوق البنفسجية
للجناة ،ومتييز ال «دي إن
إيه» اخلاص بهم.
وتأتي اخلطوة كمحاولة إليقاف
اجملرمني الذين يعتقدون أن
فروع ماكدونالدز فريسة سهلة
ميكن السطو عليها ،يف الوقت
الذي زادت فيه الشرطة
من حراستها على مطاعم
سلسلة
عقب
ماكدونالدز
من جرائم السطو أثناء أعياد
امليالد ورأس السنة.
وقالت متحدثة باسم سلسلة
الوجبات السريعة الشهرية إن
الشركة بصدد تعميم جتربة
استخدام احمللول اجلديد الذي
حيمل اسم «سيليكتا دي ان
ايه»بعد جناح التجربة يف فروع
ماكدونالدز الستة شديدة
االزدحام يف سيدني.
اإللكرتوني
للموقع
ووفقا
للمحلول للجديد فإنه يتم
تركيب جهاز معني بشكل غري
ملحوظ يف بوابة املقرات ،وعند
التنشيط ينبعث منها
دفقات من احمللول على

اجملرمني تسهل تعقبهم.
وحيتوي احمللول على متعقب
البنفسجية،
فوق
لآلشعة
اخلفية على العني اجملردة،
لكنها ميكن رؤيتها حتت ضوء
آشعة فوق بنفسجية ،كما
يستطيع اجلهاز متييز «دي ان
ايه» اخلاص باجملرمني.
باسم
املتحدثة
وأضافت
ماكدونالد إن الطريقة اجلديدة
رادعة للغاية ،حيث أمثرت فرتة
جتربتها عن تالشي نسبة السطو
املسلح أو القيام بسلوكية
منافية.
وتابعت« :لدينا إجراءات أمنية
واسعة النطاق للتيقن من
سالمة موظفينا طوال الوقت،
مثل التدريب املكثف ،وضبط
عملية تسليم األموال حصيلة
البيع ،وتركيب كامريات مراقبة
سرية ،والتواصل الدائم مع
الشرطة».
سطو قد
وكانت حادثا
استهدفا فرعي ماكدونالدز يف
جنوب غرب سيدني وليفربول،
أيام  28ديسمرب و 2يناير،
بينما مت السطو على مطعم يف
كارينباه «يف  29كانون االول/
ديسمرب.
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نيو ساوث ويلز تفرض ضريبة إطفاء حرائق على
أصحاب املنازل!

سوف يضطر أصحاب املنازل
يف نيو ساوث ويلز إىل دفع
ما يقرتب من  300دوالر سنويا
وفقا لضريبة جديدة ملقاومة
احلرائق ،يف إطار سعي حكومة
أوفاريل إىل إقامة تعديالت
واسعة يف متويل خدمات
الطوارئ بالوالية.
وتستعد حركة اإلطفاء االتطوعية
لشن محلة مناهضة للحركة حبجة
أنها ستؤدي إىل وقف التربعات
وفقدهم هويتهم املميزة.
ووفقا للخطة اجلديدة ،فإن كل
صاحب منزل أو صاحب أرض
سوف يتعني عليه دفع 300
دوالر سنويا لتمويل ما يقدر
مبليار دوالر تصب يف صاحل
هيئات «خدمات اإلطفاء يف
املناطق الريفية للوالية» ،و
«خدمات اإلطفاء واإلنقاذ يف
نيو ساوث ويلز ،و «خدمات
الطوارئ للوالية».
ومن املقرر أن حتل اخلطة حمل
النظام احلالي الذي يعتمد على
ضريبة تأمني ضد احلريق  ،يتم
التأمني،
إضافتها ألقساط
وهو ما وصفته حكومة الوالية
بغري العادل ألنه ال يضم سوى
أصحاب العقارات املشرتكني

دراسة :الفيتامينات خطر
شديد على السرطان!!

أيان أولفر الرئيس التنفيذي لـ «مجلس السرطان األسرتالي»

يف التأمني.
ووفقا للتعديالت

املقرتحة،

فإن أصحاب املنازل اليت تبلغ
قيمتها العقارية  250ألف دوالر

دراسة« :امليثامفيتامني» يسبب اجلنون!!
كشفت دراسة أسرتالية أن
اإلفراط يف استخدام عقار
«امليثانفيتامني» املخدر أو ما
يطلق عليه خمدر»الثلج» جيعل
مستخدميه أكثر عرضة بنسبة
مخسة أضعاف للتعرض ألعراض
الذهان أو االختالل يف الوظائف
العقلية.
من جهتها ،قالت الدكتورة
ريبيكا ماكيتني قائدة فريق
الدراسة إن اجلدل حول تأثري
خمدر امليثامفيتامني على املخ
كان دائما مثار نقاش ،واعتربت
أن ما مييز هذه الدراسة حتديدا
هو أنها تربط بشكل دقيق بني
أعراض االختالل العقلي وبني
استخدام عقار امليثامفيتامني
على املدى الطويل ،حيث أثبتت
الدراسة أنه يسبب اجلنون.
وأضافت ماكيتني األستاذة
جبامعة «ناشيونال» األسرتالية
إنها أصيبت شخصيا بالدهشة
بسبب قوة النتائج ،لكنها
ليست مفاجئة لرجال الشرطة
الذي واجهوا أناسا أصابهم
العقار املخدر باجلنون.
وأجريت الدراسة على  278من
مستخدمي امليثامفيتامني من
سيدني وبريزبن خالل فرتة متتد
إىل  4سنوات)،2010-2006
ورغم أن دراسة العالقة بني
االختالل العقلي واستخدام
العقار مشلتها عدة دراسات،
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سيضطرون لدفع  267دوالر
سنويا.
من جهته ،قال بريان ماكنلي
رئيس هيئة اإلطفاء يف نيو
ساوث ويلز إنه يرى أن كل
منزل يف الوالية جيب أن يلتزم
بدفع  360دوالر سنويا لتلبية
األموال الالزمة إلطفاء احلرائق.
بينما عربت حركة اإلطفاء
التطوعية عن خشيتهم من
فقدان اهلوية املميزة هلا إذا
مت متويلها من خالل الضريبة
اجلديدة ،وادعت أن ذلك قد
يوقف التربعات اليت كانت
وأضاف
احلركة،
تتلقاها
مسؤولو احلركة« :لقد مجعنا
تربعات ترتاوح بني  4-3مليون
دوالر ،ونشعر بالقلق من
توقف محلة التربعات بعد فرض
الضريبة اجلديدة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حذر جيمس واتسون العامل
احلائز على جائزة نوبل مرضى
السرطان يف مراحله املتأخرة
من تناول أقراص فيتامني
متعددة األنواع ،حتتوي على
مضادات األكسدة ،حيث قال
إن ذلك من شأنه أن يؤخر
شفاء املرضى.
وتعد فوائد املكمالت الغذائية
اليت حتتوي على مضادات
لألكسدة مثل فيتامينات ايه
وسي واي قضية أثريت حوهلا
الكثري من اجلدل العنيف.
وبينما قالت بعض الدراسات أن
استخدام الفيتامينات قد مينح
محاية متوسطة ضد السرطان،
قال الربوفيسور واتسون الذي
اكتشف مع العامل فرانيس
كريك اهليكل احللزوني املزدوج
لـ « دي إن إيه» عام ،1953
قال إن الفيتامينات ضررها
أكثر من نفعها على مرضى
السرطان.

ويف حبث جديد قال العامل إن
أحد أسباب عدم جدوى عالج
املراحل املتأخرة من مرض
السرطان هو الكمية الكبرية من
مضادات األكسدة اليت توقف
فاعلية العالج.
واستطرد أن األشخاص األصحاء
يستفيدون من الفيتامينات
ألن مضادات األكسدة مفيدة
يف هذه احلالة ،حيث تهاجم
العناصر
وبعض
اجلزيئات
املهامجة للدي إن إيه.
وتابع أنه جيب تنفيذ دراسة
مبنية على نظريته اجلديدة
اليت وصفها بأنها األهم منذ
اكتشافه لطبيعة الدي إن إيه.
أيان أولفر الرئيس التنفيذي
لـ «جملس السرطان األسرتالي»
إن نتائج البحث جيب أن توضع
يف االعتبار»»
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اإلمارات تدخل قائمة أكثر الدول
تهريبا للتبغ إىل أسرتاليا!!
الدكتورة ريبيكا ماكيتني
ولكن مل يسبق ألي دراسة أن
قامت بتحديد نسبة من أصيبوا
باختالل عقلي ،ومن انتابتهم
حالة من اهللوسة والتخيالت.
وأوضحت الدراسة األسرتالية
أن أعراض اجلنون بدأت يف
السنة الرابعة من تعاطي العقار
املخدر ،حبسب الكمية اليت
يتناوهلا مستخدموه.

وأشارت الدراسة إىل أن % 71
من أعراض االختالل العقلي الذي
يتسبب فيها امليثامفيتامني
تتمثل يف االرتياب الشديد
وجنون العظمة ،و % 51نوبات
هلوسة ،و % 35تفكري يف
أفكار وهمية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جنح ضباط اجلمارك ومحاية
احلدود األسرتاليني يف ضبط
ما يربو عن  15مليون سيجارة
مت جلبها بطريق تهريب غري
شرعية خالل عام ،2012
وشهد العام املنصرم ضبط
 134طن من التبغ يف موانئ
أسرتاليا كانت ستكلف البالد
أكثر من  128مليون دوالر
هروب من الضرائب املستحقة
إذا مل يتم ضبطها.

وتبوأت الصني قائمة أكثر البالد
اليت تأتي منها سجائر مهربة إىل
أسرتاليا ،كما دخلت اإلمارات
العربية املتحدة يف قائمة أكثر
الدول اليت تأتي منها سجائر
مهربة إىل أسرتاليا.
ولكن كمية التبغ اليت مت ضبطها
عام  ،2012تقل بنسبة % 32
عن الكمية اليت مت ضبها عام
.2011
وبدأ االجتاه العام يف أسرتاليا

نسبة
تقليص
حنو
مييل
التدخني ،إذ تشري إحصائيات
 ،2012إىل اخنفاض ملحوظ يف
نسبة املدخنني.
يذكر أن  % 2من مدخين
أسرتاليا يبتاعون سجائر مهربة،
لذا ال خياطر سوى القليل مبحاولة
جلب سجائر عرب التهريب ،ال
سيما يف ظل عقوبات وغرامات
صارمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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كيم كار :أرسلنا آالف اخلطابات
بشكل خاطئ!

من املقرر أن تقوم دائرة
الضمان االجتماعي األسرتالية
«سنرتلينك» باالتصال بآالف
من األمهات العازبات واآلباء
العزب بعد أن مت إخبارهم
على سبيل اخلطأ بالتخلص
من بطاقات االمتياز عقب
االنتقال إىل بدل البطالة أو
ما يطلق عليه « بدل بداية
جديدة».
وقال كيم كار وزير اخلدمات
اإلنسانية إن خطابات أرسلت
عن طريق اخلطأ تسببت يف
الكثري من االرتباك.
وأضاف السيناتور كار أن
بطاقات امتياز جديدة سيتم
إصدارها على الفور ،ويتم
الشهر
بنهاية
تسليمها
اجلاري.
وكانت «فريفاكس ميديا»
قد كشفت أمس األحد أن
دائرة الضمان االجتماعي
قد أرسلت خطابات لألمهات
العزب
واآلباء
العازبات
من
التخلص
بضرورة
بطاقات االمتياز بعد 31
دسيمرب  ،2012بداعي أنهم
لن حيصلوا جمددا على بدل
أو
األبناء(األمومة
رعاية
األبوة) حيث طبق عليهم
قرار النقل إىل بدل البطالة
إذا بلغ أصغر األبناء الثامنة
من عمره.
اخلضر
سيناتور
ودانت
راشيل سيورت الرسائل
املربكة ووصفتها بأنها مثلت
مصدر انزعاج ملتلقيها.
وقالت أم لتوأم يف الثامنة
من عمرهما إنها تلقت

رسالة حتذرها من استخدام
«بطاقات االمتياز» بداعي
تستطيع
الشركات
أن
التحقق من حالتها إلكرتونيا،
وأضافت األم العازبة أنها
شعرت باإلهانة من هذا
اخلطاب ،كما لو كانت قد مت
صفعها على الوجه.

السينتانور كيم كار
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قائمة أكثر شركات الطريان أمانا يف العامل..فريجن
أسرتاليا التاسعة

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخنفاض عدد الوظائف
املتوفرة يف أسرتاليا
كشفت دراسة جديدة اخنفاض
معدل الوظائف املتاحة يف
أسرتاليا ،حيث قلت فرص
الوظائف املتاحة بنسبة % 8
خالل العام املنصرم ،وهو ما
يرجع بأسرتاليا إىل معدالت
قريبة من معدالت األزمة
االقتصادية العاملية.
وأظهر «االستطالع الوطين
للوظائف» أن أسرتاليا كان
لديها  166ألف وظيفة متاحة
يف نوفمرب املاضي ،مقارنة
ب  193ألف وظيفة منذ عامني
سابقني ،كما أوضحت أن حنو
 600ألف أسرتالي كانوا يبحثون
عن وظيفة يف نوفمرب املاضي.
ومتثلت أقصى مظاهر اهلبوط
يف الوظائف املتاحة يف القطاع
العام ،حيث مل يكن متوفرا
سوى  12300وظيفة حكومية
أو شبه حكومية أثناء نوفمرب
املاضي ،مقارنة بـ 17500
وظيفة منذ عام مضى.
ويف قطاع وظائف اخلدمات

العامة ،مل يتوفر يف حكومة
والية نيو ساوث ويلز سوى
 3100وظيفة يف شهر نوفمرب
املاضي ،وهو املعدل األقل يف
مثل هذا الوقت من العام منذ
.1996
كما شهدت والية كوينزالند
اخنفاضا قدره  % 29يف نوفمرب
املاضي مقارنة بالعام السابق
يف الوظائف احلكومية املتوفرة
بشكل عام ،و % 65يف قطاع
وظائف اخلدمات العامة.
وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص،
اخنفض حجم الوظائف يف
نوفمرب بنسبة  ،% 9وشهد
القطاع السياحي االخنفاض
األكرب ثم النقل ثم التعدين ثم
التصنيع.
وتراوحت معدالت البطالة يف
أسرتاليا ما بني  % 5إىل 5.4
 %خالل العامني املاضيني،
وسط توقعات مبالمسته مستوى
 % 5.5يف يونيو املقبل.
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لم تندرج شركة كوانتاس األسرتالية يف قائمة أكثر  10شركات الطريان أمانا يف العالم
أصدر «مركز تقييم تصادمات
قائمة
األوربي
الطائرات»
تتضمن شركات الطريان األكثر
أمانا يف العامل ،حيث تصدرت
شرطة الطريان الفنلندية «فني
اير» Finnairالصدارة.
وجاء يف املركز الثاني شركة
«اير نيوزيلندا» ،وحلت شركة
« فريجن أسرتاليا» تاسعا يف
القائمة ،بينما خلت قائمة العشرة

األوائل من شركة «كوانتاس»
األسرتالية.
وقال مسؤولو املركز الذي أصدر
اإلحصائية إن ذلك الرتتيب وفقا
لتصنيف األمان السنوي الذي
اعتادت الشركة على إجرائه
خالل الثالثني عاما املاضية.
وفيما يلي قائمة أفضل شركات
طريان أمانا يف العامل:
 -1شركة «فني اير» الفنلندية

 -2شركة «اير نيوزيلندا»
 -3كاثاي باسيفيك
 – 4طريان اإلمارات
 -5شركة االحتاد اإلماراتية
 -6ايفا اير التايوانية
 -7شركة تاب الربتغالية
 -8هينان ايرالين
 -9فريجن أسرتاليا
 -10بريتيش ايروايز
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سدني

جمالس بلديات نيو يف ساوث ويلز على وشك اإلفالس!
أضحت جمالس بعض البلديات
يف نيو ساوث ويلز على مقربة
من إغالق محامات السباحة
واملكتبات ومراكز الشباب،
باإلضافة إىل ختفيض الوظائف،
وتقليص امليزانيات.
وتعاني جمالس بلديات يف نيو
ساوث ويلز من عجز مالي كبري،
يصل إىل مليارات الدوالرات،
باإلضافة إىل ارتفاع يف
التكاليف ،لدرجة دفعت بعض
اجملالس إىل القول بأنهم
قاربوا على نقطة االنهيار،
طالبني صعود األسعار ملا
يناهز  ،% 66أو صعود يف
تكلفة اخلدمات األساسية.
وحتى يف حالة صعود األسعار،
لن تتمكن بعض جمالس
البلديات من معاجلة قضايا هامة
مثل الطرق غري اآلمنة املليئة
باحلفر ،واملباني اليت حتتاج

لرتميم ،باإلضافة إىل أن تلك
اجملالس ستجد معاناة جديدة
يف استمرار أنشطة املكتبات
السباحة
ومحامات
العامة
ومراكز
املسنني
ومنازل
الطفولة وصاالت األلعاب.
البلديات
جمالس
وعانت
الريفية مثل «بروكني هيلز»
و»كوبار» و «باركيس» و»
أبر هانرت» و جمالس بلديات
الضواحي مثل «راندويك» و
«كامدن» و «روكديل» و» بلو
ماونتينز» ،وجمالس البلديات
الساحلية مثل « شيل هاربور»
و «شوهلافن» مجيعها من
الزيادة يف التكاليف وتبحث
عن سبل تدبريها.
من جانبها ،حذرت مؤسسة
املراجعة املالية «تي كورب»
من تصاعد ديون جملس بلدية
«بلو ماونتينز» إىل  60مليون

شهر

حزيران

دوالر حبلول
يونيو املقبل.
كما حذرت جملس بلدية «يونغ»
من التآكل يف نسبة األموال
السائلة واالستثمارات حبلول
عام .2016
وأضافت املؤسسة املالية
إن كافة جمالس بلديات نيو
ساوث ويلز البالغ عددها 152
بلدية تواجه نقصا يف السيولة
املالية.
من جهته ،قال دون بيدج
وزير شؤون اجملالس احمللية
إن جلنة مستقلة سوف تنهي
تقريرها بشأن األزمات املالية
اليت تعاني منها جمالس بلديات
يف متوز /يوليو  ،2013حيث
سيبحث التقرير سبل ختفيض
النفقات وزيادة الدخل ،وإعادة
هيكلة اخلدمات.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

كافة منافذها ،وأشارت إىل
أن اهلدف يتمثل يف أن يعرف
املستهلكون هوية عبوات
السجائر ،ونفت أن تكون بهذا
التصرف قد اخرتقت القانون.
وال تعد هذه هي السابقة
األوىل اليت حتقق فيها احلكومة
الفيدرالية يف وقائع حتايل
على رسوم اجلرافيك التحذيرية
على عبوات السجائر ،واليت
مت تعميمها مع تطبيق قانون
عبوات السجائر املوحدة يف
أسرتاليا أول ديسمرب املاضي،
حيث سبق وأن قامت شركة
شركة تبغ بتصنيع ستيكر
خاص حييط بعبوات السجائر
اجلديدة وبه الشعار « :إنها
عبوتك ،إنها اختيارك» وبها
العلم األسرتالي ،وصور لنساء
ورجال شبه عرايا.
وقالت تانيا بليربسك وزيرة
الصحة األسرتالية يف مؤمتر
صحفي إن احلكومة الفيدرالية
ستقاوم أي حماوالت لاللتفاف
على القوانني الصارمة املتعلقة
بالسجائر.
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دراسة أسرتالية عاملية :الوجبات
السريعة تصيب األطفال بالربو
وجد العلماء أن فرصة إصابة
املراهقني الصغار على وجه
اخلصوص مبرض الربو تزيد
بنسبة  % 40إذا ما تناولوا
الوجبات السريعة أكثر من 3
مرات أسبوعيا
كشفت دراسة دولية أن
الوجبات السريعة قد تكون
هي السبب وراء تصاعد
معدالت احلساسية والربو بني
األطفال.
ووجد علماء من نيوزيلندا
وإسبانيا وأسرتاليا وأملانيا
املراهقني
أن
وبريطانيا
الصغار بوجه خاص أكثر
عرضة لإلصابة مبرض الربو
املزمن بنسبة  % 40إذا
تناولوا اهلامبورجر وباقي
أنواع الوجبات السريعة أكثر
من ثالث مرات أسبوعيا.
ووصف العلماء دراساتهم
بأنها من املمكن أن حتدث
تغريا كبريا فيما يتعلق بدرجة
انتشار الوجبات السريعة
عامليا.
ومنحت الدراسة الفرصة
لدحض ما يسمى بـ «افرتاض
النظافة» والذي يتمثل يف أن
هاجس النظافة وراء ارتفاع
حاالت اإلصابة باحلساسية
حول العامل.
إال أن األنباء اجليدة اليت
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منافذ لبيع السجائر تتحايل
على قانون نيو ساوث ويلز
وجهت احلكومة الفيدرالية
اتهاما إىل منافذ بيع منتجات
«توباكو
الشهرية
التبغ
ستيشن جروب» أو «تي اس
جي» واليت متتلك  300متجر يف
أسرتاليا بانتهاك قانون والية
نيو ساوث ويلز عقب قيامها
مبنح املشرتين أغلفة كرتونية
جمانية مصممة لتغطية الرسوم
اليت حتذر من أضرار التدخني
يف حماولة للحد من تأثري
العبوات املوحدة اليت ختلو من
أي شعارات تروجيية.
وحتتوي األغلفة الكرتونية
اليت توزعها املنافذ على لوجو
الشركة وموقعها اإللكرتوني.
وقالت وزارة الصحة األسرتالية
إنها فتحت حتقيقا يف األمر
ملعرفة مدى خرق القوانني
الفيدرالية للقانون.
ووفقا لقانون الصحة العامة
يف نيو ساوث ويلز ،2008
فإنه ليس مسموحا للمتاجر
بتقديم هدايا للزبائن عند
شرائهم ملنتجات تبغية حتت
أي مسمى.
واعرتفت «تي اس جي»
بعرض األغلفة الكرتونية يف
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كشفتها الدراسة تتمثل يف
أن تناول الفواكه حيد من
شدة اإلصابة باحلساسية
والربو بنسبة .% 11
من جانبها ،قالت كريستني
جينكينز رئيسة قسم اجلهاز
التنفسي مبعهد جورج للصحة
العاملية إن األدلة تتصاعد بأن
الطعام السريع يزيد احتمال
إصابة األطفال باحلساسية
والربو.
وتابعت أن الدراسة مشلت
العديد من األطفال من أقطار
متعددة وحتديدا  319ألف
طفل ترتاوح أعمارهم بني
 14-13سنة ،من  51دولة،
باإلضافة إىل  181000طفل
بني السادسة والسابعة من
 31قطرا خمتلفا.
واستطردت« :حتى األم اليت
متتلك تارخيا عائليا وراثيا يف
اإلصابة باملرض قد تسأل:
«ماذا ميكن أن أفعل للحد من
فرصة إصابة طفلي بالربو»،
وأعتقد أن اإلجابة هي
ضرورة أن يتناول األطفال
فاكهة وخضروات أكثر ملا
هلا من فوائد جيدة للرئتني،
واحلد من تناول الوجبات
السريعة».
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رئيس «توحيد الكنيسة»
منزعج من صوت األذان !!
اندلعت حركة مناهضة لإلسالم
يف الضواحي الشرقية مللبورن
يف أعقاب خطة جتديد ملسجد
جبوار جامعة موناش ،لدرجة أن
رئيس مجعية «توحيد الكنيسة»
إىل االدعاء بأن املساجد أرضية
خصبة للتعصب الديين.
ويقع املسجد حمل اخلالف أسفل
منزل متلكه جامعة موناش
ويرتاده ما يناهز  1000مسلم،
أغلبهم من العاملني وطالب
اجلامعة املسلمني ،ال سيما يف
صالة اجلمعة.
من جانبه ،قال رئيس « اجلمعية
اإلسالمية ملسجد موناش» حممد
حمي الدين ،إن مساحة املسجد
صغرية جدا الستيعاب العدد
املتزايد من املصلني.
بينما كتب ريتشارد فاريل رئيس
مؤسسة «توحيد الكنيسة» إىل
جملس بلدية موناش يف نهاية
أكتوبر املاضي معارضا خطوة
جتديد املسجد وتوسيعه ،قائال
إن ذلك سيزعج أهالي املنطقة
بسبب أصوات األذان ،وحيدث

اختناقا مروريا ال سيما أثناء
صلوات اجلمعة.
وتابع يف شكواه أن املسجد قد
يضحى مبثابة أرضية للتعصب
الديين.
وعرب حميي الدين ،الذي يعمل
حماضرا يف امليكروبيولوجي»
عن صدمته جتاه تلك التعليقات
الصادمة مشريا إىل أن الصالة
متثل أهمية كبرية لدى املسلمني،
وتابع« :لقد اختذت اجلامعة
خطوة جيدة عندما خصصت لنا
مقرا للصالة منذ  20عاما ،واآلن
حان وقت جتديد املسجد».
كما علق القس الدكتور مارك
لورانس األمني العام ملؤسسة
«سينود فيكتوريا -تسمانيا» إن
تعليقات فاريل جانبها الصواب
نافيا أن تكون تلك التعليقات
لسان حال الكنيسة.
بينما قال جيف ليك رئيس
جملس بلدية موناش إن تعليقات
فاريل متعصبة وال تعكس روح
أسرتاليا اليت تتسم بالتعددية.
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باحث أسرتالي يكتشف عالجا
جينيا ملرض اإليدز

حكومة غيالرد حتتفظ حبق
املؤسسات الدينية يف رفض املثليني
احلكومة
رئيسة
أكدت
غيالرد
جوليا
الفيدرالية
الدينية إنهم
للمؤسسات
سيتمتعون باحلرية وفقا لقانون
جديد حيمي حريتهم ويضمن
هلم استمرار التمييز العنصري
ضد املثليني اجلنسيني وضد
من يرونهم آمثني.
احلالي،
للقانون
ووفقا
فإن املنظمات القائمة على
أسس دينية مثل املدارس
واملستشفيات الدينية ميكنهم
رفض توظيف من يرون أنه
من مرتكيب اآلثام ،لتاليف
أي سلبيات حيدثها انضمامه
للمؤسسة الدينية.
وقامت غيالرد مبقابلة جيم
واالس املدير العام لـ «
للوبي املسيحي األسرتالي»
حيث قال إنها أكدت له عدم
اعتزامها وضع أي قيود على
احلرية الدينية ،أو احلقوق
القانونية للجماعات الدينية
بشأن معايري التوظيف وغريها
من املعايري.
يذكر أن التمييز الذي تلجأ
إليه املؤسسات الدينية يؤثر
على آالف األسرتاليني
وتعتمد تلك املؤسسات الدينية
على التمويالت احلكومية،
ويسمح هلا باالعرتاض على
السلوكيات اجلنسية للموظفني
احملتملني.

وقال جيم واالس متحدثا إىل
الصحفيني أمام الربملان أمس
اخلميس« :أنا ال أعرف إذا
كانت الكنيسة أو أي مؤسسة
دينية ترفض تعيني أشخاص
بعينهم»
وعندما سئل عما إذا كانت
املؤسسات الدينية جيب أن
حتتفظ حبقوقهم القانونية يف
عدم توظيف املثليني وغريهم
ممن ال تتناسب أساليب
حياتهم مع القيم الدينية
قال واالس« :األمر ال يعين
نبذ طائفة بعينها ،لكنه شأن
وظيفي حبت ،بأن توظيف أي
مؤسسة أشخاصا يتناسبون مع
الفلسفة اخلاصة بها».
وقالت املدعي العام الفيدرالي
نيكوال روكسون أمس األربعاء
إن إعفاء املؤسسات الدينية
فيما يتعلق مبعايري التوظيف
هو أمر يعمل به منذ سنوات،
وسيستمر وفقا لتشريع جديد
مقرتح.
إال أنها قالت إن التشريع اجلديد
سيفعل خطوات إجيابية ملنع
التمييز على أساس اجلنس،
وتابعت« :حزب العمال فخور
بالتطور يف قوانني مكافحة
التمييز على أساس جنسي أو
عرقي أو التمييز ضد أصحاب
العجز.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املشروبات السكرية مشكلة مزمنة
يف أسرتاليا

الربوفيسور ديفيد هاريتش
قام باحث بوالية كوينزالند
األسرتالية بتطوير عالج جيين
ملرض نقص املناعة البشرية «
اإليدز» حبيث ميكن منع التحول
القاتل للفريوس.
والباحث هو ديفيد هاريتش
العامل مبعهد كوينزالند لألحباث
الطبية ،حيث سيبدأ جتربة
طريقته على احليوانات هذا
العام ،ومن املقرر أن يبدأ جتربة
العالج اجلديد على اإلنسان بعد
 5سنوات.
واستغل الربوفيسور هاريتش
وجود بروتني ما لفريوس نقص
املناعة ،يتواجد يف جني حيمل
اسم «تات» ،حيث حوله هاريتش
إىل سالح ضد الفريوس.
وباستخدام خاليا جهاز املناعة
البشرية املعروفة باسم «خاليا
تي» تيقن هاريتش من أن
الربوتني املتحول مينع فريوس
اإليدز من االنتشار.
كما وجد الباحث األسرتالي أن
الربوتني املعدل الذي مساه

«نولباسيك» ال ينقلب بشكل
عكسي ضد خاليا اجلسم.
وتابع الربوفيسور هاريتش:
«أشعر بالسعادة من جناح كافة
اختبارات العالج اجليين حتى
اآلن ،وهو ما مينحين التفاؤل من
جناحها يف عالج البشر».
وأضاف أن الفكرة راودته من
وحي جتربة أحد املرضى بربلني
والذي قال األطباء إنه تعافى
من مرض اإليدز ،وتابع« :لقد
عوجل الرجل بعد أن متت له
عملية زرع خناع للعظام ،حيث
كان يعاني من مرض السرطان،
وحلسن حظه انتقل إليه بروتني
متحول من املتربع ساهم يف
منع الفريوس من االنتشار يف
كافة خاليا اجلسم ،مما أدى إىل
شفائه.
يذكر أن مرض اإليدز قتل ما
يزيد عن  25مليون شخص منذ
بداية ظهوره يف أوائل الثمانينات
من القرن املنصرم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالبت ثالث من أكرب منظمات
الصحة األسرتالية بضرورة
وضع خطوات عاجلة لوقف
طوفان املشروبات السكرية
اليت زادت من نسبة البدانة
بشكل وبائي.
واملنظمات الثالث هي «جملس
السرطان» و»مؤسسة داء
السكري» و «مؤسسة أمراض
القلب األسرتالية» حيث عربت
عن رغبتها يف إجراء حتقيقات
شاملة حول الضرائب اليت
تتكبدها شركات املشروبات
السكرية ،وسبل احلد من
فيض املشروبات اهلائل يف
األسواق.
وحثت املؤسسات الثالث
األسرتاليني بالرتكيز على
شرب املاء ،واحلد من
شرب اللنب كامل الدسم،
وهي املطالب اليت حتتاج
إىل دعم على مستوى
احلكومة الفيدرالية وحكومات
الواليات.
وحذرت املؤسسات الثالث
أن البطء يف اختاذ
من
قرارات حامسة سوف يساهم

يف تفاقم الوضع الكارثي
للصحة العامة يف أسرتاليا،
مشريين إىل عدم وجود فوائد
صحية لتلك املشروبات ،كما
أنها تساهم يف امتصاص
الكثري من الطاقة ،وبالتالي
زيادة الوزن ثم البدانة.
يذكر أن املشروب السكري
الذي يصل حجمه إىل  600مل
حيتوي على ما يقرب من 16
ملعقة سكر ،وهو ما يتسبب
يف نهاية كل عام يف زيادة
يف الوزن تقدر بـ 6.75
كغم.
من جهته ،قال كريغ سينكلري
رئيس «جملس السرطان
السوق
إن
األسرتالي»
ممتلئ بالعديد والعديد من
املشروبات السكرية ،وتتنكر
بعضها يف صورة مشروبات
صحية ،رغم أن احلقيقة
منافية لذلك.
وتابع أن األسرتاليني باتوا
يستهلكون كمية سكر أكرب
مما كانوا يستهلكونها منذ
مخسة أعوام.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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بنك بريوت

Beirut Hellenic Bank & “Laziza” Festival celebrate the Mediterranean culture
Beirut Hellenic Bank was
the proud major sponsor of
the spectacular “Laziza”
Mediterranean Festival
held last Sunday January
13, in Adelaide, in the
presence of a multicultural
audience
celebrating
their culture, cuisine and
music.
“Beirut Hellenic as a
multicultural
Bank,
following the path of the
shareholder in supporting
the various community
groups, is privileged to
grow, through its financial
and social services, the
Cedar Tree that represents
symbolically our heritage
and culture, and brings us
together wherever we are
around the world,” said the
Bank’s Managing Director
& CEO, James Wakim.
Wakim stressed, “We,
at Beirut Hellenic Bank
are proud to contribute

 روبن تريدريا ونسرين خضرا، هيثم محرا، جاميس واكيم،تيم جينيفر

in strengthening the
ties between the new
generation and their history
but most importantly
to reinforce the bonds
amongst the various ethnic
communities in the wider
Australian society. This is
our long term strategy that
we are keen to applying
every day in order to meet
our community’s needs.”
The
Laziza
group
committee, which is
an enthusiastic and
passionate group of
Australians of Lebanese
heritage,
thanked
Beirut Hellenic Bank
for its support and its
contribution
making
the “Laziza” festival a
success.
We wish to congratulate
Mrs Wafaa Boulos who
won a $300 cash voucher
from Beirut Hellenic
Bank.

للبيـــع
La Galette
Patisserie
02 9637 4441

La Galette حلويات

www.lagalette.net.au

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز
بكامل معداته بسعر الكلفة
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
ورخيص.... عقد اجيار طويل
:ملن يهمه االمر االتصال على الرقم

0414600042

يف مرييالندز

تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية
دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية
والبلجيكية للحلويات

 نظافة تامة-  معاملة ودودة- خربة طويلة
169 Merrylands Rd, Merrylands
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حب وجمال

بالصور :باريس هيلتون وريفر فيبريي...حب يف الطائرة!!

حب يف الهواء :باريس هيلتون مع صديقها ريفر فيبريي

ريفر نشر على تويرت هذا املونتاج لصور جمعته مع صديقته باريس هيلتون

باريس هيلتون وصديقها قاما بنشر العديد من
الصور على موقع تويرت تظهر حبهما املتبادل
النجمة
استقطعت
األمريكية باريس هيلتون
بعض الوقت من كتابة
على
ملهمة
تغريدات
موقع تويرت مقتبسة من
الداالي الما وجون لينون
ووالت ديزني ،لتتوجه إىل
املكسيك من أجل التقاط
بعض الصور.
واصطحبت هيلتون معها
على منت طائرتها اخلاصة
صديقها املوديل األسباني
ريفر فيبريي.
وقامت هيلتون بنشر
صورة هلا وهي تشارك
صديقها قبلة محيمة يف
كابينة الطائرة قبل اإلقالع.
وظهرت هيلتون 31 ،سنة،
يف رحلتها القصرية من
كاليفورنيا إىل املكسيك
وقد ارتدت تي شريت
أسود وقبعة بيسبول ،كما

ظهر صديقها مرتديا رداء
أسود اللون ،يف تنسيق
واضح مع صديقته الثرية.
وكتبت باريس على تويرت
اجلمعة املاضية قبل يوم من
الرحلة قائلة « :سأطري إىل
املكسيك صباح الغد ،ال
أستطيع االنتظار».
صديقها:
كتب
كما
«سأذهب غدا إىل املكسيك
مع مجيليت الشقراء».
ومن بني الذين كانوا يف
الرحلة لونا شقيقة ريفر
الذي قال عنها إنه مل يرها
منذ عامني
رائعة
باريس
وبدت
اجلمال يف البكيين األزرق،
الذي أظهر جسدا متناسقا،
وظهرت يف إحدى الصور
واقفة يف نافورة يف
الفندق الفخم
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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www.
LIVE TV CHANNELS | TV SERIES | MOVIES | RADIO | VOD | PAY-PER-VIEW

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

Provided by:

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong
Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Powered by:

.com

Parammata
Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

Sydney
AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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توقعـات

توقعات االبراج لعام 2013
بقلم العالم الروحاني والفلكي عالء العوادي

حنن ال ندعي نعلم الغيب إمنا هي دراسات يف علم الفلك ونتائج
تأثري حركه الكواكب على الفرد والطبيعة واهلل اعلم.
وهذه اهم التوقعات لعام ٢٠١٣

برج احلمل

ال يزال كوكبا أورانوس وزحل يؤثران على مولود احلمل ،لذا
عليك أيها احلمل املثابرة وتفادي املتاعب إذا أردت الوصول
والنجاح يف العام  .٢٠١٣واألمر نفسه بالنسبة إىل العاطفة .إنها
سنة االختبارات ،كما أن هناك الكثري من الوعود هذا العام كازدهار
مالي ودراسي ومهين.
حتصن ما لديك من روابط
وماليا :من املستحسن أن
مهنيا
ّ
ًّ
ًّ
واهتمامات واستقرار مادي ومهين .سيجلب كوكب املشرتي
ًّ
حظا لك خالل األشهر الستة األخرية على صعيد العالقات العامة،
خصوصا املالية ،ال سيما بالنسبة إىل النجاحات يف املؤمترات
ً
سيدر عليك املال.
وورش العمل وتبادل اخلربات ،ما
ّ
ْ
تهمل صحتك ..حان الوقت
احم أوضاعك الصحية وال
صحيا:
ِ
ًّ
التباع نظام غذائي ومزاولة الرياضةّ .
ص من الكسل والتدخني
ختل ْ
ّ
سيسلط
أو الشراهة يف األكل .كوكب املريخ يف برج العذراء
األضواء هذا العام على صحتك.
عاطفيا :بالتأكيد هي ليست سنة هادئة لربج احلمل ،فزحل يبحث
ًّ
عن نقاط ضعف يف كل الشراكات حتى الزوجية منها .االنفصال
حمتمل إذا كانت العالقة سطحية أو مصطنعة .الفرتة اإلجيابية
للزواج ستكون مع انتقال زحل إىل برج العقرب ابتداء من  6تشرين
األول .ستحتاج للحبيب بقربك لكثرة انشغاالتك هذا العام ،فال
تتسبب بأمور منفرة تبعده عنك.
ّ

برج الثور

ً
واقفا عند خيار أو أكثر منذ العام املاضي،
قد ال تزال أيها الثور
تقدم وازدهار وستبقى أحداثها
لكن انتظارك قد انتهى .إنها سنة ّ
اإلجيابية لسنوات عديدة .مواليد نيسان أبريل سوف تطاهلم الفرص
جتهز للفرص
إذنّ ،
الثمينة بني الشهر األول ونهاية آذار مارسْ .
الكبرية هذا العام.
تتسرع يف املشاريع
تقرر وختتار وال
مهنيا
ًّ
ًّ
ّ
وماليا :اعرف كيف ّ
املهنية ،بل ّ
جيدا مبصلحتك .لست من املغامرين وال من
فكر
ً
العروض واالستشارة
اجملازفني ،لكن هذا ال يسمح لك بعدم درس ُ
وناضجا .بني حزيران وكانون
قبل القبول والرفض .كن عاق ًال
ً
األول هناك أرباح مالية ،فال تتفاجأ باملكافآت.
َ
ّ
املتوترة واملشحونة بالسلبيات.
وحتاش األجواء
صحيا :انتبه
ًّ
رح أعصابك ،فرمبا عليك مراجعة الطبيب إذا لزم
احبث عن اهلدوء وَا ْ
خرج إىل الرتفيه.
جراء التعب واإلرهاقُ .ا ْ
األمر يف الشهر التاسع ّ
يتوجب عليك أيها الثور احلرص على
جدا أنه
عاطفيا :من الواضح ًّ
ّ
ًّ
استقرار عالقاتك العاطفية ،فال جتازف بها وال تستخف بها على
تكيف
اإلطالق .قد حيمل الكسوف قطيعة أو جفاء أو
ً
غيابا حلبيبكّ .
التقدم
مع الظروف وكن أكثر مرونة يف إجياد احللول .إنها سنة
ّ
الشخصي.

برج اجلوزاء
هل أنت جاهز اللتقاط الفرص اجليدة؟ فهناك تغيري يف وجهات
احلظ لصاحلك .تأتي احلظوظ بشكل تدرجيي ،فكم ستحلو لك زيارة
املشرتي جالب احلظ يف تاريخ  11حزيران حتى كانون األول ،حيث
ً
وانفتاحا قد تبلور طريق النجاح للعام .2013
آفاقا
ستحمل
ً
وماليا :وصول نبتون ،الذي يرمز إىل املهنة ،إىل برج
ا
مهني
ًّ
ًّ
احلوت بتاريخ  3شباط فرباير سيعمل على استقرار موقعك الفلكي
ً
شيئا
مهنيا .ال تنتظر
تغيريا
سفرا أو
حتى  2025وسيحمل الكوكب
ً
ًّ
ً
على طبق من فضة ..احذر كسوف الشمس يف برج السرطان فقد
يتسبب لك بركود مالي.
صحيا :قد حتتاج الصحة إىل مزيد من اإلهتمام والرعاية يف
ًّ
مسببات صحية قدمية وجديدة ،بسبب وجود زحل يف برج امليزان
ّ
واملريخ يف برج العقرب يف أيلول ثم كسوف الشمس يف تشرين
ً
وأيضا كسوف القمر يف تشرين الثاني.
الثاني يف برج العقرب
ابتداء من تاريخ  5تشرين األول
عاطفيا
تنفرج
عاطفيا :سوف
ً
ًّ
ًّ

أكتوبر ،وسيصبح باإلمكان التعاطي مع األحباء بصورة أفضل
يسهل موضوع اإلجناب وتكرب فرص التالقي والوقوع
وأوضح  ،كما
ّ
يف احلب ،أو قد تأخذ خطوة جريئة حنو حبيب قديم ،إذ جتد حلو ً
ال
للمشاكل بينكما.
معطيات فلكية إجيابية للسرطان 5 ..أشهر مميزة لألسد وسنة
وتقدم للعذراء
ازدهار
ّ

برج السرطان
متنوعة معظمها
نظرة جيدة إىل مسائك تشري إىل معطيات فلكية
ّ
إجيابي يضمن استقرار موقعك واستمرارية جهودك كافة .إنها سنة
جيدة فهناك العديد من اإلجيابيات ،لكنها تشري إىل مسؤوليات
جتاه األوالد واألحباء فال تكن مهم ًال.
وماليا :أورانوس يف برج احلمل منذ العام املاضي وهذا
مهنيا
ًّ
ًّ
مؤشر فلكي مهم بالنسبة اليك ،إذ قد يفاجئك أورانوس بتغيري
يسبب
ماديا ما قد
يتسبب لك بنقلة مهنية لن ترضيك
مهين أو
ّ
ًّ
ّ
ً
ذكيا يف التفاعل مع هذه األمور مهما
كن
بل
د
تتمر
ال
ا.
ارتباك
لك
ًّ
ّ
كانت.
يسبب لك صعوبة يف
صحيا :وجود زحل يف برج امليزان قد
ّ
ًّ
خيصك .ومن تأثريات
احلمل واإلجناب ،أو رمبا تعًبا بالنسبة إىل طفل
ّ
ً
صحي ألحد أفراد العائلة.
أيضا تراجع
زحل
ّ
عاطفيا :قد جيلب زحل يف برج امليزان نشوء عالقة حب مع شخص
ًّ
أكرب ًّ
سنا ،أو والدة طفل .العالقة اجلديدة بينك وبني احلبيب لن
قدم الطرفان تنازالت .تستقيم
تتمتع بانطالقة عام سليمة ،إال إذا ّ
األمور كل مرة تعصف فيها الرياح بالعالقة وقد حتصل على فرصة
ثانية وختطط مع احلبيب إىل جلسات هادئة للتفاهم .إذا كنت
عازبا فاألجواء ستكون باإلمجال مناسبة ،وقد تلتقي بشخص يلفت
ً
انتباهك يف رحلة أو ورشة عمل.

برج األسد
تقدم وارتقاء وجناح وشهرة ،لكن الوضع الشخصي
هي سنة
ّ
والعائلي متطلب وضاغط وحيتاج إىل اهتمام وإنصاف .األشهر
نظرا لتزامن
اخلمسة األوىل ستكون مميزة واستثنائية بالنسبة إليكً ،
تأثريات أورانوس مع تلك اليت للمشرتي .سنة مرحية وناجحة.
وماليا :أورانوس يف برج احلمل يفاجئك باتفاقية عمل
مهنيا
ًّ
ًّ
مهمة أو ترشيحك لتبوؤ موقع بارز .تكون أعمالك وإجنازاتك العملية
حمط األنظار واالهتمام .تزداد شهرتك بسبب طموحاتك العملية.
ً
مهنيا يغيرّ من مردودك املالي .لكن نصيحة
عرضا
قد تتلقى
ًّ
عامة بعدم اجملازفة بل ّ
موضوعيا يف التعامل مع
جيدا وكن
حضر
ً
ًّ
املستجدات.
صحيا :رغم كل إجنازاتك لكن ال تهمل صحتك .راجع طبيبك
ًّ
احم ضغط الدم من التقلبات وال
كل فرتة أو كلما دعت احلاجةِ .
تتعرض لضغوط نفسية .حان الوقت للتخفيف من وزنك أو التباع
ّ
محية غذائية سليمة.
عاطفيا :ال بد وأن حيالفك احلظ هذا العام لتصل إىل موقع
ًّ
ومهنيا كالزواج .أورانوس يف برج احلمل
اجتماعيا
أفضل حتلم به
ًّ
ًّ
سيجلب لك الزواج واالرتباط أن مل تكن مرتبطا .سوف تفرح
يف األيام األوىل من عام ٢٠١٣بانفراجات عاطفية فكن متفائ ًال،
سيتوجب عليك
ونصيحة أنه يف حال مررت بفرتة عاطفية صعبة،
ّ
محاية الروابط وحتصينها .حاذر من الكالم اجلارح وال تتخذ مواقف
دون أخذ رأي احلبيب.

برج العذراء
وتقدم وجناحات وأسفار وأفكار المعة .سنة انفتاح
سنة ازدهار
ّ
ً
ظروفا عابرة قد ختترب مهارتك ورصانتك
وخروج إىل النور ،لكن
املهنية واالجتماعية .كما قد متتحن جدية وصدقية العالقات على
أنواعها مبا فيها الزوجية .املهم أال جتازف باالحتيال على القانون أو
ً
سابقا.
االستخفاف بقوانني وأعراف وتقاليد وشروط متفق عليها
ّ
يتنقل يف برج امليزان ،بيت
وماليا :ال يزال كوكب زحل
مهنيا
ًّ
ًّ
املال بالنسبة إىل برجك .لكن الزيارة لن تطول حتى نهاية العام

فاسحا
حلسن احلظ ،بل ستنتهي بتاريخ  5تشرين األول أكتوبر،
ً
لك اجملال لتحسني وضعك املالي .يف النصف الثاني من السنة
أي يف  12حزيران يونيو سيصل املشرتي إىل برج اجلوزاء فسوف
حيمل إليك مكافأة أو ترقية يف العمل.
يسبب
صحيا :كوكب املريخ يتنقل يف برجك لغاية  3متوز
ّ
ًّ
وعكات صحية أو عملية جراحية غري متوقعة .جيب عدم االستخفاف
بكل عارض صحي .حان الوقت لكي ّ
سليما.
حياتيا
أسلوبا
تتبع
ً
ً
ًّ
مارس الرياضة للتنفيس عن اإلرهاق.
جدية
عاطفيا :رمبا تقع يف غرام شخص أجنيب ،وقد تمُ تحن ّ
ًّ
وصدقية العالقات على أنواعها وأهمها الزوجية .بالرغم من أن اجلو
العام يوحي باحلب والتفاهم والتقارب ،لكن وجود كوكب املريخ
يسبب االنفعال واجلدال ،فحاذر من انتقاد احلبيب
يف برج العذراء
ّ
وتوجيه الكالم اجلارح إليه.
حان الوقت للنهوض للميزان ..انفراجات يف النصف األول من
٢٠١٣للعقرب و تأثريات فلكية ضاغطة للقوس.

برج امليزان
سنة ثقافة واندماج مع اآلخرين ،لكن الرغبة يف إدخال بعض
وتصرفاتك وأسلوبك قد تكون أجدى من
التغيريات على حياتك
ّ
معاكسة الظروف أو االستخفاف بها .حان الوقت لكي تتخلى
جمددا وللتعبري عن الرأي
مؤخرا وللنهوض
عن كل ما مل ينفع
ً
ً
واملعتقد.
وماليا :دعوة إىل مواليد  14إىل  22تشرين األول أكتور،
مهنيا
ًّ
ًّ
محاية االستقرار املهين من اجملازفات بسبب تأثريات زحل املعاكسة
والضاغطة لغاية تشرين األول .أما مواليد شهر أيلول ملواليد
يتوجب
امليزان ،فقد تكون مبنأى عن املعاكسات واملؤامرات ،لكن
ّ
عليها العمل على بناء مستقبل جديد.
ويسبب
الصحي
الوضع
د
يهد
صحيا :أورانوس يف برج احلمل قد
ّ
ّ
ًّ
ّ
والتوتر والغضب .لذلك دعوة إىل محاية الوضع الصحي.
اإلرهاق
ّ
تشنج األجواء والتوتر امللحوظ يف األجواء ،فهذا
ال تستسلم إىل
تراجعا يف معنوياتك.
وعصبيا وتلحظ
متشنجا
جيعلك
ً
ً
ًّ
تفرط بها ال سيما
وال
عالقاتك
سالمة
على
احرص
ا:
عاطفي
ًّ
ّ
الزوجية منها .لن يبقى من القديم يف حياتك إال املفيد والصادق.
أما بالنسبة إىل العامل الفلكي األبرز هلذا لعام فقد يكون كوكب
يهدد العالقات غري املتينة وغري
أورانوس يف برج احلمل والذي قد ّ
الصادقة بالقطيعة ،فهو كوكب املفاجآت فقد تأتي األحداث بشكل
فجائي فتتهاوى عالقات .لكنك أيها امليزان قد تستطيع السيطرة
التكيف مع الظروف.
على األمور يف حال استطعت
ّ

برج العقرب
من أهم السنني ملواليد العقرب ولعدة أسباب فلكية رئيسية
أهمها كسوف الشمس يف برج العقرب بتاريخ  13تشرين الثاني
ووصول كوكب زحل إىل برجك .حلسن احلظ سيجلب جوبيرت بعض
االنفراجات يف النصف األول من العام .سنة صعبة لكنها تبدأ
بشكل جيد وباستطاعتك تعزيز املواقع والروابط وإجياد احللول قبل
وصول زحل إىل برجك.
ً
موظفا قد حتصل على فرصة عمل أفضل
وماليا :إذا كنت
مهنيا
ًّ
ًّ
أو رمبا على فرصة عمل جانيب خيفف عليك الضغط املالي .أما
حرا ،فعلى األرجح هناك ازدهار ملموس خالل
إذا كنت تعمل عم ًال ًّ
الفرتة األوىل من العام .ابتداء من  12حزيران يونيو تتغيرّ الصورة
خصوصا
نوعا ما ،ولكنك ستبقى حمط األنظار حلصد املكاسب
ً
ً
ملواليد تشرين الثاني.
حذرا أيها العقرب.
تراجعا
يسبب زحل
صحيا :قد
ً
ًّ
ّ
ًّ
صحيا ،لكن كن ً
ّ
متقلب ،بل هذه هي السنة األفضل لالهتمام
أي وضع
ال تهمل ّ
بالصحة .استشر طبيبك إذا شئت ،إذ جيب أن تكون يف أحسن
حالتك اجلسدية.
عاطفياّ :
ّ
سيوفر لك احلظوظ القوية
تنقل املشرتي يف برج الثور
ًّ
وستكون لصاحلك حتى  11حزيران يونيو ،وتوقع االرتباط والزواج.
أما نبتون يف برج احلوت فيجلب لك عالقة مع شخص يعمل يف
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توقعـــات
مؤسسة صحية .قد ختتلط بوجوه جديدة ومثرية لالهتمام وتشعر
بسعادة وارتياح.

برج القوس
نظرة جيدة إىل مسائك يف ٢٠١٣تشري إىل معطيات فلكية جيدة
جزئيا بني
نوعا ما ،رغم أنها تتقاطع مع تأثريات فلكية ضاغطة
ً
ًّ
احلني واآلخر .سنة جيدة باإلمجال ولكنها متطلبة من أجل احلفاظ
هم
على املوقع .تكثر املفاجآت وسيكون الوضع الشخصي مصدر ّ
أو قلق يف بعض األحيان .سنة نضج ومنو ال سيما على الصعيد
العائلي والشخصي.
وماليا :ابتداء من  12حزيران ينتقل املشرتي إىل برج
مهنيا
ًّ
ًّ
اجلوزاء فتبدأ التأثريات الفلكية اإلجيابية بتعزيز عالقاتك العامة
والعملية .تكون حمط األنظار وقد تظهر ُعروض مهنية مغرية رمبا.
اذن ،عليك أو ً
ال
قد تفكر خبوض غمار البورصة أو استثمار عقار،
ْ
جيدا.
درس املوضوع ً
مستقرة مع التنبيه إىل ضرورة
صحيا :ستكون األوضاع الصحية
ًّ
ّ
اعتماد االعتدال يف حياتك اليومية .حاول أن تسرتيح يف األيام
الصعبة واحرص على نوعية طعامك وغذائك اجلسدي والروحي.
وتقرر اإلرتباط ،فمث ًال إذا كنت
عاطفيا :قد تلتقي بشريك العمر
ًّ
ّ
حتلم بإنشاء عائلة ،فعلى األرجح سيتحقق حلمك .أما إذا كنت تعاني
ً
تتحرك األمور بشكل
حزينا ،إذ سوف
من مشاكل زوجية فلن تكون
ّ
يرحيك .الال مباالة وعدم االكرتاث بواجباتك خطأ فادح هذا العام
وحيدا لسبب أو آلخر.
وإال فقد جتد نفسك
ً
نسبيا للجدي ..مزيد من النجاحات واإلجنازات للدلو
سنة جيدة
ًّ
عدة أصعدة.
وسنة إبداع وانفراجات على ّ

برج اجلدي
حلسن احلظ ال توجد تأثريات من الكسوف وال من حمور القمر،

نسبيا جلميع مواليد
فكيف ستكون األجواء يف ٢٠١٣؟ سنة جيدة
ًّ
اجلدي ،لكنها حتمل تغيريات بطيئة ومهمة على الصعيد الشخصي
والعائلي .من املستحسن تعزيز الروابط وعدم تهديد االستقرار
باملخاطر.
وماليا :ندعوك إىل مراجعة األعمال والتدقيق بالتفاصيل
مهنيا
ًّ
ًّ
منذ بداية العام .ال ترتك جهودك وأعمالك تذهب سدى ،فأنت متلك
طاقة كبرية وقد تتلقى فرص عمل جديدة أو تزدهر أعمالك احلالية.
تستمر الفرص والنجاحات فقط حتى منتصف العام  ،2013لذلك
تقرر.
اعرف كيف تلتقط الفرص وكيف ّ
وحاذر من مصاريف صحية مفاجئة
راع ظروفك الصحية
صحياِ :
ًّ
ْ
صحي سليم .يف
نظام
التباع
الوقت
ختتار
كيف
اعرف
وطارئة..
ّ
حد
منتصف العام
ً
وحتديدا يف شهر حزيران قد يزورك التعب إىل ّ
استشارة طبيب أو اختصاصيّ ..
نظم وقتك لكي ال حتتاجهما.
عاطفيا :انفراج على الصعيد العاطفي وستسمح الظروف
ًّ
مهددة .قد تشهد
باملصاحلات وإعادة األمور إىل جمراها إذا كانت
ّ
ً
إجيابيا كارتباط أو زواج أو
عائليا
حدثا
حياتك اخلاصة هذا العام
ًّ
ًّ
والدة طفل .ديناميتك العاطفية ستكون واضحة خالل األيام األوىل
من العام اجلديد .كوكب الزهرة يتنقل يف برج الدلو ،ما سيكون
واعدا بأن حياتك العاطفية سكثر فيها اللقاءات الرومانسية.
ً

برج الدلو
جاهزا.
تعدك السنة باملزيد من النجاحات واإلجنازات إذا كنت
ً
خصوصا بوجود املشرتي برج احلظ يف موقع مناسب لربجك.
ً
تقدم هلم فرصة
٢٠١٣ستكون مهمة بالنسبة إىل مواليد الدلو ألنها ّ
للتقدم .هناك دعوة مفتوحة الختاذ خطوات كبرية ،ال سيما على
ّ
الصعيد الشخصي.
وماليا :بلوتو ال يزال يتنقل يف برج اجلدي ،أي بيت
مهنيا
ًّ
ًّ
املال بالنسبة إىل برج الدلو ،وال يزال جيلب األحداث املهمة لصنع
ّ
يتعلق باخلارج،
تدر عليك املال .قد يكون مصدر رحبك
شهرتك اليت ّ
السفر أو املؤسسات الصحية أو النفطية أو الفنية! كن عند حسن
مهنيا.
الظن ورمبا يكافئك احلظ مبوقع أفضل وفرصة مثينة
ًّ
ستمر بفرتات من التسويات والتنازالت املالية كما
صحيا:
ًّ
ّ

التوقعات الروحانيه والفلكيه

التوقعات الروحانيه والفلكيه هي نتاج رسائل وهواتف غري منظوره
يستقطبها ويستلمها عدد من الناس ذوي املواهب اخلاصة والروحانيني
والفلكيني ويتم طرحها بصيغه توقعات وال اقل تنبؤات النها من اختصاص
األنبياء واألولياء والتوقعات تأخذ أحيانا ألكثر من سنه تصل للسنتني
واحيانا ال حتدث ليس الن التوقع خاطئ بل هنالك عوامل ومؤثرات أكرب
من أن نستوعبها وقبل كل هذاوذاك أراده اهلل سبحانه وتعاىل يف تغري
احلال بني عشيه وضحاها من حال إىل حال ودرء اخلطر وما شابه .هذه
بعض توقعاتي لعام  ٢٠١٣مع قبول حتياتي وأمنياتي أن يكون عام خري
وبركه وان يعم احلب والسالم بني شعوب األرض مجيعا وجينبنا وإياكم
كل مكروه.
على الصعيد األسرتالي
 -١ازدياد شعبيه زعيم املعارضة توني أبوت ووصوله لرئاسة الوزراء
.
 -٢مشاكل وانشقاقات االئتالف احلاكم وفضائح متزايدة.
-٣كارثه بيئيه يف أكثر من واليه اسرتاليه.
 -٤ركود اقتصادي ملحوظ.
-٥وفاه شخصيه عامه بارزه حبادث.
-٦نشوب بعض التوترات العرقيه والدينية بسبب حادث عرضي.
-٧قناة تلفزيونيه تتعرض هلزه عاصفه.
 -٨أعاصري قويه جتتاح فيكتوريا وأجزاء من نيو ساوث ويلز.
 -٩ضهور فريوس مروع يشغل بال الناس لفرته من الزمن.
 -١٠ظاهره كونيه غري معهوده تثري اخلوف واجلدل.
على الصعيد الدولي
-١سقوط املزيد من الشخصيات األوربية بفضائح جنسيه وماليه.
 -٢تداعيات االزمه املاليه العامليه تنهك العديد من دول أوربا.
-٣إضرابات ومظاهرات عارمة بسبب االزمه املاليه.
 -٤حدوث اعمال ارهابيه يف ثالث دول اوربيه منها فرنسا.
 -٥ظهور فريوس قاتل يثري الرعب أكثر من إنفلونزا الطيور واخلنازير.
-٦انتحار فنان عاملي كبري يثري اجلدل والشكوك.
-٧ظواهر وانفجارات مشسيه حتدث العديد من الكوارث الطبيعيه.
-٨وفاة رئيس أمريكي مشالي.
-٩تدهور صحه فيدل كأسرتو جمددا.
-١٠حروب وكوارث يف أكثر من بلد أفريقي.
-١١كارثه تعصف بالصني وخسائر بشريه وماديه.
-١٢الكوريتني ازمه ثم حلول ورمبا احتاد.
 -١٣اخنفاض شعبيه الرئيس الفرنسي بشكل حاد بسبب ازمه سياسيه
تعصف به.
 -١٤مشكله عرقيه أو دينيه يقتل فيها العديد من األبرياء يف
بريطانيا.

-١٥ظهور إرهابي يروع الناس يف أمريكا بعدها يقتل.
-١٦انتعاش االقتصاد بشكل ملحوظ.
-١٧كوارث بيئيه متوالية يف عده واليات أمريكية.
 -١٨انفجار بركان مدمر يشكل و يسبب ازمه صحيه وحسابات تتعدى
ألكثر من دوله.
-١٩ازدياد البطاله والتذمر يف عده دول اوربيه.
-٢٠مشاكل وحروب متفرقه يف تركيا ووفاه سياسي بارز.
-٢١تزايد املشاكل بني اهلند وباكستان ومشاكل وتضحيات يف
كشمري.
-٢٢تدخل روسي عسكري ببعض دول االحتاد السوفييت السابق.
 -٢٣متاعب ومشاكل تواجه الرئيس أوباما .
-٢٤تبقى حياة أوباما يف خطر.
-٢٥اكتشاف اسرار وخدع اتبعتها امريكا وبعض الدول األخري فيما
خيص احلرب واحتالل العراق.
-٢٦فضائح وحماسبه للرئيس السابق جورج بوش االبن.
-٢٧مشاكل واضطرابات داخل أمريكا ومطالبات باالنفصال.
-٢٨توتر وبرود ملحوظ بني إسرائيل وأمريكا.
-٢٩انكماش وتدهور دور بريطانيا أوربيا ودوليا.
-٣٠اكتشاف حقيقه مقتل بن الدن والسنه اليت مات فيها.
على الصعيد العربي
 -١اغتيال شخصيه عراقيه كبريه يثري موجه عنف طائفي كبري.
-٢تغيري يف اخلارطه السياسيه العراقيه.
-٣توتر يف أكثر من مدينه عراقيه.
 -٤استمرار التفجريات وتناحر واغتياالت بني بعض الفرقاء يف
العراق.
-٥وفاة مرجع ديين كبري وحداد عارم يف العراق.
 -٦اغتيال شخصيه كرديه كبريه ينجم عنه ازمه كبريه.
-٧وفاة مسؤل سياسي عراقي كبري نتيجه مرض عضال.
 -٨فضائح ماليه وفساد تطال مسؤولني كبار.
 -٩اغتيال برملاني من احد أحزاب السلطه.
-١٠صدام عرقي مروع حيصد العديد من الضحايا.
-١١مشاكل وأحداث داميه يف أكثر من بلد عربي.
-١٢استمرار التشرذم واالقتتال يف ليبيا.
 -١٣مشاكل واغتياالت يف اليمن.
 -١٤استمرار االقتتال يف سوريا وحل االزمه دبلوماسيا .
-١٥مقتل قيادي لبناني من قوى ١٤اذار.
-١٦اقتتال وتصعيد يف الشارع اللبناني نتيجه حادث اغتيال.
-١٧حماوله اغتيال السيد حسن نصر اهلل.
-١٨مشاكل واضطرابات يف مصر.

ستكثر عليك احلسابات وإعادة دراسة امللفات املالية ومواجهة
وحتمل التكاليف واألمثان .قد حيمل الشهر األول من عام
األخطاء
ّ
ً
صحيا.
ا
طارئ
الدلو
مواليد
٢٠١٣إىل
ًّ
ّ
يتنقل جوبيرت يف برج
عاطفيا :ابتداء من  12حزيران يونيو
ًّ
اجلوزاء ولسنة كاملة .هو بيت األوالد واحلب واحلظ بالنسبة إىل
وحيدا أيها الدلو ،فقد جتد احلب إذا كانت
برجك ،لذلك لن تبقى
ً
حياتك فارغة .قد تفرح بطفل أو لنجاح ولد من أوالدك يف حال
متزوجا.
كنت
ً

برج احلوت
عدة
 2012ليست سلبية ً
أبدا .إنها سنة إبداع وانفراجات على ّ
ً
ظروفا شخصية وعائلية إجيابية .جيب توظيف تلك
أصعدة قد حتمل
ّ
للم الشمل وتعزيز األلفة لكنها يف الوقت نفسه تسلط
الظروف ّ
نظرا لثقل
األضواء على قدرتك على لعب دور األهل أو املسؤول،
ً
بعض الواجبات بني احلني واآلخر .هنالك أرباح وهنالك شهرة إذا
كنت طالبها .هناك احتفال حبدث شخصي.
ّ
يتنقل يف بيت املال وزحل يف
وماليا :ال يزال أورانوس
مهنيا
ًّ
ًّ
بيت املصارف واملؤسسات الكبرية .سوف ترتاح من الضغوط
تتورط
املالية إبتداء من  5تشرين األول .ال جتازف بأموالك وال
ّ
يف توظيفات مالية .احم مصاحلك املهنية .حاذر من مصاريف
قانونية.
ّ
سيسلط األضواء
صحيا :كسوف الشمس يف  20أيار مايو
ًّ
على متطلبات صحية ضاغطة ورعاية ،وعكة صحية تصيب أحد
تطورات وأحداث من خارج
أفراد العائلة .يف شهر آب ستظهر
ّ
ّ
تتعلق بالوضع الصحي ،لذلك سيقوم مولود احلوت
جدول أعمالك
باستشارة طبيب أو قد تظهر مشكلة عن أحد املعاونني ،فيضطر
ملعاجلتها دون تلكؤ.
ً
أيضا كسوف الشمس قد يأتي برغبة يف الزواج ..يف
عاطفيا:
ًّ
الشهر األول من عام .٢٠١٣قد يساهم وجود كوكب زهرة يف
برج احلوت يف جلب احلظوظ العاطفية يف إجياد احللول للخالفات
مهددة
وتالق إذا كانت العالقة فاترة أو
بني العشاق .مصاحلات
ّ
ٍ
متساحما مع احلبيب .واهلل اعلم
باالنفصال  .كن
ً

-١٩وفاه ملكه بريطانيا.
-٢٠وفاة شخصيه سعودية كبريه جدًا.
 -٢١حياة امللك عبداهلل ملك السعودية يف خطر حمذق.
 -٢٢مشاكل يف املغرب واضطرابات.
-٢٣اكتشاف سر موت ياسر عرفات.
-٢٤ازدياد املظاهرات يف البحرين ووقوع املزيد من القتلى.
-٢٥إضرابات وتزايد االزمه يف الكويت بني احلكومة واملعارضة.
 -٢٦مشكله كربه حتث ضجه يف اإلمارات العربيه املتحده تهدد
الوحدة.
 -٢٧وفاة الفنان وديع الصايف .
-٢٨حياه الفنانه صباح يف خطر حقيقي.
-٢٩تزايد قوه ايران العسكريه .
-٣٠حدوث حرب كبريه مدمره يف الشرق االوسط.
 -٣١وفاة أكثر من شخصيه فنيه وسياسية خليجيه.
-٣٢كارثه بيئيه يف دوله خليجيه.
-٣٣الوضع الصحي ألمري الكويت يتدهور فجأة.
-٣٤انقالب عسكري يف الصومال.
 -٣٥استمرار الصراعات يف القاره السوداء.
-٣٦انشقاق وتناحر داخل االسره احلاكمة السعودية.
 -٣٧حتشيد عسكري سعودي على حدودها مع إحدى الدول العربيه.
-٣٨الكويت تعلن احلرب على السلفيني داخل الكويت.
-٣٩تغري أو حماوله تغيري داخل دوله خليجيه.
-٤٠طالق املطربه آصاله من زوجها احلالي.
-٤١وفاه رئيس دوله عربيه سابق يف سجنه.
-٤٢ظواهر كونيه غربيه حتصل منتصف عام .٢٠١٣
-٤٣تكالب دولي على ايران الضعافها.
-٤٤ضربه عسكريه على ايران واشتعال املنطقة .
-٤٥خروج سوريه من حمنتها.
-٤٦ارتفاع غالء املعيشة يف معظم دول العامل وارتفاع نسبه البطاله
بشكل كبري جدًا.
-٤٧نهايه العامل  ٢٠١٢أكذوبة
-٤٨كارثه يف اهلند.
-٤٩تعاظم قوه روسيا سياسيا وعسكريا
-٥٠موت مفاجئ ملطرب لبناني معمر ويبقى التوقع بوفاة مفاجئه للمطربه
صباح .واهلل اعلم
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات
واملنازل السكنية
 كفالة يف.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
العمل

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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Melbourne

اهلنود يف أسرتاليا قبل  4آالف سنة
أظهرت دراسة جديدة تستند إىل اجلينات ،أن «اهلنود
وصولوا أسرتاليا قبل حنو  4آالف سنة وتزاوجوا مع
السكان احملليني ،ما يعين أن عزلة القارة ُكسرت قبل
وقت طويل من وصول األوروبيني».
وذكرت وكالة األنباء األسرتالية (أي أي بي) أن
«دراسة جديدة وجدت أدلة على وجود تدفق جينات
مهمة بني اهلنود واسرتاليا منذ حنو  4آالف سنة».
واشار الباحثون اىل ان «كلب دينغو الشهري يف
أسرتاليا ،رمبا وصل إىل شواطئ القارة يف ذلك الوقت
إىل جانب تقنيات األدوات ومعاجلة األطعمة اليت محلها
اهلنود معهم».
ولفتت الدراسة اليت نشرت يف دورية (بناس) إىل
إن «االعتقاد الشائع كان أن اسرتاليا بقيت منعزلة
بعد استيطانها األولي قبل  40ألف سنة ،ولكن تاريخ
اجلينات مل يستكشف بالعمق الكايف».
وأجرت الباحثة إيرينا بوغاش من معهد ماكس بالنك
لدراسة التطور البشري يف أملانيا وزمالؤها« ،دراسة
واسعة لتحليل بيانات جينية من هنود وسكان أصليني
يف اسرتاليا وغينيا اجلديدة وسكان جزر جنوب شرق

آسيا».
ووجد الباحثون «أص ًال مشرتكًا لسكان اسرتاليا وغينيا اجلديدة
ومامنوا (جمموعة نيغريتو يف الفيليبني) ،ورجحوا أن تكون هذه
اجملموعات انفصلت عن بعضها قبل حوالي  36ألف سنة» ،موضحني
ان «النتائج تشري إىل هجرة جنوبية من أفريقيا .كما وجدوا تدفقًا
مهمًا للجينات من اهلند إىل اسرتاليا قبل  141جي ًال ،أي قبل حوالي
 4230سنة (مع اعتبار أن ّ
كل جيل هو لثالثني سنة)
واعتربوا ان «هذا الوقت تقريبًا ،يطرأ التغيري يف تقنيات األدوات
ومعاجلة األطعمة وظهور الدينغو يف السجل األثري االسرتالي ،ما
يشري إىل احتمال ارتباطها باهلجرة من اهلند «.

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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جرعة مسكنات الهالي املخطوفني!!

Melbourne

ملاذا نكتب وملن؟!
صحايف عتيق

كميل مسعود

لبنان البلد الوحيد املسامل يف املنطقة وتعيش على ارضه
سبع عشرة طائفة متساوية يف احلقوق ،متارس شعاراتها
الدينية والسياسية وكل طائفة على طريقتها اخلاصة حبرية
مطلقة والبلد الوحيد الذي يعتدى عليه وال يعتدي هو على
احد.
صفقات بني بعض دول املنطقة وغريها وغالبًا ما تكون
على حساب لبنان ،كل الدول تستفيد اما هو فلم يستفد
من احد.
جرت مؤخرًا وساطة تركية قطرية افرج خالهلا عن مثانية
واربعني ايرانيًا كان اجليش السوري احلر املنشق قد
احتجزهم يف سوريا منذ اربعة اشهر واليوم خرجوا اىل
احلرية ،اما الزوار اللبنانيون التسعة الذين كانوا يف ايران
وبطريق عودتهم اىل لبنان احتجزهم الثوار يف سوريا منذ
عشرة اشهر حتى اليوم مل يتم االفراج سوى عن اثنني منهم
السباب صحية حرجة.
رئيس وزراء لبنان ووزير الداخلية ووزير اخلارجية اجروا
اتصاالت مكثفة مع تركيا وقطر وبعض الدول العربية اكثر
من مرة عدا الزيارات اليت قاموا بها اىل الدول املعنية
باالمر دون اي نتيجة مرجوة واملؤسف يف املوضوع ان
وزير الداخلية مروان شربل عندما سئل عن مصري هؤالء
املخطوفني قال ال جيوز ان حنمل املسؤولية اىل تركيا اليت
جتاوبت معنا.
ان كالم من هذا النوع ال يرضي اهل املخطوفني وال يقنع
الرأي العام اللبناني.
سؤال وجيز ملعالي وزير الداخلية :على من تقع املسؤولية،
على النظام السوري؟
ً
اوال وعلى باقي
نعم املسؤولية تقع على قطر وتركيا
الدول اليت متد الثوار بالسالح واملال.
كان من االفضل لوزير الداخلية ان يصارح اهل املخطوفني
ويقول هلم لقد وصلنا اىل احلائط املسدود بدل ان يدغدغ
خواطرهم بالكالم الرطب....
سيدا العارفني
نعم وبصراحة وزير اخلارجية ووزير الداخلية ّ
جديتني باملوضوع لكانت
بكل االمور ،فلو كانت تركيا وقطر ّ
هلؤالء احلرية منذ شهور...
كم كنا نتمنى على الوزير شربل ان تكون عنده اجلرأة
ويقول بصراحة ان تركيا وقطر هما املعنيتان باملوضوع
وهناك طريقة واحدة يتم فيها اخالء سبيل هؤالء املخطوفني
هو عندما توقف تركيا وقطر االمدادات العسكرية واملالية
عن الثوار عندها تكون تركيا جادة يف املوضوع اما كالم
شربل ال جيوز ان حنمل تركيا املسؤولية جاء الكالم كناية
عن جرعة مسكنات الهالي املخطوفني!

لجميع اعالناتكم يف ملبورن
اتصلوا بمدير مكتب
ملبورن الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581

Page 26

اذا مل نكتب لقول احلقيقة وطرح االمور كما هي ويف املسار
الصحيح بالصوت والصورة...اذًا ال داعي للكتابة وملاذا نكتب
وملن!
الكالم كان فارغًا من كل حمتوى وكذلك يف بعض احملطات
الفضائية كان فارغًا ايضًا...
يف اربعني الشهيد اللواء وسام احلسن يف مدينة طرابلس كثري
من املتكلمني عنه حتدثوا بعيدين عن واقع املناسبة عن جهل من
التكلمني او غري ذلك.
والذين تعاقبوا على الكالم مل يعط احد منهم املناسبة حقها منذ
اخنراط اللواء احلسن يف السلك العسكري وما رافقها حتى ساعة
استشهاده وقد يكون هلؤالء اخلطباء عذرهم النهم ال يعرفون شيئًا
عن اللواء احلسن.
ويف هذه الذكرى االليمة كانت اعالم اجليش السوري احلر سيدة
املوقف يف مدينة طرابلس والشتائم والسباب على النظام السوري
واملقاومة اللبنانية وقد طال الكالم النظام اللبناني دون ان يسموه
بدل االحنناء واخلشوع امام هول اجلرمية.
لقد فاقت عنرتيات املتكلمني وعنجهيتهم «بيرت بونا» يف افريقيا
اجلنوبية لدرجة ان احد املراقبني يف املناسبة قال انها اشبه بفتاة
قاصرة تضحك ببالهة لكل من يداعبها....
ذكرى شهيد كبري ضحى حبياته ليسعد غريه اال يستحق كلمة
مديح واحدة وحتى بالشهداء الذين سبقوه على ارض الوطن
مسرت عيون املاليني على شاشة التلفزة وهم
احلبيب لبنان ،لقد ّ
يتساءلون هل هذه ذكرى شهيد اعطى اغلى ما عنده ام عرض
عضالت ومسابقات ملن يقدم االحسن...

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية،
فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت ،صدق اهلل العظيم.
نهار االحد املوافق  20كانون الثاني ذكرى مرور اسبوع على وفاة
االم الفقيدة

ام عاطف صوفان

والدة عاطف ورائف وحممد وحسن صوفان.
بهذه املناسبة االليمة سيقام عن روحها الطاهرة جملس عزاء يف
متام الساعة الرابعة بعد الظهر يف مركز مجعية الرسالة االسالمية
على العنوان التالي:

10 Rushwood Drive
Craigieburn

للفقيدة الغالية الرمحة ولكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون:
ابناؤها وبناتها يف لبنان :عاطف ،رائف ،اليفة ،عفيفة،
زهرة،فاطمة وعياهلم مجيعًا
ويف اسرتاليا :حممد صوفان وعائلته وحسن صوفان وعائلته

وابنتها شريفة وعائلتها.

لن أندم ...لن أساوم...وسأبقى أقاوم
بقلم سامي مظلوم
هذا الثالوث يساوي رجال كبريا امسه جورج ابراهيم عبداهلل...
عنون الثائر املقاوم الدكتور جورج دروب
بهذه االقانيم الثالثة َ
كفاحه يف سبيل قضية آمن بها...
قاهلا يف طريقه اىل احملكمة ،ويف احملكمة ،ويف طريقه اىل
جسد الرجل هذه احلقيقة
سجن مؤبد ،مدى احلياة ،ويف السجن ّ
بالرغم من كل العروض اليت ال ختلو من االغراءات املادية ،وشتى
انواع املغريات واالساليب اجلهنمية اليت مارسها اجلالدون حبقه
خشونة ومرونة ،برودة وسخونة...قاهلا :لن ومل اساوم ،لن ومل
اتراجع عن اميان هو كل وجودي.
تسعة وعشرون عامًا وراء قضبان الشرف ،وجوه تبدلت وناس
تغيرّ ت ،وحكومات طارت ،وفساد دق ابواب اجلميع ،واموال صرفت
وهدرت ،ومجيالت من نساء العامل املخابراتي حاولت بوسائل كثرية
النيل من هذا االميان يف هذا الرجل الكبري.
كل هذه العروضات واالغراءات مع التهديد والتهويل ،سقطت
وانهزمت ،وبقي الرجل شاخمًا موقنًا صلبًا عنيدًا...انها البطولة
الواعية ...انها وقفة العز يف رجال الشمس ،رجال املقاومة
يكتبون نصرهم على الشمس ،لتبقى رائحة احلرية وطعم احلق
والكرامة قيمًا تنري العقول والقلوب مع كل شروق ينشر الدفء
والطمأنينة والسالم على هذا الكون املضطرب...
البطل الثائر جورج عبداهلل ابن بلدة القبيات االبية ،كان من
املفرتض ان يكون قد عاد اىل تراب بلدته االثنني املاضي ...غري
ان التدخالت السياسية ،وسجنه اصال مسألة سياسية ،حالت دون
تنفيذ قرار احملكمة واطالق سراحه يف الوقت احملدد.
نعم لقد ضغطت الواليات املتحدة على فرنسا فرفض وزير
داخليتها توقيع قرار االفراج عنه وترحيله اىل خارج البالد.
التحركات بدأت من قبل عائلته واهالي القبيات والرفاق يف
احلزب الشيوعي اللبناني واالحزاب احلليفة امام السفارة الفرنسية
وغدا ستنتقل هذه التحركات اىل باحة القصر اجلمهوري وبعد غد
اىل السراي الكبري ،كما صرح شقيقه ،ولن تهدأ هذه التحركات
وتستكني بل ستبقى يف تصاعد مستمر حتى يتم اطالق سراح هذا
املقاوم ،هذا الثائر ،هذا الكبري جورج ابراهيم عبداهلل...
حنن يف مغرتباتنا ومعنا مجيعًا كل شرفاء واحرار هذا العامل نرفع
حتية احلياة ،حتية احلب والوفاء للحزب الشيوعي اللبناني والعاملي،
ولكل املقاومني فكرًا وصناعة وغال ً
ال ،نورًا ونارًا ،يف سبيل ملكوت
االرض والسماء ومن اجل كرامة االنسان يف بالدنا والعامل.
مع البطل احلر يف معتقله واحملرر ال حمالة جورج عبداهلل وكل
احزابنا العلمانية وجيشنا املفدى ومقاومتنا الباسلة ،مع كل خملص
وشريف وخملصة وشريفة للوطن واهله مقيمني ومغرتبني ،ندعو
للقاء وطين يلف الوطن بكل ناسه ،ندعو مليثاق وطين جديد
يؤسس لقيام دولة علمانية ينعم بها اهلنا مجيعًا بنظام يصون
القانون واملؤسسات.

قداس على نية املكرم البطريرك
اسطفان الدويهي

برقية عزاء
اللقاء الفكري االسبوعي يف ملبورن يتقدم من عائلة صوفان يف
الوطن وعامل االنتشار بأحر التعازي بوفاة الوالدة احلنونة احلاجة ام
عاطف صوفان.
جسدت امسى معاني رسالة االمومة ،وزرعت مع
االم احلنونة ّ
شريكها وزوجها املرحوم «ابو عاطف» قيم وفضائل ستبقى نورا
يشع من جنوبنا االبي املقاوم ،من رجال ونساء ،ابناء وبنات واحفاد
يف عائلة كبرية تفتخر بأعماهلا االنسانية املرموقة.
هذه العائلة اليت اعطت الوطن مقيمًا ومغرتبًا رجال فكر وسياسة
وعلم واختصاص منهم يف الوطن املناضل القيادي املعروف رائف
صوفان ويف اسرتاليا صديقنا حممد صوفان «ابو مأمون» والعزيز
ً
ومعرفة وتألقًا يف
حسن وجيل جديد من هذه العائلة يشع علمًا
خدمة اسرتاليا احلبيبة بكل ناسها ...
فلوالدة ووالد زرعا واسسا فحصدا واعطيا احلياة مناذج انسانية
راقية نقول برحيل الكبرية «ام عاطف» االمومة ال متوت فهي
حتيا من جديد ومع كل شروق مشسها دفء وحنان وحنني دائم،
لالرض ،للوطن وللعائلة...
هي من عليائها تتشفع وترعى استمرارية البقاء يف وطن ال
ميوت...
رمحها اهلل يف ملكوته السماوي مع االبرار ،ولكم عزاء احملبة
والوفاء والرجاء.

اخوكم
سامي مظلوم

تتشرف مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن بدعوة ابناء اجلالية
اللبنانية الكرمية للمشاركة يف القداس االهلي الذي سيقام على
نية البطريرك اسطفان الدويهي وذلك يوم االحد الواقع يف
 2013/1/27عند الساعة احلادية عشرة صباحًا يف كنيسة سيدة
لبنان املارونية  -ملبورن
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ملبورن

Melbourne

مرافقة الحيوانات األليفة مفيدة للصحة

يقال كثريا إن احليوانات األليفة
ميكن أن تكون مفيدة لصحة اإلنسان.
فمن املؤكد أن الرتيض مع كلب لن
يضر ،لكن هل يوجد أي دليل على
هذا القول؟ واإلجابة أن عددا من
الدراسات خلصت بالفعل إىل أن
احليوانات األليفة ميكن أن يكون هلا
آثار إجيابية.
برلني – ديتليف نولته ،األمني العام
للجماعة البحثية “احليوانات األليفة يف
اجملتمع” ،إن “ منهج البحث السائد منذ
عقود هو املنهج االجتماعي النفسي
وجرت بهذا املنهج دراسة آثار معينة
للحيوانات األليفة على أصحابها”.
يشري نولته إىل أن النتائج استندت أساسا إىل استطالعات
ومالحظات ،ولذا فإن النتائج ليست قوية للغاية .مضيفا أنه مع
ذلك ،تطورت املناهج البحثية العلمية تدرجييا.
وجاء يف وكالة األنباء األملانية أنه توفرت حاليا أدلة كثرية على
أن احليوانات األليفة مفيدة ألصحابها يف نواح كثرية .فعلى سبيل
املثال ،هناك فوائد جسدية ،أحدها واضح ومهم وهو التمارين
الرياضية.
ويشري رالف يوردان ،رئيس أطباء يف مستشفى الوقاية وإعادة
التأهيل القليب يف دويسبورغ بأملانيا إىل أنه “ وفقا لدراسة أجراها
علماء أمريكيون ،فإن  150دقيقة من التمرينات أسبوعيا كافية لن
تعطي أثرا إجيابيا على اجلهاز القليب الوعائي”.
والذين ميتلكون كالبا ميكنهم على األرجح الوصول إىل هذه املدة
أكثر ممن ال ميتلكون كالبا.
كما تظهر الدراسات أن األشخاص الذين ميارسون نشاطا بدنيا
خارج البيت يوميا يتمتعون بنظام مناعة أقوى.
وقال يدو كوبرنيك ،متحدث باسم نادي كينيل ،إن “ الكلب
جيرب صاحبه على اخلروج من املنزل بانتظام… والناس الذين
ميتلكون حصانا أو يعتنون حبصان يتعني عليهم مغادرة املنزل
كثريا أيضا”.
ومع هذا ،ال يتعني اخلروج من املنزل لالستمتاع بالفوائد
الصحية .وقال يوردان إنه “ ثبت أن جمرد وجود حيوانات ،وبصورة
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عامة حيوانات أليفة ،يساعد كثريا يف
ختفيض ضغط الدم وضبط ضربات
القلب”.
العصيب
اجلهاز
إن
وقال
نشاطا،
اقل
السيمبثاوي”ودي”
لذا فإن اجلسم يفرز نسبا أقل من
هرمونات التوتر مثل اإلدرينالني.
وينطبق هذا على أمساك الزينة
بصورة أقل منها على الكالب والقطط
واحليوانات األليفة األخرى.
وأضاف أن “ عددا من العلماء خلصوا
أيضا إىل أن النشاط البدني له تأثري
مفيد على األمراض املزمنة مثل مرض
السكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب اهلوائية
املزمن”.
ويشري يوردان إىل أن اقتناء حيوان أليف ميكن أن يعزز النشاط
البدني ما يساهم بالتالي يف ضعف هذه األمراض وخفض كثافة
نوبات املرض ،مثل حالة التهاب الشعب اهلوائية.
كما ميكن أن تكون احليوانات األليفة مفيدة من الناحية النفسية
حيث أظهرت دراسات عدة أن الشخص الذي يعيش مبفرده مع
حيوان أليف ،يشعر بوحدة أقل وميكنه اكتساب أصدقاء بصورة
أسهل .وقال نولته إن “احليوانات األليفة ميكنها أن تعمل على
تذويب اجلمود وجتعل التواصل االجتماعي أسهل”.
فالشخص يكون أكثر سهولة يف التواصل معه عندما يسري
بصحبة كلب أكثر من قابليته للتواصل وهو حيمل حقائب التسوق
عائدا للبيت .وشخص لديه ببغاء يف دار مسنني حيظى على األرجح
مبزيد من الزيارات من زمالئه .ورمبا تثري قطة أليفة فضول جريان
جتاه شخص انطوائي يف بنايات سكنية.
وقال نولته إن “ احليوانات األليفة توفر فرصة طيبة إلجراء
حمادثة… إلجراء حديث ،ميكن أن تسأل ببساطة عن حالة طائر
الشخص اآلخر”.
ثم هناك الشعور الدافئ الذي حتتاج إليه احليوانات األليفة.
وأشار كوبرنيك إىل أن “ هذا جيعل اجلميع يف حالة طيبة” .وذكر
أن املتقاعدين بصورة خاصة واآلباء الذي كرب أبناؤهم واستقلوا
مبعيشتهم يستمتعون كثريا بوجود حيوان أليف.

الرجل يعشق
املرأة املشاغبة
تتخيل الكثري من النساء
أن الرجال يهوون السيدات
الساكنات غري مشاغبات
لكن
و
ويرتاحون معهن نفسيا،
ونفسية أغلب
يوضح أطباء النفس طبيعة
أن تكون املرأة له يف
الرجال يف أن الرجل بالفعل حيب
يعشق املرأة فى
كثري من األحيان مطيعة ،ولكنه
أوقات معينة أن تكون مشاغبة.
ويتحدث احد استشاريي أمراض الطب النفسي “كثريا من السيدات
تعتقدن أن الرجال يعشقون املرأة املطيعة اليت ال تعطي رأيا أو تتكلم
فيما ال يعنيها أو تتحاور وتتناقش وجتادل كثريا ،وهو أمر غري صحيح
على املستوى العام.
فالرجل كما يصفه خرباء النفس هو رجل حيب التغيري وال يعشق الرتابة
وامللل ،فهو بالطبع حيب املرأة أن تطيعه ،ولكن ليس كل األوقات فهو
كما يقول األطباء يعشق املرأة املشاغبة اليت خترجه من اإلطار الطبيعي
واإلطار العادي إىل عامل آخر .ولكن من الناحية النفسية ورغم أن الرجل
حيب هذا النوع أو هذا األمر يف املرأة إال أنه ال يرتاح نفسيا معها ،وذلك
لطبيعته أو طبيعة أغلب الرجال فى حب طاعة النساء ،وهنا ينصح األطباء
املرأة أن تكون خليطا بني املرأة املطيعة واملشاغبة ،وأن تتخري األوقات
املثلى للعب تلك األدوار بقوة.

الكعب العالي األكثر رعباً يف العالم
مثة من حيب إرتداء الكعب العالي ،إذ يعتربه
النسائية واألنوثة ،أو من
البعض رمز األناقة
ّ
األساسية للمالبس .ولكن هل كل
األكسسوارات
ّ
الكعوب متشابهة ،وهل مجيع األحجام مجيلة وفريدة
من نوعها؟ بالنسبة اىل هذا الكعب ،من املؤكد أنه
مل يأخذ «الرهجة» املطلوبةّ ،
أقله ليس من اجلميع.
إذ أن معظم النساء والرجال يعتربونه من أبشع كعب
يف العامل .علمًا أن هذا احلذاء هو نتاج تعاون بني الفنان لياني فان دير
ومصمم األحذية رينيه فان دن بريغ ،وهو مبثابة تعليق على معايري
فيفر
ّ
املوضة واجلمال اليت مل يعد هلا أي حدود وضوابط.

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
Steak - Seafood
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com

صفحة 28

Saturday 19 January 2013

السبت  19كانون الثاني 2013

Page 28

ثقافـــة

أضواء على تاريخ صاالت العرض املسرحي يف بريوت
بقلم زياد سامي عيتاني

ساحة الربج حاضنة املسارح األوىل

كانت بريوت يف املاضيني القريب واملتوسط ،تلك املدينة القدمية
بأحيائها وأسواقها التقليدية ،ثم املتمددة جغرافيًا خارج سورها وقلبها
النابض ،تفخر مبسارحها وصاالت العرض فيها ،اليت كان هلا الفضل الكبري
يف نهضة املسرح اللبناني .أمام تراجع العروض املسرحية واستفحال أزمة
الفن املسرحي البنيوية ،ينصرف املعنيون واملهتمون والنقاد إىل نقد ما
وصل إليه الفن املسرحي اللبناني من مستوى مرتاجع ،لكن الالفت أن
العملية النقدية مقتصرة على تناول أزمة املسرح من النواحي ذات الصلة
باإلنتاج والنص واإلخراج واألداء التمثيلي ،من دون التطرق إىل واحد من
أهم األسباب اجلوهرية واحلقيقية ألزمة املسرح املتمثلة بفقدان صاالت
العرض املسرحي بشكل ممنهج الواحدة تلو األخرى.
يف وقت مضى ،كانت خشبات مسارح العاصمة تضج باألعمال املسرحية
النوعية ،وتشكل املالذ واحلضن الدافئ لكل املسرحيني ،فإذا مبدينة
بريوت الفاقدة مسارحها تتحول برمتها خشبة ملسرح دائم لألحداث
والتطورات املختلفة من شتى أشكال الدراما والرتاجيديا! فكيف ميكن
املسرح اللبناني أن يستعيد أيام عزه ،يف وقت تتالشى أو تكاد أغلب
صاالت مسارح العاصمة؟
سؤال كبري ،حبجم أزمة املسرح اللبناني ،برسم الدولة ووزارة الثقافة
حتديدًا .يف اإلنتظار ،جنرف من خمزون الذاكرة كنوز ذلك الزمن املسرحي
اجلميل من خالل استعراض تاريخ صاالته التارخيية يف وسط العاصمة اليت
احتضنت أرقى العروض املسرحية.
***
مل تكن مدينة بريوت يف القرن التاسع عشر قد اكتشفت الفن املسرحي
بعد ،وكان من الطبيعي أن ال تنشأ يف املدينة الصاالت املخصصة للعروض
املسرحية .وكانت آنذاك الوسائل الرتفيهية املتاحة تكمن يف شكلني من
أشكال الفنون الشعبية تتمثالن يف عروض «خيال الظل» و»احلكواتي»،
يف املقاهي ،والسيما مقاهي ساحيت «الربج» و»عسور» (رياض الصلح
حاليًا)ّ .
شكل هذان النوعان من الفن الشعيب بذور بداية املسرح اللبناني،
فقد تضمنا بعض خصائص املسرح كالنص واألداء واجلمهور ،لتمهد
الطريق يف ما بعد للحال املسرحية اللبنانية إنطالقًا من العاصمة.
بدايات العروض املسرحية
أواخر القرن التاسع عشر بدأت تظهر مالمح بدايات العروض واألعمال
املسرحية يف بريوت ،ولكن ليس على خشبة املسارح ،بل يف منازل أعيان
ووجهاء من الطبقات امليسورة والغنية ،وحتديدًا يف املناسبات السعيدة
وحفالت الزواج والوالدة واخلتان وتكريم الضيوف والزوار الوافدين من
اخلارج .كما درجت يف وقت الحق العروض املسرحية يف الصالونات
األدبية اليت كانت حكرًا على العائالت البورجوازية.
املسارح املكشوفة

مع بدايات القرن العشرين بدأت بريوت تعرف بعض صاالت العرض
املسرحي املكشوفة ،وخشبات املسارح غري الثابتة لتقدم عليها العروض
املسرحية .يف هذا اإلطار يكشف املؤرخان عبد اللطيف فاخوري وخمتار
عيتاني يف كتابهما «بريوتنا» ما يأتي« :نشري إىل وجود مسرح يف حملة
السور جبانب سوق اهلال ،كتب على مدخله خبط أمحر «تياترو سوق اهلال»
كان رسم الدخول إليه ستة قروش ،وكان على الداخل أن حيين ظهره
نظرًا الخنفاض باب املسرح .وكانت كراسيه مبعثرة وعتيقة ،خصالنها
عريضة وأحضانها مثقوبة .وقد بلغت مساحته مئة مرت مربع مبا فيه املسرح
والكواليس .وكان حيتوي على «لوج» من أخشاب مسمر بعضها إىل
بعض» .ويضيفان أن املمثلني يقفون يف آخر الرواية ويرددون نشيدًا
يدعون فيه إىل احلشمة واألدب ويدعون البالد إىل اإلستقالل ،واجلمهور
إىل حضور رواية الليلة التالية.
مسارح املدارس
ترافق هذا النشاط املسرحي املتواضع مع إنشاء الفرق املسرحية من
التالميذ الذين استهواهم الفن املسرحي ،فعمدت املدارس واملعاهد
إىل تشييد مسارحها ليقدم عليها تالمذتها نشاطاتهم املسرحية ،اليت ما
لبثت أن مسحت بتأجريها من بعض الفرق اخلاصة .يعدد الكاتب واملخرج
كريم يف كتابه «املسرح اللبناني يف نصف قرن» هذه
املسرحي حممد ّ
املسارح :مسرح اليسوعية يف األشرفية ،مسرح دار األيتام اإلسالمية يف
الطريق اجلديدة ،مسرح احلكمة يف األشرفية ،مسرح البطريركية يف حملة
البطريركية (زقاق البالط) ،مسرح بيت األطفال يف منطقة احلرج ،مسرح
الفرير يف اجلميزة ،مسرح الفريد يف حمطة «غراهام» عني املريسة ،مسرح
«وست هول» يف اجلامعة األمريكية يف رأس بريوت.
أول املسارح
خالل الربع األول من القرن العشرين أخذت احلركة املسرحية يف بريوت
تزدهر ،األمر الذي استدعى إنشاء صاالت عدة تستوعب الفرق التمثيلية
الوافدة من مصر ،فض ًال عن الفرق املسرحية احمللية .من أول املسارح:
مسرح «زهرة سوريا» ،مسرح «الكريستال» ،مسرح «الرويال» ،مسرح
«األمبري» ،مسرح «التياترو الكبري» ،والحقًا «املسرح الوطين» الذي أسسه
الفنان الراحل حسن عالء الدين (شوشو) .مع اإلشارة إىل أن بعض هذه
الصاالت كانت تستخدم سينما ومسرحًا يف اآلن نفسه .غري أن هذه
املسارح األوىل ُأهملت ومل تعد صاحلة لإلستعمال إبان احلرب العاملية
األوىل اليت كان هلا تداعيات وانعكاسات كارثية على بريوت ،مما جعل
احلياة فيها بالغة الصعوبة من جراء الفقر واجملاعة واألمراض واألوبئة
والتجنيد اإلجباري .بعد انتهاء احلرب األوىل ،تتابع جمددًا النشاط املسرحي
يف بريوت .فجدد مسرح «الكريستال» الذي كان حيتوي على أضخم
املقصورات إضافة إىل غرف املمثلني .ثم تبعه مسرح «التياترو الكبري»،

ومسرح «األمبري» ،ومن ثم مسرح «زهرة سوريا» الذي حتول يف ما بعد
إىل «مسرح فاروق» أو «مسرح التحرير».
فرق مسرحية مصرية
استقطبت بريوت يف تلك الفرتة العديد من الفرق املصرية املشهورة.
ومن أشهر الفرق اليت أمت ربوع بريوت مطلع العشرينات «فرقة رمسيس»
وعلى رأسها يوسف وهيب وجورج أبيض ،وفرقة فاطمة رشدي امللقبة
بـ»صديقة الطلبة» ،وفرقة جنيب الرحياني وزوجته بديعة مصابين .ثم
برزت فرق مصرية جديدة كانت تقدم عروضها يف مسارح بريوت ،منها:
فرقة سليم وأمني عطا اهلل اليت عرفت باسم «فرقة كشكش بك» .وعرفت
بريوت أيضًا «فرقة عكاشة إخوان» للتمثيل الكوميدي قدمت مسرحيات
عدة على مسرح «الكريتسال» .كما عرفت بريوت «فرقة علي الكسار»
اليت اشتهرت براوية بنت فرعون.
الفرق اللبنانية
برزت فرق حملية كان من أشهرها الفرقة اليت أسسها الثنائي حممد
شامل وعبد الرمحن مرعي وكانت أعماهلا تلقى رواجًا كبريًا حتى وفاة
الثاني عام  .1959من الفرق اليت اشتهرت حمليًا أيضًا فرقة الشيخ رائف
فاخوري ،فرقة الفنان علي العريس وزوجته الفنانة ناديا مشعون ،وفرقة
وجيه ناصر ،وفرقة عيسى النحاس ،وفرقة أسرة بريوت ،وفرقة عبد
احلفيظ حممصاني .وعرفت بريوت أيضًا يف تلك احلقبة املسرحيات الوطنية
اهلادفة واملسرحيات الغنائية الدرامية ،إضافة إىل املسرحيات اهلزلية
(األوبرا كوميك) .يف وقت الحق أنشئت املسارح احلديثة خارج وسط
بريوت لتمثل مناطق عدة .من أبرزها «مسرح بريوت» يف عني املرسية،
و»مسرح قصر البيكاديلي» يف شارع احلمراء ،إضافة إىل «مسرح كازينو
لبنان» ،و»مسرح الستاركو» يف شارع جورج بيكو ،و»مسرح املدينة» يف
كليمنصو ،وغريها.
هنا ضوء على الصاالت واملسارح اليت ّأرخت جلزء كبري من احلركة املسرحية
اللبنانية ،من خالل استعراض تارخيها والظروف اليت أحاطت بتشييدها.
مسرح «زهرة سوريا»
مسرح «زهرة سوريا» يف ساحة الربج هو أقدم مسارح بريوت املستويف
الشروط الفنية ،يرجح أنه تأسس يف العام  .1887أنشأه سليم آغا كريدية
بناء على نصيحة
وشريكه سليم بدر على الطريقة األوروبية النمسويةً ،
والي بريوت خالد بك البابان الذي كانت تربطه عالقة صداقة بكريدية،
حيث عرض عليه فكرة إنشاء املسرح وساعده على ذلك بعد زيارته للنمسا
(حبسب ما ورد يف كتاب «مسارح بريوت وتوارخيها») ،الذي يشري أيضًا
إىل أن إسم «زهرة سوريا» أطلق على هذا املسرح ألن بريوت كانت
تطلق عليها هذه الصفة يف القرن الثامن عشر .واستمر يف العرض حتى
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أضواء على تاريخ صاالت العرض املسرحي يف بريوت
 ،1903حيث استثمره املسرحي يوسف بشارة لثالث سنوات ،ثم
حوله كريدية وبدر إىل دار للعرض السينمائي واملسرحي .مع بدء
احلرب األوىل حتول املسرح إىل مركز إمداد للقوات العثمانية إىل حني
إنسحاب اجليش الرتكي من بريوت ،ليعاود املسرح نشاطه حتى ،1927
عندما إشرتاه علي محوي وجعله مقهى بإسم «الكريون» ،ومن ثم خمزنًا
للمواد الغذائية .يف  1940استثمره املمثالن ناديا تقال مشعون وعلي
العريس وأطلقا عليه إسم «تياترو ناديا» ،إال أن شركتهما أفلست عام
 1945ليتوقف املسرح عن العمل .اشرتاه عفيف كريدية أواخر عام 1945
وجدده وأطلق عليه إسم «مسرح فاروق» تيمنًا مبلك مصر والسودان،
غي إمسه وأطلق عليه إسم «مسرح التحرير»
وبعد ثورة  1952يف مصر رّ
تعاطفًا مع ثورة عبد الناصر ،واستمر على هذا اإلسم حتى  1971عندما
تعرض حلريق كبري قضى على أرجائه .يشار إىل أن «مسرح فاروق»
متيز عن باقي مسارح العاصمة بانفراده يف انتقاد السلطة السياسية
واحلكومات املتعاقبة والشخصيات السياسية البارزة يف البالد .وهذا ما
جعل املؤرخني يصفونه باملسرح السياسي األول يف لبنان.
مسرح «الرويال»
كان موقعه إىل اجلهة الغربية من ساحة الربج .كان يعرف بـ»مسرح
الشيدوفر» ،حيث كانت هذه الصالة مثرة شراكة بني اآلغوين سليم
كريدية وسليم بدر عام  ،1919عندما أسساها لتكون دارًا للعرض
السينمائي تارة وللعرض املسرحي طورًا ،ملدة مخس سنوات متتالية.
يف  1924انتقلت ملكية صالة «الشيدوفر» إىل نقوال قطان وجورج حداد
غيا إمسها إىل مسرح «الرويال» لتحتفظ بهذا اإلسم إىل هدمها
اللذين رّ
بداية اخلمسينات لفتح الطريق بني ساحة الربج وشارع بشارة اخلوري.
يوضح الكاتب واملخرج حممد سويد يف كتابه «يا فؤادي»« :قرار اهلدم
مل يلحظ مصري عمال الصالة وحقهم يف احلصول على تعويضات .وحني
رفض أصحاب الصالة إخالءها من حمتوياتها ،تفاقمت املشكلة وحتولت
الصالة إىل سد يف وجه تنفيذ مشروع شق الطريق .عندها نزل رئيس
جملس الوزراء سامي الصلح بنفسه إىل مبنى السنيما ،آمرًا بهدمه على
من فيه على الفور .وتردد يف النهاية أن احلكومة وافقت على دفع
تعويضات مقدارها سبعة عشر ألف لرية».
مسرح «األمبري»
يقع إىل اجلنوب الشرقي من ساحة الربج جلهة الطريق املؤدي إىل
شارع اجلميزة ،على مقربة من مقهى «الباريزيانا» .أنشئ عام 1904
كخان (فندق) ،ثم حوله جورج حداد ونقوال قطان إىل مسرح عام ،1920
فأحضرا املعدات واملقاعد واأللواح اخلشبية من اخلارج وأحسنا ترتيبه
وتصميمه ليتسع إىل أكرب عدد من الرواد ،حيث بلغ  1213مقعدًا .وكان
يتميز بطبقتني من «األلواج» تطالن على الصالة الفسيحة ذات املقاعد
الفخمة .وكان يعترب يف حينه أكرب مسارح بريوت .لعبت على هذا املسرح
جمموعة من الفرق األجنبية ،كما اختارته املمثلة فاطمة رشدي لتقدم عليه
مسرحياتها دون سواه من الصاالت إلستيعابه العدد األكرب من الرواد،
قدمت فيه رشدي آخر عرض
قبل أن يتحول للعرض السينمائي حيث ّ
مسرحي عام  1929ليتحول صالة للعروض السينمائية فقط حتى العام
 ،1975إذ تعرض لدمار هائل جراء احلرب .يذكر أن تقال وحداد اللذين
بالغا يف إتقان «األمبري» ،كانا أول من استقدم عام  1930آلتني من
ودعوا الوجهاء
شركة «وسرتن إلكرتيك» للسينما الصوتية املتكلمة،
َ
ورجال الصحافة حلضور أول فيلم يعرض يف لبنان مع مساع موسيقاه.
وورد يف العدد  26من جريدة «املعرض» (كانون األول  – 1929كانون
الثاني  )1930حتت عنوان «السينما املتكلمة يف مسرح األمبري» ،ما
يأتي« :ال تزال إدارة املسرح الراقي تولي اجلهود الثمينة الستجالب
كل جديد وطريف يف عامل الفن والتمثيل والسينما .ولقد أتيح لنا يف
األسبوع املاضي أن حنضر التجربة األوىل من عرض السينما املتكلمة فإذا
حنن أمام حتفة للفن عجيبة وإذا حنن مكربين همة أصحاب األمبري ملا بذلوه
من جهود ومال يف إحتاف بريوت مبا عجزت عن حتقيقه مصر».
«مسرح الكريستال»
بنى سليم آغا كريدية مكان منزل والده الكائن خلف اجلهة اجلنوبية
الغربية لساحة الربج على مدخل «سوق النورية» مسرح «الكريستال»
يف بدايات عشرينات القرن املاضي ،على طراز املسارح األوروبية،
سواء جلهة مقاييس اخلشبة والتجهيزات ،فض ًال عن صالته الفخمة اليت
كانت تتسع لـ 706مقعدًا .وكان مسرح «الكريستال» معروفًا إقليميًا
ومتوسطيًا ،مما جعله يستقطب فرقًا أوروبية وعربية .خضع لرتميمات
وإعادة ديكور .فبعد احلرب األوىل مت جتديد الصالة وحتويلها من ثوبها
العثماني إىل الطراز الفرنسي بإشراف مهندسة ديكور فرنسية تدعى
أنطوانيت فانس ،متاشيًا مع النمط اجلديد للمدينة اليت انفتحت على
العادات األوروبية ،فض ًال عن مواكبة التطورات التقنية والتجهيزات
واألجهزة الصوتية والضوئية .بعد احلرب العاملية الثانية مت جتديد
الصالة ،إال أنه توقفت فيها العروض املسرحية ،لتتحول فقط إىل
صالة للعروض السينمائية ،مع إحياء بعض احلفالت الفردية لعدد من
املطربني .وسبب حتوهلا إىل سينما فقط يعود إىل عدم قدرتها على
منافسة مسرح «فاروق».
آخر جتديد خضع له «الكريستال» كان  ،1959ليبدأ هبوط مستواه
تدرجيًا اعتبارًا من نهاية الستينات حتى بداية احلرب اليت حولت الصالة
إىل أنقاض.
يذكر أن مسرح «الكريستال» احتضن العديد من اإلحتفاالت

مبنى األوبرا

السياسية ،حيث مت فيه اإلعالن عن قيام «احلزب الشيوعي اللبناني»،
«حزب الشعب» سابقًا يف األول من أيار عام  .1925كما أقيمت فيه
احتفاالت «حزب النجادة» والثورة اجلزائرية ،ومهرجان العرب املناهض
للحركة الصهيونية العاملية عام  ،1931ومؤمتر التضامن مع ثورة عبد
القادر احلسيين عام  ،1935واحتفاالت السفارة املصرية ملناسبة زواج
امللك فاروق.
«التياترو الكبري»
«التياترو الكبري» ،أفخم مسارح بريوت وأرقاها أيام العز .كان عبارة
عن مستودع للزوارق ميتكله أبو عبد اهلل الشرقاوي يف شارع املري بشري
بني اللعازارية وساحة رياض الصلح ،ثم بيع إىل جورج تابت الذي قرر
مببادرة فردية ،أن يسد فراغ املدينة من حيث إفتقارها إىل مسرح بعد
«الكريستال» غرب ساحة الشهداء .أوكل تابت مهمة هندسته إىل يوسف
أفتيموس أواخر العشرينات ،فتألف املبنى من ثالث طبقات تعلوها قبة
كانت تفتح وتغلق على الكهرباء للتهوئة .ومتيز املسرح بكونه دائريًا
يشبه يف هندسته املسارح اللندنية القدمية ،أما مقاعده الـ  706احلمراء،
فكانت تشبه إىل حد كبري مسرح «األوبرا» يف فرنسا ،ومتيز «التياترو»
ببهوه الفسيح الذي يتفرع منه درجان عريضان يؤديان إىل مقصوراته
الفخمة وغرف املمثلني الفسيحة ،كما متيز يف مدخله اخلارجي بالزخرفة
والزينة ،أما ديكوره الداخلي فغلبت عليه البساطة .وكانت التقنيات فيه
تتطابق مع املواصفات العاملية يف ذاك الوقت ،إذ كان جمهزًا تقنيات
صوتية مدروسة ،فيصل الصوت بوضوح إىل مشاهد آخر الصالة ،كذلك
كانت تقنياته الضوئية تضفي على الديكور أجواء رائعة .افتتحت صالة
«التياترو الكبري» بعروض مسرحية عام  1929لفرقة ماري بل وشارل
بواييه ،وافتتح موسم التمثيل الفرنسي بـ»األوبريت كالسيك» وبعد
عام قدمت «الكوميدي فرانسيز» بعضًا من عروضها وكان من بني
أعضائها املمثل املصري مجيل راتب والفنانة الرومانية إيفيت بوبسكو.
كذلك استقطب «التياترو الكبري» عمالقة الغناء والطرب العربي األصيل
غنى فيه ٌّ
إلحياء حفالتهم يف رحابه ،حيث ّ
كل من أم كلثوم وحممد عبد
الوهاب للمرة األوىل يف بريوت .ممن تركوا بصماتهم الذهبية على خشبة
«التياترو» عميد املسرح يوسف وهيب الذي عرض مسرحيات عدة مع
فرقته ،وكذلك الفرقة القومية املصرية للمسرح وكان من بني ممثليها
أمينة رزق ،فؤاد شفيق وحسني رياض.
يذكر أنه عندما أراد الفرنسيون شق طريق ميتد من مرفأ بريوت إىل
حملة احلرج وضعوا يف إعتبارهم إزالة «التياترو» ،إال أن ذلك مل حيدث
بسبب أصوات اإلحتجاج اليت ارتفعت آنذاك.
«املسرح الوطني»
أنشأ شوشو واملخرج واملؤلف القادم من طرابلس نزار ميقاتي
والكاتب وجيه رضوان يف تشرين الثاني  1965يف ساحة الربج «املسرح
الوطين» ،بعدما حلما طوي ًال بتأسيس نظام مسرحي يومي يف لبنان،
فكان هلما ما أرادا عندما حوال صالة سينما «شهرزاد» اليت كانت تعاني
وكونا فرقة له بطلها وجنمها
من ركود يف العمل إىل مسرح يومي،
َّ
شوشو نفسه ،الذي كان يكثف من عطائه ويضاعف من طاقاته لتتواىل
العروض املسرحية على خشبة «املسرح الوطين» إذ وصلت إىل 24
مسرحية ،كأنه يتوقع موته املبكر ،حيث كان على سباق دائم مع الوقت.
الطريف يف املوضوع أن شوشو كان مير باملصادفة من أمام صالة
«شهرزاد» فوجد مديرها ومدير صالة سينما «دنيا» أنطوان شويري
عند مدخل السينما ،فسأله شوشو :هل تؤجرني هذه الصالة؟ فقال
له :ملاذا؟ قال :أريد أن أجعل منها مسرحًا .قال الشويري :أنا جاهز،
تعال متى شئت .وصعق شوشو من اجلواب إذ مل يكن يتوقع أن يوافق
شويري على تأجريه إياها بهذه السهولة .يف اليوم التالي قصد شوشو

الكاتب وجيه رضوان يف «مقهى احلاوي» وقال له :لقد جاءت ليلة
القدر .سأله :كيف؟ أجابه :اتفقت مع أنطوان شويري على حتويل سينما
«شهرزاد» إىل مسرح .فوجئ رضوان إىل درجة الذهول ،ألنه يعترب
فكرة إنشاء مسرح يومي مغامرة جنونية يف بلد كلبنان! مضت األيام
وعرفه إىل شوشو وتوجه
فعرض رضوان الفكرة على املخرج نزار ميقاتي ّ
الثالثة إىل ساحة الربج وناقشوا املوضوع مع صاحب سينما «شهرزاد»
هنري شقري ومديرها أنطوان شويري ،ومت اإلتفاق على ان يتوىل شقري
وشويري إعادة ترميم الصالة وتهيئتها بصورة جيدة لتصبح مسرحًا،
على أن يتوىل الثالثة رضوان وميقاتي وشوشو جتهيز املسرح واملمثلني
وسائر العناصر الالزمة لقيام مسرح متثيلي .وصعدوا يف الليلة نفسها
إىل مقهى «نصر» يف الروشة وتوزعوا الصالحيات واملهام ،وقسموا
احلصص ،على أن يكون لشوشو أربعون يف املئة ولنزار ميقاتي أربعون
يف املئة ولوجيه رضوان عشرون يف املئة .وكانت أوىل املسرحيات
«شوشو بك يف صوفر» املقتبسة من مسرحية «زحلة السيد كريشون»
للكاتب الفرنسي أوجيه البيش حيث عرضت املسرحية يف متام الساعة
الثامنة من مساء احلادي عشر من شهر تشرين الثاني .1965
***
كانت وفاة شوشو عام  1975إيذانًا مبوت الزمن اجلميل ،فانطفأت
شعلة «املسرح الوطين» وتوقف قلب بريوت عن اخلفقان وأظلمت
ساحة الربج ودفنت وحشية احلرب وإجرامها مسارح بريوت التقليدية
والتارخيية ،لتنطوي صفحة مضيئة من تاريخ العاصمة.
*إعالمي وباحث يف الرتاث الشعبي

شوشو يف «آخ يا بلدنا»  -املسرح الوطني
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ثقافة جنسية

الثقافة اجلنسية ضرورية لنجاح الزواج ولغة اجلسد أفضل طريقة للتعبري عن العواطف

ضعي القلق والخوف جانبا يف ليلة الزفاف االوىل بهذه النصائح
كلما اقرتب موعد الزفاف أكثر كلما بدأت العروس بالتفكري
أكثر فأكثر باللقاء احلميمي األول الذي جيمعها مع زوجها ،حيث
ينشغل تفكريها باخلوف واخلجل والرغبة اليت تساور بعض الفتيات
يف الشكوك لدرجة التفكري بإلغاء الزواج ،كما أن بعض الفتيات
يفكرن أن العالقة اجلنسية األوىل إذا فشلت ستنعكس سلبيًا على
حياتها وحياة زوجها املستقبلية ،وهذا اعتقاد وتفكري خاطئ كليا،
فالعروس ينتابها قلق كبري ،والعريس يساوره القلق أيضا بدرجة
كبرية وإن كان الرجل دائما ال حياول إظهار هذا.
ّ
الزوجية
تتلقى املعلومات اخلاصة عن العالقة
ويشار إىل أن الفتاة
ّ
إما من والدتها أو أخواتها أو صديقاتها أو من الكتب ،لكن يف
بعض األحيان قد تصل إليها معلومات خاطئة تبين عليها ّ
توقعات
واقعية ،ما ّ
يؤثر يف العالقة احلميمة الحقا.
أو حتى خماوف غري
َّ
َّ
عملية
فض غشاء البكارة
أن
ومن أكثر املعتقدات اخلاطئة هي َّ
َّ
مؤملة للغاية ،ويصحبها نزيف ،وعندما تسمع الفتاة هذا يصيبها
ّ
التشنج
الزوجية احلميمة ،فينتج عنه مرض
نوع من اهللع من العالقة
ّ
ّ
والتشنج املهبلي
تستمر الشكوى لسنوات عديدة،
املهبلي ،وقد
ّ
هو انقباض غري إرادي يف العضالت احمليطة باملهبل واحلوض،
ينتج عنه أمل شديد وصعوبة أو حتى استحالة اللقاء احلميمي،
الذكورية.
وأحيانًا يصيب الزوج ضعف يف القدرة
ّ
أن قمة املتعة هي
كما أنه من املعتقدات الشائعة واخلاطئةَّ ،
أن أكثر
أن يصل الزوجان للنشوة يف التوقيت نفسه ،والواقع َّ
مناطق اإلثارة عند املرأة هي اجلزء اخلارجي من اجلهاز التناسلي
وليس املهبل يف ِّ
حد ذاته ،وبالتالي تصل املرأة للنشوة مبالمسة
هذه املناطق أكثر بكثري من املهبل ،على عكس الرجل ،الذي يصل
أن االستمتاع باإليالج يأتي مع الوقت،
للنشوة بعد اإليالج ،كما َّ
وبعد اكتساب اخلربة اليت تنشأ بني الزوجني.
لذا ،ينصح خرباء العالقات الزوجية العروس والعريس مبحاولة
إلقاء القلق جانبًا وأن يستمتعا بليلتهم املوعودة ،نقول للعروس
إن عريسك ليس الشخص الذي يعمد إليذائك يف هذه اللحظات،
بل سيكون أخوف عليك من نفسه ،وللعريس نقول إن عروسك
خياجلها اخلوف واخلجل ،فرويدا بها واعلم أن الوصول إليها ال
يكون غصبًا أو تهجمًا ،فخذها بالرفق وأكثر من الغزل واملداعبة
وستأتيك طائعة.
***

تعريف على شخصيات الرجال بحسب الجغرافيا الكونية!!

يسهم جهل الزوجة بشخصية زوجها ومنط تفكريه يف ازدياد
متر احلياة الزوجية يف مصاعب ،فهذا أمر
املشاكل بينهما .وان ّ
التدرب على الطرق املناسبة
طبيعي ،لكن أن ترفض الزوجة نهائيًا
ّ
للتعامل مع زوجها ،فهذا غري طبيعي أو غري مقبول باملعنى األصح.
أسبابه وتراكمت امللفات
وتعددت
ومهما تفاوتت درجة اخلالف
ّ
ُ
ّ
ليحل مكانها الصوت املرتفع والنربة املستفزة،
وإنعدمت لغة احلوار
أن األكيد يف عالقة أي شخصني وزوجني بالتحديد هو عدم
إال ّ
وجود أسلوب واحد يف التعامل.
أن لكل موقف متطلباته إلنقاذ احلوار أو إنهاء العالقة يف
كما ّ
الكثري من األحيان.من هذا املنطلق ،جاءت فكرة ضرورة فهم
شخصية الزوج أو رب العائلة حلماية احلياة األسرية حبيث ُيصبح

أي موقف سليب جمرد خالف يف الرأي وليس مشكلة مستعصية
ِ
ِ
إليك بعض الشخصيات
زوجك أكثر،
ترتاكم مع مرور الوقت .ولفهم
حبسب اجلغرافيا الكونية:
الزوج الشمالي:
هو يف احلقيقة أصعب شخصية ميكن التعامل معها .وإذا جنحت
الزوجة يف جلم هذه الشخصية وفهمهاّ ،
أن
فإنها ستجد بالتالي ّ
أما مميزاته فتكمن
األرض.
الرجل الشمالي هو أرق إنسان على وجه
ّ
يف كونه شخصًا قياديًا ،إستقالليًا ،قاسيًا ال يبوح مبشاعره مطلقًا
ألنه يرى يف ذلك ضعفًا ومهانة.
الزوج الجنوبي:
هو عكس السابق متامًا ،يسهل التعامل معه لوضوحه وبساطته.
ّ
ومرتدد
لكنه دومًا حائر
متفهم
فهو شخصية رومانسية وحنونة،
ّ
ّ
يف إختاذ املواقف.
الزوج الشرقي:
النظام والرتتيب مستان أساسيتان يف شخصية هذا الزوج ،فهو
ويفضل أجود األشياء ويمُ كن وصفه بالرجل الذي يسعى
دقيق جدًا ُ
ِ
شعورك معه بامللل كونه
دومًا إىل الكمال .ومن سلبيات هذا الزوج
يسري دومًا على اخلطى نفسها وال يحُ ّب كسر الروتني اخلاص ِ
به.
الزوج الغربي:
زوج عشوائي ،غري منظم ومتحرر وحيب اإلبداع واإلبتكارَ .يعشق
التغيري وسريع اإلحساس بامللل ،فهو يهوى األشياء الغريبة وغري
التقليدية.
ِ
زواجك وتفهميه أكثر ،إليك
أخريًا وليس آخرًا ولتنجحي يف محاية
بعض النصائح اخلاصة ِ
بك:
ِ
ِ
شخصيتك ،فرمبا تكتشفني
وتعريف إىل
نفسك دومًا
 راجعيّ
مجلة من األخطاء تكونني ِ
أنت سَببها.
ِ
توجهي
مشاعرك بهدوء وبال مبالغة ومن دون أن
 عبرّ ي عنّ
ِ
لزوجك اإلنتقاد اجلارح.
ّ
ِ
نفسك بأحد ،فهذا
وحتلي باألمل .ال تقارني
 ال تيأسي واصربيُيورث احلقد والعكس صحيح.
ِ
زوجك أو أي خطوة خيطوها إىل األمام
 إثين على أي جهد يبذلهتقدم ببطء.
مهما ّ
ِ
ِ
ِ
إلنتقاداتك ،فال مانع من االستعانة
زوجك
شعرت برفض
 إذاباملقربني أو حتى والدته للقيام بعملية النصح والتوجيه بد ً
ال
ِ
منك.
كنت تعانني من صالبة مشاعره ،فكوني ِ
ِ
أنت دومًا املبادرة
 إذاإىل التعبري عن احلب والعشق.
***

للتعبري عن عواطفك مع زوجك :استخدمي لغة الجسد!

إن استخدام لغة اجلسد تعترب أفضل طريقة للتعبري عن عواطفك
مع زوجك وعما حتملينه من مشاعر .حيث أن كل األزواج ميارسون
احلب ولكن ليسوا كلهم سعداء وممتلئني عاطفيًا بالشريك،
فالتعبري عن العواطف لغة ينبغي إجادتها من أجل حتقيق السعادة
املشرتكة بينكما ،وذلك عن طريق األعضاء التالية ،وهي:
لغة العينني :إن قوة النظر ال ميكن إغفاهلا ،انظري لشريك
حياتك بعمق ،وأحيطيه بنظراتك حني حتدقني فيه وال تنظري كأنك
ال ترينه.
األذنني :اهلمس بالكالم العذب يف أذنيه واإلصغاء له بأذنيك،

فحني يأتي ويسرتيح وتشعرين أنه مستعد للحديث ،اسأليه عن
عمله عن هموم ومتاعب عمله ،فقد يكون حباجة لفضفضة .معظم
الرجال يفضلون عدم احلديث عن عملهم ،لكنهم أحيانًا يتعبون من
كثرة أمحاهلم؛ فكوني امللجأ األول له.
اليدين :ملسة اليدان ال تضاهيها أي كلمة يف العامل ،حني
جتلس بقربه .حيث أن ماليني النهايات العصبية تنتهي يف أطراف
األصابع ،فهي اليت متنحك الفرصة لتبثي كل انفعاالتك ،فال ترتكي
الفرصة تفلت من يدك ولكن اتركي املشاعر تفلت كما تشاء.
الكتفني ،أفضل طريقة أيضًا للتعبري لزوجك عن مقدار اهتمامك
به وتعبك لتعبه ،وذلك عرب تدليك كتفيه بعد يوم طويل وشاق من
العمل ،عندها سيشعر بامتنان عميق لك.
العقل :التفكري بهمومه ومشاكله وإشعاره بأنه شاغل اهتمامك،
وقدمي اقرتاحات مرحية لكما فكري به وافهميه حقًا ،فهذا يرحيكما
ّ
معًا.
***

كيف يعلم الزوج بأن امرأته مستعدة ملمارسة العالقة الحميمة؟

معظم النساء يعتربن مغلقات على أنفسهن عندما يتعلق األمر
باملعاشرة احلميمة .وكل رجل جيب أن يعلم الطريقة أو التصرفات
أو األسلوب ،الذي جيعل زوجته مستعدة ملمارسة العالقة احلميمة،
لكن األمر يصبح صعبًا عندما تتبنى املرأة موقفًا سلبيًا .وهلذا كيف
يعلم الزوج بأن امرأته مستعدة أو ال ملمارسة العالقة احلميمة؟
بالطبع لن يكون بإمكان الرجل إثارة رغبة زوجته ،إذا مل تكن
متفتحة ذهنيًا هلذا املوضوع .فما هي أفضل الطرق إلثارة الزوجة
واحلصول على نتائج إجيابية فيما يتعلق باملعاشرة احلميمة .قالت
دراسة مقتضبة ملعهد ،سيازا ،الربازيلي للدراسات االجتماعية
طاملا أن املرأة عاطفية فإنها حتتاج إىل وقت أطول لبناء الرغبة يف
املعاشرة احلميمة .بينما الرجل جيب أن ينتظر الوقت املناسب ليعلم
فيما إذا كانت امرأته قد أصبحت مستعدة للممارسة احلميمة.
وجيب أن يتذكر كل رجل بأنه من شبه املستحيل إثارة رغبة املرأة
اجلنسية ما مل يكن هناك اخنراط عاطفي .وأوضحت الدراسة بأن
على الرجل أن يتحدث مع زوجته بلغة عاطفية ،ويسأهلا فيما إذا
كانت مستعدة نفسيًا وعاطفيًا للذهاب إىل السرير خلوض بعض
األحاديث .وأكدت الدراسة بأن طرح هذا السؤال يثري املرأة ،أي
أن على الرجل أن يتفادى طلب اجلنس بشكل مباشر ،ألنها حتب
األحاديث العاطفية قبل املعاشرة ،وتود أن ال يباشر الزوج على
الفور إجراءات املعاشرة.اجعلها تفكرقالت الدراسة أن من أفضل
الطرق إلثارة املرأة هو جعلها تفكر يف اجلنس بقدر املستطاع،
ولكن بطريقة غري مباشرة.
فالرجل الذكي هو الذي جيعل زوجته ختوض يف عامل من اخليال
العاطفي ،ويصبح اجلنس طاغيًا على تفكريها.ارسم خياالتهاأكدت
الدراسة بأن املرأة تثار عندما تطغى على تفكريها خياالت جنسية
يرمسها الزوج يف عقلها .وعندما يشعر الزوج بأن زوجته بدأت
تتحدث أيضًا عن موضوع اجلنس بعقلية متفتحة ،فهذا يعين بأنها
أصبحت على استعداد للمعاشرة احلميمة.املقدماتعلى الرجل أن
يعلم بأن املرأة حتب مقدمات لتكون مستعدة للمعاشرة احلميمة
واعتمادًا على فاعلية هذه املقدمات ستظهر املرأة استعدادها عن
طريق التجاوب مع هذه املقدمات العاطفية واجلسدية .ومن أهم
العالمات هو ضحكها كثريًا ،وملسها لشعرها بشكل مستمر.
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اململكة العربية السعودية...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اجلهات واهليئات األجنبية حول تنفيذ حكم القضاء يف العاملة املنزلية
السريالنكية اليت قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع
يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقًا حتى املوت وذلك بعد قدومها للمملكة
بأسبوع تقريبًا وهو الطفل الوحيد للعائلة اليت تعمل لديها ،وما تضمنته
هذه التصرحيات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من
الظروف واملالبسات املصاحبة هلا ،وتود أن توضح حكومة اململكة
التالي:
أوال  :عدم صحة املزاعم حول كون اجلانية قاصرًا ،وهذه املزاعم
يدحضها بشكل واضح وجلي ال لبس فيه عمرها املدون يف جواز السفر
والبالغ ( )21عامًا أثناء ارتكاب اجلرمية ،وجواز السفر كما هو معروف
عامليًا يعترب وثيقة رمسية صادرة عن حكومة بلدها ،كما أن أنظمة
اململكة ال جتيز وال تسمح باستقدام العمالة القاصرة.
ثانيا  :بعد أن مت إثبات اجلرمية بكافة أركانها القانونية ،مت إحالتها
للعدالة وحماكمتها وتأمني حقوقها الكاملة يف احلصول على دفاع
رمسي ومبتابعة سفارة دولتها ،كما متت إحاطة مسؤولي دولتها الذين
قاموا بزيارة اململكة ومنهم النائب العام السريالنكي بكافة الظروف
واملالبسات واإلجراءات اليت صاحبت القضية منذ بدايتها.
ثالثا  :بعد صدور احلكم بذلت الدولة من جانبها جهودًا حثيثة من
قبل أعلى املستويات إلقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب احلق األول
يف العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم اخلاص ،وتلقت حكومة
اململكة فائق التقدير من قبل احلكومة السريالنكية للجهود املبذولة
للحصول على عفو عن العاملة املنزلية ،إال أن هذه اجملهودات مل تنجح
لألسف الشديد إلصرارهم على تنفيذ احلكم وعدم التنازل عن حقهم.
وأضاف املصدر :أن اململكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد
يف الوقت ذاته على احرتامها سيادة القضاء وكافة األنظمة والقوانني
ومحاية كافة حقوق املواطنني واملقيمني على أرضها وترفض رفضًا
قاطعًا أي تدخالت يف شؤونها أو أحكام قضائها حتت أي مربرات
كانت.

معركة بني الطريان اجلزائري...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املصريني واثنني من تونس واثنني من ليبيا واحد من مالي وواحد
فرنسي ،مشريا اىل احتمال وجود مزيد من القتلى من املسلحني.
وأضاف انه قتل يف اهلجوم الذي شاركت به طائرتا هليكوبرت ٣٠
رهينة ،وقد ّ
مت التأكد من جنسية  ١٥منهم.
وكانت وسائل االعالم حتدثت عن ّ
متكن  ٦٠٠جزائري من الفرار من
املوقع خالل اهلجوم على املنشأة من قبل القوات احلكومية.
وكانت جمموعة من املسلحني تنتمي جلماعة تطلق على نفسها اسم
كتيبة املوقعون بالدم حمطة الغاز صباح االربعاء .وقالوا انهم حيتجزون
 ٤١١رهينة اجنبية وطالبوا بوقف العملية العسكرية الفرنسية ضد
متشددين مرتبطني بالقاعدة يف مالي.
وقال اخلاطفون ان معهم عشرات املقاتلني املسلحني بقذائف
املورتر والصواريخ املضادة للطائرات وانهم زرعوا الغاما حول
اجملمع .واضافوا يف بيان نشرته وسائل اعالم موريتانية انهم حيملون
احلكومتني اجلزائرية والفرنسية والدول اليت ينتمي اليها الرهائن
املسؤولية الكاملة اذ مل تنفذ مطالبهم وان عليهم وقف ما وصفوه
بالعدوان على اهلهم يف مالي.
وقالت بريطانيا والنروج ان السلطات اجلزائرية ابلغتهما عن العملية
العسكرية .وتدير شركتا بي .بي الربيطانية وشتات اويل النروجية
حمطة الغاز باالشرتاك مع شركة احملروقات الوطنية اجلزائرية.
وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون
اجلزائريون يدركون اننا كنا نفضل ان جيري التشاور معنا مسبقا.
وتابع املتحدث قائال ان كامريون ابلغ نظريه اجلزائري بانه يشعر بقلق
بالغ بشأن موقف خطري جدا.
ويف واشنطن ،قال البيت االبيض انه يعتقد ان امريكيني بني
الرهائن ويشعر بالقلق بشأن تقارير عن سقوط قتلى يف عملية
للقوات اجلزائرية.
وقال مسؤول امريكي ان الواليات املتحدة ارسلت طائرة دون طيار
لالستطالع فوق حمطة الغاز اجلزائرية.

سفينتان روسيتان حتمالن...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حتمالنها اىل القاعدة البحرية الروسية» .وأضاف أنها إذا كانت
للسوريني «فمن املستبعد أن تكون شيئًا جديدًا .ولكن قد تكون
بعض أجزاء أنظمة أسلحة .رمبا كانتا تنقالن ذخرية ما اصلحت يف
روسيا».
ونقلت «ايتار  -تاس» عن مصدر عسكري مل تكشفه ان السفينتني
احلربيتني ستنضمان اىل سبع سفن اخرى على االقل قبالة سوريا ملا
قالت وزارة الدفاع انها ستكون أكرب مناورة حبرية جتريها روسيا منذ
عقود.
وقال فرولوف ان نطاق املناورات رمبا كان يهدف اىل تسليط
الضوء على املصاحل الروسية يف سوريا حيث رفضت مرارا التدخل
اخلارجي.

تتمــات
وذكر مركز «كاست» انه كان مقررا أن ترسل أسلحة بنصف مليار دوالر
العام املاضي .وقال مصدر مقرب من شركة «روسوبورونكسبورت»
اليت حتتكر صادرات االسلحة الروسية ان روسيا مل توقع عقودا
جديدة مع سوريا عام  ، 2012لكن موسكو دافعت عن التزامها العقود
القائمة.
ويف طهران ،صرح قائد سالح البحرية االمريال حبيب اهلل سياري
بان «فرقة من البحرية االيرانية ستنفذ مهمة تستغرق ثالثة اشهر يف
مشال احمليط اهلندي وخليج عدن ومضيق باب املندب يف البحر االمحر
ويف قناة السويس واملتوسط قبل التوجه اىل جنوب شرق آسيا» .ومل
يوضح عدد السفن املشاركة يف العملية وال حمطاتها احملتملة.
واستنادًا اىل وكالة «فارس» االيرانية لالنباء ،ستبحر السفن «يف
االيام املقبلة» بعبور مضيق ملقة .
ونقلت عن سياري ان املهمة ترمي اىل ابراز قدرات البحرية االيرانية
على «االنتشار يف املياه الدولية» .وسبق لقطع حربية ايرانية ان عربت
مرتني قناة السويس متجهة اىل املتوسط حيث توقفت يف سوريا يف
شباط  2011و .2012لكن هذه ستكون مهمتها االوىل يف جنوب شرق
آسيا.
أمنيًا ،اغتال مسلحون العقيد املهندس وليد العبود شقيق عضو
جملس الشعب السوري خالد العبود أمام منزله يف قطنا بريف
دمشق.
ويف حاضرة الفاتيكان ،أوردت وكالة «فيدس» الفاتيكانية ان
عددًا من اساقفة منطقة احلسكة يف شرق سوريا وجهوا نداء من
اجل «بقاء» حنو  25الف مسيحي من السريان االرثوذكس والسريان
الكاثوليك والكلدان واالرمن يف هذه املدينة اليت يقيم فيها عدد من
الذين أجلوا عن مناطق جماورة.

بري :أنا لست...

تتمة املنشور الصفحة االوىل
مكم ًال من اجل ذلك.
حبث عن حل سياسي واوروبا ستلعب دورا ّ
على صعيد املوقف الداخلي ،يبدو ان الرئيس ميشال سليمان
اصطدم بالعماد ميشال عون او العماد ميشال عون اصطدم به ،لقد
اعلن رئيس اجلمهورية ان على جملس النواب ان يدرس قانونا بشأن
االنتخابات ،الذي اقرت به احلكومة ،وان ال خيرج الوزراء عن االمجاع
فرد العماد ميشال عون بأن رئيس اجلمهورية
الوزاري اىل القانونّ ،
بالنتيجة جيب ان يكون له رأي يف قانون االنتخابات ،وجملس الوزراء
يقرر وجملس النواب.
ويف الورقة االمريكية اليت أرسلت اىل السفارة ،خالصة ان الرئيس
فالدميري بوتني تفاهم مع الرئيس اردوغان ان تلعب تركيا دورًا
اكرب يف مناطق كازاخستان وطاجكتسان وان حيصل متديد من انابيب
الغاز من روسيا اىل تركيا ،اليت هي اول دولة صناعية اصبحت يف
املنطقة .مقابل ان تتفهم تركيا متاما ان سوريا هي دولة مرتبطة
بروسيا باتفاق اسرتاتيجي ،وهذا االتفاق االسرتاتيجي صحيح انه ال
يشمل اقامة جبهة عسكرية مشرتكة ،اال ان بوتني شرح للرئيس
اردوغان ان العالقات الروسية ـ السورية قدمية ،وان اسلحة اجليش
السوري هي من روسيا ،وان هنالك صفقات اسلحة بـ 4مليارات
دوالر ،اضافة اىل التعاطي الزراعي والصناعي والثقايف والتقين،
وتدريب الكوادر ومن هنا ،ان اي عمل تركي باجتياز احلدود باجتاه
سوريا هو عمل عدائي ضد روسيا.
وتقول الورقة االمريكية ان اردوغان فهم املوضوع ،وان امريكا
ابلغت روسيا ان صواريخ باتريوت ليست صواريخ هجومية ،بل هي
وموجهة حتديدًا ضد ايران ،اذا اطلقت ايران صواريخ
صواريخ دفاعية،
ّ
باجتاه اخلليج او مناطق اخرى.
وترى الواليات املتحدة ان ايران ال جيب ان خترج منتصرة من
االنتخابات النيابية اللبنانية ،بل افضل صيغة هي اما قانون  1960او
القانون الذي أرسلته احلكومة اىل جملس النواب.
وشرح مصدر متابع للعالقة االمريكية  -اللبنانية فأكد ان قرار
اجليش االمريكي بتسليم لبنان اسلحة تصل قيمتها اىل مليار و300
مليون دوالر ،هو مشروع تصاعدي سيزداد مع الوقت من االن وحتى
 5سنوات ،اىل ان يكون اجليش اللبناني احدى ركائز التعاطي مع
اجليش االمريكي.
مقابل ذلك ،ومقابل تسهيل روسيا للدور االمريكي يف لبنان ،تقوم
امريكا بتسهيل الدور الروسي يف سوريا .امنا مت االتفاق بعد ان اشار
اردوغان للرئيس بوتني ان الرئيس بشار االسد خذله عدة مرات،
مت االتفاق ان ترعى روسيا التفاوض السياسي مع النظام السوري،
وان الرئيس بشار االسد قدم الكثري يف جمال التعاون سواء مع
اجلامعة العربية عرب املراقبني ،او مع االمم املتحدة عرب استقبال 400
مراقب .وانه لوال تدخل دول اخلليج وقطر يف حتوير عملية املراقبني
العرب واملراقبني الدوليني ،لكان وضع سوريا توقف فيه اطالق
النار ،وتوصل اجلميع اىل حل ،الن روسيا كانت متلك وما زالت خرباء
يف اجليش السوري يتابعون املعارك ومل يكن اجليش السوري هو
الذي يبدأ بل على العكس ،فان تاريخ الصراع هو ان املسلحني بدأوا
احلرب من باب عمرو يف محص ،وانتقلوا اىل مناطق اخرى وبدأوا بذبح
اجملندين واجلنود السوريني اىل ان وصل االمر بأن قرر الرئيس االسد
ادخال اجليش بعدما كان يبقي اجليش بعيدًا عن املظاهرات ،اال ان
حتول الساحات العامة اىل اماكن تكسري وضرب للوجود السوري االمين
وغريه ،اجرب الرئيس بشار االسد على التحرك عسكريًا بعدما كان اعطى
روسيا وعدًا برفع حالة الطوارىء ونفذ هذا الطلب.
كذلك كان طلب اوروبا تركز عليه ان ال يكون حزب البعث هو احلزب

Saturday 19 January 2013
احلاكم ،فوافق عليه الرئيس بشار االسد ،وان موفدا روسيا خاصا جاء
اىل سوريا وحبث املوضوع وعلى اثره ،وبتفاهم بني روسيا وسوريا،
مت الغاء مبدأ ان حزب البعث هو احلزب احلاكم ،وبالتالي فان رفع حالة
الطوارىء اليت كانت معلنة يف سوريا ،اضافة اىل الغاء احلزب احلاكم،
اي حزب البعث ،اضافة اىل السماح باملظاهرات باالالف ان جتري يف
سوريا ويف بلد عسكري على جبهة ضد اسرائيل ،هي كلها اعمال قام
بها الرئيس بشار االسد ،فلم جيد التجاوب ،بل كان كلما قدم خطوة،
كانت تزداد اخلطوات والضغط على سوريا.
وكان رأي بوتني واضحًا وذكر املصدر االمريكي ،ان تركيا تفاجأت،
وفق رسالة ّ
تلقتها امريكا من تركيا ،مبوقف الرئيس بوتني الذي دافع
عن الرئيس االسد وحكمه ،بشكل كأنه يعرف كل التفاصيل االمنية
وغريها ،حتى ان بوتني محل معه خرائط الماكن تدريب وخميمات
للجيش السوري احلر يف تركيا .وانه لوال تدخل الرئيس بوتني مع
تركيا بشأن اجليش السوري احلر وبأن روسيا ال تقبل ببناء جيش
مرادف للجيش السوري ،مل تقم تركيا بالغاء اجليش السوري احلر
ّ
حتضر العطاء آليات واسلحة للجيش السوري
عندها ،بل كانت تركيا
احلر.
على اساس االجتاه االمريكي اجلديد الذي التزم حبل سياسي يف
سوريا ،والذي يف ذات الوقت حاز على ضوء اخضر يف التعاطي يف
الشأن اللبناني وتسليح اجليش ،وان سوريا وروسيا لن يكونا عقبة
يف وجه التعاون بني اجليش اللبناني واجليش االمريكي ،طاملا ان
االمريكيني لن يتعاطوا مع وجود حزب اهلل ،فان املنطقة مقبلة على
ترجح
حلول سياسية سنة  ،2013ومنها حمطة االنتخابات النيابية ،حيث ّ
اوساط ان يبقى القانون االنتخابي كما هو ،وجتري االنتخابات حتت
االمر الواقع على قانون .1960
الرئيس نبيه بري بذل كل جهده يف جمال العمل للوصول اىل حلول
بشأن قانون االنتخابات ،وقال أنا لست «أرتني» ،وبالتالي ،انا أحتمل
مسؤولييت ،وأسعى بكل جهدي للوصول اىل قانون االنتخابات ،اما
اذا مل يصلوا اىل حل لالنتخابات ،فلتقف كل جهة امام مسوؤليتها،
وتتحمل مسؤولية الوضع اللبناني.
ّ
والرئيس نبيه بري قال اني سأدفع باجتاه قانون انتخابات ،وأضع
كل جهدي من اجل ذلك ،ولكن انا لست «أرتني» فليقف كل واحد
امام مسؤوليته ،اما النقاش الذي حتدثنا عنه بني العماد عون ورئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ،فيبدو ان العماد عون يفكر بقطع الطريق
نهائيًا على الرئيس ميشال سليمان للتمديد او للتجديد ،كذلك يريد
ايصال عهد الرئيس ميشال سليمان اىل ضعف كبري من االن وحتى
نهاية عهده.
على صعيد القانون االنتخابي ،بدأ العمل جديًا االن من اجل التوصل
اىل حلول ،ويف آخر معلومات لـ»الديار» ان القانون االرثوذكسي لن
يسري ولن يتم املوافقة عليه ،كذلك لن يتم املوافقة العمياء على
قانون  ،1960كذلك بالنسبة لقانون احلكومة الذي ارسلته ،فلن حيصل
تضامن وزاري مع هذا القانون يف جملس النواب ،وسيعارضه نواب
العماد عون.
لكن معلومات تشري اىل ان مشروع فؤاد بطرس مع بعض التعديالت،
قد يكون مدخ ًال لقانون االنتخاب الذي سيتم اعتماده.
يف هذا اجملال ،ويف اثناء البحث عن قانون االنتخابات ،حلظت
االحزاب اللبنانية والسياسيون حركة ايرانية متزايدة ،واتصاالت
ايرانية مكثفة ،واعتربت ايران ان سنة  2009مل تؤدي دورها الفعلي
والقوي يف االنتخابات ،وهي ستنسق مع حزب اهلل بقوة كي ينسق
حزب اهلل مع بري وبقية الفئات من اجل خوض معركة انتخابات ال
تكون ايران فيها منغمسة مباشرة ،لكن ايران تريد ان حتصل على
االكثرية داخل جملس النواب ،وانه كما فعلت السعودية خبوض معركة
 2009وصرف حواىل مليار دوالر على االنتخابات ،فان ايران ستقود
االنتخابات مثلما فعلت السعودية دون حتديد او حبث الوضع املالي،
امنا ايران ترى ان سنة  2014هي سنة املواجهة بينها وبني الدول
االوروبية بشأن امللف النووي ،وبالتالي جيب ان تكون يف لبنان سنة
 2013قد ركزت قواعدها بشكل قوي وان تشعر اوروبا ان الورقة
اللبنانية هي ورقة تستطيع ايران التأثري فيها جدا ليس على الشريط
احلدودي وبشأن القرار  1701بل على الصعيد الداخلي للقوى ،ذلك
ان حلفًا ميتد من الرئيس عمر كرامي يف طرابلس ،اىل الرئيس جنيب
ميقاتي اىل جبهات اخرى خيوضها العماد ميشال عون يف جبل لبنان،
اىل اجلنوب والبقاع ،وخاصة هذه املرة حزب اهلل يدرس جيدًا موضوع
زحلة وعدد الناخبني فيها ،وكيفية عدم خسارة  7مقاعد اليت خسرها
مع ايلي سكاف سنة .2009
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

كشف عصابة تبيع عقارات بأوراق مزوّرة يف النبطية
وأراض
وقع عدد من األشخاص ضحية عصابة تقوم ببيع عقارات
ٍ
مزورة ضمن حمافظة النبطية .وقد متكن مكتب مكافحة اجلرائم
بأوراق ّ
املالية يف قوى األمن الداخلي من توقيف اثنني منهما احدهما امرأة،
باجلرم املشهود ،أثناء حماولتهما بيع عقار يف مكتب أحد ّ
كتاب
العدل يف منطقة الغبريي.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا انه
«توافرت معلومات ملكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال
أراض
يف وحدة الشرطة القضائية ،عن قيام أشخاص جمهولني ببيع
ٍ
وعقارات بطريقة التزوير ضمن حمافظة النبطية.
ّ
املكثفة،
وبتاريخ  2012/12/31وبنتيجة االستقصاءات والتحريات
متكن عناصر املكتب املذكور من إماطة اللثام عن إحدى عمليات
هؤالء وتوقيف اثنني منهم ،بناء إلشارة القضاء املختص وباجلرم
مزورة،
املشهود ،أثناء قيامهما ببيع عقار ألحد األشخاص ،بهوية
ّ
لدى كاتب عدل يف حملة الغبريي ،وهما كل من :م.ش 49( .عامًا)
وس.ز 47( .عامًا).
وبالتحقيق معهما اعرتفا بقيامهما باالشرتاك مع آخرين بأكثر من 15
مزورة
عملية بيع أراض ،بواسطة هويات وبيانات قيد ورخص سوق ّ
بإمسني وهميني هما« :علي عيسى ورميوندا احللو» لدى دوائر ّ
كتاب
عدل يف حمافظيت النبطية وجبل لبنان بوكاالت وعقود بيع ممسوحة
مزور وتشمل  39عقارًا يف مناطق :دير
رمسية وقانونية وبعضها
ّ
ميماس ،القليعة العقارية ومنطقة احلمرا النبطية العقارية .ومت ضبط
صور عن وكاالت وعقود بيع ممسوحة باألمساء الوهمية املذكورة
مزورة باسم احدى القنصليات اللبنانية
وعن وكاالت ممهورة بأختام ّ
مزورة أيضًا لوزارة اخلارجية واملغرتبني.
يف اخلارج وأختام ّ
وقد تعرف عليهما معظم الذين وقعوا ضحيتهما وادعوا عليهما.
جار
وأودع املوقوفان مع املضبوطات القضاء املختص ،والبحث ٍ
عن شركائهما».
***

مروّج خمدرات يتواصل مع زبائنه عرب رسائل ن ّصية

وجد موظف يف جتارة املخدرات السبيل األمثل لربح املال ،فعمد
إىل تروجيها ال سيما مادة باز الكوكايني إىل الزبائن الذين كانوا
يتواصلون معه عرب الرسائل القصرية ،وقد أوقف املوظف املدمن
مع شقيقه.
وكانت توافرت معلومات عن قيام أسعد ج.ح .برتويج املخدرات
يف حملة طريق املطار بني حمطيت زين الدين واأليتام ،فانتقلت
دورية أمنية إىل املكان حيث رأت أسعد يصل على منت دراجة نارية
وكان يتلفت ميينًا ويسارًا ،فتم توقيفه بعد ان حاول مقاومة القوى
األمنية وبتفتيشه ضبط داخل جيب بنطاله مظروفا ورقيا حيتوي على
مادة باز الكوكايني كما ضبط مظروفان آخران داخل جياب قميصه
حيتويان أيضًا على باز الكوكايني ،وبتفتيش دراجته النارية ضبط
فيها علبة حمارم ورقية بداخلها مثانية مظاريف من باز الكوكايني،
وبلغت زنة املظاريف كافة املضبوطات  22,8غرامًا قائمًا ،كما ضبط
معه هاتف خلوي وتبني انه ال يوجد يف ذاكرة اهلاتف املذكور أي
رقم هاتف أو أية أرقام هاتفية صادرة أو واردة إليه بل عدة
رسائل نصية قصرية صادرة وواردة هي «وين صرت» و»أنت
وينك» و»أنا ناطرك» ،وأبقت القوى األمنية اهلاتف املذكور مفتوحًا
إال انه مل ترد عليه أية اتصاالت هاتفية ،وضبط أيضًا هاتف خلوي
ثان وأثناء توقيف أسعد وردت على اهلاتف األخري عدة اتصاالت من
ٍ
أقاربه لالطمئنان عليه ،وتبني من ذاكرة اهلاتف انه مسجل عليه رقم
هاتف خلوي عائد للظنني علي ج.ح .شقيق أسعد وذلك حتت اسم
«بابا» ،ورقم هاتف عباس ج .حتت اسم «عباس حبيب» ،وتبني
من التحقيق أمام مكتب مكافحة املخدرات املركزي انه أجري فحص
خمربي ألسعد جاءت نتيجته اجيابية جلهة تعاطيه مواد اهلريويني
والكوكايني وحشيشة الكيف ،وتبني من ملفات املكتب املذكور
وجود أسبقية واحدة جبرم االجتار باملخدرات يف حقه ،ووجود أربع
أسبقيات اجتار باملخدرات حبق املتهم عباس ج.
وباستجوابه أدىل أسعد انه يعمل يف حمل «كسر سيارات» وانه
يروج املخدرات امنا هو مدمن على تعاطيها ،وان الدراجة النارية
ال ّ
اليت ضبطت معه هي عائدة للمدعو بالل ع( .مل تعرف كامل هويته)
وقد اشرتى من األخري مظاريف باز الكوكايني الثالثة اليت ضبطت
معه ويدفع له مبلغ مخسة وسبعني ألف لرية مثن الغرام الواحد منها،
يتنزه مع بالل على منت الدراجة النارية إال ان األخري تلقى
وانه بقي
ّ
اتصا ً
ال هاتفيًا وبعدها طلب منه ،أي من أسعد ،ان يتوجه إىل أمام
مستشفى الرسول األعظم حيث ترجل بالل وذهب هو على منت
الدراجة النارية حنو جسر املطار لاللتفاف والعودة ألخذ بالل ولكن
مت توقيفه ،وان املخدرات واهلاتف العائدين لبالل ع .ضبطا داخل
الدراجة النارية ،وانه قاوم توقيفه النه خاف ،واضاف بأن الرسائل
النصية املوجودة على هاتفه اخللوي قد أرسلها له زبائن يريدون
ّ
شراء قطع سيارات ،وان هاتفه اخللوي وقع أرضًا لدى توقيفه
وخرجت منه البطارية وحميت عنه كل األرقام فقام بإطفائه وقد
يكون أهله علموا من بالل نفسه انه مت توقيفه فاتصلوا على رقم

بالل للسؤال عنه.
وخالل التحقيق االبتدائي أنكر أسعد االجتار باملخدرات وتروجيها
وأقر بتعاطيها ،موضحًا انه لدى توقيفه كان قد اشرتى ثالثة غرامات
ّ
من باز الكوكايني من بالل العراقي ،ونفى معرفته بعباس م.
وأقر ان علي ج.ح .يتعاطى مادة حشيشة الكيف اليت أقلع عنها
ّ
قبل شهرين ونصف الشهر ،وانه يشرتي املخدرات من البقاع.
وكرر أسعد أقواله أمام احملكمة مؤكدًا انه مل يكن يعلم ان الدراجة
النارية حتتوي على خمدرات.
وأصدرت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد
الرحيم محود ،حكمها القاضي بإنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة
لـ»أسعد» وختفيفها إىل األشغال الشاقة مدة  5سنوات وأنزلت
عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة بعباس ج .والسجن لـ 9أشهر بـ علي
ج( .شقيق أسعد).
***

حلّت خالفها مع صديقها ..بقنبلة

اختلفت ت.ز .مع صديقها ع.ع .فلجأت اىل م.ك .حلل االشكال،
الذي اختذ قرارًا بتهديده على طريقته .فاتفق مع رفاقه على رمي
رمانة يدوية يف حديقة منزل ع.ع .وكانت خالفات نشأت بني ت.ز.
وع.ع .فقصدت على اثرها م.ك .ملساعدتها على حل اإلشكال،
وقد خطط االخري لتهديد ع.ك .بواسطة رمانة يدوية صوتية حيوزها
دون ترخيص ،واعلم كل من ا.ز .وخ.ح .ور.ص.د .مبا خطط له،
وتشاركوا االدوار المتام االمر ،اذ توىل أ.ز .الداللة على منزل ع.ك.
بهدف رمي القنبلة يف حديقة منزله ،وقد سلم م.ك .هلذه الغاية
القنبلة اىل خ.ح .وقد نقله اىل املنزل على منت دراجة نارية يف ليل
 2012/8/6حيث رميا القنبلة وفرا.وطلب قاضي التحقيق يف جبل
لبنان زياد مكنا عقوبة السجن حتى  3سنوات للمدعى عليهم واحاهلم
للمحاكمة امام القاضي املنفرد اجلزائي يف عاليه.
***

السجن ثالثة أشهر ملوقوف هدد جندياً
وشارك يف جرمية قتل أربعة عسكريني

يتقاسم املوقوفان حممد فياض امساعيل وعباس جعفر امللقب
بـ»عباس كاتيا» ،التهم يف عدد من امللفات اليت جتمعهما واليت
تتوزع بني حماكم جنايات بريوت والبقاع و»العسكرية» ،وتتعلق
معظمها جبرائم قتل عسكريني نتجت عن مالحقتهما لفرتة طويلة قبل
إلقاء القبض عليهما قبل حنو عام يف عمليتني منفصلتني ،كونهما
مطلوبني بالعديد من اجلرائم على اختالفها من خمدرات وسرقة
سيارات وأعمال سلب بقوة السالح.
ولعل أبرز تلك الدعاوى اليت تنظر فيها احملكمة العسكرية تلك
املتعلقة باستشهاد  4عسكريني من اجليش يف نيسان عام 2009
بعد نصب كمني هلم يف منطقة رياق ،واليت سبق للمحكمة بهيئتها
السابقة أن أصدرت حكمًا غيابيًا حبقهما وحبق آخرين ال زالوا فارين
ّ
يسلم حتى
بينهم حسني عباس جعفر الذي أوقف يف سوريا ومل
وجرمت
السرتداده،
اآلن اىل السلطات اللبنانية رغم وجود طلب
ّ
احملكمة حينها  4موقوفني عملوا على مساعدة الفارين على التواري
سهلت االعتداء على العسكريني مبراقبتهم.
وتزويدهم معلومات ّ
ومثل أمس اىل جعفر وامساعيل ،املوقوف سعيد علي جعفر أمام
احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم
حملاكمتهم يف هذه القضية ،غري أن عدم سوق املوقوف اآلخر حممد
علي املصري حال دون السري باحملاكمة ،فض ًال عن تكليف احملكمة
نقابة احملامني توكيل حمام للدفاع عن سعيد جعفر .وقررت احملكمة
رفع اجللسة اىل الثاني والعشرين من آذار املقبل.
وكان املوقوف امساعيل قد حوكم أمس منفردًا جبرم تأليف عصابة
للسرقة وقتل العريف رفعت محود عمدًا وحماولة قتل عناصر عسكرية
وسرقة سيارات ودراجات نارية.
أيد امساعيل
شلحة،
عليا
احملامية
وباستجوابه حبضور وكيلته
ّ
إفادته األولية اليت أدىل بها أمام مديرية املخابرات يف  2نيسان
 .2012وأضاف أنه توجه مع آخرين اىل بريتال حيث مل ميتثلوا ألوامر
حاجز اجليش بالتوقف ،فحصل إطالق نار من ِقَبل عناصر اجليش،
يردوا على مصدر النريان ،وقد تابعوا سريهم باجتاه البلدة
إمنا مل ّ
املذكورة حيث كان يوجد حاجز للقوى األمنية .وقد جتاوزوا احلاجز،
فحصل تبادل إلطالق النار.
وأكد امساعيل أنه أصيب حينها يف ظهره ،وأن صالح حيدر هو
الذي أطلق النار على عناصر احلاجز كما رمى قنبلة يدوية على
احلاجز .وبسؤاله أفاد امساعيل أنه كان حبوزتهم سالح كالشينكوف
واحد ،وأنه لدى إصابته برصاصتني يف ظهره َف َقد وعيه .وأكد أنه
هو َم ْن كان يقود السيارة طالبًا إحضار عناصر األدلة اجلنائية للتثبت
من واقعة إصابته.
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل الثامن من آذار املقبل بعدما
استدعت عددًا من الشهود بينهم صاحل مظلوم وبالل عساف وعلي
غضبان .ويف دعوى أخرى ،حاكمت احملكمة عباس حسني جعفر
(عباس كاتيا) جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص يف حملة
بعلبك بتاريخ  2011/8/17وشهره تهديدًا بوجه اجلندي يف اجليش

دريد صلح .وأصدرت احملكمة حكمًا حبق جعفر قضى حببسه مدة
ثالثة أشهر.
أيد جعفر إفادته
جعفر،
لينا
احملامية
وكيلته
حبضور
وباستجوابه
ّ
السابقة.
وباستماع اجلندي صلح على سبيل املعلومات روى أنه يوم احلادث
كان موجودًا يف حمطة وقود حيث حضر جعفر بسيارة وبرفقته آخرون
بسيارة أخرى ،وقال :كان شقيقي متواجدًا يف احملطة ،فاقرتب منه
جعفر وسأله عن سبب النظر إليه ،ثم أقدم على وضع مسدس يف
رأسه ،حينها اقرتبت منهما مستفسرًا ،ثم نزل حنو  5أشخاص من
سيارة كانت برفقة جعفر وأقدم أحدهم ووضع مسدسًا يف رأسي.
وبسؤاله ،أكد صلح أنه كان أعزل ،ومل يكن حبوزته أي سالح،
وقلت هلم إني عسكري.
وسئل صلح عما إذا كان جعفر املاثل أمام احملكمة هو نفسه
هدده باملسدس ،فقال :ال أذكر شكله ،كان ملتحيًا،
الشخص الذي ّ
وأحنف منه ،إمنا حيمل املالمح نفسها .وأعطى صلح  70يف املئة
هدده.
كنسبة الشبه بني جعفر وبني الشخص الذي ّ
هدده يدعى «عباس
وأوضح الشاهد أنه علم أن الشخص الذي ّ
كاتيا» بعد أن شاعت احلادثة ،ويف التحقيق لدى خمابرات اجليش.
وسئل جعفر عما يقوله يف إفادة الشاهد ،فنفى تهديده لألخري
وأضاف أن صلح وشقيقه أطلقا عليه النار بعد مغادرتهما احملطة.
أهدده،
وقال :أنا فقط دفعته عين وغادرت املكان ،وأؤكد أني مل ّ
مضيفًا أن صلح هو الشخص نفسه الذي حصل معه احلادث ،وعاد
الشاهد لينفي أقوال جعفر حول واقعة إطالق النار ،جمددًا التأكيد
أنه مل يكن حيمل السالح ،وإال لكان رفعه بوجه جعفر لدى تهديده
له.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين تطبيق
مواد االتهام ،ترافعت وكيلة جعفر طالبة إعالن براءته لعدم الدليل
واستطرادًا للشك.
وبسؤال جعفر عن كالمه األخري طلب بدوره الرباءة.
***

توقيف عصابة «متخصصة» بسرقة املازوت يف عكار
متكنت مفرزة حلبا القضائية بإمرة املقدم نديم عبد املسيح من
توقيف عصابة مؤلفة من ستة أشخاص وهم :م.ع ،ل.ع ،م.م،
ع.ع ،ع.ح ،ب.ع ،بعد تنفيذها أكثر من عشرين عملية سرقة ملادة
املازوت من مناطق حلبا ،الشيخ حممد ،كرم عصفور ،اجلديدة،
احلاكور ومنيارة.
وقد ضبط مع املوقوفني ثالث سيارات استعملت بعمليات
السرقة.
من جهتها ،اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه « ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ
 2013/1/14من توقيف  69شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 18 :جبرائم سرقة 12 ،جبرائم
خمدرات 17 ،جبرم دعارة 3 ،جبرم دخول البالد خلسة 2 ،جبرم اطالق
نار 9 ،جبرائم  :تزوير ،استئجار سيارة وبيعها ،فرار من دورية،
تهجم ،صدم ووفاة ،اطالق نار ،حيازة سالح ،شيك دون رصيد،
احتيال ،حماولة اغتصاب ،و 8مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات
وأحكام عدلية خمتلفة.
***

طلب اإلعدام لضابط ف ّر العام  2009بتهمة التعامل
طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين يف قرار اتهامي
أصدره أمس عقوبة اإلعدام للضابط يف اجليش اللبناني برتبة مقدم
ضاهر.ج ،جبرم التواصل مع العدو اإلسرائيلي.
فر من اجليش يف
وتبني من التحقيقات ان الضابط املذكور الذي ّ
العام  2009كان يتواصل مع اإلسرائيليني منذ العام  2005كما كان
يلتقي بعمالء إسرائيليني خالل العامني  2005و.2006
من جهة أخرى ،أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد
الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي
الركن
ّ
حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين
إىل السادس والعشرين من نيسان املقبل حماكمة العميد املتقاعد
يف املديرية العامة لألمن العام أديب العلم وزوجته حياة الصالومي
جبرم التعامل مع إسرائيل.
وجاء إرجاء اجللسة لعدم اكتمال اهليئة املؤلفة من ضباط برتبة
عميد ،ولعدم سوق العلم الذي ُأعيد سوقه بعد رفع اجللسة.
ُيذكر ان احملكمة سبق ان أخلت سبيل حياة الصالومي بكفالة
مالية ،فيما حياكم غيابيًا يف امللف عينه املتهم الفار نقوال أسعد
حبيب .كذلك أرجأت احملكمة إىل الثاني والعشرين من شهر شباط
املقبل ،حماكمة املوظف املتقاعد يف «هيئة أوجريو» الياس طنوس
يونس املوقوف جبرم التعامل مع املخابرات اإلسرائيلية وتزويدها
معلومات ّ
وفرت للعدو تفاصيل الشبكة الثابتة واخللوية لالتصاالت
سهلت العدوان على لبنان.
ّ
وجاء إرجاء اجللسة لعدم سوق املوقوف.
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موطن الشهداء

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ِ
الشهداء
ي���ا س��ائ��ل��ي ع���ن م��وط��ن
ِ
وإب������اء
ن���ض���ح���وا ال����دم����اء ب����ع����ّز ٍة
ف���ي���ه ال���ق���واف���ل ل��ل��ع�لا مرتامية
م����ن ف���ي���ل���ق يف ج���ن���ة العلياء
ش���ي���دوا ط��ه��ر ال��ق��ل��وب مناز ًال
ق��د
ّ
ل���ل���واف���دي���ن ب����أش����رف االمس������اء
ّ
وت��س��ل��ق��وا اف���ق ال��س��م��اء مواكبًا
وال��ن��ور ي��ش��رق م��ن رب���ى السمراء
عدوهم
وج���رع���وا
ال���س���م ال���زع���اف ّ
ّ
ّ
وال����ن����ار ت���ض���رم م���وق���ع االع������داء
ف���ت���وزع���ت اج���س���ام���ه���م متناثرة
ّ
ص������رة االح���ش���اء
ب��ي�ن امل���ع���ام���ع
ّ
قد باركوا دم الشهيد على الثرى
وال���ن���ص���ر حي���م���ل امج�����ل االن���ب���اء
رص����دوا ال���زم���ان ت��ي��ق��ظ��ًا فتألقت
ب��ي�ن ال����ص����دور ح�������رارة االب���ن���اء
ّ
وال���ع���ف���ة ال��ع��ص��م��اء يف نفحاتها
ب������راق������ة م������ن ص�����ح�����وة ّ
مش������اء
ف��ال��س��ي��ف يف ق��ب��ض��ات��ه��م ع���ّز لنا
وال���ط���ع���ن ف���ي���ه ن���ص���رة االح���ي���اء
اس��������ود غ������اب ل���ل���ع���دا م�ت�رنحّ���ة
ّ
ط���ل���ة ال���ش���رف���اء
ب��ي�ن اجل���ح���اف���ل
وال��ن��اس تهتف يف م��راب��ض خيلهم
س��ل��م��ت س���واع���د س��ط��وة البأساء
واجمل������د ي��ل��ب��س ث���وب���ه متفاخرًا
وال������ع������ّز ي����ب��ن�ي خن�������وة اآلب�������اء
ف��ك��م ال���دم���اء ت��ب��ع��ث��رت يف ارضنا
ص���م���اء
وت����ف����ج����رت م����ن ص���خ���رة
ّ
ّ
ف��أي��ن��ع��ت خ��ض��ب ال��ك��ف��وف براعماً
وال��ن��ح��ل ي���رش���ف ب���رع���م ال���زه���راء
وال����ب��ي�رق امل���س���ن���ون م���ع راي���ات���ه
ّ
خ����ف����اق����ة يف م����س����رح االج�������واء
وال��ش��م��س تفلش ثوبها ي��ا كوثرًا
ف����ض����ي����ة ب������امل������وج واالن�����������واء
ّ
وال��ل��ي��ل ّ
مل ع��ن اهل��ض��اب وشاحه
ّ
ش�����ق ظ��ل��م��ة ال���دك���ن���اء
وال���ف���ج���ر
وال��ن��ج��م غ����ار يف ال��س��م��اء تربجًا
وال����ب����در ي���رس���ل ش��ح��ن��ة االض�����واء

ميالد  .. 2012هدية صاحلة للميالد ولكل يوم
يتساءل الكثريون هذه األيام عن ما هي اهلدايا اليت أعطيتها
وتسلمتها مبناسبة امليالد؟
املشكلة يف التشديد على ما أعطيناه وتسلمناه يسرقان
املعنى احلقيقي للعيد .املسيحيون يف العيد يعطون ،بتواضع،
هدايا تشبه اهلدية اليت أعطاها اهلل للعامل :ابنه الوحيد ،سيدنا
يسوع املسيح .التشديد بالنسبة للمسيحي هو على العطاء.
سرد شاب ما حدث له بينما كان يافعًا مساء يوم امليالد .فبعد
قراءة قصة امليالد ،وبعد أن فتح مع أخوته وأخواته هداياهم
املختلفة ،طلب الوالد أن يلتزموا برهة صمت .قال بعدها الوالد:
“ أريد من كل واحد منكم أن يضع اهلدية املفضلة عنده أمامه “.
بعد أن مت ذلك ،أضاف الوالد “ :أريد كل واحد منكم أن يفكر
بشخص مل ُي َ
عط نفس احلظ كما هو/هي ،شخص مل حيصل على
أي هدايا بالعيد .غدًا سيحمل كل منكم اهلدية لذاك الشخص.
قال الشاب :مل أخترب قبلها وال بعدها فرصة أمجل وأهم من
تلك الربهة .تعلمت املعنى احلقيقي للميالد ،عطاء اهلل إلبنه
للبشرية .إنه األفضل واألغلى عنده .دعونا نفكر معًا للهدية اليت
ميكن للمسيحي أن يقدمها مبناسبة عيد امليالد ،وليس يف امليالد
فقط ولكن يف كل يوم من أيام السنة ،هدايا ميكن أن تساعد
اآلخر للتحقق من الروح احلقيقية للميالد ،أعين حمبة املسيح.
هدية الوقت:
قال أحد احملامني الناجحني “ :إن اهلدية األهم اليت تسلمتها
يف عيد امليالد بعد خترجي حماميًا هي صندوق صغري .فتحته
فوجدت فيه ورقة كتب عليها :يا ولدي :سأعطيك هذه السنة
 365ساعة من وقيت .كل يوم بعد العشاء سأعطيك ساعة .إنها
لك .ميكنك أن تطلب مين أن جنلس ونتكلم ،أو أن نذهب إىل
احلديقة العامة ،أن نلعب ما شئت .إنها لك .مل تكن اهلدية لتلك
السنة فقط ،لكنها امتدت لكل سنة من حياتي“ .حقًا كانت أهم
هدية استلمتها يف كل حياتي .أنا اليوم نتيجة تلك اهلدية “.
هدية الوقت ليست سهلة على امليزانية فحسب ،لكنها شخصية
صصت لشخص واحد “ املعطاة
أيضًا .إنها هدية نادرة ،هدية ُخ ّ
له “.
سئلت امرأة ماذا ستعطي والدها مبناسبة امليالد؟ أجابت“ :
ُ
سأعطيه وقتًا ،وقتًا كثريًا “ .يا هلا من هدية نادرة ومجيلة!
حنب املتقدمون يف السن ولكن نظن بأنه ليس لدينا الوقت
لنقضيه معهم .عندما يصل إنسان إىل تلك السن ولديه الكثري
من الوقت ،بعض الوقت من أبن /ابنة ،صديق ...ستعطيه
سرورًا وسالمًا.
إن الشيء الشخصي ،احملبب والفريد الذي ميكنك أن تعطيه
كهدية بالعيد هو هدية الوقت ،وقتك.
هدية الصداقة:
باإلضافة إىل هدية الوقت ،اهلدية الكبرية األخرى ميكن لكل
شخص أن يعطيها هي هدية الصداقة .قالت ابنة صغرية ألمها:
ليس لدي من هدايا أعطيها :ال أجيد الغناء أوالرسم أوالشعر.
ليس لدي من مواهب.
نعم! أجابت األم .لديك واحدة من أهم اهلدايا ،لديك نعمة

الصداقة .تعرفني جيدًا كيف تقرتبني وتساعدين وتكوني
صديقة للآلخرين”.
فعوضًا من السؤال :كم من األصدقاء عندي؟ يسأل املسيحي:
لكم من األشخاص ميكنين أن أكون صديقًا؟ فتش عن األشخاص
الذين حيتاجونك وصاحبهم .مكاملة تلفونية ،زيارة ،بطاقة،
أخذهم إىل السوق لشراء حاجاتهم ليعرفوا بأنك هناك هلم.
هدايا أخرى:
اهلدايا األهم يف احلياة ،جمانة .هدية التشجيع مثل القول “
أحبك “ لشخص  ،موهبة املغفرة ،موهبة
“ املعذرة “ ملن أساء إلينا ،موهبة السماع لآلخر .هناك كثريون
يريدون من يستمع هلم ،ليعربوا عن شعورهم .ميكن أن ال يكون
لدينا ما يسميه علماء النفس “ باألذن الثالثة “ ،لكن أذنان
سيقومان مبا يتطلب منهما .هناك أشخاص حيلمون مبن يستمع
هلم ،إذ أن الكثري من البشر اليوم يريدون أن يتكلموا وال
يريدون أن يعرفوا أو يصغوا ألقوال اآلخرين.
هدية الثناء (املديح):
هناك هدايا أخرى كثرية يمُ كننا أن ُنعطيها يوم امليالد ويف
كل يوم .يقول لنا مستشاروا الزواج أن السبب األول واألهم
للطالق هو عندما يعمل أحد الزوجني على التقليل من قيمة
واحرتام اآلخر .الزوجان اللذان ميدحان بعضهما بعضًا يتمكنان
من مواجهة والتغلب على مشاكل حياتية خمتلفة .حيتاج كل منا
للثناء .عندما ال حنصل عليه تصبح احلياة غري مقبولة ...رغبة
الثناء من اآلخرين من أهم رغبات اإلنسان .هناك هدايا قليلة
يمُ كن مقارنتهم بهذه اهلدية.
كيف ميكننا أن نعطي؟
يقول لنا صاحب العيد ،الرب يسوع املسيح بأن نعطي دون
أن ننتظر مكافأة .قال “ :إذا أقمت عشاء ،فال تدعوا أصدقاءك
أوأخوتك أوشركاءك أوجارك الغين ،ألنهم سيدعونك باملقابل؛
ولكن ادعو الفقراء ،العميان ،ألنهم لن يقدروا أن يقدموا لك
شيئًا يف املقابل .سوف تنال أجرك يف يوم الدينونة ( لوقــا
 .) 12 :14إن اهلدية األهم واألعظم اليت ُق ِّدمت للبشرية كلها
هي تلك اليت أعطاها اهلل بإرساله ابنه يسوع املسيح.
“ لقد أحب اهلل العامل حتى أنه أرسل ابنه الوحيد ،حتى ال يهلك
كل من يؤمن به بل لتكون له حياة أبدية”  .جند يف هذه اهلدية
عدة هدايا .املسيح هو وعد اهلل للبشرية باملغفرة .يسوع هو
عمانوئيل :اهلل معنا.
باملسيح استلمنا هدية اإلنتماء إىل عائلة اهلل ،هدية حمبة األب
السماوي ،موهبة إله يعرفنا بأمسائنا ويهتم بكل منا؛ هدية جميء
الروح القدس إىل كل منا.
ّ
خملصي
ماذا أعطيت مبناسبة امليالد؟ أعطيت املسيح
وسيدي!
وألني أعطيته ميكنين أن أعطي صداقيت ،حمبيت ،اهتمامي،
مغفرتي ،وتفهمي ككل .ميالد جميد.

املرتوبوليت صليبا

مهرجان تيار املردة اوسرتاليا

ترقبوا مهرجان تيار املردة اوسرتاليا يف سيدني السبت يف الثاني من اذار  2013يف
قاعة الويستيال الكربى يف ليدكمب .للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال بالرقم:
0409638450

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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تتمــات

العماد عون يف برنامج....
تتمة املننشور ص 7
واملثالثة

عند

لفقيه
ّ
الشيعة؟؟
س :أليس يف ال2005؟
ج :كال يف ال .2009بينما
يف ال 2005كانوا ّ
كلهم ضدي
وكنت لوحدي يف املعارضة.
ضد
السياسة
كنت لوحدي يف
ّ
ّ
ّ
كل لبنان مع األسف .إذًا هذا
املوضوع ليس جبديد .يف
السابقة ،والية الفقيه
املرة
ّ
ّ
واملثالثة!! بنوا كل محلتهم على
التخويف من هاتني املسألتني..
ّ
كل هذه
هذه سخرية القدر!
ّ
التهم بالية وال مرتكز هلا ،مّإنا
شائعات حُتكى مشا ً
ال وميينًا حتى
يبلبلوا فكر ّ
الناس.
عبوا عنها
أتريدون املثالثة؟! رّ
ً
مباشرة وال ّ
تتهمونا بها!!
س :أمن املعقول أن يريدها
أحدهم؟
حصتنا حنن
هي
ما
ج:
ّ
باملثالثة؟
حصتكم
س :إذا مثالثة فعليةّ ،
هي ّ
الثلث .ستنزل من ّ
النصف،
من  64نائبًا.
ّ
والشيعة  40وهم
ج :حنن 40
الث َ
ّ
لثان
 .40إذًا يصبح لدينا
الدستور
حنن وحلفاؤنا..
نعدل ّ
ّ
وحنكم لوحدنا!!.
ّ
واتفقوا
س :وإذا عادوا
ٍ
بتحالف رباعي أمامك؟
وقاموا
ج :حتالف رباعي؟ كال ليسوا
كلهم من نفس ّ
ّ
اللون .ليسوا
من نفس ّ
التفكري.
ّ
تطورات
تتكل على
س:
ّ
املنطقة...
لتطورات املنطقة.
ج :ال عالقة
ّ
أنا عشت يف حارة حريك وعشت
ّ
الشيعة ،وال نزعة لديهم
مع
صّور هلم .عندهم
للسيطرة كما ُي َ
ّ
ردة فعل دفاعية عن أنفسهم،
ّ
هذا صحيحّ ،
ألنهم كانوا من
املضطهدين طوال عمرهم.
عاشوا هنا يف جبل لبنان،
ّ
التقاليد ..لدينا
طورنا نفس
ّ
التاث حنن وإياهم .مل
نفس رّ
أي صراع بيننا
يكن هناك أبدًا ّ
ٍ
شيء
أي
على
السلطة أو على ّ
ّ
آخر ،وهذا األمر جيب أن ُيقال
وي َ
ذكر.
ُ
س :لن أسألك عن ّ
الطوائف
األخرى كي ال يبدو ّ
أننا ندخل
فصل طائفي ..لكن ما
يف
ٍ
تنسقوا
أريد أن أسألك هو أمل
ّ
مع رئيس احلكومة يف موضوع
ّ
اللقاء األرثوذكسي؟
قدمناه حنن
ج :كال لقد
ّ
لوحدنا ،والقانون ُق ّد َم كام ًال،
أي ليس فقط باملبدأ.
س :منذ أسبوع كانت هناك
مشكلة ُّ
ات ُ
جمددًا أال وهي
همتم بها ّ
ّ
أنكم تقومون برشوة إنتخابية يف
موضوع البلديات.
ج :أيعرفون منذ متى بدأت
مسألة البلديات؟
س :منذ العام  1994وهذا
املوضوع عالق ،أي منذ 19
عامًا.
أحدثك يف موضوع
ج :قبل أن ّ
البلديات ،قالوا ّ
إنه مال رشوة
انتخابية .هذا ما ورد يف إحدى
مقدمات األخبار ّ
التلفزيونية..
ّ
س :ال ميكنك أن تهاجم
ّ
بالنهاية رأي
اإلعالم ،فهذا
ويعب عنه.
رّ
ج :عذرًا ولكن اإلعالم ّ
الذي
ال يرى املليار وال 200مليون
ّ
ّ
للناس
الذين ُدفعوا كرشوة

لي َو ّزع على ّ
كل
وليس كمال عام ُ
البالد ...هو إعالم فاسد!
وزير سابق نفس
س :كتب
ٌ
ّ
يتعلق بهذا
العنوان يف ما
املوضوع :رشوة إنتخابية!
منزه عن اخلطأ؟
ج :وهل هو ّ
هل هو «إدامي» أكثر من غريه؟
كيف رشوة إنتخابية؟! إسألوه
عالم يرتكز ليستعمل تعبريه
هذا!! بدأت هذه املشكلة منذ
العام  1994وحتى اليوم مل
تصل احلقوق إىل أصحابها .حنن
بدأنا معاجلة األمر منذ ال،2008
ومنذ ذلك العام حتى اليوم عملنا
إلنهاء املعاملة...
س :يقولون لك ّ
إنكم مل
تنهوها كما بدأمتوها .أنتم بدأمت
إلجناز مصرف إمنائي.
ً
بداية كانت هناك مراسلة
ج:
ثم
احلقوق.
هذه
توزيع
لكيفية
ّ
أن األموال ليست يف وزارة
تبينّ ّ
املالية .بعدما راجعها الوزير
كون الوزير شربل
جربان باسيلّ ،
حناس – ّ
الذي هو أيضًا من تكتل
ّ
كون احلساب
التغيري واإلصالح – ّ
من جديد .تساءل عن آلية صرف
األموال ،وصارت مراسلة ،قام
مبشروع عرب اقرتاح قانون إلجناز
بنك إمناء بهذه األموال للبلديات.
نجز البنك والبلديات اليوم
مل ُي َ
ّ
كلها طفرانة ،وحتى اآلن هناك
قسم كبري لإلمناء ولكن فقط
على مستوى اإلحتادات.
س :هم ّ
بأمرين،
يتهمونكم
َ
أوالهما ّ
التوقيت.
ّ
ج :هذه ليست تهمة! أنا
أخذت القرار أم جملس الوزراء؟!
معجل
قدمت اقرتاح قانون
أنا ّ
ّ
مكرر يف  15تشرين األول
ّ
وع ّي َنت جلسة تشريعية ُو ِ
ض َع
ُ
عليها القانون يف  7تشرين
ّ
ثم طارت اجللسات!
الثانيّ ،
من يريد أن «يتفلسف»
علي يتحدث وكأن وزيرًا أو
ّ
تكت ًال ..يوصل احلقوق إىل
املواطنني متى يشاء!! حتى قبل
اإلنتخابات ب 24ساعة! ال جيوز
ملدة  18سنة
أن يكونوا مهملني ّ
ثم يأتون اآلن «ليشارعوني»!
ّ
هل عندما ُخ ّف َ
ضت ّ
التعرفة على
اخلليوي ُ
وخ ّف َ
ضت قيمة البطاقات
واإلشرتاك باهلاتف ..كانت
ملصلحة انتخابية؟
س :لست أذكر إذا كان
ّ
التوقيت قبل اإلنتخابات.
ج :وعندما حاربنا احتكار
ّ
والتالعب بأسعارها
البطاقات
السوق ،أكان ذلك أيضًا
يف
ّ
أن
من أجل اإلنتخابات؟ وافرتض ّ
ذلك صحيحًا ،ما هو عمل ّ
النائب
ّ
تسلمنا حنن املوضوع
أص ًال؟!
منذ العام  2008وبدأنا ضرب
هذه املخالفات ،وهل أتركها كي
جيددوا لي؟! ماذا لو مل يصبح
ّ
لدينا وزيرًا بعد ال2008؟ هناك
نية عاطلة ،ونتعاطى مع «زعران»
وأقوهلا مبلء مسؤولييت .إذ
ّ
ّ
والتأويالت
الشائعات
يصدرون
ّ
أي عمل إجيابي .ما
خيربوا ّ
حتى ّ
هو عمل ّ
النائب؟! أن يسرق؟
أن يرتشي؟! كيف أصبح توزيع
حقوق البلديات ملن هم معك
ضدك رشوة؟! وهل
ومن هم
ّ
أنا أعطيهم هذه األموال «من
كيسي»؟! لقد حجزنا هذه
األموال حلسن سري استعمال
املال العام .هذا مبدأ عام ،نعيد
املواطنني حلقوقهم .قل لي من
ّ
خفض اشرتاكات املياه؟ من

ّ
خفض اشرتاكات الكهرباء؟
س :ملاذا قمتم باملؤمتر
الرابية؟
ّ
الصحايف يف ّ
ّ
أوهلا
ج:ألننا وراء املسألة من ّ
إىل آخرها! ليس احلريري ،وال
تيار املستقبل! حنن من قام
بذلك .هناك الكثري من األمور
والرواتب
الرتب
ّ
بعد :سلسلة ّ
والفروقات ،من دفع هلم هذه
األموال بعد  12سنة؟ هل
كان هذا األمر أيضًا من أجل
اإلنتخابات؟! إشرتاكات املياه
ّ
تسلمنا الوزارة
والكهرباء منذ أن
يف آخر ال ،2009زاد املشرتكون
الرمسيون بدل أن تتم سرقة
ّ
والTVA
الكهرباء واملياه..
من رفعها عن املازوت؟! هل
هذه أيضًا ملصلحة انتخابية قمنا
بها؟! هناك جردة طويلة :تغيري
السدود...
شبكات املياهّ ،
طبعًا يف اإلنتخابات ،على
املواطنني أن حياسبوا ،وأن
مييزوا بني من عمل ملصلحتهم
ومن ضرب مبصاحلهم عرض
احلائط ..وهل كان معقو ً
ال أن
تبقى كسروان مث ًال ل 22عاماً
ّ
حمفرة؟! أكرب طريق
بطرقات
ّ
يزفتها أحد؟! أما
سياحية مل
اآلن ّ
كل املواطنني يستعملونها
يوميًا براحة .يوم األحد املاضي
مر عليها  30ألف مواطن.
ّ
س :أين أصبح كتاب «اإلبراء
املستحيل»؟
ضجة
ج :حتى ننتهي من
ّ
اإلنتخابات.
س :الكتاب هو توجيه رسالة
للسنيورة؟
ّ
سنوزعه
ج :كال هو كتاب
ّ
حنن.
س :أنت ُم ّتهم بالعنصرية..
ً
(ساخرأ) نعم أنا كنت
ج:
أحارب مع هتلر
ولكن موقفكم مع موضوع
س:
ّ
ّ
حتمل أكثر
السوريني
النازحني
ّ
ّ
ً
بداية من جملس
من تأويل،
الوزراء..
تتح ّدث
ج :هذا صحيح ،عندما ّ
أناس ال تفهمّ ،
يتهمونك
إىل
ٍ
بأي شيء .هذا هو موقفي منذ
 24نيسان  ،2012وقد كان
وقائيُا كي نضبط الوجود
موقفًا
ّ
بأي
السوري يف لبنان ،ونرى ّ
ّ
ٍ
حتمل األعباء.
طريقة نستطيع
ُّ
ٌ
فائض من
وقد أصبح لدينا اآلن
ّ
ألن
يصعب احتواؤه
النازحني
ّ
ُ
العمل مل يتم كما جيب.
هذا كان موقفي يف حينه،
خصوصًا بعد اعرتافات ألفراد
من اجليش احلر نشرت يف صحف
أجنبية عن عمليات قتل قاموا بها،
قلت ّ
إنه ال ميكن ضبط حدود
بنسبة  ،%100والسوريون يعون
هذا األمر كما حنن نعيه أيضًا.
يتم
املهم أن جتري حماكمة من ّ
ّ
القبض عليه ضمن احلدود
اللبنانية .بهذه ّ
ّ
الطريقة نستطيع
أن خُن ّفض نسبة الفلتان على
احلدود .وقد حصلت اعرتافات
من قبل أشخاص موجودين على
األراضي ّ
ٍ
لصحف أجنبية
اللبنانية
منها «ديرشبيغل» األملانية
ّ
اللتان
«لو موند» الفرنسية
السوري
حتدثتا عن اجليش
ّ
ّ
وجراء معلومات
لبنان.
يف
احلر
ّ
ّ
السلطات
الصحيفتني تستطيع
ّ
ّ
ّ
التحرك وتوقيف هؤالء
بنانية
الل ّ
ّ
األشخاص.
ّ
تتحدث عن نيسان
وكنك
س:
ّ
ال 2012أي باحلكومة ّ
اليت أنت

ّ
ّ
تشكل مع
واليت
موجود فيها،
ٌ
حلفاءك األكثرية فيها..
ّ
ولكنين لست
ج :هذا صحيح،
املسؤول عن األمن ،هناك وزارة
الداخلية ّ
اللتان
الدفاع ووزارة ّ
ّ
ّ
بالتنسيق مع رئيس
تعمالن
احلكومة ورئيس اجلمهورية.
املشكلة وقعت ،وأنا ال أستطيع
أن أفرض ذلك ّ
حتى ولو كان
لدي  10وزراء .وقد حصل
ّ
مرات يف احلكومة،
اجلدل ّ
عدة ّ
ّ
بالطبع فليس ُّ
كل ما جيري
ولكن
سرب إىل
وي
خيرج
احلكومة
يف
ُ ّ
الصحف.
ُّ
تراكم املوجودين على احلدود
اللبنانية ّ
ّ
أن النازحني
يؤكد على ّ
ً
السوريني ليسوا مجيعا الجئني،
ّ
أميز .كما ّ
أنه ليس هناك
وهنا ّ
من ٍ
أحد يقوم بالتأكد من صفة
ّ
الذين يلجأون إىل لبنان.
ّ
اليت تزداد
هذه األعداد
ّ
يشكل خطرًا،
بكثرة ،وهذا األمر
خصوصًا إذا كان ّ
ممن
النازحون ّ
السورية.
حياربون على األرض ّ
لست حمرجًا مما أقوله ،فنحن
إنسانيًا مع ال ّالجئني ،ولكن
نلتزم
ّ
هل سيلتزمون بدورهم؟! من هم
أن مسألة
هؤالء؟! اجلميع يعلم ّ
ّ
بأشخاص يطلبون
اللجوء تبدأ
ٍ
بالتمرد
وتنتهي
املساعدة
منك
ُّ
ّ
نتحفظ على سلوك
عليك .حنن
احلكومة يف هذا املوضوع ّ
ألنها
ال تضبط الوضع بني ال ّالجئني
أنفسهم أكثر منه يف موضوع
أحد
اجتياز احلدود .وهنا ال يعود ٌ
يدخل حدود اآلخر حيث ُيضبط
وضع كل الجئ.
أن املوقف
س :سأعترب اآلن ّ
سليم ،ولكن على من تقع
املسؤولية؟!
ج :تقع املسؤولية على
ّ
اللبنانية ،فهي قد
احلكومة
قالت ّ
أنها تنأى بنفسها يف
السياسي ،وقد قلنا
املوقف
ّ
الرئيس»،
«نعم يا دولة
ّ
ّ
بالنفس
ولكن موقف النأي
اللبنانيني ّ
ّ
الذين
يشمل أيضًا
يتصرفون على األرض ،إذ ال
ّ
ميكن أن تقول أنا أنأى بنفسي
وتدع ّ
السالح
اللبنانيني
يهربون ّ
ّ
خصوصًا إذا كان بينهم رمسيني
ٌ
يتدرب
سوري حر
جيش
وبينهم
ٌّ
ّ
ّ
وإال أصبح األمر
على أرضك،
«جتليطة» وكذبة رمسية عندما
نقول حنن ننأى بأنفسنا ونسمح
خميمات
يف الوقت نفسه بإقامة ّ
السالح.
تدريب وتهريب ّ
س :هذا القرار إذا قمتم
خّ
باتاذه يف جملس الوزراء ،أليس
لديكم األكثرية كي ّ
تتخذوا قرارًا
ٍ
غطاء سياسي للجيش
بإعطاء
لتنفيذ مهام إقفال احلدود؟
ج :سأعود إىل حماضر جملس
الوزراء .عندما تصدر «خربية»
إىل العلن فذلك يعين ّ
أنه مل
يتم ّ
التجاوب يف جملس الوزراء،
ّ
ال أريد أن أقول ماذا حصل
يف جملس الوزراء ،فليس من
واجباتي أن أخرب من رفض القرار
ومن قبل به ومن خاف ،ولكن
أمحل املسؤولية.
من واجيب أن ّ
حتملوا وزراءنا
وإذا أردمت أن
ّ
فلتحملوهم ،ولكن
املسؤولية
ّ
عندها فلتعلن كل املواقف
ُ
امل ّتخذة.
ال نستطيع أن نغيرّ احلكومة
يف ّ
كل ساعة ،ولو كان ذلك
ّ
لكنا قد استقلنا .ولكن
ممكنًا
هذا هو الواقع ،فما العمل؟!

مر ًة
كررنا حديثنا باملوضوع ّ
ّ
وحتدثنا أيضًا عن
ثانية وثالثة،
ّ
ّ
مؤخرًا عندما علمت
هذا األمر
أن جبل لبنان قد أصبح مليئًا
ّ
بالنازحنيّ ،
ّ
ألنه مل يكن هناك
رقابة على دخول ّ
النازحني ال
يف اجلنوب وال يف البقاع وال
يف ّ
عكار.
أن القرى يف هذه
ما أعرفه ّ
بالسوريني
امتألت
املنطقة
ّ
الذين يعيشون يف غرفة أو بناية
قد يكون فيها  10أو  20مسكنًا.
ٌ
بناية
ففي األشرفية مث ًال هناك
فيها  700نازح سوري.
رد
س :هل أثار هذا األمر ّ
إنسانيًا؟!
أمنيًأ أو
فعلك
ّ
ّ
أن
ج :هناك شق إنساني كما ّ
هناك شقًا أمين .هل تستطيع
الدولة ّ
اللبنانية كم
أن تقول لي ّ
فيها اآلن من اجليش السوري
احلر؟! هل أتوا لريتاحوا هنا؟!
ّ
الشمال،
خميمان يف
هناك
ّ
الداخلية
حتدث عنهما وزير ّ
وقد ّ
وليس أنا .فكيف إذًا ُيسمح أن
خميمات عسكرية يف
يكون عندنا ّ
لبنان؟!
الداخلية
س :عندما يطرح وزير ّ
مثل هذا األمر يف جملس الوزراء،
أحد يف اجمللس أن
أال يقول له ٌ
يضع هذه املعلومات كي نأخذ
ّ
نكلف به اجليش مبعاجلة
قرارًا
هذا اخلطر؟
حتدثنا حنن باألمر
ج :بلى ،فقد ّ
ولكنهم اعتربوننا عنصريني.
س :أهل هكذا ينتهي األمر
املخيمات؟!
وتبقى
ّ
ّ
املخيمات
ت
ظل
فقد
أجل،
ج:
ّ
وصرنا حنن «عنصريني» .ملاذا
إذن أقول لك ّ
نتحدث أحيانًا
أننا
ّ
ّ
حق الكتابة
أشخاص هلم
مع
ٍ
ّ
ولكنهم جهلة يف هذا املوضوع!
ويتحدث
شخص اىل االعالم
خيرج
ّ
ٌ
مبوضوع ال يعرف مفاعيله!
ٍ
ّ
وكيفية
التاريخ
لو قرأوا
ّ
ّ
ّ
الشعوب كانوا
النزوح وتبديل
ٌ
فهموا ّ
كتلة
أنه عندما تدخل
ٍ
ٍ
بشرية أخرى،
كتلة
بشرية على
إما ان تندمج بها كما حصل
ّ
مع ال 250ألف جمنسًا أو أن
تص ّدها أو تغلب ّ
الثانية األوىل
ُ
وتقوم برتحيل املوجودين فيها.
فليقرأوا ّ
التاريخ.
إن هذه
س :هم يقولون لك ّ
احلالة ليست ثابتة ،مّإنا هي حالة
ّ
مؤقتة واستثنائية..
احلالة
كانت
أهل
ج:
الفلسطينية ثابتة؟! كم مضى
عليها من الوقت  64أو 65
عامًا؟!
س :يف فلسطني كان هناك
كيانًا غاصبًا قام على أرض
وطرد شعبه ،ولكن الوضع يف
سوريا ليس كذلك..
ج :القرار  194خُّ
اتذ يف نفس
العام ّ
الذي حصل فيه ّ
التهجري.
ثم ملا ال تأخذ أمريكا ّ
اليت ال يوجد
ّ
يتعدى نسبة
على أرضها شعب
ّ
ال 29 ،%29شخص يف الكلم
السكان 50 ،ألف نازح
مربع من ّ
ّ
ليتوزعوا يف مجيع أحنائها
فقط
ّ
ثم تعيدهم إىل أرضهم يف وقت
ّ
الحق عندما تهدأ األوضاع ؟!
س :هؤالء ،هم نازحون نتيجة
صراعات وحروب..
تركيا
ج :حسنًا إذًا ملا أقفلت
ّ
حدودها بوجههم؟! وملا األردن
أقفل حدوده أيضًا؟! ملا ال
يذهبون إىل العراق؟! حنن أصغر
ٍ
ّ
نتحمل أكرب
ولكننا
دولة اآلن
ّ

عبء.
إذًا ّ
مثة أمر هناك  ،فإذا
تساءل املواطنون وتساءلت
كمسؤول يقولون ّ
إنين عنصري!
تظن ّ
عمن
هل
ُّ
أنين أسأل كثريًا ّ
يقولون ذلك؟!
إذا أردت أن تستفيت
ّ
الشارع على
املواطنني يف
الدخول
املفاعيل وتداعيات
ّ
السوري الكثيف إىل لبنان ،فما
ّ
هي وظيفة املسؤولني إذًا؟!
مر ٍة ناديت رئيس
كم من ّ
الوزراء وقلت له« :يا دولة
الرئيس ،تستطيع أن تنأى
ّ
بنفسك عن األحداث يف سوريا
وحنن ندعمك ،ولكن هل
تستطيع أن تنأى بنفسك عن
ّ
عكار وطرابلس؟» .إذًا ،فإذا
كان راضيًا عن هذه احلالة يف
ّ
عكار وطرابلس فليفرح بها.
س :ولكن رئيس الوزراء
إن هناك إمارة يف
هو من قال ّ
طرابلس ولو ّ
ليصحح
أنه عاد
ّ
حتدث عن وجود
الكالم .هو من ّ
إمارة إسالمية يف طرابلس..
ج :كل هذا األمر يتم توظيفه
ّ
فحتى لو
ضدنا .هذا يكفي،
ّ
ّ
اجلامع وأسلمت
ذهبت إىل
ّ
وصليت لن يعتقدوا بك وال
بشهادتك وسيعتربونك زنديقًا،
وكذلك األمر إن ذهبت إىل
ّ
وصليت فسيقولون
الكنيسة
أيضًاّ ،
إنك تكفر وإنك تسعى
للضرر وليس للخري.
س :لقد خّ
اتذتمَ هذا املوقف،
ولكن املشكلة ال زالت قائمة.
ّ
ما هي احللول ّ
اليت ميكن أن
تطرحوها على جملس الوزراء أو
متفرقة؟
كوزارات
ّ
الصوت عاليًا
ج :لقد رفعت
ّ
على مجبع األجهزة األمنية
إياهم« :هل ّ
مت إحصاء
سائ ًال ّ
ّ
كيف تسمحون
النازحني؟!»
من
األلوف
مئات
بدخول
ّ
النازحني إىل أرض لبنان بدون
أن حتصوهم؟!
ّ
املتحدة
س :أرقام األمم
تقول ّ
إنه يف حزيران سيكون
هناك نصف مليون نازح سوري
استمر الوضع يف
يف لبنان إذا
ّ
سوريا كما ُيشاع..
ج :نصف مليون هي نسبة
حوالي ال %25من ّ
سكان لبنان،
أن
األرض
وهذا يعين نسبيّا على
ّ
السكانية عندنا ستزيد
الكثافة
ّ
السكانية
على نفس قدر الكثافة ّ
يف أمريكا.
ُّ
احلل إذًا؟! أنتم
س :ما هور
كمسؤولني تستطيعون أن تقولوا
أن ذلك هو رأينا وموقفنا ،وما
ّ
حيصل هو خطأ .أنتم كمسؤولني
يف احلكومة ماذا تفعلون؟!
تسأل
أن
ُيفرتض
ج:
املسؤولني األمنيني .أنا مل
أترك مسؤو ً
أمنيًأ ومل أواجهه،
ال
ّ
ومل أترك وزيرًا ،وهم أيضًا مل
ّ
يوفروني.
حنن ال نستطيع تغيري من
ّ
النائب أن
يقصر ،وظيفة
ّ
ثم حُت ّدد
يراقب ويكشف فقطّ ،
يتحدثون
ثم
ّ
املسؤوليات الحقًاّ .
ّ
مقسمة ،على ماذا
الدولة
أن ّ
عن ّ
ّ
قسمة؟!
هي ُم ّ
أول «قسمة» أتت على سوريا
ّ
ّ
بالنفس عن
يف موضوع النأي
األحدات ّ
اليت حتصل فيها ،يف
ً
نوابا ومسؤولني
حني ّ
أن هناك ّ
السالح من
يشاركون يف نقل
ّ
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األراضي ّ
اللبنانية واألراضي
عملية
الرتكية ويقومون بتنسيق
ّ
نقلها ،أي ّ
أنهم منغمسون يف
السورية.
احلرب ّ
ّ
ولكنهم ينفون ذلك،
س:
وقد رأيت مؤمترات صحافية
تفيد بذلك..
ج :مات عندنا ضابط رمحه
اهلل  ،لن نسميه إذ أصبح يف
دنيا البقاء ،ولكن مجيع من رثوه
إنه رأس احلربة يف ّ
قالوا ّ
الثورة
السورية.
ّ
س :حبسب تقديرك ،هل
السوري مُيكن
تعتقد ّ
أن الوضع ّ
اإلتاه؟ هل
أن يرحيك يف هذا جّ
تراه يذهب إىل تهدئة أو إىل
ّ
وبالتالي كيف
تصعيد أكرب،
ميكن أن يكون انعكاسه على
هذه األزمة ّ
بشكل
اليت تتفاقم
ٍ
جدًا؟
كبري ّ
أن الوضع
ج :أنا أعتقد ّ
أول يوم
اآلن هو كالوضع يف ّ
حصلت فيه احلرب ،وسينتهي
ُ
على ّ
يسقط احلكم
الطاولة ولن
وسوريا لن تنهزم.
س :هل سريجعون إىل
تسوية؟!
ج :سيعودون إىل طاولة
احلوار.
س :هل سيكون ذلك بوجود
َ
األسد؟
الرئيس بشار
ّ
أول مقابلة أجريتها
ج :يف ّ
ّ
السوري ،قلت
التلفزيون
مع
ّ
ّ
يتعلموا ّ
منا حنن
للسوريني أن
يف السبعينيات عندما قاتلنا
ثم التقينا يف نهاية
وحاربنا ّ
املطاف على طاولة املفاوضات
بصرف ّ
عمن ربح أو خسر
النظر ّ
ّ
بالنسبة
يومها .وكذلك األمر
هلم فهم سيعودون إىل طاولة
احلوار.
مشجعة
ولكن جتربتنا غري
س:
ّ
ّ
كثريًا ،إذ ّ
مثة هناك من خسر
ودفع مثن ّ
التسوية..
ج :ولكن كان ذلك أفضل من
أن منوت مجيعنا.
س :طاملا ّ
أنك ترى حوارًا
يف سوريا ،فهل ترى حوارًا يف
لبنان أيضًا؟ وهل ستبقى طاولة
احلوار ُم ّ
ومؤجلة؟
عطلة
ّ
أن هناك أشخاصاً
ج :طاملا ّ
يضمرون على التغيري يف
املنطقة ويريدون أن يأخذوا هم
املركز األعلى لن يكون هناك
حوار.
س :هل أصبحت طاولة
ً
مرتبطة بطاولة حوار
حوار بعبدا
دمشق؟
ج :هم يقولون ذلك .ماذا قال
تيار املستقبل أمحد
أمني سر ّ
احلريري؟! قال ّ
إنه عندما تنتهي
حدثونا
األحداث يف سوريا،
ّ
عندها عن احلوار يف لبنان .ماذا
يعين أن تنتهي األحداث يف
سوريا؟! معناه أن ُيصبح هناك
ًّ
ّ
ولكنهم َيْنّون إسقاط األسد
حال.
ّ
السوري كما يقولون
والنظام
ّ
ثم يأتون إىل احلوار ،أو عندما
ّ
ييأسون من اإلسقاط ويصبح
حوار يف سوريا.
هناك
ٌ
الرهانات
س :إذا كانت هذه ّ
سيتم إجراء
صحيحة ،كيف
ُّ
قصة
انتخابات نيابية مبعزل عن ّ
القانون؟!
ّ
يعطلها
ج :أليسوا هم من

الرفض ُ
املطلق حول
يف هذا ّ
احلوار يف قانون انتخاب منصف
حتدث
أول من ّ
وعادل؟! من هو ّ
عن تعطيل اإلنتخابات ّ
وأنها ال
جُترى يف ّ
السالح؟! أوليس
ظل ّ
ّ
النائب مروان محادة يف جملس
ّ
النواب!
ولكن تعطيل
س :نعم،
ّ
ّ
يعطل اإلنتخابات إذ
القانون ال
ّ
قانون نافذ ..هم
إنه هناك
ٌ
يدفعونكم أنتم لتعطيلها إذا ما
رفضتم أن جُترى يف ّ
ظل قانون
ّ
الستني..
عطل ،حنن دوماً
ج :حنن ال ُن ّ
طرح إجيابي .لقد طرحنا
عندنا
ٌ
إجيابيًا ومل يأتينا ّ
حتى اآلن
طرحًا
ّ
ّ
طرح معاكس .كل ما أتانا هو
ّ
ّ
واإلتهامات.
الشتائم
س :فلنعد إىل أساس
السؤال ،طاملا ّ
أنه لن ُتعقد
ّ
اجلو سيظلُّ
فإن
طاولة احلوار،
ّ
َّ
أن
يف هذا اإلحتقان .هل ترى ّ
هناك انتخابات؟!
ّ
سأحضر إلنتخابات كما
ج :أنا
لو ّ
أنها ستجري يف موعدها .إذا
ّ
ّ
أراد غريي أال حيضر لإلنتخابات
حر به.
فهذا شأنه وهو ٌّ
س :ويف سياق هذا ّ
التحضري
ماذا تفعل؟
ّ
اإلطالع وحتديد وضع
ج:
األرض ،دراسة وضع مجهور
ّ
سد
الناخبني ومجيع اإلمكانات،
ّ
الفراغات املوجودة يف الوضع
اإلنتخابي.
ّ
كل
حتدثت يف
س :هل
ّ
هذه الفرتة املاضية مع رئيس
سليمان
ميشال
اجلمهورية
انتخابيًا ؟
حتدثنا
ج :نعم ،عندما زرته
ّ
باألمر ،وقد قال ّ
إنه يريد إجراء
ّ
أي قانون حتى
اإلنتخابات يف ّ
ّ
الستني.
ولو كان بقانون
س :هذا ما يقوله..
ج :قال ذلك علنًا.
س :هل لدى رئيس اجلمهورية
ّ
مرشحني من اجلانب اآلخر؟!
ً
ّ
مبدئيا لديه مرشحني،
ج :نعم،
ّ
إذ لديه كتلة الوسط ّ
يهمه
اليت
ّ
تتكون.
أن
ّ
س :إذًا ستكونون يف تنافس
ألنين ال أعتقد ّ
ّ
حتب
أنك ال
ُّ
الوسطيني..
وسطيًا أبدًا.
ج :أنا لست
ّ
س :إذًا هل ستكونون يف
َ
تنافس؟
ج :مل ال؟! ماذا يف األمر
ّ
كنا يف تنافس؟! ولكن
إن
ّ
التنافس
من املهم أن يكون
واضحًا.
س :ماذا يعين ذلك؟
علنيًا .أنا
ج :أي أن يكون
ّ
الوحيد ّ
الذي قال ّ
إنه حيق
لرئيس اجلمهورية أن يكون لديه
ٌ
الئحة كاملة ،وليس تنافسًا على
ّ
ّ
ٍ
مرش ٍح واحد أو مرشحني .فليخرج
ّ
لدي من أرشحهم
إن
ِّ
ويقول ّ
ّ
وتؤيدوهم.
ولتتفضلوا
ّ
ّ
ولكنه قد قام بذلك يف
س:
العام  2009تقريبًا..
ج :ك ّال مل جير األمر كذلك،
فقد كان هناك مداخالت على
األرض من قبل أجهزة رمسية
واستدعاءات ..إىل ما هنالك.
س :يف سياق حتضريك
بعض
فلنسأل
لإلنتخابات،
األسئلة العملية ،مث ًال كيف هي

العالقة مع إيلي سكاف يف زحلة
يتحدثون
ممن
ّ
إذ هناك الكثريين ّ
أن اإلنتخابات ستكون
عن
ّ
مفصليٌة يف زحلة..
ّ
ج :إيلي سكاف ّ
يتخذ مواقف
ّ
مبفرده .أنا ال أتعاطى معه ألنه
يصرح دومًا أنه ال يريد ّ
التعاون
ّ
مع ميشال عون .أنا ليس لي
عليه شيء.
س :ماذا ستفعلون يف زحلة
إذًا؟! أال تكونون ذاهبني إىل
مر ًة أخرى؟!
خسارتها ّ
ّ
ولكننا لن خنسرها
ج :أجل،
مر ًة ثالثةّ ،
سنؤسس عندها
ألننا
ّ
ّ
لعمل سياسي معينّ خالل هذه
ٍ
ٍّ
اإلنتخابات .أنا لن أترك زحلة،
مر ًة ثانية ولكن
ك ّال .قد أخسرها ّ
مر ًة ثالثة.
لن أخسرها ّ
ّ
ّ
تسلم أنه ميكن
س :إذًا أنت
ّ
ولكنك تكون
أن ختسرها اآلن،
أسست حركة سياسية
قد
ّ
جديدة؟
ج :جيب أن نقوم «بنفضة».
فال ميكن البقاء على هذه
ّ
الذهنية
ّ
ولكنك عندما ذهبت إىل
س:
زحلة يف املشوار األخري ،ملاذا
مل تقم بزيارة إيلي سكاف
وانتهيت من هذا املوضوع؟
ج :هو مل يدعين كي أزوره.
ولكن املطران كان قد
س:
ّ
طرح أن تزوره وتشرب القهوة
ثم تعودان وتتفقان ..أال
عنده ّ
يستحق إنقاذ الوضع يف زحلة؟
ج :ليس األمر كذلك،
ّ
الذي حصل بعد
فالسلوك
ّ
أدى إىل هذا الوضع،
اإلنتخابات ّ
ففي اإلنتخابات البلدية وضع
الئحته بدون أن يسأل عن أحد
برتشيح
ثم قمنا
من حلفائهّ ،
ِ
شخص واحد كي ال يكون هناك
ٍ
الئحتان وتسقط الئحته ،فأعلن
ّ
أنه استعاد مدينة زحلة له!! ال
«نربح مجيلة» ،وال نريده أن
ّ
يشعر ّ
أنه مُمنت ألحد ،ولكن
كنا نريد أن يفهم بنفسه ّ
ّ
أنه ال
يستطيع أن يربح ميفرده.
ّ
رشحنا شخصًا واحدًا
لقد
ً
فقط أخذ  5800صوتا .وهذه
األصوات ايصًا أعطت الئحته..
فماذا كانت النتيجة لتكون لو مل
نعطه األصوات؟
س :بعض اإلعالم كتب
ّ
أنك قد ّ
تتجه للترّ شيح يف غري
ً
كسروان هربا من املعركة
الصعبة فيها ،ما هو تعليقك؟
ّ
غبيًا لسببني
غبيًا.
ج :يكون
ّ
ّ
ألن املعركة حاصلة
األول هو ّ
ّ
أي
يف كسروان وليس يف ّ
مكان آخر وثانيًا ّ
ألنه ال يعرفين.
ٍ
هو حياول أن يعطيين تقديراً
على ّ
النوايا ،وهذا ليس صحيحًا
يتحدث
أحتدث باألمر ومل
وأنا مل
ّ
ّ
أحد باألمر.
ٌ
ال
نظرية
هذه
س:
 ، inpredictableاألمريكيون
هم من اكتشفوها عنك ،لذلك
ٌ
واقف مع
فقد قمت خبلوة وأنت
منصور البون يف بعبدا؟!
ج :نعم عندما ألقينا التحية
على بعضنا البعض ،فقد شاء
القدر أن نكون واقفني ،فقلت
الصحف ّ
أننا
له غدًا ستسمع يف
ّ
ً
ٍ
سويا.
الئحة
قمنا بتشكيل
ّ
ّ
إن
س :يف املنت الشمالي ّ
ميشال املر هو من يكون يف

مواجهتكم .ففي قانون اإلنتخاب
ضدكم ،ويف العمل البلدي
يقف ّ
ضدكم أيضًا .هل هذا
يقف
ّ
األمر يعين ّ
أنه ال ميكن أن يكون
تفاهم بينكم وبينه يف
هناك
ٌ
اإلنتخابات املقبلة؟
ج :أنا لست أعلم ماذا يفعل،
ولكنين مسعت ّ
ّ
أنه يقوم بتوزيع
ّ
هدية من أحد
النبيذ ،ويقول إنه
ّ
ّ
أحترى
التكتل ..ال زلت
نواب
ّ
ّ
وحتى اآلن مل أجد
عن املوضوع
من أهداه ّ
النبيذ من عندنا!!!.
س :األمر بسيط ،بإماكانك
الصحايف ّ
الذي كتب
أن تسأل
ّ
اخلرب وهو يقول خيربك.
ج :ك ّال هو من يخُ رب بذلك،
ّ
ويهنئوننا
وضيوفه خيربوننا
بالصلحة.
ُّ
س :هناك الكثري من
ّ
يزورونك
الذين
األشخاص
ً
أيضأ.
يزورونه
ج :حنن يف اجملتمع غري
ّ
بالنسبة
منعزلني وكذلك األمر
كثر
منعزل أيضًا.
إليه فهو غري
ٍ
ٌ
الناس ّ
من ّ
اليت تزوره تزورني
أيضًا .وهذا ليس له عالقة.
س :ال أعين فقط يف العالقات
ً
أيضأ
السياسة
اإلجتماعية ،ففي ّ
مقربون منكم
هناك الكثريون
ّ
أنتم اإلثنني..
ج« :اخلربية» األخرى ّ
اليت
مسعتها وقد خرجت من عنده،
هي ّ
سويًا وكنا حناول
أنتا جلسنا
ّ
ً
ٍ
سويا ،وليس هناك
تأليف الئحة
ّ
شيء صحيح يف هذا اخلرب .لست
اعلم من قام باخرتاع «اخلربية»،
ولكن هذه األخبار تصلين عن
لسانه.
املر وسامي
س :بني ميشال ّ
اجلميل ،من تشعر ّ
أنه األقرب
ّ
إليك؟
ّ
ّ
خطي
يعتمد
الذي
ج:
السياسي .ال عالقة للعواطف
ّ
ّ
ّ
الشخص
حنب هذا
كنا
وإذا
ّ
أكثر ،أو نستلطفه أكثر.
السياسة.
اخليارات معروفة يف ّ
س :أيضًا ويف سياق
حتضريك لإلنتخابات ،هل هناك
تفعيل للعمل احلكومي يف هذه
ّ
املتبقية؟
ال 4أو  5أشهر
صالحيات
ج :حنن فاعلون يف
ّ
ّ
بكل
الوزارات ،حنن األفعل
تواضع شاؤوا ذلك أم أبوا.
والرواتب
الرتب
ّ
س :سلسلة ّ
ال تزال عالقة .ماذا ستفعلون
بها؟ لقد ّ
مت تأجيل إضراب الغد
ولكن األربعاء املقبل هناك
ّ
إضراب..
وحتدثت
ج :لو خرجت
ّ
ّ
التكتل كنت
اليوم بعد اجتماع
سأحتدث باألمر ،ولكن مبا ّ
أنك
ّ
السؤال فرأيي هو ّ
أنه
طرحت
ّ
آن األوان كي تقوم احلكومة
الرواتب
باإلقراج عن سلسلة
ّ
ً
وترسلها إىل جملس
والرتب
ّ
النواب.
ّ
س :من يوقفها؟
ج :احلكومة ّ
اليت مل ُتفرج عنها
بعد ،وهي قد أصبحت بيد وزارة
املال ورئيس احلكومة .جملس
ّ
بالتصويت عليها
الوزراء قام
وثّبتها.
س :هل أنتم معها؟ أال
ٍ
ٍ
سلبية على
تداعيات
تؤدي إىل
ّ
اإلقتصاد؟
ج :فلتفعل احلكومة ما حيلو

فليتحمل
هلا .من زايد عليها
ّ
ثم ّ
ّ
كنا قد
إننا
مسؤوليتهاّ ،
ّ
ّ
اتفقنا على فرض ضرائب
متس بالفقراء أي
جديدة ال
ُّ
ّ
الوسطى وما دون.
بالطبقات ُ
إذًا بإمكانهم أن جيمعوا منهم
ما ً
يشجع
ال كافيًا ،وهذا األمر
ّ
الداخلية إذا
الدورة اإلقتصادية ّ
ّ
الرواتب.
كانت على ّ
يف سياق احلديث
س:
عن تفعيل دور احلكومة ،فقد
ّ
حليتم مشكلة رئيس جملس
القضاء األعلى ولكن املشكالت
القضائية ال تزال واقفة وهي
ّ
لكل حياة العدالة
جدًا
ضروريٌة ّ
ّ
ً
ولإلنتخابات أيضا.
ج :أنا أترك هذا األمر كي
وأحتدث
حيني الوقت املناسب
ّ
أحتدث
أما اآلن فأنا لن
ّ
عنهّ ،
باألمر.
س :ملاذا؟
ٍ
قضاء
ألن ذلك عمل
ج:
ّ
بقضاء ،وهناك العديد من
املواضيع ّ
تتم معاجلتها
اليت
ّ
ّ
ولكنها
وسنرى كيف ستنتهي
سهلة.
غري ُم ّ
نوع من خيبة
س :هل هناك ٌ
األمل يف كالمك؟
أحتدث باألمر.
ج :لن
ّ
س :أهل هذا هو اجلواب
فقط؟
الصباح
ج :وأدرك شهرزاد
ّ
فسكتت عن الكالم ُ
املباح.
س :يف القسم األخري من
حتضرياتك لإلنتخابات ،ماذا
بالتيار الوطين احلر؟
ستفعل
ّ
احلر يكرب.
التيار الوطين
ج:
ّ
ّ
س :هناك مالحظات دائمًا ّ
أنكم
ال ّ
تنظمون وال تتمأسسون..
التيار ُمنتهى التمأسس،
ج:
ّ
ٌّ
ّ
بالضبط ،ولن
وكل يعرف واجبه
اهليكلية كي يقوم
أقوم بنشر
ّ
بالتفرج عليها.
أي كان
ٌّ
ُّ
مرتاح ألداء
س :هل أنت
ٌ
التيار الوطين احلر؟
ّ
ّ
بالطبع أنا مرتاح .حنن
ج:
ونتحسن
نسعى إىل الكمال
ّ
ون ّ
ُ
نظم يومًا بعد يوم.
ّ
الصعوبة لدينا هي أننا نعمل
ّ
ّ
اللبنانية،
على مجيع األراضي
ّ
ٍ
صدمات كثرية
تلقينا
وقد
خصوصًا عندما وجدنا أن بعضاً
من املذاهب املسيحية األخرى
حقوقها مفقودة ومل يعد
ٍ
ٍ
وظيفة
أحد إىل
بإمكاننا تقديم
معينة ،فيقفون بوجهنا على
الفور ،لذا فقد قلنا للشباب أن
يبقوا جبانبنا وال يلتزموا رمسيًا،
كي يستطيعوا احملافظة على
حقوقهم.
س :ميشال عون ،أنت ّ
الذي
بالزعيم
ُعرفت منذ عام 1988
ّ
الوطين،
باخلطاب
الوطين،
خبطاب آخر .كيف
ُت ّتهم اليوم
ٍ
تقدم نفسك اليوم ملشاهدك،
ّ
للمواطن ّ
يؤيدك ،لعنصر
الذي
ّ
التيار ّ
ضدك؟ كيف
الذي يقف
ّ
ّ
ّ
تستطيع التوفيق بني هاتني
القراءتني؟ ومن تقول هلم على
ّ
أنك أنت هو؟
ج :أنا ال زلت ميشال عون
الوطين ّ
ّ
بكل شيء
ضحى
الذي
ّ
التنوع يف
كي حيافظ على
ّ
ّ
اللبناني ،وكتاباتي
اجملتمع
ميرتان
الفرنسي
للرئيس
وللخارجية األمريكية تشهد

أن مواقفي جتاه
على ذلك ،كما ّ
الدول ّ
اليت تريد تقاسم لبنان
ّ
وتهدد وجوده وكيانه تشهد
ّ
أود أن أحافظ
على ذلك .وأنا ّ
على مجيع مكونات اجملتمع
ّ
اللبناني والتناغم معه ،إنمّ ا هذه
ً
ّ
الطيبة منفردة ال تنجح
النوايا
ّ
ٍ
حباجة لنوايا مقابلة مماثلة.
فهي
ّ
والنوايا املقابلة تأتي على شكل
ّ
اتهامات وشائعات ،لذلك ال
أرد عليها وال أريد ّ
النزول إىل
ُّ
السوقي ،فنحن من
اخلطاب
ُّ
«نكمش» املستندات وتهريب
تصرف
املال العام ونضعه يف
ُّ
أن القضاء يضعه
القضاء .غري ّ
والصحف
الصحف
تصرف
يف
ّ
ّ
ُّ
ّ
روج
تهوى الفضائح
اليت ُت ّ
ٍ
بسرعة بني املواطنني أكثر من
الصحيح ،وأكرب اختبار قمت
اخلرب ّ
به كان على طائرة جربان باسيل
وعلى ال 5مليارات من اهلبات
ّ
اليت مل تدخل اخلزينة.
س :أنت تقصد شائعة
الطيارة..
ّ
وقصتها
الطيارة
ج :شائعة
ّ
ّ
هنا ويف املهجر حيث سأل
عنها مجيع الناس ،ولكن ال5
مليار الضائعة واليت هي حقيقة
ِ
أحد
يأت
وليست شائعة ،مل
ٌ
على ذكرها .هنا ترى اإلعالم
ّ
التحدث
ملرة
ُّ
الذي مل جيرؤ ولو ّ
ً
عنها خوفا من انقطاع مصدر
رزقه عنه.
أن
مل جيرؤ
ُ
أحد على ذكر ّ
 5مليارات مل تدخل واردات
مرات
حتديتهم ّ
اخلزينة ،وقد ّ
عدة ّ
يتحدث عن األمر.
لكن أحدًا مل
ّ
ّ
ً
السلطة
هنا ترى خلال يف
ّ
الرابعة ،صاحبة اجلاللة .ويف
السياق أيصًا ترى خل ًال
هذا
ّ
البلديات
يف توزيع حقوق
ّ
يتحدث
ورشوة انتخابية .ومن
ّ
عن الطائرة مل يذكر شيئًا عن
املليار وال  200مليون ّ
الذي
وصرفت
ّ
حتدث عنه العامل بأكمله ُ
يف اإلنتخابات ،والقسم األكرب
سواء بنقل الناخبني
صرق
ً
منها ُ
من اخلارج إىل لبنان أو بدفع
األموال هنا.
ال أعتقد أن السعودية وال
أي دولة عربية أخرى وهبت
املال االنتخابي ،فهو قد ُدفغ
على األرجح من أموال اخلزينة
ّ
فواتري
ألنهم رفضوا تقديم
ٍ
باملال املصروف فوق املوازنة.
ً
يسموا
فاتورة أو
مل يعطوا
ّ
ّ
وحتى اآلن ال يزال
مشروعا،
هذا األمر برسم القضاء لكي
ّ
حيله.
ً
إذا ،أنا سأبقى كما أنا ،وكما
اعتدمت علي ،ولكن ،إذا أردت
ّ
إرضاء مجيع ّ
فاحلق لن
الناس
يرضى ،ولن يرضى ضمريي
أيضًا .هذا هو كالمي وموقفي.
من يريد أن حيزن فليحزن ،ومن
يقول ّ
أنين ال أقول احلقيقة،
ّ
فليتقضل ويقاضيين وأنا أقبل
يصدقين
أن ُأقاضى ،ومن
ّ
صدق ،ولكن أنا لست
يكون قد
ّ
مهتمًا مبا ُيقال عنيّ  .لقد قلت
ّ
أنين أصبحت فوق سقف األذى
ّ
وذلك يعين أنين فوق سقف
ألن األذى يأتي عندما
األذىّ ،
ال يكون ضمري ّ
الشخص مرتاحًا.
فليقولوا ما شاءوا ،وكالمهم لن
يؤثر بي..
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News

Bikie leader Zeljko ‘Steven’ Mitrovic killed in workplace execution Clash of conservatives - shock
year-old men outside a jock Alan Jones ready for war
business in Guildford.
Mitrovic was charged with Premier Barry O’Farrell

Shot dead ... Hells Angels bikie Zeljko Mitrovic. Source: The
Daily Telegraph
Police at the scene of the shooting in Wetherill Park / Pic: Bob
Barker Source: The Daily Telegraph

A HIGH-ranking Hells
Angel bikie was shot
dead on tuesday during a
brazen double-shooting
in daylight in Sydney’s
south west.
The Daily Telegraph can
reveal that Zeljko “Steven” Mitrovic, 45, a longtime member of Hells
Angels, was found with
several gunshot wounds
to his body after a gunman opened fire at his
family-run business on
Hassall St, Wetherill Park
about 3.50pm.
He was pronounced dead
at the scene while another man, aged 31, was
taken to Liverpool Hospital with a bullet in his
right arm.
He remained in a stable
condition last night.
Scores of police and
paramedics descended
on the premises as detectives set up strike force
Lambourn, using officers
from the Homicide Squad
and Gangs Squad, to figure out a motive for the
cold-blooded attack.
Officers yesterday confirmed that a “person of
interest” had been identified in relation to the
shooting and was last
night being sought for
questioning.
A number of visibly-upset
family members, including children, also came
to the scene, described
by police as “tragic”, in
the hours after the attack,
consoling each other.

Senior police sources
yesterday confirmed the
two victims of the attack
were not related but both
worked at Mitrovic’s logistics company, Dynamic Transport Australasia.
Acting Superintendent
Stephen Thomas said
positive lines of inquiry
had been identified.
“We are looking for a person of interest in relation
to this particular matter,”
Supt Thomas said.
“The family has been
present on the scene,
they are very distraught
by the situation.
“We are seeking assistance from the public in
relation to any information that they may have in
relation to this incident.”
The Serbian-born businessman and married
father has a lengthy criminal history and was wellknown to Gangs Squad
police.
Mitrovic came to prominence with police in 1998
when he was charged
over the double-murder
of Orhan Yildirim, 41, and
Mehmet Unsal, 33.
Police arrested him alongside seven other men, including senior Bandidos
outlaw motorcycle gang
members Russell Merrick
Oldham - now deceased
- and jailed outlaw bikie
bodyguard
Raymond
Curry.
He was also closely
linked to the now former
national president of

the Hells Angels, Derek
Wainohu, and is believed
to have been a member
of Wainohu’s Guildford
chapter. Both Mitrovic
and Wainohu appeared
in court together in 2007
after being arrested over
the assault of two 23-

with assault occasioning actual bodily harm,
affray and assault - at
the time he was on parole for a previous offence.
Nearby workers had to
clear the area after the
attack, and many took
to social media to report
the commotion.
One man said he knew
nothing of the matter
until a flurry of police
cars flew by.
“I was working literally
across the road and I
didn’t hear any gunshots
... but I seen around 6-8
cop cars and 5 ambulance,” the man said.

Carr welcomes reopening
of N Korea embassy
FOREIGN Minister Bob
Carr has welcomed a
move by North Korea to
re-establish an embassy
in Canberra, saying it
would enable Australia
to register its concerns
about human rights.
The embassy was closed
in January 2008, apparently because of financial
pressures.
Senator Carr on Wednesday confirmed that
Pyongyang was seeking
to reopen the mission.
“We would welcome the
opening of an embassy,”
he told ABC Television.
“It would enable us to
express our very strong
concerns, our deep concerns, about what we see
as a catastrophic position
on human rights.”
Senator Carr said North
Korea operated a Gulaglike network of concentration camps.
Some 200,000 political
opponents of the regime
were being held in appalling conditions.
It was probably the “most

systemic abuse of human
rights you could find on
the face of the planet”,
Senator Carr said.
Australia initially established diplomatic relations with the Democratic
People’s Republic of Korea (DPRK) in 1974.
The DPRK opened an
embassy in Canberra
in December 1974 with
Australia reciprocating in
Pyongyang in April 1975.
In November 1975, North
Korea abruptly withdrew
its diplomats and expelled
the Australian mission.
Relations resumed in
2000 with the DPRK embassy in Canberra reopening in 2002.
Australia’s embassy in
Seoul represents Australian interests in North
Korea.
Australia has long imposed sanctions over
North Korea’s nuclear
tests.
Trade is negligible although Australia has provided humanitarian aid of
around $5 million a year.

Conservative clash ... Barry O’Farrell and Alan Jones. Source:
The Daily Telegraph

THE country’s most influential
broadcaster
has all but declared war
on NSW’s most powerful man, Premier Barry
O’Farrell.
Alan Jones - a conservative flag-bearer - has
lashed out at Mr O’Farrell,
accusing him of “getting
into bed with” the antifree-speech movement.
The attack is in response
to Mr O’Farrell ordering
a parliamentary inquiry
into why no one has been
prosecuted under the
state’s racial vilification
laws for 20 years. Jones
is on a witness list submitted to MPs on the law
and justice committee as
one who could be called
to give evidence.
Last month, the 2GB
broadcaster was ordered
by the NSW Administrative Decisions Tribunal
to apologise on air for describing some Lebanese
Muslims as “vermin” and
“mongrels” in the leadup to the Cronulla riots.
“To find a Liberal government potentially in
NSW in bed with this
type of thing is beyond
ludicrous,” Jones said
of the inquiry. “We have
reached the point where
... in this election year,
any tactic at all has been
used to try to deal with
people who try to disagree with the government. For example, is

calling Tony Abbott a misogynist done to do anything else than to have
the public hate Tony Abbott?
“I was amused about the
notion of a parliamentary
inquiry. We had one into
coal seam gas and all its
recommendations were
ignored, so what is the
point and status of parliamentary inquiries - or
do we only accept them
when the conclusions
suit?”
Mr O’Farrell’s split with
Jones spells danger
signs for the Premier
who has been riding high
in the polls but suffered
criticism for ordering too
many inquiries.
There were suspicions
this week Mr O’Farrell
was firing a shot over the
bows of Jones, who has
been monstering him on
air over the past year, including over coal seam
gas.
The Premier’s spokesman said last night any
possible appearance by
Jones was not a consideration when the inquiry
was ordered.
Greens MP David Shoebridge questioned the
need for an inquiry and
asked if the Premier
was trying to change the
need to prove “beyond
reasonable doubt” that
a racial vilification crime
had been committed.
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ال مرياج

الفقيدة
الغالية
سلوى صقر
مظلوم
يف ذمة اهلل
غادرتنا من دنيا الفناء اىل دنيا البقاء
الفقيدة الغالية

سلوى صقر مظلوم (ام سامي)

ارملة املرحوم يوسف مظلوم وذلك بعد
ظهر يوم االربعاء يف  16اجلاري حيث
فارقت احلياة يف مستشفى سانت فنسنت
يف ملبورن.
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها بعد
غد االثنني يف  21اجلاري يف الساعة 11
صباحا يف كنيسة سيدة لبنان املارونية.
 الداعون يف اسرتاليا اوالدها :سامي،الياس ،فؤاد ،بديع ،متينة ،اميل ،الفرد،
نبيه ،جان ،رئيف وموسى وعياهلم.
شقيقها الفرد صقر وعائلته.
اوالد شقيقتها :ملحم ،جورج ،ادغار،
ميشال وحكمت وعياهلم.
ابنة شقيقتها يف سدني امسهان خمول

كركي وعائلتها وعموم عائالت مظلوم
وصقر وخمول وكركي واالشقر وابو انطون
وجرداق وكافة ابناء القعقور يف املنت
الشمالي يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول
البقاء.

الدعوة عامة

اسرة «اهلريالد» يف سدني
وملبورن ،اليت تربطها صداقة بآل
مظلوم تطلب من اهلل ان يسكن
الفقيدة سلوى صقر مظلوم فسيح
جناته وتتقدم بالتعزية من آل مظلوم
واالهل واالقارب وخاصة من جنلها
الزميل سامي مظلوم طالبة من اهلل ان
يلهم اجلميع الصرب والسلوان والعزاء.
رمحها اهلل

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

نقدم لكم اكثر من  230قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا
وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..

لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية
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الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

