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اعتربه وساما على صدر كل لبناني

مواقف سليمان وبري وميقاتي وعون و«حزب اهلل» وجنبالط من األزمة املفتوحة واشنطن تاميز» :خادم احلرمني
وسام اسرتاليا لرجل االعمال جو خطار
رجل الصدقية واملوثوقية
احلكومة تنتظر «بدل نقلها» من التعطيل  ...إىل التفعيل

مبنطق تبسيط األشياء،
ميكن القول إن حكومة
جنيب ميقاتي تواجه أزمة
سياسية غري مستعصية،
عنوانها املباشر واجلذاب
ولكن
«التعيينات»،
مضمونها الفعلي ،قد
يكون أقل من ذلك بكثري،
سواء اتصل بالسياسة
أم اإلدارة أم االقتصاد
أم املزاجية أم «الكيمياء
الناقصة» بني مشارب
مكوناتها السياسية.
أما يف منطق التضخيم،
فيمكن القول إننا لسنا أمام
اعتكاف حكومي وحسب،
بل أمام أزمة سياسية
مستعصية ،عنوانها اخلالف
على تعيني موظف ،ولكن
مضمونها متصل حبسابات
وخيارات دولية وإقليمية.
تبدأ هذه احلسابات بالداهم
االستحقاق
وهو
منها

على
املشرع
السوري
ّ
واالحتماالت،
الوقت..
وتنتهي بامللف النووي
اإليراني وارتفاع اللهجة
اإلسرائيلية عن توجيه ضربة
عسكرية اليران واستعداد
للرد على تنفيذ
طهران
ّ
احلظر النفطي يف متوز
املقبل ،من دون إغفال
حمطة احملكمة الدولية،
خاصة أننا على عتبة أربعة
اسابيع من موعد متديد
بروتوكول احملكمة ،وهي
الفرتة اليت كان يفرتض
أن يسعى خالهلا لبنان
اىل تعديل الربوتوكول،
بشقيه السيادي واملالي،
عناوين
اىل
باإلضافة
أخرى ،صارت موضوعة
على طاولة «اخلرباء» يف
بريوت ..قبل أن تطري اىل
الهاي.
وبني هذا املنطق وذاك،

أن
االستنتاج
ميكن
احلكومة ،قد فشلت حتى
اآلن ،وبالدليل احلي،
يف اختبار إثبات متاسكها
وجتانس مكوناتها ،وقدمت
شهادة ال لبس فيها
بعد أقل من سبعة أشهر
على والدتها بأنها حكومة
موجودة حبكم الضرورة،
ويكاد من أعطاها تســمية
للعمل»،
كلنا
«حكومة
يتواضع جبعله «كلنا للشلل
والتعطيل».
يف سبعة أشهر ،متنى
اللبنانيون لو ان هذه
احلكومة جنحت يف توفري
احلد األدنى من االمان
واالجتماعي
السياسي
واالقتصادي ،بدل تقاذف
كرة املسؤولية والتعطيل،
وها هي اصبحت حكومة
مستقيلة عمليًا ،امنا مع
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“Building or Renovating
”HB are people to see
Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

Lex Toilet Suit

NOW
$250
• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

900
Frameless
Shower
Screen

NOW
$450
• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass
)(toughen glass
• Includes hinges, brackets,
‘L’ handle, and 2 x corner
shelves.
• Complies with Australian
standard
• 12 months warranty
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

380 Lt
Refrigerator
Primera Series

NOW
$650
• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper
Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt

WAS $490

• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

NOW $85 EA

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Top Brands and Lowest Prices

L2426016-221111

حتظى صورة خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز بتقدير كبري
لدى النخب السياسية
الدولية
واإلعالمية
واحمللية ،وقد لفتت دعوته

”“Building or Renovating HB are the people to see.
All your building or renovating needs under one roof.
Come and see our trade and retail centres.
546-556 Woodville Road, Guildford NSW 2161
Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911
Website: www.hbhome.com.au Email: sales@hbhome.com.au

التتمة صفحة 17

التتمة صفحة 17

مشروع مع ّدل عن سوريا
يف جملس األمن
يشطب الدعوة العلنية
إىل إسقاط األسد

الديبلوماسيون
رجح
األمم
يف
األوروبيون
املتحدة أن يوضع مشروع
القرار الذي يدرسه جملس
األمن عن الوضع يف سوريا
باحلرب األزرق فجر اجلمعة
(امس) بتوقيت بريوت،
يف خطوة اجرائية ضرورية
للتصويت عليه ،يف حال
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TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

Square basin and wall mixers
• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

NOW $290

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

األخرية إىل االحتاد اخلليجي
يف افتتاح الدورة الـ32
جمللس التعاون لدول
اخلليج العربية يف الرياض
اهتمام كثري من هذه

منحت احلكومة االسرتالية
لرجل
اسرتاليا
وسام
االعمال الكبري رئيس غرفة
التجارة االسرتالية اللبنانية
يف نيو ساوث ويلز
ومدير عام مؤسسة ديلدم
العمالقة للبناء والتعهدات

السيد جو خطار وذلك
مبناسبة يوم اسرتاليا.
وقد حصل السيد جو خطار
على هذا الوسام نظرا
للجهود اليت بذهلا ويبذهلا

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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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية
 Intervisionتقدم لك جهازاً بقيمة  499دوالراً فقط ال غري بسعر عادي

ولكن اآلن بمناسبة امليالد املجيد ورأس السنة املباركة ،األسعار هي كاألتي$379 :
واليكم باقة من أسعارنا املختلفة يف هذا االعالن.

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشة بيتك

www.intervisiontv.com.au
$379
أكثر من  29حمطة راديو
Installed
عربية

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق
األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية
العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية
ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:
We can offer you

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Offer 1:

Receiver + WFI +HDMI+2Years warranty
Installed $449 or Delivered* $439

Offer 2:

Receiver + WIFI + HDMI + 12 Months
Warranty
Installed $399 or Delivered* $389

Offer 3:
Receiver + HDMI + 12 Months Warranty
Installed $379 or Delivered*$369
Modem Should be at the same room
no further than 3 Meters.
Limited stock hurry before they run out.
Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satalite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

سليمان حبث مع سالمة شؤونا مالية واطلع من
احلوت على اوضاع امليدل ايست

عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف قصر بعبدا
امس االول مع وزير االتصاالت
نقوال صحناوي ووفد من االحتاد
الدولي لالتصاالت للتحضريات
ستبحث
اليت
واملواضيع
فيها قمة التواصل العربي
اليت تنعقد يف قطر الشهر
املقبل ودور تقنية االتصاالت
واملعلومات واالخطار النامجة
عنها ،اضافة اىل مسألة
قرصنة اسرائيل وتعديها على
شبكات االتصاالت اللبنانية.
وتناول الرئيس سليمان مع

النائب ميشال فرعون االوضاع
الراهنة يف لبنان.
وحبث مع الوزير السابق خليل
اهلراوي يف عدد من املواضيع
وامللفات السياسية املطروحة
قيد النقاش راهنًا.
واطلع رئيس اجلمهورية من
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة على الوضع املالي
والنقدي والتدابري اليت يتخذها
املصرف للحفاظ على هذا
الوضع.
كذلك اطلع الرئيس سليمان
من رئيس جملس إدارة شركة

طريان الشرق االوسط امليدل
ايست حممد احلوت على اوضاع
الشركة وخطوات حتسينها
وتعزيز اسطوهلا اجلوي.
وزار بعبدا وفد من الرهبنة
برئاسة
اللبنانية
املرميية
االباتي بطرس طربيه الذي
أثار مع رئيس اجلمهورية
موضوع البنى التحتية املتعلقة
باملواصالت واليت تساهم بإمناء
منطقة زوق مصبح ومؤسساتها
والساكنني فيها ،إضافة اىل
تسهيل انتقال الطالب الذين
يقصدون تلك املنطقة.

عون استقبل السفري الروماني وجلنة العفو عن املسجونني
استقبل رئيس تكتل التغيري
العماد
النائب
واالصالح
ميشال عون يف الرابية امس
االول جلنة العفو عن املظلوين
واملسجونني
واملفقودين
برئاسة احملامي حممد هزميي
الذي قال اثر اللقاء :تندرج
زيارتنا اىل العماد عون يف
اطار جولتنا على املرجعيات
كافة من اجل عرض وجهة

نظرنا من اجل العفو املشروط،
الننا نرفض اجلرمية بكل
اشكاهلا ،الننا اوىل ضحايا آلفة
املخدرات .نود ان تقر القوى
الوطنية العفو املشروط ،وهو
ال يشرع اجلرمية ،امنا يضبط
ايقاع احلركة ويساعد يف بسط
يد الدولة.
وتابع :لقد بلغت املذكرات
 40الفا ونبشر ان مل جند حال،

فهناك تصعيد والوضع بدأ
يتفلت وهذا ال نريده.
ختم :وحنن قد ملسنا الدعم
والتأييد من اجلنرال عون.
كذلك التقى عون سفري
رومانيا دانييل تاناسي يف
حضور املسؤول عن العالقات
الدبلوماسية يف التيار الوطين
احلر ميشال دي شادارفيان،
ومت البحث يف التطورات.

سامي اجلميل أك ّد التحالف االسرتاتيجي اجلميل زار بطريركية
االرمن الكاثوليك
بني الكتائب والقوات
اكد عضو كتلة الكتائب يف املقابل اىل عالقة مع بعض وهنأ اللواء ريفي على
اللبنانية النائب سامي اجلميل نواب التيار ،الذين عندهم رغبة
ان الكتائب يف حالة حتالف بان يكون احلوار والتواصل االجنازات االمنية

اسرتاتيجي مع القوات اللبنانية،
فالعالقة بينهما منوذجية من
حيث املنافسة الدميوقراطية
على االرض ،ويف نفس
الوقت نفسه التحالف الثابت
واالسرتاتيجي على الصعيد
السياسي.
واوضح يف حديث صحايف
انها قليلة االحزاب اليت
عندها تنافس على االرض
وحتافظ على حتالفها السياسي
االسرتاتيجي.
وعن العالقة مع التيار الوطين
احلر ،اعلن ان ال عالقة مع
رئيس تكتل التغيري واالصالح
النائب ميشال عون ،لكنه اشار

مفتوحا بني الكتائب وبينهم،
النية موجودة لالتفاق
وقال
ّ
على بعض امللفات ،مثل قانون
االنتخاب او ملف التجنيس او
موضوع حق التصويت للمغرتبني
وموضوع استعادة اجلنسية
للمتحدرين من اصل لبناني.
وشدد اجلميل يف اخلتام على
ان ملف حزب اهلل يشكل مشكلة
اساسية بني الكتائب والتيار
الوطين احلر ،فمقاربتنا لسالح
حزب اهلل ولسيادة لبنان ختتلف
عن مقاربتهم ،وبالتالي هناك
حواجز اساسية متنع التقارب،
ولكن هذا ال مينعنا من ان
نستمر يف احلوار والنقاش.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
مكتب لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: New Age Printing Pty Ltd
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زار رئيس حزب الكتائب
اللبنانية الرئيس أمني اجلميل
بطريرك األرمن الكاثوليك
نرسيس
الكاثوليكوس
بدروس التاسع عشر يف مقر
البطريركية يف الرميل يرافقه
السياسي
املكتب
عضو
البري كوستانيان .وحضر
اللقاء النائب سريج طور
سركيسيان.
ومت التداول يف املواضيع
املطروحة على الساحة احمللية
اضافة اىل وضع الطوائف
املسيحية يف البلدان العربية
يف ظل االوضاع الراهنة.
كما مت التطرق اىل الشرعة
اليت اطلقها الرئيس اجلميل
يف املؤمتر الذي عقده حزب
الكتائب واالحتاد الدولي
الدميوقراطية
لألحزاب
الوسطية األسبوع املاضي.
كذلك زار الرئيس اجلميل
املدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء اشرف ريفي
يف مكتبه يف ثكنة املقر
العام وهنأ مؤسسة قوى
االمن الداخلي على دورها
املهم يف اجناح تأمني
االجراءات االمنية ملؤمتر حزب
الكتائب ،واعرب عن شكره
وتقديره للمؤسسة كما اثنى
على اجنازاتها االمنية املختلفة
وال سيما منها كشف شبكات
التجسس املتعاملة مع العدو
االسرائيلي ،وجرى عرض
لالوضاع االمنية يف البالد.

بري :سياسة النأي بالنفس واحلياد االجيابي
اال مبوضوع اسرائيل حتفظ مصلحة لبنان
رأى رئيس جملس النواب
نبيه بري ان سياسة النأي
بالنفس واحلياد االجيابي حتفظ
مصلحة لبنان ،مشددا على
التزام القانون يف مسألة داتا
االتصاالت.
فقد استقبل الرئيس بري يف
عني التينة امس االول وزير
السياحة فادي عبود الذي
قال على االثر :وضعت دولة
الرئيس باالجواء السياحية يف
املنطقة ويف لبنان ،وحبثنا
معه يف نتائج السنة املاضية
 2011ويف الربامج اليت نعدها
لسنة  .2012وطبعا املوضوع
السياسي حضر يف حديثنا.
أضاف :ان دولته صمام االمان
يف لبنان ،ونأمل التوصل اىل
حلول ترضي اجلميع وحتول الواقع
احلكومي اىل حكومة انتاجية الن
دولة الرئيس ميقاتي واجلميع
متفقون على ضرورة ان تتحول
هذه احلكومة اىل حكومة منتجة،
وبالتالي هناك انطالقة حلل كل
املشكالت االقتصادية .وأعطيته
فكرة مفصلة عن كل برامج
وزارة السياحة لعام  ،2012ملا
هلا من أهمية على االقتصاد
الوطين .كما استعرضنا وضع
السياحة وبرامج الرتويج اليت
حتضر هلا الوزارة.
كذلك استقبل بري وفدا من
املثقفني برئاسة رئيس اجلامعة

اللبنانية الوزير السابق عدنان
السيد حسني.

املؤمتر البلدي

وكان بري استقبل اهليئة
التحضريية واملنظمة للمؤمتر
العام البلدي الوطين االول
برئاسة رئيس اهليئة التنفيذية
يف حركة أمل حممد نصراهلل،
ويف حضور املسؤول عن
الشؤون البلدية واالختيارية
املركزي يف احلركة بسام
طليس واللجنة التحضريية
والتنظيمية وامانة السر ،الذين
تولوا مهمات االعداد والتحضري
والتنفيذ للمؤمتر الذي عقد يف
السادس والعشرين من تشرين
الثاني املاضي برعاية الرئيس
بري.
وشكر بري الوفد على اجلهود
اليت بذهلا من أجل إجناح
املؤمتر ،واصفا إياه بأنه كان
ناجحا بكل املعايري ،وداعيا
اىل متابعة التوصيات الصادرة
عن هذا املؤمتر واملثابرة على
العمل لتقديم العون واملساعدة
للبلديات.
وأكد أن ال إمناء من دون عمل
البلديات ،واملطلوب تطبيق
الالمركزية االدارية ،مشريا اىل
أن االتكال اليوم على أهمية
العمل االهلي.
وشدد بري على التزام القانون
يف مسألة داتا االتصاالت ،مثنيا

مرة أخرى على سياسة النأي
بالنفس وحياد لبنان االجيابي،
إال يف موضوع اسرائيل ،باعتبار
أن هذه السياسة حتفظ مصلحة
لبنان واللبنانيني.
وشكر نصر اهلل باسم الوفد
الرئيس بري على اجلهود اليت
يبذهلا من أجل دعم العمل البلدي
ورعاية نشاطات مكتب البلديات
املركزي يف حركة أمل.
وأكد طليس من جهته أن هذا
اجلهد ما كان ليتحقق لوال
رعاية الرئيس بري وتوجيهاته،
وان املؤمتر هو باكورة عمل
مكتب البلديات املركزي يف
احلركة ،واعدا باملزيد من أجل
دعم البلديات وتقديم التوجيه
والرعاية هلا.
بعد ذلك قدم نصراهلل وطليس
اىل بري الكتاب الصادر
عن مكتب البلديات املركزي
يف احلركة ،والذي يتضمن
توصيات املؤمتر العام البلدي
الوطين االول.
ويف اخلتام ،قدم بري اىل
أعضاء اللجان شهادات شكر
وتقدير للجهود اليت بذلوها من
أجل إجناح املؤمتر ،ودعاهم اىل
املثابرة ومتابعة العمل.
واجرى الرئيس بري اتصاال
هاتفيا مبفيت اجلمهورية الشيخ
حممد رشيد قباني مطمئنا اىل
صحته ومهنئا بسالمته.

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع
اللوتو
املحظوظة
منها تم شراء
بطاقات
اليانصيب رابحة
املاليني

 390ألف دوالر
و 88735دوالرا
و 16مليون دوالر و  200ألف دوالر

صحف  -هدايا  -صب مفاتيح  -بطاقات
لكافة املناسبات
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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البطريرك الراعي حبث التطورات مع خليل وفرعون جعجع :الستقالة احلكومة وتشكيل تكنوقراط
وجملس الوزراء بات ملعبا لكرة القدم
ووفود واعترب غياب نسيب حلود خسارة كبرية للبنان

اعرب البطريرك مار بشاره
بطرس الراعي عن أسفه العميق
لغياب الوزير والنائب السابق
نسيب حلود ،ووصفه برجل
الدولة ،معتربا خسارته ،خسارة
واللبنانيني،
للبنان
كبرية
ومشريا اىل ان مجيع اللبنانيني
حبالة حزن لفقدانه.
استقبل البطريرك الراعي قبل
ظهر امس االول يف الصرح
البطريركي يف بكركي ،النائب
ميشال فرعون ،وجرى عرض
لألوضاع الراهنة والتطورات
حمليا وإقليميا.
وأشار فرعون اىل ان البحث
تناول مواضيع عدة تتعلق
مبدينة بريوت ،إضافة اىل
بعض املسائل اإلمنائية اليت
تهم األشرفية وأبناءها.
كما التقى النائب والوزير
السابق فريد هيكل اخلازن
وعرض معه األوضاع العامة.

وفد آل محادة

واستقبل الراعي وفدا من
آل محادة يف اهلرمل برئاسة
شيخ العشرية احلمادية فوزي
سعداهلل محادة ،الذي أشار
اىل ان الزيارة لشكر البطريرك
الراعي على زيارته التارخيية

ملنطقة البقاع واهلرمل ،ولتأييد
مواقف غبطته الوطنية وللتأكيد
على العالقة املميزة والتارخيية
بالبطريركية
تربطنا
اليت
املارونية ،معتربا ان لبنان ال
ميكن أن يستمر إال جبناحيه
املسيحي واملسلم.
والتقى بعد ذلك النائب
السابق فيصل الداود الذي
أكد ان البطريرك الراعي
ميثل رمز التالقي الوطين
يف لبنان ،معتربا ان بكركي
مبوقعها اجلامع لكل الشرائح
اللبنانية ،هي األرض اخلصبة
لطرح غبطته النوعي الشركة
واحملبة ،مثنيا على مبادرات
غبطة البطريرك يف إعادة العقد
اإلجتماعي القديم اجلديد وإلغاء
الفجوات اليت حصلت ،وطرحه
للدولة املدنية اليت جتمع كل
الطوائف يف إطار وطين موحد
لبناء مستقبل افضل للبنان،
وملسنا من غبطته تأكيده على
ان الوجود املسيحي يف الشرق
هو وجود عربي وأساسي
يف اجملتمعات العربية يف
املنطقة.
واعترب ان البطريرك الراعي
ميثل اجلامع املشرتك والقائد

الكبري الذي كشف علة الوضع
اللبناني وأعطاه الدواء الالزم
بالطرح الوطين الذي أطلقه
لكل اللبنانيني عرب اإلنتماء اىل
األرض والوجود اللبناني سواء
يف لبنان أو بلدان اإلغرتاب.
كذلك استقبل الدكتور نزار
دلول الذي حبث معه األوضاع
الراهنة ،إضافة اىل األوضاع
عيش
ولقمة
اإلقتصادية
املواطن اللبناني واليت تقف يف
وجهها أنانية بعض املسؤولني
والسياسيني واليت تتجلى من
خالل مسألة التعيينات.
وأشار دلول اىل انه ملس
لدى البطريرك من خالل زيارته
األوىل للصرح ،روح احليوية
لبنان
ومستقبل
والشباب
الواعد ،ألن غبطته ينطق جبرح
املواطن اللبناني وهو ملم
باألمور كافة واملواضيع اليت
تهم اللبنانيني على الصعد
كافة.
والتقى القاضي يوسف سعداهلل
اخلوري وعرض معه األوضاع
استقبل
وظهرا،
العامة.
وزير الصحة علي حسن خليل
وعرض معه األوضاع الراهنة
والتطورات حمليا وإقليميا.

جدد رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع دعوة
احلكومة اىل االستقالة وال سيما
بعد الذي شهده جملس الوزراء
امس االول واالستعاضة عنها
حبكومة تكنوقراط تهتم يف
شؤون املواطنني ،واشار اىل
ان جملس الوزراء الذي جيب
ان يهتم يف احلياة اليومية
للمواطن ،بات ملعبًا لكرة القدم
يتصارعون فيه بغية حتقيق
بعض املصاحل الضيقة.
واعترب يف دردشة اعالمية يف
معراب ان املرحلة الراهنة اليت
يعيشها لبنان هي من اسوأ ما
مر به منذ  6سنوات ،والدليل
انه مل حيصل اي تقدم على اي
ان على
من مسارات الدولةّ ،
صعيد الكهرباء واالتصاالت او
الوضع االقتصادي ،خصوصًا
ان العام  2011مل يشهد ال 7
أيار وال حرب متوز وال اغالق
اجمللس النيابي.
ورد على من انتقد احلكومة
ّ
السابقة حني صرفت من خارج
املوازنة على أثر اغالق اجمللس
النيابي بالسؤال كيف يسمحون
ألنفسهم اليوم بالصرف من
خارج املوازنة وحتى خارج
القاعدة اإلثين عشرية وابواب
اجمللس النيابي مشرعة؟ ملاذا
ال يصدرون موازنتهم؟ وكيف
نتكلم عن الفساد واالصالح
والتغيري بينما مل حتصل اي
مناقصة داخل هذه احلكومة اال
بالرتاضي او يف شكل معتور؟
ففي عهد اي حكومة منذ العام
 2005اىل اآلن هل شهدنا اي
لغط حول دعم املازوت األمحر
لتأمني تدفئة اللبنانيني؟ ومتى
كان جيري تقديم عقدي شركيت
تشغيل اخلليوي قبل ساعات
قليلة من انتهاء املهلة اىل
جملس الوزراء؟ فبعد كل هذه
األمور ،ملاذا نفكر ببقاء هذه
احلكومة طاملا ال منلك سببًا
واحدًا يشفع بها؟.
وانتقد احلديث عن الصالحيات،
فسأل فرقاء احلكومة أين احلد
اجلدية اليت حتكم
األدنى من
ّ
عمل السياسيني او القادة
واألحزاب والتكتالت؟ ففي حال
كنتم غري متفقني يف ما بينكم
على احلد األدنى من صالحيات
والوزير
ورئيسها
احلكومة
وكل فريق منكم ،فعلى ماذا
تتفقون؟ فأنتم ال متلكون خطة
موحدة ومل تتفقوا سوى على
اسقاط حكومة الرئيس سعد
احلريري.

هذه اخلطوة بالفضيحة باعتبار
ان هذه البواخر تسبب تلوثا
بيئيًا كبريًا حنن يف غنى عنه،
والسيما اننا مسعنا ان إحداها
سرتسو امام خليج جونية،
أال يكفينا ما تسببه دواخني
الزوق من تلوث؟ ،داعيًا هذه
احلكومة اىل االعتبار من جتربة
العراق مع هذه البواخر اليت ما
لبثت ان عدلت عن اعتمادها
بعد أن ثبت انها تلوث البيئة،
ويف حال ارادوا اعتمادها يف
لبنان فلريسوا هذه البواخر أمام
منازهلم ،متمنيًا من احتاد بلديات
ّ
االطالع على
كسروان-الفتوح
هذا املوضوع واختاذ التدابري
املالئمة يف هذا الصدد.
وقال من هنا دعوتي املتواصلة
واملتكررة الستقالة احلكومة
حبكومة
عنها
واالستعاضة
تكنوقراط جاهزة ألننا لسنا يف
وقت حتقيق مكاسب وبطوالت
سياسية ،فالطرف األقوى يف
هذه احلكومة وهو حزب اهلل
مل يستطع منع متويل احملكمة
الدولية ولو ان عملية التمويل
ُمررت يف شكل بهلواني.
واذ اعترب ان احلكومة احلالية
تلطخ صورة لبنان اليت كانت
مشرقة يف هذا الشرق املظلم،
لفت اىل اننا ندفع مثن حكومة
الفريق الواحد اليت حتى رئيس
ميشال
العماد
اجلمهورية
سليمان اعلن عدم رضاه عن
عملها.

حكومة تكنوقراط

وردًا على سؤال ،أكد جعجع
امكانية وسهولة تشكيل حكومة
تكنوقراط لوفرة الرجال اليت
حتمل هذه الصفة ،الفتًا اىل
ان الوضع املتأزم يف سوريا ال
مينع تشكيل مثل هذه احلكومة
بل هو دافع أساسي حنوها.
وعما اذا كان تعليق جلسات
ّ

جملس الوزراء متهيدًا الستقالة
احلكومة ،قال قد تكون خطوة
متهيدية لتقاسم ادق يف
احلصص والدليل عدم حصول
مناقصة جدية حول بواخر
الكهرباء الذي اقر بعد أن كان
قد ُرفض تفاديًا ملشكلة جديدة
داخل احلكومة ولكن اعرتضتهم
مشكلة جديدة وهي التعيينات،
وتابع :بعد التصعيد احلاصل
من فريق رئيس احلكومة الذي
سيقابله تصعيد آخر من قبل
ُ
الفريق اآلخر لتصل القصة اىل
نقطة معينة عندها يتقامسون
احلصص يف شكل خمتلف
ارضاء للفريقني لبقاء احلكومة
يتم على
ولكن لألسف كل ذلك ّ
حساب املواطنني.
وعن ّ
اتهام الفرقاء داخل احلكومة
لبعضهم البعض بالعرقلة،
اجاب :اذا كان هذا رأي رئيس
احلكومة فاألمر بسيط ،إما أن
ُيقيل وزراء التيار الوطين احلر
وإما يستقيل ،فكيف يرأس
حكومة ثلث وزرائها حمسوب
على التيار وهذا رأيه فيهم ،اما
يف احلالة املعاكسة حني يتهم
هؤالء الوزراء الرئيس ميقاتي
بالعرقلة ،فلماذا يستمرون
معه؟.
وعما اذا كانت استقالة احلكومة
ّ
بيد الرئيس السوري بشار
األسد الذي اعلن امس االول
ضرورة احلفاظ على االستقرار
يف لبنان ،ختم جعجع قائ ًال لدي
ّ
احلل وهو استقالة الرئيس
األسد حتى ُتعاجل املشكلة
برمتها من سوريا اىل لبنان ،مع
العلم ان قرار استقالة احلكومة
اللبنانية ال جيب ان يكون
اال يف يد الفرقاء اللبنانيني
املشاركني فيها ،واال فهذا
سبب اضايف الستقالتها ،ألنها
يف هذه احلالة تكون حكومة غري
وطنية.

2WAY TOWING
SERVICES

اتفاقات ضمنية

واستغرب الغاء دعوات التظاهر
اليت كانت مقررة امس االول
من اجل قضايا كبرية بعد ان
ّ
مت صرف املوازنات الالزمة
للكهرباء ،بيد ان احلقيقة هي
ان هناك مناقصة معينة أجريت
الستقدام بواخر لتوليد الطاقة
ّ
كحل مرحلي اتضح
الكهربائية
انها ليست مناقصات بل هي
ّ
معلقة
اتفاقات ضمنية كانت
فساروا بها جمددًا ،واصفًا

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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رعى انتهاء أعمال املرحلة الثانية من توسيع مرفأ طرابلس

ميقاتي :لن نعتكف وآن األوان ليكون جملس الوزراء متجانسا
قال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
انه لن يستقيل أو يعتكف وآن
األوان ليكون جملس الوزراء
متجانسًا .وانه ال جيوز التهاون
حيال املسائل املرتبطة بالدستور
والصالحيات واإلصالحات.
رعى الرئيس ميقاتي حفل انتهاء
االعمال مبشروع توسيع وتطوير
مرفأ طرابلس ،الذي أقيم بدعوة
من مصلحة استثمار مرفأ يف حرم
املرفأ ،يف حضور الوزراء حممد
الصفدي ،غازي العريضي ،امحد
كرامي ،فيصل كرامي ،نقوال
حناس ،النواب حممد كبارة،
روبري فاضل ،اسطفان الدويهي،
االكادميية العربية للعلوم والنقل
البحري اللواء سامي عبد الغفار،
هشام املطريي ممثال رئيس احتاد
املوانئ البحرية العربية الشيخ
صباح الصباح جابر العلي ،االمني
العام جمللس الوحدة االقتصادية
حممد حممد الربيع ،االمني العام
الحتاد املوانئ البحرية العربية
اللواء عصام بدوي ،رئيسة
املكتب التمثيلي االقليمي يف
احتاد املوانئ العربية فاتن سلهب
وحشد من الفاعليات.
بداية ،أزاح ميقاتي والعريضي
والوزراء املشاركون الستارة
عن اللوحة التذكارية ،ثم قص
الشريط التقليدي ،وكانت جولة
ميدانية على رصيف الرفأ الذي
أنشئ حديثا.
ثم بدأ االحتفال بالنشيد الوطين،
فكلمتا شكر ملدير املرفأ امحد
تامر لعضو اجمللس حممود سلهب
شكر.
بعد ذلك حتدث رئيس ادارة
اجمللس جورج فضل اهلل فأكد
املضي يف تطوير منشات املرفأ
والسعي اجلاد يف تفعيله ليتمكن
من منافسة املرافئ احمليطه به
تاله السفري الربيع مشريًا اىل ان
ميناء طرابلس مؤهل ليكون ميناء
حموريا القامة منطقة اقتصادية
وحركة ترانزيت اىل كل دول
املنطقة.
بدوره شدد السفري الصيين على
أهمية التعاون الدائم مع الدولة
اللبنانية ،ولفت اىل أن توسيع
املرفأ سينشط احلركة االقتصادية
يف طرابلس والشمال ،وسيستقبل
البواخر الكبريه.

ميقاتي

وبعد ان ألقى الوزير العريضي
كلمة قال الرئيس ميقاتي كلمة
قال فيها :نلتقي وإياكم ،هنا يف
رحاب امليناء لنحتفل بانتهاء أعمال
املرحلة الثانية من عملية توسيع
مرفأ طرابلس وتطويره ،ولنشهد
معا الرتمجة العملية واملتتالية
حللم سعينا مجيعا اىل حتقيقه،
وهو إعطاء هذا املرفق احليوي
الدور الذي يستحقه بني املرافئ
اللبنانية وعلى اخلريطة االقتصادية
اللبنانية واملتوسطية.
احلركة
تفعيل
إن
أضاف:
االقتصادية ،عرب النقل البحري
والتواصل التجاري ،هو عن جدارة
من أبرز املزايا اجليو  -إقتصادية
اليت يتمتع بها لبنان عموما،
وطرابلس خصوصا ،من حيث
املوقع االسرتاتيجي .وإرتكازا
على هذه امليزة التفاضلية،
كان سعينا لتحقيق الدور اىل
جانب املوقع ،كما حلظنا بالرؤية
الشاملة ،ضرورة تنمية النسيج

االجتماعي ومناعة البيئة الطبيعية
ملرفأ طرابلس ،فكان القرار يف
التكامل ،ال يف التنافس ،حيث
ثبت أن االمناء املتوازن ينجح
مبقدار ما يبث الروح واحلياة ،وما
يعيد النبض واحليوية اىل طرابلس
وكل الشمال.
ذلك هو التحدي احلقيقي الذي ال
يغفل عن بالنا اليوم ،وحنن نشهد
هذه االنطالقة االقتصادية اجلديدة
ملرفأ طرابلس الذي نضعه يف خدمة
الشماليني واللبنانيني واألشقاء
العرب ،ألننا نطمح اىل أن يكون
هذا املرفأ البوابة املشرعة للخري
والتقدم والرفاهية والبحبوحة،
بالتكامل مع خطة احلكومة لالفادة
من دور مطار الشهيد رينيه
معوض واستكمال انشاء املنطقة
االقتصادية وتطوير شبكة سكة
احلديد الختصار املسافات وخفض
الكلفة ورفع حجم التبادالت
ونوعية النقل ووسائله.
وتابع :يف السياسة كلمات واضحة
حتدد طبيعة املرحلة بعد ما شهدناه
يف جملس الوزراء باألمس .لقد
تلقيت طوال الفرتة املاضية ،كل
سهام التجين واالفرتاء واملزايدة،
وجتاوزتها من أجل مصلحة لبنان
واللبنانيني ،وواجهت املصاعب
كافة ألن اهلدف الذي أتطلع
اليه هو حتقيق االستقرار يف
البلد ومحايته ،وبالتالي ،آثرت
عدم الدخول يف السجاالت
وانتهاج سياسة الرهانات اخلاطئة
واملكلفة ،من هنا وهناك ،او
االنغماس يف ما ال طائل لوطننا
على حتمله .ومن هذا املنطلق،
كنت وال أزال منفتحا على النقاش
اهلادئ واهلادف يف االمور الوطنية
والسياسية العامة ،لكن املسائل
املرتبطة بالدستور والصالحيات
واالصالحات
الدستورية
االقتصادية واالجتماعية امللحة ،ال
ميكن وال جيوز التهاون فيها أو
الوقوف إزاءها موقف املتفرج.
ورأى أن بعضهم يسعى اىل
تعطيل عمل جملس الوزراء وإعادة
االمور إىل الوراء ،وهذا أمر نرفضه
باسم اللبنانيني املدركني متاما أن

ال وقت لدينا إلضاعته وتفويت
الفرص الساحنة ،حاليا ومستقبال.
ليست املسألة إعتكافا أو
إستقالة ،كما يعتقد بعضهم،
فنحن لن نستقيل من خدمة
الوطن أو نعتكف عنها ،لكن ،آن
األوان لكي يكون جملس الوزراء
منتجا وفاعال ومتجانسا ،وعلى
قدر املسؤولية ،تناقش فيه
االمور بكل وضوح وإجيابية ونية
صادقة للعمل واإلنتاج واإلجناز،
ضمن األصول والقوانني املرعية،
ال مكانا للسجال أو املزايدة أو
تقاذف املسؤوليات وتسجيل
النقاط والتعطيل .من هنا ،كان
القرار الذي اختذته بالطلب اىل
فخامة الرئيس برفع اجللسة ،حتى
يتسنى لنا االتفاق على السبل
الكفيلة بتفعيل إنتاجية جملس
الوزراء ،ال تعطيلها.
وأشار اىل أن العمل احلكومي هو
تفاعل وتعاون بني الوزراء ،ضمن
فريق عمل واحد ،بهدف حتقيق
املصلحة العامة واحلفاظ على اخلري
العام ،ومن ضمنه خزينة الدولة
واملالية العامة .كما أن رؤييت
للعمل احلكومي تكمن يف أن يكون
منتجا وعلى مستوى التحديات
علينا،
امللقاة
واملسؤوليات
وكذلك حبجم آمال املواطنني
فال
والقدرات،
وطموحاتهم
املناكفات وال احلسابات الشخصية
واالنتخابية تصلح كمعيار لقرارات
احلكومة وتوجهاتها ،ومن واجيب
الدستوري أدارة العمل احلكومي
وتصويب مساره كلما دعت احلاجة
إىل ذلك لتحقيق االنتاجية املطلوبة
من احلكومة.
لقد راهنا وال نزال على إرادة
اجلميع يف القيام بواجباتهم
الوطنية جتاه الوطن واملواطنني،
فالبلد ال يتحمل مزيدا من اخلضات
واالهتزازات ،والدولة ال ميكن أن
تكون ،ولن تكون مركزا لتقاسم
املغامن واحملاصصة ،والدستور
ليس حربا على ورق ،وانا لن
أكون إال درعا حلماية دستور لبنان
وصونه ومحاية مؤسساته وخدمة
أبنائه.

وزير االتصاالت :ما جرى مبجلس الوزراء
جمرد تباين يف االراء

علق وزير االتصاالت نقوال
الصحناوي ،على اتهام الرئيس
جنيب ميقاتي لوزراء تكتل
التغيري واالصالح بتعطيل عمل
احلكومة ،وقال :اننا حنمل
مسؤولية سري االمور يف البلد
ببطء اىل من يعطل مسرية
االصالح وانا أعكس االتهام.
ورأى الصحناوي يف حديث اىل
صوت لبنان أن ما جرى يف
جلسة جملس الوزراء االخرية،
ليس باخلطورة اليت يتحدث عنها
البعض  ،وهو جمرد تباين يف
االراء يف موضوع مهم جدا وهو
التعيينات ،مشريا اىل أن هناك
نوعا من التفاهم أو االتفاق على
إبقاء االدارة ممسوكة من جهة،
هي اليوم خارج احلكومة ،حيث
يتم جتنب ورفض كل ما يتعلق
بالتيار الوطين احلر ،ومشددا
على ضرورة أن حياول االفرقاء

يف احلكومة التعايش مع
تكتل التغيري واالصالح الذي
ميلك ثلث جملس الوزراء وهو
الشريك املسيحي األساسي يف
هذه احلكومة ،كما متنى التوصل
اىل اتفاق وتقارب يف جهات
النظر مع مجيع اطراف احلكومة
عرب التفاوض واحلوار والنقاش
بهدف اختاذ القرارات املناسبة
والضرورية حلماية البلد.
وأوضح الصحناوي من جهة
ثانية ان اعطاء داتا املعلومات
أو عدمه ،بات يف يد هيئة
قضائية تبت الطلب املقدم من
األجهزة األمنية عند الضرورة.
وكرر إن طلب داتا كاملة عن 365
يوما يف السنة ولكل اللبنانيني
هو استباحة حلريات املواطنني،
مشريا اىل أنه بناء هلذا املنطق
توقف عن اعطاء الداتا بالتنسيق
مع وزير الداخلية.

قاسم :امريكا تعمل لبلورة واقع تريده يف املنطقة على قياسها
رأى نائب األمني العام ل حزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم يف
احتفال أقامه مركز مودة للثقافة
األسرية يف مناسبة دينية ،أن
هناك بلورة لواقع جديد تريده
أمريكا على قياسها ،هذا
الواقع حتاول أمريكا من خالله
أن تعوض هزائمها املتتالية
اليت أصيبت بها ،فهي هزمت
بانسحابها من العراق ،وبعدم
جناحها يف أفغانستان ،وبارتفاع
رصيد اجلمهورية اإلسالمية رغم
العقوبات اليت بدأت منذ قيام
الثورة اإلسالمية يف إيران
حتى اآلن ،وهزمت بصعود جنم
املقاومة يف لبنان وفلسطني
وعدم قدرتها على أن تعطي
إسرائيل ما تريد ،وهزمت
بوجود دول ممانعة ،وبسقوط
شخصيات حمسوبة عليها بشكل
مباشر وتديرها بشكل مباشر،
كما سقط حسين مبارك ومن
معه.
من هنا تريد أمريكا أن تعوض
بعدما شعرت بأنها خسرت
اإلمساك على مستوى املنطقة،
فما دمنا منلك قرارنا املستقل،
وندافع عنه ،سنستمر إن شاء
اهلل وسننتصر مهما كانت
الصعوبات ،ألن صاحب احلق
سلطان وقوي وقادر.
واعترب أن جملس األمن ألعوبة
بيد أمريكا ،تأخذه حيث تريد،
وحتاول أن تسوق من خالله ما
تريد ،لذلك حنن ال نعول على
جملس األمن أنه حيمي الوضع
الدول أو يديره بشكل صحيح.

سدني

وأما أدعياء النبل العربي من
الذين يساهمون يف مشروع
أمريكا وإسرائيل ،فعليهم أن
يعلموا أن أمريكا لن ترتكهم
كما هم ،فمصاحلها أكرب وأقوى،
وسنشهد أن أولئك الذين ساروا
يف الركب األمريكي سيدفعون
هذا الثمن ،ومن أمريكا نفسها،
ألنها ال حترتمهم وال تقدرهم.
هي تريد النفط واملنطقة وال
صديق هلا على اإلطالق أمام
مصاحلها.
لبنان بقلب العاصفة
أضاف :أما لبنان فهو يف قلب
العاصفة ،وهناك اجتاهان فيه:
اجتاه حياول أن يستخدم لبنان
كمعرب خيدم املشروع األمريكي-
اإلسرائيلي ،واجتاه آخر حياول
أن جيعل لبنان سيدا مستقال
قادرا ،على أن يصنع قراراته
بأيدي أبنائه ملستقبل هذا
البلد .حنن من الذين يعملون
ليكون لبنان سيدا ،قادرا ،وال
يكون يف الركب الذي يأخذه إىل
مشاريع اآلخرين ،هم يزعمون أن
خياراتهم ملصلحة لبنان ،ولكن
يا لألسف خياراتهم هي خيارات
افتعال أحداث ،واستخدام لبنان
واإلساءة إىل هذا الواقع ،وحنن
نرى ما حيصل على احلدود
الشمالية ،كل هذا عبارة
عن ختريب ضد لبنان وليس
ملصلحته مهما كانت العناوين،
إذا كان هناك حقيقة اهتمام
باالنقاذ الشعيب يف سوريا،
أين هم يف اإلنقاذ الشعيب
لفلسطني؟ مل نر هذه احلماسة،

ومل نر هذا العطاء ،ومل نر هذه
التضحيات اليت يتحدثون عنها
ملصلحة فلسطني ،وفلسطني
أوىل وهي حمور يف كل ما
حيصل يف منطقتنا.
وأكد أن لنا مسارا سنحرص
عليه ،يتكون من ثالثة أمور
أساسية:
األمر األول احلرص على ثالثياجليش والشعب واملقاومة.
األمر الثاني وأد الفتنة والعملللوحدة اإلسالمية والوطنية
بكل املعايري اليت تساعد على
استقرار لبنان.
األمر الثالث السعي من خاللاحلكومة ومن خالل موقعنا داخل
تركيبة النظام من أجل أن نعطي
بعض احلقوق للناس ،وأن
ننجز بعض اخلدمات واحلاجيات
املطلوبة.
وختم :حنن اليوم مرتاحون
اىل أدائنا ،وأطمئنكم رغم كل
الصراخ الذي تسمعونه ضدنا
أحيانا ،أو اإلساءات الينا ،أو
حماولة تشويه مسعتنا ،أو بث
األخبار الكاذبة اليت يبثونها
ويصدقونها وحياولون إجيادها،
هذا كله ال يؤثر ،هم يصرخون
وحنن نعمل ،يذهب صراخهم
يف األثري أما عملنا فيتجذر
يف األرض استعدادا وجهوزا،
وحبمد اهلل تعاىل حنن نعمل على
تفكيك ألغام التعطيل الداخلي
من كل املعايري ،ومطمئنون
أننا نقوم بواجبنا بكل استعداد
وجهوزية من أجل حتقيق الدفاع
عن لبنان وبناء الوطن.
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مقاالت

هواجس جنبالط و«جنـون» عــون
ادمون صعب

الذين تابعوا اجتماعات جملس األمن حول سوريا ،أمس وقبله،
سّنت
هاهلم مشهد هذه «احلرب الكونية» الباردة اىل اآلن ،واليت ُ
هلا كل األلسن بلغات األمم املتحدة املختلفة.
وكان مفرتضًا ان يثري هذا املشهد بعض اخلوف يف نفوس
اللبنانيني ،على تنوع طوائفهم وعقائدهم السياسية ،والدينية
واملذهبية ،يف ما ستكون انعكاسات الوضع السوري على الساحة
اللبنانية ،سواء يف حال انهيار احلكم السوري وتشتت قواه
العسكرية والسياسية وعبور بعضها احلدود اللبنانية يف الشمال
والبقاع ،او يف حال صمود النظام السوري ،وعلى رأسه الدكتور
املكونات
بشار األسد ،واحلسابات اليت ستكون له مع بعض
ّ
اللبنانية ،وكذلك مع أجهزة معينة يف السلطة اللبنانية.
ومثة من أدرج «احلرب» السياسية اليت تشن على «التيار الوطين
احلر» وكتلته النيابية «التغيري واإلصالح» وزعيمه العماد ميشال
عون ،يف إطار إضعاف املتعاطفني مع النظام السوري احلالي،
يف انتظار األيام اليت ستشهد ،يف نظر مناوئي النظام السوري،
سقوطه ،وتاليًا انهيار املنظومة السياسية املمثلة باحلكومة احلالية،
وحلول حكومة حريرية مكانها ،من دون حساب للمقاومة وأنصارها
وسالحها...
وإذ مل جُت ِد معركة السالح اليت خيضت من جانب «تيار املستقبل»
يف وجه «حزب اهلل» ،حتولت رحى احلرب السياسية على «التيار
الوطين احلر» ،بغية إحراقه سياسيًا من خالل الضغط السياسي
واملذهيب الذي يتعرض له الرئيس جنيب ميقاتي بغية عدم
االستعجال يف اقرار املشاريع اليت يقدمها وزراء تكتل التغيري
واإلصالح يف احلكومة ،حتى ال ُيظهر إقرارها على انها إجناز للتيار
يف الشارع املسيحي ،حيث تقضم «القوات اللبنانية» ،كلما سنحت
هلا الفرصة ،أجزاء من رصيده الشعيب ،على خلفية تفاهمه مع
«حزب اهلل» ودعمه للمقاومة ودفاعه عن شرعية سالحها ،وهي أمور
ال تلقى صدى اجيابيًا يف أجزاء ال ُيستهان بها من هذا الشارع،
وكذلك جراء تأييده للرئيس السوري بشار األسد ودعم املشاريع
اإلصالحية اليت يعدها وكذلك استنكاره التدخل اخلارجي يف الشأن
السوري عرب متويل مجاعات معارضة وتسليحها مما يثري هواجس
لدى مجهور التيار الذي خيشى على الوجود املسيحي يف سوريا يف
حال وصل اىل احلكم يف دمشق إسالميون سلفيون على صورة
ما يشاهده اللبنانيون كل يوم مجعة يف طرابلس والشعارات اليت
ترفع.
كذلك تساهم يف اضعاف التيار شعبيًا احلمالت اليت تشن على
وزرائه ،وخصوصًا العمل واالتصاالت والطاقة ،والتظاهرات
ضد انقطاع التيار الكهربائي حتت أنظار نواب وفاعليات يشارك
وزراؤها التيار الوطين احلر يف احلكومة .وهي محالت يعتربها التيار
ظاملة وتندرج يف إطار اضعافه من طريق تشويه صورته لدى الرأي
املخرب والعاجز عن االجناز واملتصلب يف
العام ،وإظهاره مظهر
ّ
مشاريعه اإلصالحية «الوهمية».
يضاف إىل أسلحة احلرب يف املواجهة مع عون وتياره ،خلق ازدواجية
يف املرجعية املسيحية داخل السلطة ،ممثلة من جهة بأكرب كتلة
نيابية مشاركة يف احلكم هي كتلة التغيري واإلصالح ،ومن جهة
أخرى برئيس اجلمهورية الذي تغيرّ وضعه بعد الطائف ومل يعد
رئيسًا للسلطة اإلجرائية ،وبات «يرتأس جملس الوزراء عندما يشاء
من دون أن يشارك يف التصويت» ،كما يطلب إىل جملس الوزراء
حل جملس النواب قبل انتهاء مدته استنادًا إىل املادتني  65و77
اللتني تقيدانه مبوافقة جملس الوزراء على ذلك .كما يطلع من
رئيس جملس الوزراء على املواضيع اليت يتضمنها جدول أعمال
اجللسات الذي يعده رئيس اجمللس.
ونصت الفقرة  5من املادة  65من الدستور على أن «جيتمع
جملس الوزراء دوريًا يف مقر خاص» ليكون بعيدًا عن تأثري رئيس
اجلمهورية وتدخله .وأعطي هذا املوضوع أهمية خاصة إذ أدرج
تكرست عرفًا
يف بند على حدة .ويف ظل هذه االزدواجية اليت
ّ
مقبو ً
ال من رئيس جملس الوزراء ،ألنه ُيعفيه من التجاوب مع طلب
الرئيس تعديل الدستور إلعادة النظر يف صالحياته ،جرى خرق
الدستور بعقد اجتماعات دورية جمللس الوزراء يف القصر اجلمهوري
برئاسة الرئيس الذي ثابر على ترؤس اجمللس ،ويف السرايا
برئاسة رئيس جملس الوزراء.
كما جرى ،خالفًا للدستور ،ختصيص وزارات وحقائب معينة لرئيس
اجلمهورية يسمي هلا من يشاء من أخصامه والقريبني منه ،مما
جعله شريكًا يف «دويكا» يف السلطة اإلجرائية اليت ُأخرج منها
الرئيس من الباب فعاد ودخلها من الشباك راضيًا مبا يعطيه
إياه رئيس جملس الوزراء وإن يكن على حساب الدستور وانتظام
َ
«احل َكم» والساهر ـ حبسب
عمل املؤسسات ،األمر الذي أفقده دور
املادة  49من الدستور ـ على احرتام الدستور» .وهكذا بات الرئيس
الذي ُيفرتض أن يكون رئيسًا للدولة وممث ًال بكل الوزراء ،صاحب
ومعرضًا نفسه
ومورطًا للرئاسة يف الصراعات السياسية،
حصة
ّ
ّ
لالنتقاد وبطريقة مرفوضة أحيانًا من معظم اللبنانيني ألنه «رمز
يفسر جنون عون عليه أخريًا .ويروي الدكتور
وحدة الوطن» .وهذا
ّ
ألبري منصور ،وهو الذي شارك يف صوغ دستور الطائف ،قصة
التواطؤ بني رئيس اجلمهورية الذي ُأعطي منافع يف احلكم ممنوعة

عليه مبوجب الدستور اجلديد ،ورئيس جملس الوزراء ،واخصها
رشوة الرئيس بوزراء ينتمون إليه وينتفع هو منهم .وهذا التواطؤ
بدأ يف عهد اهلراوي ـ احلريري ،وهو مستمر حتى اآلن ،رغم مرور
 6سنني على خروج اجليش السوري من لبنان.
ويقول منصور ان الرئيس اهلراوي قد ّ
عطل ،بقبوله باحملاصصة،
«احلكم اجلماعي واملشاركة اجلماعية لبناء وطن» .وأضاف« :ان
املشاركة اجلماعية يف احلكم ،ال تعين اقتسام احلكم ،بل حماولة
بناء وطن ،أي حتصينه ضد اهلزات ،واالنتقال به من حكم الطوائف
إىل حكم اجلماعة حيث املواطنية هي األساس واملرجع .أي ،يضيف
منصور« :األخذ من االمتيازات الطائفية ،وإعطاء الدولة ووضعها
على طريق إلغاء التمايزات الطائفية».
ويشري الذين شاركوا يف صوغ وثيقة الطائف ان الرئيس ممنوعة
عليه التصرحيات واألحاديث السياسية ،وكذلك إلقاء اخلطب اليت
تقيد السلطة التنفيذية مبا يعبرّ عنه الرئيس .وهذا مطلوب من
ّ
رئيس جملس الوزراء باسم احلكومة جمتمعة وليس من رئيس
اجلمهورية.
ولقد أدرك خطورة الوضع النائب وليد جنبالط ،العقالني واملسكون
باهلواجس ،خصوصًا تلك اليت تهب على لبنان من سوريا «يف
ظل حلظة إقليمية شديدة احلساسية» ،داعيًا إىل التعاون بني
األجهزة بعد تداول معلومات حول وجود خمططات الغتيال قيادات
وشخصيات ،هو إحداها.
ودعا ،يف ضوء ما اطلع عليه خالل جولته األخرية على مراكز
القرار اإلقليمي والدولي يف املوضوع السوري ،وآخرها الدوحة
وموسكو ،إىل التوافق بني اللبنانيني على «احلد األدنى الذي حيمي
استقرارهم ،وسلمهم األهلي ،وعيشهم املشرتك».

مــتى

الياس الديري
صحيح ،متى يعتقد فريقا آذار ،فريقا املبارزة املتواصلة منذ سبعة
ّ
شق لبنان إىل جبهتني غري متوازيتني ال تلتقيان
أعوام ،فريقا
قوة إال باهلل ،متى يعتقد  8آذار
وال
حول
فال
التقيا
إذا
إطالقًا ،أما
ّ
ّ
تستحق القفز فوق كل هذه
أن ظروف لبنان واملنطقة
و 14آذار ّ
احلواجز والسياجات الشائكة ...والتالقي لتاليف ما هو أعظم؟
بل للحؤول دون «االنزالقات» اليت طال احلديث عنها والتحذير
جمرد «مصطلح» آخر يف الفولكلور اللبناني ،ويف
منها ،كما لو أنها ّ
النية وتوابعهما.
والكبة
مصاف التبولة
ّ
ّ
ّ
يتذكر الوطن؟ َم ْن
أليس بينكم َمن يدعو للصلحَ ،من ُيهادنَ ،من
يقول كفى تعالوا نتفاهم؟
«الربيع العربي» يضرب يف جوار لبنان شقيقته سوريا منذ عشرة
يوميًا باملئات ،فيما ال تزال ليبيا حتاول
أشهر ،والضحايا تسقط
ّ
والتمردات اليت أفرزتها الثورة
واالنشقاقات
أن تلملم اخلالفات
ّ
معمر القذايف ،،وفيما تواجه مصر بعد
نظام
أطاحت
الدموية اليت
ّ
ّ
سنة من انطالقة ثورة امليادين إصالح ذات البينّ بني شباب
قدمت السلطة
الثورة
االصالحية و ...نتائج االنتخابات اليت ّ
ّ
اإلسالميني على طبق من ّ
فضة.
إىل
اجلديد
والنظام
ّ
وأما إيران فهيهات أن خيلو فضاؤها من غيوم التهديدات.
أشد وأدهى وأفتك :من جهة السالح
قصة أخرى
ولكن
ّ
للبنانيني ّ
ّ
ّ
وتطلعات اجلنرال ميشال عون وحاشيته اليت ال حدود
والدويلة
هلا ،ويف املقابل احملكمة واحلقيقة والتصرحيات اليت مل يتغيرّ
منها حرف خالل هذه األعوام السبعة ،وخالل هذه املرحلة الطويلة
الضائعة من عمر لبنان ...واليت تضاف حتمًا إىل عقود ضائعة من
العبثية من دون هوادة.
حروب اآلخرين واحلروب
ّ
حتى حرب البسوس انتهت .كذلك حرب داحس والغرباء.
حتى احلرب العاملية الثانية انتهت بعدما مجعت شتات أوروبا
ضحية.
املدمرة وأحصت يف طريقها ما يقارب اخلمسني مليون
ّ
ّ
فمتى تضع حرب السالح واحملكمة أوزارها؟
ومتى يشعر «أبطال» هاتني اجلبهتني أن الظروف العاصفة من كل
ّ
وأفنديتهم أخذ نفس
تتطلب من جنابهم وعطوفتهم
حدب وصوب
ّ
ّ
التطلع صوب مصلحة لبنان .صوب حال لبنان الذي ال
عميق ،ثم
العدائية السوداء اليت تغلغلت
صوب
ة.
حقيقي
هواء
عاصفة
يتحمل
ّ
ّ
ّ
يف قلوب الفريقني ،وكل الناس معهم.
ّ
أمل يسمع هؤالء بالتضحية يف سبيل ما يدعى األوطان؟ ّ
يتذكرون
أال
شيئًا من تاريخ هذا اللبنان الذي يسرحون وميرحون ويتزنطرون يف
مؤسساته السائبة!
ّ
مجعتنا أمس جلسة ُ
املميز جان عبيد الذي
ر
باملتنو
ومصارحة
نس
أ
ّ
ّ
كاد أن يصبح رئيسًا أكثر من مرة ،والذي خيوض السياسة منذ
نصف قرن من غري أن حيمل بطاقة االنتماء إىل فواخريها.
قصدناه برفقة فاكهة الكالم العزيز فيصل سلمان لنقرئه السالم
مما «نهدي»
ويقرئنا رؤيته للعواصف واألعاصري،
ّ
فزودنا الكثري ّ
املعنيني ...إذا ُوجدوا.
بعضه اليوم إىل
ّ

وطن النجوم  ..وطن
التنجيم
بطرس عنداري

لو عاد الشاعر ايليا ابو ماضي اىل احلياة ثانية يف هذه
االيام ،لرأيناه يطالب بتبديل قصيدته الرائعة يف لبنان من
«وطن النجوم» اىل وطن التنجيم.
لقد دأب اللبنانيون منذ سنوات ،وحتديدًا منذ انتشار
الفضائيات التلفزيونية ،على هدر عدة اسابيع من مطلع كل
عام للحديث والكتابة وختصيص الربامج اخلاصة
واملطولة
ّ
عن «تنبؤات»
املنجمني وتكهناتهم اليت تدور دائما حول
ّ
نقطتني هما :االوىل وجوه ستغيب ووجوه ستظهر وتتألق،
اما النقطة الثانية فهي توقع حصول اضطرابات يف بعض
املناطق اللبنانية.
هكذا يتحول التنجيم اىل تدجيل فاضح الن احلياة قائمة منذ
وجود االنسان على ظهور وجوه وغياب اخرى ،كما ان التنبؤ
حبدوث اضطرابات يف لبنان املضطرب ابدًا يشبه التنبؤ
بامتالك البحر لألمواج والصخب.
كنا نتمنى لو توقف التنجيم عند حدود برنامج تلفزيوني
قمة القرار السياسي
وقراءة فنجان ،ولكنه انتقل اىل ّ
واالمين والتجاري.
منذ سنوات عديدة دأب عدد من السياسيني واإلعالميني
وغريهم اىل اطالق التصرحيات املتشابهة اليت تقول ان
حياتهم خبطر وانهم مستهدفون ويتهددهم االغتيال ،وقال
اكثر من سياسي واعالمي انه تأكد من استهدافه بالعبوات
املتفجرة والسيارات املفخخة.
وقد أدى هذا اجلو اىل انتقال أعداد من املسؤولني
واالعالميني ورجال االمن والشهود املتهمني بالتزوير اىل
باريس وغريها من عواصم اوروبية وعربية حيث حياربون
الضجر هناك بالتنقل من الفنادق الفخمة اىل املنتجعات
السياحية ،اىل احلانات وجممعات التسوق وغريها.
وتربز اليوم تقارير جديدة عن خطط يعدها جمهولون الغتيال
رؤساء اجهزة امنية وشخصيات قيادية بارزة من خمتلف
القوى .واتسعت رقعة التكهنات يوما بعد يوم ووصلت
اىل حد اضطر قيادة اجليش اىل فرز نصف فصائلها لرتافق
وحتمي وتراقب الذين ال يقدرون على االنتقال اىل فنادق
باريس الفخمة السباب مادية عابرة.
قال معلق سياسي ان قيادة اجليش غري قادرة على
جتاهل تكهنات املعنيني بوجود خطط الغتياهلم او تفجريهم.
ولكن املواطن العادي الذي ميتلك قلي ًال من الذكاء يسأل
ويتساءل :اذا كان ذلك السياسي او االعالمي او الضابط
عارفًا ومتأكدًا من استهدافه ومن وجود خطة الغتياله
او تفجري سيارته ،فلماذا ال يفضح اجلهة اليت ختطط
لقتله؟...
هل يعقل ان يدلي أكثر من مخسني سياسي واعالمي
وعسكري مبعلومات عن استهداف حياتهم ووجود خطط
مؤكدة الغتياهلم دون ان يعرف ولو واحد من هؤالء اجلهة
اليت ستفعل ذلك؟
انها خطط دائمة تبدأ يف مطلع كل عام إلثارة أجواء القلق
قبل جميء موسم االصطياف يف الربيع والصيف ...يف
العامني املاضيني أوهموا املواطنني يف الداخل واخلارج
بان لبنان سينفجر من اقصاه اىل اقصاه مع صدور القرار
الظين جبرمية اغتيال احلريري .قالوا ان الربيع سيكون
ساخنًا .وعندما مر فصل الربيع بهدوء وسالم ،قالوا ان
الصيف سيكون ملتهبًا .وبعد انتهاء فصول الربيع والصيف
واخلريف ،قالوا ان االنفجار تأجل اىل العام  2011حيث
عادت اسطوانة التكهنات والتنجيم من جديد .وال نشك ان
محلة وجود خطط االغتيال والقتل ستتواصل ،وال نستبعد ان
املنجمني.
حتصل عمليات تفجري «وهمية» الثبات وجهة نظر
ّ
مهما قيل ومهما سيقال عن وعي اللبنانيني السياسي
واالجتماعي ،فقد أثبتوا امتالكهم للصرب واجلرأة وجتاوز
ما يقوله السياسيون ...ففي العام  2010سخر لبنانيو
االنتشار من أضخم محلة ختويف وترهيب ملنعهم من
زيارة وطنهم لقضاء عطلة الصيف وتفقد اقاربهم وسجلوا
ارقامًا قياسية بتدفقهم على ارض الوطن ...ومل ترتاجع
هذه النسبة يف العام املاضي ،وستتكرر هذا العام دون
أدنى شك.
مني
للمنج
مل يعد
والدجالني أي أمل لتمرير أكاذيبهم من
ّ
ّ
أجل إثبات سلطاتهم ،وال شك ان زمن االقطاع السياسي
وممارسات السياسيني التقليديني كان افضل من التالعب
بأعصاب املواطنني وترهيبهم واإلجتار بدمائهم.
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لبنانيات
النائب نقوال يربز وثائق ختلف قباني عن دفع فواتري الكهرباء

ّ
يشكل ّ
الذي
النقطة الفصل على
ّ
كل املستويات .وشكرًا لكم».

عون يف «الثالثي»
وحلفاؤه يف «الرباعي»

«مساء اخلري .أعتقد ّ
أنكم مجيعًا
َ
َ
تاب ُ
هذين
حدث خالل
عتم ما
َ
ثت
حتد ُ
اليومني ،وخصوصًا عندما ّ
أنا عن رئيس جلنة األشغال
ّ
والطاقة األستاذ حممد قباني،
ّ
فواتريه.
يدفع
ال
ه
إن
له
وقلت
ُ
َ
ّ
تتغذى
أن بريوت
عندما نعرف ّ
بالكهرباء  21ساعة ،وعندما أجد
ُّ
يستغل هذا الوضع
املسؤول
ختصه،
وحياول أال يدفع فواتريًا
ّ
وحنن نعرف ّ
أن الكهرباء يف
كلنا ّ
بريوت مدعومة بينما ابن عكار
لديه تغذية كهرباء فقط 10
ساعات وأقل حتى ،إبن بريوت
لديه  21ساعة كهرباء!! أي
هناك  11ساعة مدعومة يتمتع
بها إبن بريوت ليس من أجل أن
َ
يسرقها من الفقراء.
َ
ّ
قال قباني ّ
وإنه
إني كاذب،
سيحولين إىل القضاء ،وأنا
ّ
ّ
قبلت ّ
تفضل
وقلت له
التحدي
ُ
ُ
إىل القضاء .وسأضع بني
أياديكم اليوم فقط منوذجًا
عن الفواتري ّ
بذمة قباني
اليت
ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان منذ العام
 1995للعام  ،2007عندما مل
ُ
يكن يدفع الفواتري وكان متوجب
عليه  16مليون لرية لبنانية .يف
العام  ،2010عندما برز موضوع
أن هناك سياسيني ال يدفعون
ّ
فواتري الكهرباء املتوجبة عليهم،
دفع قباني فاتورة من الفواتري
َ
وقدرها  900ألف لرية لبنانية.
وال زالت يف ذمته  15مليون لرية
لبنانية من حق املواطن ّ
اللبناني
الفقري ّ
الذي كان من املفرتض
أن يتمتع هو بهذه الكهرباء،
سرق من ِقَبل قباني
وليس أن ُت َ
ثم ّ
غريه بالكذب.
ّ
يتهم َ
َ
أنزل إىل هذا املستوى
أنا لن
َ
ّ
أقول ّ
إنه
الذي استعمله هو ،لن
كاذب ،سأترككم أنتم كصحافيني
لتتابعوا هذا املوضوع ،وأنتم
ستعطون لألستاذ حممد قباني
ُ
يستحقها .وهو ّ
الصفة ّ
الذي
اليت
ّ
ُّ
يغش املواطنني ،لن
منذ أعوام
ً
َ
كلمة أخرى وذلك كي
أستعمل
ُّ
َ
يغش
أحافظ على لياقيت .هو
املواطنني ،ورأينا اليوم ّ
أنه
ّ
ليتفضل
بدأت األمور تنفضحَ ،ف
ويدفع األموال املتوجبة عليه،
ِ
إن هناك
وبعدها
فليأت ويقول ّ
ّ
يعلقون
وإن هناك من
قضاء،
ّ
ً
على ساعته ..ولكن الواقع هو
ِ
بامسه
الساعة اخلاصة به هي
ّ
أن ّ
منذ العام  ،1995فال حياول أن
يتهرب من هذا املوضوع.
ّ
ّ
التقارير
سأضع بني أيديكم
ُ
املوجودة إن أحَب ُ
بتم أن تتابعوا
هذا املوضوع ،لن أعطيكم
إياها َّ
كلهاّ ،
ألني أريد أن أترك
ّ
لألستاذ حممد قباني اجملال
ّ
َ
لي َ
َ
أكمل
فكلما
كذبته.
كمل
ُ
كذبتهّ ،
ً
َ
ورقة
كلما سأبينّ له
َ
قال ّ
جديدة .ولكن مبا ّ
إنه
أنه
يريد حتويلي إىل القضاء ،أطلب
بري
الرئيس نبيه ّ
هنا من دولة ّ
ّ
يعلق رئاسة جلنة األشغال
أن
ّ
والطاقة لألستاذ قباني حلني
ّ
تتوضح األمور ويدفع األموال
أن
املتوجبة عليه».

يف احلكومة احلالية أزمة بنيوية تتخطى كل أبعادها الظاهرة
واملعروفة .صحيح أنها أو ً
ال تشكيلة حكومية غري منبثقة من أكثرية
نيابية منسجمة وموحدة ،مبعنى أن القوى الشعبية اليت انتخبت
مسوها ،ليست قواعد متآلفة اهلوى أو
يف األساس النواب الذين ّ
الربامج أو التطلعات .يكفي تدلي ًال أنها مركبة من قوى سياسية
خاضت معاركها االنتخابية ،بعضها ضد بعض ،يف األمس القريب،
يرجح أنها ذاهبة أيضًا إىل خوض املواجهات نفسها يف
ال بل
ّ
الغد اآلتي كذلك ،بعضها ضد بعض أيضًا ،لتبدو احلكومة بالنسبة
إىل القوى اليت تؤلفها جمرد هاللني مفتوحني يف فسحة زمنية
من الوقت مستقطعة بني ما حيصل يف اخلارج وما سيمليه هذا
«احلاصل» على داخلنا.
أو كأنها جلهة تركيبتها السياسية نوع من «مالذ موقت آمن»
للمتحاربني املتضادين ،كما كانت أعراف احلروب السرية تنظم
تلك املالذات أيام احلرب الباردة .أو حتى مثل الوقوف على درجة
واحدة من سالمل احلارة يف حروب ــــ لعب األطفال .من َ
يعت ِل تلك
الدرجة من أطفال اللعبة ،يسرتح موقتًا من فعلة اهلجوم وعرضة
املهامجة يف آن ،وجملرد برهة ،قبل أن ينزل عنها فيستأنف القتال
مع من كان جياوره على تلك العتبة قبل حلظة.
حكومة جنيب ميقاتي بهذا املعنى ال ميكن أن تشكل لناسها
وشعوبها وحتى وطنها «أمة» ،يف استعادة ملفهوم ناصيف نصار
لتلك املفردة .يقول الفيلسوف «القومي» إن تلك الكلمة حتتمل
جذرين يف اللغة :إما أن تكون من مصدر «أم» مبعنى الوالدة،
وبالتالي األصل واملكان الذي نأتي منه .فتكون وحدة األمة هي
وحدة اجلهة املنشئة لناسها ،أي وحدة املا قبل .وإما أن تكون من
«أم» ،أي قاد واجته ،فتصري األمة معنى الوحدة جلهة
مصدر فعل َّ
املا بعد ،أي وحدة اهلدف والتطلع والغاية اليت نذهب إليها ونتجه
صوبها و»نؤمها» .حكومة ميقاتي ال ميكن أن تشكل «أمة» ،وال بأي
معنى من املعنيني ،فهي آتية من أمكنة غري موحدة ،وذاهبة إىل
وجهات متناقضةّ ،
أقله انتخابيًا.
وصحيح ثانيًا أن هذه احلكومة بالذات ،بكل تلك العطوبات املذكورة،
تعيش يف ظل نظام دستوري معتور .نظام مملوء على الورق بالثغر
لسدها ومعاجلتها وتفسري مراميها
اليت ال أعراف دميقراطية عندنا
ّ
وحتويلها مرونة دستورية للتشغيل بدل التعطيل .تعيش حكومة
ميقاتي ،كما كل حكومات عهود «الطائف» قبلها ،يف ظل دستور
ال ُتعرف مفاصله وال صالحياته :من هو رئيس السلطة التنفيذية؟
ما هو موقع رئيس اجلمهورية يف جملس الوزراء؟ ما هي عالقة
حتوال يف «اجلمهورية الثانية» شريكني
الوزير برئيس احلكومة بعدما ّ
ّ
يوقع
ندين؟ فض ًال عن عشرات الفجوات الدستورية األخرى :متى
ّ
الوزير مرسومًا؟ متى ّ
يوقعه رئيس احلكومة؟ ماذا إذا مل يفعال؟ ال
بل ماذا إذا مل تتم االستشارات املؤسسة ملوقعهما الدستوريني
بداية؟ أو مل يتم التكليف؟ أو مل يتم التأليف؟ كلها أسئلة ال أجوبة
هلا يف دستور النظام املنخور حتى العظم ،الذي يف عهده تعمل
هذه احلكومة.
ثم صحيح أيضًا أن حكومة ميقاتي نفسها تعيش يف ظل جتاذبات
إقليمية ودولية كربى ،تكاد تكون غليانًا كونيًا إلعادة تشكيل
النظام العاملي اجلديد ،بعد عقدين من فوضاه وترنحّ ه على رجل
واحدة .ويف هذا التجاذب ،تصري مروحة املناورات أكثر اتساعًا،
وتصري لظالالت املواقف مساحات أكرب من املواقف نفسها .فكيف
بها يف ظل سياسات بلدية حربائية ،ورجاالت من ألوان قوس قزح
وسرابات الصحراء؟
لكن الصحيح أيضًا أن يف احلكومة احلالية مشكلة أخرى .إنها مشكلة
«ناسني» اثنني ،آتيني من لبنانني اثنني .ففيها أو ً
ال ميشال عون،
الرجل الذي غادر «لبنان القوي» يف التسعني ،وحسب نفسه عائدًا
إىل «لبنان أقوى» أو حتى «األقوى» بعد عقد ونصف .رجل عاش
وقاتل وحكم يف ظل «اجلمهورية األوىل» ،ومن أجلها .مل يعرف
ّ
يسلم به أو يقبله .مل يقرأ «الرتويكا» ومل يعش
زمن الطائف ،ومل
يتكيف مع «مكتسبات» امليثاق اجلديد ومل
ومل
«غسل القلوب»
ّ
يتأقلم مع «مقتضياته».
ويف املقابل ،هناك يف احلكومة من ولد يف عهود الطائف ،حتى
استبطنه طبيعة ثانية ،وميثاقًا متزحلقًا يومًا بعد يوم ،ودركًا بعد
درك .يف احلكومة من عاش عقدًا ونيف بال شريك ،وبال حماور،
بند.
وبال حتى «آخر» ،فكيف ٍّ
هكذا تبدو حكومة ميقاتي كأن فيها عون اآلتي من تصورات احللف
خمتز ً
ال يف فريقه،
الثالثي يف نسخته للقرن الواحد والعشرين،
َ
بل حتى يف شخصه ،فيما اآلخرون فيها آتون ـــ عن حسن نية ـــ
من تصورات «التحالف الرباعي» ودميقراطيته الرتاتبية ،يف صيغة
اعتقدوا أنها صاحلة لكل يوم وعقد وقرن.
بال أحكام قيمية ،وال إدانات أو اتهامات ،على طاولة تلك احلكومة
ناس من زمنني خمتلفني ،يف زمن ضاغط على االثنني ،ووسط
ّ
ويثمراه ،حتت طائلة اخلروج
ويكثفاه
يسرعا الزمن
واجب عليهما أن
ّ
ّ
منه.

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :الشعب اللبناني مسروق
شدد العماد عون بعد اجتماع
ّ
تكتل التغيري واإلصالح أنه ينأى
بنفسه عن الرد على املستوى
املتدني من الكالم الذي يقال
رده الوحيد
عنه ،مؤكدًا أن
ّ
سيكون بالوثائق وعرب القضاء.
بعد العماد عون حتدث النائب
أن
عباس هاشم ّ
شدد فيها على ّ
السرقات اليت ّ
تكلم عنها العماد
ّ
الدولي
عون عاد وأثبتها البنك ّ
مظهرًا احلجم احلقيقي لإلختالس
الدولة منذ العام
احلاصل يف ّ
 .1993كما طالب هاشم اإلعالم
أن يقوم بدوره لناحية نشر
احلقيقة أمام ّ
بنانيني مجيعًا،
الل ّ
ّ
وبالتالي يسود لبنان كالمًا
واحدًا يعبرّ عن حقيقة واحدة.
ثم حتدث النائب نبيل نقوال الذي
تهرب النائب
أبرز وثائق تظهر
ّ
حممد قباني من دفع فواتري
الكهرباء ،ودعا الرئيس بري اىل
تعليق رئاسة قباني للجنة الطاقة
حلني ظهور احلقيقة.
عون

نص كلمات العماد
والنائبني اهلاشم ونقوال:
دولة الرئيس العماد ميشال
عون:
ّ
اللقاء
«أه ًال وسه ًال بكم يف
األسبوعي،
أحتد َ
ث كثريًا اليوم ،فسأعطي
لن ّ
ّ
للنائَبني عّباس اهلاشم
الكالم
جئت
ونبيل نقوال .أنا فقط
ُ
َ
اللبناني َّ
عب ّ
ألذ ّكر ّ
كله ّ
أني
الش َ
رفعت
من على هذا املنرب قد
ُ
إن
مرة قائ ًال ّ
صوتي أكثر من ّ
لبنان منهوب وغري مكسور .لدينا
كل الوثائق عن ّ
اآلن ّ
الذين كانوا
مسؤولني عن ّ
النهب وعن كسر
ّ
وأذكرهم
أرد عليهم
لبنان .لن ّ
َ
َ
مذميت»..
تك
أت
املتنيب»إذا
بقول
ّ
ِ
بنفسي عن املستوى
أنأى
«الواطي» من الكالم  ،واملضحك
أن هناك من يقولون ّ
إنهم ال
«يو ّطوا باحلكي»،
يريدون أن
َ
«يو ّطوا» أكثر
كيف بإمكانهم أن َ
وهم ملتصقون باألرض؟! ال
«يو ّطوا» أكثر.
ميكنهم أن َ
إذًاّ ،
كل الوقائق معنا واألمساء
ّ
ليتفضل القبضاي
معروفةَ ،و
ّ
الذي يريد أن يرفع رأسه
يالقينا يف احملكمة .كثرة
ّ
والتعرض للعائلة ولإلسم
الكالم
ّ
ّ
ليتفضل
وللشخص ال ينفعانَ ،ف
القبضاي يف هذه اجلمهورية
ّ
ّ
ّ
سواء
همه
الذي
اللبنانية
ً
نت ُ
بطول ِ
يده
بأدائه العاطل أو
ِ
ويشرف إىل القضاء .هذا هو
ّ
ردي الوحيد عليهم.
ّ

ّ
النائب عّباس اهلاشم:

«مساء اخلري ويعطيكن العافية.
ّ
نت ُ
سنتكلم باملوضوع وحنن ّ
كل
عليكم أنتم كإعالميني لتبدؤوا
دوركم اإلسرتاتيجي يف
وتأخذوا
َ
عملية تبيان احلقيقة خارج نطاق
املزاجيات أو اإلرادات الفردية.
َ
الرئيس ميشال
لقد
وصف العماد ّ
ً
حالة دقيقة مستندة إىل
عون
بينة وليس قرائن ظرفية ،ال بل
ّ
دالئل حسية ملموسة .بدأ األمر
بعد اإلفراج عن بعض قرارات
ديوان احملاسبة ّ
اليت َ
أثبتت دون
حجم اإلختالس املالي
أي شك
َ
ّ
ّ
تكلم عنه العماد عون
الذي

ّ
النائب نبيل نقوال:

بشكل دائم ّ
نظام مافيوي.
إنه
ٍ
ٌ
الزبائنية
السارقّ ،
رأس اهلرم هو ّ
ُ
اخلاصة به هي ّ
اليت تقونن هذه
ثم يأتي اإلعالم
السرقة ،ومن ّ
ّ
السرقة إجنازًا.
كي جيعل من
ّ
ً
كالم عن
صدر
مباشرة
بعد ذلك
ٌ
َ
ّ
الصفدي والذي
حممد ّ
وزير املال ّ
«السفري»
صر َح فيه لصحيفة
ّ
ّ
بشكل علين وواضح قائ ًال ّ
إنه
ٍ
ليس هناك من وزارة للمال وبل
هناك ّ
موظفني ،وليس هناك من
قيود مالية.
َ
َ
واإلثباتني..
احلادثتني
مع هاتني
بدأ اهلجوم على معالي الوزير
جربان باسيلُ .أتِبع هذا اهلجوم
بكالم ُم َد َّع ٍم أيضًا بتقرير عن
ٍ
الدولي ّ
الذي كان جزءًا
البنك َّ
أساسيًا من إدارتهم للملف
منذ العام  1993لغاية العام
 .2011بعد ذلكّ ،
أك َدت شركة
ّ
« »Oracleأيضًا األمر إذ تكلمت
حول غياب املالية العامة وغياب
ّ
وبالتالي،
احملاسبة العامة.
ّ
هم
األصوات
ارتفعت
َ
لتت َ
غريها .هذا ّ
الذكاء يف اإلعالم
َ
باتاه
(ساخرًا) لتحويِر احلقائق جّ
ّ
اتهام الربيء وتربئة اجملرم
ِ
بنفسه!!
هو مسؤولية اإلعالم
فعليه أن يبينّ اليوم من خالل
( Matraquageإحداث ضجة)
تركيز متسلسل
أو من خالل
ٍ
لتوضيح هذه احلقائق.
مل ّ
يتهم العماد ميشال عون
َ
وصف حالة استنادًا
أحدًا ،بل
ّ
والذي
بينة .اجلريء منهم
إىل ّ
لديه القدرة على إثبات العكس،
ُ
ببي ِ
ِ
ويفصل بيننا
نته.
فليأت
ّ
وبينه القضاء .حصل مناظرة
الرئيس العماد
بني دولة
ّ
ميشال عون وبني ّ
النائب احلالي
الرئيس األسبق للحكومة فؤاد
ّ
الرئيس
ّ
السنيورة حبضور دولة ّ
جنيب ميقاتي يف القصر
اجلمهوري .عندما عاتب ّ
النائب
ِ
بقوله:
السنيورة العماد عون
ّ
«ولو يا جنرال؟ َ
بتعملين شيخ
أجابه العماد عون:
احلراميي؟!»،
َ
َ
«حقك! بيين وبينك القضاء ،إذا
علي لإلعتذار،
أنت بريء فحقك
َ
ّ
َ
أعط ُ
يت َك
أنت ُمدان فأنا
أما إذا
َ
الذي يليق بالعمل ّ
الوصف ّ
الذي
قمت به أنت».
َ
َ
نت العماد عون كي
أنا
استأذ ُ
أحتدث عن هذا األمر فقط إلعادة
ّ
ّ
التوضيح وتبيان احلقائق ،منعًا
كثري من األزالم
لإلجنرار وراء
ٍ
واحملاسيد ّ
الذين إذا ُف ِت َحت
ّ
ّ
أعتقد ّ
سيذوب الثلج
أنه
ملف ُاتهم
ُ
ُ
َ
ويبان ليس فقط املرج ،بل معه
ُ
أيضًا الفضائح املتسلسلة.

َ
نقيق
أن
ولكن انطالقًا من مبدأ ّ
ّ
هدير ّ
النهر،
الضفادع ال مينع
َ
حنن نقول ّ
إننا أخذنا على عاتقنا
ّ
كل احلقائق
مسؤولية تبيان
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحوير
التزوير
كل
وفضح
ّ
والتدوير احلاصل ،إنطلقت من
سياسة إعتمودها تقوم على
مبدأ «إن شئت أن تستعبد شعبًا
سلميًا أفقرته» .وبعد أن أفقروا
ّ
ّ
حق «أناسنا»
«أناسنا» اليوم،
علينا أن يعودوا ليعيشوا مقابل
القهر الذي قاسوه والعذاب،
نفسهم
وعزة
عنفوانهم
ّ
عملية إعادة
وكرامتهم يف
ّ
احلق وتبيان ّ
ّ
كل املوبيقات اليت
ّ
حصلت .كان يقال «يلي استحوا
ماتوا» ،فيا ليت ،فقد بات اليوم
اجملرم واملدان واملوبوء يتطاول
الناس وأنقى ّ
الناس
على أشرف ّ
ّ
التعاطي
وأكثرهم صدقًا يف
مع ّ
الناس .العماد عون طالب
ّ
املرات بعدم
الناس مئات
ّ
ألن املطلوب
الرضوخ لليأسّ ،
ّ
بنية إهمالكم للمطالبة
تيئيسكم ّ
حبقوقكمّ .
كلمكم اليوم وأعتقد
ً
بالغصة
أن صوته كان مليئا
ّ
ّ
للناس ّ
ّ
إنه
واجلرحة ،ليقول
مراهن عليهم وليس
ال يزال
ٌ
على أحد غريهم .لوال صرخة
العماد عون يف األسبوعني
األخريين ،ملا ّ
ّ
بالناس
فكر أحد
وبالكهرباء ،وال بوجع ّ
الناس وال
تكتل ّ
بأملهم .لوال صرخة ّ
التغيري
ّ
يتعلق حبقوق
واإلصالح فيما
ّ
واملوظفني والكادحني
العمال
ّ
والفقراء يف اجملتمع ،ملا حصل
ّ
اإلتفاق الفوقي بني سمُ ّ ي
هذا
أطراف اإلنتاج عرضًا .لوال هذه
أي
الصرخات املتتالية ملا رأيتم ّ
ّ
شيء من ّ
كل ذلك .ال جيوز أن
أحد مل يعلو صوت من
يتساءلن ٌ
ّ
يقول احلقيقةّ .
حق ّ
الناس هو
أمانة يف أعناقنا مجيعًا .أريد أن
ّ
عينة صغرية حصلت
أكلمكم عن ّ
حممد قّباني وزميلنا
بني األستاذ ّ
الدكتور نبيل
أن ّ
نبيل نقوال ،إذ ّ
ّ
النائب
يتجن على
نقوال مل
َّ
حممد قّباني وهو اعرتف بذلك
ّ
اليوم .أريد أن أعطيكم فكرة
عن طريقة حتويرهم للحقائق.
ّ
سيتكلم عن هذا
الدكتور نقوال
ّ
املوضوع ،ولكن حنن نراهن
عليكم كإعالم ،ولدينا مناشدة
من القلب ،فقد آن األوان لكي
يأخذ اإلعالم دوره ويثبت حقيقة
ّ
كليًا
حرية اإلعالم ختتلف
أن
ّ
ّ
احلرية .آن األوان أن
عن إعالم
ّ
كل الشعب ّ
يقول ّ
اللبناني كالمًا
واحدًا .تابعوا ّ
التقارير والقرارات
ً
القضائية ولنلجأ مجيعا للقضاء
ّ

جان عزيز
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مواجهات يف القاهرة بني املتظاهرين والشرطة ...واتهام اجمللس العسكري باحدث بورسعيد
اطلقت الشرطة املصرية امس
االول الغاز املسيل للدموع
على متظاهرين كانوا حياولون
االقرتاب من مبنى وزارة الداخلية
يف القاهرة تعبريا عن غضبهم اثر
املواجهات الدامية اليت شهدتها
مدينة بورسعيد.
وسار املتظاهرون هاتفني ضد
اجمللس العسكري والشرطة يف
اجتاه وزارة الداخلية حيث اطلقت
شرطة مكافحة الشغب اليت كانت
تقطع الطريق الغاز املسيل
للدموع .ومت اجالء متظاهرين
جرحى بواسطة دراجات نارية.
وذكرت مصادر طبية ان حنو ٢٠
شخصا اصيبوا اثر تنشقهم للغاز.
ويف ميدان التحرير اجملاور ،قال
شهود عيان انهم شاهدوا مخس
عربات اسعاف على االقل تهرع
اىل مكان االشتباكات.
وكان املتظاهرون يرفعون اعالما
مصرية واعالما سوداء تعبريا عن
احلداد واخذوا يهتفون قول ما
ختفش اجمللس العسكري الزم
ميشي ويا جنيب حقهم يا منوت
زيهم والشعب يريد اعدام املشري،
يف اشارة اىل رئيس اجمللس
العسكري حسني طنطاوي.
وكانت احداث الشغب اليت
اوقعت  ٧٤قتيال مساء االربعاء
يف مدينة بورسعيد قد اججت
غضب احلركات الشبابية املصرية
جتاه اجمللس العسكري احلاكم
الذي يتهمونه بالوقوف وراء هذه
املذحبة وحيشدون ملسريات جديدة
ضده يف ميدان التحرير.
وفيما سادت حالة من الرتقب
يف مصر خشية وقوع مواجهات
خالل املسريات اليت اعلن عنها
مشجعو االهلي واحلركات الشبابية
عرب موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك عقد اجمللس العسكري

اجتماعا طارئا بكامل هيئته لبحث
االجراءات الالزمة ملواجهة تداعيات
هذه االحداث املأساوية.
وقام عشرات من املشجعني الذين
لعبوا دورا مهما اثناء الثورة على
مبارك ،مبسرية صباحية من امام
مبنى التلفزيون يف ماسبريو
اىل ميدان التحرير اجملاور الذي
اغلقت مداخله وتوقفت حركة سري
السيارات فيه.
ويف حماولة الستيعاب حالة
الغضب السائدة ،قرر وزير
الداخلية اللواء حممد ابراهيم اعفاء
مدير امن بورسعيد اللواء عصام
مسك من منصبه ونقله اىل ديوان
عام الوزارة.
ورغم اعالن رئيس اجمللس
العسكري احلاكم املشري حسني
طنطاوي احلداد الرمسي يف البالد
ثالثة ايام وتشكيل جلنة لتقصي
احلقائق ،اال ان تصرحيات ادىل
بها ليل االربعاء  -اخلميس اثارت
انتقادات.

اتهامات للمجلس العسكري

ونقلت وكالة انباء الشرق االوسط
الرمسية عن طنطاوي قوله يف
تصرحيات للصحافيني يف مطار
شرق القاهرة العسكري اثناء
استقباله املصابني يف أحداث
الشغب ،ان تلك االحداث لن تؤثر
يف مصر ،وامن مصر قوي وكافة
االمور سيتم تصحيحها.
واعترب الناشط وائل غنيم الذي
دعا من خالل صفحته على فيسبوك
كلنا خالد سعيد اىل الثورة ضد
مبارك مع حركات اخرى على
رأسها حركة  ٦ابريل ،يف تعليق
كتبه على تويرت ان تصرحيات
املشري طنطاوي ورؤيته لالحداث
تؤكد ان مصر يف حاجة ماسة اىل
قيادة حقيقية تقودها.
ويف بيان اصدرته فجر امس

االول اتهمت حركة  ٦ابريل
اجمللس العسكري بالوقوف وراء
الشغب يف بورسعيد معتربة ان
االحداث االخرية يف البالد ومن
بينها عمليات السطو املسلح
والبلطجة ومذحبة بورسعيد ،ليست
مبنأي عن اجمللس العسكري سواء
ختطيطا او تنفيذا.
واكد بيان اخر صادر عن حركة
شبابية اخرى هي اجلبهة احلرة
للتغيري السلمي ان املسؤولية تقع
على اجمللس العسكري واحلكومة
يف هذه املذحبة اليت مل تنتج عن
اهمال جسيم حياسب عليه القانون
فحسب ،بل ختطت ذلك اىل قيام
قوات االمن مبساعدة االحداث عند
وقوعها وعدم التحرك لوقفها او
منعها من احلدوث.
وناشدت احلركة اعضاء الربملان
املصري سحب الثقة من اجمللس
العسكري واحلكومة وتشكيل
حكومة إئتالف وطين وفتح باب
الرتشح النتخابات الرئاسة يف ١١
فرباير.
وقال املرشح احملتمل لرئاسة
اجلمهورية محدين صباحي يف
بيان ان احداث بورسعيد ان مل
تكن مدبرة ومتعمدة فهي يف احلد
االدني تعرب عن عجز تام وعدم
قدرة على محاية ارواح املصريني.
واضاف ان ما جيري االن من
حماوالت فرض سيناريو الفوضى
املتعمدة واملخططة واملمنهجة يف
ظل االحداث املتوالية يف االيام
االخرية لن تنجح يف اطفاء جذوة
الثورة.
اما مجاعة االخوان املسلمني اليت
اصبحت القوة السياسية االوىل
يف البالد بعد فوزها مبا يقرب
من  ٧٤باملئة من مقاعد جملس
الشعب ،فاعتربت ان هناك تدبريا
خفيا يقف وراء مذحبة بورسعيد.

وذكرت ان تقاعس السلطة
السلطة عن محاية املواطنني ال
ميكن ان يقع حتت وصف االهمال
او التقصري وحالة االنفالت االمين
يف مجيع احناء البالد افرزت حاالت
السطو املسلح على املصارف
واستسهال القتل التفه األسباب
وجترؤ البعض على التهديد
بالعدوان على الربملان والتعدي
على شباب االخوان املسلمني
الذين سعوا اىل تأمينه.

انتشار اجليش

وكان التلفزيون املصري اعلن
ان اجليش املصري انتشر مساء
االربعاء يف بورسعيد اثر املواجهات
الدامية اليت اعقبت مباراة كرة
قدم .واضاف ان اجليش نشر
قواته يف بورسعيد ملنع مواجهات
اخرى بني املشجعني.
وامر املشري طنطاوي برفع
درجة االستعداد القصوى يف
مستشفيات القوات املسلحة لعالج
املصابني يف احداث الشغب يف
بورسعيد.
وقال يف املطار العسكري بشرق
القاهرة اثناء استقباله املصابني
يف احداث الشغب انه اعطى اوامر
لعالج املصابني يف مستشفيات
القوات املسلحة وغريها.
وشدد على أن تلك األحداث لن
تؤثر يف مصر مؤكدا ان أمن
مصر قوي وكافة األمور سيتم
تصحيحها.
ولفت املشري طنطاوي اىل انه
سيتم حبث موقف املتوفني لصرف
التعويضات الالزمة ألسرهم.
وردا على سؤال حول إقالة
حمافظ بور سعيد ومدير األمن،
قال املشري طنطاوي ،ان هذه
القرارات ليس جماهلا اآلن ،وانه
سينتظر نتيجة التحقيقات اليت
بدأت على الفور.

الشيخ جابر املبارك :لن نسمح بأن تتحول الكويت
اىل ساحة للصراعات وسنعمل على حماربة الفساد

اعلن رئيس الوزراء الكوييت
الشيخ جابر املبارك ال شك
يف ان صناديق االنتخاب حتمل
معها الكثري من املفاجآت ،وال
ميكنين التكهن بنسبة التغيري
يف جملس االمة املقبل ،وعلينا
احرتام النتيجة أيًا كانت ،فهي
تعبري عن ارادة املواطن الكوييت
وتوجهاته وتطلعاته.
واضاف يف حديث ادىل به
اىل صحيفة احلياة السعودية
عشية بدء االنتخابات الكويتية
هناك ثوابت جنمع عليها كنظام
احلكم والدستور والدميوقراطية،
واحرتام عقيدة اجملتمع وقيمه
وتقاليده ووحدته الوطنية،
واحرتام احلريات العامة ،واحلفاظ
على االموال العامة ،وحماربة
الفساد .وبناء على هذه الثوابت
وبد ً
ال من احلديث عن املاضي
وحماسبة النوايا وتوجيه اصابع
االتهام واختاذ مواقف مسبقة،
نأمل مد يد التعاون وإخالص
النوايا وإحسان الظن والثقة
املتبادلة لتعويض ما فات من
أجل مستقبل الكويت وشعبها،
ولكي تستمر الكويت بربيعها
الدائم بإذن اهلل.
وقال الشيخ جابر املبارك ان
ثقتنا مبواطنينا ووالئهم للكويت
ليست حمل شك ،وقيام الناخب
الكوييت بواجبه الوطين ال خيضع
ألية مؤثرات وتدخالت خارجية.
كما لن نسمح بأن تتحول
الكويت اىل ساحة للصراعات
والتجاذبات االجنبية ،ومواطنونا
وهلل احلمد لديهم من الروح
الوطنية واالخالص والوعي
الكايف الذي يشكل سدًا منيعًا

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

ضد اي تدخل من هذا النوع.
واعلن سنعمل جاهدين كحكومة
وبالتعاون مع جملس االمة
ومنظمات اجملتمع املدني ومن
خالل تشريعات وآليات صارمة
من أجل حماربة الفساد واحلد
منه ،وقد وضعنا ذلك يف
اولوياتنا .وقد اقرت احلكومة
احلالية مشروع قانون إلنشاء
اهليئة العامة للنزاهة الذي
الفساد
مكافحة
يستهدف
ومالحقة مرتكبيه واسرتداد
االموال الناجتة منه ،والكشف
عن الذمة املالية ومعاجلة
تعارض املصاحل ومحاية من
ّ
يبلغ عن ذلك .وستحيله اىل
جملس االمة املقبل آملني
املوافقة عليه لتعزيز مقومات
مكافحة الفساد ،اضافة اىل
مشاريع القوانني اليت رفعتها
احلكومة السابقة.
واعلن الشيخ جابر املبارك:
شرفين سيدي حضرة صاحب
السمو امري البالد ،وكلفين
برئاسة جملس الوزراء ،وسأبذل
ما استطيع من جهد لتعزيز
دولة القانون واملؤسسات،
ومراعاة العدالة واملساواة بني
املواطنني ،واعتماد الشفافية
والصراحة والوضوح ،ومكافحة
الفساد واحلفاظ على املال
العام ،وتعزيز الوحدة الوطنية.
اضافة اىل االهتمام باالقتصاد
وفق االسس اليت خترج بها
اللجنة اليت مت تشكيلها هلذا
الغرض ،ويتوجب علينا مجيعًا
ان نضع نصب اعيننا تعويض
الكويت ما فاتها خالل السنوات
املاضية.
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عباس جيري حمادثات مع املوفد األمريكي حول نتائج اللقاءات يف عمان

أهالي أسرى يعرتضون موكب بان كي مون يف غزة ويرشقونه باحلجارة
استقبل االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون عند وصوله اىل غزة
امس االول باالحذية واحلجارة
اليت رشقها عشرات من اهالي
اسرى فلسطينيني يف السجون
االسرائيلية ،وذلك يف اليوم
االخري من جولة اقليمية شجع فيها
االسرائيليني والفلسطينيني على
استئناف املفاوضات بينهم.
وعند وصوله اىل معرب ايريز مشال
غزة يف زيارة استمرت ساعات
اىل القطاع اعاق اهالي االسرى
الفلسطينيني موكب بان كي مون
لبعض الوقت قبل ان يواصل
طريقه اىل خان يونس حيث
استقبله عشرات الفلسطينيني
من جديد بهتافات الشعب يريد
انهاء احلصار والشعب يريد
اعادة االعمار وتشغيل الالجئني.
وعند معرب ايريز ،اعلن عبد اهلل
قنديل باسم اهالي االسرى عرب
مكرب للصوت ان اعتصام اهالي
االسرى اعاق موكب بان كي مون
احتجاجا على موقفه الالاخالقي
والالانساني برفضه مقابلة اهالي
االسرى يف سجون االحتالل
االسرائيلي.
وشارك يف االعتصام عدد من
الفلسطينيني الذين ابعدتهم
اسرائيل من بيت حلم قبل تسع
سنوات .واوضح صحايف يف
وكالة فرانس برس ان احملتجني

القوا الكراسي واحلجارة واالحذية
على موكب بان كي مون ورفعوا
الفتات كتب عليها يا بان كي
مون كفى احنيازا السرائيل واين
كنت وهيئة االمم املتحدة من
حصار غزة واين االمم املتحدة من
خطف نواب الشعب الفلسطيين.
ورفع بعض املتظاهرين صور عدد
من االسرى وخصوصا القيادي
يف حركة فتح مروان الربغوثي
التشريعي
اجمللس
ورئيس
الفلسطيين عزيز الدويك املنتمي
حلركة محاس .ومل يتضمن برنامج
الزيارة القصرية لبان كي مون
اي لقاء مع عائالت االسرى
الفلسطينيني.
وحال عناصر امن من حكومة
محاس دون تطور املوقف حيث
جرى تأمني مرور املوكب كما
ذكر مصدر فلسطيين .وواصل
موكب بان كي مون اىل خان
يونس جنوب قطاع غزة حيث
قام بتفقد مشروع اسكاني تقيمه
وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني اونروا السر الجئة
بدعم من اليابان .وزار االمني
العام لالمم املتحدة مدرسة تابعة
لالونروا والتقى مع عدد من
التالميذ .وقاطعت شخصيات
عدة وممثلو عدد من املنظمات
االهلية اللقاء الذي كان مقررا مع
بان كي مون حسب بيان تلقته

فرانس برس.
وقال البيان املذيل بتوقيع تسع
شخصيات بذلنا جهودا مكثفة
من اجل ان يكون ممثلون عن
اهالي املعتقلني الفلسطينيني
يف سجون االحتالل ضمن الوفد.
واضاف تلقينا ردا سلبيا غري
مربر برفض االمني العام مقابلة
ممثلني عن ذوي املعتقلني ضمن
وفدنا لذلك قررنا وبكل أسف
مقاطعة االجتماع املقرر مع االمني
العام.
ويف خان يونس عقد بان كي
مون مؤمترا صحافيا طالب فيه
اسرائيل بانهاء احلصار على قطاع
غزة ورفع القيود كليا املفروضة
على حركة تنقل االفراد والبضائع
على املعابر احلدودية يف القطاع.
واكد بان كي مون دعمه ملبادرة
العاهل االردني امللك عبد اهلل
الثاني لعقد لقاءات فلسطينية
اسرائيلية ،مطالبا باستمرار هذه
اللقاءات.
وقال هناك نوع من فقدان
الثقة بني اجلانبني الفلسطيين
واالسرائيلي .اؤكد انه جيب
ان تستمر هذه احملادثات وتابع
اطالب احلكومة االسرائيلية بان
ختلق اجلو املناسب الستمرار هذه
احملادثات وطالبتهم بتقديم بوادر
طيبة كاجراءات لبناء الثقة.
معاريف
صحيفة
وذكرت

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

االسرائيلية نقال عن مصادر
سياسية وامنية ان رئيس الوزراء
االسرائيلي نتانياهو يتعرض
لضغوط من االمم املتحدة ومبعوث
اللجنة الرباعية اىل الشرق االوسط
توني بلري للموافقة على اجراءات
العادة الثقة .وقالت الصحيفة ان
هذه االجراءات يف الضفة الغربية
تقضي بتعزيز اجهزة امن السلطة
الفلسطينية ومشاريع البناء يف
املناطق اخلاضعة السرائيل،
موضحة ان نتانياهو وافق على
هذه االجراءات من قبل لكنها مل
تنفذ.
اما يف غزة ،فيفرتض ان ختفف
اسرائيل حصارها وخصوصا عرب
السماح باسترياد كميات كبرية
من مواد البناء لتشييد الف
مسكن ومؤسسات تعليمية،
حبسب املصدر نفسه .وافادت
وثيقة ان بلري طلب من اجل
مواصلة املفاوضات سلسلة من
اجراءات الثقة يكون بعضها قابال
للتطبيق فورا والبقية يف آذار.
كما تنص االجراءات على توسيع
جمال عمل الشرطة الفلسطينية
يف الضفة الغربية وتسهيل حرية
حركة الفلسطينيني يف وادي
االردن ومنح مخسة آالف تصريح
اضايف للفلسطينيني للعمل
يف اسرائيل .وتقضي الوثيقة
بالسماح بتصدير منتجات نسيجية

ومفروشات اىل الضفة الغربية
وموافقة اسرائيل على مشاريع
دولية يف مناطق حتضع لسلطتها
الكاملة يف الضفة الغربية .ومل
يلتق بان كي مون اي مسؤول
يف حركة محاس او حكومتها يف
غزة.
من جهة اخرى ،طالب االمني العام
لالمم املتحدة الذي يزور غزة للمرة
الثالثة بوقف اطالق الصواريخ
من قطاع غزة على اسرائيل كي
تتوافر الظروف حلوار مستمر
ومفيد بني اجلانبني الفلسطيين
واالسرائيلي .وسقطت مثانية
صواريخ على االقل اطلقت من
قطاع غزة ليل االربعاء  -اخلميس
على جنوب اسرائيل بدون وقوع
ضحايا او اضرار ،حبسب الشرطة
االسرائيلية .ومل تتنب اي منظمة
فلسطينية هذه اهلجمات.
وشدد كي مون على ضرورة
احلفاظ على اهلدنة اهلشة املعمول
بها ميدانيا بني الفصائل
الفلسطينية يف قطاع غزة
واسرائيل منذ العام املاضي
بوساطة مصر.
الفلسطيين
الرئيس
واطلع
حممود عباس يف مقر الرئاسة
برام اهلل يف الضفة الغربية
املبعوث االمريكي للسالم يف
الشرق االوسط ديفيد هيل
على وجهة النظر الفلسطينية يف
لقاءات عمان ،كما ذكر مسؤول
فلسطيين.
وقال املسؤول ان هيل مل حيمل
اي افكار بل استمع فقط لوجهة
النظر الفلسطينية من لقاءات
عمان وتقييم اجلانب الفلسطيين

هلا .من جهتها ،ذكرت وكالة
الرمسية
الفلسطينية
االنباء
وفا انه مت خالل االجتماع حبث
مستجدات العملية السياسية
عقب اللقاءات االستكشافية يف
العاصمة االردنية عمان.
واعرب االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون عن امله يف مشاركة
اسرائيل هذا العام يف مؤمتر
يف هلسنكي حول نزع االسلحة
النووية يف الشرق االوسط.
وصرح بان امام الصحافيني يف
القدس ستتم دعوة اسرائيل
ومن املفرتض ان يشاركوا لكن
مل يصدر اي قرار بعد .وادىل بان
بتصرحيه مساء االربعاء موضحا
انه اثار مسألة املؤمتر الذي يتم
تنظيمه برعاية االمم املتحدة ،خالل
لقائه مع رئيس الوزراء االسرئيلي
بنيامني نتانياهو .واشار عدد من
الدبلوماسيني اىل ان مشاركة
اسرائيل وايران ستكون مبثابة
عامل حاسم لنجاح املؤمتر الذي مل
حيدد موعد له بعد.
االعالم
وسائل
وافادت
االسرائيلية ان جنديا اسرائيليا
نسيه اجليش اثر عملية يف رام
اهلل بالضفة الغربية اعيد الحقا من
قبل فلسطينيني.
واضافت املصادر ان قافلة
عسكرية من عربات اجليب دخلت
لفرتة وجيزة اىل بلدة مشال
رام اهلل وانسحبت لكنها نسيت
جنديا يف املكان .وتابعت ان
فلسطينيني من البلدة طمأنوا
اجلندي ورافقوه اىل حاجز عسكري
قريب حيث التحق بضباط وحدته
الذين ابلغوا باحلادث.
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ما هي مسؤوليات وامتيازات اجلنسية األسرتالية ؟

ما هي التشريعات اجلديدة للحصول عليها؟
تلخص مسؤوليات وامتيازات
اجلنسية األسرتالية كما يلي
:

األسرتالية ( اختبار اجلنسية
) لعام  2007على كل متقدم
بطلب احلصول على اجلنسية
األسرتالية باألمور التالية :
 -1أن ينجز بنجاح اختبارا قبل
التقدم بالطلب املذكور.
 -2إن إمتام اإلختبار بنجاح
هي الطريقة الوحيدة اليت
ستقنع وزير اهلجرة بأن هذا
املتقدم بالطلب يستويف
الشروط املنصوص عليها
يف بند ( 21)2وذلك بفهم
طبيعة الطلب املتقدم به.
 -3امتالك معرفة أساسية
للغة اإلنكليزية.
-4اإلملام الكايف ألسرتاليا
ولكل مسؤوليات وامتيازات
اجلنسية األسرتالية.
ما هي القيم األسرتالية
وحقوق املواطن يف اسرتاليا
؟
تعد القيم األسرتالية من
أقدس املقدسات يف هذا
البلد وهي كما يلي :

 العمل مع هيئة احمللفنيإذا طلب ذلك8.
 الدفاع عن اسرتاليا إذا مادعت احلاجة اىل ذلك9.

 -1احرتام املساواة يف القيم
و الكرامة و حرية الفرد.

انتخاب

 -1السعي اىل
أعضاء الربملان.
 -2التصويت.
 -3التقدم بطلب للحصول
على جواز سفر اسرتالي.
 -4تسجيل األطفال الذين
اسرتاليا
خارج
ولدوا
أسرتاليني
كمواطنني
«حبسب النسب».
 -5التماس كافة فرص
العمل يف قوات الدفاع
االسرتالية واخلدمة العامة
األسرتالية.
 -6التصويت يف االنتخابات
واإلقليمية
الفيدرالية
والواليات ويف االستفتاء.
 -7التماس كامل املساعدة
من املمثلني الدبلوماسيني
يف القنصليات االسرتالية
يف اخلارج.

ما هي التشريعات اجلديدة
اجلنسية
على
للحصول
األسرتالية ؟
لقد نص بند ( 21 ) 2
من قانون تعديل اجلنسية

 -2حرية التعبري.

4. Which state is the
?second largest
1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia
4) New South Wales

*املحامية بهية ابو حمد*
املساواة
-6
القانون.

يف

ظل

 -7املساواة بني املرأة و
الرجل
 -8تكافئ الفرص
 -9اهلدوء.
الحرتام
التسامح,
-10
املتبادل والرمحة ملن هم
يف حاجة.

 -3حرية الدين و النظام
العلماني.

األشخاص غري املخولني
للخضوع لالمتحان اخلطي

 -4حرية تكوين اجلمعيات.
 -5دعم الدميقراطية الربملانية
وسيادة القانون.

هناك أشخاص غري ملزمني
باخلضوع لالمتحان اخلطي

نواب اسرتاليا يبحثون تشريع قانون محاية املنافسة

دعا السياسيون االسرتاليون
اىل دراسة تشريع قانون
«محاية املنافسة» وذلك بعدما
ازدادت حرب األسعار ما بني
الفاكهة واخلضار الطازج.
ويتنبأ العديد من النواب
استفادة املستهلك من هذا
القانون على املدى القصري
ما يعين الفصل يف قضايا
الزراعة االسرتالية.
وأثار  -قرار سالسل حمالت
«كولز» هذا االسبوع القاضي
الفاكهة
اسعار
خبفض
واخلضروات مبقدار يصل اىل
 - %50حرب اسعار جديدة
مع نظريتها «وولورث» واليت
تقول أنها ستشن محلة كربى
من الدعاية من أجل منافسة
اسعار كولز اليوم.
وقال «بات مكينيت» املدير
العام لألغذية الطازجة يف «
وولورث» « إن الدعاية الكربى
للتخفيضات اليت تقوم بها
متاجر التجزئة يف الفواكه
واخلضروات الطازجة خالل الـ
 12شهرًا املاضية واجهت
انتقادات حادة من أجل فهم
تلك السياسة».
وأضاف قائ ًال« :احلقيقة ان
املنتجات
اسعار
اخنفاض
الطازجة كان ملحوظًا يف اآلونة

األخرية وذلك بسبب زيادة
نسبة املعروض من املخازن،
وهذا موثق يف احصاءات غرفة
الصناعة االسرتالية».
لكن « بروس بيلسون» الناطق
لألعمال
املعارضة
باسم
التجارية الصغرية قال « كان
هناك حاجة خلفض االسعار
بصورة مؤكدة ومل يكن
نهجًا عدوانيًا من قبل جهات
عليا للسيطرة على سالسل
التوريدات».
واضاف قائ ًال «ان ائتالف
املعارضة تشكك يف وجود
قوى احتكارية تؤثر على سالسل
املوردين واليت تعترب حلقة
الوصل ما بني املورد الصغري،
وكبار اصحاب السوبرماركت،
ونظرًا هليمنة قوانني السوق
على حساب املوردين يف
األجل الطويل فهناك تهديد
باحلرمان للمستهلك «.
أما «بوب خطار» املتحدث
املستقل باسم كوينزالند فكان
أكثر تشاؤمًا حيث قال  »:إن
قطاع الزراعة االسرتالية أصبح
على حافة اهلاوية».
وأضاف «يبدو ان سالسل
حمالت كولز تسعى اىل
إغالق حمالت مزارعي اخلضار
والفاكهة يف اسرتاليا» ،وحذر

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي
للحصول على اجلنسية األوسرتالية

من اال تكون اسرتاليا قادرة
على االنتاج الزراعي من اخلضر
والفاكهة خالل االربع سنوات
القادمة.
من ناحيته رحب « دايفيد
برادبري» املتحدث باسم جلنة
املنافسة احلكومية خبفض
االسعار وختفيف العبء من
على املستهلكني .
وأكد على ان احلكومة واثقة
كل الثقة من ان املزارعني
واحملالت الكربى سيستمرون
يف العمل سويًا حيث حيق لك ًال
منهما البيع بسعر عادل يدر
عليهما االرباح .
وردًا على قلق املزارعني بشأن
حرب االسعار القائمة بني
املواد الغذائية االخرى ،قال
جوك الوري رئيس «االحتاد
الوطين للمزارعني»  :سيقوم
املزارعون بالرتكيز جيدًا على
ما يطور مستقبل منتجاتهم
سواء بالزيادة او بالنقصان
يف ظل تزايد املنافسة «.
وابدى ختوفه على صغار جتار
القطاع اخلاص مثل « يوسف
غالوزو» يف غليب والذي
خيشى من اخلسارة بعد فرض
تسعرية حمددة.
ترمجة :العنكبوت االلكرتوني
املصدر :سيدني مزرنينغ هريالد

وهم :
باإلعاقة
املصابون
-1
اجلسدية أو العقلية.
دون
القاصرون
-2
الثامنة عشرة من عمرهم
و األشخاص الذين جتاوزوا
الستني عاما.
 -3املصابون بعاهة دائمة
أو بضعف قوي حلاسة النظر
أو السمع أو النطق.
 -4املولودون من اسرتاليني
خسروا جنسيتهم األسرتالية
بسبب حصوهلم على جنسية
أخرى.
 -5الذين ولدوا يف بابوا
قبل  16أيلول  1975من
اسرتاليني مولودين يف
اسرتاليا.

5. Who are the
indigenous people of
Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal
people
3) Torres Strait Islander
people
4) the Aboriginal and
Torres Strain Islander
people

إجابات صحيحة

Correct answers:

I Question 1 : 2
II Question 2 : 4
III Question 3 : 2
IV Question 4: 1
V Question 5: 4

1. The leader of a
territory government
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor
2. What is the earliest
age to join the
Australian
Defence
?Force
1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years
3. Early free settlers
came from
1) Great Britain and
Scotland
2) Great Britain and
Ireland
3) Great Britain and
Germany
4) Great Britain and
New Zealand
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خسارة حواىل  200وظيفة بسبب
ارتفاع قيمة الدوالر

فقد ،االربعاء ،مئات العمال
االسرتاليني يف جمال الصناعات
وظائفهم حيث اعلنت جوليا
غيالرد ان ارتفاع قيمة الدوالر
االسرتالي كسر مناذج األعمال
التقليدية يف البالد.
وكشف االربعاء رئيس والية
حنوب اسرتاليا غاي ويزيريل ان
شركة هولدن لصناعة السيارات
قد خفضت قوتها العاملة يف
عدد غري حمدد من الوظائف
اليت فقدت يف حني تستمر يف
التفاوض مع حكومته لتقديم
مساعدة ميوهلا دافعو الضرائب
من املتوقع أن تبلغ قيمتها حنو
 200مليون دوالر.
وجاءت هذه االنباء يف وقت
اعلنت فيه شركة ريكيت
بينكيزر ،اليت مركزها الرئيسي
يف بريطانيا وهلا فروع يف
العديد من دول العامل واليت
تنتج ماركات شهرية مبا يف
ذلك ديتول ومورتني ،انها
ستغلق مصنعها يف سيدني يف
شهر متوز املقبل مما يؤدي اىل
فقدان  190وظيفة.
واجلدير بالذكر ان مصنع الشركة
يف سيدني ما زال يعمل منذ
قرابة  50سنة وقد تقرر نقل
عملياته اىل اخلارج.
وقد حثت اآلنسة غيالرد يوم
االربعاء املصنعني على «االرتقاء
يف سلسلة القيمة» ،ألنها
تهدف احداث هزة يف قطاع
التعليم املهين لرفع املهارات
الالزمة ملساعدة املصنعني على
االبتكار وإجياد أسواق جديدة.
وقالت رئيسة الوزراء اليت
كانت تتحدث يف ملبورن ،ان
اسرتاليا ختضع لتغيري اقتصادي

أساسي ،وانها تتوقع ان تبقى
قيمة الدوالر مرتفعة نسبيا
لسنوات.
وحثت الشركات املصنعة على
الرتكيز على منتجات عالية
القيمة بدال من حماولة التنافس
مع املنافسني يف اخلارج على
كتلة السلع املنتجة.
ً
ضريبية
باعفاءات
وواعدة
ملزيد من االبتكار واالستثمار
يف التدريب على املهارات،
قالت السيدة غيالرد أن دافعي
الضرائب يستحقون تكلفة
خمفضة وسلعا ذات جودة عالية
أينما كان إنتاجها.
يف غرفة
وقالت غيالرد
التجارة االسرتالية االسرائيلية
«يف احلقيقة مل نكن نريد يوما
املنافسة على السعر وحده».
واألسبوع املاضي أعلنت شركة
اليابانية
السيارات
صناعة
تويوتا عن عزمها على اقتطاع
 350وظيفة يف منشآتها يف
ضاحية التونا يف ملبورن  ،مما
أثار نقاشا وطنيا حول مستقبل
الصناعة يف البالد.
ويف أدياليد قال رئيس والية
حنوب اسرتاليا غاي ويزيريل ان
املدير العام لشركة هولدن مايك
ديفرو اتصل به هاتفيا صباح
االربعاء البالغه ان العمال بدوام
متقطع سيفقدون وظائفهم يف
مصنع إليزابيث خالل األشهر
املقبلة.
ومع ان السيد ديفرو مل يقل
كم هي الوظائف سيتم اغالقها
اال ان السيد ويزيريل رأى
ان االعالن يدل على اهمية
احملادثات بني حكومته وبني
الشركة.

بالي ترحب بتدخل راد يف انتخابات والية كوينزالند

رحبت رئيسة والية كوينزالند
بتدخل
اآلنسة انا بالي
كيفني راد (وزير اخلارجية)
يف احلملة االنتخابية ،رافضة
االقرتاحات القائلة بانها ميكن
أن تغذي التوترات على
الزعامة الفدرالية.
وكان السيد راد ،يوم
االربعاء ،يف مقعد أشغروف
الذي
احلاسم يف بريزبن

حياول زعيم حزب االحرار
كامبل نيومان
الوطين
انتزاعه من النائبة العمالية
كيت جونز.
وكانت قد ُوجهت أسئلة
للسيد رود حول التجاذبات
بعد
األخرية على القيادة
التقارير االخرية لوكالة نيوز
ليمتد اإلخبارية بان بعض
النواب الفيدراليني يقومون

«الفصل
دعاوى
ازدادت
التعسفي» القضائية بنسبة %10
هذا العام بعدما مت تفعيل قانون
« العدالة العمالية FAIR WORK
 « ACTيف منتصف عام .2009
ووصلت نسبة الدعاوى اىل ضعف
نظرياتها مقارنة بنهاية العام
السابق ،حيث مت فصل مثانية
آالف عامل يف االشهر الستة
االوىل من عام  2012 -2011رغم
وجود القانون بارتفاع وصل اىل
 %11مقارنة بنفس الفرتة من
العام املاضي.
من جهته قال «اريك اباتس Eric
 « Abetzاملتحدث باسم املعارضة:
« الكثري من أصحاب العمل دفعوا
املال من أجل التخلص من تلك
الدعاوى القضائية وسيعمل
االئتالف املعارض ايضًا على
خفض أعدادها حتى يتأكد
املواطنون انه ال ميكن فصل اي
عامل بصورة سهلة من أجل توفري
بعض األموال «.
لكن السيد « اباتس  « Abtezمل
يوضح سياسة االئتالف املعارض
اليت سيخفض بها الدعاوى اال انه
اشار اىل مراجعة قانون العدالة
العمالية.
من ناحيته صرح « بيل شورتني»
The
العاملة
القوى
وزير
Workplace Relations Minister,
لصحيفة « «
»,Bill Shorten
اهلريولد» ان املاليني من العمال

جبمع األرقام
رئاسة الوزراء.
وقالت اآلنسة بالي انها
تتوقع ان يقوم السيد راد
ونواب فيدراليون آخرون
بدورهم للمساعدة يف اعادة
فوز حكومة حزب العمال
حيث
كوينزالند،
بوالية
صرحت لتلفزيون اي بي
سي «أتوقع أن نرى مجيع

اضطرابات النوم تكلف  5،1مليار دوالر سنويا!
املثقاب
هو
ما
تعلمون
(احملفار) :جهاز التنبيه يضرب
مثل آالت ثقب الصخور ،هل
عانيت من ليلة ثقيلة منت فيها
على البالط ،هل ذهبت اىل
العمل وانت يف شبه غيبوبة.
فقد اشار حبث جديد اىل ان
عدم النوم مبا فيه كفاية خالل
الليل ،يكلف البلد مليارات
الدوالرات ومن احملتمل أن
حيرم صاحبه من الرتقية.
وجاء يف البحث ،الذي جرى
بتكليف من مؤسسة النوم
الصحي ونفذته شركة ديلويت
(Deloitte Access
االقتصادية
 ،)Economicsان اضطرابات
النوم مثل توقف التنفس أثناء
النوم  ،والنقص األساسي يف
النوم ،يكلف االقتصاد 5.1
مليار دوالر يف السنة.
وقال البحث إن التكلفة املرتبطة
بفقدان نوعية احلياة تصل اىل
 31.4مليار دوالر.
وقال رئيس مؤسسة النوم

الصحي الربوفيسور ديفيد
هيلمان «تصور نفسك بعد ليلة
كبرية ،انك ذهبت اىل العمل
ولديك مهام للقيام بها ولكن
ليست لديك الفطنة املعتادة
لقد عانينا كلنا من هذا».
واضاف يقول ان ذلك»ال حُيَّول
اىل دوالرات».
وتصل تكلفة عالج اضطرابات
النوم اىل  5.1مليارات دوالر
مما يشكل عبئا مباشرا على
االقتصاد.
ووجد البحث ان  270مليون
دوالر ُت َ
نفق سنويا على رعاية
مباشرة للذين يعانون من
مشاكل يف النوم وكذلك 540
مليون دوالر على عالج آثاره
مثل ارتفاع ضغط الدم.
غري ان التأثري االكرب فتصل
كلفته اىل  4.3مليارات دوالر
جراء خسارة اإلنتاجية ،بسبب
التغيب عن العمل وضعف
األداء.
وهناك خسارة أيضا تبلغ 650

ولقد مشلت االحصائيات منوًا
كبريًا يف الدعاوى املطالبة
باحلماية العامة من الفصل واليت
تشمل حرية تكوين اجلمعيات.
من جهته اشتبه السناتو « اباتس
 »Abtezيف ان نسبة الدعاوى
القضائية مازالت يف االرتفاع مع
وجود أدلة على ان اصحاب العمل
مستعدين لتسديد استحقاقات
العمال قبل ان يرفعوا تلك
الدعاوى.
من جهته قال « جيف لورانس»
األمني العام لـ « اجمللس
االسرتالي لنقابات العمال» « بينما
بلغ عدد املشمولني بالقوانني
الفيدرالية تضاعفت الدعاوى
القضائية ثالثة مرات».
وأضاف انه متت تسوية العديد
من الدعاوى ومت تسديد اقل من
راتب شهري للمشتكي الواحد .
واوضح انه ال يوجد دليل على
ان صاحب العمل قد سدد الدفعة
التعويضية اليت يستحقها العامل
كاعرتاف بانه ارتكب خمالفة
ويدفع مستحقاته.
واوضح « غاري بالك» املدير
الوطنية
للرابطة
التنفيذي
للمتقاعدين «ينبغي ان تقتصر
الدعاوى القضائية على الفصل
يف دعاوى التمييز والفصل غري
املربر والبعد عن القوانني اجلائرة».
ترمجة :العنكبوت االلكرتوني
املصدر :سيدني مزرنينغ هريالد

مليون دوالر من خالل التكاليف
غري املباشرة مثل حوادث
اماكن العمل والسيارات.
وحث الربوفيسور هيلمان،
الذي يرأس قسم الفيزيولوجيا
(املتعلق
النومي
والطب
بالنوم) يف مستشفى السري
تشارلز  Gairdnerيف بريث
ومدير معهد أحباث اضطرابات
النوم يف والية غرب اسرتاليا،

السياسيني ورجال االعمال على
اعطاء املزيد من االهتمام هلذه
املشكلة.
وقال «حاليا هناك تركيز على
نظام غذائي صحي وممارسة
التمارين الرياضية بانتظام،
واالعتدال يف شرب الكحول
والتدخني ،ولكن ليلة نوم جيدة
ليست على اجندة العمل وجيب
ان توضع على االجندة».

فقط يف اسرتاليا..

عمال اسرتاليا يعانون من تزايد نسبة الفصل التعسفي
أصبح لديهم املزيد من احلقوق
بعد تفعيل قوانني ( العدالة
العمالية) مع زيادة بسيطة من
نسبة الدعاوى».
وحث على أهمية ان يكون هناك
برنامج حلماية الشهود يف سياسة
الليرباليني اخلاصة بالعالقات
العمالية مضيفًا « يف حني ان
االئتالف املعارض يشتكي من
النظام احلالي إال انه مل يقول ما
هى االجراءات املتبعة السرتداد
حقوق األشخاص».
تعترب العالقات العمالية منطقة
املعارض
لالئتالف
مشحونة
بعدما ساهمت سياساتها اخلاصة
باالختيارات العمالية يف هزميتها
االنتخابية عام 2007حيث كانت
تعطي احلق جلميع الشركات
فصل ما يزيد عن مائة موظف
ما مت اعتباره من قوانني الفصل
التعسفي.
إن استعادة حقوق العمال
مهضومة مع اعطاء احلق للشركات
بفصل املاليني منهم يف ظل
وجود محاية غري حمدودة لقلة
قليلة اقل من مخسة عشر موظفًا
يف املؤسسة.
وقد أظهرت احصائيات مؤسسة
« فاير وورك اسرتاليا FAIR
 « WORK AUSTRALIAتضاعف
كمية الدعاوى القضائية منذ عام
 2009 -2008وحتى العام املاضي
خالل نظام اختيارات العمل.

العادته

اىل

نوابنا الفيدراليني يف محالت
مناطقهم»،
يف
انتخابية
وقالت
وقالت «أعرف ان نوابا
فيدراليني مثل كيفن راد
وواين سوان مصممون جدا
على رؤية احلكومة العمالية
تفوز جمددا حبكم الوالية..أرحب
بدعمهم ..كل دعم اضايف هو
موضع ترحيب كبري».

صاحب شركة مينح عماله مكافأة قدرها  15مليون دوالر !!

فاجأ صاحب شركة «غريندا»
مبدينة
احلافالت
لتشغيل
«ملبورن» عماله مبكافأة قدرها
 15مليون دوالر تقديرًا
إلخالصهم يف العمل.
ومل يصدق العمال انفسهم
عندما فوجئوا بهذه املكافأة
حيث حصل كل منهم على
حوالي  8500الف دوالر يف
حني تلقى البعض اآلخر حوالي
 30ألف دوالر.
وباعت العائلة املالكة لشركة
« غريندا» مؤخرًا عمليات النقل
اخلاص بها بعد  66عامًا وقررت
صرف جزء من االرباح للعمال
يف الفتة رائعة منها.
وحصل البطريرك «كني غريندا»
–  79عامًا – واوالده « غيف»،
و»سكوت» على لقب « أكثر
املدراء سخاءًا يف اسرتاليا»
بعدما منحوا  1800عامل لديهم
مكافأة بدءًا السائقني حتى
كبار املسؤولني التنفيذيني
ملساهمتهم يف جناح الشركة.
بعض من العمال أصابه البكاء
واآلخرون رأوا ان هناك خطأ
ما ،لكن السيد «غريندا»
صاحب الفضل األكرب حصل
على لقب «أفضل مدير» ودفع
مثنه للعاملني.

وعلق السيد «غريندا» قائ ًال « :
إن العمل اجليد ناتج من عمال
جيدون وحقيقة عمالنا اروح
عمال على االطالق  ..هذه
مالحظة البد من االعرتاف بها
 ..فهناك جيل ثاني من زمالء
العمل فأحد الزمالء يعمل يف
نفس الوظيفة ملدة  52عامًا».
وأضاف قائ ًال « لقد منت حافالتنا
من اربع مسارات للحافالت يف
داندينونغ عام  1945اىل 1300
حافلة يف ميلبورن ،وأديليد،
وبريث ..وقد مت ذلك بسبب
العمال املتقنون ألعماهلم».
وتلقت العائلة حوالي  100بريد
الكرتوني ومكاملات هاتفية ال
ُتعد وال حُتصى بفضل املوظفني
الذين سيستمرون يف عملهم
حتت إدارة املالك اجلدد.
وعرب السيد غريندا  -الذي
حصل على وسام « « AM
تقديرًا خلدماته يف صناعة
النقل  -عن شكره البالغ هلذه
االستجابة والتحية والتقدير.
وقد علق احد العمال على
املنحة قائ ًال « لقد كان هناك
عبء كبري على عاتق العمال
بسبب الفواتري وفجأة خرجوا
من هذا املأزق بسبب تلك
املنحة الرائعة».

ولقد مت دفع املكافآت بنسب
متفاوتة اعتمادًا على سنوات
اخلدمة واملوقف الفين ،
فالعامل الذي كان يعمل مع
غريندا ملدة ثالثة اشهر او اكثر
حصلوا على نسبة ترتاوح من
الف اىل ثالثني الف دوالر قبل
خصم الضريبة.
وباعت الشركة العام املاضي
عمليات تشغيلها يف ملبورن
اىل « فنتورا» بنحو  400مليون
دوالر ،فغريندا هى أكرب شركة
اسرتاليا للنقل حيث تستخدم
حوالي  600حافلة يف العام.
ومن املتوقع ان تقوم بتسوية
ملبيعاتها لشركة «فولغرين»
الربازيلية غدًا.
وتسلم « هيث» العامل يف
شركة «غريندا» منذ عشرة اشهر
فقط اقل نسبة من املنحة لكنها
كانت مفاجئة صاعقة حيث
وصلت  850دوالر.
حتى ان بعض العمال اعتقدوا
ان هناك خطأ اال انه قال « نادر
ان جتد اصحاب العمل األوفياء
وكني كان مديرًا جيدًا وواحد
من هؤالء» .
ترمجة :العنكبوت االلكرتوني
املصدرnews.com.au :
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الدليل التجاري
Free measure and quote

ملحمة النجوم

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

لصاحبها رومانوس اسكندر

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

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلوا على الرقم0414 983 608:

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي
على الرقم0404149000 :
www.alankabout.com

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES

*تعويضات أرباب العمل
للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت بموعد مسبق
نصائح مختصة من شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077 - Mob: 0414 309 360

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
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تحقيقات

السالح يف البقاع:

غرفة التحكم حم ّجة النواب واإلعالم
ممنوع من العمل

إىل سوريا در

أمّنت عناصر قوى األمن للصحافيني رحالت «بتجلط» بني الطوابق الثمانية (هيثم املوسوي)

أسلحة

مارس اإلعالميون امس فعل االنتظار .انتظروا
كل شيء ،ومل حيصلوا إال على «ممنوع الدخول».
كانوا يتوقعون دخول غرفة التنصت برفقة رئيس
جلنة االتصاالت النيابية وأعضائها ،لكنهم قضوا
وقتهم خارج املبنى« ،طالعني نازلني» على
الدرج
قاسم س .قاسم
«نزلت على الدرج ألتضامن معكم» .عبارة قاهلا
رئيس جلنة االتصاالت النيابية حسن فضل اهلل
ضاحكًا ليمتص نقمة الصحافيني مما جرى معهم
يف مبنى االتصاالت يف العدلية .فيوم أمس،
أراد اعضاء جلنة االتصاالت النيابية استعراض
غرفة التحكم اليت أنشئت يف املبنى التابع
لوزارة االتصاالت بالقرب من قصر العدل.
دعوا وسائل اإلعالم لتغطية جولتهم يف املبنى
املذكور .الزمالء حضروا قبل املوعد بقليل،
انتظروا يف مدخل املبنى فالطقس عاصف يف
اخلارج .النواب بالطبع مل يلتزموا بالوقت فتأخروا
يف الوصول اىل املكان ،اال النائب زياد أسود
الذي أتى باكرًا وجلس ينتظر يف سيارته.
حلظات ويأتي ضابط برتبة نقيب يتلو امر اليوم:
يصور» ،بل اكثر من ذلك« :ممنوع
«ممنوع اإلعالم
ّ
برا» .خيرج
من
وصوروا
ا
بر
وقفوا
جلوا.
تفوتوا ّ
ّ
ّ
املراسلون .يقفون على الدرج املؤدي اىل
املدخل .هنا يتساءل بعض الصحافيني :ملاذا
دعينا اىل هذه اجلولة اذا كان ممنوعًا علينا
التصوير والتجول معهم؟ ينتهي النقاش بني
احلضور إىل ان «النائب فضل اهلل اكيد ما رح
يقبل هالقصة» عندما يأتي.
وهذا بالفعل ما جرى ،اذ مع وصول فضل
اهلل يرافقه كل من النواب هاني قبيسي ،عمار
حوري ،اميل رمحة ،وكامل الرفاعي الحظ وقوف
االعالميني يف اخلارج ،فقال ألحد الضباط «اكيد
االعالم بيطلعوا قبلنا ،وحننا وراهم» .حلظات
ويظهر وزير الداخلية مروان شربل .الوزير أيضًا،
مل يعجبه إبقاء اإلعالميني يف اخلارج ،فأعطى امرًا
بالسماح للجميع بالدخول.
يتبع اإلعالميون الوفد .اما الوجهة ،فغرفة التحكم
باالتصاالت يف الطابق الثامن اليت سيصعد
اليها االعالميون «مشيًا» ،حبسب توجيهات
الضابط .ميتثل اجلميع .املصورون أسرعوا قبل
غريهم على امل سرقة لقطة ما .تصعد الطوابق
االوىل بسهولة ،متر بالطابق الثاني الذي كان
بعهدة فرع املعلومات مرور الكرام ،متجاه ًال
أنه كان قبل اشهر حديث البلد .مع الوصول
اىل الطبقات العليا ،تبدأ االنفاس بالتقطع.
يف الطبقة الثامنة ،وحيث اجلولة املفرتضة،
كانت املفاجأة الثانية :الباب مقفل وممنوع
على الصحافيني الدخول .جمددًا السؤال نفسه
بصيغة أخرى :ملاذا دعومتونا للصعود اذا كان
ممنوعًا علينا الدخول؟
السرية».
«الغرفة
دخول
امل
يقف اإلعالميون على
ّ
لكن االنتظار خلف الباب يطول .بعد بضع دقائق
ّ
يقلص
يصل وزير االتصاالت نقوال صحناوي.

االعالميون احجامهم للسماح له باملرور .هنا
حيصل تالسن بني زميلني بسبب الزمحة ،يتدافع
ّ
«حبيًا» خيرج
حتل
الشابان ..وبينما كانت األمور
ّ
احد العسكريني بزي مدني من خلف الباب املغلق
ليمسك مصور إحدى الفضائيات من قميصه.
عمي على الغريب»
هكذا ،ومن مبدأ «انا وابن ّ
تكاتف الصحافيون يف ما بينهم صارخني بوجه
رجل األمن« :زمالء بني بعضهم ،ما تتدخل» .اجلو
املتوتر الذي ساد الطابق ساهم بتعزيز فكرة
اخالئه وعدم انتظار االذن املفرتض للدخول،
فينسحب اإلعالميون بسبب سوء التعامل معهم.
يعود احلضور جمددًا اىل مدخل املبنى .يثبت
املصورون كامرياتهم ،وتبدأ مرحلة أخرى من
االنتظار .حلظات حتى يطل النائب اميل رمحة.
يركض اجلميع باجتاهه ،فال يصرح بشيء:
«انتظروا تصريح رئيس اللجنة» ،يقول .رحلة
جديدة من االنتظار.
وبينما اجلميع يعدون الدقائق لنزول النواب
والوزراء حتى يقول احد عناصر قوى االمن
الداخلي ،اآلن ميكنكم الصعود جمددًا ،فقد فتحت
لكم االبواب .تعلو صرخة بعض الزمالء جمددًا:
«أل ينزلوا هن» .فالصعود مثانية طوابق مرة
اخرى بـ»جتلط» .وحدهم بعض مصوري الصحف
قرروا حتمل املشقة ،لكن االمنيني مسحوا هلم
باستخدام املصعد.
دقائق قليلة وأطل النائبان فضل اهلل وحوري،
يلحقهما الوزيران شربل وصحناوي .يقف اجلميع
امام الكامريا ،ويقول فضل اهلل ان هذه اجلولة
«بناء على االجتماع الذي عقد مع وزيري
جاءت
ً
الداخلية واالتصاالت ،وقد ناقشنا آنذاك عمل
مركز التحكم وآليات العمل ،فهذا املركز حمكوم
بالقانون  140الذي يصون حرية التخابر واعرتاض
املخابرات» .يضيف فضل اهلل انه ،وزمالءه،
استمعوا اىل شروحات حول االمكانات املطلوبة
لقيام املركز بدوره كامال .فضل اهلل كرر اكثر
من مرة اهمية قيام «املركز بعمله وفق الضوابط
القانونية الصارمة اليت حتمي حرية اللبنانيني
وخصوصيتهم ،وحتقق محاية االمن الوطين».
املشكلة إذًا يف اخلصوصيات .يرفض فضل اهلل
«ان يوضع اللبنانيون امام خيارين :اما احلرية
او االمن ،الضابط يف هذا املوضوع هو القانون
وهو الفيصل ،وعندما نطبق مجيعًا القانون حنمي
احلرية ،وحنمي االمن» .وعن حتميل صحناوي
مسؤولية اي اغتيال سياسي اذا حصل ،جييب:
«ال اعتقد ان مثل الوزير الصحناوي ميكن ان
يتحمل اي مسؤولية امنية عن اي حادث يف
لبنان .فاملسؤولية االمنية تقع على اجلهات
املختصة املسؤولة عن محاية اللبنانيني» .هنا
يتدخل الوزير شربل قائ ًال «حتى ولو اخذنا داتا
االتصاالت كل يوم على مدار  365يومًا فال شيء
مينع حصول حادثة معينة او جرمية معينة ،وال
حنمل وزير االتصاالت اكثر مما حيمل،
جيوز ان ّ
وهذا االمر يأتي يف اطار سياسي ،وبالتأكيد
اجملرم ال ينتظر أخذ الداتا».

حكاية تهريب االسلحة من البقاعني الغربي
واالوسط ،اىل داخل االراضي السورية ،تشبه
اساطري الف ليلة وليلة .لكن احلديث عنها مل يعد
امرًا مشكوكًا فيه .واملسؤولية ال تتحملها فئة
سياسية لبنانية دون اخرى
اسامة القادري
تنشيط جتارة السالح وتروجيها وتهريبها اىل
سوريا ،ال يقتصر على املعارضة السورية ،اليت
حيضر مؤيدوها اىل منطقة البقاع سرًا وخلسة،
بهدف تأمني كمية من االسلحة الفردية .فالكثري
من البقاعيني يبدون متيقنني من أن عددًا كبريًا
من قطع السالح ،اليت وزعها فريقا  14و 8آذار
على حمازبيهما ،من فردي ومتوسط ،بيعت اىل
مهربني بعدما تضاعف سعرها.
ويتندر بعض البقاعيني بالقول إن السلطات
السورية تشرتك يف غالبية العمليات ،عن
طريق جتنيد بعض املهربني ليقوموا بابالغ االمن
السوري عن مواعيد ومكان التسليم ،ملصادرة
«البضاعة».
سهولة الوصول اىل القرى املتامخة للحدود
السورية ،ال تلغي صعوبة ووعورة الطريق اليت
تصل اىل معابر ومنافذ املهربني املعتمدة ،لنقل
بضائعهم يف االجتاهني .فالطريق طويلة وجبلية،
وهي أشبه حبقل ألغام ال يعرف فكفكة صواعقه،
غري من ِ
ألفه وحفظه «عن ظهر قلب» .الشاحنات
الصغرية ذات الدفع الرباعي ،مل يعد هلا «عازة»،
يف هذه الطرق ،عند منافذ حلوة وينطا وعيتا
الفخار ،يف قضاء راشيا ،وعلى طول خراج
بلدتي املنارة والصويرة ،وصو ً
ال اىل خراج بلدتي
جمدل عنجر وعنجر حتى كفرزبد .فهذه املنافذ
اقفلها اجليش اللبناني بسواتر ترابية ،فض ًال عن
إقامته نقاطًا عسكرية عند املرتفعات ،منذ بداية
االضطرابات يف سوريا .أما عند املقلب اآلخر يف
االراضي السورية ،فيجزم املهربون أنه اضافة
اىل الدوريات الراجلة للهجانة وحرس احلدود،
زرعت ألغام «ضد االفراد» عمل بعضهم على
تفكيك جزء منها.
مل يكن سه ًال إقناع جهاد (اسم مستعار) ،الذي
ميتهن التهريب منذ حنو  20عامًا ،يف البقاع
الغربي ،بالكالم عن تهريب السالح اىل سوريا
بعد االحداث االخرية .لكن الوعود بإبقاء امسه
طي الكتمان أقنعته بالكالم .املهرب الذي خرب
مسالك احلدود منذ أن كان يف الثالثة عشرة كان
يف ما مضى حمسوبًا على جهات قريبة سياسيًا
من النظام السوري .وحتى اليوم ،ال يزال يرى
أن املعارضني السوريني «خمطئون مبعارضتهم،
ما دام كل شيء مؤمنًا هلم».
يبدأ بسرد التفاصيل ،مبتعدًا عن االمساء .قال
إن احد التجار السوريني عرض عليه قبل حنو
ثالثة أشهر ،العمل يف تهريب السالح اىل داخل
االراضي السورية .وافق بعدما عرض الفكرة على
زمالئه اخلمسة ،وبعدما جرى حتديد عائد االرباح
املضاعفة لكل منهم .رأى أن الفرصة قد ال تتكرر.

فهم كانوا قد تعودوا العمل يف جمموعة مرتاصة،
رغم أنهم خيتلفون بالسياسة واالنتماء« ،يف منا
املوالي مع املقاومة واللي ضدها ،بس اللي
بيجمعنا لقمة العيش والسرية» .يضحك املهرب
لريدف« :بهالشغلة ما يف معارض وموالي ،يف
شغل %80 ،من السالح اللي بنهربه ،سالح
احزاب موالية للنظام السوري ،والبقية من جتار
ومن مجاعة املستقبل .الكالشنيكوف صار سعره
بني  2500دوالر و 3آالف ،والطلقة بدوالرين .أما
الـ»أم  ،»16فرياوح سعرها بني  4آالف و 5آالف
دوالر» .هذه االسعار املغرية تشجع الكثريين على
بيع ما لديهم ،وبعدها توضب وختبأ يف اكثر
من منزل ،خوفًا من دهم القوى االمنية اللبنانية.
«اذا صادروا كمية صغرية ،تكون اخلسارة اقل».
بعد ذلكُ ،تنقل البضاعة تباعًا بواسطة ستة بغال
عرب املعابر ،يف خراج بلدتي الصويرة واملنارة
يف البقاع الغربي ،وأحيانًا من وادي عنجر.
ومنوه احلمل
يقول« :كل بغل حنمله  10قطع
ّ
ببضاعة مطلوبة يف السوق السوري» ،لتسلم يف
منطقيت الزبداني ومضايا اىل اناس «ال نعرفهم،
امنا يعطوننا كلمة السر املتفق عليها من قبل
الوسيط .قبل االنطالق ،نقبض نصف الثمن.
وعند التسليم ،النصف اآلخر» .ويف طريق العودة،
تحُ ّمل البغال بضاعة سورية مطلوبة يف لبنان .ال
ينفي الشاب أن عالقته مع األمن السوري قوية،
كما يفعل املهربون مع اجلمارك« .نعطيهم قضية
كل فرتة .نبلغهم عن مكان التسلم والتسليم،
وعن كيفية تأمني الطريق من اهلجانة وحرس
احلدود» .ال ينفي أن عملية عبوره احلدود ،تتطلب
«تأمني الطريق» ،ودفع خوات للهجانة ولألمن،
«إمنا مببالغ عالية جدًا».
يؤكد متابعون مللف جتارة األسلحة يف البقاع ،أنها
مل تعد تقتصر على أناس حمسوبني على فريق
سياسي معينّ  ،بل امتدت اىل عمليات النصب
والسلب على الشارين .ففي هذه احلاالت ،ال
ميكن إبالغ األجهزة األمنية بعملية النصب ،بطبيعة
احلال .وهذا األمر حصل مع جمموعة من ثالثة
اشخاص قدموا من وادي خالد اىل بلدة يف البقاع
الشمالي بهدف شراء كمية من االسلحة عارضني
طلبهم على احد جتار السالح والنافذين يف
البلدة .وافق التاجر ،طالبًا دفعة قدرها  10آالف
دوالر مقدمًا .وبعدها بثالثة ايام استطاع ان يؤمن
كمية من االسلحة بقيمة  40الف دوالر ،قبض
املبلغ ومحلت البضاعة ،وما أن انطلقت جمموعة
الشمال بها حنو  2كلم ،حتى مت االنقضاض
عليهم ،وسلبهم السالح واملال .أيضًا مثل هذه
العمليات حصلت يف منطقة البقاع االوسط،
وبذات الطريقة ،إذ سلب عدد من األشخاص تاجر
سالح سوريًا ،بعدما امنوا له الكمية املطلوبة ،من
 15رشاشًا مع ذخائرها.
ويف مقابل هذا الواقع ،يبدو األمن اللبناني
منقسمًا إىل قسمني :واحد يراقب وال حيرك
ساكنًا .والثاني حياول جاهدًا اللحاق باملهربني
الذين يبدو أنهم يسبقونه يف معظم األحيان.
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تحقيقات

وادي خالد قاعدة متقدمة لـ«اجليش احلر»:

 1من 3

كالشنيكوف و«فال» وأحزمة نـاسفة يف ليلة زرع األلغام
األخبار  -رضوان مرتضى
براحة تامة ،يتحرك أفراد «اجليش السوري احلر» يف منطقة
وادي خالد ،رغم عيون االستخبارات املنتشرة يف كل
مكان .هلؤالء مساجدهم اليت يقصدونها وخطباؤهم الذين
يعبئونهم .يشاركون يف تظاهرات ،ويستخدمون سيارات
ّ
ودراجات نارية وبيوتًا ،و»خيرتقون» ،بسهولة ،احلدود
اللبنانية ــ السورية لتنفيذ عمليات زرع ألغام .الوادي الذي
لطاملا اعتمدت معيشة أهله على البلد اجلار ،يكاد يصبح
احلر»
إحدى القواعد املتقدمة لـ»اجليش
ّ
يأتي ،عرب اهلاتف ،صوت أحدهم يبلغ باملوافقة على طلب
لقاء مقاتلني يف «اجليش السوري احلر» يف لبنان .حُي ّدد
موعد اللقاء وزمانه يف مكان ما يف وادي خالد .يوصي
املتصل بضرورة االنتباه اىل «عقبة واحدة» :حاجز القوى
األمنية املشرتكة من اجليش اللبناني وقوى األمن الداخلي
يضيقون على الصحافيني،
املعروف حباجز شدرا .عناصره
ّ
وفرضوا عليهم احلصول على تصريح دخول من قيادة
اجليش .يوصي صاحب الصوت ،ذي اللهجة السورية
ّ
لتجنب حاجز شدرا ،بسلوك طريق ترابي خيرتق
الواضحة،
الوادي قبل احلاجز بعشرات األمتار.
يطمئن الرجل إىل أن األمور ستسري على ما يرام .تبدأ
الرحلة الطويلة اليت تستغرق حنو أربع ساعات ،كنا بعدها
ٌ
«ضابط»
وجهًا لوجه مع صاحب الصوت الذي تبينّ أنه
يتوىل مهمات تنسيقية يف «اجليش» .شاب ضخم يف أواخر
تدينه واضحًا من حليته املطلقة
الثالثينيات من العمر ،يبدو ّ
وشاربيه احملفوفني.
الربد القارس يلقي بثقله .تتثاقل خطوات املارة .تتصاعد
فوهة مدخنة .هكذا هي صباحات
األنفاس كبخار
طالع من ّ
ٍ
جد عشرية عربية من
الشتاء يف وادي خالد ،الذي يقال إنه ّ
عرب العنزة ،فيما ُيروى أنه مسي كذلك نسبة إىل خالد
بن الوليد الذي مر يف هذه املنطقة بعد معركة الريموك،
فسميت بامسه.
ّ
احلركة البطيئة يف هذه القرى ال توحي بأنها تنطوي على ما
أتينا من أجله .نقضي ساعات يف أحد املنازل يف احتساء
أكواب الشاي .ومع كل كوب ،يعلو صوت أحدهم« :دمعة»،
تعبريًا عن صفاء الشاي .العبارة خترق بني احلني واآلخر
النقاش حول األوضاع يف سوريا .يقطع صوت املؤذن
النقاش ،معلنًا موعد أذان الظهر .يهم احلضور الذين ناهزوا
العشرة أشخاص باخلروج اىل الصالة .ننحشر مخسة يف
سيارة وننطلق اىل املسجد الذي يبعد حنو عشر دقائق.
معظم رواد املسجد سوريون .الشيخ السوري عبد الرمحن
العكاري يبدأ خطبته بعظة دينية ،ال تلبث أن تتحول إىل
محلة حتريض ضد «النظام الذي يقتل إخوتنا ويغتصب
يشجع الشيخ املوجودين على الثورة .حيثهم على
نساءنا».
ّ
عدم اخلوف من املوت اآلتي .ينجح يف استثارة عواطف
احلاضرين .يعم صراخ وعويل وتصدح األصوات بهتافات
«اهلل أكرب لسقوط طاغية الشام» .يقول أحدهم إن «زوجة
ُ
استشهدت أثناء حماولة دخوهلا لبنان خلسة» .ويؤكد
الشيخ
آخر أن جنود اجليش السوري قتلوها عمدًا بعدما علموا أنها
زوجة الشيخ.
بعد الصالة ،خيرج احلاضرون للمشاركة يف تظاهرة ضد
النظام .الفتات التظاهرة ،احلاشدة نسبيًا ،ترفع شعارات
خطته أيدي ّ
بعضها ّ
خطاطني ،وأخرى ُكتبت كيفما اتفق.
شعارات تطالب بإسقاط «نظام األسد» ،وأخرى تتهم مراقيب
اجلامعة العربية بـ»التواطؤ لسفك دماء السوريني» ،وثالثة
تطالب بتدخل دولي «لوقف محام الدم» .حلزب اهلل حصته من
الشعارات ،ولـ»سيد الضاحية» نصيب األسد من اهلتافات
املنددة .مكبرّ ات صوت تبث أجزاء اقتطعت بعناية من خطابات
لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل مبا يوحي كأنها
موجهة ضد الطائفة السنية .لقناتي املنار واجلديد حصة
ّ
املنددة أيضًاُ .رسم شعارا احملطتني إىل
من الشعارات
ّ
جانب شعاري التلفزيون الرمسي السوري وقناة الدنيا.

عدد املنضوين تحت «لواء الجيش السوري الحر» ،املوجودين يف شمال لبنان يصل إىل نحو مئتي مقاتل(األخبار)
يقول أحد املتظاهرين« :اإلعالم يقتلنا مرتني .فليسقط
املنار وليسقط اجلديد ،عمالء نظام القتل والتهديد» .أعالم
«سوريا اجلديدة» حاضرة بكثرة ،بعضها مرسوم خبط اليد،
وتتخللها أعالم تركية .وبني هذه وتلك حضور الفت ألعالم
تيار املستقبل الزرقاء.
وسط املتظاهرين جنود من «اجليش احلر» مبالبس مدنية.
ثالثة منهم حتدثوا اىل «األخبار» سابقًا (.)2011/12/5
يطلبون عدم إبراز وجوههم يف الصور .خيربنا «مضيفنا» أن
هناك «العشرات من عناصر اجليش هنا» .تستمر التظاهرة
ّ
«اهلتافني» على نفي
قرابة ساعة ،يلفت خالهلا إصرار أحد
تهم التعاطف مع تنظيم القاعدة .حلظات وتنطلق من مكربات
الصوت عبارة« :إصدارات الفجر تقدم  .»...املفارقة أن
«الفجر» هو املركز اإلعالمي املعتمد لرتويج تسجيالت تنظيم
القاعدة!
فيما التظاهرة مستمرة ،يهمس املضيف بأن «علينا الرحيل
بسرعة ألن مجاعة املخابرات وصلوا» .حيث اخلطى ،وبعد
االبتعاد قلي ًال ،يشري إىل مخسة شبان يرتدون سرتات
جلدية .يؤكد أنهم من رجال االستخبارات اللبنانية« ،وكانوا
سيوقفونك لو علموا أنك صحايف تقوم بالتصوير من دون
تصريح» .رجال االستخبارات معروفون لدى معظم سكان
الوادي .يشري أحدهم إىل سيارة رابيد محراء .هي أيضًا ألحد
املخربين! فيما ننطلق بالسيارة يف أزقة الوادي وشوارعه،
يشري الرجل إىل املزيد من املخربين .يذكر أمساء بعضهم
واسم الضابط الذي يعملون ملصلحته« .األمن خمروق وين
ما كان» .يقول ،ويضحك اجلميع.
جتتاز السيارة قرى تتشابه إىل حد التطابق .يعلن املضيف
«أننا اآلن يف القرى األخرية لوادي خالد» .جتتاز السيارة
مفرتق طرق ،األول يؤدي إىل قرية الكنيسة والثاني إىل
قرية قرحة .هذه املنطقة تعرف بـ»الوعر» .مير بعض الوقت
قبل أن يطلب الرجل ركن السيارة قرب أحد املنازل .يرتجل
ً
اتصاال من هاتفه .متر دقائق قليلة،
اجلميع .جيري املرافق
تأتي بعدها سيارة رباعية الدفع ،ترافقها ثالث دراجات
نارية .يطلب سائق السيارة أن نصعد معه .تشق السيارة
طريقها يف أرض شديدة الوعورة .يقول املضيف إن
«الطريق اليت متشي عليها لبنانية ،أما تلك احمليطة بك

فسورية» .يومئ برأسه مشريًا إىل نقاط للجيش السوري.
خيفف السائق من سرعة السيارة إىل أن تتوقف .يرتجل
اجلميع .يطفئون حمركات دراجاتهم النارية ويدخلون إىل أحد
املنازل .ضوء النهار بدأ ينحسر لتحل مكانه ظلمة الليل.
ّ
يتحلق حوهلا ثالثون شخصًا.
اجللسة عربية .مدفأة حطب
الدار رحبة تتسع لعشرين آخرين .إبريق الشاي تتبعه فناجني
القهوة .الضيافة ال تتوقف .يتوىل املرافق تعريف احلاضرين
بنا .يقول إن احلاضرين «ثلة من ضباط اجليش احلر».
يشري اىل من يقول إنه «ضابط برتبة رائد ،وهو املسؤول
بينهم» .نتبادل واحلاضرين أطراف احلديث .يبدو واضحًا أن
املوجودين ليسوا سوريني كلهم .هناك لبنانيون ،بينهم
مهربون .يذكرون أن «قائد العمليات يف بابا عمرو» كان
ّ
موجودًا يف لبنان «قبل يومني» .يتحدثون عن «ذبائح حُنرت
احتفاء بالضيف» .يروي «الضباط» قصص «انشقاقهم».
يبدون خيبتهم من «خذالن» املوقف الدولي هلم .يؤكد
ّ
ّ
يتسلم
يتخط املواقف يف اهلواء».
أحدهم أن الدعم «مل
رجل مخسيين يلبس زيًا بدويًا زمام احلديث« .األمور سيئة،
وعنف الضربات مل يزحزح النظام بعد» ،يقول .يهز رأسه
ّ
يؤكد ،رغم ذلك ،أن «اجليش
متابعًا« :املعركة طويلة جدًا».
احلر» يسيطر على مثانني يف املئة من محص ،ويشري اىل
ّ
«االنشقاقات يف صفوف اجليش» .إال أن اجليش ،حبسب
ً
ّ
آماال كبرية على
يعلق
الرجل نفسه« ،ال يزال متماسكًا».
«احلظر اجلوي» ،الذي «مبجرد فرضه ستحصل انشقاقات
كبرية».
ال ينفي أحد املوجودين تدفق السالح إىل الداخل السوري
عرب تركيا ولبنان ،لكنه يلفت إىل أن وتريته ّ
«خفت يف اآلونة
األخرية» .ويتطرق احلاضرون إىل مقتل الشبان اللبنانيني
الثالثة برصاص اجليش السوري .يروي أحدهم أن جمموعة
عناصر من االستخبارات اجلوية دخلت إىل األراضي اللبنانية
وكمنت للشبان الثالثة ،وهم :ماهر أبو زيد وأمحد حسني زيد
وشقيقه كاسر .يتحدثون عن «خيانة» .شاب من آل األسود
من قرية املشريفة استدرج الشبان إىل كمني .يقر احلاضرون
بأن الشبان الثالثة «نقلوا سالحًا اىل الثوار ،وقدموا الكثري
للثورة السورية» .يقول أحدهم إن الشباب رفضوا تسليم
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تحقيقات

وادي خالد قاعدة متقدمة لـ«اجليش احلر»:

كالشنيكوف و«فال» وأحزمة نـاسفة يف ليلة زرع األلغام
رفضوا تسليم أنفسهم ،رغم علمهم بأنهم وقعوا يف
الكمني« .واجهوا الرصاص بالرصاص» .ينفجر أحد احلاضرين
غضبًا ،ويصرخ مطالبًا بـ»تصفية العميل» الذي أصيب يف
االشتباك .يقول آخر إن زوجة «العميل» ووالدته زارتاه يف
املستشفى ،فريد الرجل اخلمسيين بضرورة إرسال من جيهز
عليه داخل املستشفى.
يعرفنا إىل ضابط
خنرج مع املرافق اىل غرفة ثانية ،حيث
ّ
برتب مالزم أول قال إنه سريافقنا يف جولتنا .شاب
ملتح .يطلعنا على «مسار العملية « اليت ستبدأ
ثالثيين
ٍ
جبولة استطالع على احلدود .يشرح طريقة التحرك املطلوبة.
التقيد بالتعليمات حرفيًا .حيضر الشبان تباعًا .يفوق
ويطلب
ّ
تتنوع األسلحة بني
عددهم الـ  ،20وكل منهم حيمل سالحًا.
ّ
رشاشات كالشنيكوف وبنادق فال .يقول أحدهم إنه حيمل
حزامًا ناسفًا .يرمقه «الضابط» بنظرة زاجرة ،فيرتاجع الشاب
ليقول إنه كان ميزح .يرتدي الشبان مالبسهم العسكرية.
حيملون سالحهم ويضعون األقنعة على وجوههم إلخفاء
هويتهم متهيدًا للظهور يف الصور.
يصل عدد املنضوين حتت «لواء اجليش السوري احلر»،
املوجودين يف مشال لبنان ،اىل مئيت مقاتل .عددهم ليس
ثابتًا ،يقل ويزيد تبعًا للعمليات اليت يوكلون بها داخل
األراضي السورية .هيئاتهم العسكرية ال تظهر للعيان،
مالبسهم مدنية توحي بأنهم جمرد نازحني .يتوزعون بني
ً
مشاال وبلدة عرسال بقاعًا .ينشطون يف
قرى وادي خالد
املنازل القريبة من احلدود .يلتبس عليك حتديد هويتهم
املهربني.
أحيانًا ،والتمييز بينهم وبني
ّ
احلر» حبرية بالغة.
الليل هنا لباس.
يتحرك رجال «اجليش
ّ
ّ
خنرج برفقة جمموعة قوامها تسعة رجال تقريبًا .نركب خلف
أحدهم على منت دراجة نارية ،تنطلق مسرعة يف الدرب
الوعرة .شدة الصقيع تفقدك الشعور ُ
بأذنيك وأنفك ويديك.
يلتقي أفراد اجملموعة عند نقطة متقدمة .يركنون الدراجات
النارية ويرتجلون مشيًا على األقدام .نسأل عن األلغام اليت
ّ
«نظفناها» .يوضح
زرعها اجليش السوري ،فيجيب أحدهم:
آخر أنهم أزالوا قرابة مئيت لغم .ال نطمئن كثريًا .نتلو
الشهادتني وحناول أن نسري على خطاهم ،حرفيًا ،خشية
أن ندوس لغمًا سقطت إزالته سهوًا .حنو عشر دقائق من
املسري .يعلن أحدهم «أننا يف األراضي السورية» .يومئ
مسؤول اجملموعة اىل موقع للجيش السوري ال يبعد أكثر من
عشرات األمتار .يقول« :نراقبهم عن كثب ونعرف أوقات
تبديل احلراس ،ونرصد دورياتهم العسكرية ونعلم توقيت
حتركها وخط سريها».
يستخدم أفراد «اجليش احلر» أجهزة الثريا لالتصال مع
«القيادة» يف الداخل السوري وتركيا .أما خالل العمليات يف
لبنان فيستخدمون أحيانًا أجهزة الالسلكي .ال تنتهي الرحلة
عند هذا احلد .يبلغنا مسؤوهلم بأن «اجليش احلر» سيخصنا
مبفاجأة لنقلها إىل الرأي العام .يحُ ضر أحدهم لغمًا مضادًا
للدروع .ننتقل برفقة ثالثة شبان إىل نقطة متقدمة ،علمنا
أنها ممر لآلليات املدرعة .يبدأ أحدهم باحلفر ،فيما يتوىل
اآلخران االستطالع واملراقبة .األرض تبدو صخرية للوهلة
األوىل ،لكنه يتمكن من إحداث حفرة فيها .يضع اللغم
يف وسطها ،ثم يهيل الرتاب عليها قبل أن ينكفئ الشبان
الثالثة مرتاجعني ،آملني أن تنفجر يف «كتائب األسد».

نقص يف أجهزة الالسلكي

يستفيض اجلنود املنشقون باحلديث عن األزمة السورية
والنقص احلاد يف الغذاء والدواء والسالح .وعلى رغم توافر
يسر أحدهم بأن هناك «أزمة جديدة دهمت
اإلمكانات املادية،
ّ
الشح يف أجهزة
اإلخوة على جبهات القتال» ،تكمن يف
ّ
االتصال ،األمر الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل تبادل
إلطالق النار عن طريق اخلطأ بني «اإلخوة» .يبدي اقتناعه بأن
الشح يف أجهزة «الالسلكي» ،هو جزء من خطة ممنهجة اتبعها
حزب اهلل لسحب نوع حمدد من هذه األجهزة من السوق .يربر
ذلك بتساؤل عن سبب اختفاء أجهزة الالسلكي ذات املدى
البعيد ( ٧واط) من السوق اللبنانية وارتفاع سعرها ارتفاعًا
جنونيًا ،لتحل حملها أجهزة الالسلكي ذات املدى القريب (5

أحد عناصر «الجيش السوري الحرّ» يف وادي خالد (األخبار)

يستخدم أفراد «الجيش الحر» أجهزة الثريا لالتصال مع
«القيادة» (جاد اهلل ــ رويرتز)

وسط املتظاهرين جنود من «الجيش الحر» بمالبس مدنية(األخبار)
واط) اليت يكون اخلط فيها مشوشًا أغلب األحيان .وبعد
اإلسهاب يف الشرح حول نقص األجهزة ،يسأل مستفسرًا:
هل تعرف مكانًا لشراء هذه األجهزة؟

«جيش» ال طائفي وتسميات مذهبية

أعلن ضباط ُمنشقون عن اجليش العربي السوري تأسيس
«اجليش السوري احلر» يف  29متوز  2011لدعم ُ
املتظاهرين
ُ
املنشق رياض
السوريني ومحايتهم ،حتت إمرة العقيد
األسعد .وكان قد سبق ذلك إعالن الضابط املنشق املقدم
حسني هرموش تأسيس حركة الضباط األحرار يف سوريا.
وقد أوقف هرموش الذي يطالب خاطفو الرهائن اإليرانيني
بإطالقه ،علمًا بأن معلومات ترددت هذا األسبوع عن
إعدامه.
ويتألف «اجليش» من حنو  12كتيبة ،تضم كل منها عدة
سرايا .التعداد احلقيقي للجنود املنضوين حتت لواء هذا
«اجليش» ال يزال غري واضح .ففيما تتحدث مصادر عن

وجود  15ألف عسكري منشق ،تذهب مصادر أخرى إىل
القول بأن هناك ثالثني ألف عسكري يشكلون عديد هذا
اجليش .يف وقت تؤكد فيه املعلومات املتداولة يف األروقة
األمنية السورية أن عددهم ال يتجاوز األربعة آالف.
يف سياق مواز ،ورغم تأكيد ضباط هذا «اجليش» وعناصره
ً
الفتة أمساء
وطنية حتركهم البعيد عن الطائفية ،تبدو
كتائبه اليت حتمل دالالت إسالمية واضحة .فهناك «كتيبة
خالد بن الوليد» يف حمافظة محص ،و»كتيبة األبابيل» يف
مدينة حلب ،و»كتيبة معاذ الركاض» يف مدينة دير الزور،
و»كتيبة اهلل أكرب» يف البوكمال ،و»كتيبة معاوية بن أبي
سفيان» و»كتيبة أبو عبيدة اجلراح» .ويف هذا السياق،
ينفي املتحدث باسم هذا «اجليش» الرائد ماهر النعيمي يف
اتصال مع «األخبار» من تركيا البعد الطائفي للتسمية ،الفتًا
إىل أن «تسمية الكتائب بأمساء قادة تارخييني كان إلعطاء
الزخم والقوة» .وأشار إىل أن هناك تسميات أخرى لقادة
وشهداء ،كـ»كتيبة محزة اخلطيب» يف جبل الزاوية.
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مــقاالت

احملكمة الدوليّة« :برامريتس جديد» بدل بلمار

األسد واثق من املوقف الروسي:

بدأت مرحلة احلسم
الوزير السابق وئام وهاب الذي يوصف بأنه
من أشد املدافعني عن النظام السوري ،مجعته
الثالثاء صورة إىل جانب الرئيس السوري بشار
األسد .ويف اللقاء ،تأكيد من األسد أن «مرحلة
احلسم بدأت ،لكنها لن تؤخر اإلصالح»
بسام القنطار

من بني األمساء املرشحة لتولي منصب املدعي العام أشخاص يشبهون برامريتس (أرشيف)
ودع املدعي العام يف احملكمة الدولية اخلاصة
ّ
بلبنان املسؤولني اللبنانيني خالل زيارته لبريوت
األسبوع الفائت من غري أن يتناول هوية خلفه.
لكن أوساطًا دولية أشارت أمس إىل عودة
سيناريو سريج برامريتس الذي ّ
حل حمل «الثعلب»
ً
ديتليف ميليس عام  ،2006متهيدا جلولة جديدة
من االتهامات

عمر نشابة

مع اقرتاب موعد جتديد والية احملكمة الدولية
اخلاصة جبرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
مطلع آذار املقبل ،وبعد انطالق حبث املكتب
القانوني لألمانة العامة لألمم املتحدة عن بديل
للمدعي العام الكندي دانيال بلمار ،تنشط
املداوالت السياسية يف أروقة جملس األمن لرسم
معامل اخلطوات األساسية املرتبطة باحملكمة الدولية
خالل العام املقبل .وال ّ
شك يف أن للتطورات يف
سوريا تأثريًا مركزيًا ميكن قياسه مبوجب نظرية
الربوفسور األمريكي ريتشارد فولك؛ إذ إن إحدى
العرب اليت استخلصها من احملاكم الدولية هي «أن
اجلهة املنتصرة اليت تنشئ حماكم من هذا النوع
ّ
تستغلها لتؤكد صحة نظرية تقول إن العدالة
تنظر يف جرائم اخلاسرين وتتغاضى عن جرائم
املنتصرين» .فالرؤية يف نيويورك هي أن تراجع
نظام الرئيس بشار األسد وعجزه عن السيطرة
على الوضع األمين يف سوريا قد يعين تراجع
القوة اليت ينتمي إليها املتهمون باجلرمية (حزب
اهلل) .أما صموده ،فيؤدي إىل استمرار الوضع
القائم ،الذي وصفه أمس مسؤول يف احملكمة
بأنه «عجز األمم املتحدة أمام استمرار محاية حزب
اهلل ،ومن يقف خلفه ،أشخاصًا صدرت حبقهم
مذكرات توقيف دولية».
يتيح وضع القرار االتهامي يف هذا اإلطار،
للمسؤولني السياسيني يف جملس األمن،
حتديد مكامن اخللل يف تطبيق مذكرات التوقيف
الدولية ،واألسباب احلقيقية للتأخري يف بت بعض
اإلجراءات القضائية ،ومنها انطالق احملاكمات
الغيابية وإصدار قرارات اتهامية تضاف إىل
وتعززه .وعلمت «األخبار» من
القرار السابق
ّ
أوساط األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي
مون ،يف نيويورك أن رئيسة الدائرة القانونية
يف األمانة العامة اإليرلندية باتريسيا أوكونور
ستقرتح الئحة بأمساء املرشحني لتولي منصب
املدعي العام يف احملكمة خالل األيام املقبلة.
ومن بني هذه األمساء أشخاص وصفهم أحد
ّ
امللف بأنهم «يشبهون القاضي سريج
متابعي
برامريتس من ناحية التزامهم املعايري املهنية
واستقالليتهم ونزاهتهم» .ورغم أن املصدر
أضاف أن وظيفة َ
اخلَلف «إمتام املهام» اليت بدأها
بلمار ،فإن لإلشارة إىل برامريتس رمزية قد تدلّ
التحول الذي
حتول يف األداء املهين يشبه
ّ
على ّ
شهده عمل جلنة التحقيق لدى استبدال رئيسها
ديتليف ميليس ،الذي عرف بـ»الثعلب األملاني»
بالبلجيكي برامريتس .وكان ميليس قد سعى إىل
استخدام االتهام املباشر ملسؤولني سوريني من
بينهم شقيق الرئيس السوري وكبار الضباط يف
نظامه ،مستندًا إىل اقوال شهود تبني الحقًا أنها
تفتقر إىل الصدقية .وعندما تبني جمللس األمن

ولألمني العام لألمم املتحدة أن هذا األسلوب
املباشر يف التعامل مع ملف اغتيال احلريري
ّ
تدخل «العدالة
لن يؤدي إىل حتقيق املبتغى من
تقرر استبدال ميليس بربامريتس يف
الدولية»،
ّ
كانون الثاني .2006
ّ
ابتعد احملقق البلجيكي عن ّ
يدل
كل ما ميكن أن
على تسييس التحقيق ،فساهم ذلك يف تشجيع
مجيع القوى احمللية واإلقليمية (مبا فيها حزب
اهلل) على التعاون مع التحقيق الدولي .واستمر
تعاون احلزب مع احملققني الدوليني بعد استبدال
برامريتس ببلمار عام 2008؛ إذ إن األخري ابتعد
عن التسييس خالل املرحلة األوىل من عمله .لكن
ذلك مل يدم طوي ًال؛ إذ ما لبث أن انتحل صفة
ميليس عرب إطالقه اتهامات سياسية ال تستند
إىل املعايري املهنية والقانونية .وخرج الرجل
يف وسائل إعالم حملية ليعلن مواقف سياسية
ال عالقة هلا بامللف القضائي .ومل يستطع إخفاء
توتره من حزب اهلل ،بينما كان بعض زمالئه يف
تكرر نوباته العصبية وجتاوزه
الهاي ينقلون
ّ
ألبسط القواعد املهنية يف التواصل معهم.
عرب استبدال بلمار بربامريتس جديد ،تسعى األمم
املتحدة إىل تهدئة األمور وإعادة احملكمة إىل
شكلها احليادي متهيدًا إلصدار قرارات اتهام قد
تستهدف كبار املسؤولني السوريني واإليرانيني
وقيادات بارزة يف حزب اهلل .لكن هذه القرارات
لن تصدر إال بعد التأكد من أن الوضع يف
سوريا سيتجه حنو انهيار نظام الرئيس األسد.
ولفت املسؤول األممي من نيويورك أمس إىل
أنه ال يستبعد أن يلجأ جملس األمن «يف الوقت
املناسب إىل اخليار األمين بهدف تنفيذ مذكرات
التوقيف الدولية الصادرة عن حمكمة أنشئت
مبوجب الفصل السابع».
أتت زيارة بلمار لبريوت األسبوع الفائت يف هذه
األجواء ،وهو حبث مع مستقبليه تطورات التحقيق
يف جرمية اغتيال احلريري واجلرائم الثالث اليت
يدعي أنها مرتبطة بها ،وتناول اخلطوات املقبلة
املتوقعة ،متطرقًا إىل الوضع األمين والسياسي
خيص سوريا وإيران).
«يف لبنان واملنطقة» (مبا
ّ
لكنه رفض احلديث عن هوية خلفه ،مدعيًا أن «ال
شيء سيتغري وستستمر األعمال اليت كنت قد
بدأتها لدى تسلمي االدعاء العام» كما نقل عنه
أحد املسؤولني الرمسيني الذين حضروا أحد هذه
االجتماعات.
وكان بلمار قد وصل إىل بريوت مساء الثالثاء
الفائت ،يف زيارة وصفت بأنها «وداعية» استمرت
حتى اخلميس .واستهل لقاءاته مع رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي «حيث ُعرض سري عمل احملكمة»،
والتقى وزير اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور
وزار رئيس اجلمهورية ميشال سليمان .والتقى
كذلك وزير الداخلية مروان شربل وعرض معه
«نتائج التحقيقات لدى أجهزة األمن اللبنانية يف
امللفات املتعلقة بعمل احملكمة» ،بينما يفرتض
أن تنحصر قنوات االتصال يف هذه الشؤون
باملدعي العام لدى حمكمة التمييز القاضي سعيد
مريزا ،وذلك مبوجب مذكرة التفاهم املوقعة بني
وزير العدل اللبناني واملدعي العام الدولي عام
.2009

هي ليست املرة األوىل اليت يلتقي فيها الرئيس
السوري بشار األسد مع الوزير السابق وئام
وهاب .لكنه اللقاء األول الذي جرى تصويره
وإعالنه .اجلهة املعلنة ليست وكالة األنباء
السورية «سانا» ،بل أمانة اإلعالم يف حزب
التوحيد العربي ،الذي أسسه وهاب قبل سنوات
حتد للزعامتني الدرزيتني
يف خطوة وصفت بأنها ٍّ
التقليديتني املتمثلتني بآل جنبالط وآل أرسالن.
وقال وهاب إثر عودته إىل بريوت إن الرئيس
األسد أكد أمامه حرص سوريا على ضرورة
االستقرار يف لبنان ،ملا هلذا االستقرار من
تداعيات إجيابية على الساحة السورية.
كذلك أكد احملافظة على وجود الطائفة الدرزية يف
املشرق العربي ،مشيدًا بالدور الوطين والقومي
الذي أدته ماضيًا وتؤديه اليوم ،والتاريخ خري
تكن احملبة
شاهد على إجنازاتها .أضاف أن سوريا ّ
جلميع أبنائها دومنا متييز أو استثناء.
ورغم حتفظ الوزير وهاب على تسريب حمضر
اللقاء الذي مجعه بالرئيس األسد واستمر ثالث
ساعات ،إال أنه عرض يف اتصال مع «األخبار»
جمموعة من العناوين الرئيسية اليت مسعها من
الرئيس السوري ،أبرزها تأكيده «أن مرحلة
احلسم قد بدأت ،لكن احلسم لن يؤخر اإلصالح.
ويف احملصلة تكاليف الفوضى أكرب بكثري من
تكاليف احلسم».
ولفت وهاب إىل أنه مسع من األسد تشديدًا على
أن «صمود سوريا سيحدث تغريًا نوعيًا يف الصراع
على املنطقة» .وأضاف« :وجدته مرتاحًا ومطمئنًا.
وهو واثق من املوقف الروسي ،وتوصيفه هلذا
املوقف ينطلق من قراءته االسرتاتيجية للموقف
الروسي وأن موسكو ال تتعاطى مع امللف السوري
بطريقة ظرفية وعابرة كما يصور البعض».
وعن توقيت الزيارة واهلدف األساسي منها،
قال وهاب« :االنطباع السائد لدى البعض أنين
مل ألتق الرئيس السوري من قبل .ويف احلقيقة
لقد التقيته مرات عدة ،ولكن ليس بشكل علين».
أضاف« :ال أخفي سرًا إن قلت إنين أحلحت بطلب
هذه الزيارة ،وخصوصًا أن عدم وجود صورة
جتمعين مع الرئيس األسد قد تركت انطباعًا
خاطئًا ،ليس فقط عند خصومي السياسيني
القريبني والبعيدين ،بل حتى يف الوسط احلزبي
الداخلي».
وردًا على سؤال عما إذا كان اللقاء قد تطرق
إىل موقف النائب وليد جنبالط من سوريا ،قال
وهاب« :مل ُي َ
ذكر اسم وليد جنبالط يف اللقاء ،ال
من قبل الرئيس األسد ،وال من قبلي» .وأضاف:
«ملست من الرئيس األسد احلرص على الدروز
وعدم التوقف أمام التفاصيل».
وكان النائب جنبالط قد وجه نداءات متكررة
إىل دروز سوريا ،آخرها قبل أسبوع ،ودعاهم
إىل «رفض األوامر بإطالق النار على إخوانهم،
واإلحجام عن املشاركة مع الشرطة أو الفرق
العسكرية يف احلمالت األمنية ،وقد عاد العشرات
منهم يف نعوش نتيجة قتاهلم ألهلهم يف املناطق
السورية األخرى».
ويبلغ عدد الدروز يف سوريا أكثر من ربع مليون،
يقطنون بنحو رئيسي يف منطقة «جبل العرب» يف
حمافظة السويداء ويف بعض قرى ريف دمشق
ويف اجلوالن.
وقابلت دمشق مواقف جنبالط بفتور الفت ،لكنها
مل تدفع باجتاه شن محلة واسعة عليه ،على غرار
ما حدث يف عام  2005إثر القطيعة التارخيية اليت
تلت اغتيال الرئيس رفيق احلريري وانسحاب
اجليش السوري من لبنان.

الرئيس بشار األسد (أرشيف)

إال أن التجاهل السوري جلنبالط ال يلغي حقيقة
أن األخري التقى عدة مرات يف الفرتة األخرية ،من
دون تكليف رمسي أو صفة بروتوكولية حمددة،
ّ
صناع القرار يف أنقرة والدوحة وموسكو ،وهي
عواصم ثالث تؤدي حاليًا دورًا كبريًا يف ما ميكن
أن ينتهي إليه املستقبل السياسي لسوريا يف
املديني القريب والبعيد.
وعلى الرغم من أن الرئيس السوري قد التقى
أخريًا النائب طالل أرسالن على رأس وفد كبري
من مشايخ الدين الدروز ،إال أن احلمالت غري
تشن يف وسائل
املسبوقة على الوزير وهاب اليت
ّ
إعالم املعارضة السورية ،تدفع باجتاه التأكيد
أن وهاب دون سواه هو من يعمل يف الوسط
الدرزي يف سوريا.
ولعل من اجملدي التذكري بأن وهاب هو الشخصية
السياسية اللبنانية الوحيدة اليت مسح هلا النظام
السوري صراحة ،منذ سنوات ،بالعمل يف الداخل
السوري ،من قبيل فتح مكاتب حزبية وتوزيع آالف
النسخ من اجمللة احلزبية اليت يصدرها ،إضافة
إىل أنه ضيف شبه دائم يف الندوات التعبوية
اليت ينظمها حزب البعث العرب االشرتاكي يف
خمتلف احملافظات.
وتتهم املعارضة السورية وهاب بأنه يعمل على
تسليح الدروز يف سوريا ،ووجهت إليه هذا
االتهام الناطقة الرمسية باسم املنظمة السورية
حلقوق اإلنسان منتهى األطرش .وكان ميكن هذا
قدم عليه أي دليل ،أن مير
االتهام ،الذي مل ُي َّ
مرور الكرام ،لوال أنه مل يأت من ابنة قائد الثورة
السورية سلطان األطرش ،الذي حيتل يف املوروث
الشعيب السوري والعربي مكانة استثنائية ،وال
يكاد خيلو بيت درزي يف السويداء من صورته.
وبالعودة إىل الصورة اليت مجعت وئام وهاب
باألسد ،تبني حبسب املوقع اإللكرتوني حلزب
التوحيد العربي أن هناك صورتني ،ال صورة
واحدة :األوىل جتمع األسد ووهاب ،والثانية
يظهر فيها جنل وهاب البكر ،هادي .وعن
هذه املسألة أوضح وهاب أن «هادي مل حيضر
اللقاء ،بل رافقين يف الزيارة وطلب أن يأخذ
صورة مع الرئيس األسد ،وهذا ما كان» .إال
أن هذا التوضيح ال يلغي الكثري من التأويالت
بشأن وجود رغبة لدى وهاب يف إشراك جنله
هادي مبكرًا يف العمل السياسي وتأسيسه مجعية
شبابية باسم «شبيبة حزب التوحيد العربي» ،وهو
ما يرتك انطباعًا بأن الشعار الذي رفعه وهاب
يف بداية متوضعه السياسي وانفصاله عن طالل
أرسالن بـ»حماربة التوريث يف اجملتمع السياسي
الدرزي» قد بات قاب ًال للنقاش.
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احلكومة تنتظر ...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
وقف التنفيذ ،تستمد بقاءها من بدعة تعليق جلساتها ريثما يتوقف التعطيل
حبسب الشعار الذي رفعه رئيس احلكومة وعاد وكرره من طرابلس امس
االول ،ملقيًا الكرة يف ملعب رئيس «تكتل االصالح والتغيري» النائب
ميشال عون ،وجدد أمام زواره الءاته :ال استقالة وال اعتكاف وال جلسات
جمللس الوزراء طاملا استمر التعطيل العوني ،وأكمل« :لوال دقة الظروف
اإلقليمية واللبنانية ..لكنت أقدمت على االستقالة».
واذا كان من البديهي القول إن االزمة احلكومية املستجدة هي تتويج
طبيعي ومنطقي لعالقة طاملا ربطها خيط رفيع جدًا بني ميقاتي وعون،
فإن وقائع «االشتباك األخري» يف جملس الوزراء ،أمس األول ،وما أحاط
تبدت أوىل معامله بإدخال
به ،تشي خبطر انقطاع هذا اخليط ،وهو أمر ّ
مكوناتها قدرة التنبؤ على
احلكومة يف عنق زجاجة ضيقة ،ال ميتلك ّ
أي من ّ
كيفية إخراجها منه ..ومتى؟
ولقد ألقت هذه االزمة بثقلها على املشهد الداخلي ،وسجلت يف هذا
السياق حركة اتصاالت حمدودة ليل االربعاء اخلميس ،على مثلث «حزب
اهلل» ـ «امل» ـ «التيار الوطين احلر» ،وما بني «حزب اهلل» والرئيس جنيب
ميقاتي إثر انفضاض جلسة جملس الوزراء ليل االربعاء املاضي ،بهدف
عال من الشروط لدى رئيس
جتاوز هذه األزمة اليت باتت حمكومة بسقف ٍ
احلكومة ،يقابله يف اجلانب اآلخر سقف مماثل من الشروط املضادة لدى
رئيس «تكتل االصالح والتغيري».
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يده بيد ميقاتي ،وكل غايته تشكيل سد
يف وجه املد العوني ،سواء يف السياسة ام التعيينات اليت يقول إنه يريد
حصته منها مهما كلف األمر ،وال رجعة لديه عن هذا القرار ،وهو يدعو
ميشال عون اىل االقتداء حبليفه «حزب اهلل» الذي ال جيعل شاردة أو واردة
متر إال بالتنسيق والتضامن والتكامل بينه وبني الرئيس نبيه بري وهو أمر
يسري أيضًا على باقي مكونات احلكومة حيث يتشاور جنيب ميقاتي مع
حلفائه يف التعيينات وغريها وال يرتك وليد جنبالط استحقاقًا إال ويأخذ
خباطر ورأي طالل ارسالن..
واما وليد جنبالط ،فقد ّ
يسميهم «مالئكة الشرف
مل من مساع اسطوانة من
ّ
ً
الربتقاليني» ،وهؤالء لو مارسوا قليال من التواضع «لكان ذلك أرحم
للبلد» ..وعندما ُيسأل عما اذا كان له دور ما يف حركة االتصاالت ،يفضل
النأي بنفسه عن ذلك بقوله «ليست لي عالقة» .اال انه قال يف برنامج
«كالم الناس» يف املؤسسة اللبنانية لإلرسال «إن كل االمور حتل ،وجيب
ان حيكى مع ميشال عون ،إننا جيب ان نبقى يف هذه األكثرية حفاظًا على
البلد ،ونستطيع ان نعاجل ملف التعيينات بهدوء من دون مزايدات».
وردًا على سؤال عما اذا كان ميقاتي يف صدد االعتكاف ،قال جنبالط:
غري مسموح ألحد منا االعتكاف .واعلن ردًا على سؤال آخر «لن اترك جنيب
ميقاتي أبدًا وسأبقى معه نغرق معًا او نعوم معًا».
واما نبيه بري فال يقل تربمًا ،فما حصل يف جملس الوزراء كان متوقعاً
بالنسبة له ،خاصة يف ظل الرتاكمات الكثرية حيال الكثري من امللفات ،وال
يعكس ما يوحي بإطالقه حركة اتصاالت الحتواء ارتدادات االزمة ،وحتى
مساء امس االول مل يكن قد تواصل مع رئيس احلكومة ،وقال« :ما جرى
يف جملس الوزراء هو نتاج قلوب مليانة» ،مستغربًا ان يفعل اهل احلكومة
ما يفعلونه بها ،داعيًا اىل التوقف عن جلد الذات بهذه الطريقة .ومشددًا
يف الوقت نفسه على ضرورة وقف النكايات املتبادلة بني اطراف جملس
الوزراء ،ألن من شــأنها ان تؤذي لبنان واللبنانيني ليس إال.
واما «حزب اهلل» الذي اختار أن يكون يف سراء وضراء واحدة مع نبيه بري،
فعينه على احلليف االسرتاتيجي ميشال عون ،وعلى جنيب ميقاتي رئيس
حكومة الضرورة الذي ال بديل عنه ،وأن ال خيسر وليد جنبالط ،واألهم من
ذلك كله أن حيفظ احلكومة واستمراريتها ومعها استقرار البلد يف هذه
اللحظة املصريية ،اليت خيشى فيها ان يكون لبنان مرآة عاكسة لشتى
تناقضات واحتماالت االقليم.
حيرك ماكينته يف االجتاهات كلها ،ولكن ال نتائج احتوائية
وها هو احلزب ّ
ّ
متصلب ،وعون رافض الستمرار االبتزاز من احللف
حتى اآلن ،فميقاتي
الوسطي املمتد من ميشال سليمان اىل جنيب ميقاتي ووليد جنبالط «وأنا
لن أقبل بالقفز فوق موقع وحجم ما ميثله تكتل اإلصالح والتغيري الذي
يشكل ثلث احلكومة وصاحب أكرب كتلة نيابية مسيحية» على حد تعبري
زوار عون.
تطرح هذه املواقف جمموعة من األسئلة:
من املسؤول املباشر عن هذه األزمة ،وما هي الغاية من تفاقمها؟
هل يستطيع ميقاتي وعون أن يتنصال من املسؤولية او الشراكة يف
املسؤولية عن خراب البصرة او ان يعلن أي منهما براءته من دم هذا
الصديق احلكومي؟
ّ
هل العالقة بني رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة من جهة ،وبني رئيس
تكتل اإلصالح والتغيري من جهة ثانية قد وصلت اىل طريق مسدود ،أم
أن مثة قطبة خمفية مل يفصح أحد عنها حتى اآلن؟
هل هناك من تلقف قضية التعيينات لتعليق جلسات جملس الوزراء،
متهيدًا للدخول يف بازار يعيد إنتاج شراكة حكومية جديدة؟
ً
هل اللحظة السياسية اللبنانية واإلقليمية والدولية مؤاتية فعال هلز الوضع
احلكومي ومن خالهلا االستقرار السياسي ،ومن هو املستفيد أو اخلاسر،
داخليًا وخارجيًا مما حصل؟
ً
ماذا لو سقطت احلكومة نهائيا ،هل يستطيع أحد ان يقدر حجم تداعيات
السقوط ،وهل يستطيع أي طرف بعينه ان يلملم التداعيات اليت قد
تنشأ ،وهل تضمن األكثرية اعادة انتاج نفسها وصو ًال اىل اعادة انتاج
العد العكسي حلكومة تتوىل تصريف
حكومة جديدة حتكمها وكيف؟ وهل بدأ ّ
األعمال من اآلن وحتى انتخابات العام  2013اذا تعذر إجياد بديل عنها؟
هل أصبح اللبنانيون ضحية بازار انتخابي دخله ميقاتي وعون باكرًا ،على
قاعدة «هامجين فأراكم شعبية»؟

هل نقطة التقاطع احمللية واإلقليمية والدولية اليت حكمت تشكيل احلكومة،
ما زالت موجودة ،أم أنها حتولت اىل نقطة افرتاق ،وهل احلكومة تلفظ
أنفاسها األخرية ،ام انه ما يزال هناك متسع ملدها باألوكسيجني الذي
يطيل عمرها سياسيًا؟
هل اصاب ميقاتي يف قراره تعليق جلسات جملس الوزراء اىل حني وقف
التعطيل ،وهل يقابل اخلطأ خبطأ اكرب ،واال ميكن ان يؤدي ذلك اىل صدور
اصوات تطالب بتعديالت دستورية حتول دون حتكم أي طرف مبجلس
الوزراء انطالقًا من خلفية سياسية او مزاجية؟
ملاذا غادر ميقاتي منطق التجاهل الذي كان يعريه لكل املنصات السياسية
اليت كانت تستهدفه ،وملاذا قرر فجأة أن يرتدي القفازات وينزل اىل حلبة
املالكـمة السياسية؟
هل ميقاتي افتعل املشكلة ،او أنه قطع الطريق على اآلخرين بأن
يقدموا أنفسهم أبطا ًال ،وبالتالي من الذي بالغ إىل حد تكبري حجر موضوع
ّ
التعيينات ،وأمل يكن باإلمكان مترير األمر بأقل من تعطيل احلكومة ،أم أن
احلكومة كانت معطلة فع ًال سواء اجتمعت مرة يف األسبوع أم سبع مرات
أسبوعيًا!
هل صحيح ان وزير العدل شكيب قرطباوي قد اطلع من رئيس احلكومة
يصوت
على األمساء املرشحة للهيئة العليا للتأديب ووافق عليها قبل أن
ّ
عكس قناعته يف جملس الوزراء ثم يقول الحقًا إنه كان قد طلب من
رئيس احلكومة قبل اجللسة سحب البند املتعلق بالتعيينات ،وإذا صحت
هذه الفرضية ،ملاذا مل يستجب ميقاتي له؟
هل ما حصل ناجم عن سوء إدارة ملف من قبل «تكتل االصالح والتغيري»،
كما حصل يف مرات عدة ،وهل صحيح ان وزير العدل هو من قدم لوائح
بامساء املرشحني يف بداية االمر ،من دون تنسيق مسبق مع العماد عون،
ثم عاد وطلب من ميقاتي سحبها بعدما رفضها رئيــس «تكتل اإلصالح
والتغيري»؟
بدءا من
هل موقف ميقاتي ناجم عن ضيق مزمن من التعاطي العوني معهً ،
مرحلة التكليف والتشكيل وصو ًال اىل التعيينات مرورًا خبطة الكهرباء وملف
تصحيح االجور ،وهل اصرار ميقاتي على إدراج بند التعيينات ،جاء مبثابة
«ردة إجر» على عون الذي هدد بتسيري تظاهرة عونية يف اجتاه السرايا
احلكومية ،وعلى تراكمات عونية آخرها ُّ
متنع وزير العمل شربل حناس عن
توقيع مرسوم بدل النقل برغم قرار جملس الوزراء يف هذا الشأن؟
ما هي اخللطة السياسية القادرة على جعل حدود الربح أكرب من حدود
اخلسارة جلميع مكونات احلكومة؟ وهل مثة فرصة إلطالق عجلة العمل
احلكومي من جديد ،وهل مثة وصفة اساسًا تستطيع ان ترضي مجيع
االطراف الذين يقفون على طريف نقيض واختالف على االساسيات
والبديهيات وحتى على جنــس املالئكة؟
قبل االجابة على هذه األسئلة وغريها ،لننتظر حمركات نبيه بري ،فمتى
أدارها ،رمبا تكون «البشارة» حبصوله على «بدل النقل» بني السرايا والرابية
وبعبدا ..واللبيب من اإلشارة يفهم ..خاصة أن من رصد مواقف دمشق
تكون لديه االنطباع بوجوب احلفاظ على
وواشنطن يف الساعات األخريةّ ..
استقرار لبــنان السياسي وألفباء ذلك ،عدم اهتـزاز احلكومة امليقاتية.

وسام اسرتاليا ...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
يف بناء اسرتاليا وللخدمات اليت قدمها ويقدمها للمجتمع االسرتالي.
وللسيد جو خطار مساهمات كبرية يف االعمال اخلريية واالنسانية من خالل
مؤسسته وكذلك من خالل مؤسسة جورج نعيم خطار اخلريية.
وقال السيد جو خطار اهلريالد « انين اتقدم بالشكر من كل الذين اقرتحوا
امسي لنيل هذا الوسام وكذلك من مئات املتصلني بي للتهنئة»
وحول شعوره بعد الفوز بالوسام قال «من الطبيعي ان اشعر بالفرح
والسعادة وانين اعترب هذا الوسام وساما لكل لبناني عمل وضحى وساهم
يف بناء اسرتاليا وخدمة جمتمعها».

واشنطن تاميز ...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
خصوصًا أن الناتج القومي للخليج يشكل أكثر من نصف اإلنتاج القومي
العربي .كما أن أكثر من  30مليون نسمة حيملون جنسيات دوله الست .ما
يعد قوة اقتصادية وبشرية ضخمة .يسمح هلا احتادها مبواجهة التحديات
القائمة ،وتعزيز قدراتها وتطويرها.
ففي ندوة «األمن الوطين واإلقليمي لدول جملس التعاون  -رؤية من
الداخل» ،اليت عقدت بالعاصمة البحرينية املنامة قبل أيام ،برز هذا احملور
كواحد من أهم احملاور اليت حتدثت عنها النخب اخلليجية املشاركة ،وهو ما
بدا واضحًا يف ورقة املفكر البحريين حممد جابر األنصاري اليت جاء فيها:
«حنن نعيش زمن املتغريات واملستجدات ،ولدى النظر يف مسألة األمن
الوطين واألمن اإلقليمي لدول جملس التعاون ،مبنطقة اخلليج العربي ،فإن
املسلمات التقليدية ألمن املنطقة حباجة إىل مراجعة وإعادة نظر.
وال يبقى ثابتًا غري االرتباط بني األمن الوطين واألمن اإلقليمي ،فكالهما
جزء ال يتجزأ من اآلخر .وقد توصلت إىل ذلك مناطق كأوروبا وماليزيا،
وصار لزامًا على دول اخلليج العربية انتهاج الطريق ذاته.
وأضاف األنصاري يف ورقته أن« :خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز ،دعا يف قمة الرياض اخلليجية األخرية ،إىل حتويل التعاون
إىل احتاد ،وهي دعوة أيدها مجيع قادة دول اجمللس ،وهي دعوة جديرة
بكل تأييد ودعم ،ونعتقد أنها حتظى بدعم الشعوب باجمللس ،وال بد من
دراستها بشمولية .فما حك جلدك مثل ظفركّ ،
ومثة قضايا جمللس التعاون
ال بد من معاجلتها».
هذه الرؤية اليت يستقبلها مفكرو ومثقفو اخلليج باهتمام بالغ ،ال ختتلف
صورتها عن اهتمام الصحافة األوروبية واألمريكية بشخصيته كقائد عربي
معتدل يف منطقة تعاني من فقدان بعض قادتها لصوابهم.

Page 17

فالصحافة األجنبية اليت جتل خادم احلرمني تصفه بأنه حيظى باحرتام العامل
خصوصًا جهوده يف مكافحة اإلرهاب ،ونشر السالم يف منطقة الشرق
األوسط ،ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية عن الرئيس باراك
أوباما قوله «إنه يقدر صداقة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ويقدر مشورته
يف كثري من القضايا».
فيما وصفت مدونة موقع الكونغرس خادم احلرمني بأنه «حيمل الصفات
النادرة املفقودة يف زعماء اليوم ،وهي الصدق واملوثوقية» .وأضافت
أن «لديه شعبية كبرية ،وهو يقول ما يعنيه ويعين ما يقوله» .ويف
مقال للكاتب األمريكي روب سبهاني نشرته «واشنطن تاميز» عن امللك
عبداهلل قال سبهاني« :إن امللك عبداهلل يتمتع بتصور وبعد نظر مل ير له
مثي ًال من قبل ،وأظن أنه جيب دعوة امللك عبداهلل لطرح تصوره لكيفية
حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة ،وتعميق جذور التسامح الديين أمام
دورة مشرتكة للكونغرس ،والتوصل إلبرام صفقة اسرتاتيجية جديدة بني
اململكة والواليات املتحدة كإقرار مبا يتمتع به هذا الشريك من إمكانات
هائلة».
وأوضح سبهاني يف مقاله أن واشنطن« :لن جتد منافسًا آخر على املسرح
العاملي للملك عبداهلل يف التصدي للتطرف ولسرطان اإلرهاب .فبعد
وصوله لسدة احلكم بقليل ألقى امللك عبداهلل كلمة يف مكة عرب فيها
يقدر
عن مرئياته للعامل اإلسالمي ،وأشار إىل أن التعصب والتطرف لن ّ
هلما أن يرتعرعا فوق أرض تنعم بروح التسامح واالعتدال والتوازن ،كما
أشار إىل أن احلكم الرشيد باستطاعته أن جيتث مظاهر الظلم والبؤس
والفقر».
هذه الصورة اليت ينقلها اإلعالم الدولي عن شخص خادم احلرمني ترتكز
يف جمملها على قرارات وحتركات سعودية مهمة على الساحة اإلقليمية
والدولية ،تهدف يف األساس إىل ترسيخ مبدأ السالم ،ونبذ العنف،
واحرتام الشرعية الدولية.

مشروع مع ّدل ...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
يف حال التغلب على كل اإلعرتاضات والتحفظات الروسية .وملح
ديبلوماسي غربي اىل جهود إلقصاء الرئيس السوري عن السلطة من دون
تغيري النظام السياسي يف سوريا.
لكن ديبلوماسيا يف جملس األمن قال إن املندوب الروسي الدائم لدى
األمم املتحدة السفري فيتالي تشوركني أبلغ اجمللس خالل جلسة مغلقة
أنه سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار اذا عرض على
التصويت اليوم.
ويرتقب الديبلوماسيون يف األمم املتحدة اجتماعًا ان يكون عقده جملس
األمن القومي الروسي امس يف موسكو ،اىل آخر بني وزيري اخلارجية
األمريكية هيالري كلينتون والروسي سريغي الفروف على هامش مؤمتر
ميونيخ لألمن الذي بدأ امس وينتهي األحد (غدا) يف أملانيا .وهذا يعين
أن اصدار القرار «حيتاج اىل اتفاق سياسي» بني الالعبني الرئيسيني على
الساحة الدولية ،وتاليًا صار من األكثر ترجيحًا اجراء أي تصويت حمتمل
مطلع األسبوع املقبل ،من دون استبعاد حصوله خالل عطلة نهاية األسبوع
اجلاري ،يف حال حصول توافق عليه بني الدول املعنية.
وأفاد املندوبان الدائمان الفرنسي جريار آرو والربيطاني السري مارك
ليال غرانت من «األجواء البناءة» اليت سادت بدء املفاوضات ،ليضغطا من
أجل اجنازها ،فاستكملت عصر أمس بتوقيت نيويورك بني األعضاء الـ15
جمللس األمن ،متهيدًا لوضع مشروع القرار الذي قدمته اململكة املغربية
باحلرب األزرق منتصف ليل أمس بتوقيت نيويورك.
وعكس رئيس جملس األمن للشهر اجلاري املندوب التوغولي الدائم لدى
األمم املتحدة السري كودجوم مينان هذه األجواء اإلجيابية ،إذ صرح يف
مؤمتر صحايف بأن «الشعور يف اجمللس هو أن اإلمجاع سينجز قريبًا».
واضاف« :ليست لدينا مهلة نهائية إلصدار قرار» .بيد أنه أكد أن األعضاء
يريدون «حتركًا سريعًا» ،موضحًا أن «الرسالة من اجمللس ستطلب من
كل السوريني وقف العنف ومن ثم السعي اىل مناقشات ميكن أن تفتح
الطريق النتقال (للسلطة) سيكون شام ًال».
ووافقه نظريه الباكستاني السفري عبد اهلل حسني هارون على أن «اإلتفاق
صار قاب قوسني أو أدنى» .بيد أن املندوبة األمريكية الدائمة السفري
سوزان رايس قالت إنها «ال تشاطره هذا اإلنطباع».
وتتضمن النسخة األحدث من مشروع القرار تعديالت جديدة أدخلها
املغرب والدول األوروبية يف حماولة لتبديد اهلواجس الروسية .وشطب
املفاوضون عناصر املبادرة العربية من الفقرة السابعة يف مشروع القرار،
لتصري أن جملس األمن «يدعم كليًا ...قرار جامعة الدول العربية يف 22
كانون الثاني  2012لتسهيل اإلنتقال السياسي املؤدي اىل نظام سياسي
تعددي دميوقراطي ،يتساوى فيه املواطنون بصرف النظر عن انتماءاتهم
وعرقياتهم ومعتقداتهم ،مبا يف ذلك عرب بدء حوار سياسي جدي بني
احلكومة السورية وكل أطياف املعارضة السورية يف رعاية جامعة الدول
العربية ،وفقًا للجدول الزمين الذي وضعته جامعة الدول العربية» .ومل
توافق روسيا بعد على هذا النص ،وخصوصًا عبارة «يدعم كليًا» اليت ترى
موسكو أنها ترقى اىل أن تكون «تغيريا للنظام».
كذلك شطبت متاما الفقرة احلادية عشرة اليت كانت تنص على اإلجراءات
اليت فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية ،ودعوة بقية
دول العامل اىل فرض عقوبات مماثلة .وصارت الفقرة السادسة عشرة
تنص على أن جملس األمن «يقرر مراجعة تنفيذ هذا القرار يف غضون 21
يومًا ،ويف حال عدم اإلمتثال ،يدرس اختاذ اجراءات إضافية ،بالتشاور مع
جامعة الدول العربية».
ويف حماولة إضافية السرتضاء روسيا ،أزيلت من ديباجة القرار إشارة
مهمة عن صادرات األسلحة اىل سوريا .وأدخلت عبارة تشدد على أن
مثة «نية حلل األزمة السياسية الراهنة يف سوريا سلميًا من دون تدخل
عسكري خارجي».
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رياضة

رداءة الطقس تؤجل مباراتي العهد مع املربة واإلخاء عاليه مع التضامن صور

األنصار يواصل زحفه ويغلب الراسينغ بهدفني نظيفني
وطرابلس ينتفض على شباب الساحل (3ـ )1حُمققاً فوزه األول

نهاية دموية ملباراة األهلي واملصري تــودي
مبئـات القـتـلى واجلـرحى

واصل األنصار زحفه يف مرحلة االياب وحقق فوزه الثاني تواليًا
وكان على حساب الراسينغ (2ـ صفر) ،على ملعب الصفاء ،بينما
انتفض طرابلس بقيادة مدربه التونسي املخضرم عمر مزيان حمققًا
فوزه األول هذا املوسم وكان على شباب الساحل (3ـ ،)1على
ملعب بلدية بريوت.
وأدت رداءة الطقس اىل عدم إقامة مباراتي العهد مع املربة على
ملعب املدينة الرياضية ،واإلخاء األهلي عاليه مع التضامن صور
على ملعب حبمدون.وهنا التفاصيل:
^ الراسينغ * األنصار
شكلت االطاللة األوىل لألنصار من ملعب الصفاء منذ أمد بعيد
حافزا للمضي يف تسجيل االنتصار تلو اآلخر لتثبيت موقعه يف
دائرة املقدمة ،بعدما خرج من مباراته أمام الراسينغ بأفضل املمكن
بفوزه (2ـ صفر) ،على الرغم من الظروف املناخية الرديئة ،واليت
كلفته اصابة أبرز العبيه حسني ابراهيم وحممد عطوي ،لينضما اىل
الضحيتني أمحد اخلضر من األنصار وديريك من الراسينغ نتيجة
االلتحام العنيف على الكرة ،فتم نقلهما اىل املستشفى .وإذا
عوض الضرر الذي حلق به ،وخرج فائزا على
كان األنصار قد ّ
طريقة «الغرم بالغنم» ،فإن الراسينغ كان األكثر تضررا ،كأنه مل
يكفه غياب  5من عناصره األساسية ألسباب متعددة أبرزهم أدييل
بريشيوس اليقافه من قبل االحتاد وسريج سعيد الرتباطه يف عمله
وحسن خاتون بداعي االصابة ،حتى حلت لعنة االصابة على الفريق
فأبعدت ديريك ،وأحدث ذلك شرخا يف خط الوسط ،فأمسك األنصار
بزمام األمور وحترك ربيع عطايا كما حيلو له وحرك معه حممد عطوي
وسامر جدعون وقاسم أبوخشفة وأطبقوا على منطقة الراسينغ من
كل االجتاهات ،وكاد عطوي يسجل هدفا مبنتهى احلرفنة ،إال أن
تسديدته ارتدت من العارضة ،حتى جاء الفرج من «نريان صديقة»
عندما أفلت حارس الراسينغ الكرة اليت سددها حممد محود وتابعها
الصاعد قاسم أبو خشفة داخل املرمى ( ،)45وهذا جل ما فعله
الفريق األخضر وسط انكفاء كلي لالعيب الراسينغ .أما يف الشوط
الثاني ،فتبدلت املعطيات بعدما أسرف األنصاريون جهودهم من
دون أن يكفي هذا حلسم املباراة اليت ظلت جمهولة املصري حتى
سجل الناشئ البديل علي جواد اهلدف الثاني بطريقة مشابهة،
بعدما ارتدت كرة حممد محود من احلارس حسن حسني (،)82
علما أن جواد أصاب القائم األيسر بتسديدة قوية ،بينما حتسن
أداء الراسينغ بعد التحركات الدؤوبة حلسن قيلط يف خط الوسط
ودخول عباس سويدان ،إال أن اللمسة األخرية مل تكن فاعلة،
خصوصا يف الكرات األمامية والعرضية اليت تعامل معها احلارس
حسن مغنية بروية ،كما أبطل راموس وأنس أبو صاحل كل حماوالت
وسيم عبد اهلادي للوصول اىل املرمى ،فانعدمت الفرص البيضاء
كليا ،ونام األنصاريون على حرير الفوز وثبتوا موقعهم جبدارة يف
املركز الرابع ،يف حني أن اخلسارة قد تفتح جداال داخل أروقة
«القلعة البيضاء» ألنها السادسة حتى اآلن.
* مثل األنصار :حسن مغنية ،معتز باهلل اجلنيدي ،أمحد اخلضر(أنس
أبو صاحل) ،راموس ،حممد محود ،حسني ابراهيم (طارق حلوم)،
حممد أيوب ،سامر جدعون ،ربيع عطايا ،حممد عطوي (علي جواد)،
قاسم ابو خشفة.
[ مثل الراسينغ :حسن حسني ،حممد مطر ،وليد امساعيل ،ابراهيم
أبو جبل (زهري مراد) ،ديريك (علي محية) ،حسن قيلط ،سامر
شحادة ،علي فياض ،علي سليمان (عباس سويدان) ،جاسنت
موسى ،وسيم عبداهلادي.
[ قاد املباراة علي صباغ ،مبساعدة حسني عيسى وسامر بدر ،اىل
الرابع حسن سلمان.
^ شباب الساحل * طرابلس
وأخريا ،ويف األسبوع الـ ،13فعلها فريق طرابلس وحقق أول فوز
له يف الدوري هذا العام ،بتغلبه على مضيفه شباب الساحل (3ـ،)1
الشوط األول (2ـ صفر) ،على ملعب بريوت البلدي.وكان الساحل
قد فاز ذهابا (1ـ صفر) يف طرابلس .استحق العبو طرابلس الفوز
ألنهم عرفوا منذ بداية املباراة ماذا يريدون وكيف ينفذون خطة
مدربهم املخضرم التونسي عمر مزيان ،إىل اكتشاف «شيفرة»
املرور إىل املنطقة الساحلية وبالتالي اخرتاقها وتسجيل هدفني
يف الدقائق الـ 29األوىل ،األول عن طريق حممد رضا مستغال كرة
عبد اهلل طالب من ركلة حرة ،فأنسل من بني املدافعني وحول الكرة
برأسه داخل املرمى ( ،)12أما الثاني فسجله هداف الفريق الشمالي
إبراهيم سويدان مستغال كرة حضرها له قائد الساحل حسن ضاهر
عن طريق اخلطأ فقابلها بتسديدة من خط املرمى فاستقرت الكرة
بسقف الشباك ( ،)29وسط حماوالت ساحلية ملعادلة النتيجة ،إال
أن قوة دفاع الفريق الضيف والرقابة اللصيقة اليت تعرض هلا
مفاتيح لعبة أصحاب األرض حالت دون ذلك .ويف الشوط الثاني،

مشجعون يهربون من حريق يف استاد بور سعيد خالل أحداث
)الشغب (رويرتز

قاسم أبو خشفة يسجل هدف األنصار األول من بني الحارس
)حس حسني واملدافع محمد مطر (عدنان الحاج علي
ويف ظل حتسن واضح لالعيب الساحل من الناحية اهلجومية وإهدار
ديالو هلدف حمقق يف الدقيقة اخلامسة وهو مبواجهة املرمى ،جنح
الضيوف يف هز الشباك للمرة الثالثة عن طريق الكسي مستغال
سوء تقدير احلارس الدحويش ( .)57بعد اهلدف دانت السيطرة
لالعيب الساحل الذين فعلوا كل شيء باستثناء التهديف ،ولعل أبز
األمور اليت منعت أصحاب األرض من التسجيل ،التسرع يف إنهاء
اهلجمات الكثرية وعدم الدقة يف التصويب ،إىل تأخر إشراك حممد
حالوي بدال من حممود عيتاني املتعب ،مع العلم أن حالوي جنح يف
تسجيل هدف حفظ ماء الوجه مستغال كرة زهري عبد اهلل العرضية
( ،)90بعدما سبق لقلب دفاع طرابلس مصطفى خوال أن سجل
هدفا للساحل خطأ مبرمى فريقه إال أن احلكم تدخل وألغاه بدعوى
التسلل (.)79
[ مثل شباب الساحل :عيسى الدحويش ،علي متريك ،حسن ضاهر،
جاد نور الدين ،شــادي عطيه (عباس طحان) ،أمــري احلاف ،زهري
عبد اهلل ،حممــود عيتاني (حممد حالوي) ،دانيــال ،حسن طهــماز
(آنـس آغا) ،وديـالو.
[ مثل طرابلس :طوني الضاهر ،بسام أسعد ،عبد اهلل طالب،
بالل صهيوني (عامر حمفوض) ،بالل مطر ،وليد فتوح ،حممد رضا،
سعيد يوسف (حممد غنام)( ،حسني مصطفى) ،إبراهيم سويدان
والكسي.
[ قاد املباراة سامر قاسم ،مبساعدة بالل الزين وربيع عمـريات،
إىل الرابـع هـادي سالمة.

 74قتيال على األقل ومئات اجلرحى هي حصيلة ضحايا أحداث
الشغب اليت وقعت مساء األربعاء املاضي يف مدينة بورسعيد،
وكانت أحداث الشغب اندلعت «فور قيام احلكم بإطالق صفارة
انتهاء املباراة بفوز فريق املصري (3ـ ،)1على فريق األهلي ،عندما
نزلت مجاهري فريق املصري إىل امللعب واجتهت حنو مجهور النادي
األهلي وهامجته باحلجارة والزجاج واأللعاب النارية» حبسب مصدر
امين.
وقال وكيل وزارة الصحة هشام شيحة للتلفزيون املصري إن
«اإلصابات كلها إصابات مباشرة يف الرأس كما أن هناك إصابات
بآالت حادة».
وأكدت مصادر طبية يف املستشفيات أن بعض الضحايا قتلوا
بطعنات من سالح ابيض.
ومل يعرف بعد على وجه الدقة أسباب اندالع هذا الشغب ،ولكن
التلفزيون املصري نقل عن احد الشهود أن بعض األشخاص
اجلالسني وسط مجهور فريق األهلي كانوا حيملون الفتة حتمل
عبارات مستفزة جلمهور فريق املصري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن حمافظ بورسعيد اللواء
أمحد عبد اهلل بأنه ّ
مت رفع حالة الطوارئ إىل الدرجة القصوى يف
مجيع مستشفيات احملافظة الستقبال حاالت اإلصابة وإسعافها أو ً
ال
بأول.
ومن جهة أخرى اندلع حريق صغري يف إستاد القاهرة مساء أمس
أيضًا عقب انتهاء الشوط األول ملباراة بني فريقي الزمالك
واالمساعيلي غري انه متت السيطرة عليه سريعًا.
ونتج احلريق عن إشعال أنصار فريق الزمالك الفتات كانوا حيملونها
تعبريًا عن غضبهم ملا حدث يف بورسعيد ،حبسب التلفزيون
املصري.
وكان العبو الفريقني وجهازاهما الفنيان قرروا عدم خوض الشوط
الثاني من املباراة تضامنًا مع الضحايا الذين سقطوا يف بور سعيد،
وكانت النتيجة تشري إىل التعادل (2ـ ،)2يف نهاية الشوط األول.

البطـوالت األوروبيـة بكـرة القـدم...تعادل فالنسيا وبرشلونة وخسارة ميالن

افتتح الفريق املضيف التسجيل عرب الربازيلي جوناس أوليفريا الذي
استلم الكرة من الفرنسي جريميي ماتيو داخل املنطقة وسددها عالية
يف قلب مرمى احلارس بينتو (.)27
وعادل برشلونة األرقام ،بعد إهدار عدة فرص ،عن طريق قلب دفاعه
كارلس بويول بضربة رأسية حمكمة إثر ضربة ركنية (.)35
ويف الشوط الثاني ،حصل برشلونة على ركلة جزاء إثر إعاقة الظهري
الربتغالي ميغيل لتياغو داخل املنطقة بعد متريرة من األرجنتيين ليونيل
ميسي ،توىل األخري تنفيذها لكن احلارس الربازيلي دييغو الفيش
صدها برباعة (.)55
ويف املواجهة الثانية ضمن نصف النهائي ،فاز أتلتيكو بلباو على
مضيفه مريانديس من الدرجة الثالثة (2ـ.)1
وسجل لبلباو فرناندو ليورنيت ( 18و ،)27وملريانديس ملباردي كاميلو
( .)90وكان مريانديس حقق إجنازا عندما اقصى إسبانيول من ربع
النهائي ،بعد أن كان ختطى فياريال وراسينغ سانتاندر.
فرنسا
بلغ حامل اللقب مرسيليا نهائي كأس رابطة األندية الفرنسية للمرة
الثالثة على التوالي وذلك بفوزه الصعب على ضيفه نيس متذيل
ترتيب الدوري احمللي بهدفني للويك رميي ( ،)16والربازيلي برانداو
( ،)57مقابل هدف ألنطوني مونييه (.)44
ويلتقي مرسيليا يف النهائي مع ليون.
إيطاليا
يف األسبوع الـ 21من الدوري اإليطالي ،أحلق التسيو بضيفه ميالن
حامل اللقب خسارته الرابعة هذا املوسم وحرمه من التصدر بالفوز
عليه للمرة األوىل منذ شباط  1998بهدفني للربازيلي هرنانيش (،)76
وتومازو روكي (.)85
واستعاد اودينيزي توازنه بفوزه على ضيفه ليتشي بهدفني مليكيلي
باتسيينزا ( ،)3وأنطونيو دي ناتالي ( ،)36مقابل هدف لدافيد دي
ميكيلي (.)27

وشهد ملعب «جوسييب مياتزا» حربا تهديفية حتت الثلوج بني مهاجم
إنرت االرجنتيين دييغو ميليتو وصانع ألعاب بالريمو فابريستيو ميكولي
اذ سجل األول رباعية والثاني ثالثية يف مباراة هجومية مثرية انتهت
بالتعادل (4ـ.)4
وسجل ميليتو أهدافه يف الدقائق  22و 56و 61و 69بينما سجل
ميكولي أهدافه يف الدقائق  52و 66و 85بعد أن كان اندريا مانتوفاني
افتتح التسجيل يف الدقيقة .17
يف بقية املباريات فاز كالياري على روما (4ـ ،)2وتعادل نابولي
مع تشيزينا سلبا ،بينما تأجلت  3مباريات بسبب الثلوج ،اليت كانت
تسببت بتأجيل مباراة املتصدر يوفنتوس ومضيفه بارما الثالثاء.
[ ترتيب الصدارة:
1ـ يوفنتوس 44 ،نقطة من  20مباراة.
2ـ ميالن 43 ،من .21
3ـ أودينيزي 41 ،من .21
4ـ التسيو 39 ،من .21
5ـ إنرت 36 ،من .21
إنكلرتا
فشل أرسنال يف حتقيق أكثر من التعادل السليب مع مضيفه بولتون
الـ 17يف ختام األسبوع الـ 23من الدوري اإلنكليزي.
يف بقية املباريات فاز سندرالند على نوريتش (3ـ صفر) ،وتعادل
أستون فيال مع كوينز بارك رينجرز (2ـ ،)2وفوهلام مع وست بروميتش
(1ـ ،)1وخسر بالكبرين أمام نيوكاسل (صفر ـ.)2
[ ترتيب الصدارة:
1ـ مانشسرت سييت 54 ،نقطة.
2ـ مانشسرت يونايتد.54 ،
3ـ توتنهام.49 ،
4ـ تشلسي.42 ،
5ـ نيوكاسل.39 ،
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Bankstown’s Local Australians Honoured
soccer club and currently
teaches Special Olympics Tennis. He also runs
three table tennis tournaments each year for
mental health sports, volunteers at major events
and cares for many older
residents on bus trips.

An inspirational volunteer, a devoted sportsman, a golfing superstar,
an inspirational dance
teacher and an outstanding youth role model were
honoured yesterday with
the Bankstown Australia
Day Awards as part of
Council’s Australia Day
celebrations.
The Mayor of Bankstown
Clr Khal Asfour hosted a
special recognition ceremony for the award recipients, where he also
officially welcomed 12 of
Bankstown’s newest citizens.
In his address to the recipients, Mayor Asfour
also congratulated all
this year’s nominees and
thanked them for their
commitment to making Bankstown a better
place.
“As Mayor of Bankstown
I take great pride in the
fact that we are a community of heroes,” said
the Mayor of Bankstown
Clr Khal Asfour.
“The Bankstown Australia Day Awards acknowledge the men and women,
young people, workers
and volunteers advancing our city through their
tireless efforts without the

expectation of reward.
Our winners and nominees are the best our
community has to offer.”
“Bankstown’s Australia
Day Awards are an integral part of our Australia
Day celebrations and an
opportunity for the community to say thank you.
“I would like to congratulate all our award recipients and nominees,
your efforts are appreciated and symbolise the
tremendous community
spirit and caring nature
that exists here in this
wonderful city of ours,”
Mayor Asfour said.
The winners of each
award are:

sporting talent, dedication and passion for excellence is an inspiration
to Bankstown>s sporting
community.
Sports Volunteer Award –
David Wilson

David is currently holds
Sports
Achievement the position of PresiAward – Peter Stojanovs- dent at Bass Hill RSL
ki
Sub Branch Youth ClubBallroom Dancing Group
Peter is one of our prized and is an outstanding
up and coming sporting teacher and mentor to the
super stars. In Novem- Club>s young performers.
ber of last year he rep- He holds a distinguished
resented Australia in the track record of 21 years
Golf international World of service to the Club and
Championships in China has also served as Vice
where he placed fourth President and Youth Delmittee,
Bankstown he helped establish their in his age group. Peter’s egate.
Women’s Cancer Support Group, Australian Air
League Padstow Squadron, Sydney South West
Area Health Service and
Cancer Council>s many Bankstown’s Australia fect day of celebration for Bankstown’s Talent Adfundraisers.
Day event has once again everyone.
vancement Program.

Young Citizen of the Year
– Darinka Popadic
Darinka is an incredible role model for Bankstown’s young people.
She is heavily involved
in many charitable activities, volunteers with
the Scouts and serves as
a member of Council>s
Youth Advisory Committee. Despite having to
overcome learning challenges, Darinka completCitizen of the Year – ed the Bronze and Silver
Duke of Edinburgh and is
Elaine Crockett
currently working on atElaine has faced tremen- taining Gold.
dous health challengService
es, including cancer, to Community
emerge as one of Bank- Award – Frank Davies
stown greatest silent heroes. Over the past three Frank is an outstanding
decades she has given community member havgenerously of herself to ing volunteered for nuinnumerable
commit- merous charities since
tees and community or- the 1960’s, including Bass
ganisations including: Hill RSL and the Cancer
Bankstown Community Council. He taught TenTransport, Bankstown nis for 15 years at BankHospital Network Com- stown De La Salle where

Bankstown’s Australia Day event never fails to impress

lived up to its reputation,
attracting approximately
20,000 people to Garrison
Point for a great day of
national and community
pride, entertainment, food
and fun as part of Bankstown City Council’s annual celebration.
Mayor of Bankstown Clr
Khal Asfour said this
year’s event was a great
success, with the whole
community once again
coming together to celebrate the many great
things about our nation.
“Australia Day in Bankstown is always a special
one, with this year’s event
a great reminder of how
fortunate we are to live in
such an inclusive and opportunistic country,” said
the Mayor of Bankstown
Clr Khal Asfour.
“Australia Day in Bankstown is about our local
families, with a combination of displays, entertainment and children’s
activities making it a per-

“I would like to thank our
local community, as well
as our sponsors for their
continuous support and
contribution to making
Bankstown’s Australia
Day festivities the best in
the state,” Mayor Asfour
said.
The day started off with
the Mayor welcoming in
12 of Bankstown’s newest Australian citizens
and announcing the five
recipients of Bankstown’s
Australia Day Awards.
The afternoon was all
about entertainment and
fun, with the mix of live
performances, amusement rides, Australiana
displays, food stalls and
kids’ activities ensuring a
great day was had by all
who attended.
The free five-hour concert
featured performances by
internal and local artists
including The Australian
Blues Bros, Sabrina Mitwali, The Jitterbugs, Wes
Carr and students from

Timomatic wowed the audiences with his voice and
sensational dance moves,
with the Black Sorrows
taking centre stage as the
final and headline act of
the free community concert.
No Australia Day event
would be complete without a spectacular fireworks display at 9pm
which concluded another
year of Bankstown’s Australia Day celebrations.
Bankstown’s 2012 Australia Day celebrations
were proudly bought to
you by Bankstown City
Council and sponsored
by Bankstown-Canterbury
Torch, Bankstown Sports,
Revesby Workers Club,
the Bankstown RSL and
Bankstown Trotting Recreational Club.
For further information
contact Bankstown City
Council on 02 9707 9999,
email events@bankstown.
nsw.gov.au or visit www.
bankstown.nsw.gov.au
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مـقابالت

رئيسة بلدية داربن يف فيكتوريا لـ  3دورات السيدة ديانا أمسر لـ «اهلريالد:

حققت العديد من االجنازات لسكان داربن ودعمت الكثري من النشاطات واملناسبات االجتماعية

مجعت نصف مليون دوالر ألحباث مرض التصلب املتعدد ُ
وفزت بلقب متطوعة العام 2007
دماثة اخالق  ..لني جانب ..علم  ..ثقافة ..تواضع..
طموح ..كلها صفات تنطبق على السيدة ديانا امسر
رئيسة بلدية داربن ف فيكتوريا سابقا لثالث دورات.
واذا كان البعض من ابناء اجلالية عاش وما زال
يعيش على هامش اجملتمع والبعض اآلخر يعتاش
كالنباتات الطفيلية يف هذا البلد فان العديد منهم
جدوا واجتهدوا ،طمحوا فحققوا الكثري
درسوا وتعبواّ ،
من طموحاتهم وتأتي يف طليعة هؤالء ابنة اجلالية
اليت رفعت اسم لبنان عاليا السيدة ديانا أمسر.
أدركت ديانا وهي يف عمر الربيع ان االنسان حتى ميكنه
املساهمة يف بناء الوطن واجملتمع ال بد له من االخنراط يف
احلياة السياسية وخاصة من خالل احد احلزبني الكبريين،
ً
وقناعة منها بان حزب العمال هو احلزب االفضل للشعب
والدارة البلد انتسبت اليه وهي يف السادسة عشرة من العمر.
حبها للعمل السياسي واخلدمة العامة دفعها للرتشح
لبلدية داربن ففازت بعضويتها اربع مرات ..املرة
* هل لنا ببطاقة هوية
للسيدة ديانا أمسر؟
 امسي ديانا أمسر ،والدايمسري حليم االمسر ووداد
االمسر ،متزوجة من دايفيد
(ضاهر امسر) ولدينا طفلة
هي داستين روز امسر.
تلقيت دروسي االبتدائية
والثانوية يف مدارس ملبورن
وتابعت دراسيت اجلامعية يف
التحاليل املخربية ومارست
العمل يف هذا االختصاص
يف مستشفى ملبورن امللكي
ويف نورثرن هوسبيتال
و
()Northern Hospital
 Panth Hospitalومن ثم
عملت كمنطمة للعالقات
الصناعية الحتاد الصحة
لسائر مستشفيات فيكتوريا
وكذلك منطمة للعالقات
الصناعية يف احتاد النقل
لوالييت فيكتوريا وتازمانيا.
* متى جرى انتخابك ألول
مرة يف بلدية داربن.
 ُأ ُبت الول مرة يف
نت ِخ ُ
عضوية بلدية داربن عام
 1998وما زلت يف البلدية
منذ ذلك احلني ،حيث مت
انتخابي أربع مرات وكنت
يف كل مرة افوز باالصوات
االساسية دون ان احتاج
لألصوات التفضيلية.
واشري هنا اىل انه يف
االنتخابات االخرية كنت املرأة
الوحيدة اليت ُأ ُ
بت لعضوية
نت ِخ ُ
البلدية حيث حصلت على عدد
كبري من االصوات.
* متى جرى انتخابك الول مرة
لرئاسة بلدية داربن وكم
ِ
شغلت هذا املنصب؟
مرة
ترأست بلدية داربن ثالثُ
دورات وذلك يف اعوام
 2004و 2008و.2010
واشري هنا اىل انين كنت

املرأة االوىل يف اسرتاليا
اليت ُتنتخب وهي حامل حيث
مت انتخابي املرة األخرية وانا
حامل بطفليت يف شهري
الثامن وهذا مل حيصل من
قبل.
* ما هي االجنازات اليت
خالل
بتحقيقها
تفخرين
رئاستك للبلدية؟
 خالل فرتة رئاسيت متكنتمن مجع حواىل نصف مليون
دوالر الحباث امراض التصلب
MULTIPLE
املتعدد
 SCLEROSISحيث حصلت
على لقب متطوعة العام
.2007
اقامت
رئاسيت
وخالل
البلدية العديد من احلدائق
وتوسعات الطرق واالرصفة
وغرس االشجار وانشاء
نادي لرياضة كرة القدم
للصغار والكبار ،كما اعطيت
للنشاطات
مالية
منحًا
االجتماعية،
واملناسبات
كذلك منحنا حسومات لكبار
السن
واملعوقني يف كل ما
ّ
خيص شؤون البلدية.
كما خصصت جائزة للطالب
املتفوقني لتشجيعهم على
اكمال دراساتهم.
ومن اجنازات البلدية خالل
رئاسيت هلا تقديم مساحة
ارض القامة متثال املغرتب
اللبناني الذي قدمته اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
 فرع فيكتوريا اضافة اىلذلك تكفلنا بكل تكاليف
أزحت الستار
االحتفال حيث
ُ
عنه مع الوزير بيل شورتن
مبعية وزير االعالم اللبناني
وليد الداعوق ورئيس اجلامعة
العاملي عيد شدراوي وسفري
لبنان جان دانيال.
وايضا حصلت على جائزة

حد
لالوىل كانت عام  ،1998والن طموحها ال يقف عند ّ
ترشحت لرئاسة البلدية وفازت بها ثالث مرات ..وكانت
ِّ
منظمة للعالقات الصناعية
قبل ذلك قد شغلت منصب
يف احتادي الصحة والنقل يف فيكتوريا وتازمانيا.
اجنازاتها خالل فرتة ترؤسها البلدية عديدة اذ يكفي ان
نذكر انها مجعت حواىل نصف مليون دوالر الحباث امراض
التصلب املتعدد  MULTIPLE SCLEROSISلتحصل اثر
ذلك على لقب متطوعة العام  2007واقامت ناديا لكرة
القدم للصغار والكبار كما قدمت االرض لتمثال املغرتب
اللبناني يف منطقتها االنتخابية الذي اقامته ،العام املاضي،
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -فرع فيكتوريا.
وخالل وجودها يف سيدني االسبوع املاضي الستالم
جائزة التيار االسرتالي اللبناني املتحد مبناسبة يوم
اسرتاليا التقت «اهلريالد» السيدة ديانا امسر يف منزل
رئيس التيار الوطين احلر يف سيدني السيد نسيب
اهلاشم وكان للزميل انطونيوس بو رزق معها هذا احلوار:

حاورها الزميل أنطونيوس بو رزق

التيار االسرتالي اللبناني
املتحد مبناسبة يوم اسرتاليا
يف حفل اقيم يف  25كانون
الثاني املاضي.
* متى انتسبت ديانا امسر
حلزب العمال وملاذا؟
 انتسبت حلزب العمالوانا يف السادسة عشرة
ً
قناعة مين بأنه
من عمري
احلزب االفضل للشعب
وخاصة
البلد
والدارة
لناحية تعاطفه مع الطبقتني
الفقرية والوسطى واميانا
مين بدفاعه عن حقوق
العمال والكادحني الذين
يعملون جبد لتأمني حياة
كرمية لعائالتهم ،وهذا ما
فعلته عندما كنت اشغل
ِّ
منظمة العالقات
منصب
احتادي الصحة
الصناعية يف
َ
والنقل.
* ما هو عدد
بلدية
اعضاء
داربن؟
 يتألف اجمللسالبلدي من 9
أعضاء 8 ،منهم
من حزب العمال
وعضو واحد حلزب
اخلضر.
* كم يبلغ عدد
بلدية
سكان
داربن وما هي
اليت
الضواحي
تشملها؟
عدد سكان بلدية
حواىل
داربن
 133ألف نسمة
وتشمل الضواحي
التالية :برسنت،
ثو ر نبري ي ،
رزرفوار ،رجيينت،
نو ر ثكو ت ،
الفاتن ،فريفيلد،

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيدة ديانا اسمر
باندورا

هايدلبريغ،
وكينغزبريي.
* هل من كلمة اخرية تودين
توجيهها؟
 أود ان اتقدم بالشكرمن ناخيب داربن وضواحيها

للثقة اليت حمضوني اياها
استطعت
واليت لوالها ملا
ُ
ان ادخل يف عضوية البلدية
وأصل اىل ما وصلت اليه
واعاهد املنطقة وسكانها
على العمل دائما خلدمتهم

وحتقيق مصاحلهم سواء
كنت يف رئاسة البلدية او
يف عضويتها.
وال بد لي من شكر ابناء
اجلالية الذين بفضل دعمهم
وتشجيعهم لي حققت ما
حققت من جناحات واجنازات
واقول هلم ان ابواب مكتيب
خلدمتهم
دائما
مفتوحة
ومساعدتهم.
غري ان الفضل الكبري يعود
للدعم والتشجيع اللذين
ملستهما من زوجي ضاهر
والدي مسري
امسر ومن
ّ
ووداد االمسر ومن سائر
واالهل..
العائلة
افراد
فللجميع الشكر.
كما اشكر جريدة اهلريالد
حتريرها
رئيس
وخاصة
انطونيوس بو رزق على هذا
اللقاء.

مع زوجها ضاهر (دايفد) وطفلتهما ديستني روز ووالدها سمري االسمر
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مناسبـات

نسيب اهلاشم يكرم ديانا أمسر وزوجها ضاهر والدها مسري االمسر

مسري االمسر يتوسط كرميته ديانا امسر والسيد نسيب اهلاشم

كرم رئيس التيار الوطين احلر يف سيدني
السيد نسيب اهلاشم العضوة يف بلدية داربن
يف فيكتوريا الربع مرات ورئيستها لثالث مرات
السيدة ديانا امسر وزوجها السيد ضاهر (دايفد)
أمسر ووالدها األديب مسري االمسر يف حفل
اقامه يف منزله مساء يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي.
وكانت السيدة ديانا امسر قد زارت سيدني
االسبوع املاضي الستالم جائزة وسام اسرتاليا

االسرتالي
التيار
من
االسرتالي اللبناني املتحد من اليمني :الزميل بو رزق ،اهلاشم ،مسري االمسر ،دياما امسر ،ضاهر (دايفيد) امسر ،مشعون ،زينة
مبناسبة يوم اسـرتاليا مساء
ومارشا البايع
يوم االربعاء املوافق يف  25كانون الثاني املاضي ويلز وفيكتوريا والتطورات اليت تعيشها املنطقة
وذلك للنشاطات اليت قامت بها خالل ترؤسها العربية ومدى انعكاسها على الساحة اللبنانية.
البلدية ولالجنازات اليت حققتها لسكان منطقتها وكانت املأدبة غنية بأصناف من املأكوالت
االنتخابية وايضا للخدمات اليت قدمتها للجميع .اللبنانية وهذا ليس بغريب على السيد نسيب
وخالل حفل التكريم تطرق احلديث اىل اوضاع اهلاشم الذي ُي ِ
طعم ضيوفه من قلبه قبل
اجلالية يف اسرتاليا وخاصة يف والييت نيو ساوث مائدته.

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

$10

DAYS
&
NIGHTS

7

OPEN
TILL
8PM

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY
WINNER

WINNER

2008

2010

2008

2010

WINNERS

AGAIN
2011

L2382387-080911

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.
www.abbottdiabetescare.com.au

666 Doncaster Road Doncaster Victoria 3108 Australia
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126
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كتابات

صيحة املشتاق

الشاعر السيد أمحد احلسيين

االشواق
ماذا جرى يا دمعة
ِ
املشتاق
حتى تعالت صيحة
ِ
يهتّز
خصر ِك يف اهلوى متماي ًال
ُ
ُ
رقراق
احلر ُاء يف
والدمعة
ِ
ّ
ِ
مازجتك من اجلمال
قد
ضفائر
ٌ
ِ
ِ
االعناق
بطراوة
الغوى
هب
ِ
ّ
ّ
ِ
السهم
فكأنك
امللط ُخ بالدما
ُ
ُ
ُ
االطالق
مربض
وحلاظ عينِك
ِ
ِ
حسرات ِه
الوهلان من
وتنهد
ّ
ُ
ّ
االطواق
مهشم
بني الضلوع
ِ
عطشان حقًا والشفاه
حت
تقر ْ
ّ
ُ
الرتياق
جدول
واملاء حولي
ُ
ِ
ُ
والبلبل احلريان يبقى خائفا
ُ
ٍ
االشفاق
متجاهل
صائد
من
ِ
َ
عالك تشاخمًا
ربي يف
سبحان ّ

االرزاق
مقس ُم
أنت االله
ِ
ّ
السحر ينفث يف السماء ت ّربجًا
ُ
االشراق
والبدر يرقص طلة
ِ
ُ
ُ
واحللوة
الغر ُاء يف همساتها
ّ
اق
قبس أتى من نعمة
ّ
الرز ِ
ٌ
ّ
واحلب يرقص داعيًا
ومبشرًا
اآلفاق
ُمشِر ِق
بقدوم فجٍر
ِ
واستيقظت
فرتحنت من حلمها
ْ
ْ
ٍ
اق
غفوة يف محرة
من
الدر ِ
ّ
النقاب كماهلا
فتمايلت خيفي
ْ
ُ
ّ
اق
اخلمار نواظر
حجب
العش ِ
ُ
ِ
خالق
االوصاف وهبة
يا كامل
ٍ
االخالق
االله حماسن
أهدى
ُ
ِ
تعلو
السحاب من احلبيب مشائ ًال
ُ
ُ
ُ
االعراق
طيبة
االصالة
منها
ِ
واهلل يعطي من يشاء جالله
اخل ّال ِق
مواهب
للعاشقني
ِ
فسليل
رمشك يا مليحة قات ًال
مود ٍع ومالقي
والسهم بني
ّ
جت بدمائها
حتى املباسم ُضِّر ْ
ٍ
عسجد
وخضابها من
اق
بر ِ
ُ
ّ

من ديوان الغدير

الرا فابيان :التطبيع لن مي ّر من بريوت
الرا فابيان لن تأتي إىل لبنان« .اجلواب نهائي» ّ
أكده
ّ
توقف «فريجني ميغاستور» أول من أمس عن بيع
التذاكر حلفلتيها اللتني كانتا مقررتني يف  14و15
شباط (فرباير) يف «كازينو لبنان» ،ودعوة ّ
كل من
ابتداء من اليوم.
اشرتى تذكرة إىل استعادة مثنها
ً
هكذا ،أنهت املغنية البلجيكية الكندية جد ًال دام
ثالثة أسابيع مل حيسمه قرار الدولة اللبنانية مبنح
التأشرية لفابيان وتوفري الطمأنة الالزمة للفنانة
«املذعورة» .بقيت صاحبة «أحبك» تتأرجح بني قرار
اجمليء وعدمه ،إىل أن وجدت أنها غري مستعدة
لتحمل
ّ
ّ
«املخاطرة بسالمة أفراد طاقمنا».
لكنها «وعدت»
مجهورها اللبناني ّ
بأنها ستتواصل معه عرب أثري
إذاعة «نوستاجلي» وحمطة «أم .تي .يف» اليت هرولت
الحتضان املغنية «املسكينة» الصهيونية اهلوى .هكذا،
ستقدم صاحبة «عارية» أمسية يف  14شباط (فرباير)
ّ
من باريس لتطرب مجهورها يف لبنان عرب نقل مباشر
هلذه احلفلة ،يسبقها تصريح لفابيان عن اجلدل الذي
أشعلته على الساحة اللبنانية.
أن الرسالة
إذًا ،خافت فابيان ورأت نفسها َّ
مهددة ،مع ّ
وجهتها هلا «محلة مقاطعة داعمي إسرائيل يف
اليت ّ
لبنان» مل
تهددها إال ...مبقاطعة حفلتيها .لكن هل
ّ
ّ
استشفت فابيان عنفًا مث ًال عندما
احتل بعض ناشطي
احلملة صفحتها على فايسبوك؟ هناك ،وضعوا مقطع
الفيديو الذي تظهر فيه وهي تؤدي أغنية صهيونية
باللغة العربية (راجع املقال أدناه) ضمن احتفال أقيم
يف باريس عام  2008يف مناسبة «احلفل الستني
لتأسيس إسرائيل»! تعليقات هؤالء سرعان ما
ُحذفت عن الصفحة ،لتبقى تعليقات اللبنانيني الذين
يعتذرون عن «جهل» مقاطعي احلفلة.
ّ
املدير العام لشركة «ديالرا لإلنتاج املوسيقي»
ومنظم
أن جمرد
احلفلتني مع «كازينو لبنان» جان صليبا ،رأى ّ
توجيه رسالة إىل فابيان ودعوتها إىل عدم احلضور
بـ»الصهيونية» تهديد هلا! مع
إىل لبنان ووصفها
ّ
بأن «محلة مقاطعة داعمي إسرائيل يف لبنان» مل
العلم ّ
تصف فابيان
بالصهيونية ،بل أوردت يف رسالتها اليت
ّ
ِ
صهيونية
«قمت بأداء أغنية
وجهتها إليها
بالعربية».
ّ
ّ
رئيس «اجلمعية اللبنانية لدعم مقاطعة إسرائيل»
الناشط يف محلة املقاطعة عبد امللك
سكرية ،نفى أن
ّ
أن هدفها
تكون احلملة قد ّ
هددت الفنانة ،مشريًا إىل ّ
«التوعية وشرح قضيتنا .مهمتنا أن نشرح للفنان عن
ّ
الكيان الصهيوني
احملتل والعنصري ،وسبب عدم
ترحيبنا به كي يبدأ بدوره بالتفكري يف املوضوع» .يف
املقابل ،ال يرى صليبا مشكلة يف دعوة فابيان إىل
لبنان« :ما املانع من حضورها االحتفال التأسيسي
إلسرائيل؟ ميكنها أن تعلن حّبها ألي بلد .يف النهاية،
هي فنانة هلا حساباتها اخلاصة» .وإن كان ّ
حيق لفابيان
أن يكون هلا حساباتها اخلاصة ،فهل من املعيب أن
يكون لنا أيضًا حساباتنا اخلاصة جتاه َمن يتعاطف مع
ّ
دولة حمتلة ارتكبت اجملازر
حبق اللبنانيني ،وآخرها
عام 2006؟
لعل هذا األمر ّ
ّ
قلما يهم الـ»دي .دجاي» صليبا
املشغول حبسابات الربح واخلسارة .لقد أعلن انضمامه
بأن دعوى
املر ،متوعدًا الناشطني يف احلملة ّ
إىل جهاد ّ
قضائية ستصلهم قريبًا للتعويض عن خسائره .بل
ّ
إن صليبا املناصر للحريات
وحرية فابيان بزيارة لبنان
ّ
ّ
توعد بإقفال صفحة احلملة على فايسبوك ،مطالبًا
ّ
الدولة بـ»قمع هذه اجملموعة» اليت نزع عنها اهلوية
اللبنانية!
ّ
الطرف الثاني يف املوضوع ،أي «كازينو لبنان» ،كان
أكثر حذرًا .حاول رئيس جملس إدارة الكازينو محيد
كريدي إبعاد
أن «شركة
املسؤولية عن الكازينو مبا ّ
ّ
ديالرا هي من أبرمت العقد مع فابيان ،واستأجرت
صالة يف الكازينو كأي شركة أخرى» على حد تعبريه.
و»أسف» كريدي ملنح الدولة تأشرية لفابيان كي تبعد
لكن مصدرًا يف األمن العام
املرة عنهاّ .
كأس القرار ّ
إن التأشرية منحت لفابيان ّ
ألنه ليس هناك
يقول ّ
نص قانوني مينع هذا األمر .مع ذلك ،كان يتمنى
ّ
أعضاء محلة املقاطعة أن يصدر موقف عن وزيري
السياحة والثقافة حتديدًا لدعم موقف املقاطعة.
وزير السياحة فادي عّبود يقول« :لست مع منع كل
إنسان زار إسرائيل من الدخول إىل لبنان ،بل ضد
أدى واجب اخلدمة
العسكرية يف إسرائيل
دخول َمن ّ
ّ
ّ
مث ًال» .ويضيف« :جيب فتح أبوابنا لألجانب
املتأثرين
اإلسرائيلية
بالربوباغندا
ليتعرفوا إىل وجهة نظرنا».
ّ
ّ
ّ
أن
املنظمني أعلنوا قبل إلغاء
لكن عبود تناسى ّ
ست َ
فابيان زيارتها ّ
أنها ُ
ستقَبل يف صالون الشرف يف
املطار وفق ما يقول الناشط يف «محلة مقاطعة داعمي

زينب مرعي

إسرائيل يف لبنان» رباح شحرور.
أن وزير الشباب والرياضة
وهنا ،جتدر اإلشارة إىل ّ
قدم اقرتاح قانون يقضي مبنع استقدام
فيصل كرامي ّ
كل رياضي
لعب يف أندية إسرائيلية ،إىل لبنان.
َ
لكن حتى اآلن ،مل يستجب عّبود لطلب أعضاء احلملة
باالجتماع به .كذلك األمر بالنسبة إىل الوزير السابق
أن وزير الدولة مروان خري الدين
طالل أرسالن ،مبا ّ
الذي ينتمي إىل «احلزب الدميوقراطي اللبناني» هو من
ّ
ميلك الـ»فريجني ميغاستور» .ومل
ردًا من رئاسة
يتلقوا ّ
وجهوها إليه أو حتى من
اجلمهورية على الرسالة اليت ّ
ّ
وزير
ليون ،فقد
الداخليةّ .
ّ
أما وزير الثقافة كابي ّ
وافق على مضض على االجتماع بهم غدًا .كذلك اجتمع
ّ
ممثلون عن احلملة أمس بوزير العمل شربل ّ
حناس الذي

وعد باالشتغال على تغيري قانون مقاطعة إسرائيل
ّ
«تكتل التغيري واإلصالح»،
الصادر عام  1955عرب
بأن القانون اللبناني ّ
يركز على قضايا التعامل
علمًا ّ
التجاري مع إسرائيل دون اجملاالت األخرى حبسب
طي الذي يضيف« :جيب توسيع
أستاذ القانون حممد ّ
القانون ليشمل كل أنواع التبادل مع إسرائيل» .مع
ذلك ،هناك نقاش
مستمر داخل «محلة داعمي مقاطعة
ّ
إسرائيل يف لبنان» يف ما إذا كانت هناك ضرورة
لتعديل القانون أو ترك املسألة كـ»قضية رأي عام»
كما يقرتح الباحث يف القانون الدولي والناشط يف
«مركز حقوق الالجئني» (عائدون) وسام صلييب؛ إذ
يرى ّ
أنه ال ميكن
التوسع يف تفسري القانون اجلزائي؛
ّ
احلريات العامة.
ميس
ّ
حساس قد ّ
ألن األمر ّ
ّ

لقانون اللبناني ناقص ...فمن حي ّدد املعايري؟
سناء اخلوري

الرا فابيان أثناء تكريمها يف بروكسل من قبل حلقة بن غوريون
على فايسبوك ،بدت كارين غاضبة .من بيتها
الصغري يف كندا ،كتبت الشابة اللبنانية« :من الغباء
سياسية .لقد دفعوا هلا
جر الفنانني إىل نقاشات
ّ
ّ
يّ
أجرًا كي
تغن يف احلفلة اإلسرائيلية .هذا عملها».
ً
لكن أن يّ
قصيدة حتتفي باالستيطان
تغن الرا فابيان
يف ذكرى النكبة ،أليس احنيازًا واضحًا إىل من قتل
ّ
واحتل؟ هل ّ
وهجر
حيق املراهنة على سذاجة املغنية
ّ
املفرتضة كي ن ّربر موقفها املتواطئ؟
اإلجابة جاهزة عند رئيس حترير ّ
جملة «اآلداب» مساح
ّ
إدريس« :إذا أتت الرا فابيان إىل بريوت،
وغنت
خميمات شاتيال ،وقالت هلم أحّبكم،
للفلسطينيني يف ّ
ثم قررت إحياء حفلة يف تل أبيب ،فهل كانت
ّ
السلطات اإلسرائيلية تسمح هلا بذلك؟» .الناشط يف
حيمل الدولة
«محلة مقاطعة داعمي إسرائيل يف لبنان» ّ
ً
مسؤولية يف
اللبنانية
قضية فابيان« .خبالف قضايا
ّ
«بالسيبو» وجاد املليح ،كانت فابيان ستحيي حفلتيها
يف «كازينو لبنان» ،وهو مؤسسة تتولىّ الدولة جزءًا
من إدارتها».
بعد «رسالة
وجهتها املغنية إىل أصدقائها
احلب» اليت ّ
ّ
اللبنانيني ،انهالت عبارات التعاطف على صفحتها
تؤيد من تشاء»،
حرة بأن ّ
ّ
الفايسبوكية« :الرا احلنونة ّ
و»منع الفنانني من القدوم إىل لبنان بسبب إسرائيل
جهل» .النائب سامي
اجلميل ذهب أبعد من ذلك،
ّ
حني رفض حتويل لبنان «مستنقعًا من
املتحجرين»...
ّ
فمن حيدد معايري املقاطعة إذًا؟ يوضح هثيم بواب
َ
املسؤول عن «مكتب مقاطعة إسرائيل» يف وزارة
أن «قوانني املقاطعة اليت يطّبقها
االقتصاد والتجارة ّ
املكتب ال تشمل فقط التجارة والبواخر والشركات،
بل تطاول أيضًا كل من يتعامل مع إسرائيل ،وخيدم
يروج هلا» .يف حالة األفراد األجانب
مصاحلها ،أو ّ
ّ
التقاليد
بعض
م
تتحك
اإلسرائيليني،
غري
البريوقراطية
ّ
بسري األمور« .جيري مكتب املقاطعة حتقيقًا
للتثبت من
ُّ
ضلوع املعنيني يف التعامل مع إسرائيل أو الرتويج
هلا ،ويرفع تقريرًا إىل املكتب الرئيسي للمقاطعة يف
دمشق .هذا األخري يرفع التقرير إىل مؤمتر مكاتب
مقاطعة إسرائيل
العربية للنظر يف أمره ،وإعطاء
ّ
مؤمتر
إىل
توصيات ترفع
القمة العربية» ،يشرح بواب
ّ

«ي َ
قضية الفنان مث ًال،
ناقش امللف لدرس
ّ
مضيفًاُ :
والتأكد من إمكان إدراجه على الئحة احلظر» .ولبنان
ّ
من الدول امللتزمة توصيات اجلامعة العربية
املتعلقة
باملقاطعة ،بل استلهمتها إلصدار قانون مقاطعة
إسرائيل يف لبنان عام « .1955مث ًال ،تشمل الئحة
يّ
املغن اإليطالي أدامو املعروف مبواقفه
العربية
احلظر
ّ
الداعمة إلسرائيل ،وهو ممنوع من إحياء حفالت يف
ّ
لبنان».
أن «مكتب مقاطعة إسرائيل» رفع
بواب ّ
ويؤكد ّ
كتابًا لألمن العام بشأن زيارة فابيان.
لكن مصدرًا
ّ
مسؤو ًال يف األمن العام لفت يف اتصال مع «األخبار»
إىل ّ
أنه منح تأشرية لفابيان قبل حصوله على الكتاب
املذكور».
أمام التعقيد الواضح يف إجراءات املقاطعة قانونيًا،
يرى االختصاصي يف القانون الدولي حسن جوني
ضرورة تعديل القوانني
املرعية البالغة نصف قرن
ّ
لـ»تشمل ّ
يروج هلا،
ويؤدي
ّ
كل من يدعم إسرائيل ،أو ّ
ً
ً
خدمة
هلا
مادية أو معنوية» .ويعمل جوني حاليًا على
ّ
دراسة مشروع قانون يلحظ تشديد العقوبات
حبق
اللبنانيني املتعاونني مع فنانني أو أكادمييني يدعمون
أن
قضية فابيان قد تندرج
إسرائيل .ويلفت إىل ّ
ّ
من
املعلنة
مواقفها
يف إطار «التطبيع بسبب
العدو
ّ
اإلسرائيلي».
لكن أال تتناقض مأسسة محالت املقاطعة ،وقوننتها،
الشعبية
مع طبيعتها
والعفوية؟ «محلة مقاطعة داعمي
ّ
ّ
إسرائيل يف لبنان» تسرتشد مث ًال مبواثيق احلمالت
الدولية مثل  PACBIو« BDSالداعية إىل مقاطعة
ّ
ّ
كل من يشارك يف الربوباغندا املساهمة يف التعمية
عن جرائم األبرتهايد الصهيوني» ،كما يشرح مساح
إدريس .أساليب ضغط مماثلة استخدمت سابقًا يف
جنوب أفريقيا خالل الثمانينيات ،وجنحت يف لفت
الرأي العام العاملي إىل اجلرائم
العنصرية .محالت
ّ
مقاطعة إسرائيل أقنعت فنانني عامليني كثرًا
بأرجحية
ّ
موقفها من الناحية
األخالقية .فهل قاطع روجر ووترز،
ّ
وفانيسا بارادي ،وكارلوس سانتانا حفالت تل أبيب
ّ
«متحجرون»؟ أحد الداعمني حلملة املقاطعة سأل
ألنهم
ّ
ّ
على فايسبوك« :غريب أن
تتطلب مقاطعة مغنية
مؤيدة إلسرائيل ّ
كل هذا النقاش!».
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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
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روبري خبعازي يعود
من لبنان

عاد من لبنان االسبوع املاضي املنسق العام للتيار الوطين
احلر يف اسرتاليا السيد روبري خبعازي بعد زيارة دامت
اربعة اسابيع التقى خالهلا دولة الرئيس العماد ميشال
عون وكبار معاونيه يف التيار الوطين احلر ومن بينهم
املنسق العام للتيار يف لبنان الدكتور بيار رفول.
وقد اطلع السيد خبعازي التيار يف لبنان على نشاطات
التيار يف اسرتاليا والدور الذي يلعبه لبنانيًا واسرتاليًا
من اجل مصلحة البلدين ،واقيمت على شرفه العديد من
مناسبات التكريم.
وكانت كلمة العماد عون االخرية البناء اجلالية اللبنانية يف
اسرتاليا حافظوا على البلد الذي حفظكم ورعاكم دون ان
تنسوا وطنكم لبنان.
احلمد هلل على سالمة الوصول.
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اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -جملس والية
فيكتوريا

تكريم الطالب املتفوقني

يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة
اللبنانية املتفوقة ،يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا السيد يوسف سابا
مع اللجنة التنفيذية ،مجيع الطالب اللبنانيني أو
املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني على نسبة
 %90وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال
VTACللعام  ،2011للمشاركة يف حفل التكريم.
=
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالب
املتفوقني ،حث أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف
هذا احلفل ألتكرميي عرب إرسال األوراق الثبوتية واليت
هي نسخة عن الشهادة الرمسية حتى يتم إدراج
أمسائهم على الئحة التكريم.
ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:
World Lebanese Cultural Union of Victoria (WLCU
)- VIC
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
آخر موعد الستالم الطلبات هو .2012/ 5 /4
للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال
545 177
بأمانة السر الدكتور ساسني النبوت
0420
أو بالدكتور جورج خرياهلل 0401 484 846
***

يذكر جملس والية فيكتوريا يف اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل األعضاء الكرام إستحقاق جتديد
اإلنتساب لعام  ،2012إن قيمة االنتساب عشرة
دوالرات فقط اليت نشجعكم على تسديدها خالل فرتة
ال تزيد عن  31آذار .2012
ملزيد من املعلومات أو لتجديد اإلنتساب يرجى
اإلتصال بأمني الصندوق السيد جورج الشيخ على
الرقم 0433 555 550 :أو بأحد أعضاء اجمللس اآخرين.
إن إنتسابكم الفردي يعطيكم احلق يف حضور
اإلجتماعات العامة واإلنتساب إىل أحد فروع جملس
الوالية .إن الفروع املؤلفة من  30عضوًا خيتارون
مندوبًا عنهم ميثلهم يف اخليئة التنفيذية جمللس
الوالية.
وبناء على تعديل الدستور العاملي يف مؤمتر
ً
املكسيك االستثنائي بتاريخ  23تشرين األول
 ،2009فعلى كل فرع أن يكون مسج ًال يف الدوائر
الرمسية يف والية فيكتوريا)Consumer Affairs( .
يقدم طلب االنتساب إىل رئيس الوالية السيد يوسف
سابا مع قيمة االنتساب  300دوالر.
إن جملس الوالية يشجعكم على االنتساب ولعب
دور إجيابي خيدم مصلحة جاليتنا الكرمية يف أسرتاليا
ولبنان.
أمانة اإلعالم

املتفجرات يف بساتني العراق خطر على اإلنسان واحليوان
وسيم باسم من بغداد (ايالف) :مل تقتصر آثار املتفجرات واحلروب
على املناطق اليت كانت يف يوم من األيام مسرحا للحروب بل تعدى
ذلك اىل مواطنني وجدوا أنفسهم ضحايا ملتفجرات وقنابل وألغام
دفنت يف البساتني او خزنت بني األحياء.
فقد جنا أبو حممد بأعجوبة من متفجرات كادت تفتك به يف بستان
(البدعة) يف احملاويل (  70كلم جنوبي بغداد) حيث ابلغ اجلهات
املعنية عن كميات من مادة (السي فور ) الشديدة االنفجار خمبأة
حتت األرض.
ويشري أبو امحد إىل أن املنطقة على الطريق الدولي مشال املدينة
شهدت العثور على الكثري من األعتدة واألسلحة املخبأة بني
البساتني ،طيلة السنوات املاضية بعضها انفجر على السكان.
كما فقد حسني صايف (مزارع ) أصابع يده اليمنى حني انفجرت
عليه قنبلة خمبأة يف بستانه العام  2009يف مشال الصويرة ( 55
كم جنوبي بغداد).
وحبسب صايف فانه مزرعته اليت هجرها ملدة أربع سنوات كانت
خمبئا ملسلحني يف العام .2005
وعدا ذلك فان مناطق احلروب السابقة ،تتوفر على اآلالف من
األلغام األرضية اليت مل تنفجر بعد.
وحبسب جملس حمافظة ميسان (  320كم جنوب شرقي بغداد
) فان إحصائيات  2012تكشف عن تسجيل حنو ستة آالف إصابة
باأللغام واملخلفات احلربية بني مواطين احملافظة منذ عام .1988
وحبسب اخلبري البيئي صاحل عباس الذي عمل ملدة سنة يف جمال
ازالة األلغام على احلدود مع إيران ،فان املخلفات احلربية غري
املنظورة تشكل التهديد األكرب للبيئة الصحية يف العراق النها عدو
نائم يرتبص باإلنسان واحليوان معا.
ويتابع :األخطر األكرب ،هي املتفجرات يف البيوت والبساتني
واملناطق النائية واليت يكون ضحيتها اإلنسان واحليوان معا ،فاإلبل
واألغنام ،واملاعز ،واألبقار هي ضحايا ايضا النفالق املتفجرات يف
املناطق املفتوحة والربية حتى يف املناطق اليت مت حتديدها كمناطق
خطرة.
ويتابع :تنفجر هذه املواد اخلطرة بصور مفاجأة لدى عمل الفالح يف
بستانه ،وغالبا ما تكون هذه املواد خمبأة من قبل جمهولني ينقبون
عنها حلظة احلاجة اليها.
وأدت املداهمات األمنية املكثفة يف مدن العراق إىل جلوء الذين
ميتلكون تلك األسلحة واملتفجرات اىل إبعادها عن املنازل واألحياء
حيث تدفن يف املزارع القريبة ،مما يشكل خطرا مرتبصا بصاحب

املزرعة نفسه و الذي جيهل يف اغلب األحيان ان مزرعته حتتوي
على مواد متفجرة.
ويوضح صاحل كيف ان األلغام واملتفجرات تساهم يف تقليل
استعماالت األراضي للزراعة واملعيشة بسبب اخلوف املرتبص
بسكان تلك املناطق .ويشري أبو صاحل (بدوي) اىل ان مساحات
الرعي أصبحت حمدودة على طول احلدود مع إيران.
ويتحدث عبد احلسني علي ( مزارع ) عن إبالغه السلطات املختصة
يف عام  2011عن أسلحة ومتفجرات يف مزرعته اثناء عمله اليومي
يف زراعة الشلب يف منطقة أبو صخري ( 20كم جنوب النجف).
وال يعرف ابو علي مصدر هذه املواد اخلطرة ،لكنه يعتقد انها خمبأة
من قبل أهالي املناطق اجملاورة الستعماهلا وقت احلاجة.
وحيسب ابو علي فان أي شخص يف املزرعة كان ميكن ان يكون
ضحية هذه املتفجرات لوال العناية اإلهلية.
وال ينسب علي كل ما يعثر عليه اىل اجلماعات املسلحة ،بل ان
الكثري مصدره األهالي الذين يبعدونها عن مناطق سكناهم بدفنها
يف املزارع القريبة السيما يف الليل.
ويشري املالزم امحد حسن من شرطة النجف اىل ان الكثري من
األسلحة واالعتدة واملتفجرات عثر عليها يف املنازل وبني األحياء
طيلة السنوات املاضية.
وانتشرت ظاهرة دفن املتفجرات بصورة كبرية بعد العام ،2003
وقبل هذه الوقت كانت الظاهرة موجودة أيضا حيث خيبأ الناس تلك
املواد اخلطرة على ندرتها يوم ذاك يف الربية خوفا من السلطات

املختصة.
ويف عام  2011عثرت مديرية إزالة املتفجرات يف النجف على عشرة
قنابل يدوية يف حي يف مركز مدينة النجف.
كما يشري املزارع سعيد القريشي من جنوب بابل ( 100كم جنوب
بغداد) على عثوره على قنابل ومتفجرات مغلفة بأكياس بالستيكية
يف مزرعته حيث ابلغ اجلهات املسؤولة عنها.
ويشري املالزم حسن اىل ان الكثري من أعمال التفجريات اليت
حتدث اليوم مصدرها خمازن مدفونة حتت العارض يف الصحارى
والبساتني حيث يستعملها املسلحون وقت احلاجة.
ويشري اىل ان بعض املزارعني يتخذ من العثور على األسلحة جتارة
حيث تباع كخردة حربية أو كعتاد صاحل بدال من تسليمها اىل
اجلهات املختصة.
كما يتخوف الكثري من أهالي البساتني يف دياىل واملوصل (مشال
بغداد) من وجود الكثري من االعتدة املخبأة يف بساتينهم حيث
اختذت العصابات املسلحة طيلة السنوات املنصرمة واىل االن
من تلك البساتني خمبئا ألسلحتهم ومركزا النطالق عملياتهم ضد
الدولة .ويشري اىل ان ندرة املوارد املائية ،ساهم يف هجرة
املزارعني للبساتني حيث وجدت اجلماعات املسلحة يف ذلك فرصة
الستغالهلا بعيدا عن األعني.
وغالبا ما تعثر السلطات األمنية يف مشال مدينة احللة على تلك
املتفجرات مدفونة يف البساتني ايضا حيث ان هذه املنطقة تشتهر
بكثرة وضع العبوات اىل الطرقات.
ويف عام  2012عثرت شرطة بابل على خمبئني للصواريخ واملتفجرات
والعتاد ،خالل عمليتني نفذتهما مشال احملافظة.
وكانت هذه املتفجرات خمبأ يف بستان زراعي ،كان من ضمنها
قذائف مدافع وقنابر هاون.
ويقول اخلبري البيئي صاحل ان حقول األلغام غري املكتشفة رمبا
تكون اقل خطرا من ناحية ان مناطق تواجدها معروفة وميكن جتنبها
يف بعض األحيان.
لكن خمابئ األسلحة يف األحياء والبيوت واملزارع ميثل خطرا اكرب
يهدد االنسان يف أي حلظة.
وحتتوي املناطق احلدودية بني العراق وإيران اآلالف من األلغام
واملخلفات احلربية غري املنفلقة واليت مت زرعها من قبل الدولتني
إبان احلرب بينهما  1988 1980واليت تزيد أعدادها عن  25مليون
لغم أرضي حبسب تقديرات املنظمات واملؤسسات احلكومية
املختصة.
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

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

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
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ومعارض
على الرغم من اإلنقسام بني مؤي ٍد
ٍ

َّ
زياد الرحباني ِّ
يوحد الشباب السوري
ايالف  -عامر عبد السالم من دمشق
مؤي ٍد
على الرغم من اإلنقسام احلاصل يف سوريا بني ِّ
أن موسيقى وأعمال زياد
للنظام
ومعارض له ،إلاَّ َّ
ٍ
أن توحدهم حتت رايتها.
الرحباني إستطاعت ّْ
دمشق :زياد الرحباني الفنان اللبناني الذي اشتهر
مبوسيقاه احلديثة ومسرحياته السياسية الناقدة اليت
تضخم الواقع اللبناني احلزين بفكاهة عالية الدقة،
ومتيز أسلوب زياد بالسخرية والعمق يف معاجلة
طليعيا
املوضوع ،كما أنه يعترب
وشيوعيا وصاحب
ً
ً
مدرسة يف املوسيقى العربية واملسرح العربي
املعاصر.
احلدث السوري جعل من شبابه االهتمام أكثر باألوضاع
اليت متر بها البالد ،فال وقت لالسرتخاء ومساع
املوسيقى ،وكون االنقسام هي حالة عامة جعلت
من السوريني فئتني بني مؤيد للنظام ومعارض له،
إال أن القاسم املشرتك بني الفئتني عند اجتماعهم
يف املقاهي والكافيرتيات هو مساع موسيقى زياد
الرحباني وأغانيه ،ويبدو األمر ملحوظًا بشكل أكرب حني
يتم حتميل أغاني ومسرحيات زياد بشكل كبري على
مواقع التواصل االجتماعي ،وسواء كان من حيمل
األغنية مؤيدًا أو معارضًا ،تسجل يف صفحته عدد كبري
من مالحظات اإلعجاب على صفحته ومن الطرفني.
رمبا لغياب األغنية السياسية على مدى وقت هو
السبب يف ذلك،
خصوصا وأن اجملتمع السوري عاش
ً
ً
فرتة طويلة من السلم واالستقرار وحتلى باألمان،
وعندما عصفت األحداث احلالية بالبالد قدمت الكثري

من األغاني الوطنية والسياسية مع تدهور األوضاع،
ولكن أغلبها لفنانني غري معروفني.
حتدث طارق وهو طالب يف كلية اهلندسة بأن ما مييز
زياد الرحباني عن غريه من املوسيقيني هو البساطة
اليت يعمل بها ،فهو قريب جدًا من الناس ويتكلم
بلسانهم ،مبعنى أن مفرداته هي نفسها مفردات
اإلنسان البسيط أينما وجد.
اآلنسة رنا تقول «يوجد تاريخ جيمع بني الرحابنة
ومدينة دمشق ،وحنن السوريني بالعموم نستيقظ
على أحلانهم فيشاركونا فنجان القهوة الصباحية،
من فريوز وعاصي ومنصور وزياد وإلياس الرحباني،
إنهم عائلة موسيقية نادرة وتعين السوريني بشكل
كبري».
وعلى الرغم من برودة الطقس هذه األيام ،واهلدوء
النسيب يف محاس مجهور األغاني بشكل عام ،إال أن
زياد يبقى بنظر عشاقه وحمبيه هو األمري ،ويذهب
لؤي خريج ماجستري يف الفلسفة إىل أن «زياد رائع
كالعادة ،وأي شيء من الرحابنة هو عظيم ومبهر،
فهم مدرسة متأصلة يف املوسيقى ،ومن الصعب
التكلم عن زياد ،وما نشعر به اجتاه أعماله ال يوصف،
فهي حالة من السحر ،وهو كالسهل املمتنع يف
كلماته وأحلانه».
وتضيف اهلام اليت مل تكن تعرف زياد الرحباني قبل
حفلته بدمشق عام  2008يف احتفالية دمشق عاصمة
ً
الثقافة العربية
قائلة« :مل أكن أمسع زياد الرحباني

هيفاء وهيب تلمح لتالعب يف نتائج مسابقة ملك مجال لبنان 2012
مي ألياس (ايالف)
كشفت الفنانة هيفاء وهيب عرب حسابها
الرمسي على تويرت يف عدة تغريدات ردًا
على تعليقات متابعيها حول مشاركتها يف
مسابقة ملك مجال لبنان اليت متت إذاعتها
ليل اجلمعة املاضية ،وكانت هيفاء ترأس
جلنة التحكيم فيها ،وقدمت ثالثة عروض
غنائية راقصة مبهرة.
 3تغريدات أبدت فيها إستغرابها من نشر
عالمات هلا لبعض املشرتكني أقل مما قامت
بوضعه هلم.
ً
فهي تقول إنها ال تتذكر أنها أعطت مشرتكا
عالمة أقل من  9.75بينما ما ظهر على
الشاشة كان شيئا آخر.
وتعليقًا حول السبب يف تشابه تقييمها
قالت« :ألنه ليس من العدل أن متنح أحدهم
عالمة أقل من زميله أمامه وأمام العامل ،على
األقل ليس مين ...هذا كل ما هنالك».
رمبا تكون هيفاء حمقة يف مالحظتها بأن
األرقام اليت ظهرت على الشاشة ختتلف
عن التقييم الثابت جلميع املشرتكني ،لكن

قنصلية لبنان العامة  -ملبورن
عمال بقانون االنتخاب  2008/25السيما املادة  106منه
وبتعليمات وزارة اخلارجية واملغرتبني نذكركم ان وزارة
اخلارجية واملغرتبني بدأت بالتعاون مع وزارة الداخلية
والبلديات االعداد القرتاع املغرتبني اللبنانيني يف
االنتخابات التشريعية املقبلة املقرر اجراؤها عام 2013
يف اماكن انتشارهم عرب البعثات الدبلوماسية والقنصلية
اللبنانية.
بناء عليه ،حتث قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء
اجلالية اللبنانية يف والية فيكتوريا الراغبني باالقرتاع يف
هذه االنتخابات للتقدم شخصيا من مكاتبها هلذه الغاية
وذلك وفقا لآللية التالية:
 ابراز مستند شخصي لبناني (بطاقة هوية او بيان قيدافرادي) يبني كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم
ورقم سجلهم.
 ملء االستمارة املخصصة هلذا الغرض وتوقيعها اماماملوظف املختص يف البعثة.
 -يقفل باب التسجيل يف 2012 - 1 - 31

السؤال الذي يطرح نفسه اليست الفكرة
من التنافس أن يكون هناك أحد أفضل من
غريه ،ليستحق الفوز؟
وإذا كانت ال تقبل فكرة جرح شعور مشرتك
بإعطائه عالمة أقل من غريه ،كان من
املفرتض أن تعتذر عن التقييم وتكتفي
بتقديم اإلستعراضات يف احلفل.
ويف الوقت نفسه إذا كان القائمون على
الربنامج قرروا التالعب بأرقام هيفاء لكي
ال تبدو حمايدة وهي رئيسة للجنة التحكيم،
أمل يكن األجدى التحدث معها بهذا الشأن
وحل املوقف خالل املسابقة بد ً
ال من إحراج
أنفسهم الحقًا؟
على صعيد آخر شكرت هيفاء خمرج احلفل
اللبناني كميل طانيوس ،وأعربت عن
سعادتها بالعمل معه ومع فريقه ،كما
كانت سعيدة بردود أفعال متابعيها على
اإلستعراضات اليت قدمتها خالل احلفل.

قبل احلفلة ،ولكنين أحببت املواضيع اليت غناها يف
احلفل من خالل املوسيقى اخلاصه جدًا به ،وبعد أن
رجعت إىل أغانيه القدمية أحببت بساطة تقدميها ،أما
مسرحياته فأنا اآلن صرت أفهمها أكثر ،فهو يتكلم
عن االنقسامات يف اجملتمع وعن احلياة اليومية
واملعيشية من (غاز ومازت) وكأنه حياكي الواقع
احلالي يف سوريا ،أنه متنبأ بالفعل».
والقى زياد الرحباني مجهوره الكبري يف سوريا يف
صيف  2008عندما أقام عدة حفالت يف العاصمة
دمشق ضمن فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية،
وذلك على مسرح قلعة دمشق واستمرت احلفالت
خلمسة أيام متتالية زاد فيها عدد احلضور عن 4500
شخص كل ليلة ،بعد أن كانت والدته السيدة فريوز
قد عادت إىل دمشق من خالل عرض مسرحية صح
النوم خالل ذات االحتفالية ،وعرب زياد يف نهاية كل
ليلة من ليالي احلفل يف دمشق عن دهشته ملقدار
الشعبية اليت حيظى بها يف سوريا،
مستغربا من أن
ً
اجلمهور بأكمله حيفظ أغانيه كلها كلمة كلمة ،طالًبا
منهم  -بروح نكتته املعهودة  -أن يتبادلوا األدوار
مع الفرقة املوسيقية ،مما جعلته يتحمس ليعيد الكرة
عام  2009ويلتقي مجهوره السوري من جديد يف حفلة
استمرت لليلتني ومحلت اسم «منيحة ،»...ذلك اللقاء
توج زياد الرحباني أمريًا يف رحاب قلعة ختتزن
الذي ّ
التاريخ العتيق على مجع من السوريون اللذين أحبوه
حتى اجلنون.
ويتكلم خالد عن سر مساعه للفنان زياد الرحباني يف
الفرتة األخرية قائ ًال« :زياد بنظري قمة يف اإلبداع من
خالل موسيقاه ومسرحياته ،وتشعر أنه يوصل الفكرة
اليت يريد بكل الطرق ،ومن دون وجود أي حواجز بينه
وبني املتلقي ،وخصوصًا اجليل الشاب ،لدى زياد
شعبية كبرية عند السوريني فهو ابن فريوز وعاصي.
تشعر به وكأنه جيلس معك يف بيتك وكأنه صديقك
املقرب ،فهو حياكي همومك وأوجاعك وفرحك ،كل
هذه األمور يتحدث عنها زياد بعفوية مطلقة».
ولد زياد يف  1يناير  ،1956أمه هي نهاد حداد
املغنية ذات الشهرة العاملية واملعروفة بفريوز،
ووالده هو عاصي الرحباني أحد األخوين رحباني الرواد
يف املوسيقى واملسرح اللبناني ،لكن كال األبوين مل
أبدا أن مولودهما هذا ،سيتحول إىل شخصية
يظنا ً
مثرية للجدل يف عصره من خالل موسيقاه وشعره
ومسرحياته.
وأدرك والده املوهبة املوسيقية لزياد بعد أن رآه
يدندن حلنًا انتهى إىل أذن عاصي ،فسأله« :أين
مسعت هذا اللحن من قبل؟!!» ،فكانت إجابة الصغري:
ً
«مل أمسعه
مطلقا ،بل هو يرتدد يف ذهين منذ حني».

وكان أول ظهور لزياد على املسرح يف املسرحية
ذاتها أي «احملطة» ،حيث لعب فيها دور الشرطي.
كما ظهر بعدها يف «ميس الريم» بدور الشرطي أيضًا
والذي يسأل فريوز عن امسها األول واألخري ،وعن
ضيعتها يف حوار ملحن .ويف ذات املسرحية ،قام
زياد بكتابة موسيقى املقدمة ،واليت أذهلت اجلمهور
بالرمت املوسيقي اجلديد الذي يدخله هذا الشاب على
مسرحيات والده وعمه.
بعدها توالت املسرحيات ،ولكن بأسلوب خمتلف جدًا
عن األسلوب السابق (الرحباني) حيث اختذت مسرحيات
زياد ،الشكل السياسي الواقعي جدًا ،الذي ميس حياة
الشعب اليومية ،بعد أن كانت مسرحيات األخوين
رحباني تغوص يف املثالية وتبتعد قدر اإلمكان عن
الواقع ،ويعيش فيها املشاهد خياال آخر وعاملا آخر.
هذا ما مل يقبله زياد جلمهوره،
وخصوصا أن احلرب
ً
األهلية كانت قد بدأت.
وخبالف حفالته ،فقد غلف زياد جمموعة أغانيه وأحلانه
مبقاطع متثيلية ساخرة واسكتشات عديدة ،مضفيًا
عليها من روحه النقدية احلادة كي تصل الفكرة
األليمة يف قالب من الضحك املتواصل ،مما يضاعف
تأثريها لدى املتلقي ويبقيها طرية يف ذاكرته ملدة
طويلة ،وما يقال عن الفقرات التمثيلية يصح على
بعض األغاني ،اليت حيفظها مجهوره عن ظهر قلب،
ويكاد ينافس زياد يف أدائها بطريقته اخلاصة.
ويقول رايف صاحب حمل لبيع الكاسيت بأن سوق بيع
أقراص األغاني خفيف ،وال إقبال على الشراء نظرًا
لسهولة التحميل من االنرتنت ،إضافة إىل اجلو العام،
ولكين الحظت يف الفرتة األخرية اإلقدام على شراء
السيديات اخلاصة بالفنان زياد الرحباني القدمية منها
واجلديدة ،والغريب أنين أبيع كاسيتات زياد لغالبية
الشباب السوري من طريف الصراع ،منهم من يشرتي
وهو يلبس تي شريت عليه صورة الرئيس السوري
بشار األسد ،ومنهم من يتمم يف احملل ويتباهى بأنه
(مندس) أي أنه ينتمي للمعارضة يف سوريا.
وختتتم مها اليت تدرس يف أحد معاهد املوسيقى
اخلاصة بأنها على حمبة كبرية وقدمية لكل عائلة
ً
الرحابنة،
مشرية إىل أنها تعرفت على زياد يف السابق
عن طريق التسجيالت الصوتية فقط ،إال أنها تشعر
بالسعادة عند حضورها حلفالته يف دمشق وبريوت،
ً
معتربة أنه فنان يعمل على مسرحة أغانيه بطريقة
عفوية وصادقة وحمببة .وأضافت بأن زياد فنان رائع
وبسيط ،وهذا ما جعل كل الشعب السوري حيبه ،فهو
ميثل أفراد اجملتمع بكل أطيافه ،،إنه ميتلك مفاتيح
قلوب ،فهو يبكي ويضحك يف نفس الوقت ،وكالمه
يالمس هموم اجملتمع وأحالمه.
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ليالي السهر وامجل املناسبات يف
مطعم ومقهى جان شاهني

مناسبات سعيدة

عائالت ساهرة

مطعم املناسبات الرائعة

السهرة العامرة

يتوافد عشاق السهر وحمبو الكيف واالنشراح
ورجال اعمال وعائالت نهاية كل اسبوع اىل
مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون
لالسرتاحة من عناء العمل وليمضوا امجل
حلظات الفرح والقطش والفقش مع اجلو
الشرقي اجلميل واملناسبات املتعددة على

انغام الفنان جورج خوري واملطرب نسيم
سعد واخلدمة السريعة املمتازة واالستقبال
احلار والالئق للوجه البشوش جان شاهني
وتكثر املناسبات من اعياد ميالد وعمادات
واعياد زواج وغريها ..ويبقى مطعم وملهى
جان شاهني قبلة انظار ابناء اجلالية.

العروسان حسن وريّان عالّم

أسرتاليون من أجل سوريا

حركة الشباب املسلم العلوي

عقدت هيئة اسرتاليون من اجل سوريا اليت
تضم االحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات
اجلالية السورية والعربية واجملتمع املدني
االسرتالي ،اجتماعها الدوري حبضور سعادة
القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية
يف سدني االستاذ ماهر دباغ.

جملس اداري جديد

وصدر عن اجملتمعون البيان التالي:
هيئة اسرتاليون من اجل سوريا،تهيب
بالشعب العربي السوري الذي ملىء
الساحات واملدن السورية،بالوقوف صفا
واحدا يف وجه املؤامرة اليت تستهدف وحدة
سوريه واستقرارها وسلمها االهلي وقيادتها
احلكيمة.وتتمسك مبسرية االصالح والتغيري
اليت يقودها سيادة الرئيس الدكتور بشار
االسد.وتدين أي تدخل أجنيب وعربي بالشؤن
الداخلية حتت اي ذريعة لتدويل الوضع
الداخلي ،من خالل الدور املشبوه اليت تقوده
بعض اجلهات من خالل ما يسمى اجلامعة
العربية.
وتعترب ان سوريا كانت ومازالت عرين
العروبة وحصنها املنيع يف دعم املقاومة
والدفاع عن احلقوق العربية.وتطالب الشعب
واجليش العربي السوري بالتصدي للعصابات
االرهابية املرتبطة باخلارج بكل الوسائل.
وتشيد باملوقف
املشرف لروسيا والصني
ّ
وكافة الدول الصديقة يف دعم املوقف
السوري من خالل األمم املتحدة وعلى
مستوى العامل.
وتدعو من موقعها الوطين والقومي على
الساحة االسرتالية ابناء اجلالية السورية
والعربية للمشاركة يف مسرية تضامنية مع
سوريا قيادة وشعبا،اىل سفارة اجلمهورية
العربية السورية يف كامربا يوم االحد الواقع
يف  19شباط 2012الساعة الواحدة بعد
الظهر.

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب
العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد
الصادق الوعد االمني وعلى آله الطيبني
الطاهرين وعلى اصحابه املنتجبني.
لبى عدد كبري من ابناء الطائفة يتقدمهم
امام املركز االسالمي العلوي الشيخ حممد
علي الدعوة النتخاب هيئة ادارية جديدة،
هذا وقد مت عرض اجنازات االدارة السابقة
يف السنتني املاضيتني وكان اهمها نشاط
الشباب الديين يف املركز مساء كل يوم
مجعة من الساعة  7حتى  9ليال والذي يتلى
فيه آيات من القرآن الكريم تليه حماضرة
دينية باللغة االنكليزية ومن ثم ترمجة باللغة
العربية انتهاء باقامة صالة العشاء االخر.
ويالقي هذا الربنامج جناحا كبريا وذلك من
خالل حضور الشباب والصبايا من عمر 12
حتى  29سنة.
وقد مت بعد هذا العرض تشكيل هيئة ادارية
جديدة توزعت فيها املهام على الشكل
التالي :منري محود رئيس ،معني احلربوقي
نائب رئيس ،خليل ابراهيم نائب رئيس
ومساعد امني الصندوق ،شوكت حممد امني
الصندوق ،علي بركات امني السر ،احلاج علي
اسكندر اعالم ونشاطات دينية ،حممد برو
نشاطات الشباب والوفيات ،حسني االسود
شؤون املركز والوفيات ،حسام سعادات
نشاطات دينية شبابية ،زين العثماني وعلي
ضاحي شؤون املركز.

احتفال ذكرى عيد املولد النبوي الشريف

تقيم الطائفة االسالمية العلوية بتنظيميها
حركة الشباب املسلم العلوي واجلمعية
اخلريية االسالمية العلوية احتفاال دينيا كبريا
مبناسبة ذكرى والدة النيب حممد (صلى اهلل
عليه وسلم) وذلك يوم االحد يف 2 - 12
  2012الساعة  5مساء يف القاعة اجلديدةالكبرية يف مدرسة االمام جعفر الصادق
(عليه السالم) يف غرينايكر على العنوان
التالي:

114 Waterloo Rd, Greenacre

الدعوة عامة
صادر عن املكتب االعالمي
د .غسان العشي

اعاد اهلل هذه الذكرى العطرة على االمة
االسالمية وكافة شعوب العامل باخلري
والسالم والوئام.

حفل خريي لدعم مجعية اغاثة املعاق
اللبناني
برعاية وحضور رئيس جمعية اغاثة املعاق الللبناني الخريية يف
طرابلس لبنان الشمالي

االب أنطوان سعيد فرح

العروسان حسن وريان عالم

العروس مع والدها

بفرح كبري مت زواج الشاب اللطيف حسن
عالم على اآلنسة املهذبة ريان يوسف عالم
يف حفلة رائعة فاح عبريها يف صالة قصر
النجوم لصاحبها مجال دباغ ..دخال الصالة
على قرع الطبل ومزمار نايف طوق واالضواء
النارية واستقبلهم مع اهلهم وعدد كبري من
املدعوين املنسق الفين ددجي عبود حداد
باحلى الكالم مرحبا باجلميع مع تقديم امجل
االغاني.وقد عمت الفرحة قلوب آل عالم
واحلضور وكان والد العروس احلاج يوسف

عالم يتنقل بني احلضور مرحبا باجلميع..
واحلفلة العامرة واخلدمة املمتازة باشراف
مدير الصالة الشاب عبود دباغ والديناميكي
منري مشعون.
وخالل احلفلة الرائعة وعلى اضواء فيديو
زينون فهدى وعدسة زينب واشعاع فالش
أراكس قدمت للعروس هدايا الذهب من
االهل ثم قطع العروسان حسن وريان قالب
الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع..
الف مربوك

يقام حفل عشاء خريي بتاريخ  2012 - 2 - 25يف صالة:
Emerald Reception Level 2341/ Merrylands Rd,
Merrylands
تحيي الحفل نخبة من اشهر املطربني يف سيدني وتتخلله مازات
وعشاء ومشروب
سعر البطاقة  100دوالر
نرجو حضوركم ملساعدة املعاق اللبناني املتألم
الفرقة املوسيقية بقيادة الفنان ميشال هيفا
للحجز الرجاء االتصال بالسيد ميشال فرنسيس0405135736 :
أو االب انطوان فرح0426788998 :
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مجعية ابناء املنية
اخلريية
تدعو مجعية ابناء املنية
اخلريية الجتماع عام جلميع
ابناء املنية يوم السبت الواقع
فيه  4شباط املقبل الساعة
السابعة مساء على العنوان:
6 Rawson St.
Punchbowl

إطالق كتاب

رابطة إحياء الرتاث العربي والكاتب عباس علي مراد
يدعوانكم
لحضور إطالق كتابه "واحقيقة ،إننا غرباء"
املكان  :مركز جمعية تنورين
170 South Terrace
Bankstown
الزمان  :مساء األربعاء الواقع  /15شباط2012 /
الساعة السابعة النصف  7:30ملزيد من اإلستعالم
يرجى اإلتصال بالسيد إيلي ناصيف
على الرقم 0425230649 :
او بالسيد عباس علي مراد
على الرقم 0425218391 :

يتشرف
تيار املردة – أوسرتاليا
بدعوتكم لحضور مهرجانه السنوي
برعاية وحضور

االستاذ طوني بك فرنجية

املرحومة نظيمة نصـّـور ..أمّ صاحلة أكملت
رسالتها على األرض فاستحقّت السماء

في ّ
عطر أنفاس من حوهلا..
االم الصاحلة يفوح أرجيها ُ
األم الصاحلة ترحل عن هذه الدنيا غري ان أعماهلا وسريتها
ومسريتها تبقى بقاء الوجود وتنتقل من جيل اىل جيل.
األم الصاحلة تكتب أمسها يف كتاب احلياة بأحرف من ذهب
وتنقشه على صخرتها بإزميل من نور.
نصـور هي خري مثال لألم الصاحلة ..تاجرت
والفقيدة نظيمة
ّ
بالوزنات اليت اعطاها اياها اآلب السماوي فتضاعفت فقال هلا
ِ
وزناتك
الرب يسوع تعالي ورثي ملكوت السماء ألنك مل تطمري
ّ
ِ
تاجرت بها يف سبيل اآلب.
يف الرتاب بل
نصـور أدركت بالفطرة االميانية ،مذ وعت على
الفقيدة نظيمة
ّ
الوجود ،ان احلياة زائلة وان عليها ان تؤسس فيها للحياة
الباقية اليت وعدنا بها الرب فعملت بوصايا الكنيسة اليت تقول
ال تسرق ،ال تقتل ،ال تشهد بالزور ،ال تشتهي مقنى غريك
واىل غري ذلك مما توصينا به الكنيسة وكذلك وقبل كل شيء
عملت بوصية املسيح الرب االوىل و وهي «احملبة» فعاشت
حياتها كلها مبحبة ال مكان للحقد والبغض يف قلبها ..احبت
عائلتها ..أحبت جريانها ..أحبت ابناء بلدتيها رشعني وحقل
العزمية أحبت حتى أعداءها هي اليت مل يكن هلا أعداء..أليست
مسيحية؟! أمل يغفر سيدها جل ّالديه؟!.
نصـور مثاال
يف املرحلة االوىل من زواجها كانت الفقيدة نظيمة
ّ
لألم احلنونة والصاحلة اليت تضحي وتشقى يف سبيل عائلتها
ويف املرحلة الثانية ..اي بعد فقدانها شريك حياتها ..كانت
الوالدها األم واألب يف الوقت نفسه ..فاىل جانب واجباتها
املنزلية اليت تقوم بها كل أم صاحلة عملت ايضا خارج املنزل
اي «باألرض» فزرعت وسقت و «نكشت» وقامت بأعمال ال يقوم
بها اال الرجال فكانت بالفعل «اخت الرجال».
والن االم الصاحلة هي كالشجرة املثمرة فقد كانت املرحومة
نصـور خري عنوان لألمومة احلقيقية فأجنبت يوسف ومسري
نظيمة
ّ
وموريس وابراهيم ورشيدة وفوز ..أغصان لتلك الشجرة األم
اليت متددت جذورها يف قلب االرض لتعطي الغذاء املادي
واملعنوي والروحي ألغصانها.
واذا كانت الفقيدة خري مثال لالم الصاحلة فان اوالدها خري
أمثلة لألبناء الصاحلني والربرة وخاصة الصديق ولدها موريس
مير عام اال «وينزل» فيه مرة او
نصـور الذي نادرا ما كان ّ
ّ
مرتني اىل لبنان لتفقد والدته ومساعدتها يف فرط الزيتون
ّ
ومله فكان يف بداية كل موسم زيتون يقول لي« :رايح عا
بدي ساعد هاخلتيارة بالزيتونات»
لبنان اذا بدك تبعت شي ّ
حبة الربكه» و«ما يف كلمات
وكان يقول لي دائما «اخلتياره هي ّ
بتقدر توصفا».
مل تفارق كلمة «الرضا» شفتيها طيلة حياتها فكانت عبارة
تغسل اوالدها على مدار الساعة لتعطيهم
«اهلل يرضى عليكن»
ّ
«زوادة» يف حياتهم.
افضل ّ
ورغم مشاغلها البيتية كان حضور القداس وخاصة ايام اآلحاد
من املقدسات ..كيف ال ،وهي ابنة االميان والتقوى والقداسة..
واظبت على القيام بواجباتها العائلية ..أحبت زوجها واحرتمته
ربت عائلة «ترفع
يف حضوره وغيابه ..يف حياته ومماتهّ ..
تنس يومًا واجباتها الروحية والكنسية ..وهكذا
الراس» ومل
َ
اكملت رسالتها على األرض فاستحقت السماء.
نصـور من هذه الفانية
يف االسبوع ما قبل املاضي انتقلت نظيمة
ّ
اىل تلك الباقية اليت أعدها املسيح الرب ملختاريه ..فصح فيها
القول :طوبى ألنقياء القلوب فأنهم يعاينون الرب.
ارقدي بسالم فألمثالك ملكوت اهلل..

صديق العائلة
اآلسف أنطونيوس بو رزق

قداس وجناز االربعني للمرحومة

نظيمة نصـّـور

يقام قداس ومجاز االربعني لراحة نفس االم الصاحلة

املرحومة نظيمة ن ّصور

نصور من رشعني وذلك يف كنيسة مار
أرملة املرحوم نعيم ّ
نقوال للروم االرثوذكس يف بانشبول يوم االربعاء املوافق
يف  22شباط احلالي الساعة  6مساء.
الداعون:
أوالدها :فايز وعائلته ،عائلة املرحوم يوسف ،مسري وعائلته،
موريس وعائلته وابراهيم وعائلته.
ابنتاها :رشيدة زوجة الياس مقبل وعائلتها وفوز زوجة
فاضل فاضل وعائلتها.
أسالفها :املرحوم ابراهيم نصور ،عائلة املرحوم رشيد نصور
وعائلة املرحوم جرجس نصور :ميشال ورشيد واسعد وعبد
اهلل وابراهيم وميالد وبدوي وجان وعائالتهم واولغا زوجة
فؤاد القوزي وعائلتها.
بنات محيها :نعيمة زوجة محيد الرزي وعائلتها وقنصلية
العاصوني وعائلتها ورشيدة سلوم وعائلتها.
اوالد أشقائها املرحومني اسحق ويعقوب وايوب واسعد
وخنل وعائالتهم وشقيقاها سعيد وجرجس وعياهلما.
شقيقاتها :ندمية خمرز وعائلتها وتوفيقة داود وعائلتها
وسيدة مرتا وعائلتها وعائلة شقيقتها املرحومة شفيقة
مقبل.
وعموم عائالت نصور ،سعيد ،خمرز ،داود ،مقبل ،مرتا،
العاصوني ،سلوم والرزي وعموم ابناء رشعني وحقل العزمية
يف الوطن واملهجر.
رمحها اهلل وأسكنها فسيح جنانه
لنفسها الراحة ولكم من بهدها طول البقاء.
الدعوة عامة

ممثال رئيس تيار املردة
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Cabinet session sees heated feuds Beirut reluctant to ac-

Lebanese cabinet

BEIRUT: In a session
marred by heated arguments between rival ministers, and in one case
between President Michel
Sleiman and Energy Minister Gibran Bassil, the
Cabinet agreed Tuesday to
renew contracts with mobile operators mtc touch
and Alfa for one more year
after the firms approved
the Telecoms Ministry’s
amendments to the terms
and size of profits.
Only four ministers – three
from Progressive Socialist Party leader Walid
Jumblatt’s parliamentary
bloc and Economy Minister Nicholas Nahhas –
expressed reservations
about the new revised
contract, while the rest
voted in favor.
Telecoms Minister Nicholas Sehnaoui was authorized to sign the contracts
with the two firms. He was
asked to present a table to
compare the new contract
with the previous pact,
draw up a strategic plan
of action and prepare a
book of conditions for the
launch of an international
tender to operate the two
networks, according to a
statement read by Information Minister Walid Daouk
after the meeting.
However, the Cabinet
session, chaired by Sleiman at Baabda Palace,
was marred by a heated
argument between Bassil
and Social Affairs Minister Wael Abu Faour over
Free Patriotic Movement
leader Michel Aoun’s latest accusations against

previous governments. In
a speech last week, Aoun
accused previous governments headed by former prime ministers Rafik
Hariri and Fouad Siniora
of corruption and stealing
state funds, saying that
Sleiman and slain Hariri’s
son, Saad, had also failed
to take action to prevent irregularities.
Abu Faour rejected Aoun’s
remarks, telling Bassil:
“He who reeks of deals
and scandals, the latest
of which was the red gasoil, has no right to speak
about corruption and has
no right to attack the government and its head.”
He demanded that criticism take place inside the
Cabinet and not through
the media.
Afterward, another heated
argument erupted, this
time between Sleiman and
Bassil, over the appointment of a new board of
directors for the state-run
power company, Electricite de Liban, political
sources said. The two also
argued against the backdrop of reports that Bassil
had leaked to newspapers
that Sleiman had been
obstructing the appointments in the public administration.
According to the new
contracts signed with the
operators, mtc touch and
Alfa must abide by and implement 12 clauses in the
agreement.
Among the conditions in
the contract are: Implement national roaming
across the country; install

new mobile applications,
80 percent of which should
come from Lebanon; implement and supervise the
quality control system to
ensure that mobile conversations are not interrupted; and install 400 stations with 1,200 antennas
to guarantee good coverage across Lebanon.
Sehnaoui had insisted that
60 percent of the companies’ revenues would be
fixed while the remaining
40 percent would depend
on the completion of all the
conditions set by the Telecommunications Ministry.
“If the companies meet all
12 conditions within a certain period then they will
receive the remaining 40
percent of revenues. If not,
then they will have to be
satisfied with the 60 percent,” a telecoms source
told The Daily Star.
Addressing the Cabinet,
Sleiman called on the ministers to pay attention to
socio-economic conditions
in order to prevent political
polarization from affecting
the country’s stability. He
stressed that the popular
upheavals in the region
should not affect the work
of the Cabinet and state institutions.
Apparently referring to
what the local media and
March 14 politicians have
dubbed the “red gasoil
scandal,” Sleiman underlined the need to bring corrupt and negligent people
to account and to adopt
transparency in the ongoing investigations.
Judge Aouni Ramadan, the

head of the government’s
Court of Accounts, said an
investigation would be finalized within 10 days into
allegations that distribution companies had profited illegally by purchasing
$80 million of red gasoil
that had been exempt from
value-added tax but made
the gasoil available to consumers only after the government resumed charging
VAT.
In an attempt to reduce the
severe electricity cuts in
Lebanon, Daouk said the
Cabinet decided among
other things to ask a ministerial committee charged
with leasing power-generating vessels to present its
report within a week.
Daouk said the issue of
telecoms data had not
been discussed and was
postponed to another session.
Sehnaoui, currently at the
center of a heated controversy for refusing to provide security services with
telephone communications
information, said Monday
he would bring up the issue of telecoms data at
Tuesday’s Cabinet session
so that the government
can decide on the matter,
according to sources close
to the minister.
Recent leaks of an alleged
plot to assassinate a highlevel security official, possibly head of the Internal
Security Forces’ Information Branch, Brig. Gen.
Wissam al-Hasan, have
highlighted the issue of
so-called “telecoms data,”
which enables the tracking
of telephone communications.
Meanwhile, Hariri’s parliamentary Future bloc criticized Sehnaoui Tuesday
for refusing to provide
security agencies with
telecoms data, saying the
minister’s action might
jeopardize the country’s
security. – With additional reporting by Nafez
Qawas

cept Iran electricity
proposal

Iranian Ambassador to Lebanon Ghadanfar Rukn Abadi is
seen in this undated file picture.

BEIRUT: Beirut is dragging its feet in the matter of responding to Tehran’s proposal to supply
the country with electricity at low prices, An-Nahar newspaper reported
Wednesday.
Iran has recently renewed its proposal to
supply Lebanon with
electricity. But the issue of Iranian support
is a sensitive one, with
Lebanon’s rival political factions divided on
Iran’s relationship with
the country. The March
14 coalition criticizes
Tehran’s backing of Hezbollah and bristles at the
March 8 alliance’s close
ties with the Islamic Republic.
“The agreement was
proposed in the days of
President Mahmoud Ahmadinejad’s [2010 visit
to Lebanon] last winter
and we are still waiting for a response from
Lebanon,” Ghazanfar
Roknabadi told the daily
in comments published
Wednesday.
Roknabadi added that
Iran’s proposal is to export energy to Lebanon
via Syria and to build
power plants in a bid to
bridge the wide gap between production and
consumption.
“In the first phase, we
could produce 200

megawatts, but Lebanon
requires 1,000 megawatts, so we suggested
building power plants to
produce 500 megawatts
with a view to supplying the entire 1,000 the
second year,” Tehran’s
envoy said.
Lebanon’s consumption
exceeds 2,400 MW, far
greater than the 1,500
MW produced.
On Jan. 23, Electricité du
Liban announced it had
completed maintenance
work on the first gas turbine at the Zahrani power
plant, which is expected
to increase electricity
supply to 1,500 MW.
Endemic power cuts
have worsened during the past month as
maintenance work on
several production units
takes its toll on electricity supply. The situation
has prompted citizens to
launch a series of demonstrations, particularly
in south Lebanon, the
Chouf and the Bekaa regions.
Energy Minister Jibran
Bassil, who has come
under fire due to the
lengthy electricity cuts,
argues that the problem of power shortages
stems from the negligence of previous governments as well as insufficient investment in
the electricity sector.
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Russia, West face off on Syria at U.N.

Clinton addresses the Security Council. Russias Ambassador to the United
Nations Vitaly Churkin listens to Clinton’s remarks

Russia’s Ambassador to the United nation Vitaly Churkin listens to the US
Secretary of State Hillary Clinton as she addresses a Security Council
meeting on Syria, January 31, 2012 at the United Nations in New York.

BEIRUT: Russia is poised
to wield its powerful veto
for a second time after
Western and Arab diplomats pulled out their diplomatic big guns at the
Security Council Tuesday
in a high-stakes standoff
between Russia and the
West over the crisis in
Syria.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton was leading
the charge, backed by allies British Foreign Secretary William Hague and
French Foreign Minister
Alain Juppe as they tried
to overcome Russian opposition to a draft resolution, crafted by the Western powers and the Arab
League, aimed at stopping
a Syrian crackdown the
United Nations says has
killed more than 5,400
people.
A Russian envoy said the
inclusion of some Russian
ideas in the EuropeanArab draft on Syria would
“give rise to hope,” and
make “consensus possible.”
Clinton vowed Syria would
not become “another
Libya” and warned inaction on the crisis would
“shake the credibility of
the United Nations,” accusing opponents of the
resolution of complicity in
the violence.
“We all have a choice:
Stand with the people of
Syria and the region or become complicit in the continuing violence there,”
Clinton said, without mentioning Russia by name.
She said fears among

sian and China in October,
early indications suggest
their efforts will be unsuccessful.
Russia has already objected to the draft, saying
it worries the new measure could lead to military
action and amounts to regime change, just as an
Arab-backed U.N. resolution led to NATO strikes in
Libya. “I don’t think Russian policy is about asking people to step down.
Regime change is not our
profession,” said Foreign
Minister Sergei Lavrov,
arguing that while the
Syrian president was not
an ally of Moscow, it was
not up to other nations to
interfere.Russia’s Deputy
Foreign Minister Gennady
Gatilov said Tuesday on
Twitter that the resolution
is a “path to civil war.”
Juppe sought to allay
those fears, saying “Syria
is not Libya.”
“Nothing, absolutely nothing, in this proposed resolution ... can be interpreted
as authorizing the use of
force,” he said. “We have
no intention of imposing
a political regime from the
outside. It will be up to the
Syrians to do so.”
The Arab League also emphasized that international military action was not
being sought. “We are attempting to avoid any foreign intervention, particularly military intervention”
in Syria, Secretary-General Nabil Elaraby said. “We
have always stressed full
respect of the security,
sovereignty and territo-

some U.N. members that
Syria was headed toward
another Libya scenario
were misplaced, instead
saying violence in Syria
was getting worse.
“I know some members
here may be concerned
that the Security Council
is headed toward another
Libya,” she said. “That is
a false analogy.”
“The evidence is clear
that [Syrian President] Assad’s forces are initiating
nearly all the attacks that
kill civilians, but as more
citizens take up arms to
resist the regime’s brutality, violence is increasingly likely to spiral out of
control,” she added.
Juppe urged the council
to end its “scandalous silence” over Syria.
“We are gathered here
today to end the scandalous silence of this Council,” Juppe said. “We are
gathered today in order
for the Security Council
to assume its responsibilities toward a suffering
people.”
The draft demands Assad
relinquish power to his
deputy to form a national
unity government that
would lead to “transparent and free elections,”
but contains nothing that
would compel any state
to use force or threaten
force. A vote on the draft
at the U.N. could come as
early as this week.
Already considerably watered down from an October draft condemning
the violence which was
blocked by a double Rus-

rial integrity of the Syrian
people.”
Qatar’s premier echoed
those sentiments, suggesting the council should
use economic leverage.
“We are not calling for
a military intervention,”
Sheikh Hamad said. “We
are advocating the exertion of a concrete economic pressure so that
the Syrian regime might
realize it is imperative to
meet the demands of its
people.”
Syria’s U.N. representative
rejected the resolution,
saying Damascus would
confront its “enemies”
and that Western powers
yearned for “the return
of colonialism and hegemony.”
“It will stand firm in confronting its enemies,”
Bashar Jaafari, told the
Council.
Should Russia choose to
use its veto again, there is
little more Council members can do except draft
a non-binding statement
that would need to be approved by consensus.
The opposition Syrian National Council deplored
the international community’s lack of “swift action”
to protect civilians “by all
necessary means,” in a
statement on Facebook.
Russia unexpectedly announced Monday that it
had invited Syrian government and opposition
representatives to talks in
Moscow, an offer that was
quickly dismissed by opposition groups who insist
Assad must step down.

In Tehran, in his first comments on the crisis, Iran’s
supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, warned
against U.S. “interference” in its ally Syria’s
affairs, while saying he
backed reform for the Syrians. Khamenei said Iran’s
stance was “to reject any
interference by the U.S. and
other countries ... in the internal affairs of Syria” but
expressed support for “any
form of reform for the people” of Syria, according to
the website of Iran’s state
broadcaster.
The showdown at the U.N.
came amid a sharp escalation in violence on the
ground. Almost 100 people,
including 55 civilians, were
killed Monday alone during a regime assault on the
city of Homs, said the Syrian Observatory for Human
Rights, prompting calls for
a “day of mourning and anger” by activists.
At least 22 people were
killed Tuesday, all but
one of them civilians, the

Observatory added. The
death toll could not be independently verified.
In the eastern suburbs of
Damascus, the streets of
Irbin were “littered with
corpses” because nobody
dared remove them in the
face of intense fire from
advancing troops, the Observatory said.
Regime forces began
blowing up houses in the
protest hub of Rankus,
north of Damascus, said
an activist, who urged the
world to help civilians besieged in the town for a
week.
Amid the escalating violence, U.N. chief Ban Kimoon called for unity at
the Security Council. The
Council must be “united
this time, speak and act
in a coherent manner, reflecting the wishes of the
international community
and reflecting the urgent
wishes and aspirations
of the Syrian people, who
have been yearning for
freedom,” Ban said.

Dismantlement of Jal El-Dib
bridge commences

The Jal al-Dib bridge was built shortly after the start of
the Civil War in 1975. (The Daily Star/Hasan Shaaban)
BEIRUT: Work began
Wednesday morning to
dismantle the infamous
Jal El-Dib Bridge, north of
Beirut, following warnings
by various officials that
the bridge was at severe
risk of collapsing.
Traffic has been diverted
away from the bridge,
causing heavy traffic in
the direction of Jounieh.
The decision to dismantle
the bridge, built shortly
after the start of the Civil
War in 1975, came after
the sudden and fatal col-

lapse of an approximately
40-year-old building in the
Fassouh neighborhood in
the Ashrafieh district.
Although engineers had
reassured the public that
the bridge was still in
good condition, officials
including Public Works
and Transportation Minister Ghazi Aridi repeatedly
warned that it was at risk
of collapsing.
The process of dismantling the bridge is expected to last approximately
one month.
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Egypt football clashes kill 73, injure over 1,000
CAIRO:
Seventy-three
people were killed and
at least 1,000 injured
Wednesday after a football pitch invasion in the

Egyptian city of Port Said,
a Health Ministry official
said, in an incident that
one player described as
“a war, not football.”

“This is unfortunate and
deeply saddening. It is the
biggest disaster in Egypt’s
football history,” Deputy
Health Minister Hesham

Islamists admit plot to blow up London bourse

A combo of undated handout pictures obtained from
West Midlands Police on February 1, 2012 shows
British Islamists (AFP PHOTO / WEST MIDLANDS
POLICE

LONDON: Four British Islamists inspired by former
Al-Qaeda leader Anwar alAwlaqi admitted in court
Wednesday to plotting to
blow up the London Stock
Exchange in 2010.
The men belonged to a
group of fundamentalists
who planned a spate of
mail bomb attacks during
the run-up to Christmas
that year and discussed
launching a “Mumbaistyle” atrocity, prosecutors said.
Mohammad Chowdhury,
21, and Shah Rahman,
28, both from London, admitted preparing for acts
of terrorism by planning
to plant an improvised explosive device in the toilets of the London Stock
Exchange.
Brothers Gurukanth Desai, 30, and Abdul Miah,
25, both from the Welsh
capital Cardiff, admitted
the same count at a London court.
Five other men, four from
the central English city of
Stoke and another from
Cardiff, admitted lesser
terror offences.
They will all be sentenced
from Monday next week.
Police Deputy Assistant
Commissioner
Stuart

A combo of undated handout pictures obtained from
West Midlands Police on February 1, 2012 shows
British Islamists (AFP PHOTO / WEST MIDLANDS
POLICE

Osborne, senior national
coordinator for counterterrorism, welcomed the
guilty pleas, saying the
case had been “the largest counter-terrorism operation of 2010.”
Police found a handwritten target list at the home
of one of the defendants
that included the Stock
Exchange, Mayor of London Boris Johnson, two
rabbis and the U.S. Embassy in London.
Detectives also followed
Chowdhury and Rahman
observing Big Ben, Westminster Abbey, the London Eye and the Houses
of Parliament.
Undercover
officers
stopped the group before
they could set dates for
the attacks, and despite
possessing a guide to
bomb-making in Al-Qaeda magazine “Inspire”
the men did not reach the
point of making any explosive devices.
However, prosecutors
said they posed a serious threat, not just to the
British capital but also to
Stoke, where the group
talked about leaving
homemade bombs in pub
toilets.
They also talked about

travelling to a terrorism
training camp in Kashmir.
They were not members of
Al-Qaeda but prosecutors
said the defendants were
inspired by the terror network and specifically Awlaqi, a suspected leader of
the group in Yemen who
was killed in September
in what is thought to have
been a U.S. drone strike.
The nine men “were
implementing the published strategy of AQAP”
(Al-Qaeda in the Arabian
Peninsula, the group’s
deadliest global branch),
said prosecution lawyer
Andrew Edis.
He conceded that the four
men involved in the London Stock Exchange plot
had not intended to hurt
anyone.
“Their intention was to
cause terror and economic harm and disruption.
But their chosen method
meant there was a risk
people would be maimed
or killed,” he told the
court.
The group had originally
challenged the charges
against them and were
due to stand trial, but
at the 11th hour they
changed their pleas to
guilty.

Police officers react as chaos erupts at a soccer stadium in Port Said city, Egypt, February
1, 2012. (REUTERS/Stringer)

Football fans flee from inside the Port Said Stadium.

Sheiha told state television.
Violence at football
matches across North Africa has increased significantly since political unrest sweeping across the
region began more than a
year ago.
Wednesday’s
trouble
flared at the end of a match
when Port Said team AlMasry beat Al-Ahly, one of
Egypt’s most successful
clubs, 3-1.
Live television footage
showed fans running
onto the field and chasing
Al-Ahly players. A small
group of riot police formed
a corridor to try to protect
the players, but they appeared overwhelmed and
fans were still able to kick

and punch the players as
they fled.
“This is not football. This
is a war and people are
dying in front of us. There
is no movement and no
security and no ambulances,” Al-Ahly player
Mohammad Abou Treika
told his club’s television
channel.
“I call for the premier
league to be canceled.
This is a horrible situation
and today can never be
forgotten.”
Al-Ahly’s website said that
club players Sherif Ekrami,
Shehab al-Deen Ahmad,
and Sayyed Abdul-Fadeel
were injured in the incidents.
State television reported
that Egypt’s football fed-

eration had indefinitely
delayed premier league
matches, adding that the
Egyptian parliament will
hold an emergency session Thursday to address
the deadly violence.
Egypt’s Field Marshal Mohammad Hussein Tantawi,
the head of the country’s
ruling military council,
ordered two helicopters
be sent to Port Said, the
scene of violent football
clashes, to fly out some
of the visiting Al-Ahly
football team and its fans,
military sources said.
The Muslim Brotherhood, Egypt’s largest Islamist group, blamed the
violence on supporters of
ousted President Hosni
Mubarak.
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Appointments row freezes Cabinet

Cabinet ministers meet in Baabda before the session’s abrupt
conclusion.
BEIRUT: Lebanon plunged kati proposed appointing
into a Cabinet crisis Judge Elie Bekhaazi for
Wednesday after Prime the post of the head of the
Minister Najib Mikati High Disciplinary Commitabruptly ended a govern- tee, traditionally reserved
ment session over sharp for Greek Catholics after
differences with minis- discussing with Justice
ters from Michel Aoun’s Minister Shakib Qortbawi
Change and Reform bloc the name along with that
over the thorny issue of of judges Nada Asmar and
civil service appointments. Sabah Suleiman.
Denying plans to resign or He also nominated Odette
to suspend his activities as Antoun as the government
premier, Mikati told Twitter representative at the comfollowers shortly after the mittee after saying that
session he would remain he also discussed three
positive and engaged: names with Qortbawi.
“There is a lot that needs Ministerial sources from
to done for the country: the Change and Reform
enough populism.”
bloc told The Daily Star that
The heated argument broke the bloc’s ministers voiced
out during the session af- their objection since Qortter Change and Reform bawi proposed the names
bloc ministers objected to of the three Greek CathoPresident Michel Sleiman lic judges but was not inproposing candidates for formed about the post they
the post of the head of the would occupy. The sourcHigh Disciplinary Commit- es also said the ministers
tee and the government had been outraged by the
representative at this com- fact that the Cabinet did
mittee. The two posts are not first tackle naming the
affiliated with the prime head of the Higher Judicial
minister’s office.
Council, as Aoun insists.
In wake of the heated de- Aoun and Sleiman are at
bate, Sleiman suspended loggerheads over who will
the Cabinet session on the be appointed in the post.
request of Mikati.
According to the same
In comments on Twitter, sources, Bassil called
Mikati said that “the sus- upon Sleiman to put these
pension of the council of names to a Cabinet vote,
ministers session today which was rejected by the
falls within the PM’s con- president. The sources said
stitutional prerogatives that Sleiman suspended
especially when there’s the session in agreement
quorum.”
with Mikati, to protest the
“The move is meant to Change and Reform bloc’s
push everyone to act re- insistence on putting the
sponsibly and use their en- matter to a vote.
ergy positively toward the However, sources close
smooth run of the social to Mikati said that Change
affairs not the opposite,” and Reform bloc ministers
he added.
voiced their opposition to
Mikati called upon every- bringing up the issue of
one to grow beyond politi- appointments in principle
cal bickering, quarrels and during the session, in a
overbidding.
bid to stall the work of the
During the session, Mi- Cabinet.
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According to the sources,
Mikati said during the session that some political
factions have the intention
of blocking the Cabinet’s
activities and at the same
time accuse the Cabinet of
being unproductive.
Ministerial sources told The
Daily Star that a possible
solution to the crisis would
be to reach an agreement
on all the appointments in
the public sector, but added
however that this process
might take a long time.
The sources said that the
crisis would be harmful
to Mikati, who will pay an
official visit to France on
Feb.9.
Asked by reporters about
what happened during the
session on his way out of
Baabda Palace, Mikati said:
“His Excellency [Sleiman]
asked me not to disclose
what happened.”
Separately, the Cabinet
unanimously agreed to
form a committee to be
headed by Mikati to discuss amending Law 240 on
wiretapping and to prepare
a mechanism to regulate
the work of the wiretapping
command center.
The law currently permits
telecoms data to be transferred to state security
bodies, and the information
is restricted to the location
and movements of a caller
in a certain area.
Recent leaks of an alleged
plot to assassinate a highlevel security official, possibly head of the Internal
Security Forces’ Information Branch, Brig. Gen.
Wissam al-Hasan, have
highlighted the issue of
telecoms data, which enables the tracking of telephone communications.
The committee comprises
Interior Minister Marwan
Charbel, Qortbawi, Telecoms Minister Nicholas
Sehnaoui and Defense
Minister Fayez Ghosn.
From now until it finishes
its work, providing data
covering the entire country
can only take place at the
request of the country’s
highest judicial bodies,
such as the public prosecutor, the Shura Council or the Higher Judicial
Council.

Up to 100 dead in Syria while West, Russia wrangle at U.N.

BEIRUT: Up to 100 people –
most of them civilians – were
killed Wednesday, human
rights groups said, taking a
soaring death toll to over 240
in four days, as opposition
groups prepared protests to
mark Thursday’s 30th anniversary of the Hama massacre.
The latest violence came as
Western and Arab leaders tried
to drum out a compromise at
the U.N. Security Council to
stave off a second Russian
veto on the latest resolution
to try to end the violence in
the country.
Opposition groups are calling
a for mass marches around
the country in solidarity with
the victims of the 1982 massacre, when late President
Hafez Assad, the father of
the current president, Bashar
Assad, squashed an Islamist
revolt in the central city, killing between 10,000 to 25,000
civilians, according to international rights groups.
“We call for demonstrations in
all of Syria on Feb. 2 and 3 on
the occasion of the 30th anniversary of the Hama massacre,” said the opposition Syrian National Council and other
groups in a joint statement.
France’s Foreign Minister
Alain Juppe said Wednesday
the death toll for the current
uprising, now entering its
11th month, has reached over
6,000 people. The United Nations last week announced
that they were no longer able
to update their January figure of 5,000, after over 400
were confirmed dead during a week-long stay by Arab
League monitors in the country.
While reports of violence
mounted, Western and Russian leaders continued to
wrangle over the WesternArab resolution calling for
Assad to delegate powers to
his deputy and for a transition
government to pave the way
for democratic elections.
Russia has said it would use
its veto in the U.N. Security
Council to block any resolution on Syria it considers unacceptable, warning it would
not let such a plan pass by
abstaining in a vote, after the
council met to review the resolution late Tuesday.
Russia opposes the draft,
saying it fears U.N. action
would lead to a Libyan-style
intervention and amounts to
“regime change.” They say
the West took advantage of
vague wording in the Libya
resolution to turn a mandate

to protect civilians into a push
for regime change that led to
dictator Moammar Gadhafi’s
overthrow.
In addition, Russia has voiced
concern that the draft’s threat
of “further measures” if Syria
fails to implement the resolution could lead to sanctions,
which it opposes.
Russia, along with China, vetoed an earlier resolution on
Syria in October.
In comments Wednesday,
Moscow’s envoy to the U.N.
, Vitaly Churkin warned that
Russia would not hesitate to
use its veto again.
“If the text will be unacceptable for us we will vote
against it, of course,” Churkin
told reporters in Moscow via a
videolink from New York.
Churkin indicated that Russia
would fight hard for serious
changes to the current draft
and, while it hopes for a consensus, is in no rush, saying
there would be no vote until
Tuesday at the earliest, and
then only if Security Council
members are shown a report
from an Arab League monitoring mission in Syria this
week.
France, which along with
the U.S. is leading the push
to adopt the resolution, expressed hopes Security Council members could produce an
agreement on the resolution
by next week and sought to
allay Russian concerns.
“We’re trying to bring positions closer together and we
hope that during the course of
next week it will be possible to
have a Security Council text
that could ... avoid the veto,”
Juppe said during a talk at a
Paris university. “We are trying to create movement. The
exchanges [at U.N. headquarters in New York] yesterday
gave us some grounds for
positive thinking. The Russian
representative did not say
‘niet’ [no],” he said.
Juppe this week wrote to his
Russian counterpart Sergei
Lavrov to try to offer some
guarantees over the new resolution.
But Gennady Gatilov, Russia’s
deputy foreign minister, appeared to snuff out any hopes
of a quick vote. “Attempts are
being made to find a text that
is acceptable to all sides and
would help find a political solution for the situation in Syria.
Therefore there is going to be
no vote in the next days,” he
told Interfax news agency.
Syria has given Russia its
strongest foothold in the Middle East, buying its weapons

and hosting a naval supply
and maintenance facility that
is Russia’s only military base
outside the former Soviet
Union.
Churkin said Russia was “categorically against” any arms
embargo on Syria.
“It seems logical: If there is a
conflict, let’s not deliver arms.
But we saw what happened in
Libya,” he said.
“It was forbidden to deliver
arms to the government but
anyone under the sun delivered [to] armed opposition
groups, that is what it meant
in practice.”
“How then can we break contracts, our years-old relationship which we have with Syria
... especially when what we
are delivering is not what can
be used to shoot demonstrators,” he said.
Meanwhile, U.S. Secretary
of State Hillary Clinton said
Wednesday that U.N. Security
Council member countries had
to decide whether they would
side with the Syrian people or
a “brutal” dictatorship.
“Every member of the council has to make a decision:
Whose side are you on?”
Clinton told reporters. “Are
you on the side of the Syrian
people? ... Or are you on the
side of a brutal dictatorial regime? Each country will have
to be mulling that over and
making a decision.”
On the ground Wednesday,
human rights activists said
52 civilians and 38 members
of the regular Syrian army had
been killed Wednesday.

Rami Abdul-Rahman of The
Syrian Observatory for Human Rights, a London-based
monitoring group, told The
Daily Star at least eight civilians had been killed in shelling by regime forces in the
central city of Homs, while
another 29 people were killed
in fighting in the Damascus
region, among them a 3-yearold child and a 25-year-old
woman. Activists reported
shelling and machine-gun
fire in towns along the Wadi
Barada, a valley northwest of
Damascus near the Lebanese
border.
Five civilians also died in the
southern province of Deraa
and one was killed by sniper
fire in Idlib, located in the
northwest of the country.
Iran’s state news agency also
reported a second group of
11 Iranian pilgrims were kidnapped in Syria, raising to
29 the number of Iranians abducted since December.
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LADDER SAFETY – DON’T GETTING ON WITH THE JOB:
LOOSE YOUR FOOTING
BACK TO BETTER SCHOOLS

Member for East Hills –
Glenn Brookes MP reminded consumers,on wednesday especially men at or
nearing retirement age, to
work safely on and around
ladders to avoid serious injury.
Mr. Brookes said ladders
were a common fixture in
most homes but if a ladder
was not in good condition
or used incorrectly, people
could risk fractured limbs,
spinal damage, brain injury
or death.
“You only have to fall from
one to two metres from a
ladder to suffer serious injury,” he said.
More than 19 Australians,
mainly men, die each year
after falling from a ladder.
Many more people are seriously injured.
“Most men injured or killed
after falling from a ladder
were at or nearing retirement age and were carrying
out maintenance around
the home,” he said.
According to the Australian
National Coroners Information System:
- Most people who died after falling from ladders were
more than 50 years old
- 32 per cent of deaths
were in the 70-79 year age
group
- 96 per cent of fatalities
were male
- More than 85 per cent of
deaths occur in non-occupational activities
- 34 per cent of these deaths
occur during home maintenance activities.
Mr Brookes recommended
anyone using a ladder fol-

low some practical safety
tips to minimise the risk of
a fall or injury.
“Before using a ladder,
make sure it is in good
condition without signs of
warping or rust, no loose
or cracked hinges, non slip
safety feet are fitted and in
good condition and the ladder’s height is right for the
job,” he said.
“Place the ladder on a dry,
firm and level ground with
all locks and braces engaged. Keep the ladder
clear of powerlines and exposed electrical wiring.
‘Wear well fitting, enclosed,
slip-resistant footwear and
only work within arms reach
of the ladder and never lean
out too far. Only climb as
far as the second step from
the top of a step ladder or
the third step from the top
of a straight ladder.
“Have someone hold the
ladder at the base while you
are using it. Do not carry
items weighing more than
five kilograms up or down
the ladder. Have someone
pass them to you.”
Mr. Brookes said it was
important to always read
safety warnings and manufacturer advice on a ladder
prior to its use.
“Never use a ladder if you
are working in wind or rain.
Never use a ladder if you
are alone and can’t get help
if you have an accident,” he
said.
The Safety Alert: using
a ladder factsheet is attached.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Parents receive help with
back-to-school bills

Many students and teachers across the State will
notice big improvements to
their schools when they return today, thanks to multimillion dollar holiday capital works and maintenance
upgrades, NSW Premier
Barry O’Farrell and Minister for Education Adrian
Piccoli said today.
“The summer break is a
perfect opportunity to carry out larger construction
works and major repairs to
improve our schools,” Mr
O’Farrell said while visiting students at Homebush
Public School on their first
day with Strathfield MP
Charles Casuscelli.
“The NSW Government is
getting on with the job of
providing the best possible
learning environments for
students at schools and
colleges,” he said.
During the summer break,
projects worth over $40
million were underway
or completed across 450
schools.
Mr Piccoli said the work
included basic things like
painting and new paths to
brand new classrooms and
improved access for students with a disability.
“Under Labor, public
schools in NSW were so
neglected that at last count

there was a maintenance
liability of almost $400 million,” Mr Piccoli said.
“It is vital we keep new
buildings up to the standards demanded as subjects and teaching techniques evolve.
“It is equally important
that our existing buildings
are maintained and refurbished so that all students
can learn in spaces as
functional and pleasant as
we can make them.
“The summer break gives
us the chance to keep delivering on this commitment.”
Significant works started
or completed during the
summer vacation have included:
• five new classrooms to
meet enrolment demands
at Parramatta High School;
• the occupation of the four
new buildings in Stage 1 of
the major works at Cabramatta High School;
• building a new temporary special school – The
Ponds School for Specific
Purposes – in Western
Sydney;
• replacement of a toilet
block at Burwood Girls
High School; and,
• new access ramp for
Campbelltown East Public
School

Jason Clare with the Vardouniotis family at bankstoun office
As students across New tional software, textbooks,
South Wales go back to stationery and school unischool this week, Member forms when they lodge
for Blaxland Jason Clare their tax return.
is urging parents to keep “The Gillard Government
their back-to-school re- has expanded the educaceipts and claim back their tion tax refund this year
expenses.
so you can now also claim
Under the Gillard Govern- school uniforms.”
ment’s Education Tax Re- Families on Family Tax
fund, thousands of eligible Benefit Part A can receive
families will receive help refunds of up to $409 per
meeting the cost of pri- primary school student
mary and secondary edu- and $818 per secondary
school student at tax time.
cation.
“This time of year can be To find out if you are elireally expensive for par- gible for the Education Tax
ents getting their kids Refund and what expensready for a new school es can be claimed, visit
www.educationtaxrefund.
year,” said Mr Clare.
Parents are able to claim gov.au.
up to 50 per cent of the Media contact: Chris Zogocost of computers, educa- poulos (02) 9790 2466

YOU know the drill: the
alarm pounds like a jackhammer, you’ve had a
heavy night on the tiles
and you roll into work
feeling - and possibly
looking - like a zombie.
New research now suggests not getting enough
kip at night, whether
booze-related or not,
costs the nation billions and potentially robs you
of that promotion.
The research, commissioned by the Sleep
Health Foundation and
carried out by Deloitte
Access Economics, says
sleep disorders such as
sleep apnoea, and basic

lack of sleep, cost the
economy $5.1 billion a
year.
Even worse, the cost
associated with loss of
quality of life from not
catching enough zeds
is $31.4 billion, the research says.
«Picture yourself after
a big night, you get to
work and you’re kind of
functioning but you don’t
have your usual sharp
edge ... we’ve all been
there,» Professor David
Hillman, chairman of the
Sleep Health Foundation,
said.
«It does convert into dollars.»

Treating sleep disorders
makes up a relatively
small chunk of the $5.1
billion direct cost to the
economy.
The research found $270
million a year is spent on
directly caring for those
with sleep problems and
a further $540 million on
treating knock-on effects
such as high blood pressure.
By far the biggest chunk $4.3 billion - comes from
lost productivity, caused
by absenteeism and poor
work performance.
A further $650 million
is lost through indirect
costs such as workplace

Sleep disorders cost $5.1bn a year - study

and car accidents.
Prof Hillman, who is head
of pulmonary physiology and sleep medicine
at Perth’s Sir Charles
Gairdner Hospital and a
director of the WA Sleep
Disorders Research Institute, urged politicians
and businesses to pay
more attention to the
problem.
«At the moment there is a
concentration on healthy
diet, regular exercise,
alcohol moderation and
smoking,» he said.
«But a good night>s
sleep isn’t there (on the
agenda) and it’s got to
be.»
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Jobs culled as surging Labor’s dirt file on
dollar stings sectors Thomson scandal whistleblower Kathy Jackson

Reckitt Benckiser worker Dave Morgan, at the company’s
factory in Sydney yesterday, says Labor has ‘dropped the
ball’. Picture: Sam Mooy Source: The Australian

HUNDREDS of Australian
manufacturing workers
lost their jobs on wednesday as Julia Gillard declared the high value of
the Australian dollar was
breaking the nation’s traditional business models.
South Australian Premier
Jay Weatherill revealed
yesterday that carmaker
Holden had slashed its casual and temporary workforce with an undisclosed
number of jobs lost as it
continued to negotiate
with his government for
a taxpayer-funded assistance expected to be
worth about $200 million.
The news came as British-based multi-national
Reckitt Benckiser, producer of iconic Australian brands including fly
spray Mortein and disinfectant Dettol, announced
it would shut its Sydney
factory in July with the
loss of 190 jobs. The
company’s Sydney factory has operated for nearly
50 years but operations
are to be moved offshore.
The Prime Minister on
wednesday urged manufacturers to “move up the
value chain”, as she fasttracked a shake-up of the
vocational education sector to lift skills needed to
help manufacturers innovate and find new markets.
Ms Gillard, speaking in
Melbourne, said Australia
was undergoing fundamental economic change
and that she expected
the value of the dollar to
remain relatively high for
years.

She urged manufacturers
to concentrate on highvalue products rather than
attempting to compete
with overseas rivals on
mass-produced goods.
Promising tax breaks for
innovation and more investment in skills training, Ms Gillard said that
taxpayers deserved lowcost, high-quality goods
wherever they were produced.
“We never really wanted to compete on price
alone,” Ms Gillard told the
Australia-Israel Chamber
of Commerce.
“But now it’s just as well
because at parity with the
US (dollar) we can’t.
“It’s as if the world is
turning up the speed on
the treadmill while we’re
exercising.”
Last week Japanese carmaker Toyota announced
plans to cut 350 jobs
in its facility in the Melbourne suburb of Altona,
sparking a national debate about the future of
manufacturing.
In Adelaide, Mr Weatherill said that Holden general manager Mike Devereux telephoned him
wednesday morning to
advise that casual workers would lose their jobs
at the company’s Elizabeth plant over coming
months.
Mr Devereux had not said
how many jobs were involved. Mr Weatherill
said the announcement
demonstrated the importance of talks between
his government and the
company.

Dirt file ... Executive President of the Health Services Union
East Kathy Jackson. Picture: Renee Nowytarger Source:
The Daily Telegraph

AN explosive “dirt”
file has been compiled
by the Labor Party on
Health Services Union
whistleblower
Kathy
Jackson amid claims
a government minister
bragged about having
access to her phone records.
The HSU national secretary claimed Communications Minister Stephen Conroy had been
“saying to people” that
he had records showing
phone conversations
between her and shadow
attorney-general George
Brandis.
Mr Conroy denied the allegation.
“I have never had access
to Ms Jackson’s phone
records,” he said. “This
is another in a long line
of unfounded accusations made against me.”
The Daily Telegraph has
obtained a copy of the
dirt file and confirmed it
includes Ms Jackson’s
telephone records from
her union phone - but
they do not show any
calls to Senator Brandis.
The documents also
reveal new allegations
against Ms Jackson, including claims that she
- not her union enemies
- planted a shovel that
was left on the doorstep

of her Melbourne home.
The emergence of a dirt
file on the woman who
triggered two police investigations and the Fair
Work Australia inquiry
comes as the government is under pressure
to explain its involvement in the Craig Thomson credit card scandal.
Also included in the
file is an affidavit from
Lynne Russell, an HSU
councillor, alleging Ms
Jackson’s ex-husband
Jeff had blown the
whistle on the shovel
incident, which is the
subject of a police investigation.
Ms Jackson claimed the
shovel was left by union
opponents as a warning for her to keep quiet
over the allegations of
financial wrongdoing.
In the November 23 affidavit, Ms Russell said
to Mr Jackson: “I read
about Kathy being admitted to hospital, are
her and the kids OK?”
Mr Jackson was then
alleged to have replied:
“Yeah, they’re OK, the f
... ing shovel has been
in the shed for the last
10 years.”
Ms Jackson denied the
allegations and said she
was “not commenting
about any affidavit that
I have not seen”

Rudd welcome on Queensland campaign trail despite leadership talk

The PREMIER has welcomed
Kevin Rudd’s involvement
in the Queensland election
campaign, dismissing suggestions it could fuel federal leadership tensions.
Mr Rudd was in the crucial
Brisbane seat of Ashgrove
on wednesday, which Liberal National Party leader
Campbell Newman is trying
to wrest from Labor’s Kate
Jones.
Mr Rudd was questioned
about leadership tensions
amid recent News Limited
reports some federal MPs
are gathering numbers to
return him as prime minister.
Premier Anna Bligh said she
expected Mr Rudd and other
federal MPs to do their bit to
help return a Labor government in Queensland.
“I expect to see all our federal members out campaigning in their own areas,” she
told ABC television.
“I know federal members
like Wayne Swan, Kevin
Rudd and others across the

state are very determined
to see a Labor government returned at the state
level.
“I welcome their support.
Every extra piece of support is very welcome.”
Ms Bligh laughed off a new
Galaxy poll, published in
The Courier-Mail, showing
she’s more popular elsewhere in the country than
she is in the state she’s
fighting to lead.
The poll asked people
around Australia if Ms Bligh
was doing a good job or a
poor job as premier.
In Queensland 51 per cent
of respondents said she
was doing a good or very
good job, compared to 74
per cent in the rest of Australia.
Asked if the result was cold
comfort, Ms Bligh said:
“They say distance makes
the heart grow fonder.
“I know the job for me is
to win Queensland votes.
That’s what I’ll be doing
right up to the election.”

FEDERAL cabinet minister
Greg Combet has no patience for colleagues who
talk anonymously in the
media about Labor leadership issues.
An unnamed factional boss,
loyal to Prime Minister Julia
Gillard, reportedly says her
leadership is in trouble.
“There’s been quite a shift
over summer,” the source
told Fairfax in a report published on thursdayday.
Recent News Limited reports said some Labor MPs
were gathering the numbers for a return of Kevin
Rudd as prime minister.
Senior minister Simon
Crean has warned the party
switching leaders again
would not solve Labor’s
flagging opinion poll numbers.
Mr Combet said the Government understood the
necessity to communicate
its agenda successfully to
the community.
“We’ve got a huge job to do
and I focus on my job and
I think all of my colleagues

do their best to focus on
theirs,” he told ABC Radio.
“I lose patience with people
who are talking to journalists and there’s no name
attached to it and you wonder who on earth it was.”
Another cabinet minister,
Stephen Conroy, said people continued to underestimate Ms Gillard’s toughness.
Labor backbencher Andrew Leigh said leadership
speculation did not interest anyone except “a small
tight political coterie who
are constantly engaged in
gossip mongering”.
“Of course I’ve got strong
support for the Prime Minister and I think the foreign
minister is doing a terrific
job,” he told Sky News.
“But I just don’t think
they’re the top issues of
the morning.”
Liberal backbencher Kelly
O’Dwyer compared the
situation to a hostage crisis, saying Australia was
watching a leadership
siege.

Combet wants the Gillard, Rudd leadership talk to end
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Big rises awarded to social and community sector workers in equal pay ruling

Julia Gillard pictured in November with social and community workers who will receive
wage rises under a push for equal pay. Picture: Renee Nowytarger Source: The Australian

ABOUT 150,000 social
and community sector
workers have won pay
rises ranging from 19 to
41 per cent after a historic equal pay decision on
wednesday.
But Fair Work Australia
has extended the phasein period for the pay rises by two years to eight
years, following concern
about their cost impact.
The tribunal’s full bench
has also split, with one
senior member opposing
the wage increases and
finding unions had not
made out their case.
Wednesday’s ruling, the
beneficiaries of which
are mainly women, followed an order sought by
several unions, including
the Australian Services
Union, which was supported by the federal
government.
The rises of between 19
and 41 per cent equate
to increases of between
$6324 and $24,346.
“We have decided that
any equal remuneration
order we make should be
based on the wages in
the modern award,” the
majority of the full bench
of Fair Work Australia
said.
“The proposals in the
joint submission are
consistent with that requirement.

“Importantly, the percentage additions to the
modern award wages, as
varied from time to time
in annual wage reviews,
will provide an ongoing
remedy for the part gender has played in inhibiting wages growth in the
SACS (social, community
and disability services)
industry.
The increases at each
wage level and the further four per cent loading
will be introduced in nine
instalments annually on
December 1 between
2012 and 2020.
FWA vice president
Graeme Watson dissented from his colleagues,
saying the wage claim
did not stand up to scrutiny.
The states and territories
will play a role in funding
the pay increases.
During the hearing, the
Victorian government
made a submission
warning of potential cuts
to jobs and services if
the wage rise cost more
than $200 million over
four years.
Julia Gillard said the ruling awarded a “very significant pay rise” that
would make a real difference to workers in difficult jobs, jobs, including
working with people with
disabilities, counselling

families in crisis, running homeless shelters
and working with victims
of domestic violence or
sexual assault.
“It is also the first ever
successful pay equity
claim in the national system, and a significant advance for equal pay for
women,” the Prime Minister said in a statement.
“Today’s decision is
good for the sector, good
for caring workers, good
for women, good for
families and good for the
economy.”
Ms Gillard said her government was committed
to providing the commonwealth’s share of the
funding needed to pay
the higher wages, and
it was essential all state
and territory governments do the same.
The Australian Council of
Social Service hailed the
ruling as a milestone for
equal pay.
“This decision is the
first step in addressing
the historical undervaluing of community sector
workers,” said ACOSS
chief executive Cassandra Goldie.
“However, we are looking
at the longer implementation phase to ensure that
it doesn’t undermine service effectiveness over
time.”

Unions plan equal pay expansion after landmark Fair Work Australia ruling

AGED-CARE nurses have
signalled plans to be the first
group to exploit wedneday’s
landmark equal pay ruling to
push for pay rises, reinforcing
business warnings the decision to grant wage increases
of 23-45 per cent to 153,000
community services sector
workers could trigger a raft of
union claims in other industries
As Julia Gillard joined unions
in hailing the Fair Work Australia ruling to award pay rises
of between $6324 and $24,346
to workers in the not-for-profit
sector over eight years, employer groups warned that the
“disturbing” decision had created “huge risks” for the nation’s workplace system.
ACTU president Ged Kearney
said “mean-spirited” employer
groups were scare-mongering
and should move on from their
“old-fashioned ideas about
women’s work”. But while the
case took two years to run,
she indicated unions would
consider pursuing similar
claims in other sectors, where
they were justified.
In a 4-1 ruling, a full bench, led
by outgoing tribunal president
Geoff Giudice, said the pay
rises would “provide an ongoing remedy for the part gender
has played in inhibiting wages
growth in the social, community and disability services industry”.
Acknowledging the need to
address “significant risks” associated with the funding of
the pay rises, the full bench
extended the phase-in period
for the pay rise from six years
to eight years. It cited the impact on the finances of some
state governments; the potential effect on employment levels and services where costs
could not be recovered; and
the impact on employers in relation to programs and activities that were not government
funded. In a strongly worded
dissenting judgment, tribunal
vice-president Graeme Watson
rejected the union application,
and warned of the potential for
flow-on claims.
He said the case was unprecedented by international
standards and “has more in
common with a case based on
comparative wage justice than
equal pay”.
The Gillard government will
contribute $2 billion towards

funding the pay rises that will
flow to the employees, who include social, youth and mental
health workers. About 120,000
of them, or 80 per cent, are
women and are employed by
organisations such as Mission
Australia, the Salvation Army
and UnitingCare.
The Australian Nursing Federation said the pay rises awarded yesterday could “pave the
way” for aged-care nurses and
staff to achieve pay equity.
Lee Thomas, the federation’s
federal secretary, said the Gillard government should be
consistent and also address
the wages gap in aged care.
The union says nurses in aged
care are paid between $168
and $300 on average less each
week than nurses working in
hospitals.
Heather Ridout, Australian Industry Group chief executive
and incoming Reserve Bank
board member, said the decision “creates huge risks for
Australia’s workplace relations system”.
“The danger is that the decision will lead to a raft of union
claims in other industries,”
she said.
The Australian Chamber of
Commerce and Industry said
the decision was “a disturbing
outcome that must be quarantined”, as unions “may try
to use this decision as some
sort of precedent for similar
claims in female dominated
sectors”.
The ACTU’s Ms Kearney said
it was not possible to “just
cut and paste the decision
into other sectors”. “However, where there are injustices
occurring then, of course,
those injustices should be addressed,” she said.
The Prime Minister said the
decision was a significant advance for equal pay for women and the pay rises would
“make a real difference to
these workers and their families.
“An appropriate phasing in
period is unquestionably
needed to allow for an orderly and structured transition so that service providers
are supported and properly
funded to respond to this major structural change,” she
said in a joint statement with
Workplace Relations Minister
Bill Shorten.
“It is now essential that all

state and territory governments, as significant funders
like the commonwealth, also
commit to funding their share
to ensure the continued sustainability of the sector.”
The Victorian government,
which has previously committed $200 million over four
years to fund the pay rises,
said the ruling had “major financial and service provision
implications” that needed to
be carefully considered.
NSW Finance and Services
Minister Greg Pearce said the
state was evaluating the impact on its budget, but reiterated the government “will pay
its fair share”.
“I call on the commonwealth
government to indicate precisely what proportion of its
funding commitment will be
applied to NSW,” he said.
Federal opposition workplace
spokesman Eric Abetz said
while equal pay was important, it was “up to the government to make sure that community services organisations
do not close or reduce services as a result of the cost pressures that this decision may
cause”.
United Voice, the union representing childcare workers,
said the equal pay case was
a “separate issue” to its push
for extra government funding
to finance pay rises in the May
budget.
Ms Thomas said while she
applauded yesterday’s decision, the nurses union was
“reviewing the ruling as we
continue to be concerned
that thousands of workers in
Australia’s under-resourced
aged care sector have been
left out”.
“This ruling has been hailed
as a victory for pay equality
for women, but the fact remains that in the aged care
sector, where women make up
more than 90 per cent of the
workforce, nursing and care
staff are still getting paid significantly paid less than they
deserve,” she said.
The union wants the government to inject $500 million to
close the wages gap in aged
care with an extra 20,000
nurses.
“We are asking the Gillard government to be consistent and
also address the wage disparity experienced by workers in
aged care,” she said.
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اعالنات

PROFESSIONAL CARPET CLEANING DRY IN 2 HOURS

We pre-vacuum, move basic furniture for those hard to reach places. We use non-toxic products that are safe for your family and pets.

3 ROOMS OR
3 SEATER LOUNGE

5 ROOMS OR
5 SEATER LOUNGE

5 SEATER
LEATHER LOUNGE

DRY CLEAN
OR STEAM
CLEAN

DRY CLEAN
OR STEAM
CLEAN

CLEANED
MOISTURISED
& PROTECTED

(please note lounge/dining considered two rooms)

75

$

WAS $140
*Max room
size 12sqm

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

(please note lounge/dining considered two rooms)

110

$

WAS $175
*Max room
size 12sqm

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

195

$

WAS $325
*Max room
size 12sqm

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

TILE &
GROUT
CLEANING

65

$

WAS $89

MINIMUM
2 ROOMS

*Max room size 12sqm
24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

Visit our website www.ultimatecarpetcleaning.com.au for coupon on any
of these offers, or give us a call on (02) 8214 8811

072ICD1466

Find us on facebook.com/ultimatecarpetcleaning

Eftpos & Credit Card Accepted

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند
PANDIT - BABA GURUJI

،املشاكل الجنسية
،املشاكل العائلية
، الطالق،قضايا املحاكم
 املس، االحباط،الهجرة
والتأثري الشيطاني
وغري ذلك

For the first time in Melbourne

:أقرتاحات وحلول لـ

، الزواج،الحب
 أرقام،التعليم
، مجال العمل،الحظ
 مشاكل،املرض
األزواج

0470459561
375A Springvale Road, Springvale 3171 opp. Safeway Supermarket

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

McDonald’s Rockdale
®

603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

®

